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 تقديم
 

ر ـ لمزاح ـ الهزل ـ الدعابة ـ التند: االتصوير الكالمي لحاالت/ مواقف يقصد من ورائها تعبير عن، لللفظي كاريكاتورأميل إلى التسمية: 
التضخيم والمبالغة، وقد يضاف اإلضحاك، ... وذلك ما يفرز هذه "اللوحات" التي  معطر بتوابل... في إطار التهكم ـ السخرية ـ اإلفحام ـ 

 تي يرسم بها، وكمية التوابل التي ينكه بها إنتاجه.أدواته ال"فنان" عجب بها. ولكل ٍّ ن
 
 كاتب باهتمام الجزئيات بعض تحظى ... فيها، يوجد )لوحة( لمشهد أو لموقفه، أو البخيل، لشخصية :رسما نالحظ ،مثال ـ - البخل، نماذج في

 النهائي الرسم إلى للوصول ،أكثر إبرازه بقصد ،المشهد جوانب أحد على ساطعا الضوء يسلط فقد .المكونات بكل اإلحاطة إلى ليدفعنا الخبر
 .مكوناته مع وتفاعله عناصره، مع وتقاطبه المشهد، في موقعه خالل من البخيل لشخصية

 
األمر بفرد واحد، ، سواء تعلق "الشكوى" إلى وتفضي الناس"، نظر في العادي "أو اليومي المعيش على تتندر وتصرفات مواقف هناك

 ودينيا.أو شمل الجماعة، .. فيالمس الكاريكاتور ـ آنذاك ـ نقدا: اجتماعيا، سياسيا ... 
سؤال أبي نواس حتى ليبدو الخبر "مصنوعا/ منحوال" الستغراق النقد الديني، مثل  .."المقدس"  تجاوز الحرج مندورها في الجرأة تلعب و

أو سؤال خال الفضل بن الربيع ألبي نواس عن سبب  .1"يرفع إلى السماء في هذا اليوم خبر ظريف أردت أنعن كنسه للمسجد، وإجابته: "
. قال: وما لك ذنب غير هذا؟ قال: ال، وهللا. قال: فأنا أيضا أفعل ل الجنة، وأنام خلف الناساتهموني أني أشرب شراب أه: "حبسه، فأجاب
  .2"مثل ما تفعل

 
  :وريالكاريكات المشهد في ويتداخل
  (،...  كالب، نباح رغيف، كسر بول، نشيش دابة، صوت معدن، رنين :أشياء أصوات وحجج، مسوغات )حوار، الصوت
  الفعل(، رد )التصرف، والحركة
  (،... البحر ماء احليالء قزح، قوس نجوم، :المنال بعيدة أشياء درهم، )طعام، الجماد
  ( ...كلب، جراد،  )مركوبة،والتشبيه به  الحيوان
  (، ... الممدوح البخيل، :بيتبستان ـ  ـ )سوق المكان تنوع

ار، :كومبارس   (،...عيال، لصوص،  شعراء، أصدقاء، تجار، سكان، ،، زوجة، قينة، مغن، موظفون رسميونخدم )سم 
 : )معاناة، شكوى، ..(والوحدة االنفراد حاالت

 
ة الستار عن سخريتها "الُمرة/ السوداء". وقد يستظرفها القاريء أو يستثقلها تبعا بعض النصوص ال تُْسلم سرها بسهولة، وتقتضي كد ا إلماط

 لدرجة تفاعله معها، والمرجعيات التي ينطلق منها، وزاده المعرفي، ..
 

 جاء،ه مدح، غزل، - الشعرية األغراض بعض يتناول حين الشاعر ألن الكاريكاتور، باب في تدخل 3حجاج ابن قصائد من الكثير أن أرى
 لوحاته ينسج بل ...و"التقديس" التعظيم أو الرومانسية إلي المنتسبة "المتوجعة" واأللفاظ المستهلك، باألسلوب يتناولها ال فهو مثال، ...

 لظال أو ها،يطؤ ال محرمة مناطق لديه فليس .ملالتعا سلوكيات في عليها المتعارف القيم متحديا .. والمبالغة و"النجاسة" الجنس بأدوات
 .اللوحة لتكوين االتجاهات جميع في الخربشة حرية لريشته ... تفيؤها، عليه يمتنع
 

ونظرياتهم، التي صد روا بها تناولهم للنوادر في تنوعها ما بين تهكم  لم أقصد إلى التنظير، لذلك آثرت استعراض بعض مقوالت القدماء،
 ة المستهدفة بالسخرية، أو المشاركة في إنتاجها، وتندر، والهجاء في بعض شروطه وخصائصه، والعينات البشري

 
أما الدراسات الحديثة فلم أرجع إليها رغم كثرتها وتنوعها، ألن هدفي هو تجميع النصوص التي يمكن اكتشاف هزلها الصارخ، وتندرها 

 لدراسات المومأ إليها.المتنوع، بعد استنطاقها وتشريحها. وذلك ما يؤدي إلى تكوين أفكار خاصة من قبيل ما آلت إليه ا
 
 
 

                                                           
 أخبار أبي نواس ـ المهزمي 1
 قطب السرور في أوصاف الخمور ـ القيرواني   

 299: 25ألغاني ا 2
ـ لشعر ابن حجاج. وذلك ما  3 ـ متوفر على شبكة االنترنيت  أو "شيفرتها" أو االهتداء إلى تأويل  غموض في بعض الكلمات، وتعذر فك رمزيتها. أوقفني علىتم االعتماد على مصور مخطوط 

 اعد على المقارنة. ونفس الشيء يمكن قوله عن ديوان ابن سودون.مالئم، وزكى ذلك غياب نسخة أخرى تس



 في التنظير
 

 ودعابة فيه، رخص قد مزح عن صادرة وهي .الحد كليل باحتماله وعاد الجد، عبء أثقله إذا سيما ال استراحة، للمكدود وبها رواحة، النوادر
 .والعفو بالتجاوز اللمم في وعد قد وجل عز وهللا غرو وال سفهاً، تكن لم ما بها بأس وال ونبيه؛ شريف كل منها يخل لم

 ابن حمدون -التذكرة الحمدونية 
 
 ما النوادر من ههنا أثبت فأنا به، وتليق تناسبه نوادر باب كل آخر في وذكرت وفكاهتهم، واألشراف األفاضل مزح من جملةً  ذكرت قد وإذ
 :وهي فصالً  عشر اثني على الفصل بعد الباب فيشتمل بفصل، منهم جنس كل وأفرد قائله، إلى وأنسبه األبواب تلك عن شذ

 األعراب، نوادر
 واألدباء، الشعراء نوادر
 الظرفاء، نوادر
 النساء، المواجن نوادر
 والتحزب، التعصب في نوادر
 المخنثين، نوادر
 العاهات، ذوي نوادر
 البلغاء، نوادر
 وغيهم، وغلطهم وتصحيفهم والجهالء األغبياء نوادر
 ،والممخرقين والقصاص المتنبئين نوادر
 المجانين، نوادر
 .والسوقة المهن وأصحاب السفلة نوادر

 ابن حمدون -التذكرة الحمدونية 
 

 .مجوسيين كنا لو طوبتنا بنية، يا :فقال عجيزتها وأعجبته ابنته إلى حمصي نظر
 .صناق أو سفيه عن الحكاية كانت إذا والخطأ اللحن تنكر وال بالنادرة، يخل فيه والصواب الجاهل، هذا لفظ هذا
ً  سمعت وإني  :يقول الدولة، عضد الملك انتجع وكان شيراز، عسكر من تميميا
 طليقا ، ووجها   ذليقا ، لسانا   الراوية من هذا صادف فإن متنها، قصر في وحالوتها مقطعها، حسن في وحرارتها لحنها، في النادرة ملح

 .البغية وأدركت الوطر، قضي قدف إليها، الحاجة وقدر موضعها، وإصابة وقتها، توخي مع حلوة، وحركة
 ما عنه يثبتون الحديث طالب وكان وثالثمائة، وخمسين ست سنة شاهدته التميمي، حرب بن مطل فرعون بأبي يعرف كان القائل وهذا
 .لك طوبى يقال وإنما طوبتك، الكالم في يقال وال .يستظرف مما يحكي

 1ج  –التوحيدي –من: البصائر والذخائر 
 
 بالحركات[ الحكي اناقتر ضرورة]

  :َجَرى شيء في خراسان من لشيخ عباد[ بن ]الصاحب وقال
عتك تبضيعاً، وبضَّعتك تقطيعًا، لقطعتك شيء لوال وهللا عتك توزيعًا، ووز  عتك تمزيعًا، ومز  ك، حر في وأدخلتك تجريعًا، وجر   توقف ثم أم 
 .جميعًا :وقال وقفًة
 والتثني، التحرك في الشكل ومالحة اللفظ، وسماع الحال مشاهدة دون بالرواية ينتقص اؤهابهو الكتابة، في ينتثر الحكاية هذه وِملح

 .والمفاصل األعضاء واستعمال واألكتاف، الرأس وهزّ  العنق، وليّ  اليد، والتهادي،ومدّ  والترنّح
  ... أخرى( حالة )وعن
 دير من أفلت قد مجنون َمْسك في وخرج اعتراضه، في وانتصب هانتصاب في واعترض عنقه وأمال أنفه وَشَمخ ِشدقه لَوى وقد هذا قال

  .َحنون
 .باللفظ عليها يؤتى وال باللّحظ، إال تدرك ال حقائقها ألن الحال هذه ُكنه على يأتي ال والوصف

 أبو حيان التوحيدي -من: أخالق الوزيرين 
 
 :الرومي ابن

 المديح فــــــــي عندي ماإلث: فقلت  إثم عليك الهجاء فــــــــــــي: وقالوا
 بــــــــالصحيح أهجو حين وأهجو  زورا أقول مدحـــــــــــــت إن ألني

 ابن الدجاجي -سفط الملح من: 
 

 محمد بن أحمد عامر أبو عدا لما :قال .قرطبة أدباء بعض بخط ،التعاليق بعض في الذخيرة صاحب وجده ما 1الطبني مروان أبي نظم ومن
 :فيه الطبني مروان أبو قال ،مطالبيه أعين بذلك وأقر ،موجعا ضربا وضربه ،مجلسه في الحذلمي على عامر أبي بن

 لعا للحذيلمي لـــــــــــــــــــأق ولم  صنعا اــــــــــــم للعامري شكرت

                                                           
كان أبو مروان هذا أحد حماة سرح الكالم، وحملة : أبو مروان الطبني، وهو عبد الملك بن زيادة هللا. قال في الذخيرة: ومن الراحلين من األندلس إلى المشرق: جاء عند المقري في نفح الطيب 1

بسروات أهلها. وأبو مضر  بيت اشتهروا بالشعر اشتهار المنازل بالبدر، أراهم طرأوا على قرطبة قبل افتراق الجماعة وانتشار شمل الطاعة، وأناخوا في ظلها ولحقواألوية األقالم، من أهل 
 أبوه، زيادة هللا بن علي التميمي الطبني، هو أول من بنى بيت شرفهم، ورفع في األندلس صوته بنباهة سلفهم.

ك والجلة، وأنظمهم لشمل إفادة وكان أبو مضر نديم محمد بن أبي عامر، أمتع الناس حديثا ومشاهدة، وأنصعهم ظرفا وأحذقهم بأبواب الشحذ والمالطفة، وآخذهم بقلوب الملو: حيان قال ابن
 ونجعة. انتهى المقصود منه.

ة، ورحل إلى المشرق وسمع من جماعة من المحدثين بمصر والحجاز. وقتل بقرطبة سنة سبع وخمسين وأربعمائة. فأما ابنه أبو مروان هذا فكان من أهل الحديث والرواي: ثم قال في الذخيرة
 انتهى. وقد ذكر قصة قتله المستبشعة، واتهم باغتياله ابنه.



 ضبعا وجاره يـــــــــــــف مفترسا  عزتهـــــــــــــــــب عدا عرين ليث
 صنعا ما نعمــــــــــــف األماني من  ممكنة كفه تــــــــــــــــــــبرح ال

 خضعا اــــــم ذل العين ترى حتى  هماــــــــــــل شاهدا كنت لو وددت
 ركعا اـــــــــــم السجود لغير طال  قدــــــــــــــفل سجوده منه طال إن

 :قبله القائل رشيق وابن بسام ابن قال ،الهجاء من الذخيرة في بسام ابن موقف
 حمده منــــل هـــــالل سمع يقل ولم  يدي تحت صفعانــال ركع ركعة كم

 .الخلوة عهر عن كنوا إذا صالة لغير يركع فالن تقول والعرب :نصه ما الذخيرة في بسام ابن قال ثم
 :امرأته يخاطب المتقدمين لبعض الكناية مليح ومن

 تشيعيـــف أو تـــشئ إن ضيفترف  هاشم أصلع بــــــــح التشيع :قلت
 أصلع شيء لــــــــــك وأمي بأبي  تـــــــــوتنفس ،هاشم أصيلع :قالت

 ال مما ،القريض إيجاز في التعريض مليح من طلقا ههنا أجريت ،للسفهاء ميدانا يكون أن وأكبرته ،الهجاء شين من هذا كتابي صنت ولما
 .فيه لقي من على عظمى وصمة وال ،قائليه على أدب

 :قسمين ينقسم والهجاء
 ،القبائل عرش وثل ،األوائل من قديما طأطأ وهو ،مستبشعا هجوا وال ،مقذعا سبابا يكون أن يبلغ لم ما وهو ،األشراف هجو :يسمونه فقسم
 الخطاب بن عمر هعلي واستعدوا ،ذكره عن منعتني شعره وشهرة ،العجالن بني في النجاشي كقول ،وتأخير وتقديم وتعبير توبيخ هو إنما
 :قوله فأنشده ،فيه قاله ما ينشد أن وسأله ،الحطيئة شكا حين بالزبرقان ذلك وفعل ،بالشبهات الحد فدرأ ،فيهم النجاشي قول وأنشدوه «ض»

 الكاسي الطاعم تــــأن فإنك واقعد  هاـــــــــــلبغيت ترحل ال المكارم دع
 عمر فهم .الشبرم أكل أن بعد عليه سلح ولكن يهجه لم :حسان وقال .النعم حمر له قال بما ودأ ما وهللا :فقال ،زهير بن كعب ذلك عن فسأل
 .المشهور بشعره استعطفه ثم ،بعقابه «ض»

 :في قال األعشى وأن ،الشمس عليه طلعت ما لي يكون أن أود فما ،أمية بني يا أحسابكم :يوما مروان بن الملك عبد وقال
 خمائصا يبتن غرثى كمـــــوجارات  كمـــــونبط مالء المشتى في تبيتون

 لو عندهم كان وقد عالثة يبكي بشيء ظنك فما .عليه ودعا !؟بجاراتنا هذا نفعل أنحن :وقال ،بكى البيت هذا عالثة بن علقمة سمع ولما
 .حس قال ما بالسيف ضرب
 .خدرها في تنشده أن راءالعذ تستحي ما فيهم قلت وما الشعراء من جماعة هجوت :يقول الراعي كان وقد
 :جرير قال ولما

 كالبا وال تــــــــــــــبلغ كعبا فال  نمير نـــــــــــم إنك الطرف فغض
 .غيظه وشفى حاجته بلغ قد أنه رأى ألنه ،يتململ ليلته بات كان وقد ،ونام مصباحه أطفأ
 إلينا فخرج ،نمير بني حاضر أتينا حتى ،إليه سبقنا قد البيت معناوس إال العرب مياه من ماء وردنا فما ،البصرة من فخرجنا :الراعي قال

 .به جئتمونا ما وقبح هللا قبحكم :يقولون والصبيان النساء
 عيرت وال ،بيتا قط يهدم لم منه النوع وهذا .فأضحكوا هجوتم إذا :يقول وكان .وطبقته أيضا جرير أحدثه الذي ،السباب :هو الثاني والقسم

 وبقي اسمه شانه ما متهيتي في منه كتب الثعالبي منصور أبا فإن ،منه شيء فيه يكون أن وأعفيناه ،عنه المجموع هذا ان  صُ  الذي وهو ،قبيلة به
 .إثمه عليه
 :بالبعوضة يسمى رجال يصحب كان المغ في بعضهم قول ،أفقنا ألهل التعريض مليح ومن

 غامضة رمزة هاــــــــــــــــــولكن  قولة شادنكمـــــــــــــــــــــــــل أقول
 حامضة هاـــــــــــــــــأن على يدل  دائما هـــــــــــــــــــل البعوض لزوم

 :الوقت أهل بعض قول مثله في أنشدتو
 غافره هــــــــــــــــوالل يعلمه الكل  هـــــــــــــب أبوح ال سر وبينك بيني

 هذا به خاطبته الذي الشعر آخر وكان ،قلبي فيه أوجع أمر عن شديدا عتابا اإلخوان بعض عاتبت :قال نفسه عن شهيد بن عامر أبو وحكى
 :البيت

 سر هـــــــل عندي كان من ليأمنني  وغاظني صدري هاج ما على وإني
 .بالدموع منه إلي بكى حتى به يقلق يزل ولم ،الحديد عض من عليه أشد البيت هذا فكان
 .الذخيرة خطة من بلفظه الذخيرة في بسام ابن كالم انتهى .الكتاب هذا أضعاف في منه ويمر مر ما ويكفي اباألطن ممتد الباب وهذا

 المقري -من: نفح الطيب 
 

 :له وينشد .فأضحك هجوت إذا :يقول جرير وكان
 تراباـــــــــــال رطهاعض باب تلقم  نمير بنى فتاة تــــــــــــــــــسعل إذا
 شابا نـــــــــــحي الفرزدق كعنفقة  إسكتيها بمجمع برصا ىرــــــــــــت

 :أيضا وقوله
 كتابـــــــــــــــــال معلم دواة هذي  استها نـــع اإلزار نزعوا إذ وتقول

 :أيضا وقوله
 مضر أحسابها نـع بي وخاطرت  لجأ بني اــــــــي سماما صرت أحين
 الحجر خاريءـــــــــال الست هيأي  ماـــــــــك دياركم يحمي عمرا هيأتم
 :ومن أخبث الهجاء قول زياد األعجم
 ما كنت أحسبـــهم كانوا وال خلقوا  :األشاقر تهجوكم. فقلـــت لهم :قالوا

 كطحلب الــماء ال أصل وال ورق  وهم من الحسب الذاكي بـــــــمنزلة
 ـهم ثعلب غرقواولو يبول عليــــــ  ال يكثرون وإن طالت حياتـــــــــهم

 :تغلب بني في جرير قول :بعضهم وقال



 1األمثاال وتمثل هــــــــــــآست حك  قرىـــــــــــــــلل تنحنح إذا والتغلبي
 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 
نخذال، كاسف البال، يسقي حمار طياب. كان لطياب السقاء قديم الصحبة، ضعيف الحملة، شديد الهزال، ظاهر اال( مؤلف في الكاريكاتور)

عليه، ويرفق به، ويرتزق منه، مدة مديدة من الدهر. وكان عرضة لشعر أبي غاللة المخزومى، كما أن شاة سعيد كانت عرضة لشعر 
الحمدوني. وألبي غاللة في وصفه بالضعف، والتوجع له من الخسف، نيف وعشرون مقطوعة مضمنة، أوردها كلها حمزة األصبهاني في 

 ، على حروف الهجاء.مضاحك األشعاربه: كتا
أن حمار طياب نفق، فمات طياب على أثره بأسبوع، ثم مات أبو غاللة على اثر  -رفيق طياب  -وحكى محمد بن داود الجراح عن جعفر 

ان ابن حرب، حمار طياب، وكان ذلك من عجيب االتفاقات. وسار حمار طياب مثال، كبغلة أبي دالمة في الضعف وكثرة العيب، وطيلس
 وشاة سعيد، في كثرة ما قيل في كل منهما.

 الثعالبي -ثمار القلوب من: 
 
 أنه فيوهم القدح، وباطنها، المدح ظاهرهاموجهة،  بألفاظ فيأتي إنسان هجاء إلى المتكلم يقصد أن وهو( باب الهجاء في معرض المدح)

 :األشراف بعض في بعضهم كقول يهجوه، وهو يمدحه
 الجميل الحسنـــــــف، الــق ومهما  حق عليه ســــــــــــــــولي حق له
 الرسول وــــــــــوه رهــــلغي عليه  حقوقا يرى رسولــــــــال كان وقد

ً  انفرد لو الثاني البيت وأما غيره؛ منها يفهم وال ،للمدح إال تصلح تكاد فال انفرادها على األول البيت ألفاظ فأما  وال مدح منه فهم لما أيضا
 وحصل الثناء عن بألفاظهما وعدل للهجاء، وأخاه نفسه أهل باألول اقترن لما لكنه البابين، هذين من أقرب األبواب من باب إلى وكان هجاء،
 انفراده. على منهما لكل ليس ما اجتماعهما من

 :قوادفي  ب قول السعيد بن سناء الملكومن ملح هذا البا
 حلو التأنــــــــــــي حسن االحتيال  حبلي صاحب أفـــــــديه من صا

 ألف ما بين الـــــــــهدى والضالل  لو شاء مـــــــــــــــــن رقة ألفاظه
 قاد إلى المهجــــــور طيف الخيال  يكفيك منــــــــه أنــــــــــــــه ربما

في هذا المقطوع بقولي فيمن ادعى  تشبثت بأذيال القاضي السعيدد وهذا النمط غير النمط األول الذي قدمناه، وهذا من لطيف التوجيه، ولق
 :الفقه والكرم وانتحل هاتين الشيمتين دون بقية الشيم، وهو ممن يتهم

 ة من فلسهــــــــــــــيمنع ذا الحاج  رم الناس الـــــــــــــــابن فالن أك
 د في درسهـــــــــــنص على التقلي  تهاد وقدــــــــــــــوهو فقيه ذو اج
 لى نفسهــــــل عــدخــــويوجب ال  لى وجههـــث عــــــيستحسن البح

ً  فيها كان ما انقلب ،المعاني بأبيات اقترنت فإذا .البحت للمدح صالحة الثاني النمط هذا في وقعت توطئة وكل  هي وصارت تهكماً، مدحا
 اللفظ من لفظة من ألفاظه تخلو ال التهكم أن هوـ  تهكم المدح من فيه الذي أن معـ  لتهكما باب عن بنفسه الباب هذا أفرد والذي هجاء، بنفسها
 .التهكم باب في ذلك بيان وسيأتي .الهجو فحواها من يفهم لفظة أو الذم، أنواع من نوع على الدال
 ذلك، عن يصرفها ما بها يقترن حتى ،المدح جردم على تدل ومجتمعة مفرقة تزال وال ذلك، من شيء فيها يقع ال الباب هذا في المدح وألفاظ
 أبيات دون ،التوطئة في يقع إنما التهكم من الباب هذا في يقع وما المعاني، وأبيات التوطئة، أبيات في التهكم ألفاظ عن تخلو ال التهكم وشواهد
  أعلم. وهللا المعاني،

 الصفدي -تصحيح التصحيف وتحرير التحريف من: 
 

 باب التهكم
 .المتكبر والمتهكم غضبه. اشتد: عليه وتهكم تهدمت، إذا البئر تهكمت: ليقا

ً  عيرته وهكمت، تعتبت،: تهكمت: زيد أبو وقال  :التهكم يكون هذا وعلى عبته، تهكيما
 ،البشارة بلفظ أوعد قد الغضب لشدة إما
 أصله. فهذا .له المعيرة ببس على العقوبة عند ،بفعله ذكر أو ،ذلك فعل قد ،بالمخاطب وتهاونه الكبر لشدة أو

  :عن عبارة ،االستعمال في وهو
  اإلنذار، موضع في البشارة بلفظ اإلتيان
  الوعيد، مكان في والوعد
 .االستهزاء معرض في والمدح
ً  لهم بأن المنافقين بشر ": تعالى قوله العزيز الكتاب من البشارة فشاهد ً  عذابا  أنت إنك ذق ": تعالى هقول قبله الذي الباب في مر وقد " أليما
 المدح. بلفظ االستهزاء شاهد وهو " الكريم العزيز
 حول من الحرس هم: قال " هللا أمر من يحفظونه خلفه ومن يديه بين من معقبات له ": تعالى قوله تأويل في الزمخشري قول التهكم ومن

 أعلم. وهللا جاء، إذا الحقيقة في هللا أمر من يحفظونه ال فإنهم به، التهكم سبيل على هللا أمر من زعمه على يحفظونه السلطان
ً  ومنه  أعلم. وهللا تهكم، " إيمانكم " سبحانه فقوله " مؤمنين كنتم إن إيمانكم به يأمركم بئسما قل ": تعالى قوله أيضا
  . " وارث أو بحادث البخيل مال بشر " «ص» الرسول قول السنة ومن

 :أبيات من حصينة أبي ابن في الذروى ابن ولق االستهزاء موضع في المدح وشاهد
ً  الظهر ةــــــــــــحدب تظنن ال  الهالل صفات من الحسن في فهي  عيبا

                                                           
 ْهٌر وِعيٌّ فيسعل ويتنحنح. وأنشدوا لجرير:أن البخيل يعتريه عند السؤال ب .. ويزعمون 1

ـل األمــثاال  ـحـنح للـقـرىوالـتـغلـبي إذا تـن  حـكَّ اسـتَـه  وتـمـثـ 
 يعني هذا البيت . ،رميُت األخطل ببيت لو نهشتْه بعده األفعى في استه ما حكَّها: ويحكون أن جريرا قال
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 والعوالي الظبا نــــــم أنكى وهي  محدودبات قسيـــــــــــــال وكذاك
 جمال أي الـــــــــــــــالجم لقروم  ففيه سنامــــــــــــــــال عال ما وإذا
 بالجالل موصوفة تـــــــكان لمــــ ـ ــــتعـ كما يــــــوه القطاة ذنابىو

 الرئبال مخلب يعد مـــــــــــــل زي ـ باــــال سرــنــم في االنحناء وأرى
 اإلفضال من أو الفضل نـــم تــ ـ ـشئـ إن فيك حدبة هــــــــــالل كون
 نوال بحرـــــــــــب ةً ــموج وأ طال  حلمٍّ  طود لىــــــــــــع ربوة فأتت
 الرجال لكل ةً ـــــــــــحلي غدت لو  تمنت إال نساءــــــــــــــال رأتها ما

 :بقوله ختمها ثم
 الخيال في يـــــــتزورن أن فعسى  بدٌ  الهجر نـــــــــــــم يكن لم وإذا

 :الرومي ابن وكقول
 أسفل إلى هــــــــــــــــــــالل هيرفع  صالح ملــــــــــــــــــع من له فيا

 :يقول حيث القيس، امرؤ شعره في بالتهكم نطق من أول أن وأحسب
 ؟تبصر أال، هبلت: تــــــــــــــفقل  النسا يـــــــــــــــف أظفاره فأنشب

 اللطيف. التهكم من ؟تبصر أال هبلت :للثور قوله فإن
 :عجرد حماد قول التهكم في سمعت ما وأطرف

 القتب بنا اـــــــــــــــــوي حلســــ ـ ــالـ أخا اـــــــــــــــــي نوح ابن فيا
 كثبـــــــــــــــــوالــــــربى ال بين  دهــــــــــــــــــوال اــــــــــنش ومن
 عربي يا يـــــــــــــــــــــــعرب يا  عربي يا يـــــــــــــــــــــــعرب يا

 يكون ،الجد به يراد الذي الهزل ألن األول، ضد وهو هزل، وباطنه جد ظاهره التهكم أن ،الجد به يراد الذي والهزل التهكم بين والفرق
 جداً. وباطنه هزالً  ظاهره
 يردالتنباب 
 .والهزل الجد في يقع وهو مستطرفة، مجنة أو حلوة، رةدبنا المتكلم يأتي أن وهو
 " الموت من عليه يغشى كالذي أعينهم تدور إليك ينظرون رأيتهم الخوف جاء فإذا ": تعالى قوله وبديعه الجد في منه جاء ما لطيف ومن
 النظر عند أعينهم تدور الخوف عند أنهم الصادق بالخبر عنهم أخبر حيث والخوف بالجبن المنافقين وصف في وتعالى سبحانه مبالغته فانظر
ً  كان " عليه يغشى كالذي " قوله على وتعالى سبحانه اقتصر ولو الموت، من عليه يغشى من كحالة  على الزيادة أراد لكن المقصود، في كافيا
 أن في شك وال غيره، حالة من أشد الموت من عليه المغشى حالة إذ " الموت من " سبحانه بقوله فأوغل المبالغة، من قصد الذي المقدار
 النفاق، يرتضي ال القلب، شجاع النفس قوي كان من فإن النفاق، إلى دعاهم الذي وذلك ة،المثاب بهذه الموت من والخوف الجبن من المنافقين

 نادرة. كل يبهرج ما يتدبره لمن التندير طريف من الكالم هذا وفي يخافه، وال الموت يخشى ال هو إذ
 :الرقى يزيد بن محمد وهو شعراً، له سرق فيمن تمام أبي فكقول الهزل في منه جاء ما وأما

 ؟الكالب داةـــــــــغ تغلب بنو من  ؟الحباب ابن نــــم ؟بحدل بنو من
 ؟شهاب بن عتيبة نــــــم أم ؟رث ـ الحا من أو ؟عامر نـم ؟طفيل من
 وغاب خيس كل تاكــــــــــه بالـ ـ ـاألش وــــأب الهصور الضيغم إنما
 كتاب في راتع نـــــــــــللحي وهو  شعري سرح على خيله عدت نـم
 األعراب في تبعن باياــــــس ديـــ ـ ــــبع من صرتن الكالم عذارى يا
 واكتئاب عبرة ذا راً ــــــــأسي تـــ ـ ــحــبــألص أسيراً  منطقي ترى لو

 ثم ختمها بقوله:
 ثيابي فاحفظ رب يا بيـــورغ هـــ ـ ـــيــأقاس ماــــــم إليك رغبي طال

 :الرافقي راهيمإب بن موسى هجاء في وكقوله
 ً  مصاب فأنت مــــــــق يقولوا لم لك  مدائحي ونـــــــــيسمع لقوم عجبا
 الكذاب أنا بل واـــــــانــوم غلطوا  فقد سيلمةــــــــــــــم بكذاب نبزوا

 :أقرع في قيل ما نوادر نم وهو الثعلب داء به وكان الفوى عمر الرشيد في الكاتب ملهم بن موسى الدين ضياء قول من ألطف رويت وما
 وأنكروه رشيدـــــــــــال الشيخ من  وغضوا غلطوا معشرــــــــل أقول
 تعرفوه عمامةــــــــــــال يضع متى  الثنايا وطالع الـــــــــــج ابن هو

 البابين، بخالف هزل وباطنه ظاهره لتنديرا أن الجد به يراد الذي الهزل من بالتهكم يلتبس وما التهكم باب من قبله وما التندير بين والفرق
 أعلم. وهللا

 الصفدي -تصحيح التصحيف وتحرير التحريف من: 
 

 باب ما يجري من كالمهم مجرى التهكم والهزء
 الرجل يُْستَجَهل يا عاقل! ويقول شاعرهم:  :يقولون

 لم تَأَْس أْسواً َرفِيقا ــُم إنــــــــــــكَ  ـ فقلــــــــــــــــــُت ِلَسي ِدنـا: يا َحـِلـيـ
 ومن الباب: أتاني فَقََرْيته جفَاًء، وأْعَطيتُهُ حرماناً. قوله: 

 يَـــــــْقروَن ضيفَهُم اْلملويَّةَ الُجدُدا  ولــــــــــم يكونوا كأقوامٍّ علمتـهـم
ياط. ويقول الفرزدِق:   يعني: الس ِ

 قَرْيــــــنَاهم المأثــــــــوَرةَ اْلبِيضَ 
 قال عمرو: و

ْلنا قِـراكـمْ  بح ِمْرداةً َطحونا  قََرْيـــــــــــــــــناكْم فعجَّ  قبَْيَل الــــــــــــصُّ
 ومن الباب حكايةً عنهم: "إن ك ألنت الحليم الرشيد" 



 ابن فارس -من: الصاحبي في فقه اللغة 
 

 للجاحظ العاشرة الرسالة
 القواد صناعات في رسالة

فك فضل أولي األلباب، ووهب لك جميل اآلداب، وجعلك ممن يعرف عز  األدب كما  لرحيما الرحمن هللا بسم أرشدك هللا للصواب، وعر 
 :دخلت على أمير المؤمنين المعتصم باهلل فقلت له :قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تعرف زوائد الغنى.

  :يا أمير المؤمنين، في اللسان عشر خصال
 ن،أداة يظهر بها البيا

 وشاهد يخبر عن الضمير،
 وحاكم يفصل بين الخطاب،

 وناطق يرد  به الجواب،
 وشافع تدرك به الحاجة،

 وواصف تعرف به األشياء،
 وواعظ يعرف به القبيح،
 ومعز يرد  به األحزان،

نيعة، ةٌ يزهى بالص   وخاص 
 ومْلةٍّ يونق األسماع.
 ليس من األعضاء شيء ينطق بذكره غيره.إن  هللا تعالى رفع درجة اللسان، ف :وقال الحسن البصري
أفضل شيء للرجل عقٌل يولد معه، فإْن فاته ذلك فماٌل يعظَّم به، فإْن فاته ذلك فعلٌم يعيش به، فإن فاته ذلك فموٌت يجتث   :وقال بعض العلماء

 أصله.
 ممثَّلة.ما اإلنسان لوال الل ِسان إال ضال ة، أو بهيمةٌ مرسلة، أو صورة  :وقال خالد بن صفوان

صاحب الصمت ال يتعداه نفعه، وصاحب المنطق ينتفع به  :الص مت أفضل وأحمد. فقال :وذكر الص مت والنطق عند األحنف فقال رجلٌ 
 غيره. والمنطق الص واب أفضل.

 «.رحم هللا امرأً أصلح من لسانه» :أنه قال« ص»وروي عن النبي 
 هذا وهللا الس حر الحالل. :فأبلغ في حاجته، فقال عمر رجالً يتكلَّم« ض»وسمع عمر بن عبد العزيز  :قال

 إن  الرجل ليسألني الحاجة فتستجيب نفسي له بها، فإذا لحن انصرفت نفسي عنها. :وقال مسلمة بن عبد الملك
ن لسانك أكثر مما ضي عت الذي ضيعت م :أصلح هللا األمير، إنَّ أبينا هلك، وإن أخونا غصبنا ميراثه. فقال زياد :وتقدم رجٌل إلى زياد فقال

 من مالك.
 يا بني أصلحوا من ألسنتكم، فإنَّ الرجل لتنوبه النائبة فيستعير الدابة والثياب، وال يقدر أن يستعير الل ِسان. :وقال بعض الحكماء ألوالده

 المضاعف. يا ابن أخي، األدب الصالح خيٌر من المال :وقال شبيب بن شيبة ورأى رجالً يتكلم فأساء القول، فقال
 :وقال الشاعر

 ي التكل مــــــــــــزيادته أو نقصه ف  وكائن ترى من صامتٍّ لك معجبٍّ 
 ق إال صورة اللحم والدمــــــفلم يب  ؤادهــــلسان الفتى نصٌف ونصٌف ف

 غيره لم يحسنوه. يا أمير المؤمنين أوالدك بأن يتعلموا من كل ِ األدب؛ فإن ك إن أفردتهم بشيءٍّ واحد ثم سئلوا عن ذْ فخُ 
وم، فسألته عن الحرب كيف كانت هناك؟  وذلك أني  لقيت ِحزاماً حين قدم أمير المؤمنين من بالد الر 

لقيناهم في مقدار صْحن اإلصطبل، فما كان بقدر ما يحس  الرجل دابته حتى تركناهم في أضيق من مْمرغة. وقتلناهم فجعلناهم كأنهم  :فقال
 روثةٌ ما سقطْت إال على ذنب داب ة. أنابير سرجين، فلو طرحتْ 
 :وعمل أبياتاً في الغزل فكانت

ِ الوجد معمورـــــــــفإن قلبي ب  ن جسمي معالفهـــإن يهدم الصد م  قت 
 لى األسقام معذورــــلجام هجرٍّ ع  ي وثاق الحب يكبحهــــإني امرؤ ف

 إن النَّوم مأسورـــــــحسِن الرقاد ف  ن وصالك أوــــــــعل ِْل بِجل ٍّ نبيلٍّ م
د ف  أصاب حبل شكال الوصل حين بدا  ي كفيه مشهورــــومبضع الص 

 روث الحب منثورـــإصطبل ود ف  ك فيــــــــلبست برقع هجر بعد ذل
 :فقال. وسألت بختِيشوع الطبيب عن مثل ذلك :قال

فلو طرحت  ،دين حتى تركناهم في أضيق من ِمحقَنة، فقتلناهملقيناهم في مقدار صحن البيمارستان، فما كان بقدر ما يختلف الرجل مقع
 مبضعاً ما سقط إال على أكحل رجل.

 :وعمل أبياتاً في الغزل فكانت
 وصال باإلسهالـــــــــلق بطن الــ ـ شرب الوصل دْستج الهجر فاْستط

 الن مالمة العذَّ ـــــــــــــــمذهلٍّ ع  قولنجِ بينٍّ ـــــــــــــورماني حب ي ب
 لبي معذٌَّب بالماللـــــــــــــل  وقــ ـ ـــســه الــــــــــففؤاد الحبيب ينحل

 ن ماسوه ضلَّ عن ِي احتياليـــبايا   امٍّ ـــــــــــــــوفؤادي مبرسم ذو سق
 أكسِف بالــــــــــــنوس باتا منه ب  ا بي وجاليــــــــلو ببقراط كان م

 :فقال ،عن مثل ذلك وسألت جعفراً الخياط :قال
، فلو طرحْت إبرةً ما  ،لقيناهم في مقدار سوق ا لخلقان، فما كان بقدر ما يخيط الرجل دْرزاً حتى قتلناهم وتركناهم في أضيق من جرب انٍّ

 سقطت إال على رأس رجل.
 :وعمل أبياتاً في الغزل فكانت

دـــــــــــــــــإْذ وخزت  وىـــــــــــفتقت بالهجر دروز اله  ني إبرة الص 



 ي بايكة الجهدــــــــــــــــــــيعثر ف  هــــــــن ضيق سراويلــــفالقلب م
 ى شوزكتي وجديـــــــــــمنك عل  ا طيلسان النوىــــــــــــجشَّمتني ي

ديـــــــــــــــبعروة الدمع ع  ك موصولةــــــــــأزرار عيني في  لى خ 
 ني التَّذكار بالوعدــــــــــــــــــعذَّب  ا زيقهـــــــــــــــيا كستبان القلب ي
دـــــــــنٍّ مــــمقراض بي  ن وصلهـــــــــــقد قص ما يعهد م  رهف الح 
 ن وصلك من بدــــــــــــــما لي م  ا ذيلهاــــــــــــــيا حجزة النَّفس وي

 ن عهديـــــــع جيب حياتي حْلت  اـــــــــــــــويا جرب ان سروري وي
اعاً  -وسألت إسحاق بن إبراهيم عن مثل ذلك  :قال  :فقال -وكان زر 

 لقيناهم في مقدار جريبين من األرض، فما كان بقدر ما يسقى الرجل مشارةً حتى قتلناهم، فتركناهم في أضيق من باب، وكأنهم أنابير سنبل،
 فلو طرح فد اٌن ما سقط إال على ظهر رجل.

 ً  :في الغزل فكانت وعمل أبياتا
 دوام على العهدــــــوأسقيته ماء ال  زرعت هواه في كراب من الصفا

دــــليحرزه السرجين م  م آل جاهداً ــــــوسرجنته بالوصل ل  ن آفة الص 
ً ــــــفلما تع دـــجرى يرقان البين ف  الى النبت واخضر يانعا  ي سنبل الو 

جي  عن مثل ذل :وقال  :فقال -وكان خب ازاً  -ك وسألت فرجاً الرخ 
حتى تركناهم في أضيق من حجر تن ور، فلو سقطت جمرة ما  ،لقيناهم في مقدار بيت التنور، فما كان بقدر ما يخبز الرجل خمسة أرغفة

 وقعت إال في جفنة خب از.
 :وعمل أبياتاً في الغزل فكانت

 شب الصدن خــــــــــــفي جفنةٍّ م  هجر دقيق الهوىـــــــــقد عجن ال
 سرجينٍّ من البعدــــــــــــــتذكى ب  ن فنار الهوىــــــــــــواختمر البي

 ن أرغفة الوجدـــــــــــــيفحص ع  محراكهـــــــــــــــــوأقبل الهجر ب
 ي قصعة الجهدــــــــــــــمثرودة ف  موعد مسومةــــــــــــــــجرداق ال

 :فقال -وكان مؤد با  -صمد بن أبي داود عن مثل ذلك وسألت عبد هللا بن عبد ال :قال
فقتلناهم، فلو سقطت دواةٌ ما وقعت  ،حتى ألجأناهم إلى أضيق من رقم ،مامهألقيناهم في مقدار صحن الكت اب، فما كان بقدر ما يقرأ الصبي  

.  إال في حجر صبي 
 :وعمل أبياتاً في الغزل فكانت

 ي خبالـــــــــــــــففؤادي معذَّب ف  يان قلبيـــــــقد أمات الهجران صب
 من هويته في وصالــــــــمع مــــ ـ ـــما أطــــــكسر البين لوح كبدي ف

 والي حبلهمن حباليــــــــلق مــــ ـ ــن حياتي وقد أطـــــــرفع الرقم م
 أغرى جوانحي بالساللـــــــن فــ ـ ــي فؤادي لوحيــــــــمشق الحب ف

 ين من هجر مالكي في انهمالـــعـ ـ ـمداد الـــــــــــــــــلبي بنانه فالق ق
 البين في اشتعالـــــــــلي فقلبي بــ ـ ــكرسف البين سود الوجه من وص

 :فقال ،عن مثل ذلك -وكان صاحب حمام  -وسألت علي  بن الجهم بن يزيد  :وقال
ما يغسل الرجل رأسه حتى تركناهم في أضيق من باب األت ون، فلو طرحت ليفةً ما وقعت إال لقيناهم في مثل بيت األنبار، فما كان إال بقدر 

 على رأس رجل.
 :وعمل أبياتاً في الغزل فكانت

 ي ليفة الصدـــــــــــــــــلما بدت ل  هجر حلقت الصفاــــــــــيا نورة ال
 ن الجْهدــــــــــــع في حوض متنق  تَّى متىــــــــــــيا مئزر األسقام ح
دــــــــــــــــــــمنك ب  ي مرةً ــــــــــــأوقْد أتون الوصل ل  زنبيلٍّ من الو 

 اج قلبي مسلخ الوجدـــــــــــــقد ه  ْذ أوقد حمامهـــــــــــــــــــفالبين م
 ض للعهدـــــــــــــــــــــنخالة النَّاق  صفا والهوىـــــــــأفسد ِخطمي ال

 :فقال -وكان كن اساً  -وسألت الحسن بن أبي قماشة عن مثل ذلك  :قال
لقيناهم في مقدار سطح اإليران، فما كان إال بقدر ما يكنس الرجل زبيالً حت ى تركناهم في أضيق من جحر المخرج، ثم قتلناهم بقدر ما 

 وعة.يشارط الرجل على كْنس كنيف، فلو رميت بابنة وردانةٍّ ما سقطت إال على فم بال
 :وعمل أبياتاً فكانت

 ه فقحة الهجرــــــــــــــــــتسلح في  هوىـــــــــــــأصبح قلبي بْربخاً لل
 ن ذا الوجد في صدريـــأصبر م  هوى للبلىـــــــــــــبنات وردان ال

 ولَّى معِرضاً صبريـــــــــــيوم ت  هجران أثكلننيــــــــــــــخنافس ال
 بين على عمريــــــــــــإْذ سلح ال  هوى مهجتيــــــــــــأسقم ديدان ال

 :وسألت أحمد الش رابي  عن مثل ذلك فقال :قال
فقتلناهم، فلو رميت تفاحةً ما  ،لقيناهم في مقدار صحن بيت الش راب، فما كان بقدر ما يصف ِي الرجل دن اً حتى تركناهم في أضيق من رطلي ة

 وقعت إال على أنف سكران.
 :ل أبياتاً في الغزل فكانتوعم

ً ــــــــــــــشربت ب  ورقرقت خمر الوصل في قدح الهْجر  كأس للهوى نبذة معا
 زني على صدريـــفكسرن قرابات ح  ت دنان البين يدفعها الصباـــــــــــفمال

 درٍّ ـــْي غــتــنــيــن ِ ــودورق هجرانٍّ وق  أس غلَّة لوعةٍّ ـــــــــــــوكان مزاج الك
 :فقال -وكان طب اخا  -وسألت عبد هللا بن طاهر عن مثل ذلك  :قال



فلو سقطت مغرفةٌ ما  ،حتى تركناهم في أضيق من موقد نار، فقتلناهم ،لقيناهم في مقدار صْحن المطبخ، فما كان بقدر ما يشوي الرجل حمالً 
 وقعت إال في قدر.

 :وعمل أبياتاً في الغزل فكانت
ماءــــــــــــــولوزينج ال  ي حمرة الخدـــــــيا شبيه الفالوذ ف  ن فوس الظ ِ
 لين الخبيصة البيضاءــــــــن كــــ ـ قلوب وفي ال ليـــــــأنت جوزينج ال
 جنب شواءـــــــــــــــبعد جوذابةٍّ ب  سكباج ودــــــــــــعْدت مستهتراً ب
 شهدةٍّ صفراءــــــــــــــــــوشبيهاً ب  ي يوم عرسٍّ ـــــــيا نسيم القدور ف

 ع الن ِرسيان بعد الغذاءـــــــــــد مــ ـ زْبـــــأنت أشهى إلى القلوب من ال
 زان واألدواءــــــــفي قصاع األح  مٍّ ــــــــــــأطعم الحاسدون ألوان غ

 ند الصالءِ ــــــــــــغليان القدور ع  ذ نأْت عنك داريــقد غال القلب م
 روري مغارف الشَّحناءـــــــت س ـ ما كسرن غضاراـــــــــهام قلبي لَّ 
 وصلٍّ يُكبْت به أعدائيــــــــــجد ب  لى العميد بيومٍّ ــــــــــــــفتفضل ع
 لٍّ يشفي من األدواءـــــــورد وص ـ لى الكئيب ببْزماــــــــــوتفضْل ع

اشا  -ل ذلك محمد بن داود الطوسي  عن مث -أطال هللا بقاءك  -وسألت  :قال  :فقال -وكان فر 
 ً فقتلناهم، فلو سقطت مخد ة ما  ،حتى تركناهم في أضيق من منصة ،لقيناهم في مقدار صحن بساط، فما كان إال بقدر ما يفرش الرجل بيتا

 وقعْت إال على رأس رجل.
 :ثم عمل أبياتاً في الغزل فكانت

 في وجوه الصفاءِ بين ـــــــــغ بر ال  هجر ساحة الوصل لماــــــكسح ال
 يوم اللقاءِ ـــــــــــــــهي مذخورةٌ ل  ي مرافق ريشٍّ ــــــوجرى البين ف
 ي وسادة البرحاءِ ــــــــــتحت رأس  ي بيوت همومٍّ ــــــــفرش الهجر ف

 وابه ستور البهاءِ ـــــــــــــل ألبــــ ـ ـــحين هيأت بيت خيشٍّ من الوص
 طارح الحصباءِ ــــــــــــــمتَّكاها م  وحٍّ ي بيوت مسمــــــفرش البحر ل
 ده صباح مساءـــــــــــــتعتري جل  ن براغيث وجدٍّ ـــــــِرقَّ للصب م

 فضحك المعتصم حتى استلقى، ثم دعا مؤد ب ولده فأمره أن يأخذهم بتعليم جميع العلوم. :قال
 رسائل الجاحظمن: 

النص تعتمد ثنائية الحرب والغزل. فبعد اإلجابة عن سؤال الحرب، يتطوع المجيب بطرح ]أكبر المفارقات التي يوظفها الجاحظ في هذا 
ب نظرة محدثه إلى ما يستحق االهتمام والتوقف عنده، إنه االنتصار للحب وللحياة، على الحرب. ِ  أبيات في الغزل لم تطلب منه، فكأنه يصو 

، العلوم جميع تعلم إلى أبنائه دفع فضل تبيان بغرض ،المعتصم مسامع لىع هزلي بأسلوب يلقيها الجاحظ أن الرسالة أسلوب من يبدو
 واستكناه خفايا المهن والحرف.

 الجاحظ؟ لهم نسبها أم المذكورين إنشاء من فعال األبيات هل
 [تركيبة النص تجعلنا ندرج الجاحظ في زمرة أصحاب المقامات.

 
 



 ر الكاريكاتوريأثتمن  بعضٌ 
 

 منه، أسفه هو من على الشاعر يقع وهنا .بجهله فيغلبك جاهال تجادل ال :قيل سابقا .للقوي الضعيف غلبة عن صورة عطينات الموالية ]النماذج
 .سمعته ويشوه ،عرضه يمس أن يخيفهف الجبروتي، تمثاله تحطيم على قادر
 - المجتمع في الدنيا الفئات من - المتلقين دىل صدى تلقى وكلها واالبتكار، القول، وسخف البساطة، في أساسا تتجلى الضعيف الخصم وسيلة

 .الناس على واالستطالة الغطرسة إسقاط إلى تؤدي شعبية، أنشودة كالزمة بحبور فيرددونها
 ال أن "الضعيف" لخصمه متوددا بالمال، ويسخو الجميل، القول يبذل ويناور، يداري نراه ونحن الرثاء إلى تدعو "الكبير" الشاعر صورة
 عن) تشيع أو األخبار تسبقه أن خائفا الجريح، كبرياءه مجرجرا كلهم، البلد ناس من الظالم جنح تحت فيفر ذلك، كل يجدي ال وقد .. يفضحه
 له تقوم ال حطام، إلى الجبروتي تمثاله ويتناثر المجالس، في به ويزرى النوادي، في صوته ويخفت األعين، في صورته فتضؤل ،(انهزامه
 .النكراء الهزيمة مرارة صمت في يتجرع البطيء، "السريري" واالحتضار النسيان حقبة في خلفيد قائمة، بعدها

 إلى األخير هذا فاضطر هجاه، الذي الشاعر ضد األطفال غوغائية تجنيد إلى فيعمد تلقاه، الذي الدرس من دعبل استفادة على يؤشر نموذجو
 .الهرب
 بسادية - يقف ثم ذاك، بهجاء هذا يغري حين الشعراء، بين الفتنة يثير الذي الحاكم موقف وهو عنه، نغفل أال علينا الباب هذا في آخر عنصر
 .بينها فيما تتهارش التي كالكالب وهم ،عليهم المتفرج موقف - محايدة

 
ً  يقول الشعر، يتعاطى إنسان بقم وكان( است) ً  شيئا ً  دعبل وأنشد .منه يضحك ضعيفا  هذا استماع فإن ،سكأم للمنشد، فقال شعره، من شيئا

ً  فيك قلت قد شعري؟ رذلت الذي أنت :له وقال إليه فصار ،ذلك الرجل فبلغ .السمع منه يصدأ  :فقال هات، :له فقال .أبياتا
 قابلــــــــــــــــــــــــــل يشفى ليس  بالبل دعبل است يـــــــــــــــــــف

 كابلـــــــــــــــــــــــــــــب بغل أير    إال هـــــــــــــــــــــــــــــيشفي ليس
ً  أعطيك :وقال .الصبيان العامة ألسنة على الجيفة هذا شعر ليسيرن وهللا :وقال .يده في فسقط :قال  :قال ترويها؟ وال األبيات هذه وتكتم شيئا
 يدفع هذا صنعت؟ ما :له فقلنا .وخرج فقبضها ألفاً، إال أخذت ال وهللا :فقال درهم، مائة أعطوه :فقال .الحال خفيف وكان .ذلك غير أريد وما
 بقم لي قسمت التي األلف الخمسين على احتكم لو وهللا هذا، من دعوني :فقال .دراهم خمسة منك يرضيه كان وقد ،درهمين إلى درهم من إليه

 .يدخله وال ذلك بعد البلد يدع أن حتاجوا والعبيد، والسفل الغوغاء، به فهتف البالد، في ذلك وشاع دعبل، خرج ثم .إليه لدفعتها
 أخبار دعبل بن علي الخزاعيعبدهللا بن المعتز/  -طبقات الشعراء من: 

 
 وفيه - فيروونه والصبيان العامة إليه ليسبق ذلك تعمد وإنما - لفظه سخف على الضحاك بن لرجاء هجوهبي الينبغي أل يستملح ومما( حر)

  :يقول
 رائي حسن اــــــــــــــــم درى لو  جرجرائيـــــــــــــــــــــال ورجاء
 ورائي منــــــــــــــــــــــــفي وقعد  أمه حر يــــــــــــــــــــــف لخباني

 عبدهللا بن المعتز -طبقات الشعراء من: 
 
ً  فاتخذ .الخراط حمدان له يقال رجل بالبصرة وكان(  ينكحك قرد :تصوير) ً  له يتخذ أن بشار فسأله .عنده شارب وكان إلنسان، جاما  فيه جاما

 طائراً  الطير هذا فوق تتخذ أن ينبغي كان قد :له فقال .يطير طير صورة :فقال الجام؟ هذا في ما :له فقال .به وجاءه له فاتخذه .طير صورة
 ال :حمدان له فقال .بالهجاء وتهدده .مىأع أني علمت ولكن .علمت بلى :قال .أعلم لم :قال .أحسن كان فإنه صيده يريد كأنه الجوارح من
 واحمل هذه، صورتك في داري باب على أصورك :قال بي؟ تصنع أن تستطيع شيء وأي :قال .نعم :قال أيضاً؟ تهددني أو :قال .تندم تفعل
 .الجد إال يأبى وهو أمازحه أنا اخزه! اللهم :بشار فقال .والوارد الصادر يراك حتى ينكحك قرداً  خلفك من

  الصفدي -نكث الهميان في نكت العميان ن: م
 
 أقبيل إذ سيعد، أبيو وعنيده الخزاعيي مالك ابن هللا عبد بن المطلب عند كنت :قال أبيه عن الكاتب رومان ابن وحدثني( أبنة – نيك – زنا)

 :قوله دعبل على حقد المطلب وكان .دعبال لي حرك :له فقال سعد أبي إلى المطلب فالتفت دعبل،
 موصلــــــــال وجهك في وتبصق  المخزيات كـــــــــــب صرم تنوط

 :يقول سعد أبو أنشأ المجلس من دعبل دنا فلما .كفيتك :سعد أبو فقال
 أنساها حييت ما له تـــــــــــــليس  بها نمت نعمة دعبلـــــــــــــــــــل

 نكناهاــــــــــــــــــــف امرأته ودس  وأكرمنا بيته ناــــــــــــــــــــــأدخل
 :البديهة على وقال دعبل فغضب

 مرهــــــــــــــــــــوال األخت زاني  قوصرة سعد اـــــــــــــــــــــــأب يا
 قنطره عقد هــــــــــــــــتــــــــــخل  جثا دــــــــــــــــــــــــــوق تراه لو
 مقطرهـــــــــــــــــــــــب بيت :لتق  استه يــــــــــــــــف األير ترى أو
 سكرهـــــــــــــــــــــــــب زبد :قلت  هــلوكــــــــــــــــــــــــــــي تراه أو
 عنبرهـــــــــــــــــــــــب مسك :قلت  هــيشم راهــــــــــــــــــــــــــــت أو

 كندره نارـــــــــــــــــــــــــلل وهو  ناره عبدــــــــــــــــــــــــــــال أجج
 مؤخره يــــــــــــــــــــــــف فارس  خلفه دهرــــــــــــــــــــــــــــال أبد

 والنبق الزبيب الكتاب صبيان على يفرق جعل المطلب، عند من وخرج األبيات، هذه دعبل قال لما :قال البردعي ناصح بن يعقوب وحدثني
 :فصيحوا سعد أبو بكم مر إذا :لهم ويقول

 مرهــــــــــــــــــــوال األخت زاني  قوصرة سعد اـــــــــــــــــــــــأب يا
 .مات حتى بها وأقام الري، إلى بغداد من فهرب عليهم، فطال ففعلوا،

 أخبار أبي سعد المخزومي/ عبدهللا بن المعتز -طبقات الشعراء من: 



 
 [ المخزومي سعد أبي جاءه ]في :دعبل أخت(.. .)محارم

 مرهــــــــــــــــــــوال األخت زاني  1قوصرة سعد اـــــــــــــــــــــأب يا
ــبـًاُمـَحــــــــــــ تراه لو  قنطره عقد هــــــــــــــــتــــــــــخل  2ـــــــــــنَـّ
 3مقطرهـــــــــــــــــــب سـاقٌ  :قلت  استه يــــــــــــــــف األير ترى أو

 181: 20األغاني  من:
 

 هـ[240+ األصغر حفصة أبي بن روانم بهجاء المتوكل ]أمره:الكاتب يزيد بن خالد است(..)حكام()نيك
ـه؟ ـاـــــــم :النـاس فـقـال  يـــومــــيـن ـْردُ ــــــــــــالـــبَـ زاد  القــصــ 
 حــفــصــه أبـي ـنـــب مـروان رَ ــ  شـعـ أَنــشــــدونـا :ـناــــــــــــفـقـل
 غــصـه ـهــــــــــاســـت بــحـلـقـوم  الـــنـيـك شـهــوة نــــــــــم فـــتى
ـــــــه دْبـــَرهُ  ـوافىـــــــــــلــ  ـبـطــيـخٍّ ــــــــــــب يُــْرمـــى ولـــو  َرصَّ

  .روانم وأفـحـم األرض، برجـلـيه ]ضرب[ صفـق حتى المتوكل فضحك
 218: 23األغاني من: 

 
 :دؤاد أبي بن أحمد هجاء في دعبل لواط( / )سحاق

 األنــبـاءَ  أكــثـر ـدـــــــــقـ وإيــاد،  أبــــوه دؤاد ـذيـــــــالــ هـــذا إن
 جـاءَ  أيـن فـمن عـنه شـعري لـيت  أبــــوه والط ــه،ــــــأم سـاحـقـتْ 

 5الَهـبَـاءَ  انـــيُـنـبِـت 4َعـقَـاَمـْين ـن  ـصلوديْ  صـخـرتـين بـين من جاء
 اءَ ــــــواآلبـــ األمــهــاتِ  يـوجــب  ــاــــم وال نــكـاح، وال ِسـفـاٌح، ال

 159: 20األغاني من: 
 عليه يستكثرها - األب مجهول األم، معلوم - زنا ابن يكون أن وحتى .ذلك خالف هنا والمهجو .وأنثى ذكر فيه يشترك أن للمولود بد ]ال

 آثيار إليى وال األم، سيحاق آثيار إليى نسيبته يمكين ال موليود، هيو .لهميا المهجيو نسبة يستبعد أنه إال وأم، أب بوجود إقراره رغم الشاعر،
 ذليك وفيي جياء؟ أيين مين :السيؤال محلهيا ويحيل معلقية، اآلدميية هويتيه يجعيل وبيذلك .حميل عنهما ينتج ال واللواط فالسحاق .األب لواط
 غيير وكأنه موجود فهو .باليد إمساكه يمكن وال الشمس، ضوء من الكوى في العين تراه "الهباء"، يماثل الذي بالمهجو النكاية في إمعان
 [.موجود

 
 :تمام أبي قول القبح، في قيل ما أحسن ومن

 الفراق نــــــــــــم خلقتَ  قد كأنك  حتى قبحـــــــال فوق وزدتَ  قبُحتَ 
 الطالقـــــــــــــــــب إال أُمِهرن لَما  نساء لىـــــــع سمنقُ  لو مساويء

 الثعالبي -أحسن ما سمعت من: 
 إنسان أو مكان ومفارقة ... المستهجنة والصفات والطعوم والروائح األشكال في يكون فقد ومختلف، نسبي اإلنسان منه يتشكى الذي ]القبح
 .وألما غصة يورث يالذ واألوطان األحبة فراق مثل بح،للق قمة - هنا - الفراق يجعل تمام أبوو .وراحة حسنا المفارق فيها يجد قد بغيض،
 ذنب دون النساء، تمام أبو فيها يحشر ،عليها اإلثارة وإلضفاء .عادية تبدو الصورة هذه .المهجو مساويء من جزءا إال يعتبر ال والفراق

 إحدى واحدة كل نالت لو سيئا، حظهن سيكون والجمال، بالرقة اتالمشهور اتالكائن تلك نساءفال .يقصده الذي التناقض يبدأ هنا ومن .نهنيْ جَ 
 طالقها[ وإمضاء بغضها، إلى الرجل سيدفع مما ،- كلها مساؤئه وليس - المهجو مساويء

 
 :تمام أبو قال

 الطالقـــــــــــــــــب إال أُمِهرن لَما  الغواني لىـــع قُسمن لو مساويء
 الوطواط -رر الخصائص الواضحة غمن: 

 
 :هبيرة ابن على يدخل كان من شعره في وذكر ،- عكابة بن ثعلبة بن قيس بني من - األقطع خليفة بن خلف وقال( حيوانات / سياسة)

 الــــــــــداخلة األول العصب هي  البطاح قريش قريش وقامــــــــت
 المائلة والشفة الــــــــضرس وذو  والــــــــــــزندبيل الــــفيل يقودهم

 المائلة الشفة ذو وهو المخزومي، سلمة بن خالد الضرس وذو األموي[، مروان ]بن بشر بن الملك عبد ابنا والحكم أبان والزندبيل الفيل
 أيضاً.

 البالذري –أنساب األشراف  :من
 االبتكار، تحتمل كما شعره. في بتوظيفها واكتفاءه سابقا، اوشيوعه وجودها تحتمل األشخاص، هؤالء على الشاعر أطلقها التي ]األلقاب
 اإلبداع. قمة الشاعر يبلغ وحينئذ

                                                           
 لمرأة. وتطلق على المنبوذ في لغة أهل البصرة.كناية عن ا: القوصرة 1
.: المحنب 2  المحني 
لى قطار واحد مضموم بعضهم إلى خشبة فيها خرق، سعة كل خرق فيها على قدر الساق، تدخل فيها أرجل المحبوسين، وتسمى الفلق. مشتق من قطار اإلبل، ألن المحبوسين فيها ع: المقطرة 3

 وقة على قدر سعة سوقهم.بعض، أرجلهم في خروق خشبة مغل
 من ال يولد له.: العقام 4
ن َضْوء الشيء الُمْنبَثُّ الذي تراه في البيت م: باءُ الغُبار، ... والَهباءالَهباء التراب الذي تَُطي ُِره الريح فتراه على وجوه الناس وُجلُوِدهم وثيابهم يَْلَزُق لُزوقاً ... الَهْبوةُ الغَبََرةُ، والهَ : ابن شميل: هبا 5

لسان  والَهباء من الناس الذين ال عقول لهم.: الَهباء الُمْنبثُّ ما تُثِيره الَخيل بَحوافِرها من دُقاق الغُبار، وقيل لما يظهر في الُكَوى من ضوء الشمس َهباء ... ابن سيده: الشمس َشبيهاً بالغُبار ... وقيل
 العرب



 بإطالق العصابة هذه ينتقد والذي لمجتمعه، الجمعي الضمير عن نسلخه لئال بيئته"، ابن "الشاعر: مقولة سنستحضر معا، الحالتين وفي
 الذي - التضخيم إلى تنتقل ثم للشخص، الممي ِزة السمات مالحظة من تتولد ألقاب يوه لها. وكراهيته معها، معاناته تصور عليها ألقاب
 والتقزز تصرفاتها، واحتقار أشكالها، من والسخرية هيئاتها، من النفور إثارة والقصد َخْلقية. وعيوبا حيوانات ليفرز ،- الكاريكاتور يعتمده
 منها.[

 
 )كالم مقابل كالم(

 سراويله وجعل خفاً، رأسه وعلى قلنسوتين، رجليه في جعل وقد - الجعفري قصره من مشرف والمتوكل - لللمتوك العبر أبو تعرض 1
 :قال .المؤمنين أمير يا عنفقة بل ال، :قال شارب؟ أنت :له قال يديه، بين مثل فلما .المثلة بهذه علي   :المتوكل فقال .سراويل وقميصه قميصاً،

 ماء بل ال، :قال مأثوم؟ قتلك في أتراني :قال .راجل إلى وانفني األشهب في رجلي ضع :قال .فارس لىإ وأنفيك األدهم في رجلك أضع إني
 .ووصله منه فضحك .المؤمنين أمير يا بصل
 من رجالً  له يبعثوا أن فسألهم .بقيلة بني قصر له يقال الحيرة، قصور من قصر على عسكره نزل اليمامة، قدم لما الوليد بن خالد أن حكي 2

ً  إلينا بعثوا :خالد فقال .مشيه في يدب فأقبل .بقيلة بن المسيح عبد إليه فبعثوا .أنسابهم وذوي عقالئهم  :قال إليه وصل فلما .شيئا يفهم ال شيخا
ً  أنعم  بطن من :قال خرجت؟ أين من :فقال .أبي ظهر :قال أثرك؟ أقصي أين :له قال ثم .هذه من خير بتحية أكرمنا هللا إن :خالد فقال .صباحا
 رجل ابن :قال أنت؟ كم ابن :قال .وأقيد نعم، :قال تعقل؟ :له فقال .ثيابي في :قال أنت؟ فيم :قال .األرض على :قال أنت؟ عالم :قال .أمي

 شيء عن أسألك  كاليوم، رأيت ما :خالد قال .وثالثون ست :قال سنك؟ كم :قال .لقتلتني شيء علي أتى لو :قال عليك؟ أتى كم :قال .وامرأة
 .أجابه إال شيء عن يسأله ال فجعل .سنة وخمسون ثلثمائة :قال عمرك؟ كم :قال .سألت عما إال أجبتك ما :قال .غيره عن وتجيبني

 األعرابي فظن .- الهمزة قطعو - أنت؟ من :له فقال - العزيز عبد بن عمر وعنده - أعرابي إليه دخل ... لحنة الملك عبد بن الوليد وكان 3
 ما :قال .فالن بن فالن :قال أنت؟ من :لك يقول المؤمنين أمير إن :لألعرابي عمر فقال .المؤمنين وألمير هلل المنة :فقال .مننت :يقول أنه
 :قال ؟- النون وضم - شأنك ما :لك يقول المؤمنين أمير إن ويحك :عمر قال .بساقي وفحج وجهي، في جدري :قال ؟- النون وفتح - نكاش

 المؤمنين أمير إن :عمر قال .بالبادية عندنا حجام المؤمنين؟ أمير يا ذلك عن سؤالك وما :قال ؟- النون وفتح - ختنك ومن :قال .ختني ظلمني
 .فالن :قال ؟- النون وضم - ختنك من :لك يقول

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 للتحامل الخيال من نسجت أم الحقيقة أرض على الوقائع هذه سجلت وسواء والتركيب، الصنعة دخلتها أم عفوية النصوص هذه كانت ]سواء
 :األهم هي - نظري في - تبقى منها المقاصد فإن الحكام، على
 ضرورة إلى الحكام وتنبيه واإلنشائية؟ الكتابية :الديوانية مهامهم وتوسيع الدولة، أسالك في مكانتهم عن يدافعون أال النصوص، هذه موثقو

 االجتماعية؟ مكانتهم ورفع منهم، هاءالنب على االعتماد
 الكبرى الثغرة هي وتلك باللغة، معرفته بسطحية الجانب مهموز ولكنه متصاول، وحاكم الرعية، من فرد :نص كل في الرئيسة األطراف

 .التراب في جبروته لتمريغ منها، يؤتى التي
،وال "الِص واتي" الجناس وتستغل .والجواب السؤال على تنبني النصوص  والنحوي، اللغوي والخطأ حْرفي 
 .بالناقص وتصويره الحاكم، لشخصية  سياسي لنقد النصوص تصل وبذلك الحاكم، على ليرد المسؤول، بديهة سرعة الحوار طريقة تقتضي
 لدى مما أعلى اللغة من بضاعته عليه، الشعب من بسيط فرد "انتصار" بـ منه التشفي وتعاظم وضوحا، نقصه ازداد األسئلة، كثرت وكلما

 [.خفي أو صريح مؤدب"، "تهكم بـ يتمتع ولكنه الحاكم،
 
 :الهبارية ابن يعلى أبو الشريف بها كتب رسالة ومن( بغالم زوجته يستبدل)

ً   واَحَرباــــــــــــف محنتي عشقتْ  قد  َعَضلُ  هــــــــــــل القفا غليظَ  ِعْلجا
 بدلُ  مثلها نــــــــــــــم فيه البدرك  فتىً  واتخذت تُ ــــــــــــــتبدَّلْ  وقد

ً  مساعداً   بََخلُ  اللهـــــــــــــخ في ما ،أطلبُ   ماـــــــــــــــب يجود مسعفا
 والقُبَلُ  الحديثُ  ـ تــــــــعلم كما ـ  يقنعني افـــــــــــفــــعــــلل لكنني
 مشتغلُ  وــــــــــــــــــوه منه آخذه  عجلٍّ  لىـــــــــــــــع واحدٌ  وواحدٌ 

 .ألغي سخيف، هزل وفيها طويلة وهي
 ابن حمدون -التذكرة الحمدونية من: 

 مبرر وهو .تعذيبه في "يتفنن" ،- األعداء من - قاس علج من أسير بمعاناة زوجته، يدي على "يذوق" فيما محنته يصور .سوداء ]سخرية
 .شيء أيب يبخل ال جواد، مطيع، غالم، التخاذ - نظره في - كاف

 للعفة صورة أي - ثانيا - لينقض والقبل"، "الحديث على - أوال - تقتصر نسبية، عفة على فيحيلنا حقيقية، عفة نتوقع لعلنا "... للعفاف "لكنني
 يرة""الشر الزوجة صورة يناقض ما هو وذلك .اليومي عيشه تسهل التي المهام أداء في مستغرق وهو الغالم من يأخذه "بواحد" يقنع حين
 غضب في يتسبب العصيان وهذا .مناسب غير الوقت وأن البيت، أشغال في انهماكها بدعوى عليه تتمنع - "واحدا" منها طلب إذا - التي

 و"المساَعدة البدل عن البحث إلى يدفعه أنه كما ."المقدسة" اللعنة - نعلم كما الالهوتي، المنظور حسب - يستحق وإغضابه .الرجل
 والمساَعفة"

 مجتمعه تقاليد عن يخرج وبذلك جميعا"، "مقامهن يقوم غالم اتخاذ إلى عزمه انصرف بل ورباع"، وثالث "مثنى في يفكر لم شاعرنا لكنو
 يأمله كان ما أهذا أدري ولست .المثليين زواج - وهو الحالي وقتنا في يشيع أخذ - "طقس" إلى وامرأة، رجل بين الزواج لمؤسسة "المقِد س"

 الالطة؟ أحد أو نواس، أبو
 .هذا؟ وقتنا في بولده لي يسمح ومن :متحسرا فأجابها الزوجية، قفص وإدخاله عزوبته إنهاء في رغبت أمه إن :الالئط عن النادرة تقول
 ما ةالجن في ويحك، :قلت .آخرة في وال دنيا في أجده ال شيئا أشتهي :يقول نواس أبا سمعت" :قائال الجماز فيرويه نواس أبي خبر وأما

 :له فقلت .حالالً  غالما أشتهي :قال هي؟ ما ويلك، :له قلت .اآلخرة في وال الدنيا في أجدها ما الشهوة هذه :قال .األعين وتلذ األنفس تشتهي
 التيفاشي[ - كتاب في يوجد ال فيما األلباب نزهة - 258: 25 ]األغاني .أبدا" تفلح ال فوهللا هللا، قبحك اعزب
 اقتلوا :التنفيذ" الموقوف "الحكم، يتهيب ال يفعلون، لوط قوم كان كما الفاحشة" "ارتكابه بـ يعترف حين - مجايليه شأن أنهش - الهبارية وابن
 معا؟[ هما أم المجتمع؟ لتسامح إظهار أم استخفاف؟ ذلك في فهل .والمفعول الفاعل



 
 األكبر المرقش شعر يعيب حفص فجعل .مجتمعين ردة،ب أبي بن وحفص عجرد، وحماد هـ[،150]+ الوراق مساور كان ثيل( / )هجاء
 :فقال مساور عليه فأقبل هـ[، ق 75]+

ا 1العَـْودِ  لِ ــكـثِـي وأنـف  شاغل حفص يا عينيك في كان لقد عُ  عـم   تَـتَـبَـّ
عـتَ   أَْجـَمعُ  اللحـن على مـبـني ووجهك  مرق ِـشٍّ  كـالم يــــف لحـنا تـتـبَـّ

 154: 18األغاني من: 
 بينفس هيذان بيتياه يحظيى أن اليوراق مسياور حيق مين كيان وربميا الكاريكاتوريية، الرومي ابن بلوحات اإلشادة على األدبية كتبنا ]دأبت
 .المتزمتين تصدم التي " إباحيتهما " لوال العناية،
 ـ، بالثييل الشاعر بههش ـ معيب أنف وله (...بياض، ضيق، غؤور، جحوظ، عمى، )حول، عيب عينيه في الوجه، مشوه شخصا تصور
 أن بعد الخْلقية، تفصيالته بكل الوجه هذا تخيل مجال والسامع للقاريء وترك سردها، من نفسه الشاعر أعفى بوجهه، أخرى سمات وله
 ميألوف، غيير نشياز وبيه إال الوجيه بهيذا جيزء مين "ميا أخيرى وبعبيارة اللحين"، عليى كليه مبني "وجه موجزة بعبارة مالمحه إلى ألمح
 [.حال كل على مدهشا الرسم ألتى رسام بريشة لوحة إلى البيتان حول ولو القاعدة"، عن روجوخ
 

 :البريد ولي وقد ،- سْلم بن سعيد ولد لبعض - جاريةٍّ  في الُمعذَّل ابن قال ]السخرية السوداء[
ةِ  دهـتْـك ـامِ ــــــــــال بعـلَـّ سولـــــــــال بها ومال  فـوزٌ  حـمَّ  سعيدِ  إلى رَّ
 البـريد؟ أخبار وليت فــــــــــفكيْ   تْخفى عنك دارك ارـــــــأخب أرى

 كتاب البغال -رسائل الجاحظ من: 
 "يبصر" ال ولكنه الخليفة. أو الوالي إلى بذلك يكتب حتى البلد، في يروج ما تقصي في مجهوده يبذل الذي البريد، صاحب من هنا ]السخرية

 يحتمل - هنا - وسعيد بها. ليسعد "سعيد" أحضان في بإحداهن تلقي جواريه في الزائدة ثقته .. بصرهو سمعه أمام وحدث منه، قرب ما
 إضافة ويمكن وسعيد. والجارية، القواد، :الثالثي قِبل من استغفاله ضحية سْلم بن وسعيد بالخواتم. العبرة ولكن العلمية، يحتمل كما الصفة،
 ذلك. غير ادعاء على جرأة ألحد وما فاذة، وال شاذة عنه تخفى وال شيء، كل على مط لع أنه - العامة توهم كما - توهمه التي الوظيفة تأثير
 ليصبح يأمن، حيث من وتأخذه عليه، تنتصر المراوغات ولكن شره. واتقاء تهي به إلى وتدفع مكان، كل إلى اسمه تسبق التي "السمعة" هي

 المغفل.[ البريد" "بصاحب هازئين بينهم، فيما الناس يلوكها "أحدوثة"
 
 :قائل( فتور)

 ملتف   الركي ة جنب إلى اءـــــــِرش  أنهـــــــــــك الخصيتين فوق تعق ف
 الضعف دركهـــــــــي ثم أبويه إلى  رأسه يرفع ينــومــي نــــاب كفرخ

 280 :8 النفح :من
 102 :7  التعارجي - اإلعالم      
 ونابن أبي عـ التشبيهات       

 :قال أبو حكيمة
 ما يــــــحس بها الكف حركات له  وتـارة الفــتاة فــــــكـ على يــنام
 الضعف يدركه ثـــــــم والديه إلى  رأسه يومـين ابن الـفرخ عرفي كما

 األصفهاني الراغب - األدباء محاضرات :من
 الكـف به ـسحــــيـ ال ولكن يـقـوم  وتـارة الفــتاة فــــــكـ على يــنام
 الـضـعـف أدركـه ـمـــث أبـويه إلى  رأسه يومـين ابن الـفرخ رفـع كما

 21 الجرجاني - المنتخب :من
 يتوسيل التصيوير.. رائعية الفيرخ صورة االنعدام.. التالشي.. االنسحاق.. درجات أقصى شيء.. ال كأنه الكف.. به يحس ال قام إذا ]حتى
 وقاهر..[ عنيد العجز ولكن واالستعطاف.. واالسترحام بالتذلل لمقترنا الرجاء أسباب بكل المحاولة إلى
 [:السكران وحالة األيرفتور هذا  حالة بين تشابها - المقارنة خالل من - نعدم وال سكران،ال فيها يصف لألخطل أبياتا ]نجد
 :قال فإنه األخطل وصف كما السكران أحدٌ  يصف ولم( سكران)

 ومفصلُ  عظامٌ  تـــمات وقد ليُحنى  رأسه شربـــال يرفع مدام صريع
ً  ياناً،ــــأح تهاديه هُ ــــــجــت وحينا  يعِقلُ  حشاشةِ ـــــــــبال إال كان وما  رُّ
 ُمخبَّلُ  هاـــــــــــــمن نال مما وآخر  صدُرهُ  تحامل ماً،ــــعظ رفعوا إذا

 القيرواني – الخمور أوصاف في السرور قطب :من
 
 العسكري هالل أبو (أير)

 َزبَّهْ راِ  وفُ ــــــــق منه نيــــــــكأن  ُحنيــضــفــيَ  يزال ال رٌ ــــــذَكَ  لي
 قُب ه به تيــــــــــــبَّ ــــج وأصبحتْ   وةٌ ـــــــــــسُ ــنْ ــلــقَ  به قميصي عادَ 
 ربهالكُ  كاشفُ  وَ ـــــــــفهْ  تخفْ  فال  تُكابدُها ربَةُ ــــــــــــــــــك تكنْ  فإنْ 

 الباخرزي – العصر أهل وعمدة القصر دمية :من
 
 :بشار (أير)

كوب عِجلُ  ك اب سَ ـــــــــــــــفلي أفاق فإذا  نافضٌ  تراهـــاع إذا الرُّ  بالرَّ
 سحاب ومـــــي كــــش المؤذن مثل  ائماـــق رةــشــع الثــث بعد وتراه

                                                           
 اإلبل. المسن من: وعاء قضيب البعير./ العود: الثيل 1



 َكعَابــــال دَةــلْ ــجِ  عُ ــلَـ ـخــيَ  ويكاد  راِسلٍّ ـم دــنــع داءــعــالص يتنفس
 بشار ديوان :من
 الثعالبي – واإليجاز اإلعجاز     
 الثعالبي-الخاص خاص     

 :بشار (أير)
تْ ــوم  الخبيثُ  إليها ياقاــــــــــــاشت فهشَّ   قي؟ــتــلــن متى :تـقالــف ر 
ق وكاد  الحديثُ  يُساقُ  إليك :تـــــــــــــفقل  الهــــــــــــــــــربــــس يمِز 

 بشار ديوان :من
 
 اإلبريق. بلبلة من أنعظ :قيل( نعظ)

 :حسنويهقال 
 بيطار زيار يـــــــــــــف مجموعةٌ   فقحته كأن تىـــــــــــــــــــح أنعظ
 منقار غيرــــــــــــــــــب ظليمٍّ  عنق  تلمسه فـــــــــــــــــــــواألك كأنه

 الراغب األصفهاني -اء من: محاضرات األدب
 :شاعر أير()

 أيريـــــــــــــــــــــــــل مداراة في  سحير لـــــــــــــــــــــــــك في أنا
 غيري بيت يــــــــــــــــــــف قمراً   مني بــــــــــــــــــــــــــــيطل أبداً 
 وميري خيري يــــــــــــــف عــــت ـ رــــــــــــــي نــــم ويلك نك: قلت
 رــويــوع رــــيــســك كــــــــــــــ ـ ــيــــن ىـــــعل يقوى نــــــم: قال

  4ج  –التوحيدي –البصائر والذخائر من: 
 
 :المنصوري الشهاب قال( فتور)

 ماء بغير شنًّا نيـــــــــــــــــــتركت  لقد قياما ريـــــــــــــــأي يا حسبك
 النساء على واماــــــــــــق كنتُ  أن  -تعجبوا فال - رــــــــذكت :لي فقال

 نواضر األيك في معرفة النيك / السيوطي: من
 
 :المنصوري الشهاب قال( فتور)

 المرتَكبْ  لىــــــــــع العذاب شديد  حاكم عصا ريــــــــــــأي كان لقد
ة وعوضني  العصا كـــلــــــــت الدهر كسر فقد  محتسبـــــــــــــال ِدر 

 نواضر األيك في معرفة النيك / السيوطي: من
 
 :فيه فقالت .. عنها فعجز برجل، فتزوجت ماجنة. يمامية، إسالمية، شاعرة ـ جمل واسمها ـ العجالنية الورد أم كانت( فتور)

 السهر بأنــــــــــواع الشيخ عذبني  الخبر كان ما عنــــــه تسألوني إن
 انكسر القفل فــــي المفتاح وركب  السحر وقت فـــي كان ما إذا حتى

 ورعدت فقحــــــــــته بال مطر
 من: كتاب بالغات النساء الشواعر البن أبي طاهر

 
 الكناني إياس ابن)هجاء( 

 أَيرِ  نِصفَ  كَ ــــــاِستِ  في للَاُ  أَراني  ُعَميرِ  أَبا كَ ــــــــــــــــــلَدَي اَبِلغ أاَل
 نواضر األيك في معرفة النيك / السيوطي: من

 
 :رجال يهجو بِْشر قال الِخصاء. من إليك برئتُ  ويقال والغنم. والدواب الناس في يكون ُخصييه، سلَّ : ِخصاءً  الفحلَ  َخصى - خصا *

 ُمْعـبَرُ  العـْفلِ  واِرم الِخصاِء، حديث  َحْجرةً  يربِضُ  شْبعانُ  القَـفا َجـِزيزُ 
 :وينشد البيضتان. فيهما اللتان الِجلدتان: والُخْصيان البيضتان،: يتانالُخص - خصا *

اهُ، يـا: ـقولـــــــت ي هـذا نــــم كنتَ  إن  َهـلِ  رب   يـا َربَـّ  أََجـلي مـنَـج ِ
 التـدَْلـدُلِ  ومن ـه،ــــــُخصـيـيْ  كأن  بـاْرَحـِلي ـاـــــــوإم بـتـطلـيق، إما

 حنـَظلِ  ـتاـــثِـنْ  فيه عـجـوزٍّ  َظرفُ 
 :للبعيث ومثله 

 وأكارعُـْه؟ ْلـدهــــــِجـ إال يـبقَ  فـلم  أكلـتُه دـــــق ثـعلبٍّ  في أشارْكـتَـني
 مراتـعُـهْ  خـبيثٌ  ـقامٌ ـــــــقَـمْ  فـإنك  استُه ضمتْ  اـوم خصيـيه فدُونَـك

 :آخر وقال 
 ِمـرجال تـحـمالن ـتانِ ـــــــــأُثـِفــي  تـدلـدال إذا هــــــــــخـصـيـيـ كـأن

 :آخر وقال 
ً  طـانــــــــــتـلـِقـ دجـاجـتـان  ُجـبَّا ـاـــــــــم إذا خـصـيـيـه كأن  َحـب ا

 :آخر وقال 
هْ  ال هــــــــــبـاللـ َحـلَـفتُ  قـد ه وقَـْصـر ياهــــُخصـ طال أن  أُحـبُـّ  ُزبُـّ

 :آخر وقال



ك  حِ الَمـْشر ِرْخـو الخصـيين متور ِ
 :النعمان يهجو ظالم بن الحارث وقال

 ساِلـُم؟ اُركَ ــــوجـ جـارتي أتُـؤَكل  1نجمةً  يَْكـِدم ظل حمارٍّ  أُخصـيَـيْ 
 :العرب من امرأة قالت البيضة.: والخصية

قـهْ  ـيةــــــــــخـص رأيـتُ  إذا  مـحـِمـقـهْ  ونــأكـ أن أُبـالي لـست  مـعـلَـّ
ِعق بن يزيد قال  :الصَّ

 الِعـجانِ  ِرحَ ـــــقَـ جافِرا فـيَـضِحي  خـصيـتاه َزعـــــــتُـنـ الـفـحل وإن
 :النابغة قال

ـع ما ـرىــــــوأخ  ـيـتـيهــــــخـص بـإحدى داءٍّ  كـذي  َسـقـام مـن توج 
 :وأنشد

َسا خصـيـتـيه روقـــع يشكو  وَطـفـَطـَسا جابـرٌ  عنها ـامــــــن قد  والنَـّ
سا إذا هــــــــــفِـي من يـخـرج  فـسا إذا فـْسـوه ــحــــــــــريـ كـأن  تـنـفَـّ

ِس أبو قال  :األسدي المَهو 
ةٍّ  ـودـــــأُس أحِسـبكم كنتُ  قد ـرُ  فيها تـبِيضُ  َصافِ ـــلَ  فـإذا  َخـِفـيَـّ  الُحمَّ

 بــرُ العن وخصيتيه، ـن ِسار،ـــال يوم  أبيـكمُ  أيـرِ  َجـْدل دٌ ـــــأَُسـي ِـ عضَّتْ 
 :ويروى

ـتْ   حضجر وعاونـتها وقيـط،ــالـ يوم  أبـيكمُ  أيـرِ  لدـــــــجـ تـميم عضَّ
. َخِصيٌّ  رجلٌ  - خصا *  وَمْخِصيٌّ
 ُخصاه. يشكو الذي: ـ مخفف ـ الَخِصي - خصا *
 :الشاعر قال - خصا *

 الحمارُ  لَق،ـالَحـ من يُـخَصى، كما  الـقوافيــب حـمزة ابن يا خصيـتُك
 :جرير قول ومنه الفحول، من خرج كأنه ِخصاءً  والغلبة الهجاء يجعلون شعراءوال

لِ  القُـرومِ  ـرةــــمخاط يرجو  مذل ةٌ  والِخـصاء الفرزدق، ُخِصـيَ   الـبُـزَّ
 ابن منظور -لسان العرب من: 

 
 :الرومي ابن( وضعة)

 سريرِ  من فأثبتُ  تْ ـــــــــــجب وإن  فراشٍّ  من فألصقُ  تـــــــاستلق إذا
 األيورِ  معتركِ ــــــــــــــــب قوائمها  استحالتْ  رِش ــــــــــالع قوائم كأن

 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
 
 المجرب. سل :له فقالت بكر؟ أم أثيب :لها قال ،الفعل في أمعن فلما ،بجارية هذا داود وقع ... الحمقى[ ]أحد المعتمرة بن داود( نكتة سوداء)

  ابن عبد ربه -الفريد العقد من: 
 

  :عائشة بن الرحمن عبد أبي بن الرحمن عبد وقال)خراء( 
 الفقاح عداد في فإبــــــــــطاي ــق  الخلــ ذا كــــــــآباط إبطه يكن من
 بالسـالح أو الســــــــــــالح بشبيه  جليسـي يرمــــــــــــيان إبطان لي

 وصباح مصعبٍّ  :بين جالــــــــسٌ   ـذاوه هـذا نتن مـــــــــــــن فكأني
 األهتمي. خاقان بن وصباح مصعب، بن هللا عبد بن مصعب يعني

 قتيبة ابن ـ األخبار عيون: من
 صفته[ مع بالتناسب إياهما واصفا آخرين، اثنين على ليهجم نفسه من بالسخرية ]يوطيء

 
 :القشيرية[ ضمرة بنت خيرة ]في الفرزدق ()نيك

ـبال مـنـتـِفـشـي الءالخـيـ من  قـَشـْيـر بـنـي رأيـــتَ  ُرِهــزتْ  إذا  2الس ِ
 347 :21األغاني من: 

 فحولة الشاعر تمنح الخيالء لقوم بأكملهم ؟. وهكذا ينقل الزهو والعجب من نفسه إليهم[ ]
 

 وجمعها شعره من هزلياته فردوأ المجون. عليه غلب شعر، ديوان له. (656 – 619) محمد بن محمد اإلسعردي النور)تالعب لفظي( 
 :قال غيره. نظم من أشياء إليها وضم والمجون، الخالعة في الزرجون سالفة :وسماها

 للحشر إنـــكارهم وتــــــنفي ــــث  الــــبعــ تثبت هل :للصدر يوما قلت
 حجري وسط في :فقلت أنفي.:قال  اســــــتي في ذقنك :قلت أثبت. :قال

 الكتبي  – من: فوات الوفيات
 على ومرة الشم، حاسة على مرة للداللة "أنفي" لفظة في فالجناس اللفظي. التالعب يُوظَّف ثم بالنفي. أو باإلثبات يجيب أن عليه ،]المسؤول

 تجنبه.[ على يحرص فيما الوقوع من لمسؤولا يخلص ال النفي،
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ره.  لسان العرب مؤخَّ
 لشارب من الشعر، أو مقدم اللحية.ج سبلة وهي طرف ا: السبال 2



 :حجاج ابن )دعوة للصالة(
 :سكرا همــــــــــــــــــــبين ما تلفت  وقد رونيــــــــــــــأبص قوم يقول
 العصرا. بنا صلوا قد ناســــــــفال  ركعة ولو رــــــــــــالظه الحق قم

 ظهراــــــــــــــــال ألحق حتى أقوم  قلتم، ما أحسن اـــــــــــــــم :فقلت
 قرا؟ي فمن تــــــــــــقم وإن نعم؟  من عند نــــــــــــم والركعة أقوم
 عذرا. سكره يـــــــــــــــــف لعاقل  نرى لسناـــــــــف تسكر، فال :قالوا
 خمرا. وال مطبوخا تــــــــــذق ما  سادتي يا السكر لوال هـــــــــــوالل
 أخرا. أن رـــــــــــالسك حد :فقلت  حده؟ اــــــــــــم السكر فهذا :قالوا

 ياقوت  -معجم األدباء من: 
 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف     

 :خالل من رصدها يمكن حجاج ابن ]سخرية
 بالصالة. القوم ينصحه سكران
 .- بالفتح - والظَّهر - بالضم - الظُّهر :كلمتي بين الجناس يحققه الذي اللفظي التالعب
 "اإلنجاز" بعد "فعله" يقرأ( - )سيبارك ومن أمامه؟ بالركوع عليه سينعم من :ويسائلهم
 السكر. على مصر   ولكنه يسكر. أال - جديد من - ونصحه الشاعر، وقصد قصدهم بين بالتباين القوم إحساس
وه الدين، وأحبار الفقهاء لباس - له - فيَلبَسون   حده؟ ما السكر هذا :ليحاج 
  الخراء. :هو والجواب

  يبي نه. لم ما ذلك معتقداتهم؟ أم تصرفاتهم أم أقوالهم على
 السخرية.[ في إمعان موضالغ هذا وفي
 

 :مكرم ابن الحاجب في قال)تحرش( 
 والحسن الحسين دـــــــــــج وحق  الحسن بوجهه غراني من اـــــــــي
 يرني لم زبـــــوال زبا أر مــــــــل  مخدرة بكرا بنتا كنت وــــــــــــــل
 واللبن كالخمر أني ولو نور،ـــــال  مشرقة والشمس وجهي البدرـــــك

 1بالفكن الفراش في هـــــــــتــلمس  إذا اليدين، يمآل رــــــــــــــح ولي
 السمن غاية يـــــف واستي الهزال  من خاللــــــال مثل وخصري هذا
 بدني في يهــــــــــــــبيضت على ل  بالطو زبك تمد حتى كـــــــــــجئت

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
ق "قانون" التخدير، وتأتي إلى الحاجب تلتمس نيكها، ألنه صبيح تخردو السخرية من تقمص الشاعر شخصية فتاة بكر مخدرة، ولكنها ]تب

جميل، .. والواقع أن أن الشاعر ليس فتاة مخدرة، كما أن الحاجب ليس إال شخصا فظا عسر األخالق. "النيك" هو عملة الرشوة التي تدفع 
 لمن يود يود مقابلة سيده. لذلك فالشاعر ال "يجود" بنيكه، والحاجب ال يستأذن له.[ الحاجب لالستئذان

 
 ( طرائف)
 .فيه الدخول يريد خارجه ومن ،منه الخروج يريد فيه من ،كالحمام السلطان عمل :حميد بن سعيد قال* 
 بعد صار ،غداً  كان الذي هذا :فقال .بعده موسى لوجع ،للمهدي عقد ثمـ  بعده له عقد المنصور وكانـ  عيسى بن موسى إلى مخنث نظر* 
 .غد
ً  ،الرجل ذو المروءة قد يكرم على غير مال :وقال صاحب كليلة*   ،والغنى الذي ال مروءة له ال يهاب .كاألسد الذي يهاب وإن كان رابضا

 ً  كالكلب الذي يهون على الناس وإن طوق وخلخل. ،وإن كان غنيا
 فالتمسه مشاكالً. ،في الثوب الصاحب كالرقعة :وقال آخر* 
 لبرده.  .سقوط جمرة من الشتاء ،كأنَّ قيامه عندنا :وذكر الجماز رجالً فقال* 
ً  :فقال ،ونظر مخنث إلى رجل قصير على حمار أسود صغير*   وجاء يساير الناس. ،ركب زق دبسا
 ا الحمارة.ال تسأل عمن أصبح أخ :قال ؟كيف أصبحت ـ: كان يشرب لبن األتنـ قيل لمخنث * 
 انظروا إلى الخليفة في قطيفة. :فقال .كثير الشعر ،فرأى رجالً كبير الذكر ،دخل مخنث الحمام :قال الجاحظ* 
ً  ينيك أسود مدني رجل إلى مزبد نظر*  ً  غالما  .أرز صحفة في عنزٍّ  ُكراعُ  استه في أيره كأن :فقال ،أبيض روميا

 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
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 حشرات ـ هوام
 
 :الناجم وقال (برغوث)

 والنقِص  قلةِ ــــــــــــــــال أخو وهو  شأنِه من 1رارــــــــــــاألح ينقص
 والقْرِص  جثمانِ ـــــــــال ِصغر في  يخطه مـــــــــــــــل البرغوثُ  كأنه

  العسكري - المعاني ديوان :من
  عون أبي ابن - التشبيهات    

 
 :ابن عنين (برغوث)

 أحاديثِهِ ــــــــــــــــــب كمُ ــــــــــأُنَب ئْ   اسألوا نيـــــــــــم المبارزِ  حديثَ 
 لبراغيثهِ  رىـــــــــــــــــــــق وبتنا  يَقِرنا مــــــلـــف هِ ــــــــــــعلي نزلنا

 ديوان ابن عنينمن: 
 :ابن عنين (برغوث)

 الحميما مالمتهِ  نــــــــــــم عُ أجرَّ   ليلي تُّ ـــــــــــــــب حميمٍّ  أخٍّ  وربَّ 
 الحكيما الدينِ  قَ ـــــــــموف هجوتَ   اجترامٍّ  غيرِ  نــــــــــمِ  َعالمَ  يقولُ 
 السليما َسِلمَ  نـــــــــــــمَ  المَ  ما إِذا  عدلٍّ  فغيرَ  أنَّ ــــــــــــــــت له فقلتُ 
اً  كانونَ  نــــــــــــمِ  إِليهِ  شكوتُ  هِ ِلضُ  أَبيتُ   قُر   النجوما ىــــــــــأَرع ر 
 اللُّحوما تَ ــــــــــــــــتجنَّب إذا يزلُ   َخلطٌ  وقالَ  ليَّ ــــــــــــع أَْلوى فما

 سيما ابنِ  ذقنِ  يـــــف البرغوثِ  شا  تَقَضَّى ماـــــــــــك الشتاءَ  فقضَّيتُ 
 ديوان ابن عنينمن: 

 
 :الشَّمقمق أبو( برغوث)

 بِيَهْ  ثْنَ َعب دقـــــــــــــ البراغيثَ  إن  لَْيلَتِيَهْ  ــــــــولوطــ يومي طولَ  يا
َعةٌ  بُرغوثَةٌ  فيــــــــــــــــــهن    بــــــــــــــــفْقَحتِيهْ  بَْندها عقدَتْ  قد  ُمَجوَّ

 الشمقمق أبي ديوان :من
 الجاحظ - الحيوان     

 
 العسكري: هالل أبو( ذباب –برغوث  -بعوض )

ً وبدا فـ  فهرقُت كأس الــــــــنوم إذ غناني  ــــــغناني البعوض مطربا
 نقَط المعلِم مـــــــــــــشكَل القرآن  ثم انبــرى البرغوُث ينقُط أضلعي
 قرأْت لـــــــــــــي الذ ب ان باأللحانِ   حتى إذا كَشف الـــــــصباح قِناَعه

  العسكري - المعاني ديوان: من
 
 :به يستهزيء لصاحبه مخاطبا مجلس، في والبراغيث والذباب البعوض اجتماع في قال، الجذامي شرف ابن( ذباب ـ برغوث -بعوض )

 حديثُ  ذاك تــــــــــــتح لكن لل هو  به بشارتنا تـــــــــكمل مجلس لك
 البرغوثُ  رقصُ ـــوي البعوضُ  فيه  حوله يزُمر لــــــوظ الذباب غن ى

 دحية ابن - المغرب أهل أشعار من المطرب :من
 

 منتدى عيادة الدكتور محجوبت وكان، صلة متينة من الود( 1945)+ كان بين أمير الشعراء والدكتور محجوب ثابت )براغيث محجوب( 
 لعيادة،سأله، فتعلل شوقي بوجود البراغيث في ا ،العيادةانقطع شوقي فجأة عن ارتياد وحين  .بصحبة عدد من األدباء مسامرات ومداعباتل
 .. منها:نظم قصائد سميت بالمحجوبيات و

 ولم أَْنَس مـــــــــا َطِعمْت من دمي  براغيث محجوب لـــــــــــــم أْنَسها
 وتنفُذُ فــــــــــــــي اللحم واألَعظُم  تشـــــــــــق خراطيــُمــها َجــْوَربي
 فجاء الخريف ولم أَْحَجمــــــْمُت،  ـ وكنُت إذا الصيـــــــــف راح اْحتَجـ
 ـــق فـــــــــــــــبَاب الِعيادة فالسُّلَّم ـ ترجب بالضيف فــــوق الطــريـــــ
 كما ُرش ـــــــــِت األرُض بالسمسم  قد انتشــــــــــــــــــرْت َجْوقةً جْوقةً 
 لَق األَْسَحمعــــــــــــلى الِجْلد والعَ   وترقُُص رْقص الَمَواِسي الِحــــــدادِ 
 وتَرفَع ألــــــــــــــــــــوية المِوِسم  بَواكيُر تَطلُُع قبــــــــــــــــــَل الشتاءِ 

 من: موقع أدب
 

 :2ابن الخطيب الزرويلي)مراكش( 
 لـــــــــو أن مراكشا كانت تواتيني  ما كان ظني ـ وحــق هللا ـ فرقتكم
 نفض الغبار وطرد الــــــــــذبابين  أظل في نصب مما أكــــــــابد من
 ما بين بق وناموس يـــــــــناغيني  وطول ليلي فـــــــي كد وفي تعب
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 والقلب في فكر منـــــــها وتخمين  أبيت أحرس فرشي مـــن عقاربها
 ظننتها عقربا دبـــــــــــت لتوذيني  إذا رأيت سوادا مــــــــر بي وأتى

 أفناه مضغ الحصى من الطواجين  س أستعد بــــهلم يبق في الفم ضر
 هذا العجاج بها قــــــد كاد يعميني  منوا علي بــــإطالقي بــفضلــــكم
 أفنيت مالي فــــــي غسل وتصبين  لم يبق في الكيس فلس أستعين بـه

بث بإقامته بينهم. لكنه كان يحس بأن مراكش "مدينة وواضح من األبيات أن الزرويلي كان يلقى من المراكشيين اإلكرام واالحترام، والتش
 .1الرعب"و"األهوال" .. ولذلك يناشد أصحابه ـ بها ـ أن يأذنوا له بالرحيل

 
   :نواس أبو (هجاء المسمى:زنبور -حيوانات )

ً  ن اِس ــــــــــــال في  َصي ْرتُهُ   ِجلدَةــــــــــــــــــال وأنمرِ  اقَا أو زاغا  ِشِقر 
عَ  ماـــــــــــــــــــــــكأن    جانباً، َصد ني يــــــــــــــــنآر إذا  َغس اقَا ُجر 

 ذاقَا كمنْ  ساءلتَ  تَ ـــــــــــــأن إنْ   َطعِمهِ  نــــــــــع يُخبرُ  ال والمْوتُ 
 قَاقَا هِ ــــــــــــــــتحتِ  ِمنْ  دَعا حتى  هــــــــــفوقَ  َكلَكلي أُجري ِزْلتُ  ما
ً  َغداً  وراً ــــــــــــــــــُزْنب ئْتَ نُب    أب اقَا ْصحبتُ ـــــــــــــــَواْستَ  من ي،  آنِفا

 نواس أبي ديوان: من
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 قارتحا
 
 :أبو نواس، يهجو زنبورا وأشجع السلمي (شعر)

 وقال لي: اللــــــــــــــهُ منك كافِ   عاتبَني الــــــــــــــــش ْعُر ذا إكافِ 
 ُعودَ ِخاللٍّ مــــــــــــــــن الخالفِ   ــــــــــــت ال يساويهجاَك من قلْ 

 أْن ال به تَقذُر الــــــــــــــــــقوافي  فكنَت إذ لم تجبــــــــــــــــه أحَرى
 فظل  يسطو عــــــــــــــلى اإلكاف  كنُت كــــــرب  الحماِر أعــــــيَى،

 شبيهة الفَقع بــــــــــــــــــــالفيافي  جىفــــــــتُهْ  1يارب  مــــن راسبٍّ 
 2ُزنبوُر يــــــــــــا واسَع الس ِالفِ   أو بك أبغي أقيـــــــــــــــس نفسي
،  فيــــــــما َرَوْوا، رْقعة  الِخَصافِ   أو أْشَجُع، وْهـــــــــــــَو من ُسليمٍّ
 َوْقــــــــــــــــــعاً من األشافي أنفذ  يكفيَك مــــــــــــا فيهُم فدعــــــُهْم،

 نواس يديوان أبمن: 
 
 :أبو نواس (شعر)

 ً  قــاَم بــه شْعــري مــقـــاَم الش َرفْ   َمــن كان، لــْو لــْم أْهــُجـهُ، غالبا
 وإن ما صاَل بـــــــــــــذاَك الس َرفْ   يـــــــــقوُل: قد أْسَرْفَت في شتِمنا،

 بلغــــت مْجداً بــهــجــائي فــِقــفْ   ْسَع لـــــــنْيِل العلى،غالــــُب! ال تَ 
ْهُت بالمجهوِل حتى ُعِرفْ   وكان مجهــــــــــــــــوالً، ولكن ني  نَـــــــو 
 في ذا، ولكــــن في أخينا َصلَْف !  ولسُت أْحــــــــــــــــتَاُج إلى َحْمِدهِ 

 نواس يديوان أبمن: 
 

: وقال  )شعر( قاشي   أبو نواسٍّ في الر 
قـاشـي  إذا جـئتـهـــــــــــــق  ت  يا أخرق لم أهجـكـاــــــــــلو م  :ل للـر 

 راض من شعركاـــــال تدنس األع  ك عرضي فاهجه راشـداً ـــــــدون
 أهجى لك من وجهكـاـــــــــكنت ب  ه لو كنت جـريراً لـمـاـــــــــــوالل  

 ابن قتيبة - عيون األخبارمن: 
 

 وقول أبي تمام:)شعر( 
 حتى أرى أحداً يهجـــــــوه ال أحد  ما كنت أحسب أن الــدهر يمهلني

 ونحوه قوله:
 ما باُل ال شـــــــــيء عليه حجابُ   هب من لـــــــه شيء يريد حجابه

 وقال أبو نواس:
 مقام الشرفْ قام لـــــــــــه هجوي   ما كان لـــــــــــــو لم أهجه غالب
 وإنما زاد بــــــــــــــــذاك السرفْ   يقوُل: قــــــــــد أسرف في هجونا
 بلغت مجداً بــــــهجائي فــــــــقفْ   غالب ال تسعى لـــــــــــتبني العال
 نوهُت بالمجهوِل حـــــــتى عرف  قد كنت مجهوالً ولكنـــــــــــــــني

 ئه إياهم، وقوله:فجعل شرفهم ونباهتهم بهجا
 أبقْت مــــــــــــــن البظِر المواسي  وما أبقيُت مــــــــن غيالن إال كما

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 ـ الديوان 3ابن الرومي )شعر( 
ـــــــــــــــــــــه في الشـ  ــعِر وعيسى بـــــــــــــــــَن مريَمْ  ـ يا نَبَّي اللـ 

ــــــــــــــــــــــه ما لْم تتكلَّمْ  ـ ـــــــــــــــــــــــْلـأنَت من أْشعِر خ  ـِق اللـ 
 ـــــــس إلـــــــــــــــى العَيُّوق ُسل م ـ إن من يزعم أن لـــــــــــــــــــــيـ
 ـيِ استــــــــــــــــــــحى أن يترمم ـ لو رأى قَرن الُحريــــــــــــثِــــــْيـ

 ان ابن الروميمن: ديو

 الصولي -أخبار أبي تمام     

 الصفدي  -تصحيح التصحيف وتحرير التحريف      
 المحبي –نفحة الريحانة      

                                                           
 حي.: بنو راسب 1
 الجراب، كناية.: السالف 2
 )باب الهجاء في معرض المدح(: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، في: قال الصفدي في كتابه 3

عبد الصمد بن المعدل أو أبي ان فيأتي بألفاظ موجهة، ظاهرها المدح، وباطنها القدح، فيوهم أنه يمدحه وهو يهجوه، .. ومن أمثلة هذا الباب أيضاً قول وهو أن يقصد المتكلم إلى هجاء إنس
 في أبي تمام وقد كانت في لسانه حبسة. ثم يورد البيتين. العميثل

إحداهما : «ص»يقولون في فالن فضيلتان من فضائل النبي : وفي كتاب الكناية والتعريض للثعالبي: الحديث عن قول الشعر، فيقولفيورد البيتين في معرض نفحة الريحانة : المحبي في كتبه أما
الٌن نبٌي في الشعر. يعني أنه ال ف: وليستا من غيره بفضيلة. وإذا كان الرجل متشاعراً غير شاعر، قالوا« ص»أنه أمي، والثانية أنه ال يقول الشعر، وهاتان الخصلتان من فضائل رسول هللا 

 قوله. مخلد الموصليينبغي له ذلك، وعلى هذا بنى 
 ويتبين الخلط في تعيين القائل.



 
 :ابن الرومي)شعر( 

 وال يرى ذاك مني أو يرى ُصدََغه  إني لسُت هاجيَهـــــــــال يهجون ي ف
 غيري بكل لغه نــتهجوه عن ي وع  ري، وِخلقَتُهـــــوما امتهاني به شع

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 :ابن الحجاج)شعر( 
 ما فيك نقطة من نجاسهْ ـــــــــؤم، فــ ـ ن اللـــــــــــــــيا أبا طاهر طهرت م
 لى كتاب الحماسهــــر، طرطرنا عــ ـ ـــــعــشــك بالــلو أخذنا في باب بأس

 لى اللين منهما والشراسهـــــــــس ع ـ باــــــد والــــوإذا ما رتبت في المج
 ـاس على الطرق حيث تلقى الكناسه ـ كنت في الصدر موضع الراس والنـ

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 ، له شعر في المنتصر العباسي [، هجا علي بن الجهم:248مروان األصفر ]+ )ناك ِشْعري ِشْعره..(
 قول لي حســـــــــنا إذا القـانيويـ  إن ابن جهم في المغيــــب يعيـبني
ــَم بطــنُه  فكأنـما في بطـنـه َولَـــــــــــــــدان  صغرْت مهابتُه، وُعـــظ ِ
 لو كان يرحـمـــــــــها مـا عـاداني  ويــــــح ابن جهم ليس يرحـم أمـه
 نيعلى شيــــطانه  شيـطا 1ونـزا  فإذا التـقينا نــــــاك ِشْعِري ِشْعـَرهُ 

 101: 12األغاني من:   

 
 :الرقى يزيد بن محمد وهو شعراً، له سرق فيمن تمام أبي قول)شعر( 

 ؟الكالب داةـــــــــغ تغلب بنو من  ؟الحباب ابن نــــم ؟بحدل بنو من
 ؟شهاب بن عتيبة نــــــم أم ؟رث ـ الحا من أو ؟عامر نـم ؟طفيل من
 وغاب خيس كل تاكــــــــــه بالـ ـ ـاألش وــــأب الهصور الضيغم إنما
 كتاب في راتع نـــــــــــللحي وهو  شعري سرح على خيله عدت نـم
 األعراب في تبعن باياــــــس ديـــ ـ ــــبع من صرتن الكالم عذارى يا
 واكتئاب عبرة ذا راً ــــــــأسي تـــ ـ ــحــبــألص أسيراً  منطقي ترى لو

 الصفدي -ير التحريف تصحيح التصحيف وتحرمن: 
 

 :وقال الناجم في العزيز )مكاثر في العلم(
 يخبُط مــــــــــن عمايةٍّ في ديجور  وعازب الــــرأي ضعيٌف مغرور
 حاصله منـــــــــــــــه هباء منثور  مكاثر في العلِم وهــــــــــو مكثور

 في جسِم عصفــورٍّ وحلِم عصفور
 نابن أبي عو -التشبيهات من: 

 
 ، من الشعر القديم قول حسان:قلة العقلوأجود ما قيل في عظم الجسم، مع 

 ِجسم البغاِل وأحــــــالم العصافيرِ 
 وقال ابن الرومي:

 فليس يحسن إال وهــــــو مصلوب  طوٌل وعرض بال عقلٍّ وال أدبٍّ 
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 وقال شاعر يهجو رجالً 
 ولم ينسب إلــــــــــــى عقل وفهـم  م وشحمجهول غاص فــــــــي لح

 2عدل فحموإن لبس الــسواد فـــــــ  إذا لبس البياض فـــــــــعدل جص
 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
ـ دابة شبيهة بابن عرس، وكان من حقه أن يكتب في أول الباب، وإنما 3الدئل ]تحقير العدد[ ـ بضم الدال وكسر الهمزة  أخرناه ألنه يكتب في : 

 الرسم بالياء، قال كعب بن مالك األنصاري:
 ما كان إال كـــــــــــــمعرس الدئل  جاؤوا بجيش لـــــــو قيس معرسه

 أراد موضع نزولهم ليالً كبيت ابن عرس. 
 الدميري -حياة الحيوان الكبرى من: 

 

                                                           
 وثب: نزا 1
 وفي غير هذا المعنى قول اآلخر:": لعسكريلالمعاني  ديوان"في  2

 وإن لبس الــسواد فـــــــــعدل فحمِ   إذا لبس البياض فــــــــــعدل قطن
 

 وإليه ينسب أبو األسود الدئلي، قاضي البصرة، إال أنهم فتحوا الهمزة، على مذهبهم في النسبة، استثقاالً لتوالي الكسرتين: ما نعلم اسماً جاء على فعل غير هذا. قال األخفش: ل أحمد بن يحيىقا 3
رو بن سليمان بن عمرو وفي اسمه ونسبه اختالف كثير، وكان من سادات التابعين وأعيانهم. يروي عن مع ياء النسب، كما نسبوا إلى نمرة نمري وإلى ملك ملكي. واسم أبي األسود ظالم بن عم

، ويعد من الشعراء والمحدثين والبخالء علي وأبي موسى وأبي ذر وعمران بن حصين .. وصحب علياً "ض"، وشهد معه وقعة صفين، وهو بصري، وكان من أكمل الرجال رأياً، وأسدهم عقالً 
 الدميري -من:حياة الحيوان الكبرى رسان والبخر والعرج والمفاليج والنحويين. وهو أول من وضع النحو. والف



 وقال ابن األعرابي: وأنا أقول مثل قول جرير: )عدد(
 يوم التفاخِر لــــــــــــم تزن مثقاال  ن تغلب جمعْت أحسابـــــــهاولو أ

 وقال النجاشي في بني العجالن:
 وال يظلمون الـــــناس حبة خردلِ   قبيلة ال يغدرون بــــــــــــــــــذمةٍّ 
اد عــــــن كل ِ منهلِ   وال يِردون الـــــــــــماء إال عشيةً   إذا صدر الور 

 العسكري -ن المعاني من: ديوا
 

 ومن التناهي في االستصغار والخمول قول زياد األعجم: )عدد(
 فليس به بأس وان كان مـــن جرمِ   إذا ما اتقى هللا امــــــــرٌؤ وأطاعه
 لباتوا ِشباعاً يضرطون من الشحم  ولو جمعْت جرم عــلى رأِس نملةٍّ 

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 ر:قال الشاع )عدد(
 لما توع دتَــــــــــني يا برثن الط ْير  2قَرقَرة 1ما كنت في العـــد إال فَْقعَ 

 الجاحظ -كتاب البرصان والعرجان والعميان والحوالن من: 
 

 ابن لنكك:)عدد( 
 صارت علي األرض كــــــالخاتمِ   وعصبةٍّ لــــــــــــــــــما توسطتهم

 لم يخرجوا بعد إلـــــــــــــى العالم  امهمكأنهم من ســــــــــــــــوِء أفه
 ألنهم عــــــــــــــــــــــار على آدم  يضحك إبليس ســــــــــــروراً بهم

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 :3وأبلغ ما قيل في الخمول قوله أيضاً )عدد( 
 أسدِ من خلقِه خفيْت عنـــــــــه بنو   لو كان يخفى على الرحمن خافيةٌ 
 كما أقامت عليـــــــــه جذمةُ الوتدِ   قوم أقام بـــــــــــــــداِر الذُل ِ أولهم

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 وبنو كابِيَة بن حرقوص صلعانُهم كثير، فقال القائل:)عدد( 
 5ـــــــاألُْفحوصكلُّكم هامتُه كــــــ  ـن حرقوصبــــــــ 4أنتم بنو كابية

 الجاحظ -ب البرصان والعرجان والعميان والحوالن كتامن: 
 
 وفيهم يقول األعجم: .األشاقر، جمع أشقر، وهم بنو عائذ بن دوس (حقارة)

 مـــا كنُت أحسبهم كانوا وال خلقوا  قالوا: األشاقر تهجوكم، فقلت لهم:
كالفقعِ بالـــقاعِ   الزاكي بمنزلةٍّ  6قوم مـــن الحسبِ 

 ال أصٌل وال ورقُ  7
 لو يرهبون بنعلٍّ عندنــــــــا علقوا  ن األشاقر قـــــــــــد حلوا بمنزلةٍّ إ

 غِرقوا 9ـــهم فأرةٌ ولو تبوُل عليـــ  ـْت حياتُهموإن طالـــ 8ال يكثرون
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 
 ابن فارس:)حقارة( 

 ــــأصغريهما المرء إال بـــــــــــــ  قد قال ـ فيــــــــما مضى ـ  حكيم:
 ما المرء إال بــــــــــــــــــدرهميه  فقلت قــــــــــــــول امريء لبيب:
 لم تلتفــــــــــــــــــــت عرسه إليه  من لم يكن مْعــــــــــــــــه درهماه
ـــوره عليه  ومن كان من ذلـــــــــــــــه حقيرا  تــــــــــــبــــول ســــنـ 

 ابن فارس - 10اللغة  مقاييسمن: 
 

 كراع األرانب. يضرب مثال فيما قل وذل، ويشبه ما صغر وهان. قال الشاعر يهجو حارثة بن بدر الغدائي: )حقارة( 
 ضخما يواريــــــــه جناح الجندب  زعمــــــــــت غدانة أن فيهم سيدا

                                                           
 الرخو األبيض من الكمأة، وهو أردؤها.: الفقع 1
 األرض الملساء ليست بجد واسعة. يشبه به الرجل الذليل ألن الدواب تنجله بأرجلها: القرقرة 2
وهو أن يفرض المتكلم فرضاً محاالً إما منفياً أو مشروطاً بحروف االمتناع، ليكون ما ذكره ممتنع الوقوع )باب التسليم( : ف وتحرير التحريفتصحيح التصحي: عند الصفدي في 3

 الطرماح: المتناع وقوع مشروطه، ثم يسلم بوقوع ذلك تسليماً جدلياً، ويدل على تقدير عدم الفائدة في وقوعه على تقدير وقوعه، ... ومثال ذلك قول
 من خلقِه خفيْت عنـــــــــه بنو أسدِ   لو كان يخفى على الرحمن خافيةٌ 

 لو كان مما يجوز أن يخفى عليه شيء من خلقه خفيت عليه هذه القبيلة. : فهذا أيضاً على تقدير التسليم أن هللا سبحانه وتعالى ال يجوز أن تخفى عليه خافية، فقال الشاعر
 وإخوتهم معاوية بن حرقوص، من قبائل بني مازن.بنو كابية بن حرقوص  4
 مبيض القطا، وهو مثل في الصغر. يهجوهم بصغر هاماتهم: األفحوص 5
 وهُْم من الحسب.: في العقد الفريد 6
 كطحلب الماء.: في العقد الفريد 7
 ال يكبرون.: في العقد الفريد 8
 يبول عليهم ثعلب.: في العقد الفريد 9

 )ع السالم هارون( نقال عن يتيمة الدهر. من مقدمة التحقيق 10



 بسكرا ويشبعــــــــه كراع األران  يرويه ما يروى الــــذباب وينتشى
قال الجاحظ: إنما ذكر كراع األرنب ألن يد األرنب قصيرة، ولذلك يسرع في الصعود، فال يلحقه من الكالب إال كلب قصير اليد، وذلك 

 محمود في الكلب.
 الثعالبي -ثمار القلوب من: 

 
 ضعف بقة. يضرب به المثل كما قال الشاعر في رجل اسمه ليث)حقارة( 

 وهــــــو أضعف مــــــــــــــن بقة  ـــن اسمه ليثأيا مــــــــــــــــــــــ
 بــيـــــن االســــــــم والــــــــخلقه  لقد باعــــــــد رب الـــــــــــــناس

 ويضرب المثل بصغر البقة قال الخوارزمي
 خريفية مــــــن دقتي لم تغص بي  ضنيت فلو أدخلت فــــي حلق بقة

 أماني فــــــي أظفار عنقاء مغرب  م واغتدتوأصبح قلبي فــي يد اله
 الثعالبي -ثمار القلوب من: 

 
 ومن االستحقار الشديد قول مسلم:)عرض( 

 ال أنت معلــــــــــــوم وال مجهولُ   أمويس قل لي أين أنَت من الورى
 والمدح عنـــــــك كما علمَت جليل  أما الهجاء فدقَّ عرضـــــــك دونه

 عرض عززَت بـــــــِه وأنت ذليل  أنت طليُق عرضك إنهفاذهب فــــ
 فجعله دون الهجاء، والهجاء فوقه فال يهجى لضعته وقلته.

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة       

 
 وقال غيره:)عرض( 

 تقيك إذا ساء منــــــــــــك الصنيع  دناءةُ عرضـــــــــــك حصن منيع
 فــــــــــأنت الرفيع المنيع الوضيع  فقْل لعدوك مــــــــــــــــــا تشتهي

 :أبو هالل العسكري
 أنت الوضيع عن الوضيع األصغر  لســت الوضيع وال الصغير وإنما
 فعلى جبينــــــــــــك سيمياء مؤخر  ال تـــــــــفخرن وإن غدوت مقدما

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 
 وقول اآلخر، أستغفر هللا من قوله:ؤم( )ل

 يخفى عــــــــــــلى الباريء القديمِ   يكاد مـــــــــــــــــــــــن رق ةٍّ ولؤمٍّ 
 وقول أبي الهيذام:

 ما لي أراك عـــــن الندى معزوال  يا جعفر بن الـــــــــقاسم بن محمدٍّ 
 ــن كرم لــــــكنَت قلياللو كنَت مـ  إني أقوُل مقالةً تجــــــــــــري بها

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 ابراهيم بن العباس:)لؤم( 
 وأبرْق يميناً وأرعــــــــــــد شماال  فكن كيف شئَت وقْل مـــــــــا تشا
 حمته مقاذيــــــــــــــــــره أن يناال  نجا بك لؤم منجى الـــــــــــــذباب

 سكريالع -من: ديوان المعاني 
 

 ومن االفراط في الهجاء قول اآلخر:)لؤم( 
 وما فيها مــن الـــــــــسوآِت شابا  لو اطَّلع الـــــــــــغراب على تميم

 وقول اآلخر:
 وال تسألــــــــــــــــــــــن  أبا وائلهْ   سل اللــــــــــــه ذا المن  من فضلهِ 
 فخاب ولو كان مــــــــــــــن باهلهْ   لهفما سأَل اللـــــــــــــــــــــه عبدٌ 

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 جواس بن نعيم أحد بني حرثان بن ثعلبة بن ذؤيب بن السيد الضبي له أشعار وهو القائل: )لؤم( 
 إذا اجتمعـــــــت قيس معاً وتـمـيم  كـــأن خروء الطير فوق رؤوسهم
 ل لـك: إن الــــــــــــعـائذي  لـئيميق  متى تسأل الـــضبي عن شر قومه

 اآلمدي –المؤتلف والمختلف من: 
 

ق الحضرمي البصري:)لؤم(   وللممز ِ
 ٍّ  غالما، ِزيدَ فــــــــــــي عدد اللئام  إذا ولدْت حليلــــــــــــــــــةُ باهلي 
َر عن مساماة الـــــــــ  ولو كان الخليفـــــــــــــــــة باهليا  ــــكراملقصَّ

 القالي -ذيل األمالي من: 



 
 أبو العيناء ]وقد سئل عن مبالغته في ذم وزير ُمقال[: فقال: سألته حاجة أقل من قيمته، فردني عنها بأقبح من خلقته.( لؤم)

 وسئل آخر عن رجل فقال: لو قذف على الليل لؤمه، النطمست منه نجومه.
 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
 قال الشاعر يهجو قوماً لئاماً ( لؤم)

 وال نـسـيم وال ظـــــــــــــل وال ورق  هم الكشوت فــــــــال أصـل وال ثـمـر
 ضوء السهى في ظالم الليل الحترقوا  جفوا من اللؤم حتى لـــــــو أصـابـهـم
 ولو يخوضون بحر الصين ما غرقوا  لو صــافحوا المزن ما ابتلت أناملـهـم

 الوطواط -ر الخصائص الواضحة غرمن: 
 

 وأبلغ ما قيل في الهجاء باللؤم قول الفرزدق:)لؤم( 
 نجوم الليل مــــــــا وضحْت لسارِ   ولو تُرمى بــــــــــــلؤم بني كليبٍّ 
 لدنس لؤُمــــــــــــهم وضَح النهارِ   ولو لبس الــــــــــــنهاُر بني كليبٍّ 

 لـــــــــــــيطلب حاجةً إال بــــجارِ   كليبٍّ  وما يغدو عزيـــــــــــز بني
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 :1الطرماح )لؤم( 
ـْؤِم أْهدَى ِمَن القََطا  ولْو سلَكْت طـــرَق المكارِم ضلَّتِ   تَميٌم بُِطْرِق اللُـّ
ـتِ   أَرى اللَّيَل يجلوهُ النَّهاُر، والَ أَرى  خالَل المخازي عْن تمــيمٍّ تجلَـّ

 من: ديوان الطرماح
 قال الجرمازي: كنُت بباب مدينة بغداد فرأيت أعرابياً، فقلت: ممن الرجل؟ فقال: من بني تميم. فقلت: أتعرف القائل:

 ولو سلكْت طُرق الـــمكارم ضلَّتِ   تميٌم بُطرِق اللؤم أهدى مــن القطا
 ى جنبي تميمٍّ لَزلَّتِ يَُكرُّ عـــــــــــل  ولو أن  برغوثاً عـــــلى ظهر قملةٍّ 
ه  ويتبعها دهــــــــــــراً إذا هي ولَّتِ   تميٌم كجحش الــــسوء يرضع أمَّ

 فقال: ال، ولكني أعرف غير هذا. قلُت: فهاته! فقال:
 ً  2ومن يروي لــــــــــــيثلبها هجاءَ   أعضَّ اللـــــــــــهُ من يهجو تميما
 وأدخل رأسه مــــــــــن حيث جاءَ   اببظر عجوزةِ وبــــــــــــــإسكتيه

 قال: فغطيت رأسي مخافة أن يسمعه الناُس، وانسلكت في غمار الناس.
 المرزباني -من: نور القبس 

 ابن عبد البر -بهجة المجالس وأنس المجالس      

اط عند الوزير في شهر [ على السم498 - 418وحضر ليلة الحيص بيص وابن الفضل ]البغدادي، المعروف بابن قطان )لؤم( 

رمضان، فأخذ ابن الفضل قطاة مشوية، وقدمها إلى الحيص بيص، فقال الحيص بيص للوزير: يا موالنا هذا الرجل يؤذيني، فقال 
 الوزير كيف ذلك؟ قال: ألنه يشير إلى قول الشاعر:

                                                           
 ا:بيتا في ديوان الطرماح )تح. د. عزة حسن(، وتختلف الروايات في المصادر األخرى، اجتزاءا أو تغييرا، زيادة أو نقصانا، وهذه نماذج منه 53تبلغ هذه التائية  1

 تِ تشد على صفي تميمٍّ لَـــــــــــول    نملةٍّ ولو أن حرقوصاً عــلى ظهِر 
 على ذرةٍّ معقولةٍّ الستــــــــــــقلتِ   ولو جمعت يـــــوماً تميم جموعها
 مظلتها يوم الندى الستــــــــظلـتِ   ولو أن أم الــــــــعنكبوِت بنْت لها
 إذا نهلـــــــــــــت منه تميم وعلتِ   ولـــــــــو أن برغوثاً يزقق مسكه

 العسكري –ديوان المعاني : من
 ابن قتيبة –الشعر والشعراء                       

ً ولو أن   يكر عـــــــــــلى صفي تميم لولت  قملةعــلى ظهر  حرقوصا
 الدميري -حياة الحيوان الكبرى : من

 ولو سلكت سبل الـــــمكارم ضلت  تميم بطرق اللؤم أهدى مــن القطا
 ي عن تميم تجلتجالل الــــمخاز  أرى الليل يجلوه الــنهار وال أرى

ً ولو أن   يكر عـــــــــــلى صفي تميم لولت  قملةعــــلى ظهر  برغوثا
 الدميري -حياة الحيوان الكبرى : من

 لضلت الـــرشادولو سلكت طرق   تميم بطرق اللؤم أهدى مــن القطا
 رأتــــــــــــــه تميم من بعيد لولت  ولو أن برغوثا عــــلى ظهر قملة

 ابن كثير -داية والنهاية الب: من
 رأتـــــــــه تميم يوم حرب لـولـت  ولو أن  برغوثاً عـــــلى ظهر قملة
ة معقولة   ولو جمعت يـــــوماً تميم جموعها  الستــــــــــقـلـتعلى ذر 

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة : من
 ضلتولو سلكت طرق الـــمكارم   تميم بطرق اللؤم أهدى مــن القطا
 رأتـــــــــــه تميم يوم زحف لولت  ولو أن برغوثاً عـــــلى ظهر قملة

 لقامت تميم تحــــــــــته واستظلت  يمد جناحه عصفوراولــــــــو أن 
 ابن عبد ربه -العقد الفريد : من

 ولو سلكت طرق الـــمكارم ضلت  تميم بطرق اللؤم أهدى مــن القطا
ً ولو أن   رأتـــــــــــه تميم يوم زحف لولت  لى ظهر قملةعـــــ برغوثا

 الشــــمــعلتعـــــلى ذرة معقولة   ولو جمعـــــت يوماً تميم جموعها
 ابن عبد ربه -العقد الفريد : من

 ولو سلكْت طُرق الـــمكارم ضلَّتِ   تميٌم بُطرِق اللؤم أهدى مــن القطا
 رُّ عـــــــــــلى جنبي تميمٍّ لَزلَّتِ يَكُ   ولو أن  برغوثاً عـــــلى ظهر قملةٍّ 
ه  ويتبعها دهــــــــــــراً إذا هي ولَّتِ   تميٌم كجحش الــــسوء يرضع أمَّ

 المرزباني -نور القبس : من
 ومن يروي لها أبداً هجاء.: في بهجة المجالس 2



 ولو سلكت سبل الـــــمكارم ضلت  تميم بطرق اللؤم أهدى مــن القطا

 وهذا البيت للطرماح بن حكيم الشاعر، وهو من جملة أبيات، وبعد هذا البيت: -كما تقدم في ترجمته  -يص تميمياً وكان الحيص ب
 خالل المخازي عــــن تميم تجلت  أرى الليل يجلوه النهار، وال أرى
 يكر عـــــــــــلى صفي تميم لولت  ولو أن برغوثاً عـــــلى ظهر قملة

 ابن خلكان -من: وفيات األعيان 
 

 عبد الصمد بن المعذل:)لؤم( 
 فقال القائلون ومـــــن ثمالة  سألنا عن ثمالة كـــــــل حي
 فقالوا: زدتـــــــنا بهم جهالة  فقلت: محمد بن يـــزيد منهم
 فقومي معشر فيــــــهم نذالة  1فقال لي المبرد: خل قومي

 المرزباني -من: نور القبس 
 ـ العسكري ديوان المعاني     
 ابن عبد ربه -العقد الفريد      
 األمالي ـ القالي    

 وقال فاتٌك في سعيد بن سلم: 
 طالبه المعروف فـــــــــــي باهله  وإن  من غاية حــــــــــرص الفتى
 تلعنه مــــــــــــــــن قبحه القـابـلة  كبيرهم وغــــــــــــــدٌ ومولـودهـم

 ابن قتيبة - من: عيون األخبار
 ابن عبد ربه -العقد الفريد      

 
ان أو شران(  أبو الشمقمق: هجاء )سر 

اِن المخازي  ووجــــه الكلب والتيِس الضروطِ   أال قوال لســــــــــــــر 
 3النَّشوط 2ودْبٌر مثــــــــُل راقودِ   له بطٌن يِضل  الفيــــــــــــــــُل فيه

 4كدَْوِر سفينةٍّ فــــــــي بَثْق ُروطِ   ـــــــــــر فيهوأيٌر عارٌم ال خيــــــ
، من بـــاب قْلبٍّ، لِة الجــــــــــوانب بالخيوط  ولحيةُ حائــــــكٍّ  مَوصَّ
 مرقَّعةٌ جوانبُــــــــــــــــــه بفُوطِ   له وجهٌ عليه الــــــــــــــــــفقُر بادٍّ 
اَن يسفُل فــــــــي هبوطِ   إذا نهَض الكراُم إلــــــــى المعالي  ترى َسر 

 من: ديوان أبي الشمقمق
 الجاحظ  -الحيوان      

 قال الشاعر:)احتقار( 
 رأَْت صقراً وأَْشردَ مـــــــــن نَعَامِ   وهم تركوك أْسلََح ِمــــــْن ُحبَاَرى

 الجاحظ -الحيوان من: 
 

 به: قال، وكان في جواره طبيب تأذى، ابن الحجاج)احتقار( 
 ي السر محتاطِ ـــــــــــــــــعليكم ف  ا سادتي دعوة مستظهرــــــــــــــي

 ي لحية بقراطـــــــــــــــــخريت ف  م يصن نفسهــــــــــــــطبيبكم إن ل
 ي الطب ُسقاطــــــــــــــــــلُسفل ف  ن سفلة ينتميـــــــــــــــــــثكلته م

 فقحة َضراطــــــــــــــــــــبعارم ال  ث عثنونهـــــــــــــــــإلى متى يبع
 دمياطـــــــــغزل بــــــــــــتقطع ال  ي مصر ريح استهـــلو عصفت ف
 ي السوق بقيراطــــــــــــــــيباع ف  ه درهمــــــــــــــــــــوكان ما قيمت

 ال وساباطــــــع روشنٍّ ـــــــــــــب  ن التي مدخل باب استهاــــــــيا اب
 ف اطــــــــــــــنــــــى إال بــشــإذا م  هــقا بــــــريــــــال يبصر األير ط

 ن عمل الالطيـــــــــــــــمبطن م  في دارس منعلـــــــــــــاحذر فسي
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 
  ابن عنين: ]مكحل/ طبيب عيون[

رُ ـــــــــــــــــعلٌم ب  ب المطالِب عندهمو أنَّ طالَّ ـــــــل  أن َك للعيوِن تعو 
لتَهُ ــــــــــــــــألت  اَن لَك الجزاُء األوفرُ ـــــــمنهم وك  وا إِليَك بكل  ما أمَّ

ا أْن رأَواـــــــودع  عيوَن لديَك ماٌء أصفرُ ــــــيُعشي ال  وَك بالصبَّاغِ لمَّ

رُ ــــــــــــموسى وك  حكي عصاكف َك الميُل الذي يَ ـــــوب  م عينٍّ به تتفج 

 ديوان ابن عنينمن: 
 

                                                           
 َخل ِ عن ي: في أمالي القالي 1
 دن عظيم.: راقود 2
 نوع من السمك.: النشوط 3
 النهر. معرب.: الروط 4



جرجيس الفيلسوف األنطاكي نزيل مصر ... تفرغ للتولع بأبي الخير سالمة بن رحمون اليهودي الطبيب المصري ( هجاء / طبيب)
 سمعته فِي هجو طبيب مشؤوم:وهو من أحسن ما  -فِي أبي الخير سالمة   -واإلزراء علَيِه ... وأنشدت لجرجيس هذا

 ف في كفته الفاضلـــــــــــــــــيخ  ا الخير على جهلهــــــــــــــــإن أب
 ي بحر هلك ما له ساحلــــــــــــف  ه المسكين من شؤمهـــــــــــــعليل

 لـغاســش والــعــنــته والــعــلــط  ي دفعةــــــــــــــــــــثالثة تدخل ف

ودود الطبيب األندلسي، ولد فِي بلنسية، وهاجر إِلَى العراق وخراسان. وعرف عند السالطين فِي عصر السلطان محمد بن عبد ال
 :-وقَد ضمن شعره شيئاً من شعر المتنبي  -ملكشاه.  وهو الذي يقول فيه بعض أهل العصر 

 ا قاسيت ما قتالـــــــأحيا وأيسر م  ودود طبيب طبه حسنــــــــعبد ال
 ى أرواحنا سبالـــــــــلها المنايا إِل  ما وجدتْ ــــــــــــلوال تطببه فينا ل

 القفطي -إخبار العلماء بأخبار الحكماء  :من
 

 إلبراهيم بن العباس، وهي أبيات مشهورة أوردتها ألني لست أجد مثلها في معناها:)غدار( 
 ـــــــــــــــــــــَت بالزاهدِ وال أنـــــ  ولما رأيتــــــــــــك ال فاسقاً تهاب
 وليس صديقـــــــــــــــــك بالحامدِ   وليس عدوك بـــــــــــــــــــالمتقي
 الرقيِق فناديُت: هل فيك من زائد؟  أتيت بك الــــــــــــــــــسوَق سوقَ 
 احدكفورٍّ لنعمائـــــــــــــــــــــِه ج  على رجلٍّ غـــــــــــادرٍّ بالصديقِ 
 وحلَّْت بــــــــــــــــــه دعوةُ الوالد  سوى رجلٍّ حاز منـــــــــــه الشقا
 يزيد على درهــــــــــــــــــم واحد  فما جاءني رجـــــــــــــــــٌل واحد
 مخاَفةَ أدرك بــــــــــــــــــــالشاهدِ   فبعتك منه بـــــــــــــــــــــال شاهدٍّ 

ً وأبُت إلى من  وحلَّ البالء عـــــــــــــــــلى الناقدِ   زلــــــــــــــــي سالما
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 
 وقال ]ابن الرومي[ في سليمان بن عبد هللا بن طاهر:

 شوٌق إلى وجهِه ســـــــــــــــيُْدنِفه  قِرن سليمان قــــــــــــــد أضر  به
 ويرى قفاه من فرسخ فـــــــيعرفه  رن وجههال يعرف الـــــــــــــــــق

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 وأنشدنا بعض أصحاب أبي العباس المبرد ألبي العباس:
 صب  إلى الصبـــــــــوُمشتَكى ال  المبتَسم العْذبــــــــــــــــــــأقسم ب

 اده إال َعَمى قَْلبا زــــــــــــــــــم  و كتب النحو عن الرب  ــــــــــــــل
 قال أبو علي: فحكى لنا أن أبا العباس ثعلبا أنشد هذين البتين، فقال متمثال:

 ُصنُت عنه النفس والعرضاــــــــف  ني عبدُ بني ِمسمعـــــــــــــــأسَمع
اــــــــــوم  م أجبه الحتقاري لهـــــــــــــــــول  ن يَعَض  الكلَب إن َعض 

  القالي -األمالي من: 
 
 وقال آخر: ( خصي  )

ةً ــــــــــــولقد نظرُت إل  هُ َشيئاً يَُضر  وينفَعُ ــــــــــــــفحسبتُ   ى زيادٍّ مرَّ
ياِر كأنَّهـــــــــــــــفإذا زيادٌ ف  ه َخِصيٌّ أقَرعُ ـــــــــــــــُمْشٌط يُقل ِب  ي الد ِ

 العبدلكاني الزوزني -حماسة الظرفاء من: 
 

 شاعر:
 كان الذر يسبقهـــــــــيوم الرهان ل  و سابق الذر مشدوداً قوائمهــــــــل

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 

 (447 ـ 355أبو القاسم التنوخي )

وكان ظريفا نبيال، جيد النادرة. اجتاز يوما في بعض الدروب، فسمع امرأة تقول ألخرى: كم عمر بنتك يا أختي؟ فقالت: رزقتها يوم صفع 
ً  لقاضي،ا  ، ما وجدت تاريخا غيره.وضرب بالسياط. فرفع رأسه إليها، وقال: يا بظراء، صار صفعي تاريخا

 وكان أعمش العينين، ال تهدأ جفونه من االنخفاض واالرتفاع والتغميض واالنفتاح، وفيه يقول ابن بابك:
 ــــــم انتعشاوغاص ثــــــــــــــــــ  إذا الـــــــــــــــــــــــــتنوخي انتشى

 وهو يخــــــــفـــــــــــــى إن مشى  علـــــــــــــــــــــيه إن مشيت ىأخف
 وال يرانـــــــــــــــــــــــــي عمشا  فال أراه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 الكتبي  ـمن: فوات الوفيات 
 
 قال الشاعر:( فقحة –هجاء )

 كما الظليُم فَْقَحةُ الــــــــــــــبراِجمِ   ـــــــــــــــــــــةٌ لداِرمإن َمنَافاً فَْقحَ 
 الجاحظ -الحيوان من: 



 ثقيل
 

 قال حبيب بن أوس الطائي في ثقيل:
مد  يا من تبرمت الدنيا بـــــــــــــطلعتِهِ  مت األجفان بــــــــــالرَّ  كما تبرَّ
 يمشي عـلى كبدي 1قل طلعتهمن ث  يمشي على األرض مختاالً فأحسبُهُ 

 لم يقدم الــمــوُت إشــفاقاً على أحدِ   جزءاً من سـماجته 2لو أن في الخلق
 الرقيق القيرواني -من: قطب السرور في أوصاف الخمور 

 ابن عبد ربه -العقد الفريد 
 ]ثقله وسماجته سينوبان عن ملك الموت في إزهاق أرواح من ال يطيقونه[

 
 ين:ابن عن )رسالة(

 ْت صبرَي الجميَل َكليالــــــــــوثَن  ْت منَك ُرقعةٌ أَسأَمتْنيــــــــــوصل
ً ـــــــــك  شتاِء برداً وطوالــــــــــــوليالي ال  نهاِر المصيِف حراً وكربا

 ديوان ابن عنينمن: 
 

 قال حبيب:
 البغض نــــــــــــــكنوز قارون م  ن له في وجهه إذ بداــــــــــــــيا م

 ن بعضــــــــــــــفر إذا بعضك م  ن شكلهـــــــــــــلو فر شيء قط م
 ى األرضـــــــــــــأهبطنا جمعا إل  ذيــــــــــكونك في صلب أبينا، ال

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 

 وقال الصنوبري:
 فض والــــصالبِ تـــــرعدُ بالــــنا  أثقُل مـــــــــــــن ُحمى إذا ما بَدَت
 قد مــــرَّ بــيـــــن العين والحاجب  لو َمرَّ من ميل تـــــــوهَّــــمــــتَــهُ 
 ثقلٍّ إذن مالــــــــــــــت إلى جانب  ولو مشى في جـــانب األرض من

 الرقيق القيرواني -من: قطب السرور في أوصاف الخمور 
 

 أبو نواس:
 أيها الرجل ،كــــــــــمنك وال الفل  نجيتيالص مــــــــــــوما أظن الق
 أي دارك الثقلــــــــــــمنك على ن  براق أدركنيـــــــــــولو ركبت ال

 ة وترتحلــــــــــــــــــــتاخذه جمل  ته هبةـــــــــــــــــهل لك فيما ملك
 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 
 :وقال ابن مروان في غالم له ثقيل

 ظلَّ يحلبهــــــــــــــصادف تيساُ ف  تى أكاد أحسبهــــــــــــــيبطيء ح
 ابن أبي عون  -التشبيهات من: 

 
 :قال ابن الرومي( الثقالء)

 ؟ه أم حديدـــــــــــــأرصاص كيان  ذي لسُت أدريـــــــيا أبا القاسم ال
 وه برد شديدـــــــــــــف ثقيٌل يعلــ ـ ماء بئرك في الصيـــأنَت عندي ك

 :وقال ابن المعتز
 جِو دمعةُ خائفِ ــــــــوكأنها في ال  ُت أرعى شمسهـــــيا رب يومٍّ ظل
 جفنٍّ طارفِ ـــقذًى للعيِن ال يلقى ب  ه معاشراً كانواـــــــــــعاشرُت في

 ر يومٍّ صائفِ ــــــــــمن شمسِه آج  ه إال أننيــــــــــــــــكانوا شتاء في
 :ال ابن الروميوق

 لُّ عينِ ــــــــــــــــــــتتقذاه طالعاً ك  ه ثقُل دينٍّ ـــــــــــــــــــــوثقيل كأن
 ينِ ــلــقــثــالَوة الــــراه عـــــــــوب  هُ أرضه ثقليهاـــــــــــــــــحمَل الل

 :وقال ابن الرومي
 وِم الفراقِ ــــــــــــَل يساعةً منه مث  ي سياقٍّ ــــــــــــــــوثقيلٍّ جليسه ف
 ه وهو باقِ ـــــواجتوى الموُت نفس  ه منذُ حينٍّ ــــــــــقد قضى هللاُ موت
 ده بغيض العراقِ ــــــه وحــــــــأن  د كفانيــــــــــــــال أسميه باسمِه ق

 ابن أبي عون  -التشبيهات من: 
 
 :فقرأها فإذا فيها ،فكتب الصاحب رقعة وأعطاه إياها .وأبرم في المحادثة ،الجلوسفأطال  ،دخل ثقيل على الصاحب بن عباد( زائر ثقيل)

                                                           
 لبغض طلعته.: ابن عبد ربه -في العقد الفريد  1
 لو أن في األرض.: ابن عبد ربه -في العقد الفريد  2



 غي غيرهـا داراـــــــحتى نقوم فنب  دار تملكهـاـــــإن كنت تزعم أن  ال
 ذهب األشجان والعاراـــفقم لكي ت  لم أن  الدار أملكـهـاـــــــكنت تع أو

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 
 :ال محمد بن عرفة النحوي المعروف بنفطويه يهجو ثقيالً وق

 قد أيقنت بطول السهادــــــــن  فــــ ـ ــلى القلوب إذا عــــــــــيا ثقيالً ع
 ى على مـيعـادــــــــــــيا غريماً أت  ا بين ألفــــــيا قذى في العيون م

 تجار يوم الكسـادــــــــــيا وجوه ال  وم غيم وصيفــــــيا ركوداً في ي
 ما لحديث المزادـــــــواو عمرو ك  ما كنـت فـينـاــــــــــــــخل  عنا فإن

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 
يحان( زائر ثقيل) ز الر ِ  :عبد الحي بن أبي بكر، المعروف بطرَّ

 ذاب بأسه األمالــــــــــــسرعة إك  ن طالع المحب ومنـــــــعجبت م
 قظة عجالــــــــــــــــأتاه كابوس ي  ن يحب عن غلطــــــــــإن زاره م

 ي دفعه إذا نزالـــــــــــــــــحيلة ف  منون فالـــــــــــــــــكأنه طارق ال
 داء صادف األجالـــــأو ال ،عسرــ ـ ـــي زمن الــــــــأو الغريم الملح ف

 حبيب ما قبالـــــــــــلو زار فيه ال  زور في زمنــــــــــــثقيل روح ي
 ن يطيق محتمالـــــــــــينطق أو م  ومن ،وقد وجمت ،هــــــــإي :يقول
 ال وصال :الـــــــــفق ،داء عراني  :فقلت له ؟ا تشتكيــــــــــم :يسأل
 إن يدم قتالـــــــــــــــــما نشتكيه ف  ا مجيب أزلـــــــــــي ،آمين :فقلت

 نا تلك والمكان خالــــــــــــــدعوت  ناـــــــــــــيا ليت لو أنه استجيب ل
 ا الحبيب وارتحالـــــــــــــومل من  ل ضاع وقتنا هدراـــــــــلم يحل ب

 المحبي -نفحة الريحانة من: 
 
 وقال أبو نواس:( زائر ثقيل)

 ره رعُف أنفى ألمــــــــــــــــإذا س  ن أممــــــــــــــــــــثقيلٍّ يطالعنا م
 ي المحتجمــــــــــكوقعِ المحاجِم ف  ي الحشاـــــــــــــــلطلعته وخزةٌ ف

 :ته إلينا قدمـــــــــــــــــــــــوال نقل  ه إذ أتى ال أتىــــــــــــــــــأقوُل ل
 ك ال من صممــــــــوصوت كالم  ك ال من عمىــــــــــــــفقدُت خيال
 ه تلتثمــــرداِء بــــــــــو بالــــــول  ت عن ناظريــــــــــــتغطَّ بما شئ

 ابن أبي عون  -التشبيهات من: 
 1 القالي ـاألمالي       

 وأنشد:
 ن شدة العذاب األليمـــــــــــت وم ـ ن ثقل الموْ ــــــــــــــــوثقيل أشد م

 واه عقوبةً للجحيمـــــــــــــــــن س ـ و عصْت ربَّها الجحيُم لما كاـــــــل
 لمحمد بن نصر بن بسام:

 جهادــــــــــعن لها أيقنت بطول ال  ا ثقيالً على القلوب إذاــــــــــــــــي
ازة في ال  ا قذًى في العيون يا ُغلةً ـــــــــــــي  فؤادـــــــبين التراقي َحز 
 ى ميعادــــــــــــــيا غريماً أتى عل  ا طلوع العذول يا بين أَْلفٍّ ـــــــــي
 كسادـــــــــــيا وجوه الت ِجار يوم ال  ا ركوداً في يوم غيم وصيفــــــي
 معادــــــــواو عمرو وكالحديث ال  ل ِ عنَّا فإنما أنت فيناــــــــــــــــــخ

 وواد جــــما عشت ملقَّى من كل ِ ف  هــــي غير صحبة ال لــــــوامض ف
 رقادــــــــــــــــدليل أعمى كثير ال  والبيد همهامــــــــــــيتخطى بك ال

م بالسيفــــــــخلف  تادــقــــــــــورجالك فوق شوك ال  ك الثائر المصم ِ
 

 وقال بشار في ثقيل:
 كان خـــــــفيــــفاً في كفَِّة الميزانِ   ربَّما يثقل الجليـــــــــــــــــس وإن
ـــــــدَ في البيت  ـــــــالنيُــــــربي عــــلى ثهْ  ثقيلٌ   ولقد قلت حين َوتَـّ
 ؟انفـوقـها أبــا ســفــيـ مــلــتْ حــ  كيف ال تــحــمــل األمــانـة أرض

 الرقيق القيرواني -من: قطب السرور في أوصاف الخمور 
 القالي -األمالي       

                                                           
 القالي في األمالي أبهم القائل: 1

هُ   ثقيٌل يــــــــــــــــــــطالعنا من أَممْ   أنفي ألَم َرْغمُ إذا ســــــــــــــــــر 
 وال حــــــــــــــــــــــملته إلينا قدم  ــــول له إذ أتى ال أتىأقــــــــــــــ

 كالمك ال من صمم وسمـــــــــــع  خيالك ال من عمى عدمــــــــــــت
 فالتثمولـــــــــــــــــــو بالرداء به   تغط  بــــــــــــما شئت عن ناظري

 الملتََزمالمحاجم في  ـــــــــزكوخــ  وخزةٌ فـــــــــــــي القلوب ِلنظرتِه
 



 
 أبو علي البصير:

 ول النساء والصبيانـــــــــقــــوع  ة الشيطانــقــــلــخلي صديق في 
 ذا إال أبو هفانــــــــــــــــــليس ه  ونه؟ فقالوا جميعاً:ــــــــــــمن تظن

 الثعالبي ـاللطف واللطائف  :من
 

 ابن بسام من لطائف قالئده:
ً ــــــــــــــــفألفي  ا جعفر مرةً ـــــــــــــــــــــبلوت أب  ت منه ثقيالً سخيفا

 كنيفاــــــــوعند الضرورة نأتي ال  تهآلوال الضرورة لم ـــــــــــــــــف
 الثعالبي ـاللطف واللطائف  :من

 
 [:887شهاب الدين المنصوري ]+ 

 ون في أوالده فيما َغبَرْ ــــــــــسيك  و كان آدم عالماً غيباً بأنْ ــــــــــــل
 ى ألْجلك أن يكون أبا البََشرْ ــــوأبَ   طالق حقيقةـــــــــــــألباَن حد اً بال

 السيوطي –من: إخبار النبالء بأخبار الثقالء 
 

 ولبعضهم:
 ِن البغيضهْ ــــــو البغيض ابــــــأخ  َن البغيضــــــــا بغيض ابــــــــــي
 رحام َحيضهْ نت في األــــــــَك وك ـ م تلدـــــــــــا ليت أمَك لـــــــــــــي

 ولبعضهم:
 ُت: ما فيك أِصْف؟ــــــــــــــــــــقل  ال: ِصْفنيـــــــــــــــــــــــوثقيل ق
 ن ي، وانصِرفْ ـــــــــــــــــــَخل ِ ع  ك ثقيلـــــــــــــــــــــــــــكل ما في

 وقال آخر:
 ا ثقيل الجبالِ ـــــــــــــــــــــقلت: ي  ال: ِصْفنيـــــــــــــــــــــــوثقيل ق

 ُت: ذا عيُن المحالِ ــــــــــــــــــــقل  ل أثقُل ِمن ي؟ــــــال: هـــــــــــــــق
 السيوطي –من: إخبار النبالء بأخبار الثقالء 

 
 :قيل )جليس ثقيل(

 ي كانون أو في شباطــــــكالماء ف  ن بردهـــــــــــــوصاحب أصبح م
 ي مثل سم الخياطـــــــــــــــكأنه ف  ن ضيق أخالقهـــــــــــــــندمانه م
 ليل النشاطـــــــصمت بــمتصل ال  وماً فألفيتهــــــــــــــــــــــنادمته ي

 تي في البساطـــــبعض التماثيل ال  ني أنهــــــــــــــــــــحتى لقد أوهم
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 
 س أبو الحجاج البياسي أنه دخل عليه في مجلس أنس شيخ ضخم الجثة مستثقل فقال البياسي وحكى مؤرخ األندل

 ناحيه -شيخ ــــــــــــــــــــــودع ال  ني الكأس صاحيهــــــــــــــــــاسق
 فقال الكاتب أبو جعفر أحمد بن رضي 

 ه ساقيهــــــــــــــرويــــــــــليس ت  هــــــــــــــــــــــــــإن تكن ساقيا ل
 المقري -من: نفح الطيب 

 
 وقال الحجاري من القصيدة المشهورة: )عليك أحالني الذكر الجميل(، في وصف زيه البدوي المستثقل وما في طيه:

 ه ومنظُره ثقيلـــــــــــــــــيِخف  ب  ني بدَن ٍّ فيه خمرٌ ـــــــــــــــــــومثل
 المقري -من: نفح الطيب 

 
 د المدائني:أنش

 رصاصاً بــأثــقـــل مــن مــعــبــد  مــوقــــراً  وما الفيـــــل تحــمــــله
 يتمثل كثيراً بهذا البيت:وكان أبو حنيفة 

 بــأثــقــل مــن بــعـض جــالســنا  وما الــثــقــيــل تــحــمــلـه موقراً 
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 

 



 عيوب جسدية
 

 قال ابن الرومي في القبح والسواد:و)بشاعة( 
 السترِ ـــــــــــعورةِ بــــأولى من ال  ن قبحهـــــــــــــوجهك يا جعفر م
 ت عن الفجرِ ــــــــــــإذا هي انقض  ه الدجىـــــــــــــــــكأنما تأوي إلي

 العسكري -ديوان المعاني من: 
 

 قول األعرابي: الصلعومن أعجب ما قيل في 
 ى القفاـــــــــفصار رأسي جبهةً إل  ر عصاتي صفصفاــرك الدهقد ت

 منايا هدفاـــــــــيمسي ويضحي لل  ان ربعاً فعفاــــــــــــــــكأنما قد ك
 ومثله قول اآلخر:

 ائلةً تسترجعـــــــــــــــــــفأقبلْت ق  ن صفاةٍّ تلمعــــــــــــثم حسرت ع
 ناً أجمعــــــــــبيــما رأس ذا إال ج

 ومثله أيضاً:
 هٍّ وجبين في القفاــــــــــجبين وج  وى قبح الجالــــجاله عن أهل اله

 وقال ابن الرومي في معناه يهجو رجالً يجذب طرته من قفاه إلى وجهه:
 ن نيلهــــــــــــــإلى مدى تقصر ع  ه ُطرةً ــــــــــــــــــيجذب من نقرت
 ن ليلهــــــــــــأخذَ نهاِر الصيِف م  ن رأسهـــــــــــــــــفوجهه يأخذ م

 وأنشدنا أبو أحمد، عن الصولي لخلف بن خليفة:
 ن رأسِه قْرعهـــــــــــــــــفصير م  ِه حاذقٌ ـــــــــــــــــــوقام إلى رأس
 ما نصب الطْلعهـــــــــــــــبيض ك  طست الجالـــــــــــــيريك بريقاً ك
 ني للصْلعهــــــــــــــــــكشوِق يمي  ني إلى قرةـــــــــــــيــعفما شوق 
 ى صْفعهـــــــــــــــتشوُق الحليم إل  م يردها الضميرــــــــــيكاد وإن ل
 ن خبِر الوْقعهــــــــــــــــنسائله ع  أيماننِاــــــــــــــــــــــــفملنا عليِه ب

 قال مالك بن أسماء:
ْلٌع واروا هامهم بالقالنِس ــإذا ال  لى العقِب جثتيـــــذي ال عأواري ب  صُّ

 ه للعرائِس ـــــــــــــيعار فيستأجرن  مبصراتي أنَّهـــــــــــتود النساء ال
 أبو هالل العسكري -ديوان المعاني من: 

 
 :ابن الرومي

ل شعر مؤخر رأسه ليغطي به جلحته:  قال في رجل طو 
 ك الدهُر على خيلهـــــــــــــــأدرك  أيها الهارب من دهره اــــــــــــــي

 ى مدًى يقصُر عن ثيلهــــــــــــــإل  ن نُْفرتِه طرةً ــــــــــــــــــيسوق م
 ذَ نهار الصيف من ليلهــــــــــــأخْ   وجهه يأخذ من رأسهـــــــــــــــــف

 ياً بما يأخذُ من ذْيلهـــــــــــــــــهْ وَ   ذي يرق ِع من جْيبهــــــــــــــمثُل ال
 ديوان ابن الروميمن: 

 
 وقال شقيق بن السليك العامري  المرأته: 

فـاءــــــــــــــإذا ما نكحت ف  ال بالبـنـينـاــــــــــــــوإما ابتنيت ف  ال بالر 
جت أصلع ف  نـونـاه جـــــــــــــــتجن  الحليلة من  1ي غـربةٍّ ــــــــــتزو 
 ك سوطاً متينـاــــــــــــــأعد  لجنبي  ـى بـيتـهــــــــــــــــــإذا ما نقلت إل

 2ن يقلعن طيناــــــــــإذا هن  أكره  ي شـدقـهــــــــــــــكأن  المساوك ف
 اه غسالً لجـينـاــــــــــــــوبين ثناي  ـراسـهـــــــــــــــــكأن توالـي أض

 ابن قتيبة  -خبار عيون األمن: 
 الجاحظ -كتاب البرصان والعرجان والعميان والحوالن     

 
 :ابن الرومي)صلع( 

 ن صيغة الُمذَهب والُمشَربِ ـــــــم  ةٍّ ـــــــــــذو صلعةٍّ برصاَء مغسول
لَّبــــــــــــفهي ك  3ها حيوانيةٌ ـــــــم تَْجر فيــــــــــــل  مثْل الَحَجر الصُّ

ار أو بيضةٍّ ـــــــــــة الأو قَْرع  5ي داِوي ة َسْبَسبِ ـــــــــــــف 4للَهْيقِ   قَص 
 م تُعَصبــــــــم تُلَحم ولــــِجلدا ول  هاــــــــــــــــــكأنها لم يُْكَس يافوخُ 
 ن الجوربـــــــــــم 2أنتَن أرواحا  1هاــــــــــــــــمنتِنةٌ تُضِحي قلنساتُ 

                                                           
 ذا أدرة.تزوجتٍّ أصلع : عند الجاحظ في كتاب البرصان 1
 يقلعن طينا. ما تسوكإذا : عند الجاحظ في كتاب البرصان 2
 حيوية.: حيوانية 3
 ذكر النعام.: الهيق 4
 صحراء واسعة.: داوية سبسب 5



 ن المأكل والمشربــــــــــفيها، م  رتـــــــــك  ــــــا فتمتنع النفس، إذ
 جاهل الِمْشغَبِ ـــــــيُشَحن رأس ال  أمثالهـــــــــــــــــمشحونة جهال، ب

 الم الحالك الغيهبـــــــــــمثل الظ  هـــــــــــــــــلو فُِلقْت عنه ألبصرت
 ديوان ابن الروميمن: 

 
 سخر من كل شيء حتى من نفسه، ...، فيقول: ابن الرومي الذي)صلع( 

 فلست أبكي عليه مـــــــــــن جزع  من كان يبكي الــــشباب من جزع
 ما زال بي كالـــــــمشيب والصلع  ألن وجهي بـــــــــــــقبح صورته
 هول مطلع -ومــــا مت  -وجهي   إذا أخذت الـــــــــــــــمرآة سلمني

 يصلح وجهي إال لــــــــــذي ورع  ان ومـــــــــــاشغفت بالخرد الحس
 وال يشهد فيــــــــــه مساجد الجمع  كي يعبد اللــــــــــــــــه في الفالة

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 صلعة أبي حفص الوراق:. ابن الرومي
دةً ــــــــيا صلعة ألب  رآةُ فوالذـــــــــــــــكأن ساحتها م  ي حفص ممرَّ

 ها أكناف بغداذْ ـــــــــــحتى ترن  ل  واقعاِت بهاـــــترنُّ تحت األكف ال
 لُحون الصفع أستاذــــــمن حاذقٍّ ب  نا في جوانبهاـــــكم من غناء سمع
 ماٌء ذات إرذاذـــــــــمن األكف  س  ها حين تأخذهاــال شيء أحسن من

 ديوان ابن الروميمن: 
 
 بخلعة: وقد وعد ابن الحجاج، قال

 مل في رقعهْ ــــــــــــــــأستاذنا تح  ل يوم إلىـــــــــــــــرقاعتي في ك
 ن مائه جرعهـــــــــــــلم يسقني م  و صبح في كفهــــــــــــــــالبحر ل
 د صرت النزعهــــــــــــــــأراك ق  تي من خرفـــــــــــــــــــيا صلع

 ك وال الخلعهـــــــــــــــــفخلع أذني  لعتيي الريح يا صـــــال يطمعن ف
 سبت على الجمعهـــــــــأن تقدم ال  عدو أناتيكـــــــــــــــــــتلك التي ت
 رون في القصعهـــــــــــــوأنتم تخ  قصعة في مدحكمـــــــــكم أضع ال

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 الغزال:
ماُن لهام ــــجرداُء صلعاُء ل اً بالــــــــإالَّ ل  يبِق الزَّ  مالماتــــــــساناً ُمِلح 
 عن صلعةٍّ ليس فيها خمُس شعرات  ارْت عمامتهاـــــــــلطمتها لطمةً ط
 ِك بين المشرفيَّاتــــــبالمأزِق الضن  شَّاري إذا برقتْ ــــــــكأنَّها بيضةُ ال
 زت بالتخوماتــسمِة األرض حيكق  واتٍّ في جوانبهاـــــــــلها حروٌف ن

دَهُ ـــــــــــــوكاهٌل ك فار وإل  سناِم العيِس جرَّ  حاُح القتوداتــــــــطوُل الس ِ
  ابن الكتاني -التشبيهات من أشعار أهل األندلس من: 
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 لحية
 

 )لحية(:
 لحية قــــــــاضٍّ قد نجا من الغََرقْ   تخال تحت إبــــــــــــطه إذا َعِرقْ 

 الرقيق القيرواني -ن: قطب السرور في أوصاف الخمور م
 

 ابن الرومي:
 المخالي معروفة للحميرـــــــــــف  ك وتَعُرضْ ـــــــإن تطل لحيةٌ علي

 غير شعيرــــــــــــــــــــةً ولكنها ب  ي عذاريك مخالـــــــــــعلق هللا ف
 ي أثام كبيرــــــــــــــــــيشهد هللا ف  ك منهاــــــــأْرع منها الموسى فإن

ر الل  ط  إالقـــــــــــــــــما تلق اك َكْوَسٌج   ه أي ما تجويرـــــــــــــــــــجو 
 ها تشير كف المشيرـــــــــــــــفإلي  ة أهملت فطالت وفاضتْ ــــــــلحي

 التكبيرـــــــــــــــــــــقط  إال أهل  ب  ا رأتهاــــــما رأتْها عين امريء م
 ن رأى وجه منكر ونكيرـــــــــــم  م يَُرعهاــــــــــــــروعةٌ تستخف ه ل

 ك ممكن التغييرــــــــــــــمنكرا في  رــــــــــي  ــــفاتق هللا ذا الجالل وغ
 ة التذكيرـــــــالمــــنصف شبرٍّ ع  ها فحسبك منهاــــــــــأو فقص ر من

 ي لحى الناس سنة التقصيرــــــــف  نبي ألجرىــــــــــلو رأى مثلها ال
 كان اإلعفاء والتوفيرـــــــــــَق مــ  حلـــــــواستحب اإلحفاء فيهن  وال

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

ته من تحت إبطه، فمرت وكان العوني، إذا كتب كتاباً، أخذ لحيته تحت إبطه، وإذا كلمه انسان من الجانب اآلخر، التفت إليه فخلصت لحي
 على الكتاب فطمست جميع ما كتبه، فيقول اللهم غفرا، فقال فيه بعضهم أو في غيره:

 م تكن كعنفقتهــــــــــــــمجهودها ل  و جهدتْ ــــــلحيةُ قاضي القضاةِ ل
 ه مكان مرفقتهــــــــــــــــــفقد كفت  رى توسدهاــــــــــــــــإذا أراد الك

 العسكري –ان المعاني من: ديو
 :أبو هالل العسكري

 ن البعِض ـــــــــــــبعيدةُ البعِض م  رو له لحيةٌ ـــــــــــــــــــإن أبا عم
 لم يمِض ـــــــــــــــأقام في البيِت ف  سوق وعثنونُهــــــــــمضى إلى ال
 وِل والعرِض الطـــــــــــــيملؤها ب  ا مر  في سكةٍّ ــــــــــــــــوهو إذا م
 لى األرِض ــــــــــــكأنهم أرض ع  ناس بأقدامهمـــــــــــــــــيدوسها ال

 العسكري –من: ديوان المعاني 
 

 قال الناجم:
 ر طوِلهاــــــــــــــــــــــطوله شط  ن شاهين لحيةٌ ــــــــــــــــــــــــالب

 ولهاــــــــــــي فضــــــــــــف عاثر  ر كلهــــــــــــــــــــــــــــفهو الده
 العسكري –من: ديوان المعاني 

 
 :ابن الرومي

 شراعين إذا أشِرعاـــــــــــــمثل ال  ها مائقٌ ــــــــــــــــــــــولحية يحمل
 فا يُتعب األْخدعاـــــــــــــقودا عني  ها صاغراـــــــــــــــتقوده الريح ب
 ي وجهه إصبعاـــــــــــلم ينبعث ف  ريح في وجههـــــــــــفإن عدا وال

 ه أجمعاـــــــــــــــــصاد بها حيتان  ي البحر غوصةــــلو غاص بها ف
 العسكري –من: ديوان المعاني 

 
 :ابن الحجاج

 ة كالسجنجلـــــــــعوارضها مصقول  ر مفاضةــــــــيــوذي لحية بيضاء غ
 ن رحلها المتحملـــــــــــــفيا عجبا م  منذ مدة هاــــــــتحملت في استي رحل

 س بأعزلـــــبضاف فويق األرض لي  دبرته سد مبعريــــــــــكثوب إذا است
 ق بالعرض أسفليــــعلى استي إال ش  ه قط ما نزاـــــــــــــــــفلم أر ذقنا مثل

 نا من جناك المعللــــــــــــــوال تبعدي  ها: أرخي، وقد م خاءها،ــــــــــوقال ل
 إذا جزت باستي أو على الباب فادخل  خ الخليع مفعَّلـــــــــــــــفيا لحية الشي
 ت ذي قفاف عقنقلـــــــعلى بطن خب  وراء يجتاز ركبهاـــــــــــإلى ساحة ت
 شوك باب المحولــــــدخول حمير ال  الليل يدخل بابهاــــــــــــكبار اللحى ب

 اءت بريا القرنفلـــــــــنسيم الصبا ج  م تهد لألنف ريحهاــــــــروضة ل إلى
 لى سوق النعال مقوليـــــــــجعلت ع  ي صفع كل منافقـــــــــــــألم ترني ف

 وعد يعجلــــــــــــن يوعد بــعلي وم  شر عني لمن جنىــــــوإن ضمنت ال
 ن وفاء السموألــــــــــــولكن وفاء م  لكغدر سنة ماـــــــــــــولم أتبع في ال



 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 لحية
أنشدني الشيخ مهذب الدين أبو طالب محمد المعروف بابن الخيمي .. لنفسه وأخبرني أنه كان بدمشق وقد رسم السلطان بحلق لحية شخص له 

 عنه في الباقي، فعمل فيه ولم يصرح باسمه، بل رمزه وستر، وهو: وجاهة بين الناس، فحلق نصفها، وحصلت فيه شفاعة، فعفا
 ن بعد ما ضرباـــــــجميع لحيته م  ن آدم لما قيل قد حلقواـــــزرت اب

 ه وهباـــــــــــــمهنئاً بالذي منها ل  هــــفلم أر النصف محلوقاً فعدت ل

 ما ميناً وال كذباـــــــــبيتين ما نظ  دمع يخنقهــــــــــــفقام ينشدني وال

 ها ممعناً هربا"ــــ"فاخلع ثيابك من  ذقون طائفةـــــــــإذا أتتك لحلق ال

 ها الذي ذهبا"ــــيــفإن أطيب نصف  الوا: إنها نصفــــــ"وإن أتوك وق

 يير، فإن بيت الحماسة:أيضاً في باب مذمة النساء، لكن األول منهما فيه تغ "الحماسة  "والبيتان األخيران منها في كتاب 
 ها ممعناً هرباـــــــواخلع ثيابك من  ن عجوزاً إن أتيت بهاــــــال تنكح

 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 

هـ[ فقال له: 200هـ[ ثالثين ألفا. فجاءه أبو الشمقمق ]182فرق المهدي على الشعراء جوائز، فأعطى مروان ]بن أبي حفصة + ]خراء[

 ئزة. فقال له: أنا وأنت نأخذ وال نعطي. قال: فاسمع مني بيتين. قال: هات. فقال أبو الشمقمق:أجزني من الجا
 صا أذفراــــــــــــــخالط مسكا خال  قي عنبراــــــــــــــــلحية مروان ت
 راـــعا خَ ــــميــودان جــــــــإال يع  ها ساعةــــــــــــــــــــفما يقيمان ب

 ن )وقيل عشرة(، وقال له: خذ هذه، وال تكن راوية الصبيان.فأعطاه درهمي

 99: 10األغاني من: 

 
أتى الفرزدق مجلس بني الهجيم في مسجدهم فأنشدهم. وبلغ ذلك جريراً، فأتاهم من الغد لينشدهم كما أنشدهم الفرزدق، فقال له شيخ ( لحية)

 وخرج مغضباً وهو يقول: !فقال جرير: أقررتم للفرزدق، ومنعتموني ! والصالةفإن هذا المسجد إنما بني لذكر هللا !منهم: يا هذا، اتق هللا
 ص اللحى متشابهو األلوانـــــــح  هجيم قبيلة ملعونةـــــــــــــــــإن ال
 ريح كل دخانــــــصعر األنوف ل  بنيهم وبناتهم يتركونم ـــــــــــــه

 ح جمعهم بعمانــــــــــأصب بعمان  أكلة أو شربةـــــــــــلو يسمعون ب

 .1قال: وخفة اللحى في بني هجيم ظاهرة. وقيل لرجل منهم: ما بالكم، يا بني الهجيم حص اللحى؟ قال: إن الفحل واحد
 ابن سالم الجمحي  -طبقات فحول الشعراء  :من

 البالذري -أنساب األشراف       
 
 قال في ذكر بواب:، ابن الحجاج (لحية)

 اني في وصفيـــــــــــــيفوق إحس  يا الذي حسنهـــــــــــــــيا قمر الدن
 وابك تستعفيــــــــــــمن ضرب ب  اءتك مظلومةــــــــــــــــأرنبتي ج

 د جئت إلى حتفيـــــــــــــرجلي ق  لم بأني علىــــــــــــــجئت ولم أع
 ى الحلق أو النتفـــــــــــتصبو إل  هي بذقن لهــــــــــــــــفقام في وج

 ي فيه من أفــــــــــــــــــــواحزن  ي: أف، فواويلتيـــــــــــــــوقال ل
 ي الباب بها أنفيــــــــــــقرطس ف  ابة من خراـــــــــــــــــــــفإنها نش
 قبي إلى خلفـــــــــــأعدو على ع  ن دهشتي راجعاـــــــــــــفردني م

 ت على قحفيـــــــــــــــحتى تردي  رف وال علم ليـــــــحأعدو إلى ال
 ن عاتقه كتفيـــــــــــــــــوانحل م  ي وسط هامتيـــــــــــــفانفتحت ف

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 
 :ابن الحجاج (خراء –لحية )

 ا يوافييه كمـــــــــــــــمن عارض  زخرفاتوامق  2جـــــــــــــــــكوس

                                                           
 جرير يهجو بني الجهيم: البالذري، –شراف أنساب األ: في 1

 حـــــــص اللحى متشابهو األلوان  إن الـــــــــــــــــهجيم قبيلة ملعونة
 صعر األنوف لــــــريح كل دخان  بنيهم وبناتهم يتوركــــــــــــــــون

 بعمان أصبــــــــــح جمعهم بعمان  لو يسمعون بـــــــــــأكلة أو شربة
 إن الفحل واحد.: وخفة اللحى في الهجيم ظاهرة، فقيل لبعضهم لقد استويتم في لحاكم؟ فقال: واقال

 ]بعد صفحات[
 حـــــــص اللحى متشابهو األلوان  الــــــــــــــهجيم قبيلة ملعونةوبنو 

 بعمان أصبــــــــــح جمعهم بعمان  لو يسمعون بـــــــــــأكلة أو شربة
 يــــــــــــــتناعقون تناعق الغربان  بنيهم وبناتهم ـــــــونيتوركـــــــــ

دخلت على البحتري يوما فحبسني عنده، ودعا بطعام، ودعاني إليه، فامتنعت من أكله. وعنده شيخ شامي ال أعرفه، : حدث أبو مسلم محمد بن األصبهاني الكاتب، قالديوان البحتري، : وفي
 هذا شيخ من بني الهجيم الذين يقول فيهم الشاعر:: ال. قال: أتعرف الشيخ. فقلت: ل أكال عنيفا، فغاظه ذلك. والتفت إلي فقالفدعاه إلى الطعام، فتقدم وأك

 حـــــــص اللحى متشابهو األلوان  الــــــــــــــهجيم قبيلة ملعونةوبنو 
 نبعمان أصبــــــــــح جمعهم بعما  لو يسمعون بـــــــــــأكلة أو شربة

 فجعل الشيخ يشتمه، ونحن نضحك.: قال
ب؛ قال سيبويه: الذي ال شعَر على عاِرَضْيه، وقال األَصمعي: األَثَطُّ، وفي المحكم: الَكْوَسجُ  2  أَصله بالفارسية ُكوَسْه. )لسان العرب(: هو الناقص األَسنان، معر 



 رمي مثل األشافيــــــــــينخس س  ارضيه شعراـــــــــــــــألن في ع
 ة الستر والعفافــــــــــــــفي غاي  ته، وأيرــــــــــــــــــــذو فقحة تح
 م الموت الذعافـــــــمن شرب س  نفوس أوحىــــــــــــونكهته في ال
 ي الطوافـــــــــــــبنات وردان ف  ع فيه تسعىــــــــــــــحج فكانت م

 را القطافــــــــــــتجني ثمار الخ  اه كل يومــــــــــــــــــــــــبين ثناي
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 
 :ابن الحجاج)لحية( 

 ن يشناك حراقهـــــــــــــــــلحية م  ا سيدي، مقدحة استي، لهاــــــــــي
 ري طاقة طاقهـــــــــــــــمنقاش أي  ما سلهاــــــــــــــــــــلحية تيس رب

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 
   :ابن الحجاج (نقد أدبي)

 أن شعري غير موزونــــــــــــــب  ت لحية هارونــــــــــــــــقد زعم
 نيــــــــــــي وزني وذوقيــظــتلم  :سو لهاــــــفــفقال جحري وهو ي
 ه وعضينيـــــــــــــجعسي فعضي  شدي علىـــــــــإن كنت أخطأت ف

 ق استي وبوسينيـــــــــصدرك ش  م أخطيء فضمي إلىـــــأو كنت ل
 م ليس بمأمونـــــــــــــــــــــــمنه  .سهالى  .ــــــــــيا لحية سرمي ع

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 



 وجه ـ أنف
 

 :ابن الرومي ـ فيل(كلب )وجه ـ 
 ي وجوه الكالب طولــــــــــــــوف  ه طولــــــــــــوجهك يا عمرو في
 دره سُفولـــــــــــــن قــــــففيك ع  ك غدرٌ ــــــــــــــوالكلُب وافٍّ وفي
 امي وال تصولــــــــــا تُحــــــوم  ن المواشيـــــــــــــوقد يحامي ع

 هم قصة تطولـــــــــــــــــــــقصت  ل بيت سوءــــــــــــــأه وأنت من
 فاءهم طبولــــــــــــــــــن أقــــلك  ورى عظاتٌ ـــــــــــــــوجوههم لل

 **  
 ملوك غولــــــــدامى الــــــفمن ن  ن الندامىــــــــــــــإن كنَت حقا م

 رٌّ يبولــــــــــــــه حِ ــــنــأحسن م  وهــــــــل فــيــســويٌل يــــوجه ط
 1نُّغولــــــــــــــذا الــــــكــــولم ه  مٍّ ـــــطْ ــْرٌب وطوُل خَ ــــبل فيك سُ 
 عقولــــــرى الــــما تــــــهذين في  ة الندامىـــــــــــــــــــــفإن تكن آل

فتوحٍّ   لى وجوهـــــــــــــــطوُل ُخطومٍّ ع
 ها تهولُ ــــــــــواهــــــــــأف 2

 والفُيول 3عُ ــــــــــــــالليــبــــإال ال  دامىـــــــــــــنــــــادة الــفما إذاً س
 ولــمــألذى حــــــــــٌر لــابــصــل  راك يوماــــــــــــــــــــإن رئيسا ي
 ل بختي الَملولــــــــــــــــعليك، ب  ن أطاق صبراــــــــــــــما ملَّني م

 ل فاعل فعولـــــعــــفــــتــــســــم  ل فاعل فعولـــــعــــفــــتــــســــم
 وى أنه فضولــــــــــــــــمعنى س  ناك ليس فيهــــــــــــــــــبيت كمع

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 :أنفهكشاجم. يهجو رجال كبيرا 
ق  لقد مر  عبد هللا فــــي السوق راكبا  له حاجب من أنفــــــــــه ومطر 
ق  وعن ت له من جانب السوق مخطة ت أن  الــــــسوق منها تغر   توهم 
 على وجهـــــــــه منه كنيف معل ق  فأقذر به أنفا وأقبح بـــــــــــــــرب ه

 العمري –من: مسالك األبصار 
 العسكري -ديوان المعاني       
 بو هالل العسكريأ –كتاب الصناعتين       

 
 الزهري: أنفوقال عبد هللا بن كليب في 

 كأنَّهُ في صورةِ الــــــــــــــــــبوقِ   أنفَُك يا ُزهريُّ فــــــــــــــي قبِحهِ 
 وأنفُهُ يمضي إلــــــــــــــى الس وقِ   يقعدُ في البيِت لحاجاتــــــــــــــــهِ 

 وقال محمد بن الفالس فيه:
ارِ   زهريُّ مــــــــــــــن قبحهِ  أنفَُك يا ــــــــــــــــــــــه إِرَزبُّ قصَّ  كأنَـّ

 وأنفهُ يسرُح فــــــــــــــــــي الدَّارِ   يقعدُ في البيِت لحاجاتــــــــــــــــهِ 
 وقال ابن وهيب:

 النُّباحِ له لفٌظ أخسُّ مــــــــــــــــن   قُشيريُّ تقشَّر مـــــــــــــــن ُسالحِ 
زايا  وأنٌف مثُل عوِد الــــــــــــمستراحِ   ووجهٌ مثُل إقباِل الــــــــــــــر 

 وقال ابن هذيل في ابن قزمان:
 بها وهــــــو منحوُس الجبين شتيمُ   فتى باردُ األشعاِر يـــــــفظُع لفظه
ُب وجهاً منك فــــي خلِق قربةٍّ   ــــــه قدومُ كأنَّ انهداَل األنف منــــ  يقر ِ

 ابن الكتاني -التشبيهات من أشعار أهل األندلس من: 
 

. وقال حماد بن الزبرقان يهجو حماد بن أبي ليلى الراوية، وذكر معاقرته الشراب وكذا عظم أنفه األنفَ ويزعمون أن معاقرة الشراب تعظ م 
 لذلك، فقال:

ادُ ويقوم وقت صالتـ  نعم الفتى لـــــــــــو كان يعبد ربه  ــــــــــــه حم 
ــــــــــــــها الحد ادُ   َهدَلْت َمشافَره الشموُل فـــــــــأنفُه  مثل القَدوِم يسنُـّ
 فبياضه يوَم الـــــــــــحساب سوادُ   وابيض  من شرب الــمدامة وجُهه

 الجاحظ -كتاب البرصان والعرجان والعميان والحوالن من: 
 

قال: كان قتيبة الخراساني يأتيني فيسألني عن مسائل كالمتعنت، فإذا أجبته عنها انصرف منكسرا، وكان  4د.. عن أبي محم ]أنف وأير[
 أفطس، فقلت له يوما:

 أنِفك أم أنـــــــــــــــت كاتٌم َخبره؟  أُمخبِري أنَت يـــــــــــــا قتيبة عن

                                                           
 نغل، ولد الزنا.: نغول، م 1
 إلحليل.أول المطر، الناقة الواسعة ا: فتوح 2
 بالوعة، مصرف الماء.: بالليع، م 3
 هـ 202أبو محمد اليزيدي، يحيى بن المبارك +  4



ت بخد ي  بأي ُجْرم وأي ذْنب تـــــــــــــرى  ــك أنفــــك البقرهْ َســــــــوَّ
، مفضوضــــــــة الكمره  فصي رتْه كــــــــــــــفيشة نبتْت في  وجه قردٍّ
 تفتيش باب الـــــــــعرفان والنكره  قد كان في ذاك شاغل لك عــــــن

 237: 20األغاني من: 

 
 قال عامر بن الظرب العدواني، ويقال أكثم بن صيفي:)شعر ـ أنف( 

 بيضاً نبتن علــــــــــــــــــيه تؤاما  حاجـــــــــــبي   أرى شعرات على
 قياما 1أحسبــــــــــــــــهن صوارا  أظل  أهاهي بهــن  الــــــــــــكالب
 2شخصاً أمامي رآني فــــــــــغاما  وأحسب أنفي إذا ما مشيـــــــــــت

 البالذري –من: أنساب األشراف 
 بن قتيبةا -عيون األخبار      

 
 وقال بعض المحدثين:)أنف( 

 إليه فكل مه مـــــــــــــــــــن خـلـفـه  إذا أنت أقبلت فــــــــــــــي حـاجةٍّ 
 م لم يسمع الصوت مـــــــــن أنفه  فإن أنت واجهتـــــــــــه في الكـال

 ابن قتيبة -عيون األخبار من: 
 

 وقال آخر: )أنف( 
 أنفه ضعٌف لـــــــــــــــــــــضعفـه  ـــــسى أنف أنفـهإن عيــــــــــــــــ

 ب بـــــــــــــــــــــــقرنيه وظلـفـه  وهـو لو يستنشق الـــــــــــــــــثـو
 ـتغــــرق الــــــــــــــــخلق بنصفه  لثوى في منخـرٍّ يــــــــــــــــــــسـ
 ـيــــــــــــــــــــــه قد مال بعطـفـه  ـتـلو تراه راكباً والـــــــــــــــــــــ

 ج وعيــــــــــــــــــسى ردف أنفه  لرأيت األنف فـــــــــــــــــي السر
 وقال قنعب في الوليد بن عبد الملك: 

 كمثل المعين، أبــــــــــى أن يبوال  فقدت الــــــــــــــــــوليد وأنـفـاً لـه
 كما يعلم الـــــــــــناس وخماً ثقيال  ـــــــوليد فـألـفـيتـهأتيت الــــــــــــ

 ابن قتيبة -عيون األخبار من: 
 

 :ابن الرومي)أنف( 
 فالفيل عنـــــــــــــــــــــدك أفطس  إن كان أنفــــــــــــــــــــــــك هكذا
 ــــــــــيه ُمَكنَّسُ أَزٌج علـــــــــــــــ  يا من له فــــــــــــــــــــــي وجهه
 بأبي قُبْيسٍّ يـــــــــــــــــــــــعطس  ما إن رأيــــــــــــــــــــــنا عاطسا
 3ـق وال أرى لـــــــــــــــك تجلس  وإذا جلــست على الــــــــــــطريـ
 فتجيب أنت، ويــــــــــــــــــخرس  قيل الـــــــــــــــــــــــسالم عليكما

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 هجاء عمرو النصراني:)أنف( 
اس  يا عمرو فخراً فقد أُعِطيــــَت منزلةً   ليست لــــــــــقس  وال كانت لشم 
 وأنت يا عمرو فيل اللـــــه ال الناس  للناس فيٌل، إماُم الناس ماِلُكـــــــــــه
 ـــــــــــة للجود والباسفإنه آلـــــــــ  عليك خرطوم صدقٍّ ال فٌِجـــعَت به
 أو انتصارا مضى كالسيف والفاس  لو شئَت َكْسبا به صادفــــَت ُمكتَسبا
 إذا ضربَت بـــــه قِْرنا على الراس؟  من ذا يقوم لخرطــوم ُحــبِــيــَت به
 ال تكذ بَن  فــــــــما بالصدق من ناس  أو من يراه فــــــــال يعطيَك خْلعتَه؟

 **  
 من قــبل ِشعري وقبلي طاعٌم كاسي  واشكر لخرطومك الُمجدي فأنت به
عر من َعلم  4عليه ناٌر ومــــــــــن مرآة بُْرجاس  ألنَت أشهُر قبل الـــــــش ِ
 من رأس ميل عيانا ال بــــــــمقياس  حملَت أنفاً يراه الـــــــــــــناس كلهم

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 جا صاحب أنف طويل فقال:ه ،ابن الرومي
 من بعد ميـــــــــل عياناً ال بمقياِس   حملَت أنفاً يــــــــــــراه الناس كلهم
 ً  أو انتصاراً مضى كالسيف والفاِس   لو شئـــت كسباً به صادفت مكتسبا

 وقال:

                                                           
 صياراً.: ابن قتيبة -عيون األخبار : في 1
 فقاما.: ابن قتيبة -عيون األخبار : في 2
 تجلس أخالكوال : ويروى 3
 غرض في الهواء على رأس رمح: برجاس 4



 ـوفأنفَت منـــــــــــــــــــــــهُ األنُ   لَك أنٌف يـــــــــــــــــــا ابَن حربٍّ 
 وهو فــــــــــــــــــي البيِت يُطوف  أنَت في الــــــــــــــــــقدِس تصل ي

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 ابن الرومي، في هجاء عمرو النصراني:)أنف( 
 ُف طريفُ ــــطريــــــــــــــث والـ ـ ـمخانيـــــــــــــــــشهدُت بعض ال

ِ حفيفُ ـــــــــــــــــــــــــشَّ ــــولل  عمروٍّ  ن جْنبِ ــــــــــــــــــــفقام مِ   ِقي 
 ؟ا سخيفُ ـــــــــــــــــــَت خائفاً يــ ـ ــم قُمْ ـــــــــــــــــــــول ؟أنَّى :فقلتُ 
 أنُف عمرو ُمخيفُ ـــــــــــــــــــــف  ال تلحين ِي :الـــــــــــــــــــــــــــفق
ً  :تـــــــــــــــــــفقل ْف ُمخيفا  أنف َعمرو ُمجيفُ ـــــــــــــــــــــف  َصح ِ
و وفوهُ ــــــــــــــــــــب  ة ٌ وكنيفـــــــــــــــــــــــــــبالوع  ل أنف عمرٍّ
 ٌخ ضعيفُ ـــــــــــــــــــــــــرآه شي  رأٌي قويٌ  :قالـــــــــــــــــــــــــــف

 ه فعمرٌو حنيفُ ــــــــــــــــــــــلـــ ـ ـثــــــــــــــــإن كان عمرو رأى م
 من: ديوان ابن الرومي

 
 قول جرير: قبح األسنانومن أقبح ما جاء في 

 ي صراة قليبِ ـــــــخنافس سودا ف  ها العلىـــإذا ضحكت شبهت أنياب
.. فشبه أسنانها بالخنافس وسعة فمها بالقليب، والصراة: وإنما خص األنياب العلى دون السفلى، ألنها تبدو في التبسم والتكلم، وعند التثاؤب.

 الماء الفاسد فشبه به فساد نكهتها.
على امرأة، فقيل لها: كيف رأيتها؟ قالت: لعنها هللا كأن بطنها قربة، وكأن ثديها دبة، وكأن استها  1 عن ابن سالم، قال: دخلت ديباجة المدنية

 يقاتل ديكاً. رقعة، وكأن وجهها وجه ديك قد نفش عرفه
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 اآلبي –نثر الدر       
 ابن قتيبةـ  عيون األخبار      

 
 

                                                           
 أعرابية تصف حمدونة بنت الرشيد.: اابن قتيبة في عيون األخبار جعله 1



 البصر
 

( ... من لفظه لنفسه في العيون 765 – 688شمس الدين الطيبي محمد بن بادي نسبة إلى الطيب، ألنه كان يصنع فتائل العنبر، ) أعشى()

 ره لرؤية الخط الدقيق، ويضعها على أنفه:الزجاج التي يعانيها من ضعف بص
 وحق لي أن يــــــــــــــــزيد لهفي  لهفي على دولــة الـــــــــــتصابي
 فاليوم أمست من فــــــــــوق أنفي  كانت عيوني من فـــــــــوق خدي

 الصفدي –من: أعيان العصر وأعوان النصر 
 
 :ومن المضحكات قول اآلخر)عور(  

 س لنا نظيرــــــيــــإلى الحاجاِت ل  َرنِي وعمراً حين نغدوــــم تَ ــــــأل
 ٌل ضريرـــــــــــــــوفيما بيننا رج  لى يُمنَى يديهِ ـــــــــــــــــأسايره ع

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 :ابن الرومي )حول(
 أسد البقرـــــــــوآفةُ الناس أن تست  لى األحرار حاجبهـــِجْبٌس يهرُّ ع
 د حفَّْت به الزمرــــــوأن يسير وق  ه بغٌل وآلتُهـــــــــــــــوأن يكون ل

 ه َشَطرــــــــــــــكأن  ِخلقتَه ثوب ب  ي أوصاله َحَولٌ ــــمخبَّل الَخْلق، ف
، جانٌِب َصعَدــأو شكل ميزان ق ٍّ  هو منحدرـــــــــــــوجانب ثقَّلوه ف  ت 

 لروميديوان ابن امن: 
 



 برص
 
 قال بعض النهشليين: ( برص)

ي إذا رأتــــــــــنفرت س  ي الجلد وضحــــــصلع الرأس وف  ودة مـنـ 
 ن ا والـكـلـحــــــــــــيفرج الكربة ع  ـودة هـذا والـذيـــــــــــيا س :قلت

 ن القـزحــــــــزي ن الط رف تحاسي  ي الوجه كـمـاــــــــــهو زيٌن لي ف
 وقال آخر: 

 لى خصيليــــــــووضحاً أوفى ع  نكري نحولـيــــــــيا كأس ال تست
حـيلــــــــــــفإن  نعت الف  زة والتحـجـيلــــــــــــــيكمل بالع  رس الـر 

 وقال آخر: 
رقـــــيا أخت سعدٍّ ال تعي  ع البهقــــال يضرر الط رف توالي  بي بالـز 

 خيل سبقبة الــلــــإذا جرى في ح
 لما أنشد لبيدٌ النعمان بن المنذر قوله في الربيع بن زيادٍّ العبسي: 

عـ  هـــــــمهالً أبيت اللعن ال تأكل مع  هــــــــــــإن استه من برصٍّ ملم 
ه! فقال لبيدٌ: إن كنت فعلت، لقد كانت يتيمةً في حجرك رب يتها، وإال  تكن فعلت ما قلت، فما أوالك قال الربيع: أبيت اللعن! وهللا لقد نكت أم 

 بالكذب! وإن كانت هي الفاعلة، فإنها من نسوةٍّ فع لٍّ لذلك. يعني أن  نساء بني عبسٍّ فواجر.
 وقال زيادٌ األعجم: 

 ته القمراــــإال رأيت على باب اس  ٌء أبـداً يارــــــما إن يدب ح منهم خـ
 يعني أنهم برص األستاه.
 وقال كثي ر في نحو ذلك: 

 تاه ضمرة نورهاــــويحشر في أس  ين أمامهـمــــــشر نور المسلمويح
 ابن قتيبة -عيون األخبار من: 

 
 وكان جرير يقول: إذا هجوت فأضحك. وينشد له:

 تلقم باب عضرطها الـــــــــــترابا  إذا سعلــــــــــــــــــت فتاة بنى نمير
 لفرزدق حيـــــــــــن شاباكعنفقة ا  تــــــــــــرى برصا بمجمع إسكتيها

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 

 :والبرصومن محاسن ابن طباطبا في أبي علي الرستمي يهجوه بالدعوة 
 ا بها علوت الرؤوساـــــــــــــله آي ـ ن دالئل رسل الـــــأنت أعطيت م
 موسىياض فأنت عيسى وـــــك ب ـ ال أب وبيمناــــــــــــــجئت فرداً ب

 ياقوت ـمعجم األدباء من: 
 



 جرب
 

 عند فتيان الشام والعراق ومتظرفيهما. قال الصنوبري الجربحب الظرف. هو 
 هذا هالك وذا شـــــــــــؤم وذا عطب  الشيب عندي واإلفـــــــالس والجرب
 جلد يدوم وال لحــــــــــــم وال عصب  إن دام الحال ال ظفـــــــــــر يدوم وال
 يا نفس ضاعوا كما قد ضاع ذا اللقب  ولقبوه بحب الـــــــــــــــــظرف ليتهم

 وقال آخر
 أى ذنب كـــــــــــــــــــــــان ذنبي  يا صروف الــــــــــــــدهر حسبى
 في حبيــــــــــــــــــــــــب ومحب  علة عمــــــــــــت وخصـــــــــت

 حبه دب بـــــــــــــــــــــــــــــقلبى  ــــــه ظرفدب في كفــــــيـــــــــ
 واشتكــــــــائــــــى حــــــــر حب  فهو يشكــــــــــو حــــــــــــر حب

 ومن أحسن ما سمعت في الجرب قول اآلخر
 هذه حكــــــــة الـــــــــــــــــطرب  سيدى ليــــــــــــــــــــس ذا جرب

 دب في الـــــــــــــــــــجلد والتهب  ــــت قــــــــــــــــد ذهبكلما قلــــ
 ما رأى الــــتيـــــــــــــــن والعنب  ما أراه مــــــــــــــــــــــــــــزايلي

 الثعالبي -ثمار القلوب من: 
 



 جدري
 

 وقد أبدع ابن الرومي:
 ك الوجِه نقشُ ــــــــــذلكلُّ أثر في   ي شينـــــــــــما شانها وه جدِري
 فرخين عشُّ ــــــــــحمَل أنفٍّ فيه ل  ن ضفائر وقرونٍّ ــــــــــــــبدلْت م

 العسكري -ديوان المعاني من: 
 

 :1وقال ابن طباطبا في مجدور
 يحكيـه جـلـد الـــسـمـكه  ذو جــــــــدِرىٍّ وجـهـه
 هأو قـطـعةٌ مـــــن شـبك  أو جـلد أفـعى سـلـخــت
 أبـصـرتها مـــــشـتـبـكه  أو حــلــُق الـــــدرع إذا
 أو كــــــرٌش مـنـفــركة  أو ســفــــــر مــحــبــب
 رقــعــته مـنـهـتــــــــكه  أو مــنخـــٌل أو عـرض
 مــــــن وسـخ قـد دلــكه  أو حـجــــر الحــمام كم
خ فـيــ  أو كـــــور زنـبــور إذا  ـه تـــركهفـــــــر 
 أظــهـر فيـــــــه حـبـكه  أو كــــــدر الـــمــاء إذا
 تـنـقـر فيـها الـديـــــــكه  أو ســـلـحــــةٌ جـامـــدةٌ 
 كـلُّ طــريق سـلَـــــــكه  يـبـغــضـه مــــن قـبحه

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 معجم األدباء لياقوت
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 فــي مقتــــــــــــه منهمكـه  لنا صديــــــــــــق، نفـُسـنـا
 وسط الــنــــــــدى الحركه  أبرد مــــــــــــــن سكـونـه

 يحكيه جلد الـــــــــــسمكـه  دري وجـهـهـــــــــــــــوجـ
 أو قطعة مــــــــــــن شبكه  لخــــــــــتأو جلد أفعى س

 أبصرتـــــــــــــها مشتبكـه  أو حلق الـــــــــــــدرع إذا
 حبكه ما الـــــــــريح أبدت  أو كدر الـــــــــــــــمـاء إذا

 أو كــــــــــــــرش منفركـه  مـحـبـب سفـــــــــــــــنأو 
 قيقة منهـتـــــــــــــــــكـهر  أو عــــــــــرض منجلأو 

 من وسخ قـــــــــــــد دلكـه  أو حجر الــــــحمام كـــــم
 فــــيــــــــــــه تـركـه أفرخ  أو كــــــــــــور زنبـور إذا

 الـــــــــــــــديكـه قد نقرتها  يابـسةأو سلـحـــــــــــــــة 
 



 بخر
 

 قول ابن الرومي: زق والتمخط والبخربالتبومن بديع الهجاء 
 مورمِ ــــــــــــــمن سدة في أنفك ال  م تزكمــــــــتحسب مزكوماً وإن ل

ع م  رطلي بلغمــــــــمحشرج الصدر بِ  مـــــــــــــــــــإن لم تنخ   رةً تنخ 
 أو دمِ قيحٍّ ــــــــــــــدكناء رقطاء ب  ضفدعِ الموشَّمِ ـــــــــــــــنخامةً كال
 ن أنفٍّ وتفسو من فمــــتضِرُط م  الكوع أو بالمعصمــــــــممتخطاً ب

 مأل ارحم تُرحمــــــــحتى دعاك ال  م تمته يصدمــــــــــــذا نكهةٍّ من ل
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 
 قول الخالدي في رجل حلق سباله بعد أن أطاله: البخرومن أعجب ما قيل في 

 ن النكرات القباحِ ــــــــــ،يواري م  ماـــــــــــــــــجهالً ب حلقَت سبالك
 تى الصباحِ ــــــوعذ بَت عرسك ح  ك حتى المساءـــــــــفعذ بَت صحبَ 

 لى مستراحِ ـــــــــــــــكان ِستراً ع  سبال فقدـــــــــــفال أبعد هللاُ ذاك ال
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 
 بخر :جحظة البرمكي

 تُ ـــيــيــحَ ــَوأَعَرَض َعن ي جانِباً فَ   ِكدُت أَموتُ ـــــــتَنَفََّس في َوجهي فَ 
 تُ ــــــريــــــَوَرب ُِكما يا صاِحبَيَّ خ  نيـــــــــــني َحت ى َحِسبُت بِأَنَّ ـنَونت  

 عميتُ فَ  هاــلحــها سَ ــنــــألَغِسل عَ   اللَتيــُت حق اً غُ ــــفَإِن لَم أَُكن فَتش
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 ديوان جحظة البرمكي      
 
 وقال مسلٌم: ( بخر)

 ن فسو فاك إثمـاً وزوراـــــــــح م ـ بـ ـــن ســت ومــأنت تفسو إذا نطق
 وقال آخر: 

هـــــــــال تدن فاك م  أهرنا بأنفك ــــــــــحتى يداوي م  ن األمير ونح 
 ا محمد أنتنــــــــــــفلجحر أنفك ي  ان جحٌر منتنٌ ـــــــــإن كان للظ رب

 وقال الحكم بن عبدل لمحمد بن حس ان بن سعد: 
 و طليت مشافره بقنـدـــــــــــــــول  مه ذبـابٌ ــــــــــــــــفما يدنو إلى ف

ً ــــــــــــــيرين حالوةً ويخفن م  ه بوردـــــــــــــوشيكاً إذا هممن ل  وتا
 ال أعرابي: وق

 رءٍّ من كواميخ القرىـــــــنفحة خ  د طال الـمـدىـــــــــكأن إبطي  وق
 ابن قتيبة -عيون األخبار من: 

 
 ألبي إسحاق الصابي: البخرومن أجود ما قيل في 

 ْبزاً فرماَهاــــــــــــــــــــــــــــةِ خُ  ـ هرَّ ــــــــــــــــــــــَمَضغ األزديُّ لل
تْــــــــــــــــــــــــــمنهُ فَ فدنْت   تهُ َخراَهاـــــــــــــــــــــــــهُ فظنَّ ــ ـ َشمَّ
 هُ قَفَاهاــــــــــــــــــــــــتْ ــــــثمَّ ولَّ   رباً عليهــــــــــــــــــــــــــفَحثَْت تُ 

 العبدلكاني الزوزني  -حماسة الظرفاء  :من
 
 :1 بن أبي الجوععبيد هللا بن محمد  (بخر)

 النشابـــــــــــــتتصدى األنوف ك  ل وقتـــــــــــــــإنما فوك فقحة ك
 و ولو غاب في سواء السحابـــــ ـ جـــــتصرع الطائر المحلق في ال

 الثعالبي –من: يتمة الدهر 
 
 قول اآلخر: (بخر)

 سجدته غيث االرض منـــــــوتست  وات إذا ما دعاــــــــــــتبكي السم
 ي الجو من نكهتهــــــــيصرعها ف  وماً لحوم القطاـــــــــــإذا اشتهى ي

 وقول اآلخر: (بخر)
 ؟ن فيهــــــدث مـــدث أو محــأمح  :لت لصاحبيــــــأمسي يحدثني فق

 ويل للكأس التي تسقيهـــــــــــــوال  ح ريحان نحيـيه بهـــــــــــــــيا وي
نفاس فالن فإنها تأخذ باألنفاس، وتطير أرواح الجالس فإذا دعا بكت السماء من دعودته الوضرة القذره وإذا سجد استغاثت نعوذ باهلل من أ

األرض من سجدته المتنفسة عن العذرة. وإذا اشتهى لحم الطير وهي في الهواء، تكاد تصك عنان السماء، فما هو إال أن يصعد اليها تلك 
ليها تلك األنفاس الخبيثة، حتى يصرعها حوله مثني وآحادا، ويصيدها قبحه هللا صيادا. ومن خصائصه أنه ال يدري النكهة المميتة، ويسلط ع
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أفسا أم تنفس، وأحدث أم حدث. فيا ويح الشراب الذي يصبح من شرابه، ويا ويح الريحان الذي يُحي ى به. ويا له من رجل مدخل أكله أخبث 
 من مخرج ثفله.

 72الثعالبي /  –لبي من: رسائل الثعا

 
 شاعر: (بخر)

 سك رضاـــمــــــه الــــيــــرض ف  بيتــــــــزت بــــــو جــــــــأنت ل
 قد توضأ :هــــــــــــــــــــــــس في ـ ناــــــــــــلقال ال ،تــــــــــــوتنفس

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 



 أحدب
 

 ابن عنين:)أحدب( 
ا تَقولُهُ السُّفَلُ ــــــــــــِل مــفاضــ ـ رحيم سيدنا الـــــــــــحاشا لعبد ال  مَّ
 ن عبيده حبلُ ـــــــــــــفي ظهره م  تهـــــــــــحدبإن  :الــــوتب  من ق

 ان يحبل الرجلُ ـــــــــــيصح إن ك  ِدناــــاٌس في غيِر سيــــــــــهذا قِي

 ديوان ابن عنينمن: 
  ن:ابن عني)أحدب( 

ِ وق  دة  أسرهِ ـــــــــــــــــــهزاٌل بعدَ ش  د بداــــــسألُت السديدَ الفاضلي 
ً ــأكنَت مري هِ ــــــــــيَّ ــتخ  الَّ وإِنماــــك :قالَ  ؟ضا  رني عبدُ الرحيِم لسر 
 ن تَفاقُِم أَمرهِ ــــــعِ فحلٍّ مــــألوض  ياُرهُ ـــــــمَّ اختــطَ ــإِنَّ القِ  :فقلُت لهُ 

 وَق قدرهِ ـــــــتَرافَع جهالً أو َعال ف  ِه وضُع منــــــولكنُّهُ حقٌّ على الل
 ررَت فينا بأمرهِ ـــــــــــوأنََّك قد أق  زى إليِه مصدَّقٌ ـــعــوهْب أنَّ ما ي

 ظهرهِ  محدَّبِ عُُّر صدري ِمن ــقــتَ   :اَل ليـــــق ؟فما هذِه ما بيَن ثدييكَ 
 نديوان ابن عنيمن: 

 
 ابن الرومي:)أحدب( 

 أن يُصفعــاــــــــــفكأنه متربص ب  اذعه وطال قذالهــــــــقصرت أخ
عاــــــــــــــــوأحس ثانية ل  ت قفاه مــرةـــــــــــــوكأنما ُصفع  ها فتجم 

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 وقال مكاجم بن وزير الهند:)أحدب( 
 جبهة مبطوحهــــــــــوهي على ال  ْع عرسهــــــــم األحدبانظر إلى 
ارٍّ ع  ال ظهرهاــــــــــــــــــــكأنه لما ع  لى ُشوحهـــــــــــــــــفارةُ نج 

 من: نواضر األيك في معرفة النيك ـ السيوطي
 
 قال أبو عيينة في ابن عمه)أحدب(  

 لى العنفقهبصاق عـــــــــــرأيُت ال  ي مجلسٍّ ـــــــــــــــــــإذا ما تكلم ف
ً ــــــــــــــــيسيُل، وأسمج ب  لى ظهرِه مرفقهــــــــــــــــكأن ع  ه راكبا

 وله فيه
 ه يعدو بِقربهـــــــــــــــــــــــــفكأن  خالدٍّ ـــــــــــــــــــــــب يغدو الجواد

 يته مذب هأن لحـــــــــــــــــــــِس ك ـ تيوـــــــــــن الــــب مــــــــتيس أن
 ابن أبي عون -التشبيهات من: 

 
 وقال شاعر:)أحدب(  

 ربهما تعدو بقِ ــــــــــــــــــــــــفكأن  خالدٍّ ــــــــــــــــــــــــتعدو الجياد ب
 أن لحيته مذب هـــــــــــــــــــــِس ك ـ تيوـــــــــــن الــــب مــــــــتيس أن

 غب األصفهانيالرا -محاضرات األدباء من: 
 

 وشاهد المدح في موضع االستهزاء قول ابن الذروى في ابن أبي حصينة من أبيات:)أحدب( 
ً ــــــــــــال تظنن حدب  فهي في الحسن من صفات الهالل  ة الظهر عيبا
 ن الظبا والعواليــــــوهي أنكى م  قسي محدودباتـــــــــــــوكذاك ال

 ال أي جمالـــــــــــــــلقروم الجم  سنام ففيهــــــــــــــــوإذا ما عال ال
 ت موصوفة بالجاللـــــــلم كانــــ ـ ــــي كما تعـــــــوذنابى القطاة وه

 م يعد مخلب الرئبالــــــــــــزي ل ـ باــــسر الــنــوأرى االنحناء في م
 اإلفضال ن الفضل أو منـــت مــ ـ ـه حدبة فيك إن شئـــــــــــكون الل

 بحر نوالـــــــــــةً بــطال أو موج  لى طود حلمٍّ ــــــــــــفأتت ربوة ع
 ةً لكل الرجالـــــــــــلو غدت حلي  نساء إال تمنتــــــــــــــما رأتها ال

 ثم ختمها بقوله:
 ي في الخيالـــــــفعسى أن تزورن  ن الهجر بدٌ ـــــــــــــوإذا لم يكن م

 الصفدي -التصحيف وتحرير التحريف  تصحيحمن: 
 

 ( .. ومن شعره في امرأة حدباء وخلفها جارية عرجاء:712األديب سراج الدين عمر بن مسعود، المعروف بالكتاني الحلبي. )+  (حدباء)
 ي بأخرى مثلها ناهدهــــــــــــــوه  ت من في ظهرها حدبةــــــــــفدي

 ي مشيها قاعدهــــــــــــــــــقائمة ف  أنها ها اإلنسان معـــــــــــــــيحسب
 ن أختها فاضلة زائدةــــــــــــــــع  ها جارية رجلهاـــــــــــــــــــوخلف



 وز وتطوي رجلها الواحدهــــــــــ ـ ــــــــف في خدمتها وقفة الـــــتوق
 الصفدي –من: أعيان العصر وأعوان النصر 

 
 ابن عنين:)أحدب( 

 ِل أَربْت على ُعال الشُهبِ ــــــــــــِض  ـ فاــصرت دولة األحدب الــأب وحين
 حادبوا فهي دولة الحدبِ ــــــــــــــــت  .................................

 ديوان ابن عنينمن: 
 



 قَِصر
 

. واإِلْزُب: اللَّ أزب)قصر ـ بقر(  ئِييُم. واإِلْزُب: اليدَّقيُق اليـَمفاِصل، الضياِويُّ يكيون ضيئِيالً، فيال تكيون : أَِزبَت اإِلبُل تَيأَْزُب أََزبياً: ليم تَْجتَيرَّ
 زيادتُه في الوجِه وِعظاِمه، ولكن تكون زيادته في بَطنِه وَسِفلَتِه، كأَنه ضاِويٌّ ُمْحثٌَل.

جاِل: القِصيُر الغَِليُظ. قال:  واإِلْزُب من الر ِ
، ُكلَّ إِْزبٍّ   قَصيِر الشَّْخِص، تَْحَسبُـــــــه َوِليدا  وأُْبِغُض، ِمن قُــــــَرْيشٍّ

 إِذا قاموا َحِسْبتَــــــــــــــــُهُم قُعُودا  األَضاِحي بَقَرِ كأَنهُم ُكـــــــــــــلَى 
 اإِلْزُب: القَِصيُر الدَِّميُم. ورجل أَِزٌب وآِزٌب: طويٌل. )التهذيب(.

 من: لسان العرب
 
 :ةوقال أبو نواس في قصير (القصر)

 تجر أثوابــــــــها لــــــــــقلتــــــها  بدت لنا في ثياب لعبتــــــــــــــــها
 :وقال ابن الرومي في قصيرة

 كصعوةٍّ فــــــــــــــي جوِف قفاعه  تضلُّ في السربــــــــــــاِل من قلةٍّ 
 ـــــــةُ فقاعهقامتها قامـــــــــــــــــ  قصيرةُ الـــــــــــــــــقامِة دحداحةٌ 

 ً  :وله أيضا
 تطرحها القلة فـــــــــــــي المنسى  قميئةُ الخلفــــــــــــــــــــة دحداحةٌ 
 لقرب مــحــــساهــا مـــن المفسى  نكهتــــــــها تــقــتــل جـــــــالسها

 :وقال الناجم
 ـــــــــــــئاً لقامتهـــــــس فيـــــــــ  وقصيرٍّ ال تعمُل الـــــــــــــــــشمـ
 ـــــِق بـــــــــــــــــــــه من دمامته  يعثر الناس في الـــــــــــــــــطريـ

 :وله في ابن عمار
 قريبةُ البعِض مـــــــــــــن البعِض   إن ابن عمارٍّ له قـــــــــــــــــــامةٌ 
 ــــــطول في العرِض فصار منه ال  طامنه الــــــــــــــــــــفقر وإدمانه
 منه ســـــوى الرأِس على األرِض   ال تبصر العين إذا مــــــــــــــا بدا

 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
 :قال الناجم في العزيز( القصر)

 ــــــي القيمِة والقامهْ فــــــــ 1جـــــ ـ أال يـــــــــــــــــــــا بيدق الشطرنـ
 غــــــــيـــــــــــــــر الدبِر والهامه  ــــــــــــــــكلُّ لقد صغر منك الـــــ

 ؤك للـــــــــــــــــــــــوافِر مستامه ـ فــــــــــــــــــــما تنفك وجــــعــــا
 ســــــك كــــــــــــالخاِل أو الشامه ـ وكفُّ الضخِم فــــــــــــــــــــي رأ

 ك يـــــــــــــــــــا طرطور عالمه ـ ـــــــــــــــدلقد ضلَّ امــــــرؤ عـــ
 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
 الثعالبي -ثمار القلوب       

 :قال الناجم في العزيز( القصر)
 بطولـــــــــــــــــــــها منقار فروجِ   إن ابــــــــــــــــــــن بسارٍّ له قامةٌ 

 يحيطه منه بـــــــــــــــــــــطسوجِ   لذييقطعه زيٌق ويـــــــــــرضي ا
 مـــــــــــــن ردِم ياجوجٍّ وماجوجِ   ند إليــــــــنـــــــــــا دون أصحابهِ 

 :وقال المصيصي في قصير
 ً  وريقةٌ مــــــــــــــــن ورِق التوثِ   تقطع دواجاً لـــــــــــــــــــه سابغا

 صور مــــــــــــــن نطفةٍّ برغوثِ   ا أمهِ غني أراه فـــــــــــــــــي حش
 :وقال حسان يهجو بني عبد المدان

 ً  إن الرجاَل ذوو عصــــبٍّ وتذكيرِ   دعوا التخاجؤ وامشوا مشيةً سجحا
 جسم البغاِل وأحــــــالم العصافيرِ   ال بأس بالقوِم من طولٍّ ومن قصرٍّ 

 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
يبغض الشطرنج ويذمها، وال يقارب من يشتغل بها، ويطنب في ذكر عيوبهم. ويقول: ال ترى  ن أبو القاسم الكسرويكا(  شطرنج ـأمثال )

ير. وال شطرنجياً غنياً إال بخيال، وال فقيراً إال طفيليا، وال تسمع نادرة باردة إال على الشطرنج، فإذا جرى ذكر شيء منها، قيل: جاء الزمهر
ب ويذم ويكره، فإذا خرى السكران قيل: قد فرزن، وإذا كان مع الغالم الصبيح المليح رقيب ثقيل: قيل معه فرزان يتمثل بها إال فيما يعا

 بيدق، وإذا استحقر قدر اإلنسان قيل: كأنه بيدق، وال سيما إذا اجتمع فيه قصر القدر وصغر القدر كما قال الناجم:
 ــج فــــــــــــــي القيمِة والقامهـــــ  أال يا بيدق الــــــــــــــــــــش طرنـ

 ... وإذا رؤي طفيلي يسيء األدب على المائدة قيل: انظروا إلى يد الكشخان كأنها في الرقعة ... وإذا ذكر وضيع ارتفع، قيل كما قال أبو
 تمام:

 عــــــــــــــــــــــة ما أرى يا بيدق - قل لي متى فرزنت ســـــــــــــــر
 الثعالبي  ـالدهر  من: يتيمة

 ومما قيل في الذمامة وقصر القامة ما ينسب ألبي نواس وهو لغيره:( قصر القامة)

                                                           
 الثعالبي( –)ثمار القلوب  يشبه به القصير الدنيء الساقط.: بيدق الشطرنج 1



 فقل جرذٌ يستن فــــــــــــــي لبنٍّ محِض   إذا استن في قوهيــــــــــــــــــة َمتبخترا
ْت مــــــــــــن استك بيضةٌ   لما انكسرْت من قرِب بعضك من بعِض   فأقسم لو خر 

 وقال غيره:
 ـــــــج فــــــــــــــي القيمِة والقامه  أال يا بيدق الــــــــــــــــــــش طرنـ

 وقال آخر:
 ً  بقد لم يـــــــــــــــــــــزد فيِه القيام  فقام إلى الغالم أســــــــــى وغيظا

 العسكري -ديوان المعاني من: 
 في صفة القصر، قال بعضهم:وكما أفرطوا في صفة الط ول كذلك أفرطوا 

ْت من استــــــــــــَك بيضةٌ   لما انكسرْت من قريب بعضك من بعِض   فأقسم لو خر 
 وقال آخر في صفة كثير عزة وكان قصيرا:

 يعض القراد بــــــــاسته وهو قائم   قصير الـــقميص فـاحش عند بيتِه
 أبو هالل العسكري ـكتاب الصناعتين من: 

 ر، وكان قصيراً: من الطويلوقيل في كثي
 يعض القراد بــــــــاسته وهو قائم  قصير القميص فــــاحش عند بيته

 ابن المعتز ـمن: البديع 
 دخل المغيرة بن شعبة على معاوية، فقال معاوية: 

 ً  تقل جعل  يستن  فــــــــــــــي لبنٍّ محض  إذا راح فــــــــــــــــــــــي قوهي ةٍّ متلبسا
ت مــــــــــــن استك بيضةٌ وأ  لما انكسرت من قرب بعضك من بعض  قسم لو خر 

 ابن قتيبة -عيون األخبار من: 
 :وقال آخر

 بعض إلى بعضلما انكسرت من قرب   مـــــــــن استك بيضةٌ  خرجتوأقسم لو 
 ابن المعتز –من: البديع 

 قال ابن الرومي: (قصر القامة)
 وأنت في طـــــــــــــــــــول أيري  تشتم عرضي؟أأنــــــــــــــــــــت 

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 ابن الرومي: (قصر القامة)

 قامتها قامــــــــــــــــــــــــة فقاعه  دحــــــداحة الخلقة حـــــــــدباؤها
 اعهجعلتها للــــــطــــيــــــــــر فز  لو أنها ملكي ولــــــــــــــي ضيعةٌ 

 الراغب األصفهاني -من: محاضرات األدباء 
 

 يقال أَقَطُف ِمْن َحلَمة، وألَزُق من بَُرام، وأذلُّ من قَُراد، وقال الشاعر:)قصر( 
 يَعَضُّ القَرادُ بــــــــاْستِه وهو قائمُ   يكاد َخليلي مـــــن تقاُرِب َشخِصه

 َصى، وقال الشاعر:والقَُرادُ يعرُض الْسِت الَجمِل، والنمل يعرُض للخُ 
 مكان القَُراد ِمْن اْســــــــِت الَجملْ   وأنَت مكانُــــــــــــــــــك من وائل

 الجاحظ -الحيوان من: 
 أبو حاتم عن أبي زيد، قال: أنشدنا أعرابي في رجل قصير:

 استه وهو قائمــــــــيعض القراد ب  ن تقارب شخصهـــــيكاد خليلي م
 ابن عبد ربه -د العقد الفريمن: 
 ابن قتيبة -عيون األخبار      

 
 قال في أبي علي بن قرة:، ابن االرومي

 وَصلٌَع فــــــي واِحدِ   أقَِصــٌر وَعــــــــَورٌ 
 ناهيك مـــــن شواهدِ   شواهدٌ مـــــــــقبولةٌ 
 مستعَمل الــــــمقافدِ   تخبرنا عـــــن رجلٍّ 
 ـحــــــى قائما كقاعد  أَْقمأَهُ القْفدُ فــــــأْضـ
 مثل الـــسراج الواقد  فكفَّ منــــــه بصراً 
 أسودَ كــــــــــالعناقد  وَحتَّ منــــــه َشعرا

 ديوان ابن االروميمن: 
 

 دميماً آدم، فهجاه رجل من أهل الكوفة فقال: أعوركان المغيرة بن شعبة 
رـــــــــــــــــــــإذا راح ف  ي لبَنٍّ مْحضــــــــــــــفقل ُجعٌَل يَستنُّ ف  اً ي قبطيةٍّ متأز ِ

ْت م  لما انكسرت من قُرب بعضك من بعض  ن استك بيضةٌ ــــــــــــفأقسم لو خرَّ

فقال: بلى، كان إبراهيم بن عربي والي اليمامة،  "جعل يستن في لبن محض"قال أبو بكر فقلت ألبي حاتم: ما أظن أحداً يسبقه إلى قوله: 

 فبدا وجهه وكفاه، فقال الفرزدق: ثياب بيضالمنبر يوماً وعليه فصعد 
 ه وقوعــــــــــــــثالثة غربانٍّ علي  ماــــــــــترى منبر العبد اللئيم كأن

 قال: فهذا يشبه ذلك وإن لم يكنه. 
 قال أبو حاتم: وخرج نصيب من عند هشام وعليه ثياب بيض، فنظر إليه الفرزدق فقال:



 ي قرطاســــــــف فــــأير حمارٍّ ل  ناســــــــــــــــــــدا للــــكأنه لما ب
 القالي -األمالي من: 

 



 امرأة عيوب
 

    :1دعبل ( امرأة )عيوب
 َوَضْبعٍّ وتِمساحٍّ، تَغــــش اَك ِمن بَْحرِ   أاُلُم على بُْغــــــــــضي ِلما بيَن: َحيَّة

 َسطــوة الدَّْهرِ  -لما بَدَتْ  -وَصْفحتُها  ْجِههاتُحاكي نَعيــــــًما زاَل في قُْبحِ وَ 
 ً  وشعبة برسامٍّ ضممــــَت إلى النحرِ   هي الضَّرباُن في الــــمفاصِل، خاليا
 وإْن برقعْت فالـــقفُر في غاية  القفرِ   إِذَا َسفَرْت كانت ِلــــــــــعينيَك ُسْخنَة
 َرة  تأتِي بــــــــــقاِصَمة  الظَّهرِ ُمَوفَّ   وإن حدثــــْت كانـــْت جميَع مصائبِ 
رِس أَو نتِف شاربٍّ   وغنٌج كحطِم األنِف عيَل بِه صبري  َحديٌث كقَْلعِ الض ِ
ٍّ وَعن َهَرَمي ِمْصرِ   وتَْفتَرُّ عن قُلـــــــــــحٍّ َعدْمُت َحِديثها  وَعن َجبلي طي 

 من: ديوان دعبل
 ديوان الحماسة      

 :قال آخر( امرأة )عيوب
 وصليني بطول بــعِد الـــــــــمزار  2اصرميني يا خلقة الـــــــمجدار

 5أعيت على الـــمسبار 4قــروحا  والوصل بوجهك 3فلقد ُســمتــني
 8القسطار 7كــــساجة وجــبــيــن  6غليــظ وأنــــفناقــص  ذقــــن

 ات مستضاء النهاريا لــــــــــــثار  طال ليلي بــــــــــــــها فبت أنادي
 قصار 10كــــذَيــــنـــــقا خنصراها  وكف 9الـفـصـعـــل الضئيل قامة

 من: ديوان الحماسة
 ديوان دعبل الخزاعي     

 
 )هجاء امرأة...سحاق وعيوب جسدية(

 يها:جارية قد ولدت منه، وكانت سيئة الخلق قبيحة المنظر، وكان يبغضها وتبغضه فقال ف السماعيل بن عماركان 
ـْردَةٍّ بُِلـيُت بـــــــ  12ن ُكــْنـدُِش ألـصَّ وأخـبَث مــــــ  كالعـصـا  11ـَزمَّ

 وتـمـشي مــــــع األْسـفَه األْطـيش  تحـب النـســــــــاء وتـأبى الرجال
نَـتْ  يَـّ  13قـطا األْبـَرشـض الــولوٌن كبَـيْ   لها وجـه قــــــــــــرد إذا  ازَّ

ـةٌ ـــومن فـوقـه  ِلــ  17ن المْرعـشم 16وافـيكمـثل الخ  15َجـثْـلَـةٌ  14ــمَّ
 19ِرِش األْكــَرشزادَ عـلى كَ  18بِ   وبطـٌن َخـواصـره  كالــــــــــِوطـا
 أِخــر  عـلى جانـــــــــب الَمـْفـَرش  وإن نََكَهْت ِكـْدُت مـــــــــن نَـتْـنها
لَّةكِقـ  وثـدٌي تـدل ى عـــــــــــلى بطـنـهـا  الـــــُمـْعِطـش 20ْربـة ذي الـثَـّ
 22إذا ما مشــــْت مشية المـنـتـشي  21وفَْخـذان بـينـــــــــــهـما بَْسـَطـةٌ 

 23كــساق الـدجـــــاجة أو أَْحـمـش  وساٌق  يخـلخـلــــــــــــــها خـاتــمٌ 
 َمـْنـبَـشمن القـــبر ذي ال 25أََصـلُّ   24وفي كل ضـرس لــــــها أُْكـلَــةٌ 

وفـيها، وإِْصـــاللَ   ولـما رأيت خــــــــــــــوا أنـفـهــا
 ما تـْحـتَـشي 26

                                                           
 : وقال آخرديوان الحماسة، : في 1

 وضبع وتمساح، تغــشاك من بحر  حية: أالم على بغضي لما بيــــــن
 وصفحتها لما بـــدت سطوة الدهر  تحاكي نعيما زال فــي قبح وجهها
 م ضممــت إلى النحروشعبة برسا  هي الــضربان في المفاصل خاليا

 
 ما يعمل لطرد السباع في المزارع، فإذا نصب قائما نفرت منه، وكنى به عن الثقل والغلظ، وإن كل إنسان ينفر منها.: المجدار 2
 أوليتني.: سمتني 3
 الجروح.: القروح 4
 الميل الذي يختبر به عمق الجرح.: المسبار 5
 طويلٌ : يروى 6
 الساج. خشبة تتخذ من خشب: الساجة 7
 الصيرفي الذي يتفقد الدراهم.: القسطار 8
 العقرب الصغير الضعيف.: الفصعل الضئيل 9

 مدقة القصار، وهو صباغ المالبس.: الكذينق 10
 المرأة التي تشبه الرجال خلقا وخلقا.: الزمردة والزنمردة 11
 ث والسرقة. ويضرب بها المثل. وقد يكون كندش هنا اسما علما  للص معروف.ضرب من العقاعق، وهي طيور تشبه الغربان، طويلة الذنب، وتوصف بالخب: كندش 12
 اختالف اللون، فتكون فيه نقطة حمراء وأخرى سوداء، أو غبراء أو نحو ذلك.: البرش 13
 شعر الرأس المجاور شحمة األذن.: اللمة 14
 الغليظة الملتفة.: الجثلة 15
 ضم الطائرجناحيه خفيت.ج خافية  وهي إحدى ريشات أربع إذا : الخوافي 16
 جنس من الحمام يحلق في الجو، وقد يعني هنا النسر الذي قد هرم.: المرعش 17
 سقاء اللبن،الثدي العظيم.: الوطاب 18
 العظيم البطن.: األكرش 19
 القطعة من الغنم.: راعي الغنم. الثلة: ذو الثلة 20
 فرجة.: بسطة 21
 السكران.: المنتشي 22
 الدقيق.: األحمش 23
 داء يصيب األسنان فتتكسر وتتساقط.: كلةاأل 24
 أكثر صال، وهو ما تغير لونه وأنتن.: أصل 25
 رائحة ما تحتشيه في فرجها مدة الحيض.: إصالل ما تحتشي 26



 أشد اصـفـــــــرارا من المـشـمـش  إلى ضامرٍّ مثـــــِل ِظـْلف الغـزال
 1فـرار الهـجـيـــــن من األعمـش  فـررُت من البـيت مــن أْجـلــــــها

 الُمـْنـفَـش 3إذا راح كالـــــعُـطُـب  2يــــــدََماوأْبـردُ من ثـلـــــج ساتِـ
ـةٍّ   5تـنِـق  على الشـــط من َمـْرَعـش  4وأرسُح من ضـفـدع عــــــــثَـّ
 تُـِمـرُّ المـحـــــــــــامل لم تُـْخـدش  وأوسع من بــــــاب جسـر األميـر
 6ـْردًا لها: َكْشـِكـشيفـقْد قلُت طــ  فهـذي صـفاتــــــــــــي فال تـأْتِـهـا

 373: 11من: األغاني 

 ألعرابي في امرأته 
ـــــــــــــــردةٍّ كالـعـصـا  مـــــــــــــن كنـدشألص وأخبـث   بليت بزم 
ينـــــــــــت  ووجه كبيض القـــــــــطا األبرش  لها شعر قـــــردٍّ إذا از 
 ساق الـدجـــــاجة أو أَْحـمــــشكــ  وساٌق  يخـلخـلــــــــــــــها خـاتــمٌ 
 أشد اصـفـــــــرارا من المـشـمـش  لها ركـــب مثـــــل ِظـْلف الغـزال
 إذا أسفرْت بدُر الــــــــــــــكشمِش   كأن الثآليَل فــــــــــــــــــي وجهها

 ابن أبي عون  -من: التشبيهات 
 أنشدنا دعبل: 

ـــــــــــــــردةٍّ   ألص  وأسرق مـــــــــــــن كنـدش  كالـعـصـابليت بزم 
ينـــــــــــت  ووجه كبيض القـــــــــطا األبرش  لها شعر قـــــردٍّ إذا از 
 إذا سفرت بَدَدُ الــــــِكْشـــــــِمـــش  كأن  الثاليـــــــــــــــل في وجـهـهـا

  من: عيون األخبار )كتاب النساء( ابن قتيبة
 دعبل الخزاعي ديوان      

 
 قال جرير: ( امرأة قبيحة)

 إلى تيمي ةٍّ كــــعصا الــــــــــمـلـيل  ترى الت يمي  يزحف كالـــــــقرنبي
 وتمشي مشية الــجــعــل الــد حول  تشين الزعفران عــــــــروس تـيم
 شوى أم  الحــبــيــــــن ورأس فيل  يقول المجتلــــــون: عــروس تـيم

  عيون األخبار )كتاب النساء( ابن قتيبةمن: 
 

 رأى أعرابي  امرأة في شارةٍّ وهيئة، فظ ن بها جماالً، فلما سفرت فإذا هي غوٌل؛ فقال: )قبح امرأة( 
 علي  ولــــوال ذاك مت  من الكرب  فأظهرها ربي  بـمـن  وقــــــــــدرةٍّ 

ا بدت سب حت من قبح   يٌر من الكلبخ 7قلت لها:الس اجور  وجههـافلــم 
  ابن قتيبةـ  عيون األخبار :من

 
جها، وقال:   آلخر في عجوز تزو 

 رد بل هو أقبحـــــكوجه الق ووجهٌ   اقا بعوضةٍّ ـــلها جسم برغوثٍّ وس
 ع وتكلحـــوتعبس في وجه الض جي  ا رأيتهاــــــــــوتبرق عيناها إذا م

ً ت ــوتفتح ال كان  نار يفتحــــــــــــاباً من التوه مته ب  و رأيتهــــــ، لفما
 ـــر  وينـــبـــحــأمـامـهـم كـلـبـاً يه  تهاــفما ضحكت في الناس إال ظنن

ذ مـنـهـا حـين يمـسي ويصبح  إذا عـاين الـشيطان صورة وجهها  تعـو 
حـت  بأي  جـمـال لـيت شـعـري تـمـــل ح  وقد أعجبتهـا نـفـسـهـا فـتـمـلـ 

  ابن قتيبةـ  ارعيون األخب :من
 
 
 
 

                                                           
 الذي ضعف بصره مع سيالن دمع عينه غالبا.: األعمش 1
 جبل بالهند ال يعدم ثلجه أبدا.: ساتيدما 2
 القطن.: العطب 3
 الجسم.الضئيلة : العثة 4
 مدينة في الثغور بين الشام وبالد الروم.: مرعش 5
 اهربي.: كشكشي 6
اح في اللغة(كلٌب ُمَسْوَجٌر. : َخَشبة تُْجعَُل في ُعنُِق الكلب. يقال: الساجور 7  )الص ح 



 البخل والبخالء
 

 ردْ قِ 
 

 يصف قدرا: 1قال أبو نواس
 وينضج ما فيها بــــــــــعود خالل  يغص بحيزوم الجــــرادة صدرها
 وتنزلها عفواً بــغــيـــــــــر جعال  وتغلى بذكِر النار من غير حــرها
 مى عام كل هزالِ ربيــــــــــع اليتا  هي القدر قدر الشيخ بكر بن وائل

 أبو هالل العسكري –من: كتاب الصناعتين 
 

 كاريكاتور  الديوان -أبو نواس  )بخل ـ قدر(
قاشيُّ مْضُروٌب بها المثَُل،  في كل  شيءٍّ خــــال الن يراَن تُبتَذَلُ   قِْدُر الر 
، إذا التقتا:  ي بَلَلُ اليوَم لي َسنَة  مــــــــــا مس ن  تَْشكو إلى قِْدِر جــاَراتٍّ

 من: ديوان أبي نواس 
 ديوان أبي نواس )نشر إسكندر آصاف(     

 
 ابن هالل العسكري يذم بخيالً 

 للــــــــعنكبوت مناسج قدركموفي   تنانيــركم للنمل فيـــــــهـا مـدارج
 سؤاالت ســــــــوء للقرى وسفاتج  وعندكم للضيف حين ينوبـــــــكـم

 فأيرى في اســـــــت األكارم والج  تزعمون أكارموأنتم على مـــــــا 
 الوطواط  -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
 

 تال عليها آيــــــــــــــــــة الكرسي  لحمــــــــــــــــــــــة قدرهإذا رأى 
 بادرها بـــــــــــــــالسيف والترس  فارةفإن رأى فـــــــــــــــــي بيته 

 العاملي -المخالة من: 
 

 ومن أملح ما قيل في ذم الطفيلي، قول السلمي:
 الثغور 2بالشام أو أقصى حــــدود  بــــــــــــــمطمورة قدرٌ لو طبخت 

 يا عالم الغيب بــــــــما في القدور  وأنَت بالصين لــــــوافيتَـــــــــــها
 الثعالبي -أحسن ما سمعت من: 
 وطواطال -غرر الخصائص الواضحة      

 
 أشرف رجل على األحنف، وهو يعالج طبيخاً في قدر صغيرة، وهو يحش تحتها فقال:

 يعار وال مرتابها يتدسم  ككف القرد ال مستعيرها قدر
 فبلغ ذلك األحنف فقال: رحمه هللا لو شاء قال أحسن من هذا.؟

 البالذري -من: أنساب األشراف 
 

 :3وقال أبو نواس في فضل الرقاشي
 وقِدر الرقاشيين زهــــــــــراء كالبدرِ   الناس ســـوداً من الصلى ورقدرأيُت 

 ثالثا كنقط الثاء مــــــــــن نُقَط الِحبرِ   يبيتُها للمعتفي بـــــــــــــــــــــــِفنائهم
 أمامهم الحولي مــــــــــــــن ولد الذر  إذا ما تنادوا للـــــــــــرحيل سعى بها

 4ألخرجت ما فيها على طرف الظفر  ـــــــــألى عبيطاً مجزراً ولو جئتها م
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 ابن عبد ربه -العقد الفريد      
 الثعالبي -ثمار القلوب      

 
 :قدراً وقال أبو نواس يصف 

 وينضج ما فيها بــــــــــعوِد خاللِ   يغص بحلـــــقوِم الجرادةِ صدرها

                                                           
 من بكر بن وائل، نسبوهم إلى الفقر( قال يهجو الفضل بن العميد الرقاشي )والشعراء إذا هجوا بني رقاش: في ديوان أبي نواس )نشر إسكندر آصاف( 1

 مركــــــــــــــــــبة اآلذان أم عيال  ودهماء ترسيها رقــــاش إذا شتت
 وينضج ما فيها اتـــــــقاد ذبـــــال  يغص بحيزوم الجــــرادة صدرها
 وينزلها الطاهي بــغــيـــــر جعال  وتغلى بذكِر النار من غير حــرها

 ربيــــــــــع اليتامى عام كل هزالِ   الشيخ بكر بن وائلهي القدر قدر 
 

 جميع.: عند الوطواط في الغرر 2
 كان أبو نواس يتولع بالرقاشيين، ويصف قدورهم بالبياض والنظافة والصغر، حتى صارت كالمثل.: قال الثعالبي في ثمار القلوب 3
 العقد الفريد:في  4

 ج ما فيه عــــلى طرف الظفرويخر  يضيق بحيزوم البـــعوضة صدرها
 



 وتنزلها عفواً بـــــــــــــغير ِجعالِ   لناِر مــن غير حرهاوتغلى بذكِر ا
 ربيعِ اليتامى عــــــــــام كل ِ هزالِ   هي القدر قدر الشيخِ بكِر بِن وائلٍّ 

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 ومما قيل في ذم البخالء:
 تصبو قدور أبي عمرو إلى المرقِ   إني ألصبو إلى البِيض الحسان كما

قني لــــــــــــــما نزلُت بهال  فِكدُت أتلف بيــــن الجوع واألرق  جوع أر 
 الثعالبي -من: أحسن ما سمعت 

 
 وهو القائل، وتروى ألخيه خارجة: 1سليمان بن مسلم بن الوليد 

 هم كما قيل فـــــي بعض األقاويل  تبارك هللا ما أســــــخى بني مطر
 غسل القــــدور وال غسل المناديل  همبيض المطابــــخ ال تشكو والئد

 الصفدي –من: نكث الهميان في نكت العميان 
 

 عرش بلقيس. يضرب به المثل كما قال الشاعر )مطبخ( 
 عرش بلقيســــــــــيء بــــأشبه ش  ى نظافتهـــــــــــــــــمطبخ داود ف
 ن القراطيســــــــــــأنقى بياضا م  تـــــــــه إذا اتسخــــــثياب طباخ

 الثعالبي -ثمار القلوب من: 
 أبو عبد هللا محمد بن مسعود:( شمس القدور)

 أال يَزورْ ــــــــــــــــــــإال تمنيُت ب  ا هذهــــــــــــــــما زارني طيفِك ي
 ذا الفتورْ ــــــَي هــــــأعار أعضائ  ِك ذاك الذيـــــــــــــــفتوُر ألحاظ
 مستطيرــــــهائم الــؤادي الــــقَدَّ ف  نقاــــــــــوق الــــــُس فوقدُّك المائ

ل، قل  نا واختصرْ ـــــــــكم قائل: صفها ل  ت: شمس القدورـــــوال تطِو 
 دنى والبحورـــــــــفي سعة مثل ال  ت لهم: إنهاــــــــــــــقيل: وِزْد. قل
 َو مكاَن البَخورــــــــــوتجعُل الفس  هاةَ أنفاسُ ــــــــــــــــــتستقذر الجيفَ 

ْيِن ش  ي وجههاـــــــــــالكْحل والغُمرة ف  هادات زورْ ــــــوالطيِب والزَّ
 ا سيدي من فُطورْ ـــــــفهل ترى ي  لى سمرةــــــــــــــنقراء شقراء ع

 ابن بسام -لذخيرة من: 
 
 :أبو نواس (قدر)

 وما تَُطوُر بها نــــــــــــاٌر وال َرَسمُ   ال أن ها َغبََرْت،أَْظِرْف بِِقْدِرَك لــــــو
 وما تَعاَوَرهــــــــــــا في مْطبَخٍّ َخدَمُ   تاَهْت على َغيِرها أْن أْذنُها َسِلمـْت،
 إذا تَدَن َســـــــــِت الــــــس ك يُن والبُُرمُ   تُضيُء ِسك ينُـــــــــــها في كل  نائِبَة،

 داناَك فــــي المجِد ال كعٌب وال َهِرمُ   ِعْرَضَك ذا في ُطهِر قِْدِرَك ما لْو أن  
 نواسأبي ديوان من: 

 
 :أبو نواس)بخل( 

 ولو كان سْقي الماء في مْنتََهى القُر ِ   َوجدُت لُكل  الناِس فـــي الجوِد ِخط ة
ذين قـــدوُرهـمْ  َز فيها العنكبـ  سـوى المْعـبَـِدي يَن الـ   ــــــوُت من الحر ِ تَحر 
ْغفَـاَن حتى تَكل َمـْت:  أِمن ا بَحْوِل اللــــــه من َحذَِر الَكْسرِ   هُم أحرزوا الرُّ

 نواس يديوان أبمن: 

                                                           
غواني، المشهور. وكان سليمان المذكور كثير كان سليمان المذكور ضريرا. وزعم الجاحظ أنه من العمي الشعراء في كتابه الذي ذكر فيه ذوي العاهات. وسليمان هذا هو ابن مسلم صريع ال 1

 اإللمام ببشار واألخذ منه. وكان متهما في دينه. 



 بخل
 
   :ابن عنين (فخر بالبخل وهجاء الطفيليين)

َع لَي الشيُخ الـــــــــزكيُّ وجاءني  مَع الشمِس قـبَل الشمِس يتلوهما النجمُ   تجوَّ
حا ذقنيــــــــــــــــهما وتسربال  مـن الَوْشيِ ما ازدانْت حواشيه والرقمُ   وقد َسرَّ
اً كأنما  لهم في الذي استصحبُت من َعدَنٍّ قِسمُ   وجاءْت بنو عبـــــــــــــداَن طر 
 كذئـــبْي غضاً قد مسَّهم من َطوى سقمُ   َوَجاَء أبو الفضِل األميـــــــــــُن وعبدُهُ 
 وفي ُكمِه للــــــــنهِب مـــــــــن أَدَمٍّ كمُّ   وأقبَل شمُس الديـــــــــِن يسعى ُمبادراً 
 بدَا منهُم في جانــــبــــْي رتقــــــــِه ثَلمُ   ُجموٌع لو کنَّ الَســـــــدَّ أَعرَض دونهم
 ى الفهمُ لقد ضلَّ عنهم رأيـــــــــهم ونأ  يرومون خبزي والـــــــــكواكُب دونه
 طعامي وأَنَّ الــــفاَر عــندي لــها لُجمُ   أما علموا أن  الـــــــــــــــذبابة ال ترى

 ابن عنين ديوانمن: 
 
 ( طفيلي يبرر سلوكه)

وال وضع  قال األصمعي: كان بالبصرة أعرابي  من بني تميم يُطفل على الناس، فعاتبته على ذلك، فقال: وهللا ما بنيت المنازل إال لتدخل،
ً  ،الطعاُم إال ليؤكل، وما قدمت هدية فأتوقع رسوالً، وما أكره أن أكون ثقيالً على من أراه شحيحاً بخيالً  وأضحك إن  ، وأتقحم عليه مستأنسا

 ً ً وأدعه بغم   ،وآكل برغمه ،رأيته عابسا  دماً! ثم  أنشد:وال تعنِ ي إليه خا ،ه، فما أعدَّ للَّهوات طعام أطيُب من طعام ال تنفق عليه درهما
 أشمُّ القُتاَر شـــــــــــــــــــمَّ الذئاب  كلُّ يومٍّ أدوُر فـــــي عرصة الحي  
 وختانٍّ أو مجمــــــــــع األصحاب  فإذا ما رأيــــــــــــــُت آثار ُعرسٍّ 
م ال   ْع دون الــــــــــــــــتقحُّ ابأرهُب دفــــــــــــعاً ونُكرةَ البَ   لم أَروَّ  وَّ
 غير مستــــــــــــــــأذنٍّ وال هيَّابِ   مستهيناً بما هجمــــــــــــــُت عليه
 ُكلَّ ما قدَّمــــــــــــــوه لَف العقاب  فتراني ألُف بـــــــــــــــالرغم منه
 م وغيـــــــــــــظ البقال والقصاب ـ ذاك أدنى مــــــــــن التكلف والغر

 المرزباني -نور القبس من: 
 
 :وقال آخر في طفيليي( ليطف)

 أطفل مـــــــــــــــن ليل على نهارِ   ويعربي خــــــــــــــــــــالع العذار
 يشرب بــــــــــــــالصغاِر والكبارِ   أثبت فـــــــــــــي الداِر من الجدارِ 

 كـــأنه فــــي الــــداِر رب الــــدارِ 
 :وقال عباس بن المشوق

 أحكم بالــــــــــــــــــحذِق وبالرفقِ   يا وارث الــــــــــــتطفيِل عن والدٍّ 
 لمر كالبرِق مــــــــــــــــن الخرقِ   لو تجعل اإلبـــــــــــــــــرة رداً له
 ألنــــــــــــــــت مخلوٌق بال رزقِ   تأكل أرزاق بــــــــــــــــــــني آدمٍّ 

 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
 
 في طفيلي يعرف بابن اإلمام: ،لشاعر أندلسي يُعرف بأبي بكر محمد بن فرح( طفيلي)

د غضبانِ ـــــــــــــأَفِديك من ُمت  ه َضباب دخانِ ـــــــــــحتى يَلوَح ل  وج 
 نِ نجم للحيواــــــــــــــمثل اقتِياد ال  قُتار بأنِفهِ ـــــــــــــــــــيَقتاده َشمُّ ال

 خ اإِلخوانِ ــــــــــيُبِدي كميَن مطاب  ت  طولة ُمْربيًاــشــوَعال الدُّخان ب
وجانِ ــــــــــــــيُنيبه أي  مْلهين جاسُوٌس لهــــــــــوبحانة ال  َن تناكح الزَّ
 لى الخال نِ ـــــالجَوالن مضِطغٌن عَ   ى الطََّوفان مرتاٌح إلىــــــَصبٌّ إل

 يوم رهانِ ــــــــــــكالخيل صايعةً ل  ن حول ركابهـــــــــفتَرى اإلمامي ي
 هم بعمانِ ــــــــــبعُمان أَصبح جمعُ   أكلةٍّ أو شربةٍّ ــــــــــــلو يَسمعون ب

دٍّ ـــــــــــزاَر ال  وق إلى لْقيَانِ ــــــــــــــمنه، وال ش  فتَى القرشيَّ ال لتعه 
 اقط الذب انِ ــــــــــــــــنَهًما عليه تس  ع الخوان تساقطواــــحت ى إذا ُوِض 

ًطاـــــــــــــورأيتَه م  تخمط السكرانِ ـــــــــــــفي لقمة ك  ن بينهم متخم 
 ي أعجافه حْمالنِ ـــــــــــــحْمل وف  م يَنصرف إال وفي أكماِمهِ ــــــــــل

 و أَعنَت قُرى َجي انِ ــــــــــــجي ان ل  و ثقيف فرَّ منه قاصدًاــــــــــــَوأخ
 دَى نَجْرانِ ـــــــــــــعَزماِت ني ته مَ   ل  نَْجران لم يبعُد َعلىـــــــــــلو ح

 قاه بُكل  َمكانـــــــــــــــــــمنه، وتل  كالموت تَسعَى في التخل ص جاهدًا
 ْيدة. قال: فما َجي ان؟ قلت: زعم أنه مكان يعرف هكذا.ا بُلنهفعجب من األبيات وقال: ماذا قال لك في تفسير شت طوله؟ فقلت: زعم أ

 أبو حيان التوحيدي -من: أخالق الوزيرين 
 

 في هجاء سعيد بن سلم:أبو الشمقمق 
 حـــــــــــتى وِمقُت ابَن سْلمٍّ سعيداً   وأجببُت مـــــــــــن حب ها الباخلين
 ــــــن اللؤم ُصفرا وُسوداثيابا مـــ  إذا ِسيـــــــــــــَل ُعْرفاً كسا وجَهه

 ديوان أبي الشمقمقمن: 



]من المعتاد عند العاشقين أن تبخل الحبيبة على حبيبها، وهذا البخل دفع الشاعر إلى عشق بخل آخر. والحبيبة/ المرأة تتزين لمعشوقها 
 ، وهناك سواد التقطيب والهم .[فهناك صفرة الجزع -حين يستمنح  -بأجمل الثياب وأحلى األلوان، والبخيل هنا يتبدل لونه 

 
 آخر يذم رجال: [/ تشبيه بخصي ]بخل

 فظننتــــــــــــــه ممن يضر وينفع  ولقد دخلــــــــــــت على زياد مرة
 مشٌط يقِل بــــــــــــــه خصيٌّ أصلعُ   فإذا زياد فــــــــــــي الرجال كأنه

 ابن الدجاجي -سفط الملح من: 
رجال، ومن فيه مقبلون على بعضهم البعض بالحديث، واإلصغاء، والحوار ... إال أحدهم حاضر غائب النشغاله بتقليب ]لنتصور مجمع  

 الفئة االجتماعيةمن  –وأسئلة أخرى محيرة له. وإمعانا في التحقير جعله خصيا .. وصنعته،  ،وصالحيته ،سره :مشط يحاول أن يستكنه
 ال يعرف المشط، وَما يصلح له )قمة الجهل بشيء بسيط([ -، وميزه بصلعه -الممتهنة عند عدد كبير من الناس 

 
 له في بخيل:، 1المستنجد باهلل

 تكرمة منه لــــــــــــــــــــنا شمعة  وباخل أشعـــــــــــــــــــل في بيته
 حتى جرت مــــن عينـــــــه دمعة  فما جرت من عينــــــــــــها دمعة

 السيوطي -خلفاء تاريخ المن: 
 
 فمن أهجى ما قيل في طعام البخالء قول جرير في بني تغلب:( طعام البخالء)

 حك استه وتمثــــــــــــــل األمثاال  والتغلبــــــــــــي إذا تنحنح للقرى
 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 األخطل التغلبي:
 4بـــــــولي على النارقالوا ألمهم:   3األضـــياف كلبهم2قوم إذا استنبح

 ومـــــــــــــــا تبول لهم إال بمقدار  فتمسك البول بخـــــال أن تجود به
  من: ديوان األخطل       

 ابن حمدون -التذكرة الحمدونية 
 ابن عبد ربه -العقد الفريد 

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة 
 الجاحظ -الحيوان 

 القالي -ذيل األمالي 
 
 لبعض فصحاء العرب:( بخيلةامرأة )

 ُعجي ٌِز من عامـــــــــــِر بن ُجندبِ 
 غليظةُ الــــــوجِه َعــــقوُر األَْكلُبِ 
 تُبِغض أن تَظِلم مـــــا في الِمْرَوبِ 
ا تَغُرب  أتْيتُها والشمـــــــــــــس لمَّ
ب:  فقلــــُت بـــــالتسليم والــــــتقر 

 أم  تغِلِب؟ كيف جميــــُع الــــــحي  
، فـــــاْنُج عن ا واْغُربِ   قالت: بخيرٍّ

  243:4صاعد البغدادي  -الفصوص من: 

 
 وأبلغ ما قيل في البخل قول ابن الرومي:

 وليس بــــــــــــــــــــباقٍّ وال خالدِ   يقتر عيسى عـــــــــــــــــلى نفسهِ 
 مــــــــــــــــــن منخر واحدتنفس   فلو يستطيع لــــــــــــــــــــــتقتيرهِ 
 يدا وارثٍّ ليس بــــــــــــــــالحامدِ   رضيت لتشتيت أموالــــــــــــــــه

في والناس يظنون أن ابن الرومي ابتكر هذا المعنى، وإنما أخذه مما رواه الجاحظ: أن فالناً كان يقير إحدى عينيه، ويقول: إن النظر بهما 
 زمن واحد من السرف.

 العسكري -ن: ديوان المعاني م
 ديوان ابن الرومي      

 
 أبو هالل العسكري:)بخل( 

 وقوفي على أطالل سلمى وعاتكهْ   وقفت لديكم للســـــــــــــالم عليُكم

                                                           
وكان المستنجد موصوفاً بالفهم الثاقب والرأي الصائب والذكاء الغالب والفضل : ( بويع له يوم موت أبيه... قال ابن الجوزي566 – 518عباسي، أبو المظفر يوسف بن المقتفي. )الخليفة ال 1

 الباهر له نظم بديع ونثر بليغ ومعرفة بعمل آالت الفلك واإلسطرالب وغير ذلك.
 قال الراعي في الحطيئة: 2

 على كل ِ ضيفٍّ ضافَـــه فهو سالحُ   أالَ قبََّح للا  الــــــــــــــــحطيئةَ إن ه
 دَع الكلَب ينبَْح إنَّـــــما الكلُب نابحُ   وقعنا إليه وهــــــــــــو يخنُق كلبَه

 

 ديوان:ذيل األمالي، وصاحب العقد الفريد ـ فبل هذا البيت ـ بيتا غير مثبت في ال: يضيف القالي في 3
 واستوثقوا من رتـاج الباب والدار  قوم إذا أكلوا أخفوا كــــــــالمـهـم

 

 وهذا أهجى بيت قالته العرب، فإنه مع ما وصفهم به من اللؤم والدناءة وابتذال األم، جعل نارهم ضئيلة حقيرة تطفئها البولة.: يقول ابن حمدون في تذكرته 4



 بوادر طعن فــي الضلوع مواشكه  يرومك تسليم العفاة كأنــــــــــــــه
 إذا ما ساء أكــــــــــرم نائَله ولكن  وما فيُكم ُحر  يكرم ضيفـــــــــــــه
 فإن القرود والكالب مـــــــــالئكةْ   وإن كنتم ناسا ومــــــــــــا أنتم بهِ 

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 قال سليمان بن عبد هللا البردي:)بخل( 
يِه ال َل واقفٌ ــــــــــــكأنَّ ُمرج ِ ِ بائدِ ــــعلى طللٍّ م  مؤم ِ  ن ساكني الحي 

 وَم المعاهدِ ـــــكمستخبرٍّ جهالً رس  تاً غير ناطقــــــــيسائل منهُ صام
 ابن الكتاني -التشبيهات من أشعار أهل األندلس من: 

 
 ابن الرومي:)بخل( 

 وصحفـــتاه من فِــْلــقَــتــْي عدسهْ   1ِخواُن عيسى من نصف ترمســةٍّ 
 ، ال ذاك حظ َمــــــن نَِفَسهْ من شاء  ذلك فضـــــــــــــــــل اإلله يمنحه
ةٌ َجرادقــــــــــــــــــه ةٍّ ذر   تخفى على الــــــعين فهي ُملتمسه  2من ذَر 
 من خلل النسج غــيــــــر محتبِسه  لو تحلت بالحرير النــســربـــــت
 كأن ليثا هنالـــــــــــــــــك افترسه  إذا افترســــــَت الرغيف أنَّ لــــه
 صعَّد مـــــــــن فرط حسرةٍّ نفََسهْ   حتى إذا ما طفقـــــــــــــــَت تأكله
 منزوعة من يديـــــــــــــه مختلََسه  كأنما كـــــــــــــــــــــل لقمة أُِكلتْ 
 مِذلٌّ على بيت خــــبــــــزه َحَرَسهْ   مغفَّل عن أمـــــــــــــــــــر نسوته

 نار ِسراَجْي ُهــــــــــــــداه مقتبَسه  ـــــــــــاره فيرىيقتبس الجاُر نــــ
 ذخاَن نارٍّ لجــــــــــــــــاِره َكبََسه  وإن رأى أو أحــــــــــــــــس  آونةً 

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 ابن أبي عون -التشبيهات      

 
 وقال بعضهم:)بخل( 

 د قبيح، وقول ليس بــــــــالحسنِ ر  سمعت المديح أناساً، دون مالـــهم
ارةِ اللبن  فلم أفز منهم إال بـــــــــــما حملتْ   رجُل البعوضِة مــــن فخَّ

 وقال أبو تمام:
 ال والرغيف فــذاك البِر من قََسِمه  صدْق اليَــتــه إن قـــــــال متجهداً 
 ـــن لحمِه ودِمهفإن موقعها مـــــــ  وإن هممَت به فــــافتْك بــــخبزتهِ 
 على جرادقةٍّ كانْت عـــــلى حرِمه  قد كان يعجبني لــــــــو أن غيرته

 وقال آخر:
 ً  ما إليه آلكلٍّ مــــــــــــــــــن سبيلِ   إن هذا الــــــــــفتى يصون رغيفا
 ئــــــــــــــف في سلتين في منديل ـ هو في سفرتين مــن أدِم الـــــــطا

 وسيورٍّ قُددن مـــــــــــــن جلِد فيلِ   لُّ سلـــــــــــــةٍّ برصاصٍّ ُختمْت ك
 ســـــــــــى والمفاتيح عند ميكائيلِ  ـ في جرابٍّ في جوف تابوِت مــــو

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 :أبو نواس)بخل(  

 ِرقاشُ فلْوال الجوُع ما مــاتــــــْت   أماَت اللــــــــــهُ من جوعٍّ ِرقاشاً،
 وقد سكنوا الـــــقبوَر، إذاً لَعاشوا!  ولو أشَمْمــــــــــَت موتاهْم رغيفاً،

 نواس يديوان أبمن: 
 

 :أبو نواس)بخل( 
 فقد حل  في داِر األماِن مـــن األكلِ   على ُخْبز إسـماعيَل واقيَة  البْخِل،
 في ُحزونٍّ وال َسهلِ ولم يُـــَر آَوى   وما خبُزهُ إال  كــــــآوى يُرى ابنُه،
َر في بُْسِط الملوِك وفي المثْلِ   وما خْبُزهُ إال  كــــــــعْنقَاِء ُمْغِربٍّ،  تََصو 
 وال صورة  مـــا إْن تُمر  وال تُحلي  يحد ُث عنها الن اُس من غيِر ُرؤية،
، ه منبَت ال  ومــــــــا ُخْبُزهُ إال  كليُب بن وائِلٍّ  بقلِ وَمـــن كاَن يحمي عزُّ
 وال الصوُت مـرفوٌع بِجد ٍّ وال َهْزلِ   وإذ هـــو ال يْستَبُّ خْصماِن عندهُ،
 أصاَب ُكليباً لـــم يكــْن ذاَك من ذُل    فإْن ُخبُز إسماعيَل َحـــــل  به الذي
، وال فكِر ذي عقلِ   ولكن قَــــــَضاٌء ليَس يُسطاُع رد هُ   بــحيلة ذي مكرٍّ

 نواس يديوان أبمن: 
 

 :أبو نواس)بخل( 

                                                           
 نوع من الحبوب.: ترمسة 1
 الغليظ من الخبز.: الجرادق 2



 يقلبه طورا وطورا يـــــــــــالعبه  رغيف سعيد عنده عـــــــدل نفسه
 ويجلسه فــــي حجره ويـــــخاطبه  ويخرجه مــــن كمه فــــــــــيشمه
 فقد ثكلتــــه أمـــــــــــــــه وأقاربه  وإن جاء المسكين يطلب فضلــــه
 وتكسر رجــاله ويــنــتــف شاربه  يكر عليه السوط مـــــن كل جانب

 )نشر إسكندر آصاف( نواس يديوان أبمن: 
 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة من: 

 
 :األخطل( بخل)

 إذا القوُم قالـــــــوا: َمت ِعونا بِدْرهمِ   كأَن أبا مروان يــــــــنزُع ضرسهُ 
قة  البيضاُء الَحْت بُروُجها  لُّ عط ارٍّ بها أُمَّ َمْريَمِ فَدى كــــــــــ  إذا الرَّ

 ديوان األخطلمن: 
 
 وقال أحمد بن نعيم السلمي في بني حسان:( بخل)

 جراديم أشباه الــــــــــــنخامة تبلع  إذا احتفلوا لضيف لهوج قــــدرهم
 ويصبح من عيــــــــن استه يتطلع  تبل ختان الضيـــــــف حتى تريبه

 قرى الجن أو أدنى لجـوع وأبـشع  ادهمويقريك من أكرهـــته من سو
 لدى الــقوم نار يشتوى لك ضفدع  عظاما وأرواثا وبعرا وإن يــكــن

  ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 قال الشاعر: 

 1وارفع يمينك مــــــــــــن طعامه  إياك ترغب فـــــــــــــــي كـالمـه
 من مضغ ضيــــــــــــف والتقامه  فالموت أهـــــــــــــــــــون عـنـده
 أو كسر عظم مـــــــــــــن عظامه  ســــــــــــــــــــيان كـسـر رغـيفـه
 فاحفظ رغيفـــــــــــــك من غالمه  وإذا مـررت بـــــــــــــــــــــبـابــه

  الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
  ابن عبد ربه -العقد الفريد       

 
 بخل()

 ى السيفـــــفصحفه ضيفا، ومال إل  رأى الصيف مكتوبا على باب داره
 مات من الخوفـــــأقول له خبزا، ف  أوهم أننيــــــــــــفقلت له: خيرا؟ ف

 العاملي -المخالة من: 
 وقال ابن الرومي:

 فلسَت ترى فــــــي بيته غير جائعِ   رأى البخَل طباً فهو يحمي ويحتمي
 العسكري -ان المعاني من: ديو

 
 فراط في صفة البخل قول ابن الرومي في سليمان بن عبد هللا بن طاهر:ومن اإل)بخل( 

 فقد يئس الــــــــــــــناس من فتحهِ   تجنب سليمان قفل الــــــــــــــندى
 لما طمع الحشُّ فـــــــــــــي سلحهِ   فلو كان يملك أمـــــــــــــــر استهِ 

 العسكري -يوان المعاني من: د
 ابن حجاج:)بخل( 

 وقرنين فـــــــــــــي فلك المشتري  وذي همة فــــي حضيض الكنيف
 على غفلة حين لـــــــــــــــم يشعر  دخلت علــــــــــيه انتصاف النهار
 سكرجة كــــــــــــــــان فيها مري  وبين يديــــــــــــــــــه رغيفان مع

 فلــــــــــــم تخط عصفتها منخري  عــــــــــــــــــــدت فسا فسوةفلما ق
 فقلـــــــــــــــــــت أقوم وإال خري  وأقبل يضـــــــــــــــرط في إثرها

 1/650ياقوت  -معجم األدباء من: 

 
 أبو الشمقمق:)بخل( 

ه ــــــــــــــؤِم من شح ِ  ــــخنزير في َسْلِحهِ ال يَطَمع الــــــ  إن ِرياَح اللُـّ
 قد يَئِس الحدَّاد ِمـــــــــــــــن فَتِْحهِ   كف اه قُفل ضــــــــــــــــــل  ِمفتاحهُ 

 ديوان أبي الشمقمقمن: 
 الجاحظ -الحيوان       

 
 :قال ابن حازمٍّ )بخل( 

 كالِب بالمطرِ ــــــــــــيزداد نتن ال  لى المديحِ كماــــــــــيزداد لؤماً ع

                                                           
 ابن عبد ربه: -في العقد الفريد  1

 إن كنت ترغب فــــــــــــي كالمه  ارفع يمينك مـــــــــــــــــن طعامه
 



 راً بخرِ ــــــــــِل من ثوبِه خــغاســ ـ كالــــــــداك لــــإن الذي يرتجي ن
 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
  العسكري -ديوان المعاني       

 
 لدعبل:)بخل( 

 خاُف عليــــــــــــه أكلُ يمن الدنيا   أتقفُل مطبخاً ال شـــــــــــــيء فيهِ 
 1؟فما باُل الكنيِف عليــــــــــِه قفلُ   ــــــَت منهفهذا المطبخ استوثقــــــ

 فحتى السلح منـــــــــَك عليك بخل  ولكن قد بخلَت بـــــــــــــكل ِ شيءٍّ 
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 العاملي -المخالة       
 :آخر يخاطب بخيال)بخل( 

 ــالفيتها بشم الرغـيفع تــــــــــــ ـ لك نفس إذا أضــــر بها الـــــــجو
 فلتكن داره بــــــــــــــــغير كنـيف  من يكن عيشه كعيشـــــــــــك هذا

 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 :قال الشاعر
 جمادي ومـــا ضمت عليه المحرم  تحلى بأسماء الشهــــــــور فـكـفـه

  :بشار بن برد
 مخافة سؤل واعتــــــــــراه جنون  دهإذا سلم الــــــــــمسكين طار فؤا

 آخر 
 أمواله ثم ال تـــــــــرجى مواهـبـه  يزداد شحاً وبخالً كل مـــن كثرت
 تأوى إليــــــــه ويظما فيه راكـبـه  كالبحر كـــــل مياه األرض قاطبة

 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة من: 
  
 قال محمد بن فرج:( بخل) 

نيع ولم يدَع نحَر الضفادعَ  لِ   في الصَّ  للنَّمِل دارجــــــــــــــــةً وال للقُمَّ
 نزلت لتكمــــــــــل شبعةً لم تكملِ   وضَع الطعاَم ولــــــــو عليه ذبابةٌ 
، وجــــــــــفانه من خردلِ   وكأنَّما ُخرطْت صــــحاُف طعامه  من دقةٍّ
 البعِد واإلبطـــــاِء فترةُ مرسلِ في   وكأنَّ صفحتَهُ عــــــــــلى أضيافِهِ 

 ابن الكتاني -التشبيهات من أشعار أهل األندلس من: 
 
 الحمدوني يصف بخل أبي زرارة: ـ عقوق( بخل)

ً ـــــــــــــرأي  :ي يده الحسامــــــــــــــلحاجبه وف  ت أبا زرارة قال يوما
 أسك والسالمن  رــــــــــــــألختطف  وان والح شخصـــلئن ُوضع الخ

 س يردعه الكالمــــــــض ليــغيــب  ك فذاك شيخــــــوى أبيــــفقال: س
 رد فيه القيام:ـــــــــــــــــببيت لم ي  ال من َحنَق عليهـــــــــــــــفقام وق

 ة إذا حضر الطعامــــــــــــــبمنزل  ا أبي والكلب عنديــنـــي وابــــأب
 لى خبزي أصادر أو أضام؟ــــــع  أَبِْن لي يا ابن كلبه: ـــــــــوقال ل

 دي  وال ذمامـــــــــــــــــــعلي لوال  ال حقوقـــــــــإذا حضر الطعام ف
 ره الزحامــــــــــعليه الخبز يحض  وانـــــفما في األرض أقبح من خ

 من: قصص العرب ـ إبراهيم شمس الدين
 

 ر بن يحيى:قال أبو نواس في جعف)بخيل( 
 2ن جعفر ِخلقَة الِس ْلقِ ـــــــيؤمله م  ا الذيــــعجبُت لهارون الخليفة م

 3موَم على بَثْقـقفا َمِلكٍّ يقضي اله  د أطيل كأنهـــــــــقفاً خلف وجه ق
 4ن كلب عقور على َعرقْ ـوأألم م  ن ذباب على خراـوأعظم زهوا م

 ن في سعة الرزقــا زاده الرحمإذ  ال وِرق ةـــــــأرى جعفرا يزداد بخ
 الجاحظ –كتاب البرصان والعرجان والعميان والحوالن من: 

 
  بدر الموصلي: )بخل(

 والً على روقـــــــــــــــوحمله ح  لى ردةـــــــــــــــــلذبح عمران ع
ً ـــــــــــــــــأيسر من إنفاق  و في السوقـــــــــــــعلى أبيه وه  ه درهما

 ربيع األبرار للزمخشري من:

                                                           
 أتمنع مطبخا ما فيه شيء / فهبك المطبخ استوثقت منه.: في المخالة 1
 الذئب.: السلق 2
 منبعث الماء.: البِـَثق 3
 ذا أكل لحمه فهو عُراق. أو كالهما لكليهما.العظم بلحمه، فإ: العَْرق 4



 
 بعضهم: )بخل(

ً ــــــــــإن هذا الفتى يص  ن سبيلــــــــــــــــما إليه لناظر م  ون رغيفا
 ي سلتين في منديلــــــــــــــئف ف ـ طاــــــن أدم الــــهو في رقعتين م

 ه عند خازن مغلولــــــــــدوق لــ ـ وف صنـــفي جراب في مخدع ج
 ي جوار ميكائيلــــــــــــاهما فــح ـ تاـــــــالن مفــــــلتين قفوعلى الس
 ن جلد فيلــــــــــــــــوسيور تقد م  ل سلة برصاصـــــــــــــختمت ك

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 أحمد بن عبد الصمد الرقاشي: )بخل(

 وا ال تنم للديدبانـــــــــــــــــــوقال  لى يفاعـــــــــــــأقاموا الديدبان ع
 بنان على البنانـــــــــــــفصفق بال  رت شخصاً من بعيدـــــــفإن أبص

ً ـــــــتراهم خشية األض  صالة بال آذانـــــــــــــــيقيمون ال  ياف خرسا
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 
 :ابن الرومي )بخل(

 وى اللَّْقمِ ــــــــــــــــــســــــــيديه ل  هُ ـــــــــــــــــــــــــفتًى لم يَخلق الل
 شتمــــــــــــــاع للــــرتــــــــوال ي  دحــــــــــــمــــــاح للــــرتــــفما ي

 ن شحم وعن لحمــــــــــــــُن عــــ ـ ــــســـــــــه األلــــــــدتَ ـــفرْت جل
 لي رسمـــــــــــــــــــــــــوقفنا سائ  ناهــــــــــا إذا سألــــــــــــــــــــكأن

 ابن الرومي ديوانمن: 
 

 :وقال آخر )بخل(
 إلى ثالث بـــــــــــــــــغير تكذيب  يحتاج راجى نوالـــــــــــــــهم أبدا
 وعمر نــــوح وصــبـــــــر أيوب  كنوز قارون أن تكون لـــــــــــــه

 يالثعالب –ثمار القلوب من: 
 

  هجاء سعيد بن سلم لبخله:، في أبو الشمقمق ]يمتنع أن يحسن حتى ألبيه[
 َت تطَمُع في نواِل سعيدِ ـــــــإن كن  ات تضرُب في حديدٍّ باردِ ــــــهيه
 اهُ َسْلٌم في زمان ُمدُودِ ـــــــــــــوأت  ه لو ملَك البحاَر بأْسرهاـــــــــوالل

 صعيدِ ــْن بــمَ ــمَّ ــيَ ــألَبَى، وقال: ت  ورهـــــــــــــيَبِغيِه منها َشربةً لَطه
 الشمقمق يديوان أبمن: 
 الميمني –سمط الآللي      

 
 :الحطيئة )بخل(

 فصادفُت جلمودا من الصخر أملسا  وأْعملت ِمعولي 1كدْحــُت بأظفاري
 وأطرق حتى قلت قد مات أو عسى  تشاغل لما جئُت فــــي وْجه حاجتي

 2يفوُق فُواَق الــــــموِت حتى تنف سا  ـــــــُت أن أنعاهُ حين رأيتُهوأجمعـــ
 ُمْلبِسا 3فأفرَخ تعلوه الـــــــــسماديرُ   فقلت لـــــــــــه: ال بأس لست بعائدٍّ 

 ديوان الحطيئةمن: 

 
 ابن الرومي:)بخل( 

ة الـــــ  يختلُّ حوالً بـــــــــــــــخالل واِحدِ   ــــــــــــــــُمعاودِ ثم يَكرُّ َكرَّ
دن إصالح الــــــــخالل الفاسدِ   عليه بَْرياً بــــــــــــــــــُمدًى َحدائدِ  ِ  ُعو 
 أغنى عن الطارف ِحـــْفـــُظ التالدِ   ثم يقــــــــــــــول كالقَنُوع الزاهِد:
 الماجدِ  إن أبا موسى لَعيــــــــــــنُ   ال خير في الـــــــبادئ غير العائدِ 

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 كشاجم)بخل( 
ل جعفراــــــــــــــــــــــيا من ي  ل زمانهــــــــــــــــــــــمن بين أه  ؤم 
 لسانهــــــــــــــــــه بــــل  ــــتــــالس  درهما استك يــــــــــــــــلو أن  ف

 العمري –مسالك األبصار  :من
 

 كشاجم)بخل( 

                                                           
 كددت بأظفاري.: يروى 1
 وأقبلت... ثم تنفسا: يروى 2
 كل ما يتراءى لإلنسان حين يسكر.: السمادير 3



 ليل موصوفهــــــــــــــــنسبته للع  ن مشايخ الكوفهــــــــــــم شيخ لنا
 نه في صوفهــــــما طمع الجار م  ه قمله غنماـــــــــــــــــــلو بد ل الل

 العمري –مسالك األبصار  :من
 

 يكسوك ثوبا وأنت في صحبته؟ قال: وسأل يحيى بن خالد أبا الحارث جمين عن .. رجل، فقال .. له يحيى: وأرى ثوبك مخرقا فال)بخل( 
جعلت فداك، وهللا لو ملك بيتا من بغداد إلى الكوفة مملوءا إبرا وفي كل إبرة منه خيط، وجاءه يعقوب يسأله إبرة منها يخيط بها قميص 

 :1ال: يهجو ابن األغلبيوسف ابنه الذي قد من دبر، ومعه جبريل وميكائيل يضمنان عنده، لم يفعل. أخذ هذا المعنى محمد بن مسلمة فق
 2ن رحب المنزلـــــإبر يضيق به  ن أغلب كلهـــــلو أن قصرك يا اب
 د قميصه لم تفعلـــــــــــــليخيط ق  رك إبرةـــــــــوأتاك يوسف يستعي

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 ربيع األبرار للزمخشري      

 
 ابن عنين:( بخل)

ا  يها على الَطوىوداِر كريـــــمٍّ بتُّ ف  خميَص الحشا أشكو المجاعةَ والقر 
 خرجُت وقد أوسعُت صاحبَها َشْكرا  فلما بدا ضوُء الـــــــصباحِ لناِظري

 ديوان ابن عنينمن: 
 

                                                           
شفعاء، والمالئكة ضمناء، يستعير منه إبرة، ليخيط لو كان له بيت مملوء إبراً، وجاءه يعقوب ومعه األنبياء : أما يكسوك محمد بن يحيى؟ قال: قيل لجمين: ربيع األبرار للزمخشري: في 1

 ]البيتان[: بها قميص يوسف الذي قد من دبر، ما أعاره إياها. فنظمه من قال
 قال الرفاء وهو ابن در:: ربيع األبرار للزمخشري: في 2

 إبراً يضيق بها فــــــــــناء المنزل  ولو أن دارك أنبتــت لك واحتشت
 



 طعام ـ أكل
 

 داخل، وصرخة السائل.وقال بعض البخالء: إني ال آكل إال نصف الليل. قيل له: ولم؟ قال: يبرد الماء، وينقمع الذباب، وآمن فجأة ال
 الوطواط  -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
 فقال: ،وأخر الطعام ،في دعوةابن حجاج حضر )بخل ـ طعام( 

ً   يا صاحَب الــــــــــــــــــبيِت ال ذى  أضيافُــــــــــــــــــــه ماتوا جميعا
ً َت بــــــــــــــــدا ـ حـــــــــــــــــــــتي نمو 1أدعوتَنا  ئِنا عطشاً وجوعا

غيــــــــ ً  ـ ما لي أري فَلََك الــــــــــرَّ  ــــف لـــــــــــديَك، ُمشترفاً َرفيعا
ً   كالبدِر، ال نَــــــــــــــــــرجو، إلى  وقت اْلـــــــــــــــَمساِء، لَهُ ُطلُوعا

 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف من: 
 
 جحظة البرمكي:)طعام(  

 ِكْسرة ُخْبزٍّ وعْينُـــــــــــــه َعْبرى  ــــــــــلٍّ جئتُه فقدَّم لــــــيوبــــاخِ 
 قطعةَ خبزٍّ وِكســــــــــــرةً أخرى  فــــقال: ما تشتهي؟ فقلـــــــت له:

 249:4صاعد البغدادي  -الفصوص من: 

 
  : ابن حجاج)طعام( 

 عدي وكنت غير ثقهخســــــت بو  يـــــــــــــا وقح الوجه جيد الحدقه
 طمعت في لعقة مــــــــــن المرقه  أين نصيبي مــــــــــن الطعام وما
 عندك ما ليـــــــــس يوجب الشفقه  أشفقت منـــــــــــــي وكان يقنعني
 على رغيــــــــــــــــف كأنه ورقه  قطعة لحم فـــــــــــي وزن خردلة

 اابن أبي الدني -قرى الضيف من: 
 

 دعوة السنة. يضرب مثال لما يكون في السنة مرة واحدة. كدعوة البخيل التى يحتفل لها.)ندرة( 
 وضربة الجبان. ،وغضب الحليم ،وعشق العفيف ، دعوة البخيل :ويقال أربعة أشياء مفترطة

 :وفي دعوة السنة يقول الشاعر
 ــــــا مــــــــــــــبطنةفكلــــــوهــــ  إنها دعــــــــــــــــــــــــــوة السنة
 إنها فــــــــتــــــح خــــــــــــرشنه  لن تعودوا لـــــــــــــــــــــــــمثلها

 الثعالبي -ثمار القلوب من: 
 

 ابن عنين:)ندرة ـ أكل( 
 وحق كـــم عزَّ صبري وانتهى جلدي  أَحبابَنا مــــــــــا لهذا الهجِر ِمْن أََمدِ 

 ال تفعلــــــــوا واجعلوها دعوةَ األبدِ   ــــديِك حظي من وصالكمُ أبيضةُ الـ

 يـــــــــوَم الوليمِة ال يلوى على أحدِ   فللعواذِل مــــــــــــــــني حظُّ شيعتِهِ 

 َغـْرَب المدامعِ واألخرى على الكبدِ   عهدي بـــــــه واليدُ اليمنى يكفُّ بها

 "أخنى عليَك الــذي أخنى على لبِد"  ــد مداَك واليقوُل للخبِز: ال يبعُـــــــ

 ديوان ابن عنينمن: 
 

 )وليمة مصطنعة(
 فما أخوفنا من هجائه، وأَنَشد قوله: -يعني ابنه  -كان محمد بن نصر بن بسَّام يقول: قبَّح هللا علياً 

ة  خـبيصةٌ تُعقد من ُسكرة  وبرمة تطبخ من قُـــبرَّ
 لكنه في الدعوة المنكرة  هِ وليس ذا فــي كـل أيَّامِ 

ني فأما األول فإنه يدل على ظرف الطبَّاخ، وظرف يده ألنه من مدحه أن يوصف بأنه يطبخ من الطائر ألواناً، وأما الدعوة المنكرة فإنه جعل
 متصنعاً محتفالً، ولعلَّ نعمتي وهمتي تشهدان بغير ذلك.

 انيالرقيق القيرو -من: قطب السرور في أوصاف الخمور 
 

 يجدْ  -بخيل 
 وربَّاه. ،وكفله ،ره كهيئة المسموط، وإن تأخروا استحياهعن بعض البخالِء أنه دعا قوماً، فابتاع لهم جدياً، وأشفق أن يذبحه وال يحِض 

، فدعوه إلى منزل بعضهم، واحتالوا عليه حتى ظفروا بالجدي، فجاؤوه به ُمنوراً، فأخجل وفضحوه،  وه،وانتهى إليهم الخبر من جهةٍّ لطيفةٍّ
 وقال بعضهم فيه:

 بخيل بمذهــــــــــــــــــــبه مغتبطْ   ومستظهر مفـــــــــــرط االحتياط
ة بعــــــض إخوانه  على غــيــر عــمــدٍّ ولكن َغــلــطْ   دعا مـــــــــــرَّ
 أعظم من جسِمِه جسُم قِــــــــــــط  فجاء بـــــــــــجديٍّ كبعض الجداء

                                                           
 حصلتنا.: يروى 1



روهفقال ل ِ  على أنه أجــــــــــــــــــردٌ ممتعط  غلمانــــــــــــــــــــــِه نَو 
ـــــــــــــه ذابـــٌح قد سُِمط  فإن جاء مــــــــــن نتقي أن يجيء  رأى أَنَـّ

 وكان حــــقيــقاً بــأن يـــــــــرتبط  ـــناأَِمــــنا على جديـــــــــــــوإال 
 الرقيق القيرواني -في أوصاف الخمور من: قطب السرور 

 
 ابن طباطبا:( شواءـ  )طعام

 ظلنا لديك بها فـــــي أشغل الشغل  إن أنس لـم أنس قبل الحشر مائدة
 كأنــــــــــــــه مــــتمط دائم الكسل  إذ أقبل الـــــــجدي مكشوفاً ترائبه
 مـــــــــــن أحسن المثلبيتاً تمثلته   قد مد كلتا يديــــــــــه لي فأذكرني
 يوم الفراق إلـــــــى توديع مرتحل  كأنه عاشق قـــــــــــــد مد بسطته

 وقدم إلى بعضهم جدي خشب لم ينضج فقال: كأنه شريحة من قصب.
 ابن طباطبا يذمه:

 هي فـــي الوصف والمدار سواء؟  قد أتينا به عــــــــــــواري ضلوع
 أمدراة بــدت أم شريحة أم شواء؟  ـــــــت أدريحار فهمي فلســــــــ

 الراغب األصفهاني -من: محاضرات األدباء 
 

 فقال لصاحب الدعوة: ،فتأخر عنهم الطعام ،دعي ابن حجاج إلى دعوة مع جماعة)بخل ـ طعام( 
 1بغـــــــــــــــــَير َمعنًى وال فائَدَه  يــــــــــــــــــا ذاِهباً في داره آيبــا
 فَـــــــــــــاْقَرأْ عليهم سُوَرةَ المائده  قَــــــــــْد ُجنَّ أضيافَُك ِمْن ُجوِعهم

 الراغب األصفهاني -من: محاضرات األدباء 
 ياقوت -معجم األدباء       
 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف       

 
 وقال ابن الرومي)أكل( 

 ن حبيبٍّ مغربِ ــــــهمي موكان ك  ُت رغيفاً عند موسى فملنيــــــأكل
 ن ترابٍّ متربِ ـــــــكرزِء كتابٍّ م  ن طعامهِ ـــــــــيريد أكيالً رزؤه م

 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
 

 وكقول اآلخر:)بخل ـ أكل( 
ذ لما بتُّ ضيفاً لهـــــــــــــــــــع  بياسين -بخالً  -راصه ـــــــــــــأق  وَّ
 د غن ت قفا نبك مصارينيـــــــــوق  واألرض فراشي تُّ ــــــــــــــــــفب

 أبو هالل –كتاب الصناعتين من: 
 

 أنشد في رجل كان يبخل ويصوم االثنين والخميس:صوم(  ،)بخل ـ طعام
 وما غيره ال أَُكلَّمُ ـــــــــــإذا جئت ي  وم الصْوم علما بأننيـــــأزورك ي
 و قلتها أيضا لما كنت أُطعَمــــــول  ولي: إنني جئت جائعا،ــــمخافة ق

 القالي -ذيل األمالي من: 
 

 ويذمه على شدة بخله وحرصه:  ،ومن شعره يهجو صديقا له( 324)+ ابن مجاهد المقرئ  )طعام ـ أكل(
 ذي فضلــــــــــوأفضلهم فيه وليس ب  لنا صاحب من أبرع الناس في البخل

 ي إلى مثله مثليــــــــــئت كما يأتفج  و الصديق صديقهــــــدعاني كما يدع
 ن بعض أعضائه أكليـــــيرى أنما م  نا للغداء رأيتهــــــــــــــــــــفلما جلس

 ن أجليـــــــوأعلم أن الغيظ والشتم م  ا ويشتم عبدهـــــــــــــــــويغتاظ أحيان
 أعبث بالبقلــــــــــــفيلحظني شزرا ف  را آلكل لقمةــــــــــــــــــــأمد يدي س

 ني عقليــــــــــوذلك أن الجوع أعدم  حيني جنايةــــــــــإلى أن جنت كفي ل
 دي رجلها رجليــفجرت كما جرت ي  ل دجاجةــــــــفأهوت يميني نحو رج

 ـ البداية والنهاية من: 
 

 :آخر)بخل ـ أكل( 
 الــــــــــــصياحقليل النشاط كثير   رأيتــــــــــك عند حضور الخوان
 وترمقه مـــــــــــن جميع النواحي  تالحظ عينـــــــــــاك كف األكـيل
 بشيء يؤول إلــــــــــى المستراح  فعال امريء بخلــــــــــــت نفـسـه

                                                           
 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف : في 1

 بغَير َمعنًى وال فائَدَه  يا ذاِهباً في داره جائيا
 ياقوت -معجم األدباء : وفي

 فائَدَه وبالبغَير َمعنًى   غاديايا ذاِهباً في داره 
 



 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 آخر )بخل ـ أكل( 
 1مـــــــــــــن خـرز ودركليالن أو  شنـف وقـرط ةعــــــــــــد األرغف

 بـــــــكا الخنساء إذ فجعت بصخر  إذا كسر الـــــــــرغيف بكى علـيه
باب لفقد عمرو  وجاء بــــــــــــــكـل نـائحة عـلـيه  كـــــــــما بكت الر 
 وحرب مــــــــــثل وقعة يوم بـدر  ودون رغيفـــــــــــــه دق الـثـنـايا

 الوطواط –ئص الواضحة غرر الخصامن: 
 العسكري -ديوان المعاني        

 
  :آخر)بخل ـ أكل( 

 إلي  قطوبـــــــــاً إذ رآني وهمهمـا  أتيت ابن يحيى وهــو يأكل فانثنى
 ً  فقال: لــــقد سلمت فارجع مثل ما  وقال: لماذا جئت؟ قلـــت: مسلـمـا

 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 فوق الحساب درهم)طعام( 
 وقال مروان بن أبي حفصة: ما فرحت بشيء فرحي بمائة ألف درهم، وهبها لي أمير المؤمنين المهدي، فزادت درهماً، فاشتريت به لحماً.

 الوطواط  -غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 ويا بين رغيفين ما اشتريته بهذا الثمن.ساوم أشعب بقوس بندق، فقال صاحبه: بدينارين. فقال: وهللا لو رميت به طائراً فوقع مش)طعام( 
 الوطواط  -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
والخبز من عندي. قيل: وكيف؟  ،نزل ابن أحمر الشاعر على عمار بن مسروق، فقيل له: على من نزلت؟ قال على أبي الخصيب)طعام( 

 متكىء عليه. قال: ألن خبزه مكتوب عليه: ال حافظ إال هللا، وهو في ثني الوسادة، وهو
 من: ربيع األبرار للزمخشري

  
 وقال آخر:  )الحب والطعام(

 ك فقد الحـبـائبـــــــبزيتٍّ لكي يكفي  أنخ فاختبر قرصاً إذا اعترك الهوى
 ال الغانيات الكواعـبــــنسيت وص  ح والهـوىر  ـــإذا اجتمع الجوع المب
 ع تمـرا مـع لـبـأ ورائبـــــــــوراج  غواني وحب هـاــــفدع عنك تطالب ال

 ابن قتيبة -عيون األخبار من: 
 

 من عذرة، يدعى العشق وهو سمين، فقال فيه: صحب جميالً رجلٌ  )الحب والطعام(
ً ـــــوقد رابني م  يشد على خبزي ويبكي على جمل  ن زهدم أن زهدما

 ناً وأنساك الهوى كثرة األكلــسمي  و كنت عذري العالقة لم تكنـــــفل
 من: ربيع األبرار للزمخشري

  الكامل ـ المبرد      
األصمعي قال: اصطحب شيخ وحدث في سفر، وكان لهما قرص في كل يوم، وكان الشيخ منخلع األضراس بطيء األكل.  )الحب والطعام(

 يخ:وكان الحدث يبطش بالقرص ثم يجلس يشتكي العشق، ويتضور الشيخ جوعا، وكان الحدث يسمى جعفرا، فقال الش
 بطيش بقرصي ثم يبكي على جمل  لقد رابني مــــــن جعفر أن جعفرا

 بطينا، ونســــاك الهوى شدة األكل  ب لم تبتــفقلت له: لــو مسك الح
 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 

                                                           
 في ديوان المعاني: 1

 وأكيالِن مـــــــــــــــــن در وشذرِ   فتى لرغيفـــــــــــــِه فرط وشغف
 



 أكول
 

 فقال ابن حجاج: .عشاء بعد الغداءفالتمس أبو الحسين ال .في دار رجل بخيلـ يكنى أبا الحسين ـ مع رجل  حصل ابن حجاج)أكول( 
 أْنَت رفيع بـــــــــــــــــــــــنقطتين  يا سيدى، يا أبــــــــــــــــا الُحَسْين
رس ما يُداوى  ضرُسك إال بِـــــــــــــــــــــكْلبَتَين  يا َكِلَب الـــــــــــض ِ

تيننلتمَس الـــــــــ  قل لى: ُجننــــــــــَت حتى 1ويلـك  ـــــــــــخبَز َمرَّ
 ألــــُف رقيبٍّ بــــــــــــــألَف َعينِ   فى دار َمـــــــــــــــــْن خبزه عليهِ 

 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف من: 
 
 قال في محمد بن العباس بن نوبخت:، ابن الرومي (أكول)

 المائدهْ  إلى أن تضمـــــــــــــــــهم  يخالف إخوانه فـــــــــــي الطريق
 مع القوم كالــــــــــــحي ِة الراصدهْ   فبينا كذلـــــــــــــــــــــك إذ هْم به
 ولو كان مــــــــــن صخرة جامده  يلين الطعام عـــــــــــــلى ضرسه
 ولكنها أكـــــــــــــــــــــــلة واحده  ويأكل زاد الــــــــــــــــــورى كلَّه

 لخرت لـــــــــــــــــــمعدته ساجده  ــــــــــــــــه جحيُم اإللهولو عاينتْـ
 ديوان ابن الروميمن: 

 
 :ابن الرومي)أكول( 

 فهي مسنونة بــــــــــــــغير َسنون  بعُض أضراســـــــــه يُكاِدم بعضا
 أو دؤوُب الـــــــرحى التي للمنون  ال دؤوٌب إال دؤوُب َرحــــــــــاها

 ـماَن، فــــــليس الثواب فيها بِدون  تعط ل رحاك يا ابــــــــــن سليـ ال
 ـن لــــــــــما مسَّهم غالُء الطحين  قسما لو وقْفتَها للـــــــــــــــمساكيـ
 لك فخرا فـــــــــي دولة المستعين  فاهتبل أْجر وقفـــــــــــها واتخذها

 تروضها منذ حين -علمي  -كنَت   شك فيه فلهــــــــــــــــذا األوان ال
 كنَت ذاك اإلنـــــــسان عين اليقين  ما ظننــــــــت اإلنسان يجتر  حتى

 ديوان ابن الروميمن: 
 
 :قال أبو النجم (أكول)

 يقذُف فــــــــــي حنجرِه كالمرجلِ   يدنو مـــــــن الجدوِل مثَل الجدولِ 
 جندلةٌ دهديتـــــــــــــــها في جندلِ   كان صوت جرعِه المستـــــــعجلِ 

 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
 

 .2نظر أعرابي إلى رجل جيد الكدنة فقال: يا هذا إني ألرى عليك قطيفة من نسج أضراسك
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 ابن عبد ربه -العقد الفريد 
 
 عجوز أكول:قوله في ، أبو يعلى محمد بن الحسن البصريأكول(  عجوز)

 ـــــدر فــــــــــــــــــي ليلة المطرْ  ـ لي عجوز كأنــــــــــــــــها البـــــ
 ـــضائها شــــــــــــــــــــاهد الكبرْ  ـ ناطق عــــــــــن جمــــيــع أعـــــ
 ـهــــــا لـــــــــــــــذي اللب معتبرْ  ـ غير أضــــراســــــها فــــــــفيـــــ
 أعظم تــــطــــــحــــــــــن الحجرْ   أعظٌم غــــــــيــــــــــــــــــــر أنها

 الثعالبي –يتيمة الدهر من: 
 قال في رجل أكول جبان:، أبو الشمقمق ـ جبان( أكول)

 وليث حديد الـــــــناب عند الثرائد  إذا صوت العصفــــور طار فؤاده
 وقال فيه:

 عظيم الخلــــــــــــــــــق والمنظر  ـــــــقلب رعديدضعيف الــــــــــــ
 فوارى نفــــــــــــــــــــــسه أشهر  رأى في النـــــــــــــــوم عصفوراً 

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 

 و حامد بجودة أكله، فقال:كان بقزوين رجل معروف بأبي حامد الضرير القزويني. حضر طعاما وإلى جنبه رجل أكول، فأحس أب)أكول( 
 3كأن فـــــــــــــــي أمعائه معاويه  وصاحب لـــــــــي بطنه كالهاويهْ 

 ابن فارس -مقاييس اللغة من: 
 

                                                           
 ويحك.: يروى 1
 المعري:في لزوميات  2

 إلى الــــتراب، وزادت حافرا تعبا  ِزيادَةُ الــــــِجْسِم َعنَّْت جسَم حامله
 

 الكلبة التي تعاوي الكالب وتنابحها. وبها سمي الرجل.: المعاوية 3



 بخالء 
 
كان بعض البخالء إذا وقع الدرهم في كفه قال مخاطباً له: أنت عقلي وديني وصالتي وصيامي، وجامع شملي، وقرة عيني وقوتي ( بخل)

 دي وعدتي.وعما
وبك  ؟ثم يقول: يا حبيب قلبي وثمرة فؤادي، قد صرت إلى من يصونك ويعرف حقك، ويعظم قدرك ويشفق عليك، وكيف ال يكون كذلك

 :وتفتض األبكار، ترفع الذكر وتعلى القدر. ثم يطرحه في الكيس وينشد ،وتعمر الديار ،وتعظم األقدار ،وتدفع المضار   ،تُجلب المسار  
 وليس بخال مـــن لساني وال قلبـي  عن العين شخصه بنفسي محجوب

ل حظي منه في البعد والقرب  ومن ذكره حظي مــن الناس كلهـم  وأو 
 الوطواط  -غرر الخصائص الواضحة من: 

 ]هذا واحد من نماذج المغازلين للدرهم. وهناك غيره مما أورده الوطواط. ولعل هذا أبلغها[
 
 (بخل)

 .فالناً استغنى عن الكنيف وأمن من التخمة من استضاف :قال بشار
 .وإن استولى على أصابعه الجندل ،ال يسقط من كفه الخردل ،مقفل اليد ،شحيح الكف ،جعد البنان :ذم أعرابي بخيالً فقال

 وكأنما يرى السائل إذا رآه، ملك الموت إذا أتاه،]البخيل[ 
 وكفي ريحا.قال بعض البلغاء يذم بخيالً: فالن مأل سمعي روحاً، 

 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة من: 
 
 (بخل) 

فأومأ إليه الحطيئة  .يا راعي الغنم :فناداه األعرابي .وفي كفه عصا ،يحكي عنه أن بعض األعراب مر به وهو يرعى غنماً له .الحطيئة
 .وللضيفان أعددتها :فقال .إني ضيف :فقال األعرابي .إنها عجراء من سلم :وقال ،بعصاه

 :قال ؟أتأذن لي في دخول منزلك :قال .فقال له أبو األسود كلمة مقولة ،فسلم ،مر أعرابي بأبي األسود الدؤلي وهو واقف على باب دارهو
لست ترى  : قال .ما رأيت أألم منك :قال .عيالي أحق به منك :قال .فأطعمني :قال .نعم :قال ؟هل عندك شيء يؤكل :قال .وراؤك أوسع لك

 .نفسك
فبينا هما يأكالن إذا  .فمضى معه .ليس معنا ثالث :فقال .إني أخاف من ثقيل يأكل معنا :فقال ،بعض إخوان أشعب عليه ليأكل عندهوعزم 

فقال  . لم آذن له ،إن كرهت واحدة منهن ،وفيه عشر خصال ،إنه صديقي :قال .ما أرانا إال صرنا إلى ما نكره :فقال أشعب ،بالباب يطرق
 .فقد أمنا ما كنا نخافه ،ودعه يدخل ،التسع لك :قال .قال إنه ال يأكل وال يشرب .هات أولها :أشعب

ً  ،ن يخونني فيهأألن الغالم ال يقدر  :قال .فقيل له في ذلك .وكان مروان بن أبي حفصة ال يأكل إال الرؤس وقفت  ،إن أخذ أذناً أو أخذ عينا
ً  .على ذلك ً  ،وآكل منه ألوانا ً ودماغه  ،آكل عينه لونا ً  ،لونا  .فقد اجتمع لي فيه مرافق شتى ،وأكفى مؤنة طبخه في البيت .وأذنيه لونا

 الوطواط  -غرر الخصائص الواضحة من: 
 
 طعام -( بخل)

حتى كضه  ،فجلست على عمد .فأخر غداءه لقيامي ،عنده فأطلت الجلوس ،أتيت سهل بن هرون في حاجة :وحكى دعبل الخزاعي قال
 ،ففقد رأس الديك ،فاطلع في القصعة .ليس قبلها وال بعدها غيرها ،فيها مرق وديك ،وعليها قصعة ،فجاء بمائدة .دنايا غالم غ :فقال .الجوع

لو  :ثم التفت إلي وقال .فهال ظننت أن العيال يأكلونه :قال .ظننتك ال تأكله :قال ؟ولم رميت به :قال .رميت به :قال ؟أين الرأس :فقال للغالم
وفيه عرفه الذي يتبرك  ،ومنه يصيح الديك ،وفيه الحواس األربع ،الرأس للرئيس :فإنهم يقولون ،لكان حسبي ،ال الطيرةلم أكره مما صنع إ

ويلك  .ولم أر عظماً قط أهش تحت ضرس من دماغ ديك ،ودماغه موصوف لوجع الكليتين ،وعينه التي يضرب بها المثل في الصفاء ،به
 .هللا حسيبك ،رميته في بطنك ،لكني أنا أدري أين رميته :قال .ال أدري :قال ؟انظر أين رميته

 الوطواط  -غرر الخصائص الواضحة من: 
 
 األصمعي قال: أنشدني أعرابي لنفسه:( حول األكل)

 وخيال مـن البر في فرسانها الزبد  أال ليت لـــــــي خبزا تسربل رائبا
 يعد لــــــــــــه لحدبموت كريم ال   فأطلب فيما بينهــــــــــــــن شهادة

الشيباني عن العتبي عن أبيه قال: قال أعرابي: كنت أشتهي ثريدة دكناء من الفلفل، رقطاء من الحمص، ذات حفافين من اللحم، لها جناحان 
 من العراق، أضرب فيها كما يضرب ولي السوء في مال اليتيم.

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 

تزه لهم وهم يأكلون، فسلم، ثم وضع يده يأكل معهم، فقالوا: أعرفت فينا أحدا؟ قال: بلى، نابي بقوم من الكتبة في ممر أعر)طعام ـ أكول( 
عرفت هذا، وأشار إلى الطعام. فقال بعض الكتاب يصف أكله: لم أر مثل سرطه ومطه. قال الثاني: وأكله دجاجة ببطه. قال الثالث: ولفه 

ن جالينوس تحت إبطه. فقالوا للرابع: أما الذي وصفنا من فعله فمعلوم فما يصنع جالينوس من تحت إبطه؟ قال: رقاقه بإقطه. قال الرابع: كأ
 يلقمه الجوارش كلما خاف عليه التخمة يهضم بها طعامه.

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 

ـ عظم( تهرأ، فأكل منه حتى انتهت نفسه، ولم يبق إال عظمه،  ، وطبخه حتىهقال رجل من األعراب لولده: اشتروا لي لحما، فاشترو )طعام 
قال:  وشرعت إليه عيون ولده، فقال: ما أنا مطعمه أحدا منكم إال من أحسن أكله. فقال له األكبر: ألوكه يا أبت حتى ال أدع فيه للذرة مقيال؟

احبه. قال له األصغر: أدقه يا أبت وأجعل إدامه المخ، لست بصاحبه، قال اآلخر: ألوكه حتى ال تدري ألعامه هو أم لعام أول؛ قال: لست بص
 قال: أنت صاحبه وهو لك.



 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 

فبعث إلى ضيف له من عذرة أعرابي، فقال له: حدث  ،أنه كان نازال بحلب على الهيثم بن عدي ،بلغني عن محمد بن يزيد بن معاوية )وليمة(
قال: نعم، رأيت أمورا معجبة، منها: أنني دخلت قرية بكر بن عاصم الهاللي، وإذا  .ضر المسلمين من األعاجيبأبا عبد هللا بما رأيت في ح

أنا بدور متباينة، وإذا خصاص بيض بعضها إلى بعض، وإذا بها ناس كثير مقبلون ومدبرون، وعليهم ثياب حكوا بها أنواع الزهر، فقلت 
ضحى، ثم رجع إلي ما عزب من عقلي فقلت: خرجت من أهلي في عقب صفر وقد مضى العيدان قبل لنفسي: هذا أحد العيدين، الفطر أو األ

ذلك. فبينا أنا واقف أتعجب إذ أتاني رجل: فأخذ بيدي فأدخلني بيتا قد نجد، وفي وجهه فرش ممهدة، وعليها شاب ينال فرع شعره كتفيه، 
كى لنا جلوسه وجلوس الناس حوله، فقلت وأنا ماثل بين يديه: السالم عليك أيها والناس حوله سماطين، فقلت في نفسي: هذا األمير الذي يح

األمير ورحمة هللا؛ قال: فجذب رجل بيدي، وقال: ليس باألمير، اجلس؛ قلت: فمن هو؟ قال: عروس؛ قلت: واثكل أماه! لرب عروس بالبادية 
علينا هنات مدورات من خشب، أما ما خف منها فتحمل حمال، وأما ما  قد رأيته أهون على أصحابه من هن أمه. فلم ألبث أن أدخلت الرجال

وحلق القوم عليها حلقا، ثم أتينا بخرق بيض فألقيت عليها، فهممت وهللا أن أسأل القوم خرقة منها أرقع بها  ،ثقل فيدحرج، فوضعت أمامنا
ا بسط القوم أيديهم، إذا هو يتمزق سريعا، وإذا صنف من الخبز ال تتبين له سدى وال لحمة، فلم ،قميصي، وذلك أني رأيت لها نسجا متالحما

مر ال أعرفه. ثم أتينا بطعام كثير من حلو وحامض، وحار وبارد، فأكثرت منه وأنا ال أعلم ما في عقبه من التخم والبشم. ثم أتينا بشراب أح
وكان إلى جانبي رجل ناصح لي، أحسن هللا عني جزاءه، في عساس بيض، فلما نظرت إليه، قلت: ال حاجة لي به، ألني أخاف أن يقتلني، 

كان ينصحني بين أهل المجلس، فقال لي: يا أعرابي، إنك قد كثرت من الطعام، فإن ضربت الماء همى بطنك. فلما ذكر البطن ذكرت شيئا 
ى بذلك الشراب وال أمله حتى داخلني به أوصاني به األشياخ، قالوا: ال تزال حيا ما دام بطنك شديدا، فإذا اختلف فأوص، فلم أزل أتداو

حدثني بهتم أسنانه تصلف ال أعرفه من نفسي، وال عهد لي به، وال اقتدار على أمري؛ وكان إلى جانبي الرجل الناصح لي، فجعلت نفسي 
عة: أحدهم قد علق جعبة فارسية مرة وهشم أنفه أخرى، وأهم أحيانا أن أقول له: يا ابن الزانية. فبينا نحن كذلك، إذ هجم علينا شياطين أرب

مفتحة الطرفين، قد شبكت بالخيوط، وقد ألبست قطعة فرو كأنهم يخافون عليها القر، ثم بدا الثاني فاستخرج من كفه هنة كفيشلة الحمار، 
ميص وسخ، وقد فوضع طرفها في فيه فضرط فيها، ثم جس على حجزتها فاستخرج منها صوتا مشاكال بعضه بعضا، ثم بدا الثالث وعليه ق

صلبه  غرق رأسه بالدهن، معه مرآتان، فجعل يمر إحداهما على األخرى، ثم بدا الرابع عليه قميص قصير وسراويل قصيرة. فجعل يقفز
من  اويهز كتفيه، ثم التبط باألرض، فقلت: معتوه ورب الكعبة، ثم ما برح مكانه حتى كان أغبط القوم عندي. ثم أرسلت إلينا النساء أن أمتعون

لهوكم، فبعثوا بهم إليهن، وبقيت األصوات تدور في آذاننا. وكان معنا في البيت شاب ال آبه له، فعلت األصوات له بالدعاء، فخرج فجاء 
فلما أحكمها  ،بخشبة في يده، عينها في صدرها، فيها خيوط أربعة، فاستخرج من جوانبهاعودا فوضعه على آذنه، ثم زم الخيوط الظاهرة

ا، فنطق فوها، فإذا هي أحسن قينة رأيتها قط، فاستخفني حتى قمت من مجلسي، فجلست إليه فقلت: بأبي أنت وأمي، ما هذه الدابة؟ عرك أذنه
منت قال: يا أعرابي هذا البربط؟ قلت: ما هذه الخيوط؟ قال: أما األسفل فزير، والذي يليه مثنى، والذي يليه مثلث، والذي يليه بم، فقلت: آ

 باهلل.
 ابن عبد ربه -العقد الفريد  من:

 
يى؟ مر أعرابي بآخر فقال: من أين أقبلت يا ابن عم؟ قال: من الثنية، قال: فهل أتيتنا منها بخبر؟ قال: سل عما بدا لك، قال: كيف علمك بيح

م عثمان؟ ال تدخل الباب إال قال: أحسن العلم، قال: هل لك علم بكلبي نفاع؟ قال: حارس الحي، قال: فبأم عثمان؟ قال: بخ بخ، ومن مثل أ
متحرقة بالثياب المعصفرات، قال: بعثمان؟ قال: وأبيك جرو األسد، يلعب مع الصبيان وبيده الكسوة. قال فبجملنا السقاء؟ قال: إن سنامه 

يدعوه. فمر كلب فنبح وقال:  ليخرج من الغبيط، قال: فبالدار قال: وأبيك انها خصيبة الجناب، عامرة الفناء. ثم قام عنه وقعد ناحية يأكل وال
ت، قال: يا ابن عم، أين هذا الكلب من نفاع؟ قال: يا أسفاً، نفاع قد مات. قال: وما أماته؟ قال: أكل من لحم الجمل السقاء فاغتص بعظم منه فما

ثمان؟ قال إي وهللا، أماتها األسف أماتت أم ع !إنا هلل أو قد مات الجمل؟ فما أماته؟ قل: عثر بقبر أم عثمان فانكسرت رجله، قال: ويل أمك
أمات عثمان؟ إي وعهد هللا، سقطت عليه الدار. فرمى األعرابي بطعامه ونثره، وأقبل ينتف لحيته ويقول: فأين  !على عثمان، قال: ويلك

  أنف اللئام.أذهب؟ قال اآلخر: إلى النار. وأقبل الى طعامه يلتقطه ويأكله، ويهزأ به ويضحك منه، ويقول: ال أرغم هللا إال
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 
 ؟ ـ من نوادر سيفويه 

، فأتينا بفالوذجة حارة، فابتلع منها سيفويه لقمة فغشي عليه من شدة 1وقال أبو كعب: كنا عند عياش بن القاسم، ومعنا سيفويه القاص)أكل( 
 ما دخل جوفي من حرقة هذه اللقمة! ،لحرقةما دخل جوفي عليهم من ا ،حرها، فلما أفاق قال: لقد مات لي ثالثة بنين

 
 وقال رجل ألعرابي: ما يسرني لو بت ضيفا لك؟ فقال له األعرابي: لو بت ضيفا لي ألصبحت أبطن من أمك قبل أن تلدك بساعة.)لواط(  

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
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 ثوب ـ لباس: 1
 

مَّري، وكان يل، ابن الرومي اها مرة بعد مرة:قال في محمد الس ِ  زم لبس ُمبطَّنة ُملَحم، قد طر 
دِ ــــــــــكُمْلَحمة اب  ثْهمدِ ــــــــــــشجتَْك رسوٌم دارسات ب ِ محم  ِري  مَّ  ن الس ِ

 د طال عهدي فجد دِ ـــــأيا البِسي ق  لَّ يوم محمدا:ــــــــــــتنادي رسوٌم ك
 ْولديــطواٌل قد أتْت دون م سنونٌ   رجاَل وأصبحتــــــــبَليُت وأبلْيُت ال

ْت إلى الرحمن من نتْن ِجْرِمه  ي باطن الرفغ واليدـــــومن ذفَرٍّ ف  وَضجَّ
 الق األسير المقيَّد؟ـــــأما حان إط  رارا كثيرةً:ـــــــــــوقالت له أيضا م

 ْلَحديمُ ــــــــبُمعفيِك ِمن ي أو أُحلَّ ب  ما أناــــــــــــفقال لها: مهال رسوُم ف
د؟ -متَّ   إذا -ه: هل أنت أيضا مَكفٌَّن ــفقالت ل  بي يا ابن البخيل المصر 

 ن ضريح وجلمدِ ــإلى يوم بعثي م  ا إن تزالي قرينتيــــــــفقال: نعم، م
 ديوان ابن الروميمن: 

 
 وقال سعيد بن العاصي: )طيلسان(

مانِ ـــــــــــــــوثوبُهُ في س  وَن على هامانِ ــــــــــــعخلعةُ فر  الِف الزَّ
 اإلفك في العيانِ ــــــــــحتَّى غدا ك  و غيُر فانِ ــــــــــــأفنَى الليالي وه

 و كالعريانِ ــــــــــــــفهو عليه وه
 ابن الكتاني -التشبيهات من أشعار أهل األندلس من: 

 
 قال في أبي الفضل الهاشمي:، ابن الرومي

 ن الُمْخِلف الوعد عافيــصفوٌح ع  نيــــــــــــإنأبا الفضل ال تحتِجْب 
 العفافــــــــــــــتُه بــــبجدواه قابل  م يَُجد صاحبيــــــــــــــوإني إذا ل

 ْن لي باختالفٍّ وال بانصرافــــــ  ـــلـــــــفِ ــــال تحــــــأمنَت أمنت ف
 م أُصن رغبتي في غالفُز إن لـي  زـــــــــعــــو الــــــثكلت أخاك فه

 ا دام في الناس جافيـمن الكْشك م  ا مد تيــــــــــــــوإن لم أُصْم بعده
 ني بالكفافــــــــــــَت مني وطالبت  احتجزـــــــــــــــسألتُك ال حاجةً ف
 ي سنة البقرات العجافـــــــــــد ف  باــــــــعــوَت الـــــــكأني سألتك ق

 عيافــــــــــــوِعْفُت جداهم أشد ال  اَل أشد الِقلىــــــــــــــــرجقلْيُت ال
 ولٍّ وخل ٍّ ُمصافيـــــــومولًى َوص  دَح امريء واثقٍّ ــــــــــــمدحتُك م
 ل ازورارٍّ وكل انحرافــــــــق ك ـ وــفــــازورار يــــــــــــفكافأتني ب

 ت أشد التحافـــــــــــعلى ما ملك  فا عندهاـــــــــــــــوأصبحَت ملتحِ 
 ك لساني أشد الكتافــــــــُت فيــــ  ـــــــــــــلْلـــما حــتُك لــي كتفــكأن  

ي من ذي اغترافـِت ال ت ـ فرــــــــــــــوقد كنُت ِخلتُك مثل ال  منع الر ِ
ثاث ـ ـ ديــــــــي لــــــوما كنُت أحسُب أن  الِخفافـك من ُطرِز أهل الر ِ
 ن المنع وافيــــــــــــفُجدَت بُكد ٍّ م  ن حنطةٍّ ـــــــــــــــسألُت قفيزين م

 َت، ففي المنع كافيــب مهالً، ُهدي ـ حجاــــــــــالــــوأتبعَت منعَك لي ب
 تلك السجايا الظرافـــــــر أنساً ب ـ دوـــــــقــــــكشك الــــسألتُك َحب ا ل
 ا كل صافيــــــــــفكد رَت من ودن  م راوغتنيــــــــــــــــــفماطلتني ث

غافــــب ذاك ال ـ لوــــــــــــقــــــكأني سألتُك َحبَّ ال  ذي من وراء الش ِ
 ت هما ألمان األالف؟ـــــــــــــــُي م ـ مْيــــــا هاشــــــــأِخْفَت المجاعةَ ي

 قريش أشد الهتافــــــــــــــــــبه ل  ه في وحيهــــــــــــــــوقد هتف الل
 ل اكتنافــــــــُت باللوم في ذاك ك ـ عاذالـــــــــــــْت أذنَك الــفــم اكتنأ

 وافٍّ قوافيــــــــــــــلجاءتك بعد ق  وال اإلخاءــــــــــــعليك السالم ول
 1ل الثقافـــــــَت قبل الِوقاف وقب ـ ـــــزمــــــلقد ساءني أن تكون انه

 صخر القذافــــــلَـالقى مالمي ك  م استحالـــــــــــولو كان غيُرك ث
متُه بالثقاف؟ــــــــــــمن اع  ي امرؤٌ ـــــــــــوهل ينكر الحقُّ أن  وجَّ قوَّ
 أخذ ِحنطتنا بالخرافــــــــــــــء ي ـ اــــــــت: جــــــكأني أراك وقد قل

 ٌر غير خافيـــــــــــــفظلُمكم ظاه  نا أنصفوا أنصفواــــــــــــــــمواليَ 
 أكلها ناعٌل بعد حافيــــــــــــــر ي ـ شاـــــــــخَ ــــتكم للــسمحتم بضيع

 ها لألقاصي صوافيـــــــــــــولكن  ن مواليكم خيرهاـــــــــــــحمْت م
 كم تجافيــــــــــفيكم ومنوإن كان   ي لومكمــــــــــــــــــوإني ألَظِلم ف

 ح ِزيُّهم من خالفــــــــــــــوأصب  د ُخب ِلواــــــــــــألني أرى الناس ق
 ي الِخفافــــــــــجنونا، وهاُمُهم ف  ي قَْلنسي ِهمــــــــــــــــــــفأقدامهم ف
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 ي الصحاف؟ـــــــــهشيُم ثريدكم ف  ن ضيفكمــــــــن عــــبني هاشم أي
 كم في ُخَساف؟ــــف أم بذُر حنطت  ُم في الُخسوـــــــــــــــأماُء سواقيك
 ؟1ي الن ِيافــــــــــــوعبا منافكم ف  كم مجدكمــــــــــــــــألم يْبِن هاشم
 ن الداء شافيــــــــــففيه لعمري م  ي حاجتيـــــــــــــــعليك برأيك ف

 حسن اعترافـــَت سوَء اقتراِف ب ـ وــحــي إن مـــوال تأَس من رجعت
 نا من تالفيــــــــــــــفليس لما بين  ا ُمعذَرٍّ ـــــــــــــــوال تعتذر غير م
 2ـب لي حالكاً كجناح الغُدافـــــــ ـ ـــــــــــيــشــمــإلى أن يردَّ قناُع ال

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 :ابن الحجاج
 ى كرخ سامرا مع المتوكلــــــــإل  م دخولهوــــــــقميص رفاه الفتح ي

 ن جنوب وشمألــــــلما نسجتها م  قميص وال المقراة لم يعف رسمها
 ه المتفضلـــــــــبه وطرا من لبس  نضاه البلى عن مدقع بعدما مضى

 رط مرجلــــــــعلى أيره أذيال م  ه تجر وراءناــــــوال من مشى في
 ن الدخول فحوملـــبسقط اللوى بي  يحمله الصبا ارــــــولكن غبارا ط

يه ويجمع ريقهــــــــــــــيقول ل  ن ذكرى حبيب ومنزلـــقفا نبك م  كم 
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 
  قال، وقد أمر له ابن الحسين بجبة، فمطله وكيله ابن نبهان فيها:

 وني وال تغشونيـــــــــــــوناصح  كم أعينونيــــــــــــيا إخوتي ويح
 ريدونيـــــــــــــــوأنتم الدهر ال ت  كمـــــــــــــــــــــما لكم ال أريد مال

 ه ال يواتينيــــــــــــــــماعونكم في  ون جاهكم وأرىــــــــراضٍّ بماع
 ال وال تملونيـــــــــــــــعلي وص  جملتكمـــــــــــــــيا ويحكم أقبلوا ب

 ي مذهبي يدانينيــــــــــــــبعدي ف  ه ال تروا أحداــــــــــــإن مت والل
 ن نونــــــــفي وسط المحكمات م  ه يبين لكمــــــــــــقولوا لمن وصف
ونـــــــــــــــعندك، إن  م تمنينيــــــــــــيا بارد الوصل ك  ي قراح كم 

 ت األستاذ يغرينيـــــــــــحتى بعث  نيـــــــــــــتزعم أن األستاذ يمطل
 هُ إن شاء عنك يغنينيــــــــــــوالل  وء فعلك بيــــــــــما أفتى غير س

 ك تصلينيـــــــــــبنار غيظي علي  ن نبهان وأنت مذ سنةــــــــــــيا اب
 ي أمرها يعنِ ينيـــــــــــالمشؤوم ف  تي طمعيـــــــــــما فعلت جبتي ال

 الغيظ من دينيــــــــــأَخرُج فيها ب  ي حر أمك كمــــــــــــخلها هللا فأد
 ها فتأتينيــــــــــــــأم كيف أدعو ب  هون مطلبهاــــــــــوكيف لي أن ي
 ن جبال قزوينـــــــــــــمسترف م  القي جبلٍّ ـــــــــــــوقد ثوت بين ح

 لى فلسطينــــــــــــأشرف منها ع  ل من تسنمهاــــــــــــــــفي قلعة ك
 رواشينــــــــــفي النجم معقودة ال  ثرى وقلتهاـــــــــــــــــأثاثها في ال

 ي يوم صفينــــــــــــجيش عليٍّ  ف  هاـــــيسير في عرض رأس حائط
 ف ترس وألف زرفينـــــــــــــبأل  ارس عدداـــــــــــــــوفوقها ألف ف

 ف من المجانينــــــــــــــــرأس أل  ف آجرة يصك بهاــــــــــــــــــوأل
 ن نصيبينـــــــتدب في األرض م  ف عقرب جلبتــــــــــــوتحتها أل

 ف تنينـــــــــــف أفعى وألــــــوأل  ف سبع يحمي فرائسهاــــــــــــوأل
 هواوينـــــــــــــجرد، يقال: وال ال  ف مختونة مخبطةــــــــــــــــــوأل

 ال عثانينــــــــــــــــرؤوس قوم ب  هاـــــــــــصلع َجواس تبدو فتحبس
 ن أنبت الدلب في البساتينـــــــــم  وق الخصى أرزانهاــــــــــأنبت ف
 ا نسيم مرقينــــــــــــــــــيشم منه  ي غضون جاعرةـــــــــــــحياته ف

 ا لي من لت توزونـــــــــــيوم دب    ألجحار خوفكمها اـــــــــتخاف من
 لى البراذينــــــــــــــــتكون إال ع  ن أقدر أنــــــــــــــــــفياشل لم أك
 ال تبابينـــــــــــــــــــــقوم عراة ب  تها مسكرجةــــــــــــــــتعدو وراي
 لى مبعري فشقونيــــــــــشدوا ع  ا جبتي أكلمهاــــــــــــــــإن قلت ي

 ف مبطونـــــــف سرم أللــــــوأل  ف حائضةـــــــف رحمٍّ أللــــــوأل
 ي المصارينـــــــسالمة الجعس ف  دل علىـــــــــــيفسون فيها فسًى ي

 روم في السعانينـــــــــــمجامُر ال  هم إذا نفختــــــــــــــــكأن أسرام
 هم يبوسونيـــــــــوجهي غدوا كل  راء كلما لمحواــــــــــــــوألف بخ

 هم يزقونيــــــــــــــــــبنحو أشداق  ال أزال وهمـــــــــــواعتوروني ف
 ارز ومعطونــــــــــــمن مشعر ب  ال مشركةــــــــــــــف نعل بــــوأل

 ك يعمينيناــــــــــــــــبشر  إليها ه  رها نظريــــــــيكاد من خوف ش
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 ف عثنونــــــــــــوني بألــــيستقبل  ف شيخ إذا مررت بهمــــــــــــوأل
 تى تخرينيـــــــــــتعض بطني ح  ي سبتها فدعـــــــــــلهم لحى لي ف
 صابونـــــــــــها بــــــغسلت كتاب  كأنك قد 1قىـــــــــــــبيض تالال ن

 ذا التعريض يكفينيـــــــوبعض ه  بههاأي اللحى أشــــــــــــــأدري ب
 ن أي تحصينــــــــــمن عمل الج  ها يحصنهاـــــــــــــــــهذا وباب ل
 ن هارونــــن موسى وبيــــــما بي  رعون في كواسلهـــــــيعان]ي[ ف

 بحر عند ذي النونــــــــفي لجة ال  ت مفاتحهــــــــف قفل أمســــــوأل
 مرت مع الوراشينـــــــــــــــبها ف  ذر موعدهاــــــــــــعيا جبة طال 

 حق ياسينــــــــــــــــــــــبقبة أو ب  ت مسلمةــــــــــــــبحق طه إن كن
 ي الكوانينــــــــــــــنفخها البرد ف  ني إلى الشمال إذاـــــــــــال تسلمي

 ها تارة ويبكينيـــــــــــــــذكري ل  زال يضحكنيـــــــــــــيا جبة ال ي
 2ه تعنينيــــــــــــــــــــوما ألفعال  يس ينصفنيـــــــما ألبي الفضل ل
 يغرينيــــــــــــــني فــــوخلفه ينث  يكسونيـــــــــــــــــميعاده يبتدي ل
 ينيارة ويحيـــــــــــــــــــيميتني ت  لى تصرفهـــــــــــــــــففعله بي ع
 فؤاد محزونــعن صدِر مضنى ال  وة صدرت بهاــــــــــيا سيدي دع
 ها، أو ال، فتكرينيـــــــــــــتِعيُرني  جبة الخليقة، أوــــــــــــــتسمح بال

 بل كانونـــــــــــــــــــمقدما ذاك ق  ن الثالثة بيـــــــما شئت فافعل م
 ول تمكينــــــــــــفي ظل عز وط  ادهر سالما أبدــــــــــوابق على ال
 ال قارونـــــــــسلطان كسرى وم  ة يؤيدهاــــــــــــــــــــــونعمة جم

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 
 قال الحمدوني:( ق من الثيابالخلِ )

 و بعثناه وحدَه لتَهد ىــــــــــحتى ل  ى الرفوِ ـــــــــــــــــطاَل تردادَه إل
 أبو هالل العسكري -ديوان المعاني من: 

  
 وقال آخر:

 والً صحيحاـــــــــــــــه قــــتــــجئ  ماــــــــــال غسالي لــــــــــــــــــق
 الصابوِن ريحاـــــــــــــــــأغسُل ب  ا الــــــــــــــــــــــــــيا عزيزي أن
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 هدية
 طيلسان: 2

 
 :روميـابن ال

 يتجنى عـــــــــــلى الرياح الذُّنوبا  حرب كسوتــــــني طيلسانايا ابن 
با ويشكو الجنوبا ـ طيلسان إذا تنفسُت فيــه، صـــــــا  ح يشكو الــــــصَّ
 فـــــــــــــيه ُهبوبا 1فتهب  الفُزورُ   وتهب الرياُح فــــي أرض غْيري
 ـــــــــرى عليه جيوبافتشق األخــ  تتغنى إحدى نواحيـــــــــــه صوتا
 لن يكون الـــــــــــكريم إال َطروبا  فإذا مــــــــــــــا عذلتَه، قال: مهال
 2يا ابن حرب تركــتــني محروبا  طال َرْفوي لــــــــه فأودى بكْسبي

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 الديوان -ابن الرومي 
 فُو فــــــــــيه وهو ِسبَاخُ يُزَرع الر    يا ابن حرب كسوتــــــني طيلسانا
 كلُّ أركانه بهــــــــــــــــن  انفساخُ   ُعدُمِلي اً قــــــــــد ناطَح الدهَر حتى
 وبدا الشيب فـــــــي بنيهم وشاخوا  مات نُش اُجه ومـــــــــــــات بنوهم
 ن  ُصراخُ بين أثنائــــــــــه لهــــــــ  طيلسان إذا تداعـــــــــــت خروقٌ 
ني صوتُه وقلـــــــت لصحبي: ْت إال وفيه َطبَاخُ   سرَّ  لـــــــــــــم يُصو 
 فيه حـــــــــــــــــتى كأنهن ِرَخاخُ   تستمر الصــــدوع طوال وعرضا
، نسور لقماَن والن ْسـ  ـراِن إن قِْستَها إليه فِــــــــــــــراخُ  ـ نَْسُر دهــــــرٍّ

 الروميديوان ابن من: 
 

 :ابن الرومي
 يتـــــــــــــــــــــــداعى: ال ِمساسا  طيلساٌن ســــــــــــــــــــــــــامريٌّ 
 ً  وأناساً فــــــــــــــــــــــــــــــأناسا  قد طوى قَـــــــــــــــــــــرناً فقرنا
 ــــــــــــــــها لباسالم يدع فيـــــــــ  لبس األيـــــــــــــــــــــــــــاَم حتى
 ما يُــــــــــرى إال قـــــــــــــــياسا  غاب تحت الــــــــــــــــحس  حتى

 :ابن الرومي
 أرفوه بــــالفرض وبــــــــالقرض  يا طيلسانا أنــــــــــــــــــا وْقٌف له
 وال تقضي؟بــــــــــالسل، ال تحيا   حتى متى أنــــــــــــــت كذا مبتلى
 يأُمل ُزبدَ المــــــــــــــاء بالمخض  أصبحُت من رفـــــــوك مثل الذي

 
 :ابن الرومي

 ثَبُوٌت لهـــــــبَّات الرياح الزعازعِ   ولي طيلساٌن ناحٌل غــــــــــير أنه
 يخل ِي سبيل الــــــريح غيَر مناِزع  وما ذاك إال أنـــــــــــــــــه متهت ِكٌ 

 ويمنعني من لمِســــــــه باألصابع  ه كضوء الـشمس بالعين رؤيةً أرا
ً   شكا ثِقَل اسم الــــــطيلسان لضعفه يتُه ساجا  ، فـــهل ذاَك نافِعي؟3فسم 

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 قال الحمدوي:
 أطوُل إعماِر مثلــــــــــــــــها يوم  يأتيك فــــــــــــــــــي جبةٍّ مخرقةٍّ 

 على قميصٍّ كــــــــــــــــــأنه غيم  سانٍّ كــــــــــــــــــاآلِل يلبسهوطيل
 وله في طيلساِن ابن حرب تشبيهات جياد منها

 كاسياً بــــــــــــطيلسانٍّ هرمٍّ قشعمِ   إن ابـــــــــــــــــــن حربٍّ جاد لي
ق في مأتمِ كأنـــــــــــــــــ  انظر إلـــــــــــــــــى كثرةِ تمزيقهِ   ــــما مز 
 كـــــــــمن يبني بناء فوق مستهدمِ   رمى لــــــــــــــــــــــه وهو رميم
 صدع فؤاِد الـــــــــــعاشِق المغرمِ   يصدعه اللحُظ بـــــــــــــــإيماضهِ 
ق الــــــــــــــناِس عن الموسمِ   تذكرني كثـــــــــــــــــــرةُ تمزيقهِ   تفر 

 ل الحمدويوقا
 لج مــــــــــــــن التمزيِق في محكِ   وطيلسانٍّ إن تأملتــــــــــــــــــــــه
 يملكني مذ صار فــــــــــــي ملكي  كأنه من طوِل رفوي بـــــــــــــــهِ 

 ً  وله أيضا
 طيلساناً قـــــــــــــــد كنَت عنه غنيا  يا ابــــن حربٍّ أطلَت فقري برفوي

                                                           
 الثقوب والشقوق.: الفزور 1
 مسلوب المال.: محروب 2
 من أسماء الطيلسان. ضرب من الشجر.: الساج 3



 في العرِض على الناِر بكرةً وعشيا  ــــــــــــــي الرفِو آل فرعونفهو فــ
 ً  وله أيضا

 عليــــــــــــــــــه أكُل الخِل والبقلِ   وطيلسانٍّ هــــــــــــــــــرمٍّ يحتمى
 عليه خوف الــــــــــــريحِ في غل ِ   َكن  كعبي إذا انضمــــــــــــــــــتا

 ذا المعنىوقال ابن الرومي في ه
 ثبوٌت لهباِت الـــــــرياحِ الزعازعِ   ولي طيلسان نــــــــــاحٌل غير أنه
ِي سبيَل الــــــريحِ غير منازعِ   وما ذاك إال أنـــــــــــــــــه متهتك

 يخل 
 ويمنعني مــــــــن لمسِه باألصابعِ   أراه كضوِء الــشمِس بالعين رؤيةً 

 فسميتـــــــــه ساناً فهل ذاك نافعي  لساِن لضعفهِ شكا ثقَل اسِم الــــــطي
 وقال الحمدوني

 ـِر مـــــــــن الدهِر ما لرافيه حيله ـ طيلسانٍّ مــــــا زال أقدم في الدهـ
 رثِة الحــــــــــــاِل ذات فقرٍّ معيله  وترى ضعفه كـــــــضعِف عجوزٍّ 
 ـــــــــــــه نزاع كل ِ قبيلهسكنتــــــ  غمرتـــــــــــه الرقاع فهو كمصرٍّ 

  ابن أبي عون -التشبيهات من: 
 

 وقال ابن الرومي فيه
 ً  يزرع الرفو فيــه وهــــــــو سباخُ   يا ابــــــن حربٍّ كسوتني طيلسانا
 ً  فيه حـــــــــــــــــتى كأنهن رخاخُ   تستطير الــــفزور طوالً وعرضا

 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
 من ذلك كله وأشهر قول اآلخر: وأحسن

 ً  ملَّ مـــــــن صحبِة الزماِن وصد ا  يا ابــــــن حربٍّ كسوتني طيلسانا
 أو تحركــــــــــــــــُت فيه ينقد  قدا  إن تنحنحــــــــــت فيه ينحز عيراً 

 أبو هالل العسكري -ديوان المعاني من: 
 

 إبراهيم بن صالح المهتدي وله:
 َهذَّْبته الـــــــــــــــشهوُر واألْعوامُ   لُمهذ ِب بــــــــــن عشيشٍّ َطْيلَساُن ا

ةِ ِشيثٌ   هكذا قد َرَوْت لـــــــــــــنا األْهرامُ   حاَكه ُمْجتبَى الــــــــــــــنُّبُوَّ
 وله:

 قد بَراه الــــــــدهُر في نَْشرٍّ وَطي    َطْيلَساُن ابــــــِن عشيشٍّ ِذي العُلَى
باَشي ِ  ا بَـــــــــــــراه الشوُق فِي    ٌق يُْذِكـــــــــــــــــــر أياَم الص ِ  ما له ممَّ

طيلسان ابن عشيش، كطيلسان ابن حرب، في قدم الزمان واالختالل. وطيلسان ابن حرب صاحب الشهرة على ألسنة الشعراء. وكان محمد 
فه قرابة مائتي مقطوعة، ال تخلو واحدةٌ منها من معنًى بديع، وصار الطيلسان بن حرب أهداه إلى الحمدوني، وكان خلقاً، فقال في وص

عرضةً لشعره، ومثالً في البلى والخلوقة، وانخرط في سلك حمار طياب، وشاة سعيد، وضرطة وهب، وأير أبي حكيمة. ومن نوادر ما قال 
 فيه:

 ً  اُع فـــــــــْهو َسِقيمُ أْمَرْضته األوج  يا ابــــــَن َحْربٍّ َكَسْوتنِي َطْيلَسانا
 نَــك ُمْحيي العظاِم وْهــــــي َرِميمُ  ـ وإذا ما َرفَْوتُه قـــــــــــــال: ُسْبحا

 قلت: ومثله في الشهرة، ثوب المالقي، وفروة ابن نباتة، وصوف ابن مليك.
 المحبي -نفحة الريحانة من: 

 
 ي طيلسانا خلقا وكان الحمدوني يحفظ قول أبي حمران السلمي في طيلسانه وهوطيلسان ابن حرب. كان محمد بن حرب أهدى إلى الحمدون

 بك الحياة فـــــــــــــما تلتذ بالعمر  يا طيلسان أبــي حمران قد برمت
 هيهات ينفع تجديد مـــــــــع الكبر  في كل يوم لـــــــــــــه رفا يجدده
 كب الــــــناس ال يبلى من النظرتن  إذا ارتداه لعيد أو لجمعـــــــــــــته

فاحتذى حذوه وانثالت عليه المعاني حتى قال في وصف الطيلسان قرابة مائتى مقطوعة وال تخلو واحدة منها من معنى بديع وصار الطيلسان 
تقدم ذكر كل منها. عرضه لشعره ومثال في البلى والخلوقة واالنخراط في سلك حمار طياب وشاة سعيد وضرطة وهب وأير أبي حكيمة الم

 فمن نوادر ما قال فيه مقتبسا من القرآن:
 أمرضـــــــــته األوجاع فهو سقيم  يا ابــــــن حرب كسوتني طيلسانا
 محيي الــــعظام وهــــــــــي رميم  وإذا ما رفــــــــــوته قال سبحانك

 وقوله:
 ــــــــــــــــه بهتانشك إنسان أنــــ  طيلسان لو كـــــــــــان لفظا إذا ما
 فدكت قـــــــــــــــــــواه واألركان  فهو كالطــــور إذ تجلى له اللـــــه
 بقي الرفو وانقـــــــضى الطيلسان  كم رفوناه إذ تــــــــــــــمزق حتى

 وقوله
 فانظر إليه إنـــــــــــه إحدى الكبر  فيما كسانيه ابــــــــن حرب معتبر

 نرفوه حتى اسود  مـــن صدإ اإلبر  ن أبيض ثــــــــــم ما زلنا بهقد كا
 وقوله

 طيلسانا قــــــــــــد كنت عنه غنيا  يا ابــن حرب أطلت فقرى برفوي



 ـعــــرض على النار بكرة وعشيا ـ فهـــو في الرفو آل فرعون في الـ
 :ومما اقتبسه من قول النبي قوله

 شققته بــــــــــــــالطول والعرض  ــــــــــــــــهوطيلسان إن تأملتــــــ
 كان أسير اللــــــــــــه في األرض  لــــــــــــــو أنــــــه بعض بني آدم

 ألن في الخبر إن العبد إذا بلغ تسعين سنة كتبت له الحسنات وكفرت عنه السيئات وسمي أسير هللا في األرض.
 هومن ملح مضمنات الحمدوني قول

 فتى عاشق بالٍّ مــن الوجد كالشن  كساني ابـــــن حرب طيلسانا كأنه
 ذهبت من الــــدنيا وما ذهبت مني  يغني إلبراهيم حيــــــــــــن لبسته

 :وقوله
 يودي بجسمي كما أودى بك الزمن  يا طيلسان ابن حرب قد هممت بما
 ـــــــه الدهر مرتهنكأنني في يديــ  فقد تراني لدى الــــــــرفاء مرتبطا
 كأنما لي فـــــــــــــي حانوته وطن  غنيت حين رآني الـــــــناس ألزمه
 فاألقحوانة مــــــــــــــنا منزل قمن  من كان يسأل عنا أيـــــــــن منزلنا

 :وقوله أيضا
 أوهى قواى بــــــــــــــكثرة الغرم  قل البــــــــــن حرب طيلسانك قد

 آثار رفـــــــــــــــــــو أوائل األمم  ن فيه لـــــــــــــــــــــــمبصرهمتبي
 في: "يا شقيق الــــروح من حكم"  فكأنه الخمر الـــــــــــــتي وصفت
 قــــد صــح قــــوله له البلى انهدم  وإذا رممنــــــــــــــــــــاه وقيل لنا

 نــــكــــــس وأسلمــــــه إلى السقم  فراجعهمثل السقيم بــــــــــــــــرا 
 ومن الــــــــــــعناء رياضة الهرم  أنشدت حين طــغى فــــــأعجزني

 :ومن بدائع معانيه قوله
 مل مـــــــن صحبة الزمان وصدا  يا ابــــــن حرب كسوتني طيلسانا
 ــــناه وحده لتهدىلو بعثــــــــــــــ  طال ترداده إلــــــــــى الرفو حتى

 :والشك في أن ابن الرومي تعقبه فقال على لسانه ما ال يقصر عن إبداعه كقوله
 يزرع الرفو فيــــــــــه وهو سباخ  يا ابــــــن حرب كسوتني طيلسانا
 إن قستها إلــــــــــــــــــــــيه فراخ  نسر دهر كـــنسر لقمان والنسران

 وبد الشيب فــــــــي بنيهم وشاخوا  ات بنــــــوهمات رفــــــــاؤه ومــ
 فيه حتى كأنـــــــــــــــــهن رخاخ  تستطير الــــشقوق طوال وعرضا

 :وضرب ابن سكرة المثل بطيلسان ابن حرب فقال يهجو أبا الطيب المتنبي من قصيدة
 ــــــــري يلبيوقام شعـــــــــــــــــ  هاجت بالبــــــــــــــــــــــــل قلبي
 في زيه الـــــــــــــــــــــــــــمتنبي  لما تبدى لــــــــــــــــــــــــــــعيني
 أنه أُِعيــــــــــــــــــــــــــــــن بلب  طوبى لمــــــــــــــــالك لـــــــــــو 
 ـــــــدبيوحل عــــــــــنــــــدك ج  ياليت خصــــــــبــــــــــــك عندي
 بطيلسان ابـــــــــــــــــــــن حرب  حــــــــــــتى أراك مــــــــــــردى

 الثعالبي -ثمار القلوب من: 
 

 نسج العنكبوت. قال الحمدوني في طيلسان ابن حرب وهو يضرب المثل بنسج العناكب
 مل من صحبة الـــــــزمان وصدا  يا ابــــــن حرب كسوتني طيلسانا

 إلى نسج طيلسانــــــــــــــــــك قدا  سبنا نسج الـــــــعناكب إن قيسفح
 ثم قال

 لو بعثنــــــــــــــــــاه وحده لتهدى  طال ترداده إلــــــــــى الرفو حتى
 الثعالبي -ثمار القلوب من: 

 

طيلسان ابن حرب، ولذلك سبب البد من ذكره، وهو وهو مثل مشهور بين األدباء، فإذا كان الشيء بالياً شبهوه ب -كطيلسان ابن حرب 

أن أحمد بن حرب ابن أخي يزيد المهلبي أعطى أبا علي إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه البصري الحمدوي، الشاعر األديب، طيلساناً 
 خليعاً، فعمل فيه الحمدوي مقاطيع عديدة ظريفة سارت عنه وتناقلتها الرواة، فمن ذلك قوله من أبيات:

 ً  مل  مــــــــن صحبة الزمان فصدا  يا ابــــــن حرب كسوتني طيلسانا
 لــــــــــــــــــو بعثناه وحده لتهدى  طال ترداده إلــــــــــى الرفو حتى

 وقوله أيضاً من أبيات:
 يــــــــــحاول منه أن يعلمه الرفوا  لـــــــــــقد حالف الرفاء حتى كأنه

 وقوله أيضاً:
ً يا ا  أنحلتـــــــــــــه األزمان فهو سقيم  بــــــن حرب كسوتني طيلسانا

 نــــــــك محيي العظام وهي رميم ـ فإذا مـــــــا رفوته قال سبــــــــحا
 وقوله أيضاً:

 طيلساناً قــــــــــــد كنت عنه غنيا  يا ابـن حرب أطلت وتري برفوى
 ــــــــــلى النار بكرة وعشياض ع ـ فهو في الرفو آل فرعون في العر



 وله فيه أيضاً:
 يزيــــــد المرء ذا الضعة اتضاعا  رأينا طيلسانك يا ابــــــــــن حرب
 ً  تـــــــداعى بعضه الباقي انصداعا  إذا الــــــــــرفاء أصلح منه بعضا
 ردي ذراعاوأقــــــــــــــــــــد  في   يسِل م صاحـــــــــــبي فيقد  شبراً به

 وعـــــــــــرضاً ما أرى إال رقاعا  أجيل الـــــطرف في طرفيه طوالً 

 لــــــــــــــــنوحٍّ في سفينته شراعا  فلســـــــــت أشك أن قد كان دهراً 

 بــــــــــــــــقاياه على كتفي تداعى  وقــــــــــــد غنيت إذ أبصرت منه

 وال يــــــــــك موقف منك الوداعا  ضباعا قــــــــــــفي قبل التفرق يا

 وقال فيه أيضاً، وكتبها إلى بعض الرؤساء:
 فــــــألزمعن على البكا إذ أزمعت  دعـــــني أبكي كسوتي إذا ودعت
 سمالً تــــــــرد ت بالبلى وتدرعت  يا ابـــن الحسين أما ترى دراعتي

 رت بها ريح الـــــــصبا لتقشعتم  فيها من التمزق مـــــــــــــا لو أنه

 منه تعلمــــــت البلى فتضعضعت  تحكي تخرق طيلسانــــــــــي إنها

ج الرحــمـــــــــــــن عنه إنه  أعدى ثيابــــــــــــي كلها فتقطعت  ال فر 

 لو قارنــــتـــه تخشعت وتصدعت  فلتحمد اللـــــــــــــــه الجبال فإنها

 ً  :وله فيه أيضا
 يــــــــــزرع الرفو فيه وهو سباخ  يا ابــــــن حرب كسوتني طيلسانا
 الــــــــــــــشيب في بينهم وشاخوا  مات رفــــــــــاؤه ومات بنوه وبدا

 وقال فيه أيضاً:
 شـــــــــــــــــك خلٌق في أنه بهتان  طيلسان لـــــــــو كان لفظاً إذن ما

 اللـــــــــــــه فدكت قواه واألركان  لطور إذا تجلى لهفهــــــــــــــو كا

 بـــــــقي الرفو وانقضى الطيلسان  كــــــــــــــم رفوناه إذ تمزق حتى

 وله فيه أيضاً:
 بيتـــــــــنا مثل من كسوت جماعه  يا ابـــن حرب إني أرى في زوايا
 ـــــــــد رقعت رقاعهفــــو منه وق ـ طيلســــان رفوته ورفوت الــــــر
 يـــــــعطي الرفاء في الرفو طاعه  فــــــأطاع البلى فصار خليعاً ليس

 فــــــــــــــــــتًى من أهل الصناعه  فـــــــــإذا سائٌل رآني فيه ظن أني

 وله فيه أيضاً:
 ثنــــك قــــــــــــوم نوح منه أحد ـ قل البــــــــــــــــــن حربٍّ طيلسا
 مــــــــــــــــــضى من قبل يورث  هـــــــــــــو طيلسان لم يزل عمن

 فــــــــــــــــــــكأنه باللحظ يحرث  فــــــــــــــــــــــإذا العيون لحظته

 فـــــــــــــــــإذا رفوت فليس يلبث  يــــــــــــــــــــــــودي إذا لم أرفه

 ـه الــــــــــــــدهر أو تتركه يلهث ـ إن تحمل عليــ كـــــــــــــــــالكلب
 ويقال إنه عمل في هذا الطيلسان مائتي مقطوع، في كل مقطوعة معنى بديع.

وكان األصل الذي حمل الحمدوي المذكور على عمل هذه المقاطيع، أنه وقف على أبيات عملها أبو حمران السلمي، بضم الحاء 
 ن قد أخلق حتى بلي، فقال فيه:المهملة، في طيلسانه، وكا

 منــــــــــــك الحياة فما تلتذ بالعمر  يا طيلسان أبـــي حمران قد برمت
 هيهـــــــــات ينفع تجديد مع الكبر  فــــــــــــي كل يومين رفاء يجدده

 تنكب الــــــناس ال يبلى من النظر  إذا ارتـــــــــــــداه لعيدٍّ أو لجمعته

 نابن خلكا -ات األعيان وفيمن: 
 

 الحمدوني
 إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه، أبو علي الحمدوني، وجده حمدويه صاحب الزنادقة على عهد الرشيد.

قال المرزباني: بصري مليح الشعر حسن التضمين، اشتهر بقوله في طيلسان ابن حرب ابن أخي يزيد المهلبي وشاة سعيد، وكان يقول: 
 أنا ابن قولي:

 زمان وصد اــــــــمل  من صحبة ال  ي طيلساناــــــنابن حربٍّ كسوت يا
فو حتـىــــــــطال ترداده إل  ده لـتـهـد ىــــــــــــــلو بعثناه وحـ  ى الر 

 وله ويقال إنه أول شعر قاله فيه وقد قال فيه خمسين مقطوعاً:
هـــكساني ابن حربٍّ طيلساناً ك  ن الوجد كالش ن  ــــفتى ناحٌل بالٍّ م  أنـ 

ا لـبـسـتـهـــــــــتغن ى إلبراهيم ل  د ذهبت منيــــذهبت من الدنيا وق  :م 
 يريد إبراهيم بن المهدي، وهذا الشعر له وتتمته:

 هوى الدهر بي عنها وول ى بها عني  ذهبت من الدنيا وقد ذهبـت مـنـي
 علـى ضـن  وإن احتبسها أحتسبها   فإن أبك نفسي أبك نفسـاً نـفـيسةً 

 وقال في الطيلسان الذي وهبه إياه ابن حرب:



 تودي بجسمي كما أودى بك الزمن  يا طيلسان ابن حربٍّ قد هممت بأن
 ك الوهـنـــــقد أوهنت حيلي أركان  ن ملبسٍّ يغني وال ثـمـنٍّ ـــما فيك م

ً ــــفلو تراني ل  ندهر مـرتـهـــــــكأن ني في يديه ال  دى الرف اء مرتـبـطـا
 ي حـانـوتـه وطـنــــــــكأن ما لي ف  ول حسين رآني الن اس ألـزمـهــــأق

 ن ا مـنـزٌل قـمـنــــــــــفاألقحوانة م  نا أي منـزلـنـاــــــمن كان يسأل ع
 وقال فيه:

ً ــــــيا ابن حربٍّ كسوت  هو سـقـيمــــــــــــأنحلته األزمان ف  ني طيلسانا
 ك محيي العظام وهي رميمــــــــن ـ ه قال سـبـحـاــــــــــــفإذا ما رفوت

 وقال فيه:
 كثرة الغـرمـــــــــــــأودى قواي ب  رب طيلسانك قدــــــــــقل البن ح
 ل األمـمـــــــــــــــو أوائــثـار رفآ  مـبـصـرهــــــــــــــــــمتب يٌن فـيه لـ

 ا شقيق النفس من حكمــــــــــي في  تي وصفـتــــــــــــفكأنه الخمر ال
 هدمـــــــــان :قال له البلى .قد صح    :اه فـقـيل لـنـاـــــــــــــــفإذا رممن

 أسلمه إلـى سـقـمــــــــــــــــنكٌس ف  ري فراجـعـهــــــــــــمثل السقيم ب
 ناء رياضة الهـرمــــــــــــومن الع  ن طغى فأعجزنيــــــــأنشدت حي

 وقال فيه:
 وٌم في أن ه بـهـتـانـــــــــــــــشك  ق  ان لفظاً إذن مـاــــــــطيلساٌن لو ك

 دك ـت قـواه واألركـانـــــــــــه فــ ـ ــــــيور إذ تجلى له اللــــفهو كالط
 رفو وانقضى الطيلسانـــــــبقي ال  وناه إذ تمزق حـتـىــــــــــــكم رف

 وقال فيه:
 ي يوم نحسٍّ مستمرــــــــــخلعةً ف  اءنـيـــــــــٌن البن حربٍّ جطيلسا

 ه كهشيم المحـتـظـرــــــــــــــتركت  ت فـيه صـيحةً ــــــــــحْ فإذا ما ِص 
 ه كالجراد المنتـشـرـــــــــــــطي رت  ريح هب ت نـحـوهــــــــــــوإذا ما ال
 ال: ذا شيٌء نكـرـــــــــــــا رآه قم  د اعي إلى الرافي إذاــــــــمهطع ال

 الفاه تعاطـى فـعـقـرــــــــــــــــــيت  ــاول أنــــــــــــــــفإذا رفـاؤه حـ
 وقال فيه:

ٍّ ــــــــأسلٌّ ب  ت طـبـيــــــــــأيا طيلساني أعـيي  ؟جسـمـك أم داء حـب 
 قي أن تهـبـيــــــــــوقد كنت ال أت  ـي أتـقـيكــــــــــويا ريح صيرتـن
 ه: الروح من أمر ربيــــــفقلت ل  طـيلـسـانــــــــــومستخبرٍّ خبر ال

 وقال فيه:
 د قضى التمزيق منه وطرهــــــــق  ـاءنـيــــــــطيلساٌن البن حربٍّ ج

 س يألـو حـذرهــــــــــــسامريٌّ لـي  ن خوفـي عـلـيه أبـداً ــــــــــــأنا م
 الً بصفرٍّ عشـرهــــــــنشتري عج  ث بماــــخذه أو فابعيا ابن حرب 
ه يحـ  ض البـقـرهــــــــــإن ضربناه ببع  ييه لـنـاــــــــــــــــفلعـل  الـلـ 
 وى من علم نوح خبـرهــــــــقد ح  وحاً فعـسـىـــــــــــفهو قد أدرك ن
 ن ا عظـامـاً نـخـرهــــــــــــــــأإذا ك  ـن يبـصـرهــــــــــــــــأبـداً يقـرأ م

 وقال فيه:
ً ــــــيا ابن حربٍّ كسوت فو فيه وهو سباخــــــــــيزرع ال  ني طيلسانا  ر 

 ب في بنيهم وشاخواـــــشيــوبدا ال  اؤه ومـات بـنـوهــــــــــــــمات رف
 وقال فيه:

 ه غـنـي ات عـنـــــــــطيلساناً قد كن  ت فقري برفويــيا ابن حرب أطل
 لى النار بكـرة وعـشـياـــــــض ع  فهو في الرفو آل فرعون فيا العر

ي  راً فـازدرونـيــــــزرت فيه معاش  ت إذ رأونــي زريا:ــــــــــفتـغـنـ 
 د وقفـت مـلـي اــــــــوعلى الباب ق  ي أراكـمــــجئت في زي  سائلٍّ كـ

 قطوع، وكان قد وقف على أبيات عملها أبو حمران السلمي في طيلسانه، وكان قد بلي، وهي:وقيل إنه عمل في هذا الطيلسان مائتي م
 ياة فما تلتذ  بالـعـمـرـــــــــــبك الح  د برمتــيا طيلسان أبي حمران ق
اٌء يجـ  نفع تجديدٌ مع الكبـرــــــــهيهات ي  د دهــــــــفي كل  يومـين رفـ 

 ناس أن يبلى من النظرـــــتنكب ال  أو لجمـعـتـه داه لعيدٍّ ــــــــــإذا ارت
 وذكرت ها هنا ما كتبه ناصر الدين ابن النقيل إلى السراج الوراق:
 ل أيها الـسـاريـيجري وراه تمه    لو فر  بغلي من اصطبلي لقلت لمن

 خط  أو في حومة الـدارـــأو ذلك ال  راج الدين موقـفـهــــــففي زقاق س
 رداد وتـكـرارــمن طول بعث وت  حرب قد سمعت بـه وطيلسان ابن

 فأجابه السراج:



 ٌف بمـقـداريـــلكان في ذاك تشري  أفدي خطاك ولو كانت على بصري
 ن أهلي ومـن داريــأعز عندي م  ه مـالـكـهـاــــــــوإن دارك صان الل  

 ـي نـارواق فــــقلبي إليك من األش  ـي تـرد دهــــــوطيلسان ابن حـرب ف
 ي حوكٍّ ألشعـارـــــفي رفو بالٍّ وف  ش ـري  لـهــــــــــإذا تمزق ألـفـاك الـ

 الكتبي –من: فوات الوفيات 
 

 الحمدوني في طيلسان خلق أهداه له محمد بن حرب:
 طيلسانــــــبقي الرفو وانقضى ال  زق حتىــــــــــــــكم رفوناه إذ تم

 وقال:
 ه إحدى الكبرــــــــــفانظر إليه فإن  ن حرب معتبرــــــــفيما كسانيه اب
 ن صدإ اإلبرــنرفوه حتى اسود  م  م ما زلنا بهــــــــــقد كان أبيض ث

 وقال:
 ت عنه غنياــــــــــــطيلساناً قد كن  رفويــيا ابن حرب أطلت فقرى ب
 نار بكرة وعشياـــــعرض على ال ـ ي الـــفهو في الرفو آل فرعون ف

 وهي قريب من مائتي قطعة تفنن في معانيها.
 عبيد هللا بن كليب السلمى:

 ياة فما تلتذ  بالـعـمـرـــــــــــبك الح  د برمتــيا طيلسان أبي حمران ق
 ناس أن يبلى من النظرـــــتنكب ال  لعيدٍّ أو لجمـعـتـه كداـــــــــإذا ارت

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 

 ياتاً في صغر العمامة، حتى أشبهت عصابة، يعصب بها الصداع وهي:سمعت لبعضهم أب
 ثياباً إليهن الـــــــــــمحاسن تُنَسب  وقد مَت إلي وعــــــداً بأنك ُملبسي
 بأمثالها في الــــــــــنقص تضرب  فال تكسني منهــــــــــن إال عمامةً 
 مـــن صداع معصَّب؟ أرأسك هذا  يقوُل أناس لي إذا مــــــــــا لبستها

 على أن رصفها ليس بمختار.
 أبو هالل العسكري:

 وينشر لحية مثــــــــــــــَل الشراعِ   يقوم بقامةٍّ كـــــــــــــــــنواةِ قسبٍّ 
 فتحسبه تعصب مـــــــــــن صداع  عليِه عمامةٌ قَصرْت ودقــــــــــتْ 

 أبو هالل العسكري -ديوان المعاني من: 
 

 سى الفضَل بن العباس الهاشمي شاعٌر، فوهب له قلنسوة، فقال:استك
 هذا السخاء الذي قد شاع في الناس  ن عباس قلنسوةــــــكساك فضل ب

ً ــــلو كان ضم إليها ال  رجلين والراســـــكفى إذاً كسوة ال  جوربين معا
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 

 



 هدية
 نعجة: 3

 
 اءهجاء من وهبه أضحية عجف

]كان بالبصرة فتى من بني منقر، أمه ِعجلي ة، يبعث إلى بشار في كل أضحى بأضحية سمينة مع مبلغ من المال. وأمر وكيله في بعض  بشار:
 السنين أن يجريه على رسمه، فاشترى له نعجة كبيرة غير سمينة ..[

الــــــــــــــلٍّ وأْكرمــجْ ــوعِ   نَا يا فتى ِمْنقَرــــــــــــــــــوَهْبَت ل  هم أَوَّ
 ي العاُلَ ـــــــهم ِذْرَوة  فِ ــــــوأرفع  ي النَّدىـــــهم راحة  فــــــوأبسط

 ها الدَّهُر دار البلىــــــــــــــوأسكن  د أوردها ُعْمُرهاــــــــــــَعُجوزاً ق
 ا الَحْنظالَ هَ ــلَ ــهــسْ ــيُ ــقَوها لِ ــَء س ـ اـــــُت أن الرعـــــــــسلوحاً توهم
اعةـــــــــــــــوأجدَب م  لى جوعِه سنبالـــــــــــــأصاَب ع  ن ثور زر 

 ن مفَصلٍّ مفصالـــــــــــالشمُس م  دع لهاــفة  لم تـــــــوأزهد من جي
 رمالــت بكرة حــــــــــــإن اقتحم  هاـــــــــــن أم  مبتاعــــوأضرَط م
بــــفلو تأكل ال  ك والمندالـــــــســمــُج الــــدَّمــوت  1دَ بِالن ِْرِسيَانِ ــــــزُّ
 ها األَْنحالَ ـــــــن عظمــلَّ مــوال ب  هُ أرواَحهاـــــــــــــــــلََما طيَّب اللَّ 

 ها جندالـــــــــــــــُت حراقفــــفخل  ُت يميني على ظهرهاـــــــــوَضعْ 
 ها مغزالـــــــــــُت عراقيبــــــفخل  هاــــعرقوبــــــــــوأهوت شمالي ل

 ُت عصعصها ِمنجالــــــــــــفشبَّه  ها بعد ذاــت أليتــــــــــــــــــــوقلَّب
ً ــــــــــــــــف ،أَبِيعُ  :فَقُْلتُ   أكالـها وال مــــــــــي لديــــــأرج  الَ َمْشَربا
 ن ذاك مضغ السَّالــــــــوأطيُب م  هاـــــُخ من لَْحمِ ــوي وأَْطبُ ــــأم أشْ 

 2ها حنبالــــــــــــــــــفأقِذْر بحنبل  ِدها َحنبالً ـــــــــــــأم أْجعَُل من جل
ْت على مجلســـــــــــــإذا ما أُمِ   لَّالــح أو هــبَّ ــــِب ســــجْ ــمن العُ   رَّ

 ْرَولَْت َهْرَوالـــــــــوإِْن هَ  ،ثُّ ــيحُ   ائقٌ ــــــــــــها ســفــلــرأوا آية، خ
 د استكمالــــــــــــــــبلحم وشحم ق  ها َضْخَمةـــــــــــــوُكْنَت أَْمرَت ب
 ب أن يفعالــــــــــــوما كنت أحس  دَا َطْوَرهُ ــــــــــــــــولَِكنَّ َرْوحاً ع
ه بظْ   اَن في أمرهاــــــــــفعضَّ الذي خ  َرالَ ــــــــَرها األَغْ ِمن آْست أم ِ
 ته الَخْردالَ ـــــــــــــــِعالَطاً وأنشق  ك قلدتهُ ـــــــــــــــــــــــولوال مكان

بتهاـــــــــــــولوال استحائي  ِدَها ُجْلُجالَ ــــــــــــــوَعلَّْقُت فِي جي  ك خضَّ
 ي بها مبتلىـــــــــــــــــــــفتعلم أن ِ   رى حالهاــــــــــــــفجاءتَك حتى ت
 هُم ُعيَّالــــــــــــني فيــــــــفقد زدت  صبيانِنَاـــــــــــــــــــسأْلتَُك لحماً ل
 ت بي محسناً ُمجمالــــــــــوما زل  ت بنا محسنٌ ــــــــــــــــفخذها وأن

 من: ديوان بشار
 

 شاة هزيلة  ابن عبد ربه -العقد الفريد 
 ، وأهدى إليه سعيد بن حميد أضحية مهزولة، فقال فيها:وقال الحمدوني

 ر والعجفــــنالها الض  ويهةـــــــــــــــلسعيد ش
 ال علفــــــــرجال حام  ت وأبصرتــــــــــفتغن
 ن الدنف"ــــبرء دائي م  كفهــــن بــأبي مــــــ"ب

 تلفتعــــــــــــــــوأتته ل  طعماــــــــــــــــفأتاها م
 ن األسفـــــــــتتغنى م  أقبلتــــــــــــــثم ولى ف

 عذَّب القلب وانصرف"  ن وقفــــــــ"ليته لم يك
 

 الوطواط -مباهج الفكر ومناهج العبر 
 طرائف من الوصف بالهزال:

 را:والمشهور مما وقع في ذلك ما وصف به الحمدوني شاة أهداها له أبو محمد سعيد بن أحمد جاء منها شع
 م زمانا ال تطعمـــــــــمكثت عندك  تني أضحيةـــــــــــأسعيد قد أعطي

 ي تموت فتؤلمــــــــنذرت عليها ك  زت الكالب بها وقدـــــنضوا تغام
 ي وارحموني ترحمواـال تهزأوا ب  ها قالت لهم:ــوإذا المأل ضحكوا ب
 ر عنه وال متقدمــــــــــــــــــمتأخ  ت فليس ليـــوقف الهوى حيث أن

 وقال آخر:
 ا إن لها بول وال بعرــــجاءت وم  ا سعيد لنا في شأنك العبرــــــــــأب

 ان الشمس والقمرـطعامها األبيض  م مكثتــــــوكيف تبعر شاة عندك
 ه ودموع العين تنهمرــــــــغنت ل  ي نومها علفاــــلو أنها أبصرت ف

 ن وجهك النظرــــــإني ليقنعني م  ما رحبتـــــــيا مانعي لذة الدنيا ب
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 وآلخر:
 عجفـــــــــــــضر والــــــسلها ال  سعيد شويهةــــــــــــــــــــــــــــــل

 ال علفـــــــــــــــــــــــرجال حام  ت وأبصرتــــــــــــــــــــوقد تغن
 دنفــــن الــــــــي مــــــــئبرء دا  كفهـــــــــــــــــــن بــــــــــبأبي م

 تعتلفـــــــــــــــــــــــه لــــتــأتــف  ماــعــطــاها مــــــــأتــــــــــــــــف
 ن األسفــــــــــــــــــــــــتتغنى م  ى وأقبلتــــــــــــــــــــــــــــــفتول

 قلب وانصرفـــــــــــــــــعذب ال  كن وقفـــــــــــــــــــــــــليته لم ي
 

 شاة سعيد. كان المثل يضرب بشاة منيع، ثم تحول المثل إلى شاة سعيد، لكثرة ما قال الحمدوني فيها، وتسييره الُملَح في وصف هزالها: 580
 دى غير اإلهابـــــــحاصال في ي  ت شاة سعيدـــــــــما أرى إن ذبح
 ي جرابــــــــــقلت هذى أدران ف  ها لو تراهاــــــــــــليس إال عظام

 ف محض الترابـــلم تذق غير س  ت بحرقة ونحيبـــــــــــــــكم تغن
 تى وأودى شبابىــــــــــبليت مهج  لى ذا العذابــــرب الصبر لى ع

 وقوله
 حجراتـــــــــــــــــن وراء الــــم  ن سعيدــــــــــــــــــــــصاح بى اب

 اتيــــــــــــــت شــــربــــا قــــوأن  احيـــــــــاس األضــــــنــقرب ال
 راتـــــــــــخــــــام نــــــظــــوع  وء من جلودــــــــــــــــــــــشاة س

 حياتيــــــــــــــــــــــب :التــــــــق  تها للذبحــــــــــــــــــــكلما أضجع
 وقوله

 م ودنفــــــــــــــــــــــــــذات سق  شاةـــــــــــــــــــــــجاد سعيد لى ب
 رت بالجيفـــــــــــــــــــما هي م  جسم إذاـــــــــــــــــــــــــــناحلة ال

 عجفــــــــــــنا ذات الــــــــيا أخت  يها هاهناــــــــــــــــــــصاحت عل
 حاب العلفـــــــــأصــــــــمرت ب  برة إنـــــــــــعــــها الــــــــــتخنق
 ه ولهفــــــــــــــيــــــوق إلــــــش  هاــــــــــني ولــــــــد تغــــــــكم ق
 وقا وأسفـــــــــــــك شــــــــوجه  ىــــــت إلــــعــــــطــــــقــــوقد ت

 وقوله
 ثال في شدة السقمــــــــــتمثلت األم  شاة سعيد وهي روح بال جسمـــــب

 ؟ال لحمـــأتطبخ شطر نجا عظاما ب  :وان حين طبختهاـــيقول لى اإلخ
 وم من العجمــــــق ناروسأتطعمنا   تهزؤا :فقالوا .لوا منهاـــــك :فقلت

 ترى القت من شأو بعيد وفي الحلم  ت لديهم أسيرةــــــــكان :فقلت لهم
 ر عند القوم شيئا من الطعمــــولم ت  جوعها د تغنت إذ تطاولـــــوكم ق
 يت جلدي على عظميــإليك فقد أبل  ه ما جرىــــيها الغضبان باللأأال 

 الثعالبي -ثمار القلوب من: 
 

 الحمدوني
 إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه، أبو علي الحمدوني، وجده حمدويه صاحب الزنادقة على عهد الرشيد.

ومن شعر ... ي مليح الشعر حسن التضمين، اشتهر بقوله في طيلسان ابن حرب ابن أخي يزيد المهلبي وشاة سعيد، قال المرزباني: بصر
 الحمدوني في شاة سعيد:

 ير اإلهابـــــــحاصالً في يدي  غ  اة سعـيدــــــــما أرى إن ذبحت ش
 ابذي أزايف في جرــــــــقلت: ه  ظماها لو تـراهـاــــــــــليس إال  ع

 ل: شاء النهـابــــــــأبصروهن  قي  شاء الل واتي إذا ماــــمن خساس ال
ي بهــ ـ ــــي وجــستراهن  كيف ينفضن ف  ن  يوم الحسابـــــه المضح 

 وقوله أيضاً فيها:
 ها بوٌل وال بعـرـــــــجاء وما إن ل  ك العـبـرــــــــأيا سعيد لنا في شات

 قمرــــطعامها األبيضان الماء وال  دكم مكثـتاةٌ عنــــــوكيف تبعر ش
ً ــــلو أنها أبصرت في ن  در:ــحــنــغن ت له ودموع العين ت  ومها علفا

 ن وجهك النظرــــــإن ي ليقنعني م  ة الدنيا بأجمعـهـاذــــــــيا مانعي ل
 وقال فيها:

 ا تـطـعـمــــــمكثت زماناً عندكم م  نـي أضـحـي ةً ــــــــأسعيد قد أعطـيتـ
 ها كي تموت فيولـمـواــــشد وا علي  الب بهـا وقـدــــنضواً تغامزت الك

 ال تهزؤوا بي وارحموني ترحموا  :ت لـهـمــفإذا المال ضحكوا بها قال
 نت والمدامـع تـسـجـمــــــعنه وغ  ت لـم تـرمــــمرت على علف فقام

 تـقـدمـــه وال مـــــــــنــعـمتـأخـر   وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي
 وقال فيها:

 ر  والتلـفــــــــــــــــــــسل ها الض  ــويهةٌ ـــــــــــــــــــــــــلسـعـيد شـ



 الً علـف:ــــــــــــالً حامــــــــرج  صـرتــــــــــــــــــــقد تغن ت وأبـ
هـــــــــــــن بــــــــــــــبأبي م  ي من الدنـفــــــــرء دائــــــــــــب  ـكـفـ 
ً ــــــــــــــــــــــــــفأتاهـ ـعـا  ته لـتـعـتـلـفــــــــــــــــــــــــــفأت  ا مـطـم 

ى ف  ـن األسـف:ــــــــــــــــــــتتغن ى م  ـأقـبـلـتــــــــــــــــــــــــــفتولـ 
 ب وانصرفـــــــــــــــــعذب القل  ك وقـفــــــــــــــــــــــــليتـه لـم ي

 الكتبي –من: فوات الوفيات 
 

 ابن عنين:
 ك الفضلُ ــــــــفغيُر بديعٍّ أْن يكوَن ل  أبو الفضِل وابُن الفضِل أنَت وتربهُ 

 دي وال جهلُ ـــــنــلكثرتها ال كفَر ع  َك التي ال أَعدهاـــــــــــــأتتني أيادي

 ها قبلَها مثلُ ــــــــــتروقَُك ما وافى ل  َك عنها بطرفةٍّ ــــــــــــــولكنَّني أُنبي

 وًى قد شفَّهُ الهجُر والعذلُ ــحليُف ه  ما شككُت بأنهُ  روفٌ ـــــــــــخأتاني 

 رى في ظلمةٍّ ما لهُ ظلُّ ــــــخياالً س  اَم في شمِس الظهيرةِ خلتَهُ ـــــــإِذا ق

 األكلُ  :اَل ليــــــق ،وقاسمتهُ ما شف هُ   ،تَّةٌ ــق :قالَ  ؟ما تشتهي :هُ ــــــفناشدت

اجةَ الثَّرىــف  فتلُ ـــــــــمسل مةَ ما حص  أوراقها ال  أحضرتُها خضراَء مجَّ

 :خد ِ منهلُّ ــدمُع في الــــوينشدها وال  ظلَّ يُراعيها بعينٍّ ضعيفةٍّ ـــــــــــــف

 وصلٍّ حيَن ال ينفُع الوصلُ وجادْت ب  موِت بيني وبينهاـــــأتْت وحياُض ال

 ديوان ابن عنينمن: 
 

 أبو عثمان الجاحظ 
 شأُن ُمعاذةَ هذه؟قاَل شيٌخ منهم: لْم أَر في َوْضعِ األُموِر َمواِضعَها، وفي تَْوفِيَتِها غايةَ ُحقوقِها، كُمعاذةَ العَْنبَِريَّة. قالُوا: وما 

رةً ُمْطِرقة، فقلُت لها: ما لِك يا ُمعاذة؟ قالت: أنا امرأةٌ أْرَملة، وليَس لي قال: أهدٰى إليها العاَم ابُن عم ٍّ لها أُْضِحيَّةً  ، فرأْيتُها َكئِيبةً َحِزينة، ُمفَك ِ
ِ، وقدْ ذهَب الَّذيَن كانُوا يُدب ُِرونَه ويقُوُموَن بَحق ِه، وقدْ ِخْفُت أْن يَ  الشَّاة، ولسُت أعِرُف  ِضيَع بعُض هذهقَي ٌِم، وال َعْهدَ لي بتدبيِر لحِم األَضاِحي 

ولسُت أخاُف  !مْرَء يَْعِجُز ال َمحالةَوْضَع جميعِ أجزائِها في أماكنِها. وقدْ َعِلْمُت أنَّ هللاَ لْم يَْخلُْق فيها وال في غيِرها شيئًا ال َمْنفَعةَ فيه، ولكنَّ ال

  .ِمن تضييعِ القليل؛ إالَّ أنَّه يَُجرُّ تضييَع الكثير
 ُوجوهُ االنتفاع

َر في ِجْذعٍّ ِمن أجذاعِ السَّْقف، فيُعَلََّق عل  اف، ويَُسمَّ
ا القَْرُن فالَوْجهُ فيه معروٌف؛ وهو أْن يُْجعََل منه كالُخطَّ بُُل وأمَّ ، وكلُّ ما [الِكيزانُ ]يه الزُّ

  .َوْرداَن والَحيَّاِت وغيِر ذلك ِخيَف عليه مَن الفأِر والنَّمِل والسَّنانِيِر وبناتِ 
ا    .الُمْصراُن فإنَّه أِلوتاِر الِمْندَفة، وبِنا إلٰى ذلك أعَظُم الحاجة وأمَّ
أِس واللَّْحياِن وسائُر الِعظام، فَسبِيلُه أْن يُْكَسَر بعدَ أْن يُْعَرق، ثمَّ يُْطبَخ؛ فما ارتفَع من الدَّ   ا قِْحُف الرَّ َسِم كاَن للِمْصباحِ ولإلداِم وللعَِصيدةِ وأمَّ

الِقْدر؛ لِقلَِّة  أسَرعُ فيتُْؤَخذُ تلك الِعظامُ فيُوقَدُ بها، فلْم يََر النَّاُس َوقُودًا قَطُّ أْصفٰى وال أْحَسَن لََهبًا ]منها[، وإذا كانْت كذلك فهي  ولغيِر ذلك، ثمَّ 

  .ما يُخاِلُطها مَن الدُّخان
ا اإلهاُب فالِجْلدُ نَْفسُه ِجراب، وللصُّوِف ُوُجوهٌ ال تُعَدُّ     .وأمَّ
ا الفَْرُث والبَْعُر فَحَطٌب إذا ُجف َِف عجيبٌ     .وأمَّ

ْم مَن الدَِّم الَمْسفُوحِ إالَّ أْكلَه وشُ  ْربَه، وأنَّ له َمواِضَع يجوُز فيها وال يُْمنَُع منها، ثمَّ قالت: بقَي اآلَن علينا االنتفاعُ بالدَّم، وقدْ َعِلْمُت أنَّ هللاَ لْم يَُحر ِ

ا ال يزاُل يَعُودُنيوإْن أنا لْم أقَْع عل  .ٰى ِعْلِم ذلك حتَّٰى يُوَضَع َمْوِضَع االنتفاعِ به، صاَر َكيَّةً في قلبي، وقَذًى في عيني، وَهمًّ
 !فتٌح ُمبِين

أيِ في ال [تََطلَّقَتْ ]قال: فلْم أْلبَْث أْن رأْيتُها قْد  دَّم. قالت: أَجْل، ذََكْرُت أنَّ ِعْندي قُدُوًرا وتَبَسََّمْت. فقلُت: يَْنبَغي أْن يكوَن قِد اْنفَتَح لِك باُب الرَّ

تِها مَن التَّْلِطيخِ بالدَِّم الحار ِ الدَِّسم،   .وقِد استرْحُت اآلَن؛ إذْ َوقََع كلُّ شيءٍّ َمْوقِعَه شاِميَّةً ُجدُدًا، وقدْ َزَعُموا أنَّه ليَس شيٌء أْدبََغ وال أْزيَدَ في قُوَّ
واألَْليَِة والُجنُوبِ تَِّة أْشُهر، فقلُت لها: كيَف كاَن قَِديدُ تلِك الشَّاة؟ قالت: بأبي أنَت! لْم يَِجْئ وقُت القَِديِد بَْعدُ؛ لنا في الشَّْحِم قال: ثمَّ لِقْيتُها بعدَ سِ 

ِق وفي غيِر ذلَك َمعاٌش، ولكل ِ شيءٍّ إبَّانٌ   .والعَْظِم الُمعَرَّ
 َعْوٌد علٰى بَْدء
ال تَْعلَُم أنََّك مَن الُمْسِرفِين، حتَّٰى تَْسَمَع بأخباِر  :لماِء العَذِْب قَْبضةً ِمن َحًصى، ثمَّ َضَرَب بها األرَض، ثمَّ قالالِحماِر وا فقَبََض صاحبُ 

الِحين   !الصَّ
 

 قال يعزي رجال وقعت زوجته من سطح فماتت:، ابن الحجاج
بــــــــــأال ه  هم بأحوال ُغي بل مخبر عنــــــــــوه  ل لزوار الثرى من تأوُّ

 د وال عز مطلبــــــــــوال كيد ذي أي  وت ال تثنيه رشوة باذلــــــــأرى الم
 ت بها وشك الردى المتسيبـــــــأصب  ن الدنيا بزوجتك التيــــــــــــتولى م
 أدقال الشرائع المطنب ــــــــــــقياما ك  أليور المنعظات إذا تمتــــــــــفمن ل
 ها كل مذهبــــــــــــإذا عز مطلوبا ب  يضيف الفيش في ظلم الدجى ن ذاـوم

 اظر المتعجبــــــــــــقد هده سرم الن  ر الذي قام منعظاـــــــفيا صاحب األي
 ت خيمة مضربــــــأمسى خصاه تح  ا بلي من ثيابهـــــــــــوقد شال عنه م

 ه أم إلى أي مثقبــــــــــــــفيلينساب   س ليت شعري تدلهـــــــــــعلى أي ك



 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

شاة أشعب. يضرب بها المثل في الطمع قيل ألشعب هل رأيت أطمع منك قال نعم شاة لى صعدت في السطح فنظرت إلى قوس قزح فظنته 
 قطت زوجته من سطح فماتت وهي من قصيدة:حبل قت فسقطت فاندقت عنقها. وإلى هذ التمثيل أشار ابن الحجاج في قوله وقد س

 ي التراب مغيبــــــــــــــأجل فقيد ف  وم ودعتـــــــــــــعفا هلل عنها إنها ي
 حزين المعذبـــــــأخف على قلب ال  كان مصابهاـــــــــــولو أنها اعتلت ل

 حمار المشعبـــعلى قدر غرمول ال  ولكن رأت في األرض أفعى مجندال
 ا في المغيبــــإذا أخبرت عن علم م  ظنون كواذبــــــــــــنته أيرا والفظن

 ن علة مصوبـــــــــــثمانون باعا م  ن يفاع ودونهـــــــــــــوأهوت إليه م
 ن مكذبـــــــــــــــــــيحققه علما وبي  ن مصدقـــــــفصارت حديثا شاع بي
 مطامع يعطبـــــــومن يمتثل أمر ال  ها تحتفهاـــــسوى الطمع المردي إلي

 ي شاة أشعبـــــــوربك أجر الثكل ف  ه ربهاـــــــــــــــفأعظم يا هذا لك الل
 الثعالبي -ثمار القلوب من: 
 يتيمة الدهر ـ الثعالبي     
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 ابة وتأخر:قال وقد وعده الصاحب بن عباد بد، ابن الحجاج

 اءك من سيدنا الصاحبــــــــــــج  اـــــــــأخفيت م :وصاحب لي قال
 ه فقحة الراكبــــــــــــــتدمى علي  ه منسجــــــــــــــــجاءك برذون ل

 ي عنفقة الكاذبــــــــــــــيروث ف  ل ذي أربعــــــــــــــــوإال ك :قلت
 جاجتلطيف المزاج من شعر ابن الحمن: 

]ابن الحجاج يوظف بذكاء مفارقات الموقف، ويرمي محدثه بالكذب، علما بأن أول كاذب عليه هو الصاحب. فكأنه يطلق هجاء مبطنا في  
 حقه، يسهل عليه إنكاره والتملص منه، باعتباره مقصورا على "حاسده" الرقيب على ما يصله من األعطيات[

 
 بغلة أبي دالمة وما قال فيها من شعر

، وفي الغنم شاة منيع، وفي الكالب كلبة حومل: قا فقال أبو ل أبو داُلمة في بغلته. والمثل في البغال بغلة أبي داُلمة. وفي الحمير حمار العبادي 
 داُلمة يصف بغلته:

عيل إلى القتالِ ــــــــوُشْقراً في ال  بُـهـا وراداً ـــل أركـــــيْ ــــأبْعد الخ  رَّ
 ْرط الوكـالِ ـــــــــوخْيُر خصالها ف  الٌ ـة فـيهـا وكـــلــيْ ــغــُت بُ ــــُرزقْ 

 **  
 ِل المجالِس لـلـسُّـؤالــــــــعلى أه  نـاــن إذا وقـْفـــــــوتْضرُط أْربعـي

ـا تُـوالـيـــــــــــوبين كالمه  وُل بـينـيــــــفتُْخرُس منطقي وتح  ْم مـمَّ
 **  

 ْنـد الـمـبـالِ ــــــــــوقامْت ساعةً ع  ثـرْت وبـالـتْ ــتها عــــإذا اْستْعجلْ 
ُم ُكـلَّ سـْرجٍّ ـــــــفـاٌر تُـقـــــثْ ــوم  ه عـلـى الـقـذالــيْ ــتــُر دفَّ ـــي ِ ــتُص  د ِ

 كتاب البغال -رسائل الجاحظ من:
 
 هجاء -؟ 

 بغلٍّ رطبةً، فلم يفعل، فقال:وقال الفرزدق في هجائه ُعمر بن يزيد األُسي ِدي، وكان طلب منه وْقر 
 س ِ أْقفاء المجانينِ ـــــأْكوى من الم  دٍّ إنَّنـي رُجـلٌ ـــــــــيا عمر بن يزي

 ور بغاِل في البساتـينِ ـــــــكانت أيُ   ُمْهتزَّ ناضرهاـــــيا ليت رْطبتك ال
ينِ فاَء خارجةٍّ مْن أــــنْ ــق  ـلةٍّ ـــلُّ كـْوســَل منها كُ ــــحتَّى تحبَّ   وسِط الط ِ

 كتاب البغال -رسائل الجاحظ من:
 

 أير -هجاء 
 قال بعض الشعراء، وهجا معل ِم كتاب:

 ٌف صارٌم ذكرُ ــوفي الصَّرامة سي  ر بغلٍّ في تـهـكُّـمـهــــه أيْ ــــــــكأنَّ 
 كتاب البغال -رسائل الجاحظ من:

 
 قال في إسحاق بن دُليل:، ابن الرومي

 تحويل هذا الشخص إلى "بغل" معنوي، ركبه قبل أن يركب البغل الحقيقي[]تبدو لي السخرية في 
 ا جاء َخْلفه مصداقُكْ ـــــــــدك مـــ ـ واعيــــــــد إن خير مــأْنجْز الوع

 يها آماقُكــــــــــــــــــــــه قذاةً تُحل ـ قاـــــْدتَه حين تلــــــال تدَْع من وع
 َت ضاهْت أخالقهُ أخالقُكــــــفْ ـــل ـ ــــــــــأْخـِه فإن ــنيــهو بغٌل وعْدت

 ها عشا قكـــــــــــــمعالي وأهلــفال  ه أن يشينك ُخْلفٌ ـــــــــــــفات ق الل
َن البغل في ال ْن تلو   ي  مذاقُكـــــــلــل وال يختلف عـــ ـ غــــــــبــال تَلَوَّ

ه لــــُمرِمضٍّ ج  ذمـــــــــــــك بــــفيسير القصيد في  حقاقكــــك استــر 
ه إرهاقُكـــــــــــك مــــق ـ اـــــإرهــإن طول المطال يغري ب  ن ال يسر 

 ك المذاهَب استغفالُكــــِلْق عليـــــ  ــــْغـــن وال يُ ــيــتــنــفتخي ر من اث
 ي إباقك؟ـأرِض عليه، وأين متـــــ  ــــي الـــــــقودَك البغَل أو إباقُك ف
 ن لحاقُكــــــــــهــغيُر ما معِجزٍّ ل  نك يوماــــــــــوالقوافي إذا ما طلب

 يء إليه منهُ مساقُكــــــــــــــأنا ش  ر  ــــفــررَت مــني وإن فــــليس م
 ن سطوتي وال أنفاقُكــــــــــك مــ ـ ك الطوال تُنجيــــــــــــــال سالليمُ 

 دت األمور ارتفاقُكــــــــل إذا عُ ــ ـ غـــــبــالــك بـــقإن خيرا من ارتفا
زْت أطالقُكــــــــــــنحو علياَء ب  رى بك شأواـــــــــشكَر ُحر ٍّ إذا ج  ر 

زين فأصــَت المبــقْ أو لح  ى العاُل ُسب اقُكـــــــليال إلـــــَت قــ ـ حـــــبــرَّ
 ها ِعتاقُكـــــــــــــةَ ال تنتهي إليــي ـ غاـــــــك الــــيبلُغ الشكُر والثناُء ب
 ها إذا َمَرتْهن  ساقُكــــــــــفك عنــ ـ ى بتحليــــــــــــوبناُت الحميِر أْول



 1ن انبعاقكــيــلــمؤمــــــــــدائٌم لل  ت غيٌث ُمغيثٌ ــــــليت شعري وأن
 ن قبل أن يُرى إغراقُكـــــمك ــحَ  ـ د اــــــــــــواحدٌ في الفعال يُغِرق مُ 

 َل لي: إسحاقُكـــــــــــبك حتى لقي  دما حق قونيــــــهل يرى الناُس بع
 َي أعراقُكــــــه لــتْ ــٌر أبــــذاك أم  َي بغالــــــــك مْنعــــأن  قَْدري لديْ 

 ميثاقٌكه ـــــــــــــأنــــدُك عندي ك ـ عاـــــــما زال ميــمْن أخْف ُخلفَه ف
 دجى إشراقُكــــــــتك محلَْوِلَك الــ ـ هـــــــما يــفاهتِِك المطَل بالوفاء ك

ن ل  أدعو بأن يُفَك وثاقُكـــــــــــــل فــ ـ بخــــــــه وثاٌق من الــلسَت مم 
 ضيق ِخناقُكــــــــــليس من مثله ي  قاضي بمزحٍّ ــــقد قرضناك في الت

 الٍّ يَُظل  منها ِرواقُكــمـــــــتــواح  كْم سماحٍّ وحْلمٍّ ــــــــــــــفاحتملنا ف
 ديوان ابن الروميمن: 

 
 دابة أبي العيناء بغل / 

ما  حمل عبيد هللا بن يحيى بن خاقان، أبا العيناء على دابة، فأخذها منه ابنه، وقال: أبعث إليك بخير منها. فتأخر عنه ذلك، فلقيه. فقال:
يا من أبوه يحمل وهو يرجل. فقال: أنا أنفذ إليك بغالً فارهاً بغير تأخر. فتأخر عنه. ثم لقيه، فقال: كيف حالك يا أبا عبد  خبرك؟ فقال؛ بخير،

علي محمداً  هللا؟ قال: راجل أصلحك هللا! فضحك وأنفذ إليه بغالً، زعم أبو العيناء أنه غير فاره. فكتب إلى أبيه: أعلم الوزير أعزه هللا! أن أبا
، كالقضيب اليابس عجفاً، والعاشق المجهود دنفاً؛ قد وتعثر بالبعرة، للنثرةاد أن يبرني فعقني، وأن يركبني فأرجلني، أمر لي بدابة تقف أر

؛ فلو أمسك لترجيت، ولو أفرد لتعزيت، ولكنه حباقه مقرون بسعالهأذكرت الرواة عروة العذري، والمجنون العامري، مساعد أعاله ألسفله، 
ما علي في الطريق المعمور، والمجلس المشهور، كأنه خطيب مرشد، أو شاعر منشد، تضحك من فعله النسوان، ويتناغى من أجله يجمعه

له الشعير، قد حفظ األشعار، وروى األخبار، ولحق العلماء باألمصار؛ فلو  نقواالصبيان، فمن صائح يصيح داوه بالطباشير، وقائل يقول 
دق، عن جابر الجعفي، وعامر الشعبي؛ وإنما أتيت من كاتبه األعور، الذي إن اختار لنفسه أطاب وأكثر، وإن أعين بنطق، لروى بحق وص

اختار لغيره أخبث وأنزر، فإن رأى الوزير أن يبدلني عنه، ويريحني منه، بمركوب يضحكني كما ضحك مني، يمحو بحسنه وفراهته، ما 
 رجه ولجامه؛ ألن الوزير أكرم من أن يسلب ما يهديه، أو ينقض ما يمضيه.سطره العيب بقبحه ودمامته؛ ولست أذكر أمر س

أنه  فوجه إليه عبيد هللا ببرذون من براذينه بسرجه ولجامه؛ ثم اجتمع مع عبيد هللا عند ابنه. فقال عبيد هللا: شكوت دابة محمد وقد أخبرني
ل: أعز هللا الوزير، لو لم أكذب مستزيداً، لم أنصرف مستفيداً، وإني وإياه لكما يشتريه اآلن منك بمائة دينار، وما كان هذا ثمنه ال يشتكى! فقا

قالت امرأة العزيز: اآلن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فضحك عبيد هللا؛ وقال: يا أبا عبد هللا؛ حجتك الداحضة، 
 بمالحتك وظرفك، أبلغ من حجة غيرك البالغة.

 الُحصري -ر في الملح والنوادر جمع الجواهمن: 
 من أخبار أبي العيناء

 حمَل محمد بن عبيد هللا بن خاقان أبا العيناء على دابة زعم أنها َغير فَاِره، فكتب إليه: 
، أن أبا علي محمداً أراد أن يبرنِي فعقني، وأن يرِكبني فأَرجلَني، أمر لي بدابة تِقف  ر بالبعرة ...  حباقه وتعثُ  ،للنبرةأعلم الوزير، أعزه للا 

مقرون بسعاله، فلو أَمسك لترجيت، ولو أَْفرد لتعزيت، ولكنه يجمعهما في الطريق المعمور، والَمجِلس المشهور، كأنه خطيب مرِشد، أو 
 الشعير، ...  هنولْ شاعر منِشد، تضحك من فِعِله النسوان، وتتناغى من أجله الصبيان؛ فمن صائح يصيح: داِوه بالطباشير، ومن قائل يقول: 

 الحصريـ  زهر اآلداب وثمر األلبابمن: 
 

 طرائف في ذم الخيل بالهزل والعجز عن الحركة
 كتب بعضهم إلى صديق له:

 ن فارسها الراجلــــــــــــأفضل م  ك التيــــــــــــما فعلت حجرك تل
 ناحلبدن الـــــــــــــــلما احتشاه ال  ضناــــــعهدي بها تبكي وتشكو ال

 ا تأكلـــــــــــــــــغايتها وجدان م  ي تغنيني غناء ضبةـــــــــــــــوه
 اجلـــــــــــــــــموت وإال فرج ع  وى على كل ذاـــــــــــيا رب ال أق

 وآلخر:
 شكو تجافيكاــــــوأصبحت شبحا ت  يا نصر حجرك أبلى الجوع جدتها

 ا تنقضي فيكاـــــيا تبن لي حسة م  :ت مجاهرةـــــــــقال ،إذا رأت تبنة
 ت باتت تغنيكاــــــحتى إذا عرض  بكي منه آيسةـــــــترجوه طورا وت

 ك أفديكاـــــــــفكم يكون الجفا أفدي  د علمت بهاـــــــهذي فدتك حالي ق
 وقال آخر:

 نعانن كـــــــــــــــــتذكر نمرود ب  ني شهبا ملهوبةــــــــــــــــــأعطيت
 ن أشقر مروانـــــــــــــــــأسبق م  ى عدوهاــــــــــــــسفينة الحشر إل
 ال مجاذيف وسكانــــــــــــــــــــب  لى زورقـــــــــــــــكأنني منها ع

 ا جامع سفيانـــــــــــــــــــأخباره  ى حجري ترى شهرةـــــفانظر إل
 وقال آخر:

 ذي رحله بنفاعــــــــــــــــــليس ال  معرف زمنوق ــــــــــــحلمتني ف
 مشي إال بدفاعــــــــــــــــــفليس ي  لى أعظم مخلخلةـــــــــــــــجلد ع

 ت منه سرير فقاعـــــــــــــــــركب  وت صهوتهـــــــــــــكأنني إذا عل
 وأنشدت لزهير بن محمد الصعيدي:
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 ها محتويةـــــــــــــــــــــــــوي كل ـ مساـــــــــــــــــــلى الــــوفرس ع
 ددها مستويةــــــــــــــــــــــــــــع  اوئها لمنـــــــــــــــــــــــــفما مس
 وليةــــــــــــــــــــــــــــــوقبحها م  ها مقبلةـــــــــــــــــــــــــــــيا قبح

 عصيةــــــــــــــــــــــــــكأنه في م  ي خجلةـــــــــــــــــــــــــراكبها ف
 معصيةـــــــــــــوب الــــــمثل رك  وبهاــــــــــــــــحا ركــــــــــمستقب

 وللقاضي برهان الدين ابن الفقيه نصر:
 عهد من القرطــــــــــــــــــبعيدة ال  اش برذونةــــــــــــلصاحب األحب

 ا معطيـــــــــــــــتقول سبحانك ي  لى مربطــــــــــــإذا رأت خيال ع
 القبطيـــــــــــــــــــــكأنها تكتب ب  ا مشتــــــــتمشي إلى خلف إذا م

طرائف في ذم البغال: المثل المضروب في ذلك ببغلة أبي دالمة، وأهل األدب ينسبون إليه أبياتا ساقطة يصف فيها عيوب بغلته، اخترت 
 منها:

 ن محضر البغالــــــــوبعد الفر م  ها كراماــــــــــــــبعد الخيل أركبأ
 س في المقالـــــــــــــــــــعيوبا لي  وهاء فيهاــــــــــــــرزقت بغيلة ش
 الشمالــاليمين وبــضرب بــــــــب  ت آذيت نفسيــــــــــوإني إن ركب
 ى ذاك احتياليــــــــــــلها عل وقل  رح قدر شهرــــــــــــبرر فليس تب

 لى أهل المجالس والمواليــــــــع  ناــــــــفــــوتضرط أربعين إذا وق
 ما تواليـــــــــــــــوبين كالمهم م  يــــــــــفتقطع منطقي وتحول بين

 ي البراقع والجاللــــــــــويهزل ف  ن مسح كفـــــويدبرها ظهرها م
 لى دهش الرمالـــــــولو تمشي ع  ر على الحشاياــــــــويخفي لو تم
 اعة عند المبالــــــــــــــوقامت س  ها راثت وبالتـــــــــــإذا استعجلت

 ند النصالـــــــــــــــوتذكر تبعا ع  ام كسريـــــــــــــوكانت قارحا أي
 هالك ماليــــــــــــوآخر عمرها ل  بيــــــــــــــوقد ولدت ونعمان ص

 والمثل يضرب في الحمير المهزولة بحمار طياب، كما يضرب المثل في ذلك ببغلة أبي دالمة، وللناس فيه أشعار كثيرة، الجيد منها شعرا:
 ه الرياح تطيرــــــــــــــدق حتى ب  حميرـــــــــــــوحمار بكت عليه ال

 يوم واقف ال يسيرـــــــــــــوهو ال  ضعفــــــكان فيما مضى يسير ب
 ن الحمير كبيرـــــــــــوهو شيخ م  س يعلن شيئاــــــــكيف يمشي ولي
 ي الفؤاد زفيرــــــــــــــــبحنين وف  رة فتغنىـــــــــــــــــــلمح القت م

 واء وأنت أميرـــــــــــــأنا عبد اله  تعيرا ظلوم ـــــــــــليس لي منك ي
 ولخالد الكاتب:

 صعداأب أو و  ــــــــــيمشي إذا ص  ماري غداــــــــــــــــــوقائل إن ح
 ه ال يلحق المقعداــــــــــــــــــحثثت  ن حماري إذاـــــــــــــــــــفقلت لك

 ن اللذة أن يرقداـــــــــــــــــكان م  ضرب فإن زدتهــــــــــيستعذب ال
 الوطواط -مباهج الفكر ومناهج العبر من: 

 
 ابن الحجاج:

 ن طاهر الطحانـــــــتكترى لي م  مد شعيرــــــــــــــــــــيا لها بغلة ب
 ن بني شيبانــــــــــساقط النفس م  أني أسيرـــــــــكنت في ظهرها ك
 ال بشيخنا الضعفانـــــــــــأه :قيل  ط إالــــــــــــــــــبغلة ما ركبتها ق
 دي سفل من تجارة مجانــــــــــأي  كرخ أيديــــــــــــلثم يومي إلي با

 راه أطرى من الريحانـــــــلق تــ ـ ــر ورا لقب الخليع من الســـــــنف
 نا من العمى في مكانــــــــــــفنزل  ت شيخي ابن بكر كان رفيقيــــلي

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 إلى جارٍّ لنا، أستعير منه بغالً. فزعم أنه مبطون، فغبْرت أي اماً، ثم كتبت إليه: -وأنا صبي  -قال سهل بن هارون: بعثت 
 ؟اداو  ـيه عــــــــأو نأت ؟فهْل تماثل  ت بغلك مبطوناً فزْعت لهــــــــنبئ

 رسائل الجاحظ )كتاب البغال(من: 
 ربيع األبرار للزمخشري      

 
 حمار -مؤلف في الكاريكاتور 

كان لطياب السقاء قديم الصحبة، ضعيف الحملة، شديد الهزال، ظاهر االنخذال، كاسف البال، يسقي عليه، ويرفق به، ويرتزق  ر طياب.حما
منه، مدة مديدة من الدهر. وكان عرضة لشعر أبي غاللة المخزومى، كما أن شاة سعيد كانت عرضة لشعر الحمدوني. وألبي غاللة في 

حمزة األصبهاني في كتابه: مضاحك األشعار، له من الخسف، نيف وعشرون مقطوعة مضمنة، أوردها كلها وصفه بالضعف، والتوجع 
 على حروف الهجاء.

أن حمار طياب نفق، فمات طياب على أثره بأسبوع، ثم مات أبو غاللة على اثر  -رفيق طياب  -وحكى محمد بن داود الجراح عن جعفر 
فاقات. وسار حمار طياب مثال، كبغلة أبي دالمة في الضعف وكثرة العيب، وطيلسان ابن حرب، حمار طياب، وكان ذلك من عجيب االت

 وشاة سعيد، في كثرة ما قيل في كل منهما.
 قوله: -ولم يورد سوى المختار  -فمن ملح أبي غاللة ما أورده ابن أبي عون في كتاب التشبيهات 



 ف أوصابــــــــــــيذاك حمار حل  ن حمار طيابــــــــــــيا سائلى ع
 ن وجه تقار ووشابــــــــــــــــــم  ذباب يأخذهــــــــــــــــــــــكأنه وال

 ومما أورده حمزة قوله
 ه الذباب يطيرــــــــــــــدق حتى ب  ت عليه الحميرـــــــــــــوحمار بك

  يسيروم واقف الــــــــــــــفهو الي  قوم بضعفـــــــكان فيما مضى ي
 ن الحمير كبيرـــــــــــوهو شيخ م  س يعلف شيئاـــــيــكيف يمشى ول
 ن عنه الشعيرــــــــــــأبعد األبعدي  ي الزمان ولكنـــــــــيأكل التبن ف
 ي الفؤاد سميرـــــــــــــــفتغني وف  رة من بعيدــــــــــــــعاين القت م
 وى وأنت أميرـــــــــــــأنا عبد اله  ا ظلوم نصيرـــــــــليس لى منك ي

 وقوله
 فتية الكرامــــــــــــــــــوصحبة ال  مدامــــكاس والــــــــــــأقسمت بال

 اطل الغمامــــــــــــــــــــغي رها ه  لى رسومــــــــــــأن لست أبكي ع
 سم بالسقامــــــــــــــــــجــموكل ال  ي على حمارــــــــــــــــــلكن بكائ

 لى عظامــــــــــدا عــــــفصار جل  ات هزالــــــرا ومــــــقد ذاب ض
 ن للحمامـــــــفيــــدار كــــــــــــمق  ه شعيرــــــــــــــــا بــــــومر يوم

 ي يدي غالمــــــــــــــــــكالهما ف  شاة قومـــــــــــــــــــــوحمل قت ل
 اءني طعاميــــــــــــــــوقال قد ج  ه يغنيــــــــــــــــــــرحفظل من ف
 ه بالسالمـــــــــــــــــــــــحياكم الل  نا من الخيامــــــــــــــــــــيا زائري
 رامــــــــــالل وال حــــــــــإلى ح  ي وبي حراكـــــــــــــــلم تطرقان

 وقوله
 ذاك الفلكــــــــــــــــــودار عليه ب  ه ضرهـــــــــــــــــــــحمار أتاح ب

 ل درب سلكــــــــي كــــويسقط ف  ف في مشيهــــــــــيميل من الضع
 طعام الملكــــــذوق الــــــكما ال ي  ر فما ذاقهــــــــــــــــــــفأما الشعي

 وع حتى هلكــــــــجــــوقد هزه ال  ما يراهــــــــت لــقــــيغني على ال
 ل لكــما حــــني فــيــوأسهرت ع  تهــــــــــــــؤادي فعذبــــــأخذت ف

 وقوله
 ذلك ربيــــــــــــــــــوال ابتالني ب  فقد حبـــــــــــــــــلم أبك شجوا ل
 جار جنبـــــــــــــــــعلى حمار ل  ت حزناــــــــــــــــــــلكنني قد بكي

 حسبي :قالــــــل لــــــمن غير أك  شعير شماــــــــــــــــريح ال لو شم
 صوت صبــــــــــــــيوما لغن ى ب  قت من بعيدـــــــــــــــــأو عاين ال

 اني بغير ذنبــــــــــــــــيا من جف  ذي بقلبيـــــــــــــــــليس يزول ال
 قوله

 ما قلته فيهـــــــــــــــفيه أكثر مما   صى معايبهـــــحمار طياب ال تح
 ضر تبكيهــــــمن الهزال وعين ال  ت الخيط يشبههــــقد دق حتى رأي

 كان الجوع يفنيهــــــفي كل شهر ل  ه لوال التبن يأكلهــــــــأقسمت بالل
 ه بالصد والتيهـــــــــــــوالقت يقتل  ما زال يطلب وصل القت مجتهدا

 ما قد كان يخفيهـــــــصوتا يبوح ب  ن طول جفوتهــــــحتى تغنى له م
 ة عما أقاسيهـــــــــــوأنت في غفل  ني مما أكابدهـــــــــــــالنجم يرحم

 حمار قبان. من أمثال العرب: هو أذل من حمار قبان. وهو ضرب من الخنافس بين مكة والمدينة. قال الراجز: 566
 »سوق أرنباــــــــــــــحمار قبان ي  ت عجباــــــــــــــــيا عجبا لقد رأي

 الثعالبي -ثمار القلوب من: 
 

 قال:، ابن الحجاج
 لوعا فما يغورــــــــوف ى ط  ا سيدي أنت نجم سعدـــــــي
 أشهب ما له نظيرــــــــــــب  يس قد تم  حسن بختيــــــأل

 لبشيررح، إذا جاء له اـــــق  يعقوب وهو مهوىــــألن ل
 ا جعفر القتيرــــــــــعمرا ي  م يكن أشهبا ولكنــــــــــول
 ت عينه الدهورــــــــــــفقلب  ان كميت الشباب أحوىـــك

 ي فوقه أسيرـــــــــــــــكأنن  ذل  ـــــــي ظهره بــــأسير ف
 و أعمى وال بصيرــــــال ه  الظنون يمشيــــــــب منحتا

 ن شيخ به زحيرــــــــــــأني  النهار تحتين طول ـــــــبي
 جفل من صوته الحميرـــــت  ا فيه روح سوى ضراطــم
 رأيه تفصل األمورــــــــــب  عدت في السوق عند كهلـق

 لي  في أمره تشير؟ــــــــــع  ت: قل لي بأي شيءـــــوقل
ره. قال: حرها،ـــفق  رو كان يا شيخ يدوــــــــــل  ال: زو 
 ن من روثه العبيرـــــــيعج  ا كنت عندي تراه إالـــــــم
 ني على أنه سريرـــــــــــم  ال: فخذ خمسة عيوناـــــــق



 القبح من ظهره العقورـــــب  تجري بالمردرالدت ــــفع
 ا إلى خبزه فقيرــــــــــــــأن  و فقير إلى شعيرــــــــــوه

 ابن الحجاجتلطيف المزاج من شعر من: 
 

 ، ووعده بهرام برده ومشترى غيره:فرسا معيباقال وقد اشترى ، ابن الحجاج
 موا، يزيد وال ينقصـــــــــــــــــس  ا الشيخ زد في العلىــــــــــــأسيدن

 ؟الخصي 1الكبوس الرفوس القرق  م تر أني رددت الشموســـــــــــأل
 وت إليها على عصعصيــــــــحب  ت إن عرضت حاجةـــــــوأصبح

 نافق أعدائكم يشمصــــــــــــــــع  لى عصعص لي متى تعلهـــــــــع
 قوافي لكم خادم مخلصـــــــــــــال  ك جهد است مستعبدــــــــــــــوذل
 بعر على قدر الحمصــــــــــــــــب  ودة أن تصك اللحىـــــــــــــــــمع
 لوذ بجاعرة األحوصــــــــــــــــت  ق من خوفهان الفرزدـــــــارقــــف
 واداً من الخيل مسترخصـــــــــج  د كنت أطمعتني في شراــــــــــوق
 وم مذ بضت لم أفقصــــــــــــــالي  بضت سرورا ولكني إلىـــــــــــف

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 عض أصدقائه:من ب يطلب تبنا لفرسه قال ،ابن الحجاج
 ور سناه وكاد ينكسفــــــــــــــــن  ن رأى البدر وجهه فخباـــــــيا م
 ي أشهب ليس عنده علفـــــــــــف  اذا ترى ال رأيت يومك ليــــــــم
 سرع في قبض روحه التلفـــــــي  د شارف الموت نفسه وغداــــــــق
 يه، والمستميح يختلفـــــــــــــــإل  لزم باب العالف ملتزماــــــــــــــي

 ل دكانه وينصرفـــــــــــــــــداخ  ن خارج روائح ماــــــــــــــيشم م
 م ريح الشعير ينكشفـــــــــمن ش  بالء الذي يحيط بهـــــــــــعسى ال

 زقا في الطريق يحترفـــــــــمرت  ان يوما وقد بعثت بهــــــــــــــوك
 و معنى بحبها كلفـــــــــــــــــوه  تبن ذاهبةــــــــــــــــــرأى بغاال ل

 ن ضعفه تنثني وتنعطفــــــــــــم  اشتد مستعجال قوائمهـــــــــــــــــف
 كاد مثل القناة ينقصفــــــــــــــــف  تى إذا أسرع الشقي كباـــــــــــــح
 ريح الشمال ال تقفــــــــــوهي ك  ارفقي وقفي :رهاـــصرخ في إثــي

 :نى وأجفان عينيه تكفــــــــــــغ  اح فلما فاتته ماضيةــــــــــــــــص
 لى ذي صبابة عطفواــــــــــوال ع  نا وما وقفواـــــــــــــــــودع أحباب

، ف  فك القت بعده سرفـــــــــــــــتكلي  فيـــــــــــــفامنن بتبن عليه بر 
 ف المزاج من شعر ابن الحجاجتلطيمن: 

 
 قال وقد وصف ألبي الفضل فرسه فأمر بإحضاره: ،ابن الحجاج)حصان( 

 ي الريح ال يطمعه مثليـــــــــــــف  ا سيدي، مثلك يا سيديــــــــــــــي
 مل في خدمتكم رجليــــــــــــــتح  دي كميت أرجله لم تزلــــــــــعن

 ه من أهليــــــــــــــــأعز خلق الل  عندي خراءنه يفُضل ــــــــــُسرقي
 إنه أوفر من عقليـــــــــــــــــــــف  ا ليت لي عقلهـــــــــــــمحصن، ي
 ول بالراحة واألكلـــــــــــــــــــيق  ي السرج ولكنهــــــــــــــــال يشته
فا فيه، فمن فيكمــــــــــــــــــتص  ؟ركب الشبليـ قبلي ـ واي ـــــــس  و 

 طرح الحشمة في قتليـــــــــــــــت  فإن كنت ال ،ذه القتلــــــــــفي أخ
 ذه مني، فاحلف ليـــــــــــــــــتأخ  ت تهوى أن تراه والـــــــــــأو كن

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 ليه حتى أبرمه، فقال فيه:أهدى رجل من الثقالء إلى رجل من الظرفاء جمال، ثم نزل ع
 في جملـخذ وانصرف أل  ا مبرما أهدى جملــــــــي

 ب وعسلــــــــــزبي :قلت  ؟ارهاــــــــــوما أوق :قال
 فا رجلــــــــــــأل :قلت له  ؟ن يقودهاــــــــــوم :قال
 فا بطلـــــــــــــأل :قلت له  ؟ن يسوقهاــــــــــوم :قال
 للـــــــــي وحــلــح :قلت  ؟ا لباسهمــــــــــــوم :قال
 لــــوف وأســيــــس :قلت  ؟ا سالحهمــــــــــوم :قال
 م خولــــــث ،نعم :تــــقل  ؟ي إذنــــــــــعبيد ل :قال
 ي سجلـــــــــــــــعليكم ل  بوا إذنــــــبهذا فاكت :قال

 نا أن ترتحلــــــفاضمن ل  في سجلــــــــــأل :قلت له

                                                           
ً : يتقال ابن السك: القرق 1  : يقال هو لئيم الِقْرق أي األصل. والِقْرُق األصل؛ قال دَُكْين السَّعدي يصف فرسا

 قد َسبَقَْت قَْيساً، وأنت تَْنُظرُ   لْيَست من الِقْرِق البِطاِء دَْوَسُر،
 رب(عال سانل) ْرُق األصل الرديء.ليست من الفُْرِق، جمع فرس أْفَرق وهو الناقص إحدى الوركين؛ .. والقِ : هكذا أنشده يعقوب، ورواه كراع



 م أجلــــث ،لــــــأج :قلت  د أضجرتكم؟ـــــــوق :قال
 األمر جلل :هـــــــــقلت ل  د أبرمتكم؟ــــــــــوق :قال
 وق الثقلــــــــــف :قلت له  د أثقلتكم؟ــــــــــــوق :قال
 م العجلــــــالعجل ث :قلت  ي راحلـــــــــــــفإن :قال

 لى نحس زحلــــأربى ع  ؤم ومنـــــــيا كوكب الش
 وق جبلـــــــــــفي جبل ف  ن جبلــــــــــــــيا جبال م

 ابن عبد ربه  -العقد الفريد من: 
 

 



 هجاء وتشبيه بـ: 
 حشرات ـ حيوانات

 
 بقر ـ بغل ـ حمار ـ تيس ـ كلب ـ فيل ـ جعل ـ دجاج ـ ضب

 .ة/ زوجانامرأ
 

  وأنشدت لبعض المتكبرين مفتخراً 
 ت على نفسـيــــولو لم أجد خلقاً لته  نـسـهـاإالد وـــــــــأتيه على جن  الـبـ

 سوى ما يقول الناس في  وفي جنسي  يه مـن أنـاـــــــأتيه فما أدري من التـ
 ـن اإلنـســــفما لي عيب غير أني م  ن اإلنس مثلـهـمــــفإن زعموا أني م

 اطالوطو -غرر الخصائص الواضحة من: 
 
قال إبراهيم بن محمد الشيباني: من صفة الكاتب اعتدال القامة، وصغر الهامة، وخفة اللهازم، وكثافة اللحية، وصدق الحس، ( صفة الكتاب)

ولطف المذهب، وحالوة الشمائل، وحسن اإلشارة، ومالحة الزي، حتى قال بعض المهالبة لولده: تزيوا بزي الكتاب، فإن فيهم أدب الملوك 
 ع السوقة. وتواض

وقال إبراهيم بن محمد الكاتب: من كمال آل الكتابة أن يكون الكاتب: نقي الملبس، نظيف المجلس، ظاهر المروءة، عطر الرائحة، دقيق 
المذهب، صادق الحس، حسن البيان، رقيق حواشي اللسان،حلو اإلشارة، مليح االستعارة، لطيف المسالك، مستقر التركيب؛ وال يكون مع 

ضفاض الجثة، متفاوت األجزاء، طويل اللحية، عظيم الهامة؛ فإنهم زعموا أن هذه الصورة ال يليق بصاحبها الذكاء والفطنة. وأنشد ذلك ف
 سعيد بن حميد في إبراهيم بن العباس:

 هما الفدامةـــــــــــــولهزمتاك شأن  تاب خفتـــــــــــــرأيت لهازم الك
 د رصفوا نظامهــــــــكمثل الدر ق  م بيانــــــــــــــــوكتاب الملوك له

 ه لجامهــــــــفوه بــما يــــــيلوك ب  ت كأن عيراــــــــــــوأنت إذا نطق
 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 

 
. واإِلْزُب: اللَّئِييُم. واإِلْزُب: اليدَّ )قصر ـ بقر(  قيُق اليـَمفاِصل، الضياِويُّ يكيون ضيئِيالً، فيال تكيون أزب: أَِزبَت اإِلبُل تَيأَْزُب أََزبياً: ليم تَْجتَيرَّ

 زيادتُه في الوجِه وِعظاِمه، ولكن تكون زيادته في بَطنِه وَسِفلَتِه، كأَنه ضاِويٌّ ُمْحثٌَل.
جاِل: القِصيُر الغَِليُظ. قال:  واإِلْزُب من الر ِ

، ُكلَّ إِْزبٍّ   َسبُـــــــه َوِليداقَصيِر الشَّْخِص، تَحْ   وأُْبِغُض، ِمن قُــــــَرْيشٍّ
 إِذا قاموا َحِسْبتَــــــــــــــــُهُم قُعُودا  األَضاِحي بَقَرِ كأَنهُم ُكـــــــــــــلَى 

 اإِلْزُب: القَِصيُر الدَِّميُم. ورجل أَِزٌب وآِزٌب: طويٌل. )التهذيب(.
 من: لسان العرب

 
 وقول اآلخر:

 ي القبح والبرد يُضَرب المثلـــــف  ي عمرو، اللعين به،ـــــــــوجه أب
 جَملد داسها ـــــــــــــق روثةُ ثورٍّ   ي اتساع صورتهـــــــــــــــكأنه ف

 الثعالبي -أحسن ما سمعت من: 
 

 (725علي بن جابر .. اليماني..)+ )ثيران( 

 د ألبسوا أثواباـــــــــــــــوحقيقة ق  وم إلى الثيران أقرب نسبةـــــــــق
 ؟ا ترى عذباتهم أذناباــــــــــأو م  هم شعور قرونهمــــائمسترت عم

 العسقالني -من: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 
 

 هجاء أبي المثنى:ـ  ابن الرومي)ثور( 
 أم ثَبِيُر؟ -ك ــــــــويح -أثَْوٌر أنَت   ا المثنىــــــــــــأقول وقد رأيُت أب
 وان كثيرــــــــــــــــتعاون فيك أع  ْلَت حتىَت وطُ ـــلعمرك ما َعُرضْ 

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 بغل ال يصلح للبيع
 رأى رجل في حمام، رجالً وافر المتاع: فقال له عابثاً: تبيع هذا البغل؟ قال: ال، ولكني أحملك عليه.

 القاضي التنوخي -نشوار المحاضرة من: 
 

 وقال آخر:)بخل( 
 1حتى نزلت على أرض بن منصور  لخبز فاكهةما كنت أحســــب أن ا

 2خوفاً على الحب من لقط العصافير  الحابس الروث فـــي أعفاج بغلته

                                                           
 على أوفى بن منصور.: الوطواط –في غرر الخصائص الواضحة  1
وِث من نقِر  خوفاً علَى: حماسة الظرفاء للعبدلكاني الزوزني: في 2  العصافيِر.الرَّ



 كأن كفيه ُســــــــــــــــــد ا بالمسامير  يَْبُس اليدين فــــما يْسِطيُع بسَطهما
 العصافيريُكْسِكُس الروَث عـــن نقر   عهدي به آنفا فــــــــــي َمربَطٍّ لهمُ 

 من: ديوان أبي الشمقمق       
 الجاحظ –المحاسن واألضداد 

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة 
  العبدلكاني الزوزني -حماسة الظرفاء 
 العسكري -ديوان المعاني 

 
 :فقال ،في أوقاح ،لنفسهـ عرف بابن النقيب ـ أنشدنا ناصر الدين حسن الكناني ( الوقاحة)

 ن الحيوان حاالــــــــــفما أخفت م  ه خالقها وجوهـاـــــــــــــتعالى الل  
 تى استحـاالـــــــــــر خلقها حوغي    ت من حياءــــــــــلقد صلبت وخف
 تي منها نـعـاالــــــــــــــوليت لبغل  ي منها حـذاءـــــــــــــوجوه ليت ل

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 ابن أبي أُميَّة: برذونلوليد في وقال ُمسلم بن ا
ٍّ: ال تك ً ــــــــقْل البِن أُمي   تِ ـــــــــيــــال يْرجع البرذون باللَـّ  ن جازعا

ـْوتِ ـــــــــــــوكنت فيه ع  ك فقـدانـهـــــــن مْن جأْشــــــطـأْم  الي الصَّ
 إلى البـيتِ  ش ِ ـــــــــــــولو من الح  زل عن ظْهـرهــــــــــــوكنت ال تنْ 

هــــــمٍّ ولـكــــقــــما مات مْن سُ   وق إلى الموتِ ــــشَّ ــن الــــمات م  ـنَـّ
 كتاب البغال -رسائل الجاحظ من: 

 
 ابن الرومي:
 يضره، فكان يذمه ويمدح النرجس، واحتال في تشبيهه، حتى هجن فيه أمره وطمس حسنه وهو قوله: الوردوكان شم 

 فقلت من بغضه عندي ومن عبطه  ورد معتمداً ــــــوقائل لم هجوت ال
 رياث وباقي الروث في وسِطهــال  حين يخرجه عند رم بغلـــسكأنه 

 أبو هالل العسكري –كتاب الصناعتين من: 
 

 حمار أعقل من القضاة 
اشقاً. فسأله المتوكل: ما الذي كان من ، أنه كان عنده حمار، فمات، فرآه في النوم ينشده شعراً، يقول فيه أنه مات عربالعوحكى عن أبي 

على حين غفلة، فمات، فرأيته في النوم، فقلت له: ألم أنق  المؤمنين كان أعقل من القضاة، ليس له هفوة وال زلة، فاعتلشأنه؟ قال: يا أمير 
؟ قلت: نعم. قال: مرت إذ ذاك أتان، -ريعني العطا -لك الشعير، وأبرد لك الماء، فما سبب موتك. فقال: أتذكر إذ وقفت بي على الصيدالني 

 فافتتنت بها، ومت. فقلت: وهل قلت في ذلك شيئاً؟ قال: نعم. وأنشد:
 اب الصيدالنيــعند ب  بي بأتانــــــــــهام قل
 ثناياها الحسانــــــــب  ني يوم رحناــــــتيمت
 د الشيقرانــــــمثل خ  خد ذي داللـــــــــوب

 وانيـــــال هــــإذاً ط  تت ولو عشــفيها م
فاسألوه.  -ومن كان أوالً  -فقلت له: يا أبا معاذ، وما الشيقران؟ فقال: أنا مشغول بما أنا فيه، وهذا كالم تعرفه الحمير، فإذا رأيتم حماراً 

 فضحك المتوكل حتى سقط، وأمر له بعشرة آالف درهم.
 ى بشار.إل -فيما حكاه صاحب نديم المسامرة  -وتنسب القصة 

 األنطاكي -تزيين األشواق في أخبار العشاق من: 
 
 قال الشاعر:( حمار قبان)

 ً ً  1حمار قبان  يا عجبا لقد رأيــــــــــــــــت عجبا  يـــــــــــــسوق أرنبا
 فقالـــــــت: أردفني. فقال: مرحبا  خاطبها يمنعــــــــــــــها أن تذهبا

 دميريال -حياة الحيوان الكبرى من: 
 

 أصحابه وتشبيههم بالحمير قال في هجاء، بشار
 الراكبـــــــــــمنِعجاً ب 2منهن  أقَمرَ   كثُر الحميُر وقد أرى في صحبتي

 اَب الحاسبــســسبعين أو مائةً، ح  ن نشاط عارمــــــيعدو فيضرط م

                                                           
دويبة، وقبان ـ فعالن ـ من قب،  ألن العرب ال تصرفه، وهو معرفة عندهم. ولو كان هي : هو فعالن من قب ألنه ال ينصرف في معرفة وال نكرة. وقال الجوهري: قال النووي في التحرير 1

 فعاالً لصرفته، تقول رأيت قطيعاً من حمر قبان، غير منصرف.
 ضامر البطن، كما قال الجوهري.: يجوز أن يكون مأخوذاً من القب وهو الضمور. واألقب: فقبان

هرها قبة الضمور بطنه، فإنه دويبة مستديرة، بقدر الدينار، ضامرة البطن متولدة من األماكن الندية، على ظهرها شبه المجن، مرتفعة الظهر، كأن ظ يجوز أن يكون مأخوذاً من هذا: فحمار قبان
ي أقل سواداً من الخنفساء، وأصغر منها، ولها ستة إذا مشت، ال يرى منها سوى أطراف رجليها، ورأسها ال يرى عند المشي، إال أن تقلب على ظهرها، ألن أمام وجهها حاجزاً مستديراً، وه

 أرجل، تألف المواضع السبخة في الغالب، ومواضع الزبل.
اة الحيوان حي: من وهذه الدابة هي التي تسمى هدبة، وهي كثيرة األرجل، تستدير عندما تلمس.: قبن في األرض قبوناً، إذا ذهب. قال صاحب المفردات: ويجوز أن يكون لفظ قبان مأخوذاً من

 الدميري -الكبرى 
 األبيض بكدرة.: األقمر من الحمير 2



غ عَ   أْمِس الذاهب ةَ مثْلَ ــــــيدُع المراغ  دَّ أْلفاً كامالــــــــــــــوإذا تمر 
، ش  ن دنا،ـــراِمُح مــته، يــــأِشٌر ببطن  ديدُ َشْغِب الشاغبـــضْخُم الَمقَد ِ

 ن ُحَزم األجيِر الحاطبـــــيكفيك م  جاَم بُسحرةٍّ ــــــــــيلقاك إن لَِقي الل
 قٍّ  واجبـــــــــــــــــلزيادةٍّ منه وحَ   ه الغالُم زجْرتَهـــــــإن قام يَسُرجُ 

 الالغب 1فني لُغُوبــــــــــَمشياً يكِل    ُت لحاجتيـــــــخل يُت مركبَه وُرح
 حاِلبِ  2هم ُغبورةَ ـــــــأْنٌس، وبعضُ   ين: فمنهماـتــوأرى الصحابة شيع

ً ــــــولقد مشْيُت ع ما  والَمشُي أكرُم من ركوب الصاحب  ن الحمار تكرُّ
 من: ديوان بشار

 
 رثاء حمار

اقإ ،3تاج الدين وكتب الصاحب  يعزيه في حمار له سقط في بئر فنفق: ،لى الور 
ً ـــــيَفديك جحشُ   تالدٍّ يُفدى األديُب وطارفِ ــــــــــوب  ك إذ مضى مترد يا

 ن الظمأ كالت الفــــــــــتبناً وراح م  4دم الشعير فال رآه وال يرىــــــع

 ى حشاشة نفسه لمخاوفرأـــــــــف  َرة غير خافٍّ ماؤهاــــورأى البوي

 ذي المكارم ال حمامة خاِطفِ ــــــه  هو الشهيد لكم بوافِر فضلكُمــــــــف

ً ـــــــــــق مان السالف  وم يموت حمارهم عطشا  لقد أزَروا بحاتم في الز 

هو على المنبر فجاءت إليه حمامة قلت: قوله: ال حمامة خاطف يشير فيها الى أبيات ابن عنين التي مدح بها اإلمام فخر الدين الرازي و
 وراءها جارح، فقال ابن عنين أبياتاً منها:

 ن جناَحْي خاطفِ ــوالموُت يلمع م  زمان حمامةٌ ـــــــجاءت سليمان ال
 رٌم وأنك ملجأُ للخائفِ ـــــــــــــــح  كمل  ورقاء أن محَ ــــــــــَمن أعلَم ال

 الصفدي ـمن: أعيان العصر وأعوان النصر 

 الكاشاني - 1ج –موسوعة حدائق األنس      
 
 شاعر:( جواد معيب) 

 يوم الرهان لـــــــــكان الذر يسبقه  لو سابق الذر مشــــــــدوداً قوائمه
 لكان قبل ارتداد الطرف يـلحقــــه  أو فــــر يوم الوغى والنمل يطلبه

 الراغب األصفهاني -من: محاضرات األدباء 
 

 كتب أبو العيناء إلى عبيد هللا بن يحيى:و)عيوب دابة( 
الشنة أما بعد، أعلم الوزير أن ابنك محمداً حمل عبدك على دابة تسوء األولياء وتسر األعداء. تقف بالنثرة، وتعثر بالبعرة، كالقربة عجفاً و

فمن قائل يقول: نق شعيره، وآخر يقول التقط دنفاً، تسعل وتحبق معاً. تضحك النسوان وتلعب الصبيان، ولقد ركبتها فمن وقفة وحبقة وسعلة. 
 واحتفظ، وآخر يقول اقطع قوائمه واجعله مسراحاً، وآخر يقول ال تمر به على العالف فتخنقه العبرة.

 الراغب األصفهاني -من: محاضرات األدباء 
 

: ق ِيُّ  وقال ربيعة الرَّ
ــي  نـي بـإزاريـــــــــــــــــــــــــأثْقلت  وبـالئــــــــــــــــــــــــي أنَّ أُم ِ
 انبتارِ ــــــــــــــــــــــهمَّ خْصري ب  فإذا ما قُمــــــــــــــــــــــت أمشـي
ي فـــــــــــــــــــــراري  كلَّ ذا أحمُل وحـــــــــــــــــــــدي  أْين مْن أُم ِ

 ــــــــــــــــــــْرذْونٍّ بُخاريْحمل ب  تـا هـذا ورب ِـيـــــــــــــــــــــــــأُمَّ 
 ُمكاري لٍّ ـــــــــــــــــــــــنٍّ وال بغ ـ تا لْست بـــــــــــــــــــــبـْرذوــــأُمَّ 

 كتاب البغال -رسائل الجاحظ من: 
 
 :آخر يهجو بخيال)تيس(  

 يفرق بيــــــــــــن القبيح والحسـن  أصبـــــــــح ال يعرف الجميل وال
 يحلب تيساً مـــــــــــــن عزة اللبن  الــــــــــــذي يرتجى نداه كمـنإن 

 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 تيس
فأبى وأبوا. فلما طال مكثه، أرسل  -ومزينة تسب بالتيوس ـ  !، فعرض عليهم الفداء فقالوا: ال نفاديك إال بتيسثابتا، أبا حسانوأسرت مزينة 
 طوهم أخاهم وخذوا أخاكم.إلى قومه: أن أع

 ابن سالم الجمحي -طبقات فحول الشعراء  :من

                                                           
 تعب.: لغوب 1
 بقية ما الضرع من حليب.: غبورة 2
 هـ. 707المتوفى سنة  الصاحب تَاج الد ين اْبن حنا،ابن سليم المصري  3
 فلم يجده وال رأى.عدم الشعير : عند الكاشاني 4



في الجاهلية، فأراد أهله أن يفادوه، فقالت مزينة: ال نفاديه إال بتيس أجم؛ فقالوا: وهللا ال نرضى أن نفدي  حسان بن ثابتأسرت مزينة 
 لقوم تيوس، فخذوا من القوم أخاكم وأعطوهم أخاهم.شاعرنا ولساننا بتيس. فقال حسان: ويحكم أتغبنون أنفسكم عياناً؟ إن ا

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 
 :1قال حريث بن عناب النبهاني( سلح –قلف )

 2لكم منطق غـــاو وللناس منطق  بني ثعل أهل الخـــــــنا ما حديثكم
 3من العـي أو طير بـخفاف ينغق  قــواصــع جــــرة معــــزىكأنكم 

 4سراة الضحى في سلحه يتمطق  ـــــــــــــــأن خطيبهمديافية قلف ك
 من: ديوان الحماسة

 
 :ابن عنين (جدي)

 رهم األنديهْ ــــــــــــــــــوعطََّر ذك  ِق أهُل العراقــــحوى قصَب السب
 األجديهْ ْت فيهُم ــــــــــــــوقد خطب  بٍّ يجاريهمُ ـــــــــــــــــــوأيُّ خطي

 ن عنينديوان ابمن: 
  
بات أعرابي  ضيفاً لبعض الحضر، فرأى امرأةً، فهم  أن يخالف إليها في أول  الليل، فمنعه الكلب. ثم أراد ذلك نصف الليل، ( موانع -دبيب )

 :5فمنعه ضوء القمر. ثم أراد ذلك في الس حر، فإذا عجوٌز قائمة تصل ي. فقال 
 ـوز وغير الكلب والقمرغير العج  لم يخلق للا  شيئاً كنـــــت أكـرهـه
 وهذه شــيــخةٌ قــوامـــــــة السحر  هذا نبـــــوٌح وهذا يستـــــضاء به

 من: عيون األخبار ـ ابن قتيبة
 الجاحظ –المحاسن واألضداد      

أتعبه السهر، وبذلك انقطع حسه، ]الكلب كان ينبح في الظالم قبل طلوع القمر، فلما طلع القمر سلم إليه الكلب مهمة الحراسة وذهب لينام فقد 
وخلَف نباَحه في المشهد صوُت العجوز المصلية .. فانظر إلى: الكلب، والقمر، والمصلية، .. كيف أحبط كل واحد منها بعدوانيته نية رجل 

واعتبار  ،رتيبها، وتوقيتها، ..عزم على الدبيب .. عدوانية يشترك فيها الحيوان والجماد واإلنسان، في اتفاق منسجم يحترم تبادل األدوار، وت
 القاريء بليدا سينبهر بالتخويف الوعظي/الغيبي، والتركيب التعليمي "للقصة"، دون مراجعة منطقية.[

 
ـ  موتِه وما في األرِض كلٌب يلقى كلباً غريباً إالَّ شم  كلُّ واحدٍّ منهما اسَت صاحبِه، وال في األرِض َمجوسيٌّ يَموت فيُْحَزن على ( عادات)كلب 

ه عندَهم، أحيٌّ هو أم مي ٌِت؛ للطافَِة ِحس ِ  ه، فإن ه ال يخفى عليه في شم ِ ه، وأن ه ال يأكل ويحمل إلى الناُووس إالَّ بعد أن يُدنى منه كلٌب يَشمُّ
فون ذلك من المي ت، بأن يدهنوا استَه، ولذلك قال الشاعر وهو يرمي ناساً ب ا اليهود فإن هم يتعرَّ  دين اليهودية:األحياَء، فأمَّ

 بدُهنٍّ وَحفُّوا َحْولَه بــــــــــــــقَرام  إذا مات منهم مي ٌِت َمَسُحـــوا اْستَهُ 
 الجاحظ -الحيوان من: 

 
 وقال اآلخر:( ضراط)كلب ـ 

ـــــــيل يَضربنُا  بيَن البُيوِت قـــــــَرانا نْبح درواِس   بتنا وباَت جليد اللَـّ
ً إذا َمالَ بطـــــــــــــ  باتَْت تغــن ِيه وْضَرى ذاُت إجراِس   ــنَه ألبانها َحلَبا

 ودرواس: اسم كلب، والوضرى: استه، وغناؤها: الضُّراط،
 الجاحظ -الحيوان من: 

 وقال َروح بن زنباع الُجذَامي  في امرأته، وضرب بالكلب المثل: ( بين زوجين)كلب ـ 
 ها ريُح كْلبٍّ َمسَّهُ َمَطرُ ـــــــوريحُ   هُ أََرجٌ ـــــــِريح الكرائِم معروٌف لَ 

 الجاحظ -الحيوان من: 
أم جعفر بنت النعمان بن بشير، زوجها له عبد الملك بن مروان، وقال: إنها جارية حسناء،  ،تزوج روح بن زنباع( بين زوجين)كلب ـ 

 فاصبر على بذاء لسانها، فصحبها ثم أبغضها. فمن قوله فيها: 
 ها ريُح كلبٍّ مسَّهُ مطرُ ـــــــوريحُ   َها أََرجٌ ــــــلَ ريُح الكرائِم معروٌف 

 وقد هجته هي أيضاً، فمن قولها فيه: 
ْت عجيباً من ُجذاَم المطاِرفُ   بكى الَخزُّ من َرْوحٍّ وأنكَر جْلدَهُ   وعجَّ

                                                           
لها أن س مدحا وهجاء. وال يعدو شعره أمرا يخصه. ومن حديث هذه األبيات أن حريثا كان يهوى امرأة يقال لها حيي بنت األسود، فخطبها، فوعده أهشاعر أموي مقل، غير متصد بالشعر للنا 1

ما فاختارت الثعلي، فتزوجها. فطفق حريت يهجو يزوجوه منها، ووعدته أن ال تجيب إلى تزويج إال به. فخطبها رجل من بني ثعل ـ وكان موسرا ـ فمالت إليه، وتركت حريثا، وقد خيرت بينه
 قومها، وقوم المتزوج بها.

المراد بالناس العرب، يصفهم بسوء : الشاذ الزائغ عن المألوف.  وللناس منطق: أهل الخنا أي يا أهل الفحش. وقوله ما حديثكم؟ يريد ما لغتكم؟ وذلك احتقار واستهزاء. والمنطق الغاوي 2
 ألنباط ال من العرب.المنطق، وأنهم من ا

: من قصع البعير بجرته، إذا ردها إلى جوفه، والجرة ما يخرجه من بطنه بعد أكله فيأكله ثانيا حين يجتر. والمراد بالطير: المعزى من الغنم ضد الضأن. وقواصع جرة: كأنكم معزى الخ 3
 أي تصوت.: اسم موضع. وتنغق: الغربان. وخفاف

 انهم، إذا تكلموا كانوا مثل بهيمة تجتر، أو غربان تصيح، فال تعرف منهم إال أفواها متحركة، بأصوات تمجها األسماع.والمعنى أنهم لعيهم وقلة بي
جمع أقلف وهو الذي لم : قلفالموضع. وال أي منسوبون إلى دياف، وهي أرض بالشام لألنباط. يريد أنهم ليسوا من العرب، ألنهم إذا أرادوا أن يعرضوا برجل أنه نبطي نسبوه إلى هذا: ديافية 4

 من التمطق وهو تذوق الشيء بضم إحدى الشفتين على األخرى مع صوت بينهما.: العذرة. ويتمطق: وسطه. والسلح: يختن. وسراة الضحى
تكلم عنهم يوم فخارهم، تلجلج في كالمه، لقلة بيانه، كأنه يتمطق والمعنى أنه يخرجهم من أن يكونوا عربا، ويجعلهم غير مختونين، إلحاقا لهم بالعجم، وأن خطيبهم الذي يزعمونه فصيحا، إذا 

 في سلحة. ويفهم من وصفهم بذلك في الضحى، أنهم كسالى ال يقومون من فرشهم إال في ذلك الوقت.
 في المحاسن واألضداد للجاحظ: 5

 إال العجوز وعين الكلب والقمر  لم يخلق هللا خلقاً كنــت أكرهه
 وهذه شيخةٌ قـــــــــوامة السحر  ستــضاء بههذا يصيـح وهذا ي

 



 ابن عبد البر -من: بهجة المجالس وأنس المجالس 
 

 ا أحب، فقال فيه:أقبل أعرابي إلى سوار فلم يصادف عنده م)كلب( 
 ألحالم عباراـــــــــــــــــــوكنت ل  ي رؤيا وعبرتهاـــــــــــــــرأيت ل

 ان الكلب سواراــــــــــــكــــكلبا ف  ي ليلتيـــــــــــــــــــبأنني أخبط ف
 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 

 
 فقال فيه الشاعر: .ادهققد عقر كلبا فأوكان الربيع العامري واليا باليمامة، فأتي بكلب )كلب( 

 ري رقيعــــــــــــوأن الربيع العام  ه حقا لقاؤهـــــــــــــشهدت بأن الل
 مسلمين تضيعـــــــــدماء كالب ال  كلب فلم يدعـــــــــــــأقاد لنا كلبا ب

 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 
 
له مع حيص بيص ماجرايات، فمن ذلك أن حيص بيص خرج ليلة من دار الوزير . 1ن قطان ابن الفضل البغدادي، المعروف باب( كلب)

ً  ،.. الزينبي، فنبح عليه جرو كلب وضمنها بيتين  ،وكان متقلداً سيفاً، فوكزه بعقب السيف فمات، فبلغ ذلك ابن الفضل ..، فنظم أبياتا
 ى السيف من يده وأنشدهما، ...فألق ،لبعض العرب قتل أخوه ابناً له، فقدم إليه ليقتاد منه

ورتب معها من طردها وأوالدها إلى باب دار الوزير  ،وعلقها في عنق كلبة لها أجر ،عمل األبيات في ورقة ـالمذكورـ ثم إن ابن الفضل 
 وعرضت على الوزير فإذا فيها: ،كالمستغيثة، فأخذت الورقة من عنقها
 لة أكسبته الخزي في البلدفعـأتى ب  ل بغداد إن الحيص بيصــــــيا أه
 ضعيف البطش والجلد ري  على جُ   و الجبان الذي أبدى تشاجعهــــــه

 2ودبواء عنه في القَ ـــــــولم يكن ب  يه بهده مال يدِ ــــــــــــوليس في ي

 واحد الصمدـــــــدم األبيلق عند ال  من بعدما احتسبت 3فأنشدت جعدة

 دي أصابتني ولم تردــــــــإحدى ي  اء وتعزيةنفس تأســــــــــــأقول لل

 ن أدعوه وذا ولديـــــهذا أخي حي  ن فقد صاحبهـــــــكالهما خلف م

 والبيت الثالث مأخوذ من قول بعضهم:
 ن لؤم أحسابهم أن يقتلوا قوداـــــم  وم إذا ما جنى جانيهم أمنواــــــــق

 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 
 وقال نُفَيع بن صفَّار المحاربي من ولد ُمحاِرب بن ُخَصفة في حرب قيسٍّ وتغلب:ـ أبنة( لب ك -خصى )

 حتى تَعادََل َميُل تَغِلب فـــــاستََوى  أفنَْت بَني ُجَشم بـــــــن بكرٍّ َحْربُنا
 فلتَْبِك تَْغِلُب لــــــألُنوِف وللُخصى  أَكَل الكـــــــالُب أَنوفَهم وُخَصاهُمُ 

د:وق د، ويكنى أبا محمَّ  ال أبو الشمقمق وهو َمْروان بن محمد، مولى مْروان بِن محمَّ
 وَجدُوه بـــــــــــــــــــــــــــــاألُبُلَّه  يُوسُف الشاعُر فَــــــــــــــــــــْرخ

 وف ُجلَّهكامناً في َجــــــــــــــــــــ  قَــــــــــــــــــــــــــــــْد تُلق ِي َحلَِقيٌّ 
 ـــــِب علْيِه بـــــــــــــــــــــــِمَسلَّه  خيَّطوها خْشيَةَ الــــــــــــــــــكلـــ

 الجاحظ -الحيوان من: 
 

 وقال ابن بس ام:
 ي أمثاِله َخلَفُ ــــمنه وف الكلبِ في   د ماَت قلُت لهمــــــــقالوا خليفتُنا ق
 ه الهمُّ واألَسفُ ــــــاآلَن طاَب علي  لهم رٌّ منه قلتُ ــــــــحتَّى إذا قاَم ش

 العبدلكاني الزوزني -حماسة الظرفاء  :من
 
 :ابن الرومي ـ فيل(كلب )

 ي وجوه الكالب طولــــــــــــــوف  ه طولــــــــــــوجهك يا عمرو في
 لا كلُب، والكلُب ال يقوــــــــــــــي  يــــــــــــــــفأين منك الحياُء قل ل

 ن شأنه الغلولـــــــــــــــوالكلب م  ن شأنه التعد يــــــــــــــوالكلُب م
 ها وال تزولــــــــــــــــــيزول عن  ك طراــــــــــــــــــمقابح الكلب في

 ه والرسولــــــــــــــــــحماكها الل  اتٌ ـــــــــــــــــــوفيه أشياء صالح
 ه الذلُّ والخمولــــــــــــــــــوحظُّ   ك نَْبحٌ ـــــــــــــه هريٌر وفيــــــــفي

 دره سُفولـــــــــــــن قــــــففيك ع  ك غدرٌ ــــــــــــــوالكلُب وافٍّ وفي
 امي وال تصولــــــــــا تُحــــــوم  ن المواشيـــــــــــــوقد يحامي ع
 هم قصة تطولـــــــــــــــــــــقصت  ل بيت سوءــــــــــــــوأنت من أه
 فاءهم طبولــــــــــــــــــن أقــــلك  ورى عظاتٌ ـــــــــــــــوجوههم لل

                                                           
[ كان غاية في الخالعة والمجون، كثير المزاح والمداعبات، مغرى بالولوع بالمتعجرفين والهجاء لهم، وله في ذلك نوادر 498 - 418أبو القاسم هبة هللا بن الفضل بن القطان .. البغدادي .. ] 1

 ر.ووقائع وحكايات ظريفة، وله ديوان شع
 دم فالن بواء لدم فالن، إذا كان مكافئاً له. : ومعناها السواء، ويقال -بفتح الباء الموحدة وبعدها الواو والهمزة ممدودة  -فالبواء  "ولم يكن ببواء عنه في القود"قوله  2
أبا "ن أسماء الكلبة، هكذا سمعته ولم أره في شيء من كتب اللغة، بل الذي قاله أرباب اللغة إن وهو اسم م -بفتح الجيم والدال المهملة وبينهما عين مهملة ساكنة وفي األخير هاء ساكنة  -جعدة  3

 ، كني الذئب بها لمحبته إياها."اسم النعجة"كنية الذئب، وجعدة  "جعدة



 **  
 ملوك غولــــــــدامى الــــــفمن ن  ن الندامىــــــــــــــإن كنَت حقا م

 يبول رٌّ ــــــــــــــه حِ ــــنــأحسن م  وهــــــــل فــيــســويٌل يــــوجه ط
 1نُّغولــــــــــــــذا الــــــكــــولم ه  مٍّ ـــــطْ ــْرٌب وطوُل خَ ــــبل فيك سُ 
 عقولــــــرى الــــما تــــــهذين في  ة الندامىـــــــــــــــــــــفإن تكن آل

فتوحٍّ   لى وجوهـــــــــــــــطوُل ُخطومٍّ ع
 ها تهولُ ــــــــــواهــــــــــأف 2

 والفُيول 3عُ ــــــــــــــالليــبــــإال ال  دامىـــــــــــــنــــــادة الــس فما إذاً 
 ولــمــألذى حــــــــــٌر لــابــصــل  راك يوماــــــــــــــــــــإن رئيسا ي
 ل بختي الَملولــــــــــــــــعليك، ب  ن أطاق صبراــــــــــــــما ملَّني م

 ل فاعل فعولـــــعــــفــــتــــســــم  ل فاعل فعولـــــعــــفــــتــــســــم
 وى أنه فضولــــــــــــــــمعنى س  ناك ليس فيهــــــــــــــــــبيت كمع

 ديوان ابن الروميمن: 
 
 وقال آخر:( فيل)

اويهْ   باٌب يرى ليس لــــــــــــــــه داخلٌ  ع في الزَّ  إال  ِخــــــــــــــراً ُجم ِ
 ومثله نِيَط بــــــــــــــــــــأوصاِليهْ   إن جئت فالفيُل عــــــــــلى هامتي

 وقال بعض األكِرياء في امرأة كان َحملَها:
 ال ثَعــــــــــــٌل في ِسنَّها وال قََصمْ   بيضاء مــــن ُرفقِة ِعْمَراَن األصم  
 وم تُــــوافي بالـــــــــــحرمْ كأنَّها ي  بَْهكنَة لو تركب الفيـــــــــــَل َرَزمْ 

ِ ِرَهمْ  اُء َعْن ِغب   غَماَمةٌ غــــــــــرَّ
 الجاحظ -الحيوان من: 

 
 وقال مروان بن محمد وهو أبو الشََّمْقَمق..: ( أير )فيل ـ

ــــــه لي في ُرْؤيِة الفيلِ   يا قوم إنَّي رأيُت الِفـــــــيَل بعدَُكـم  فباَرَك اللـ 
كـهرأيت بيتاً   فكدُت أصنُع شيئاً فــــي السراويلِ   له شــــــــــيُء يحـر 

ها:   وقالت دودة ألم ِ
ــــهُ لي في رؤية الفيلِ   يا أم ِ إن ي رأيُت الِفيـــــَل ِمن َكثَـبٍّ   ال باَرك اللـ 
ا بُصْرت بأيــــــر الِفيل أْذَهلنـي  عن الحميــِر وعن تلك األبـــاطيلِ   لم 

 الجاحظ -ن من: الحيوا
 الشمقمق يديوان أ ب     

 
 وقال أعرابيٌّ َوَوَصف امرأةً له: ( هجاء امرأة)

 لو أكلْت فِيــلــْيــــِن لم تَْخَش البََشمْ 
 الجاحظ -الحيوان من: 

 
 :وقال آخر( هجاء امرأة)

 قــــنواء بالعرض والعينان بالطول  د مضحكهابرقطاء حدباء يبدي الك
 كأن مشفرها قد طر من فـــــيـــــل  ــــــــــــيه نقرتهالها فم ملتقى شدقـ

 4مظهرات جميعا بالــــــــــرواويل  أسنانها أضعفت في خلقها عـــــددا
 ديوان الحماسة :من

 
 هذه القوافي:وله في غرضٍّ اقترح عليه، وُسئل أن ينظم في معناه ..  اإلمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان( نيك –هجاء امرأة )

 ِضرَوةٌ عاديةٌ كـــــــــــــــــــاللَّبوهْ   أُمُّ عي اشٍّ فـــــــــــــــــــــــتاةٌ ُخبأَهْ 
 أنجزتْها، فعليــــــــــــــــــــها تُكأهْ   َزْولَةٌ إْن وعدَتْـــــــــــــــــنا َزْورةً 
 صعودَ الــــــــــــمربأهْ طلبْت مني   كل ما ُرمـــــــــــــــــُت مبيتاً عندها
 فضحــتْــني بصـــــــــــياح الحدأهْ   وإذا حــامــلــتُــــــــها في ُحجرها
 مَع أير الفــــــيــــــــــــل إال ُهزأهْ   لو بأير الفيل نِيكــــــــْت لــــم أكن
 ــــــمٍّ ُزَكأَه؟غير ِجــــْبــسٍّ أو لَــئي  ما لنا لســـــــــــــــنا نرى أوالدها

 الباخرزي ـمن: دمية القصر وعمدة أهل العصر 
 

 ابن الرومي: هجاء جحظة
 سرطانشطرنج ومن  فيــــــلمن   نبئُت جحظةُ يستـــــعيــر جحوظه

                                                           
 نغل، ولد الزنا.: نغول، م 1
 أول المطر، الناقة الواسعة اإلحليل.: فتوح 2
 .بالوعة، مصرف الماء: بالليع، م 3
ها بأن فمها في السعة بلغ نقرة القفا وأن شفتها غاية الرقطاء المنقطة بالبرش / والحدباء الخارجة الظهر/ والكبد الشدة/ نقرتها أراد نقرة قفاها / ومعنى طر أي قطع من طرته أي جانبه/ يصف 4

ع راوول وهي أسنان زوائد تكون خلف األسنان، والمعنى أن أسنانها على غير النسبة المعتادة في الغلظ كأنها قطعة من شفة الفيل / مظهرات أي جعل بضعها فوق بعض/ والرواويل جم
 المألوفة.



 أال يكون لــــــــــــــــوجهه عينان  ما ضر  من عيــــــــناه تانك ويَحه
اعة اعــــــِة الشيطان  ناهيك بالشيــــــــــطان من فزَّ  وابن استها فــــز 
 ألَم الــــعيون لـــــــــــــــلذةِ اآلذان  1يا رحمتا لــــــــــُمنادميه تجشموا

 من: ديوان ابن الرومي
 ابن خلكان -وفيات األعيان      

 
 ها: طول بظرها. قال جرير:العُْنبُل والعُْنبُلة: البظر. وامرأة ُعْنبُلة: طويلة العُْنبُل. وُعْنبُلت -عنبل 

ـَز بعـد الطَّـْلـِق ُعــْنـبُــلُـها  الفيــلقال الـقَوابـُل: هــذا ِمـْشـفـر   إذا تَـرمَّ
 لسان العربمن: 

 
 أنشد المدائني:

 رصاصاً بــأثــقـــل مــن مــعــبــد  تحــمــــله مــوقــــراً  الفيـــــلوما 
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 
 وقال جريٌر حيَن شبَّه أشياء من المرأة بأشياء من الحشرات وغيرها وذكر فيها الُجعل فقال:( رأة قبيحةام)

 إلى تيميةٍّ كــــــــــــــــعَصا الَمليلِ   كـــــــالقرنبىتَرى التَّيميَّ يْزحُف 
عفران َعروُس تْيمٍّ   ولِ الد حُ  الــــــــُجعلِ وتْمشي ِمْشية   تشيُن الـــــــــزَّ

 فيلِ ورأُس  الــــــــــُحبَين أم ِ َشوى   عروَس تيمٍّ  :ـلونالمجتَــــــــيَقوُل 
 الجاحظ -الحيوان من: 

  عيون األخبار )كتاب النساء( ابن قتيبة
 
: تقول العرب َسدَك به ُجعَله، وقال الشاعر:( خراء –جعل )  وقال يحيى األغر 

 إنَّ الشقيَّ الذي يُْغَرى بــــه الُجعَلُ   إذا أتيُت ُسليَمى َشبَّ لــــــي ُجعَل
جل إذا لَِصَق به من يكره، وإذا كان ال يزال يراه وهو يهُرب منه، قال يحيى: وكان أصلُه مالزمةَ الُجعَل لمن  بات يضرب هذا المثُل للرَّ

 في الصحراء، فكلَّما قام لحاجةٍّ تبِعه؛ ألنَّه عنده أنَّه يريد الغائط.
 لقََرْنبَى يقول ابُن مقبل:وفي ا القرنبى:

 ً  قبُوَع القََرْنبَى أْخلَفَـــــــتْه مجاعره  وال أطُرق الَجاراِت بِاللَّيل قابــــعا
جَل إلى الغائط.  والقبوع: االجتماع والتقبض، والقَرْنبى: دوْيبَّةٌ فوق الُخْنفََساء ودوَن الجعل، وهو والجعل يتْبعان الرَّ

 الجاحظ -الحيوان من: 
 
والجعل يحرُس الن يام، فكلما قام منهم قائٌم فمضى لحاجته تبِعه، طمعاً في أنَّه إنَّما يريد الغائط، وأنشد بعضهم قول ( خراء –عادة الجعل )

 الشاعر:
 كأنَّه شرطيٌّ بـــــــــاَت في َحَرِس   يبيُت في مجلس األقواِم يــْربــُؤهم

 بالفسولة، وبكثرة األكل، وبعظم َحْجم النَّجو:وأنشد بعضهم لبعض األعراب في هجائه رجالً 
ى واكتحل  لجاَرتيه ثــــمَّ ولَّى فَــــــــــــــــنثلْ   حتَّى إذا أضــــحى تدرَّ

 رْزَق األنوقــيــِن القرْنبى والَجعَلْ 
بل  -سمى القرنبي والجعل  خمة، وهي أحد ما يقت -إذ كانا يقتاتان الز ِ  ات العذرة، وقال األعشى:أنُوقين، واألنوق: الرَّ

 يُْعِجُل كفَّ الخاريء الُمطيـــــــبِ   يا َرخماً قــــــــــــاظ على يَْنخوب
 المطيب: الذي يستطيب بالحجارة، أي يتمسَّح بها، 

خم في هذا المعنى و بل، إالَّ أن  ذلك على التشبيه لها بالر  ون باألنوق كلَّ شيءٍّ يقتات الن ْجو والز ِ  حدهُ،....وهم يسمُّ
اجز   وهو يهجو بعضهم بالفُسولة، وبكثرة األكل، وِعَظم حْجم النَّْجو:  -وقال الرَّ

ي وْحده أْلــــــــــفي ُجعَل  باَت يعش ِ
 الجاحظ –الحيوان من: 

 
 لــــعــفي جــــبات يعشى وحده أل  طعامٍّ وأكلــــــــــــــــــــإذا أتوه ب

 يان التوحيديأبوح ـاإلمتاع والمؤانسة  :من
 
واألجناس التي تريد العِذرة وتطلبها كثيرة، كالخنازير، والدَّجاج، والكالب، والجراد، وغير ذلك، ولكنها ال تبلغ مبلغ ( ما يطلب العذرة)

خمة.  الُجعل والر 
 الجاحظ -الحيوان من: 

 
 قال الراجز:( دجاج)

ِ قد مــ  أقبلن من نِــيـــــــــــرٍّ ومن ُسَواجِ   ـــــــــــل  من اإلدالجِ بالحي 
 يمشون أفواجاً إلـــــــــــــى أفواج  فَُهم رجاٌج وعـــــــــــــــلى َرَجاجِ 

 مشَي الفراريجِ إلـــــــــــى الدجاجِ 

                                                           
 تحملوا. : وفيات األعيان البن خلكانفي شذرات الذهب البن العماد، و 1



 الجاحظ -الحيوان من: 
اج:  عبد هللا بن الحج 

 بيوِض  فزعُت إلى ُمقوقــــــــــــيةٍّ   أُحيحٍّ كأني إذا فِزعت إلــــــــــــى 
 ً ة َغيضةٍّ لَِقحــــــــــــت كشافا  ِلفَقَحتِها إذا بََرَكــــــــــــــت نَِقيضُ   إوزَّ

 الجاحظ -الحيوان من: 
 1 البالذري –أنساب األشراف     

 
 وقال بعضهم في سرعة الكالم:

 يــلــــــــــقى بينهن سِويقُ  فراريج  كأن بــــــني راالن إذ جاء جمعهم
 العسكري -ن المعاني ديوامن: 

 
 وقال عطارد الفزاري:( أثر السكر)

 بأطراف الـــــــزجاج من العصير  شربنا شربة من بيـــــــــــت راسٍّ 
 نـرى العصفور أعــظــم من بعير  وأخرى بالمــــــروق ثم رحــــــنا
 يرأمير المؤمنين عــــــــــلى السر  وحتى خلُت ديـــــــــــَك أبي نُميرٍّ 
 بنات الروم ترقـــــص في الحرير  كأن دجاجهم فـــــــــــي الدار قُطا
 يَفلن أنامل الــــــــــــرجل القصير  فبت أرى الكواكب دانــــــــيـــات
 وأمــســُح جــبــهــة الـقـمر المنير  أُدافعهن بالــكــفــيــن عـــــــــــني

 الرقيق القيرواني -من: قطب السرور في أوصاف الخمور 
 

 قال في ابن الدجاجي: ،ابن الرومي )قيادة. أبنة. دجاج(
 ُموِعدةٌ بـــــــــــــــــالشر  ال واِعدهْ   صورتُــــــــــــــــــــه ناعتةٌ ُخْبَرهْ 
 وعينُه عـــــــــــــــن ِعرسه راقِدهْ   يُذِكي عـــــــــــــــلى ُرغفانِه عْينَه

 ألصبحــــــــــــــــْت فقحتُه كاِسدهْ   ــــــــــــو حمى فرَجهاال تعذلوه، ل
 تُخَزن فيــــــــــــــه الكتُب الواِرده  قاتلــــــــــــــــه الرحمُن من كاتبٍّ 
 فإنه فــــــــــــــــــــــي خلقه زائده  واجتث ه الخالـــــــــــــــُق من خْلِقه

 ولؤُم تلـــــــــــــك الشيمة الجاِحده  ــــده بخلُهأعدى دجاجا عنـــــــــــ
 تبيض فيما بينــــــــــــــــها واحده  فأصبحْت عشُر دجاجاتــــــــــــــه
ة  تُعلَم إال فضلـــــــــــــــــــةَ المائده  وصار ال يعلفــــــــــــــــــــها ذر 
 ا مْعدتُـــــــــــــــــــه الفاسدهتنثره  بل فضلة المعدة وهـــــــــــي التي
 ُهن ِئِْت عدوى الــــــــشيمة الماجده  يا عْشَر أستاهٍّ بـــــــــــــــها بيضةٌ 
 وال تَقُْم عــــــــــــــــــن مثله والدهْ   ال تْخُل عـــــــــــــــن أمثاله ُحفرةٌ 

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 جحظة البرمكي:)أكلة( 
: مـــــــــــــا دَهى ناِظَريَك؟َوقائِلِ  ـــــــــــي دُهيتُ   ةٍّ  فَقُلُت: ُرَويدَِك، إِنـ 

 فَما ِزلُت أُصفَــُع، َحــــــت ى َعميتُ   َشقَقُت دَجاَجـــــــــةَ بَعِض الُملوكِ 
 من: ديوان جحظة البرمكي

 
ا يُكتَب للهْزل ( ديك / حر) يك، ممَّ عر الذي قيل في الد ِ  وليس للِجد ِ والفائدة، قوُل أبي الشََّمْقَمق: ومن الش ِ

 ثــمَّ قــالــت: َمـــــــــن يَــنِـــــيك؟  َهــتَــفَــــــــــْت أمُّ ُحـــَصـــيــــــنٍّ 
 ً  ِمــثــــَل َصــحــراء الــعَــتيــــــكْ   فَــتــــحــْت فَــــْرجاً َرِحــيــــــــبـا

اٌج وِديـــــــــــــكْ   ـــــيــه بَــــــــــطٌّ فــيــــــــــه َوزٌّ ف  فــــيــــــــــه دُر 
 الجاحظ -من: الحيوان 

 ديوان أبو الشمقمق      
 

ال: )ضب(  ، لطارق وكنيته أبو السَّم  ديني  العُْكلي   وأنشدنا أبو الرُّ
ـا تـْدِري ال ألَــــــــــــــــمَّ  ـــــري وَعْسِريأن ِي على َميَاســــ  يا أم َسمَّ
 َضْخم المثاليـــــــــِث صغير األيرِ   يَكفيِك ِرْفدي رجـــــــــــالً ذَا َوْفر
 كأنَّه بين الــــــــــــــذَّرى والِكْسـرِ   إذا تغَد ى قــــــــــاَل تَْمري تْمـري

ى بمكانٍّ قَْفرِ  َضبٌّ   تََضــــــــــــــحَّ
 الجاحظ -الحيوان من: 

 

                                                           
 ، ويكنى أبا العباس:أُجيحعيط، ولقبه عبد هللا بن الحجاج الغطفاني في هجاء خالد بن خالد بن عقبة بن أبي م: أنساب األشراف للبالذري: في 1

 تبيضدخلت على ُمقوقــــــــــــيةٍّ   أُجيحٍّ عـــــــــــــلى  دخلتكأني إذ 
ً  غيطةإوزة   نقيض ربضــــــــــــتلفقحتها إذا   لَِقحـــــــــــــت كشافا

 



يصيد الظ ِرباُن الضب  في جوف ُجْحره حتى يغتصبه نفَسه؛ وذلك أن ه يعلم أن ه أنتن خلق للا  فَسوة، فإذا دخل عليه ( الظربان للضبصيد )
 ُجحره َسدَّ َخصاَصه وفروَجه ببدنه، وهو في ذلك مستدبٌِر له، فال يفسو عليه ثالَث فََسَواِت حتى يُْعِطَي بيده فيأكله كيَف شاَء.

ناعات والت ِجارات، فقال:ولذلك ق  ال الراجز، وهو يذكر تكسُّب الظربان بفسوه ِلُطْعِمِه وقوته، كما يتكسَّب الناس بالص ِ
 مستمِسَكْيِن بالـــــــــبِطاِن َوالحقَب  باتا يُحكَّان عراِصيَف الـــــــــقَتَبْ 
 من الَحَربْ وابن يــــــــزيدَ َحَرٌب   كما يُحكُّ القيُن أطــــراَف الخَشبْ 
 كالظَِّربان بــــــــــــالفَُساِء يكتِسبْ   ال ينفع الصاحـــــــَب إال  أن يَسُب  

 الجاحظ -الحيوان من: 
 
 وقال أعرابي: ( من طرائف العشاق)

 وكنت إذا ذكـــــــــــرتِك ال أخيبُ   ذكرتك ذكرةً فاصطــــــــدت ضبا
 من: الكامل ـ المبرد

 
ومر بباب الطاق، فإذا بطير يدعى الشفانين،  ،فوجده يئن من علة، فخرج عنه ،عاد بعض الملوك ،ني أن بعض الكتابقال: وبلغ)ثقيل( 

 فاشتراه وبعث به إليه،
ما كنت  ضباوكتب كتابا وتنطع في بالغته: وتذكر أنه يقال له شفانين، أرجو أن يكون شفاء من أنين. فوقع في أسفل الكتاب: وهللا لو عطست 

ا إال نبطيا، فأقصر عن تنطعك، وسهل كالمك. قوله: لو عطست ضبا، يريد أن الضباب من طعام األعراب وفي بلدهم؛ فقال: لو عندن
عطست فنثرت ضبا من عطاسك لم تلحق باألعراب ولم تكن إال نبطيا. وقد جاء في بعض الحديث: إن القط من نثرة عطسة األسد، وإن الفأر 

 ال هذا: لو أن الضب من نثرتك لم تكن إال نبطيا.من نثرة عطسة الخنزير. فق
 :1يهجو حبيبا مخلد الموصليوفي هذا المعنى قال 

 ي ذاك كالمـــــليس ف  ربيـــــأنت عندي ع
 مامـــــــزامى وثــــخ  ر ساقيك وفخذيكـشع
 ك ثغامـــــــــونواصي  ذى عينك صبغـــــوق

 امع وبشـــــبــشلوك ن  نــوضلوع الصدر م
 ك نعامــــــانجفلت من  ت كذاـــــــــلو تحرك

 ع عظامــــــــــويرابي  باء راتعاتـــــــــوظ
 حمامـــــــحبذا ذاك ال  تغنىــــــــــــوحمام ي
 ك األنامــــــكذبني في  بي إنــــــــــأنا ما ذن

 ه الكرامـــــعرقت في  ا إنــــوفتى يحلف م
 باط حامــمن بني األن  اسميـــــــج :ثم قالوا
 ربي والسالمـــــــــع  ت إالـــا أنــــكذبوا م

 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 
 
 وقال أخر: ( بين زوجين )

 لها ندٌب من حك ــــــها غير دارس  الـقـفـا 2ـــــــــبـاءــعـلـــــــ موت رة
ز شـامـس اءٍّ ــــحرب 3بغغبا  إذا ضحكت حالت غــضوٌن كأنها  تحو 

 ن القد  يابســــــمغاران من جلدٍّ م  ها رشـاء مـحـالةٍّ ـــــــــكأن وريدي
  ابن قتيبةـ  عيون األخبار :من

 
 وقال آخر: 

 هل يصلح الخلخال في رجل الذ يب  بـــــــيا عجبا والد هـر ذو تـعـاجـي

                                                           
 ، كان أول شعر هجا به مخلد أبا تمام، قوله:أخبار أبي تمام: الصولي فيعند  1

 في ذاك كالم األصل  أنت عنـــــدي عربي
 أَجئِي  مــــــــــا ترام  عربي عـــــــــــربي
 خزامى وثــــــــــمام  شعر فخذيك وساقيك

 صدرك نبــــع وبشام  من الشلو وضلــــوع
 ونواصيــــــــك ثغام  وقـــذى عينيك صمغ
 النجفلت منــــك نعام  لو تحــــــــركت كذا

 ويــــــــــرابيع عظام  مخصبات ظــــــباءو
 فيـــــــك الكراملفني   خا أنا مــــا ذنبي إن

 من بـني األنباط خام  جاِسمي  : ثم قــــــالوا
 عــــــــربي ما تُضام  كذبــــــوا ما أنت إال
 وحــــــــــواليه َسالم  بيتُه ما بيـــــن َسلمى
 ء قِــــــــــسي  وسهام  وله مـــــــن إرث آبا
 قد دنــــا منها ِصرام  ونخيل باســـــــــقات
 عـــــــــربي والسالم  ما أنت عــــــندي إال

 

ما منبت العُرف. وإن شئت قلت ِعلباءان؛ ألنَّها همزة َعَصُب العُنُق؛ .. الغليُظ، خاصة؛ .. َعَصٌب في العُنق، يأْخذ إِلى الكاهل، )لسان العرب( الِعلباء عصب العنق، وهما ِعلباوان بينه: الِعلباءُ  2
اح في اللغة(ملحقة،   )الص ح 

يَكة والشاَء والبقر؛ واستعاره العجاج في الفَحل، فق: الغَبَُب والغَْبغَبُ  3 َن من جلد َمْنبِِت العُثْنُوِن األَْسفَِل؛ وَخصَّ بعُضهم به الد ِ  ال:ما تَغَضَّ
 ءٍّ تََمسُّ الغَْبغَبابذاِت أَثنــــــــــــــا

 يعني ِشْقِشقة البعير. واستعاره آخر للـِحْرباِء؛ فقال: 
 وتَْخَضرُّ من شمِس النهار َغباِغـبُهْ   إِذا َجعَل الـِحْرباُء يَْبيَـــــضُّ رأْسُه

 )لسان العرب(



 د العـرقـوبــــاليابس الكعب الحدي
  ن قتيبةابـ  عيون األخبار :من

 
 رأى أعرابي  امرأة في شارةٍّ وهيئة، فظ ن بها جماالً، فلما سفرت فإذا هي غوٌل؛ فقال: )قبح امرأة( 

 علي  ولــــوال ذاك مت  من الكرب  فأظهرها ربي  بـمـن  وقــــــــــدرةٍّ 
ا بدت سب حت من قبح وجههـا  الكلبخيٌر من  1قلت لها:الس اجور  فلــم 

  ابن قتيبةـ  رعيون األخبا :من
 

 )هجاء امرأة...سحاق وعيوب جسدية(
 جارية قد ولدت منه، وكانت سيئة الخلق قبيحة المنظر، وكان يبغضها وتبغضه فقال فيها: السماعيل بن عماركان 

ـْردَةٍّ   3ألـصَّ وأخـبَث مــــــــن ُكــْنـدُِش   كالعـصـا  2بُِلـيُت بـــــــــــَزمَّ
 وتـمـشي مــــــع األْسـفَه األْطـيش  وتـأبى الرجالتحـب النـســــــــاء 

نَـتْ  يَـّ  4ولوٌن كبَـْيـض الــــقـطا األْبـَرش  لها وجـه قــــــــــــرد إذا  ازَّ
ـةٌ   8من المْرعـش 7كمـثل الخــوافـي  6َجـثْـلَـةٌ  5ومن فـوقـه  ِلـــــــــــمَّ

 10زادَ عـلى َكــِرِش األْكَرش 9بِ   وبطـٌن َخـواصـره  كالــــــــــِوطـا
 أِخــر  عـلى جانـــــــــب الَمـْفـَرش  وإن نََكَهْت ِكـْدُت مـــــــــن نَـتْـنها
لَّة  وثـدٌي تـدل ى عـــــــــــلى بطـنـهـا  الـــــُمـْعِطـش 11كِقـْربـة ذي الـثَـّ
 13مشية المـنـتـشيإذا ما مشــــْت   12وفَْخـذان بـينـــــــــــهـما بَْسـَطـةٌ 

 14كــساق الـدجـــــاجة أو أَْحـمـش  وساٌق  يخـلخـلــــــــــــــها خـاتــمٌ 
 من القـــبر ذي الَمـْنـبَـش 16أََصـلُّ   15وفي كل ضـرس لــــــها أُْكـلَــةٌ 

وفـيها، وإِْصـــاللَ   ولـما رأيت خــــــــــــــوا أنـفـهــا
 ما تـْحـتَـشي 17

 أشد اصـفـــــــرارا من المـشـمـش  مثـــــِل ِظـْلف الغـزالإلى ضامرٍّ 
 18فـرار الهـجـيـــــن من األعمـش  فـررُت من البـيت مــن أْجـلــــــها
 الُمـْنـفَـش 20إذا راح كالـــــعُـطُـب  19وأْبـردُ من ثـلـــــج ساتِـيــــــدََما
ـةٍّ   22لى الشـــط من َمـْرَعـشتـنِـق  ع  21وأرسُح من ضـفـدع عــــــــثَـّ

 تُـِمـرُّ المـحـــــــــــامل لم تُـْخـدش  وأوسع من بــــــاب جسـر األميـر
 23فـقْد قلُت طـــْردًا لها: َكْشـِكـشي  فهـذي صـفاتــــــــــــي فال تـأْتِـهـا

 373: 11من: األغاني 

 ألعرابي في امرأته 
ـــــــــــــــردةٍّ كالـعـ  مـــــــــــــن كنـدشألص وأخبـث   صـابليت بزم 

ينـــــــــــت  ووجه كبيض القـــــــــطا األبرش  لها شعر قـــــردٍّ إذا از 
 كــساق الـدجـــــاجة أو أَْحـمــــش  وساٌق  يخـلخـلــــــــــــــها خـاتــمٌ 
 مـشأشد اصـفـــــــرارا من المـشـ  لها ركـــب مثـــــل ِظـْلف الغـزال
 إذا أسفرْت بدُر الــــــــــــــكشمِش   كأن الثآليَل فــــــــــــــــــي وجهها

 ابن أبي عون  -من: التشبيهات 
 أنشدنا دعبل: 

ـــــــــــــــردةٍّ كالـعـصـا  ألص  وأسرق مـــــــــــــن كنـدش  بليت بزم 
ينـــــــــــت  ـــــــــطا األبرشووجه كبيض الق  لها شعر قـــــردٍّ إذا از 
 إذا سفرت بَدَدُ الــــــِكْشـــــــِمـــش  كأن  الثاليـــــــــــــــل في وجـهـهـا

                                                           
اح في كلٌب ُمَسْوَجٌر. : َخَشبة تُْجعَُل في ُعنُِق الكلب. يقال: الساجور 1  اللغة()الص ح 
 المرأة التي تشبه الرجال خلقا وخلقا.: الزمردة والزنمردة 2
 عروف.ضرب من العقاعق، وهي طيور تشبه الغربان، طويلة الذنب، وتوصف بالخبث والسرقة. ويضرب بها المثل. وقد يكون كندش هنا اسما علما  للص م: كندش 3
 اء، أو غبراء أو نحو ذلك.اختالف اللون، فتكون فيه نقطة حمراء وأخرى سود: البرش 4
 شعر الرأس المجاور شحمة األذن.: اللمة 5
 الغليظة الملتفة.: الجثلة 6
 ج خافية  وهي إحدى ريشات أربع إذا ضم الطائرجناحيه خفيت.: الخوافي 7
 جنس من الحمام يحلق في الجو، وقد يعني هنا النسر الذي قد هرم.: المرعش 8
 عظيم.سقاء اللبن،الثدي ال: الوطاب 9

 العظيم البطن.: األكرش 10
 القطعة من الغنم.: راعي الغنم. الثلة: ذو الثلة 11
 فرجة.: بسطة 12
 السكران.: المنتشي 13
 الدقيق.: األحمش 14
 داء يصيب األسنان فتتكسر وتتساقط.: األكلة 15
 أكثر صال، وهو ما تغير لونه وأنتن.: أصل 16
 مدة الحيض. رائحة ما تحتشيه في فرجها: إصالل ما تحتشي 17
 الذي ضعف بصره مع سيالن دمع عينه غالبا.: األعمش 18
 جبل بالهند ال يعدم ثلجه أبدا.: ساتيدما 19
 القطن.: العطب 20
 الضئيلة الجسم.: العثة 21
 مدينة في الثغور بين الشام وبالد الروم.: مرعش 22
 اهربي.: كشكشي 23



  من: عيون األخبار )كتاب النساء( ابن قتيبة
 الخزاعي دعبل ديوان

 
 ُمْكرمة بنت الُكحيَل الفَراسي ة، أم ُسليمان، وأْنشدَْت:( رأي في زواج)

 الِط الِمْسِك والقَِطراِن  ــــــل  اختحِ يَ   ِه هل تَْعلََمانِه  ــــــــــــــسألتُكما بالل
 ِري م للَظِربَانِ ـــــــــــــــيَِحلُّ قيادُ ال  ِه هل تَْعلََمانِِه  ــــــــــــــسألتكما بالل

 الَكَرَوانِ قُْمِري ِة ــــــــــــيَبيُت مَع ال  ل ذلك أَنَّهُ  ــــــــبــــَولم أَُك أدِري ق
 الهجري –من: التعليقات والنوادر 

 
جها، وقال:   آلخر في عجوز تزو 

 أقبح 1هو رد بلــكوجه القووجهٌ   اقا بعوضةٍّ ـــجسم برغوثٍّ وسلها 
 ع وتكلحـــوتعبس في وجه الض جي  رأيتها اـــــــإذا م 2وتبرق عيناها
ً   و رأيتهــــــت فماً، لــوتفتح ال كان  نار يفتحــــــــــــمن ال توه مته بابا

 ـــر  وينـــبـــحــأمـامـهـم كـلـبـاً يه  تهاــفما ضحكت في الناس إال ظنن
ذ مـنـهـا حـين يمـسي ويصبح  إذا عـاين الـشيطان صورة وجهها  تعـو 
حـت  بأي  جـمـال لـيت شـعـري تـمـــل ح  وقد أعجبتهـا نـفـسـهـا فـتـمـلـ 

  ابن قتيبةـ  عيون األخبار :من
 3 ابن عبد ربه -العقد الفريد      

 
    :4دعبل ( هجاء امرأة)

 َوَضْبعٍّ وتِمساحٍّ، تَغــــش اَك ِمن بَْحرِ   أاُلُم على بُْغــــــــــضي ِلما بيَن: َحيَّة
 َسطــوة الدَّْهرِ  -لما بَدَتْ  -وَصْفحتُها  تُحاكي نَعيــــــًما زاَل في قُْبحِ َوْجِهها

ً هي ا  وشعبة برسامٍّ ضممــــَت إلى النحرِ   لضَّرباُن في الــــمفاصِل، خاليا
 وإْن برقعْت فالـــقفُر في غاية  القفرِ   إِذَا َسفَرْت كانت ِلــــــــــعينيَك ُسْخنَة
 َرة  تأتِي بــــــــــقاِصَمة  الظَّهرِ ُمَوفَّ   وإن حدثــــْت كانـــْت جميَع مصائبِ 

رِس أَو نتِف شاربٍّ  َحديٌث كقَْلعِ   وغنٌج كحطِم األنِف عيَل بِه صبري  الض ِ
ٍّ وَعن َهَرَمي ِمْصرِ   وتَْفتَرُّ عن قُلـــــــــــحٍّ َعدْمُت َحِديثها  وَعن َجبلي طي 

 من: ديوان دعبل
 ديوان الحماسة      

 
فكتب سنان جوابه أبياتاً  ،حمود بن زنكي كتاباً يهدده فيهصاحب القالع االسماعيلية، كتب إليه السلطان م.. الحسن سنان  وأب)تهديد/ حرب( 
 ورسالة وهما:

 ما مر قط على سمعي توقعــــــــه  ياللرجال ألمر هـــــــــــال مفظعه
 ال قام قائم جنبي حين تصرعـــــه  يا ذا الذي بقراع السيف هــــــددنا
 ضبعـــهأود الغاب واستيقظت ألس  قام الحمام إلى البازي يهـــــــــدده
 يكفيه ما قد تالقي منه إصبعـــــــه  أضحى يسد فم األفعى بـــــإصبعه

 ، ولقدوقفنا على تفصيله وجمله، وعلمنا ما تهددنا به من قوله وعمله، فياللــــــه العجب من ذبابة تطن في أذن فيل، وبعوضه تعد في التماثيل
 ن لهم ناصرون،....قالها قبلك آخرون، فدمرنا عليهم وما كا

 الدميري -حياة الحيوان الكبرى من: 
 
 ومن مليح التعريض ألهل أفقنا، ما قال بعضهم في غالم كان يصحب رجال يعرف بالبعوضة:( أبنة)

 ولكنها َرْمــــــــــــــــــزةٌ غامضهْ   أقول لشادنـــــــــــــــــــــــكم قولة
 يدل على أنـــــــــــــــــها حامضه  مالــــــــــــــــه دائ البعوضلزوم 

 ابن بسام -الذخيرة من: 
 

 قال شاعر مصري جمع بين البق والبعوض والبراغيث:
 ه زيادة ال تنقصــــــــــــوالليل في  لى ظهر الفراش مبغضــنومي ع
 لى عجل فال تتربصـــــوسرت ع  تدأبت كالذباباديات ــــــــــــما ع

 رخصات منه ما ال يرخصـــمست  دائم شربهاــــــب جعلت دمي خمرا

                                                           
 أو هو: في العقد الفريد 1
 نيهاعي تبرق: في العقد الفريد 2
 في العقد الفريد: 3

 إذا ضحكت فــي أوجه القوم تسلح  لها مضحك كالحش تحسب أنــــها
 وقد رت به ثالثا.

 : وقال آخرديوان الحماسة، : في 4
 وضبع وتمساح، تغــشاك من بحر  حية: أالم على بغضي لما بيــــــن

 هروصفحتها لما بـــدت سطوة الد  تحاكي نعيما زال فــي قبح وجهها
 وشعبة برسام ضممــت إلى النحر  هي الــضربان في المفاصل خاليا

 



 ترقص براغيثـــوالبق يسرق وال  برتابة تقينا بعوضــــــــــالفترى 
 الوطواط -مباهج الفكر ومناهج العبر من: 

 
 وقال آخر:

 ا قعيد في البيوت وحيدتيـــــــــــوأن  قد ذكرتك والظالم معبســـــــــــــول
 ا فيه خل يكون عنيدتيــــــــــــــــــم  من قعودي في الهواجو يصفر ــــوال

 تقاتلون على شريب دميمتيـــــــــــي  وس حولي عسكرـــــــــوالبق والنام
ً ـــــــــــوال  نط كالقعقاع فوق كويرتيــــــــــــوي  فار يلعب في الزوايا دائما
 اد ذبابا تجوز كويتيـــــــــــــــيصط  عنكبوت يحوك حلة خيمةــــــــــــوال

 شرب مر من دخيل بليدتيــــــــــوال  ل خبز مثل رأسي يابســــــــــواألك
 رير صرصرة وصفر بويمةـــــوص  ماع نغماتي طنين بعوضةــــــــــوس
 طت ألنك مثلها في الخفةـــــــــــــــن  وددت تعنيق الفويرة كلماـــــــــــــــف

 أصابع لك شبهها في الرقةـــــــــــــب  دت أيدي العنكبوت لشبههاـــــــوحس
 ت نغمات صوت حبيبتيــــــإذ أشبه  وطربت من صوت الصراصر نغمة

 ين تنعمي في غرفتيـــــــــــــــتتنعم  وقاً حيث ال أنت معيـــــــــفبكيت ش

 ابن أبي حجلة -ديوان الصبابة  :من
 

 حيوانات
 وفيه يقول أبو السري سهل بن أبي غالب الخزرجي الشاعر المشهور: ،1حويا النر  الهَ 

 قات عمره أمدـــــــــــــــــليس لمي  لــــــــــــــــإن معاذ بن مسلم رج
 واب عمره جددـــــــــــــالدهر وأث  زمان واكتهلـــــــقد شاب رأس ال

 األمد كول عمرـــــط قد ضج من  :ررت بهـــــــــــــــقل لمعاذ إذا م

 2حياة يا لبدــــــــــــــتسحب ذيل ال  م تعيش وكمــــــــــيا بكر حواء ك

 ها كأنك الوتدــــــــــــــــــوأنت في  ت دار آدم خربتــــــــــقد أصبح

 صداع والرمدــــــــــكيف يكون ال  ها إذا نعبتــــــــــــــــتسأل غربان

 سعير تتقدــــــــــــــــبردك مثل ال  ظليم ترفل فيـــــــــــمصححاً كال

ً   ت نوحاً ورضت بغلةــــــــصاحب  ولدك الولدـــــل ،ذي القرنين شيخا

 ك الجلدــــــــــــــــــــن شد ركنإو  نا ألن غايتك الموتـــفارحل ودع

 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 

 بعض المازنيين:
 لى الكالم بقادرــــــــختماً فليس ع  لى لسان غداقرــــــــــختم اإلله ع
 نافر لصقره ــــــــــــــلحماً يحرك  نطق خلت لسانهـــــــــوإذا أراد ال

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 
 قال أبو نواس من جملة أبيات:( ببغاء)

 ي واحدـــــــــــــــــــيجمع العالم ف  ه بمستنكر أنــــــــــــــــــوليس لل
، وقد 3[عمرو بن سعيد بن مسلم] قال أبو بكر الصولي: ولقد أخذ أحمد بن يوسف الكاتب هذا المعنى وزاد عليه، وكتبه إلى بعض إخوانه

 ماتت له ببغاء، وله أخ كثير التخلف يسمى عبد الحميد:
 زاكاه ذو الجالل عــــــــأحسن الل  ت تبقى ونحن طرا فداكاـــــــــــأن
 مقادير أتلفت ببغاكاــــــــــــــــــــب  لقد جل خطب دهر أتاكاـــــــــــــف

 ت عبد الحميد أخاكاـــــــــــوتخط  منون كيف أتتهاـــــــــــــــعجبا لل
 ن الببغا وأولى بذاكاـــــــــــــت م ـ موـــــــان عبد الحميد أصلح للـــك

 4ة ذاكاــــورؤي ،ذهــــــــــــفقدنا ه  تان جميعاــــــــــــــشملتنا المصيب

 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 ربيع األبرار ـ الزمخشري      

 
ته ... وكان جرير رآه يوم عيدٍّ في قميص أبيض وهو أسود، فقال:( نيك الحيوانات)  الَحيقطان الشاعر، الذي كان يفضل في رأيه وعقله وهمَّ

                                                           
بفتح الهاء وتشديد الرء وبعدها : [، .. وكان في عصره مشهوراً بالعمر الطويل، وكان له أوالد وأوالد أوالد، فمات الكل وهو باق. والهرا190أبو مسلم معاذ بن مسلم الهرا النحوي الكوفي ]+  1

 إنما قيل له ذلك ألنه كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليها.ألف مقصورة؛ و
إلى الحرم يستقي لها، فلما هلكت عاد خير -وهو عاد الذين ذكرهم هللا تعالى في كتابه العزيز  -فهذا لبد آخر نسور لقمان بن عاد، وكان لقمان قد سيره قومه  "تسحب ذيل الحياة يا لبد"قوله  2

نين سنة، وهكذا، حتى سبع بعرات سمر أو عمر سبعة أنسر، كلما هلك نسر خلف بعده نسر، فاختار النسور، فكان بأخذ الفرخ عند خرجه من البيضة فيربيه فيعيش ثمالقمان بين أن يعيش عمر 
 مان، وقد ذكرت العرب لبداً في أشعارها كثيراً،انهض لبد، فلما هلك لبد مات لق: هلك منها ستة، وبقي السابع فسمي لبداً، فلما كبر وعجز عن الطيران كان يقول له لقمان

 الزيادة من ربيع األبرار للزمخشري. 3
 الثالث والخامس.: أورد الزمخشري في ربيعه البيتين 4



 ي قرطاســــــــــــأير حمارٍّ لفَّ ف  أنه لما بدا للناســــــــــــــــــــــــك
 ]فأجابه الحيقطان بقصيدة، منها:[

 ي سمان الضأن عاٌر ومفخرـلكم ف  ك نعجةٌ ـــــــــــــــألست كليب ياً وأم
أن، وكذلك بنو األعرج، وسليم. وأشجع ترمى بإتيان الَمعز.  فإن بنى كليبٍّ يرمون بإتيان الض 

 وقال الن جاشي:
 وى ناكة المعزى سليم وأشجعـــس  و شتمتنى من قريشٍّ قبيلةٌ ـــــــــول

 وقال الفرزدق:
ً ـــــــــولس يا  شاةٍّ من حلوبِة أعرجىـــــــــــــــب  ت مضحياً ما دمت ح 
 ن صبيـــــــــــــلعلَّ الشاة تبقر ع  ما أدري إذا أنفقت ماليـــــــــــــف

 :وقال اآلخر
ً ـــــــــــــــإذا أحبب  دلَّ الدرامي  على شراهاـــــــــــــف  ت أن تْغلى أتانا

 دنو من قفاهاــــــــــقحول الظَّهر ي  ل ظهرها ويكاد لوالــــــــــــــويقب  
 ال الحمارة نال فاهاــــــــــــــإذا ن  درامى لو أن فاهـــــــــــــــــال وود  

 د:وقال عبد بن رشي
 رى منهم للضأن فحالً وراعياــــت  وءٍّ خيرهم مثل شرهمـــــــقبيلة س
 رى النَّعجة البقعاء أبكى البواكياــت  ْت فيهم عروٌس لبعلهاــــــــإذا جلي

 ولذلك قال األخطل:
 ك نفسك في الخالء ضالالــــتــمنَّ   ضأنك يا جرير فإنماــــــــفانعْق ب

 ولذلك قال الحيقطان:
 ي سمان الضأن عاٌر ومفخرـلكم ف  ك نعجةٌ ـــــــــــــــست كليب ياً وأمأل

 أما العار فالذي شاع عليهم من ذكر الن عاج. وأما المْفخر يقول: إذا فخروا فخروا بالش اء، وال يبلغون إلى حد  اإلبل.
 رسائل الجاحظ )فخر السودان على البيضان(من: 

 
 وسى النوبختي:قال في الحسن بن م -ابن الرومي 

ْنجِ  صادِت البق ةُ فيلَ و ــــــــــــل  حت السَّرجِ ــــت البرغوثُ  1وَهْملَجَ   الز ِ
بح الَهْفُت كَشْطِر البَْنجِ ـــــــوأص

ا ُكنَّ في الحج  وال في الدَّجِ ـــــم  2
3 

 الشطرنجِ ـَك بــــبِ ــن ِلعْ ـــأعجب م
 الروميديوان ابن من: 

  
 آخر:

 لم تَغَصَّ بِي تيِدقن ـــــَخريفيَّةٍّ م  حلِق بقَّةٍّ و أُدِخلُت في ــــَضنِيُت فل
 العبدلكاني الزوزني -حماسة الظرفاء  :من

 
 

 و يَبُوُل عليهم ثعلٌب َغِرقواـــــــول  ا تَْندَى أناِملُهمــــلو جاَوروا اليَمَّ م
 العبدلكاني الزوزني -حماسة الظرفاء  :من

 
وجرى حديث، فقال بعض رجال السلطان: من قال . ذكر الحجاري: أنه كان ال يبالي أين يضع لسانه. 4مر بن كليبأبو مروان عامر بن عا

، يعني أحد أوالد األمير لقب بذلك لتولعه بإوزة كان يشرب عليها، ويعجبه مشيها وصياحها، فبلغه ذلك، إوزةهذا؟ فقال عامر: قاله بنو 
 حتى حصله في منزله، وجعله يخدم تلك اإلوزة على ما يقتضيه قوله:فاحتال عليه ولد األمير بعد أيام، 

 قبح قضيتيـــــــــــــــــــــاعجب ل  ن قصتيـــــــــــــــــــــيا سائالً ع
 درى، وذلل عزتيـــــــــــــــــــــت  ن الذيــــــــــــــــــحال الزمان ع

 لحيتيــــــــــــــــــــــرء اإلوز بخ  ي كانســــــــــــــــــــــــوكفاك أن
 فلما قرأها ابن األمير ضحك، وأمر له بإحسان وسرحه،

 ابن سعيد المغربي -من: المغرب في حلى المغرب 
 

مر على بعض معارفه من الطرائفـيين وبين يديه زنبيل مآلن خرشفا، فجعل يده في لجام بغلته، وقال: ال أتركك أو تصف ، ابن شهيد
 ، فقد وصفه صاعد فلم يقل شيئا. فقال له ابن شهيد: ويحك! أعلى مثل هذه الحال؟ قال: نعم. فارتجل:الخرشف

 تـباع  في زنـبيـل نافـذاـــــــــــــقـ  ل أبـصرت عيـناك يا خليليــــــه
 ـر تـنـفـذ جلـد الفيلــــــــــــذي إب  ن خـرشـف معـتـمد جليلــــــــــم

 و نََخَسْت في است امريء ثقيلــل  ا أنـياب بـنـت الغـولأنـهـــــــــــك

 يس يـرى طـي حـشا منديلــــــــل  قـفـزتـه نحو أرض النـيلـــــــــــل

                                                           
 مشى بلين وخفة.: هملج 1
 فارسية وهي العدد خمسة.: فارسية وهي العدد سبعة. بنج: الهفت 2
 اإلخاء.: الدج 3
أنه أحد وجوه الموالي في العسكر السلطاني، ووصفه الفرضي باألدب والذكاء والترسل والشعر والمعارضة والتحكك بالشعراء، : ن كليب. من تاريخ ابن حيانأبو مروان عامر بن عامر ب 4

 أنه كان ال يبالي أين يضع لسانه، : وذكر الحجاري



 ـل قـوم نـازحي العـقولـــــــــوأك  قـل السخيف المائـن الجهولـــــــن

 ـها على شـمولـعـمـتــــــــــوال ط  ـسمـُت ال أطعـمها أكيـليــــــــــأق

 229: 4النفح من: 

 
اً خارجاً وهو القائل:  األحيمر بن فالن بن الحارث بن يزيد السعدي من شعراء الدولتين، وكان لص 

ر حبالً ليس فيــــــــــــــــــــه   وإني ألستحي من اللـــــــــــــه أن أرى  بعيرأجر 
 ران ربــــــــــــــــي في البالد كثيروبع  وأن أسأل الجبس اللــــئــيــــــــم بعيره

ت إنسان فـــــــــــــــــكدت أطير  فاستأنست بالذئب إذ عوى الذئبعوى   وصو 
 الميمني ـمن: سمط الآللي 

 
 وقال آخر:

 1كأنك تضغو، فــي إزارك ِخرنق  فيا أيها الُمهِدي الخنا مــــن كالمه
 الجاحظ -حوالن كتاب البرصان والعرجان والعميان والمن: 

 
 وقال ابن هذيل:

لـــــــــــــــــَت إالَّ كالفؤادِ   محمدُ هل جوادَُك فـــــــــي الجيادِ   إذا حصَّ
تْ   قسيٌّ ُوت ِــــــــــــــــرْت يوَم الجالد  كأنَّ ضلوَعهُ مـــــــــــــــما تعرَّ

 ابن الكتاني -التشبيهات من أشعار أهل األندلس من: 
 

 قيل:
 ولــــكــــــــن خْفَت مرزئَة الذباب  ما روْحتَنا لــــــــــــــــــتذب  عناو

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 وقال آخر:
 ً ُم حوَل َصْحفــــــــــــــتِه يَحومُ   ولو أنَّ الذُبـــــــــــــــاَب رآه يوما ِ  يُدو 
 ــــقَماقمةُ الـــــــــــــقُرومُ أال أيَن ال  لَنادى في الـــــــــعشيرة أْدِركوني
هــــــــــُم سليمُ   فيا ويَل الذباِب إِن ادَركــــــــــــوه  وفي الهيجا عــــدوُّ

 العبدلكاني الزوزني  -من: حماسة الظرفاء 
 
 من أمثالهم، قولهم: ( تطفل)

 ،أطفل من ذباب
 لزم من قراد، أو

 وأنم من ليل على نهار.
 ومن أدب الراجز:

 على طعام وعلـــــــــــــى شـراب  وغل فـــــــــي التطفيل من ذبـابأ
 لطار في الجو  مــــــــــــع العقـاب  لو أبصر الـــــرغفان في السحاب

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
:)عقرب(  ِ  وقال إياُس بن األَرت 

ُكمْ   يَُكوُمـــــــــــــــــها ُعْقُربانْ  بةٌ عْقرَ   ســــــــــــــــوَءة َكأَنَّ َمْرَعى أم 
 َوْخٌز َحِديدٌ ِمثْـــــــــُل وْخِز السنانْ   إكليلُها َزْوٌل وفـــــــــــــــي َشْولها
ــــــــــــــقَى ُمْقباِلً  ـــــــــــــــقَى بالِعَجانْ   كلُّ امرئٍّ قَْد يُتَـّ ُكْم قد تُتـ   وأمُّ

 الجاحظ -الحيوان من: 
 
 والجرادة تكنى بأم عوف قال أبو عطاء السندي:( جرادة)

 كأن رجــيــلــتــيــــــــــها منجالن  وما صفراء تكــــــــــنى أم عوف
 الدميري -حياة الحيوان الكبرى من: 

 
 وما أظرف قول القائل: (جراد)

 دك ال تعجل بإفسادــــــــمهال روي  :هـدب الجراد على زرعي فقلت ل
 ر ال بد من زادـــــــــــإنا على سف  :وق سنبلةــــــنهم خطيب ففقال م

 الوطواط -مباهج الفكر ومناهج العبر من: 
 

                                                           
 صوت السنور ونحوه. ومثله قول طرفة:: ولد األرنب. والضغاء: ]الخرنق  1

 خرانق توفي بـالضغيب لها نذرا[  جلسوا َخي لت تحــــــــت ثيابهم إذا
 



: أخبث الغيالن وكيذلك السيعالء تميد وتقصير، والجميع السيعالي. واستسيعلت الميرأة، أي صيارت سيعالة أي صيارت صيخابة (السعالة)
 وبذية، قال الشاعر:

 عجائزاً مثل الــــــــــسعالي خمسا  ــــــــذ أمسالقد رأيت عجباً مـــــــ
 ال ترك اللـــــــــــــــه لهن ضرسا  يأكلن مـــــــــا أصنع همسا همسا

 الدميري -حياة الحيوان الكبرى من: 
 

 : جمعه شواهين وشياهين، وليس بعربي، لكن تكلمت به العرب.  قال عبد هللا بن المبارك:الشاهين
 وقد فتحت لك الــــــحانوت بالدين  مرء حانوتاً لــــــــمتجرهقد يفتح ال

 تبتاع بــــــــالدين أموال المساكين  بين األساطين حانوت بـــــال غلق
 وليس يفلح أصــــــحاب الشواهين  صيرت دينك شاهيــــــناً تصيد به

 الدميري -حياة الحيوان الكبرى من: 
 

 :1قال الجماز
 ما كان يـــمسخ فوق قبح الجاحظ  مــســـخا ثانيا ـخنزيرالـلو يمسخ 

 لم تخل مقلته بــــــــــها من واعظ  وإذا الــــــــــــمرأة جلت له بمثاله
 الثعالبي -من: ثمار القلوب 

 
 قال آخر:( هجاء امرأة)

 وصليني بطول بــعِد الـــــــــمزار  2اصرميني يا خلقة الـــــــمجدار
 5أعيت على الـــمسبار 4قــروحا  بوجهك والوصل 3ــمتــنيفلقد سُ 

 8القسطار 7وجــبــيــن كــــساجة  6ذقــــن ناقــص وأنــــف غليــظ
 يا لــــــــــــثارات مستضاء النهار  طال ليلي بــــــــــــــها فبت أنادي

 قصار 10خنصراها كــــذَيــــنـــــقا  وكف 9الضئيل الـفـصـعـــلقامة 
 من: ديوان الحماسة

 ديوان دعبل الخزاعي     
 

 ابن المعتز:
 عليكا؟ الغرابي: متى سقط ـقل ل  وقد فشا شيبــــــاليا ذا الذي كتم 

 ابن الرومي:
 ه من الشبانـــــــــــــــــكيما يعد ب  ها الرجل المسود شعرهـــــــــيا أي

 الغربانا عدت من ـــــــــبيضاء م  حمامةلو سودت كل ــــــأقصر، ف
 الثعالبي -أحسن ما سمعت من: 

 
 :ابن الرومي)قرد( 

هـــــــــــــــــكأن أباه حين واقَ   وُز بلغمِ ــــــــــأتاها وفي إحليله ك  ع أمَّ
 11ن قل ة وتبظرمـــــــعلى ما به م  ردا قبيحا مقبَّحاـــــــــفجاءت به ق

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 :ابن عنين )أمانة(
 ا قوُم أنصارُ ــــــــوليَس لي بينكْم ي  يا َمْعشَر الناِس حالي بينكم َعَجبٌ 

ً ــــــهذا ابُن كام  ا لها في العيِن مقدارُ ـــــــصيَّابة  م  ل قد أَودعتُهُ ذَهبا
 وِق مني لُبَاناتٍّ وأَوطارُ ــــــفي الس  ها منهُ وقد عرضتْ ــــوجئُت أطلب
ها الفارُ  :ناديـــــــوي ،صندوقهِ   ِه وينظُر فيــــــــــميْ فقاَم ينفُض ك  جرَّ

وا وكم جاروا  كم أكلوا الفارِ بَّ قرُن ــال ش :فقلتُ   ماَل اليتامى وكم جرُّ
 ديوان ابن عنينمن: 

                                                           
 وفي الجاحظ يقول بعضهم:: ابن حجة الحموي -ثمرات األوراق : في 1

 ً  ما كان إال دون قبح الــــــــجاحظ  لو يمسخ الــخنزير مــســـخاً ثانيا
 الحظوهو القــــذى في عين كل م  رجٌل ينوب عن الـــــجحيم بوجهه
 ورآه، كـــان لــــــه كأعظم واعظ  لو أن مــــــــــــــــرآةً جلت لمثاله

 
 ما يعمل لطرد السباع في المزارع، فإذا نصب قائما نفرت منه، وكنى به عن الثقل والغلظ، وإن كل إنسان ينفر منها.: المجدار 2
 أوليتني.: سمتني 3
 الجروح.: القروح 4
 يختبر به عمق الجرح.الميل الذي : المسبار 5
 طويلٌ : يروى 6
 خشبة تتخذ من خشب الساج.: الساجة 7
 الصيرفي الذي يتفقد الدراهم.: القسطار 8
 العقرب الصغير الضعيف.: الفصعل الضئيل 9

 مدقة القصار، وهو صباغ المالبس.: الكذينق 10
 حمق.: تبظرم 11



 
 فهن  يسترزقن من بيوت الجيران.خاصمت امرأة زوجها في تضييقه عليها، فقالت: وهللا ما يقيم الفأر في بيتك إال لحب الوطن، وإال )فأر( 

 ابن الجوزي –أخبار الظراف والمتماجنين  :من
 
 ذم

 خمارها على وجه كالجعالة. نعامة، وتسدلوذكر أعرابي امرأة قبيحة، فقال: ترخى ذيلها على عرقوبي 
 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 

 
ـ وغيرها ـ األ)حديقة حشرات وزواحف(  ب الشاعر: كمال الدين علي بن محمد بن المبارك، الشهير بابن يدوقد أحسن في وصف الوزغة 

 األعمى، صاحب المقامة البحرية، ووفاته في المحرم سنة اثنتين وتسعين وستمائة. وكان والده خطيب بيت المقدس حيث قاد يذم دار سكناه:
 أن تكثر الحشــــرات في حجراتها  دار سكنت بها أقـــــــــــل صفاتها

 والشــــــــر دان من جميع جهاتها  ر عنها نازح متــــــــــــــباعدالخي
 كم أعدم األجفان طــــيـــب سناتها  من بعض ما فيها البعوض عدمته
 غنت لها، رقصــــت على نغماتها  وتبيت تسعدها براغيــــــــث متى
 ــلى أخواتهاقد قدمت فيه عــــــــــ  رقـــــــص بتـنـقـيـط ولكن قــافــه
 ـن الشمس ما طربي سوى غناتها  وبها ذباب كالضــــباب يسد  عـيــ
 فينا، وأين األســـــــــد من وثباتها  أين الصوارم والقنا من فــتــكـــها
 أبصارنا عـــــــــن حصر كيفياتها  وبها من الخطاف ما هــــو معجز
 مع الخلـــــد من أصواتهاوتصم س  تغشى العيون بمـــــــرها ومجيئها
 مع ليلــــــــها، ليست على عاداتها  وبها خــفــافيــش تطيـــــر نهارها
 نزع الطهاة بــنــضـجـها شوكاتها  شبهــتـــــــها بــقــنــافــذ مطبوخة
 وســماتــــها وشــياتـــها وصفاتها  فاقت على سمر القــــــنا في لونها

 عنه العتاق الجــــــرد في حمالتها  ذان ما قد قصرتوبها من الجـــر
 ً  وأبا الحصين يــروغ عن طرقاتها  فترى أبا غــــــــزوان منها هاربا
 في أرضها وعــــلت على جنباتها  وبها خنافــــس كالطنافس أفرشت
 أردى الكماة الصيد عـن صهواتها  لو شم أهل الحرب مـنـتـن فسـوها

 مما يفوت العــيــن كــنــــه ذواتها  ــات وردان وأشكال لهاوبــــــنــــ
 متــــراكب في األرض مثل نباتها  متــــزاحم متــــراكم متــــــحارب
 ال يفعل الــمــشــراط مثـــل أداتها  وبها قــــراد ال انــدمال لـــجرحها
 بــدت عـلى كاساتهاحــجــامــة لــ  أبــدا تــمــص دمــاءنا فــكــأنـــها
 قد قــــــــل ذر الشمس عن ذراتها  وبها من الــنــمل السـلــيــماني ما
 ن جلودنا، فالـــــعفو من سطواتها  ال يدخلون مساكـــــــناً بل يحطمو
 فنعوذ بالرحمن من نــزغـــــــاتها  ما راعني شيء سوى وزغــــاتها
 ورق الحمام سجعن في سحــراتها  سجعت على أوكارها فظـنـنـتـــها
 ال برء للمســـــــــموم من لدغاتها  وبها زنــابيــــر تظن عــــــــقاربا
 ً  فينا حمانا هللا لـــــــــــــدغ حماتها  وبها عقارب كاألقــــــــارب رتعا
 أطلعن أرؤســـــــــهن من طاقاتها  وكأنما حيطانـــــــــــــــها كغرابل

 اتهاة وال حــــــــــياة لمن رأى حي    السبيل إلى النجاة وال نجــــا كيف
 لفتاتها والمـــــــــــوت في لسعاتها  السم في نفساتـــــــــها والمكر في
 واألرض قد نسجت بـــــــبراقاتها  منسوجة بالعنكبـــــــــوت سماؤها
 ال تنفك مـــــن صعقاتهاوالصيف   فلقد رأينا في الشـــــــــتاء سماءها
 وترابها كـــــــــالوبل من حسياتها  فضجيجــــــها كالرعد في جنباتها
 واآلل يلمع فـــــي ثرى عرصاتها  والبوم عاكــــــــــفة على أرجائها
 وجهنم تعـــــــــــــزى إلى لفحاتها  والنار جزء مـــــــــن تلهب حرها

 مع أمنا حواء فــــــــــــي عرفاتها  ــــلقى آدمقد رممت من قبل يـــــــ
 ورأيت مسطــــــوراً على عتباتها  شاهدت مكتــــــــوباً على أرجائها
 وال تلقوا بأيديكم إلــــــــى هلكاتها  ال تقربوا منـــــــــــــــها وخافوها
 الناس من آفاتها يا رب نـــــــــــج  أبداً يقول الـــــــــــــداخلون ببابها
 يتفرق السكـــــــــــان من ساحاتها  قالوا: إذا نـــــــدب الغراب منازالً 
 كذب الرواة فأيــــن صدق رواتها  وبدارنا ألــــــــــــــفا غراب ناعق
 فيها وتــنــفـــــــر باختالف لغاتها  دار تبيت الجـــــــن تحرس نفسها

 للنفس إذ غلبـــــــت على شهواتها  ه يعقب راحةصبراً لعل اللــــــــــ
 قــــاً للـــــصباح تسح من عبراتها  كم بــــت فيها مفرداً والعين شـــو
 يا رازقاً للوحش فــــــــــي فلواتها  وأقول: يــــــا رب السموات العال
 اتهاأخـــراي هب لي الخلد في جن  أسكنتني بجهنم الدنـــــــــــــيا ففي
 يا جـــــــــامع األرواح بعد شتاتها  واجمع بمن أهــــواه شملي عاجالً 

 الدميري -حياة الحيوان الكبرى من: 



 
 ( عيوب)
 وقال: (النمش)

 منقوشةٌ مــــثـــــــــل جلــدة النمر  رشت بخيالنــــــها فجلدتــــــــــها
 وقال:

 ووجه كبيـــــــــض القطا األبرش
 ال:وق)فم( 

 لــــبا نعجةٍّ ســوطــتــــــــه بدقيق  كانت ثناياها ومـــــــا ذقت طعمها
 الراغب األصفهاني -من: محاضرات األدباء 

 
 ( عيوب)

 وقال:
 كــــــــــــــساق الجرادة أو أحمش  وســـــــــــــــــــاقٍّ مخلخلةٍّ حمشةٍّ 

 بعض القدماء:
 ما لمست يــــــــدي إال على وتدم  لقد لمست معراها فــــــــما وقعت

 وقال:
 وجؤجؤ كجؤجؤ الـــــــــــــطنبور  وذات جسمٍّ مشـــــــــــبه الساجور

 وقال:
 تقعقع مــــن يبســــــــــــه المخنقه  وصــــــدرٍّ فسيــحٍّ كثير العــــظام

 دعبل:
 ــــــــــلى مسحكأنها نمٌل عــــــــــ  بظراء سوداء لـــــــــــــــها شعرةٌ 

 األسود ين يعفر:
 وأســـــــنان خنزيرٍّ ومكشر أرنب  لها وركــــا عنزٍّ وســــاقـــا نعامةٍّ 

 ناصر العلوي:
 تندب شجواً بــــــــــــــــــــتخاليط  يا قردةً أبصــــــــــــــرت في مأتمٍّ 
 ــــــــــــبلوطوتلطم الــــشوك بــــ  تبكي فتلقي الــــبــعــــر من عينها

 الراغب األصفهاني -من: محاضرات األدباء 
 



 فقر
 

 ، الغنى في:رغفان المعلم. يضرب بها المثل فى االختالف وشدة التفاوت ألن رغفان المعلم تختلف تختلف بحسب اختالف آباء الصبيان 
 ـ: وذكر أنه كان معلماـ كما قال من هجا الحجاج  .والبخل ،والجود ،والفقر

 ه سورة الكوثرــــــــــــــــــوتعليم  ب زمانا مضىـــــــــــــنسى كليأي
 القمر األزهرــــــــــــــــــوآخر ك  ه فلكة ما ترىــــــــــــــــــرغيفا ل
 :وأنشد الجاحظ للرقاشى فى ذكر معلم

 م الوصيفــــيــــزاد لئــــمنتثر ال  ف الرغيفــفيــــمختلف الخبز خ
 :د ألبى الشمقمقوأنش

 ون مختلف والطعم والصورــوالل  معلم والبقال متفقــــــــــــــخبز ال
 وقال ابن الميسانى

 هم خبز بقال وكتابــــــــــــــــكأن  ني زيد قد اختلفواــــــــأما رأيت ب
 يمشون خلف عمير صاحب الباب  ذا حنبل جحدــــــــــــهذا كريم وه

 .ورغفان المعلم ،وإبل الصدقة ،قزع الخريف :ء قوما مختلفين فقالوذكر بعض البلغا
 الثعالبي -ثمار القلوب من: 

 
 :ابن عنين)بخل( 

 سحري مواهبهْ ــــمديحي وتستجدى ب  ُت سليماناً َجواداً يهُزهُ ـــــــــــــــــظنن
نيـــــــــــــــرأيُت لهُ زيَّ ال  هُ سباسبهْ ــــــتــهوَّ ــرَّ آُل مــــــكما غ  كراِم فغرَّ
 ها مراتبهْ ــــــــــعلى سدَّة  نصَّْت علي  و في صحِن دارهِ ـــــــدخلُت عليِه وه
 ازورَّ للسخِط جانبُهْ ـــــــــأَتى مادحاً ف  اعرٌ ــــــــش :قيلَ  ؟من :فلما رآني قالَ 
اهُ كاتبُهْ ــــــــعِه وــــــوفاضْت مآقي  في وسبَّ عبيدهُ ــــــــــــــــوأقبَل يستك  زَّ
 ِه وراقْت مذاهبهْ ـــــــــــــفرقَّْت معاني  راً تخيَّرُت بحَرهُ ــــــــــــــفأنشدتُهُ شع

 تى استنارْت كواكبُهْ ـــــــفما أقلعْت ح  تْهُ يدُ الَحياــــــــــــبديعاً كروضٍّ حالف
ً ــــلَّ ــســاً مــامــعَ  :والزمتُهُ عاَمينِ  ً إلى   ما  اً أواظبهْ ــــامــــوع ،الباِب أحيانا

ضُت بالهجا حُت حتى أعجزت  وبالغُت في الشَّكوى وعرَّ  ني مثالبهْ ــــــــوصرَّ
قــ ـ ــها الـــــــفما كاَن إال  صخرة  ال تلين  اة  وَطوداً التَميُل جوانبُهْ ــــــــــــرُّ
َح الشع  مي تٍّ تخاطبهْ ــــما ترجو بــــأرحني ف  ُر قائالً ــــــوأَلححُت حتى صرَّ

 د يظلُم التيَس حالبُهْ ــــــوإِْن عُظمْت ق  حماقةـــــــــدها بــــوال تغترر من بع
 جاهٍّ مراتبُهْ ـــــــــــــوأصلٍّ فما تَعلو ب  م يشرْف بنفسٍّ كريمةـــــــإذا المرُء ل

هُ ــــــفما زادَ قدُر القرِد حي  حسيَن مصايبهْ ــــــــــال يزيدُ وال حطَّ   َن استخصَّ
 ديوان ابن عنينمن: 

 
 :آخر)وهم(  

 ن الجوع احتالميــوعلى الخبز م  لي الهـواـــــطشتي األرض ومندي
 ي المـنـامــــــــأكل الخبز سواي ف  ـم أو رأيتـم أحـداً ــــــــــهل سمعـت

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 م وإسكان الخاء المعجمة، ضرب من السمك ضخم يقال له الكوسج، وهو القرش .. وأنشد ابن سيده لبعض األدباء:اللخم: بضم الال )وهم(
 وصيد األســـــــــــــــــــد في البر  لصيد اللخم فــــــــــــــــــي البحر
 ونقل الصخر فـــــــــــــــــي الحر  وقضم الثلج فــــــــــــــــــــي القر

 وتحويل إلــــــــــــــــــــــــى القبر  قدام على الــــــــــــــــــــــموتوإ
 ممن عاش فـــــــــــــــــــــي الفقر  ألشهى من طــــــــــــــــالب العز

 الدميري -حياة الحيوان الكبرى من: 
 

زير ابن بقن ة على لسان جارية كان أهداها إليه، وضاعت حالها له من أرجوزة مزدوجة خاطب بها الو أبو عبد هللا محمد بن مسعود:)وهم( 
 بين يديه. وهي طويلة، منها:

 ن المحذورـــــــــــــأدفع ما حل م  ه وبالوزيرـــــــــــــــــــــإنني بالل
 موضعِ ــــفي القبح والفقر، خفي  ال  دٍّ منقطعِ ــــــــــــــــــوهبتني ألوح
 الشيبــــــــــمن فقره حتى دََهى ب  هذا العيبِ ــــــــــــــــولم يبيِ ن لي ب
 و قَدِ ــــــــــــوواحد قد كان يكفي ل  درهم: نقٌص ورديــــعيبان في ال
 ةٍّ صعلوكهــــــــــــــــــلطلعةٍّ حائل  رة مملوكهـــــــــــــــــجعلتني أسي
 س بالمحمودـــــــــــــيوهو شقي  ل  فال إلى مسعودِ ــــــــيْعزى على ال
 روة في الظلماءـــــــــــأسودُ كالس  أبي البيضاءِ ــــــــــــــــكما يكن ى ب

 طائل الَمالحهـــــــز بــــفــإذا لم يَ   ه للراحهْ ــــــــــعــــوكنُت أرجو م
 غْزلسوق الــــــمام بــــــلفرط اإلل  ني في شْغلِ ـــــــــــــــــإذا به أدخل
 رب وحل ةَ الط َرفْ ــــواألكَل والش  تَحفْ ـــــت تهوين الــــوقال إن كن



 ن نفسك المطامعْ ـــــــواطَّرحي ع  مي األصابعْ ـــــــــــــفانتبهي وحِك  
 د فقير فاِجرــــــــــــــــولم أكن عن  شخصٍّ تاجرِ ـــــــــــــأال وهبتني ل

 از نفيس المجدــــــــــــــــفربما ح  ض الجندِ بعـــــــــــأو ليتني كنُت ل
 سؤال الناســــــــــــخطةَ خسفٍّ ب  ف وال يقاسيــــــــــيضرب بالسي
 برايا قْدرُ ــــــــــــــــــفما له عند ال  ه والشْعرُ ــــــــــــــــقد كسدْت آداب
 ن الضَرْيســــــأعجُز في البيت م  اره من تْيِس ــــــــــــألَحُن في أشع
 غرنوقـــــــــــــإذا بدا في كسوة ال  را للسوقـــــــــــــــــولو تراه سائ
 اه في كفْيهِ ـــــــــــــــــمداوال عص  ن ساقْيهِ ــطين عـــــــمشمرا في ال
 ي طلعة الصيادـــــــــــــمنكمشا ف  ر واإلزهادــــــــــييــيأخذ في التع
ة يمشي، وع  فاً يُمنعُ ــــــــــــى، وألــــفمرة يُعطَ   را يَقَعُ ـــــــــشــــومر 

 ذي أبالهــــــــــــــلقلَت: سبحان ال  ندى مثواهـــــــــــولو ترى يا ذا ال
 ول مكان النارِ ـــــــــقد ُطِرحْت ح  ارِ ـــــــــــدٍّ دارسٍّ اآلثــــبْ ــقطعةُ لِ 

 ط غير البْقلــــــــــــــلم يك فيها ق  أقصى َعْقلِ  يــــــــــــإلى قُدورٍّ ه
 ي الدجى مغازليـــــــــأوِدع فيه ف  ليـــــــــــــقٍّ ُمقابــــد سٍّ معلــــوقُ 

 ن أعبد العب ادـــــــــــــــــــــكأننا م  رقادـــــــــــموضع الــــــوطوبة ب
 ضا إلى منديلــــــــــــــــوتْوقنا أي  ى قنديلِ ـــــــــــــــــيا شوقنا فيه إل
 رتجى وزيتـــــــــال دقيق يــــــب  ا في البيتـــــــــــهذا جميع كل م

 ن ثياب األرضـــإن كان عندي م  ه لبعض بعضيــــــــــوقد شكا من
 ه طالقهْ ـــــــــــــفبِنُت قبل الليل من  ني بمالقهْ ـــــــــــــغير الذي كسوت

 بر  ـــــــــــدمي للــــــــفقد كفاني ع  قر  ــــــــــني غرضا للــــــفال تدعْ 
 نطفهْ ــــــقِرٌب بــــــــأنني ُحبلى م  ادةً في التحفهْ ــــــــــــــال سيما زي
 رة العينينـــــــــــــــــلكي يحوز ق  ه باثنينـــــــــــــُت لــــــوربما جئ

 2ه قب ونـــــــــــــــو أنــــــيا ليته ل  1شونـــــــشــــــــلبذا وذا تنطبخ ا
 وى من ظرفهْ ـــــــيعد  سلطاَن اله  ه في طْرفهْ ــــــــــــكيس الفقير كل

 ابن بسام -الذخيرة من: 
 
 أبو الشمقمق: (نحس)

 ها أمواجاــــــــــــال ترى في متون  ارْت فِجاجاــــلو ركبُت البحاَر ص
 ي راحتي لصارت زجاجاـراء فــ ـ ت ياقوتة حمـــــــــلو أني وضعو

 ك ملحا أجاجاــــــــــــــــعاد ال ش  ْذباً فراتاــــــــــولو أني وردُْت ع
 ـِل، فقد أصبحْت بُزاتي دجاجاـــــ ـ فـْضـــــــــفإلى هللا أشتكي وإلى ال

 من: ديوان أبي الشمقمق
 

 وقول اآلخر:)عيال( 

 ل وعذابــــــــــــــــــــــــهم طوي  ه منــــــــــــــــــــــــــد أراح اللق

 د ودوابـــــــــــــــــــــــــــــوعبي  ن عيالــــــــــــــــــــــفاسترحنا م

 تابــــــــــــــــاء وعــــــــــــوهج  دو ورواحـــــــــــــــــــــــــــــوغ
 اليوسي -كم زهر األمن: 

 
 كتب إلى اإلمام لدين هللا هذه األبيات يسأله أن يحدد له راتبا مدة حياته، وهي:: .. 3ابن التعاويذي )عيال(

 ر اإلسالم مضطلعـــــــــــــيا وأم ـ ه أنت بالدين والدنـــــــــــخليفة الل
 ى مقتنف ومتبعهدـــــــــــــــالم ال ـ ة أعـــــــــــــــــأنت لما سنه األئم

 ور معا والخالف والبدعـــــــــــج ـ ك والـــــــــقد عدم العدم في زمان
 سان والعدل كلهم شرعـــــــواإلح  ي الشرع والسياسةـــــــــفالناس ف

 ن ظلمها فترتدعــــــــــــواأليام ع  حوادثـــــــــــــــــيا ملكا يردع ال
 ها ومرتبعـــــــــــــــــــمصيف من  عم مكررة لناه أنــــــــــــــــومن ل

 ا سواك منتجعـــــــــــــأجدب يوم  د أجدبت وليس لمنــــــــأرضي ق
 د أكلوا دهرهم وما شبعواـــــــــــق  ي عيال ال در درهمـــــــــــــــــول

 واجتمعواولي ومالوا إلي ـــــــــح  ي ذا ثروة جلسواـــــــــــــإذا رأون
 م تكن معي قطعــــــــــراضا إذا ل ـ ما قطعوا حبالي إعــــــــــــــوطال
 ما سعوا لسعواـــــــــــــعقارب كل  ون حولي شتى كأنهمـــــــــــــيمش
 بو والكهل واليفعـــــــــــــــــع يح ـ هم الطفل والمرهق والرضيــــفمن

 ي خبره وال جذعــــــــــــــــــينالن  أؤمل أنم ـــــــــــــــــال قارح منه

                                                           
 انخ وغيره(.هي البقول التي تطبخ أو تقلى دون تتبيل )كالسب: الششون 1
 لم أهتد إلى تبين معناها.: قبون 2
[، ... كان كاتبا بديوان المقاطعات ببغداد، وعمي في آخره عمره ... ولما عمي كان باسمه راتب في 583 - 519أبو الفتح محمد بن عبيد هللا بن عبد هللا الكاتب المعروف بابن التعاويذي ] 3

 لما نقل كتب إلى اإلمام لدين هللا هذه األبيات يسأله أن يحدد له راتبا مدة حياته.الديوان، فالتمس أن ينقل باسم أوالده، ف



 ي األكل فوق ما تسعــــــــتحمل ف  ضي إلى معدــــــــــــلهم حلوق تف
 يمسه الشبع حشا الـــــــــــــري ال ـ اـــــمن كل رحب المعاء أجوف ن
 بتلعال كلفة ويـــــــــــــــــــــــفيه ب  يـــــال يحسن المضغ فهو ينزل ف
 ي خلقه فيسمعــــــــــــــــــيوسع ل  نـــــــولي حديث يلهي ويعجب م

 ت بهم ما حييت أنتفعـــــــــــــــلس  ى ولدــــــــــــنقلت ريمي جهال إل
 فع االوالد مبتدعــــــــالب نـــــــت ـ ي اجــــنظرت في نفعهم وما أنا ف

 ما أطاعوا أمري وال سمعواـــــــف  ت هذا بعدي يكون لكمــــــــــــوقل
 ني عليه وال يدي تقعـــــــــــــــعي  وه مني فما تركواـــــــــــــواختلس

 ـررت بنفسي وبئس ما صنعواـــــ ـ س وهللا ما صنعت فأضـــــــــــفبئ
 ه فيتسعــــــــعلى ضنك معاشي ب  أنفوا لي رسما أعودــــــــــــــفاست

 الكريم ينخدعــــــــــــــــــخديعة ف  م أني أتيت بهاـــــــــــــوإن زعمت
 كم فينقطعــــــــــــمن نسخ دواوين  كريم ينسخـــــــــــحاشا لرسمي ال

 طمعـــــــأطعت نفسي واستحكم ال  ي بما سألت فقدــــــــــــــفوقعوا ل
 الراح أندفعــــــــــــــــــدفعتوني ب  لست ولوــــــــــوال تطيلوا معي ف

 ي نقله وال تضعــــــــــــــــترفع ف  ديـــــــــــــوحلفوني أن ال تعود ي
 فما ألطف ما توصل به إلى بلوغ مقصوده بهذه األبيات التي لو مرت بالجماد الستمالته وعطفته، فأنعم عليه أمير المؤمنين بالراتب، فكان

 ب إلى فخر الدين صاحب المخزن أبياتا يشكو من ذلك أولها:ل، فطيصله بصلة من الخشكار الرديء
 رك محجم متباطيـــــــعجل وغي  والي فخر الدين أنت إلى الندىــم

 ومنها:
 بواب والنفاطــــــــــــــــــكجراية ال  كون جرايتيــــحاشاك ترضى أن ت

 ن طسوج إلى قيراطـــــــــــــــبي ما  ل سعر قفيزهاـــــــــسوداء مثل اللي

 رداءة أيما إفراطــــــــــــــــــفيها ال  ي الحادثات وأفرطتــــــــأخنت عل

 سليم، وعفنت أخالطيـــــــطبعي ال  قد كدرت حسي المضيء، وغيرت

 ن مرضي إلى بقراطــــــــأشكوه م  ري فقد أنهيت ماـــــــــــــفتول تدبي

 كانابن خل -وفيات األعيان من: 
 
ام)  أبو الحسن الجزار:( حم 

 لي  حتى غسلت اليوم أثوابيــــــع  ت بيتي، وقد زررت أثوابيــــلبس
 توقد الحمام أولى بيــــدعني فمس  وقد أزال الشتاء ما كان من حمقي
 ت الندى من فوق أجيابيــأو قاسي  ما كنت أعرف ما ضرب المقارع 

 النواجي -المتعلقة بالخمريات  من: حلبة الكميت في األدب والنوادر
 

 ورثاثة ثيابه: ،شكا فيها رقة حالهـ من جملة أبيات ـ ولبعض األدباء الفقراء  )لباس(
 اف أعصرها تجري مع الماءــأخ  ي ثياب رثاٌث لست أغسلهاــــــول

 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 

 آخر: )لباس(
 ة لي قد عفا رسمها الباليــــــــــودراع  رى قميص وسروالــــــقفا نبك من ذك

 وحالي على ما اعتدت من عسره حالي  ما والبرد وافى بريدهــــــــــــــــوال سي

 ها تيها على األرض أذياليـــــــــأجر ب  ل تراني الناس في فرجيةـــــــــترى ه

 منزلي خالي ات من أمثالهــــــــــــإذا ب  ذولي غير خال من اإلباــــــويمسي ع

 ن المالــــــقليل م -ولم أطلب  -كفاني   و أنني أسعى لتفصيل جبةـــــــــــــــول

 د يدرك المجد المؤثل أمثاليــــــــــــوق  ى المجد بجوخةــــــــــولكنني أسعى إل

 النواجي -من: حلبة الكميت في األدب والنوادر المتعلقة بالخمريات 
 

عن سالمة الجوارح والحواس، إال حاسة التمييز،  ،ر الذي أنا به غريبفكنت أعزك هللا، من المحل الجريب، والبلد الق كتب كشاجم:)هيئة( 
 فإنها لو صحت لما اخترت المقام بهذه المفازة.

 رت جنادبهـــــــإذا ما الصيف ص  بالد كأن الجوع يطلب أهله بذحل
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 
 آخر: )هيئة(

ـــةٍّ ضَ   َخريفيَّةٍّ من ِدقــاتي لم تَـغَــصَّ بِي  نِيُت فلو أُدِخلُت في حلِق بـقَـّ
 العبدلكاني الزوزني  -من: حماسة الظرفاء 

 



كان أبو الشمقمق الشاعر أديبا ظريفا محارفا صعلوكا متبرما، قد لزم بيته في أطمار مسحوقة، وكان إذا استفتح عليه أحد بابه خرج )هيئة( 
 ن فرج الباب، فإن أعجبه الواقف فتح له، وإال سكت عنه. فأقبل إليه بعض إخوانه فدخل عليه، فلما رأى سوء حاله، قال له: أبشر أبافنظر م

القيامة،  الشمقمق، فإنا روينا في بعض الحديث أن العارين في الدنيا هم الكاسون يوم القيامة. قال: إن كان وهللا ما تقول حقا ألكونن بزازا يوم
 ثم أنشأ يقول:

ـــ  ـــه رب ِــــــــــــــــــــــــي أي  حالِ   أنا في حالٍّ تعــــــــــــــــالى اللـ 
 َمــَحــِت الــــــــــــــــشَّْمُس َخيالي  ولقد أهــــــــــــزلُت حــــــــــــتى
 ـُن الــــــــــــــُمحالِ فأنَا َعــــْيـــــــ  من َرأَى َشــــْيــــــــئاً ُمـــــــــحاال
 ـــــَل: لــــمْن ذَا؟ قلـــــــُت: ذَا ِلي  لَْيس لي َشـــــــــــــــــــْيٌء إذا قِيـ
 حــــلَّ أكــــــلي لــعــيــــــــــــالي  ولقد أْفلَْســـــــــــــــــــــــــُت حتى
اً   ــــــْن نســـــــــــــــــــاءٍّ ورجالِ م  في ِحــِر أم ِ الـــــــــنَّاِس ُطـــــــر 
 لَْم أكْن فـــــــــــــــــــــي ذَا الِمثَالِ   لو أرى في الــــــناِس حـــــــــــراً 

 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 
 ديوان أبي الشمقمق      

 
 :أبو عبد هللا الحسن بن أحمد بن الحجاج)هيئة( 

 أني أبو جدتيـــــــــــــــفصرُت ك  انطويت تىـــــــــوقوسني الهم ح
 ه طرتيــــــــــــــــــتكسُر أمشاط  ما مضىــــــــــــــوكان المزيُن في
 ن فيشتيــــــــفقد صرت أصلع م  لون الغدافـــــــــــوكنت برأسٍّ ك
 انت تحن إلى وصلتيـــــــــــب ك - شباــــــــــاء رود الــويا رب بيض

 ن صلعتيــــــــمشيبي وتغضب م  د إذا أبصرتـــــــــــصارت تصف
 الثعالبي –من: يتمة الدهر 

 
 :أبو فرعون الساسي)هيئة( 

 َط ُحجَرتيــــــــَحلَّ أَبو َعمَرةَ وس  ِرف ُكنيَتيـــــــأَنا أَبو فِرَعوَن فَاع
 ت ِحنَطتيــــــلَّ ــَوقَ  أَعَشَب تَن وري  عَنَكبوِت بُرَمتيـــــــــَوَحلَّ نَسُج ال

 َن الُهزاِل َضرَطتيـــــَوَضعُفَت مِ   اناً ِلحيَتيـــــــــــَوحالََف القَمُل َزم
 ي َحِر أُم ِ عيَشتيـــــــــأَيُر ِحمارٍّ ف  ي َكفاَف خصيَتيــــــــَوصاَر تُبان

 من: نواضر األيك في معرفة النيك ـ السيوطي
 

 أبو الفتح كشاجم:)هيئة( 
عنِيــــــــــفِزعْ  تا بيـــــــــــــــــط  ُت إلى الِمَراةِ فروَّ  الئُع َشْيبَتَْيِن ألمَّ
ِ التصابيـــإلى ال  ا شْيبَةٌ ففِزْعُت منهاـــــــــــــــــفأم  مقراض ِمن حب 
 البراءة من الِخضابـــــــــلتَشَهد ب  ا شيبةٌ فعَفَْوُت عنهاــــــــــــــــوأم
 ُت به الدليَل على الشبابـــــــــأقم  يا عَجبا لذلك من مشيبـــــــــــــف

 244:4صاعد البغدادي  -الفصوص من: 

 
 أبو الشمقمق:)مسكن( 

 لى أحد حجابيـــــــــــفلم يعُسر ع  قبابِ ــــــــــبرزُت من المنازل وال
 أو قِطُع السحابِ ه ـــــــــــسماُء الل  فضاُء وسقُف بيتيـــــــــفمنزلي ال

 ماً من غير بابِ ــــــــــمسِل   ،لي  ــع  َت إذا أردَت دخلَت بيتيــــــــــفأن
 ن السحاب إلى الترابــــــيكون م  م أِجد مصراَع بابٍّ ــــــــــــألني ل

ل أن أشد ب  ثرى عن عود تختٍّ ــــوال انشق  ال  ه ثيابيــــــــــــــــــأؤم 
 لى دوابِيــــــــوال ِخفت الهالَك ع  لى عبيديــــــــَق عوال ِخفُت اإلبا
 ي حسابيـــــــــــمحاسبةً فأغلظ ف  وما قهرماناـــــــــــــوال حاسبُت ي

 دهر ذا أبدا ودَابِيــــــــــال 1فدَابُ   راُغ بالٍّ ــــــــــــــوفي ذا راحةٌ وف
 من: ديوان أبي الشمقمق

 بن عبد ربها -العقد الفريد      
 اليوسي -زهر األكم       

 
األصمعي: وكان في البصرة فتى ظريف يغشاه فتيان البصرة يتحدثون عنده، وكان في كوخ من قصب، فشربوا يوما عنده،  قال )مسكن(

ال: فصير كوخه قصرا في فقال بعضهم: أال نبني لك داراً؟ فقال أحدهم: علي  اآلجر! وقال اآلخر: علي الجص! وقال اآلخر: عليَّ البناء! ق
 ساعة بالقول، فلما طال ذلك عليه قال:

 م يصبح جذم خصــــــــــويبنى ث  ل يومـــــــــــــــــــلنا كوخ يهدم ك
 ر وجصـــــــــــــــــغدا يبنى بآج  :داح قالواـــــــــــإذا ما دارت األق
 تاء بغير قمصـــــــــــيزجون الش  بنيان قومــــــــــــــــوكيف يشيد ال
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 المرزباني -نور القبس من: 
 

 أبو الشمقمق:)مسكن( 
 َجفَلُوا منــــــــــــــــــــــــها ِخفَافِي  أََخذَ الفَأُْر بِـــــــــــــــــــــــــِرْجِلي
 وتبابيَن ِضـــــــــــــــــــــــــــعافِ   وسراويالِت ســــــــــــــــــــــــوءٍّ 

 وبضربٍّ بــــــــــــــــــــــــالدفافِ   َرُجوا حولي بِـــــــــــــــــــــَزْفنِ دَ 
فافِ   قلُت: ما هــــــــــــــــــــذا؟ فقالوا:  أنت من أهـــــــــــــــــــِل الز ِ
ــــــــــــــــــــــَت جازوا  عْن هواَي فـــــــــــــــــــي خالفِ   ساعة  ثُمَّ

 دون أهلي فـــــــــــــــــــي لحافِي  ــــــــــــــــــــروا استي وباتوانقـــ
 ريُح مسكٍّ بـــــــــــــــــــــــسالفِ   لَعَقُوا اْســـــــــــــــــــــــتِي وقالوا

 استهلت بــــــــــــــــــــــــالرعافِ   حـــــــــــــــــــتى 1َصفَعُوا ناُزويَه
 ن أبي الشمقمقمن: ديوا

 2الجاحظ  -الحيوان      
 

 أبو الشمقمق:)مسكن( 
 ما تجحُر الكالُب ثعالهْ ــــــــــــد ك ـ رْ ــــــــولقد قلُت حين أْجَحَرني البَ 

 ه إال  النوى والثخالهْ ــــــــــليَس في  ن الغََضاَرة  قَْفرٍّ ــــــــــفي بُيَْيتٍّ م
 و ُزبَالَهْ ــــــــــــــوطاَر الذُّبَاُب نح  الخيرِ ْن قلة ــــــعطلتهُ الجرذاُن م
 ْم يرتجيَن منهُ باللهْ ــــــــــــجيدة ل  ى كل ِ خصبٍّ ـــــــــهارباتٍّ منهُ إل
نَّْوُر في  هَ ذا العاُل والَجاللَهْ ــــــــــيَْسأْل اللَّ   َشر ٍّ ــــــــــــــه بِ ــــوأقاَم الس ِ
ً ــــــــم يَ ــــأْن يرى فأرة  فل  طوِل الماللهْ ــــــــــــناكساً رأسهُ ل  َر َشْيئا

 لى شر ِ حالهْ ــــــــــــكئيباً يمشي ع  هُ ناكَس الرأِس ــــــــــقلُت لما رأيت
 ُحْسِن َمقَالَهْ ــــــــــــِر، وعل ْلتُهُ بِ ــنِي ـ ناُز رأَس السنا   اــــــصبراً ي :قلتُ 

 ِل بِيِد تَبَالَهْ ــــــــــــــــفي قِفَارٍّ كمث  وكيَف مقاميي ـــــقال: ال صبَر ل
 ي البيِت مشَي خيالهْ ـــــــومشيي ف  ه فأرة أنغُض الرأسَ ـــــال أرى في

 دُ كربَج البقالهْ ــــــــــتع وال ،هُ ــالل  كــــــــــــقلُت: سْر راشداً فخاَر ل
 ْن عيشة ومنالهْ ـــــــــــــفي نعيمٍّ م  ا بخيرٍّ ــــــــــــــــسمعَت أن فإذا ما

 لَنَا في َضاللَهْ ـــــــإنَّ َمْن َجاَز َرحْ   داً وال تَْعدَُونَّاــــــــــــــــفَائِتْنَا راش
 بطالهْ  ه والــــــــــــــغيَر لعبٍّ من  المٌ ــــــــــــــعليَك س :قال لي قولة
 كفالهْ ـــــــــــأخرجوه من محبسٍّ ب  شيُخ َسوءٍّ هُ ـــــــــــــــــثمَّ ولَّى كأنَّ 

 من: ديوان أبي الشمقمق
 

 [: 385]+  قيل ألعرابي: ما أعددت للبرد؟ قال: طول الرعدة. فنظمه ابن سكرة الهاشمي)برد( 
 اء بشدةـــــــــــقد جـــــــــــــــف ؟د ـ برـــــــــــــــــا أعددت للــــم :قيل
 دةــــــــــــــــــــبة رعــــــتحتها ج  ريــــــــــــــــــــة عــدراع :قلت

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 ابن خلكان -وفيات األعيان      

 
 ابن عنين:)برد( 

 قُرُّ خصٌم ال يَُردُّ ويُدفعُ ــــــــــــــوال  اَء الشتاُء وليس عندي فروةٌ ـــــــــج
 َت كلَّ تميمةٍّ ال تنفعُ ــــــــــــــــــأَلفي  ا لَي فروةٌ شتاُء أتى ومــــــــــوإِذا ال

 ل خطب مدفعُ ـــــــــــونداك وهو لك  و جهد أليَّتيــــــــــفوحق مجدك وه

 اُء الُضلوعِ تَقَْعقَعُ ــــــــــــَسغَباً وأَحن  إِني أَبِيُت على الَطوى خاوي الَحشا

 ويقول في مقطوعة أخرى:
 طفقُت أطلُب داَر بدِر الدينِ ـــــــــف  ُجبَّةٌ الشتاُء وليَس عندي اَء ــــــــج
ا ــــــــــــــف فْت لمَّ  دا يواصُل زفرةَ بأنينِ ـــــــــــبــــف  َحبَّةً راها قَ تصحَّ

ينِ ــــــــــــف  كا نياَط فؤادِه وحرارةً ـــــــــــــوش  ي قلبِه تربي على سج 

 هُ الريُح في تشرينِ ــــــسعٌف عرت  صهُ تهزُّ كأنَّهادْت فرائِ ــــــــــــوغ

 ذكرى فيصرُع صرعةَ المجنونِ ــ ـ سكُن ما بِه وتعودهُ الـــــــينسى في
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 وبضربٍّ بــــــــــــــــــــــــالدفافِ   درجوا حولي بـــــــــــــــــــــزفن
 عـــــــــــــــــــن هواَي في خالفِ   ـــــــــــــَت جازواساعةً ثمــــــــــ

 دون أهلي فـــــــــــــــــــي لحافِي  نقـــــــــــــــــــــــروا استي وباتوا
 ريُح ِمسك بـــــــــــــــــــــــسالَفِ   لعقوا اســـــــــــــــــــــــتى وقالوا

عافِ   ــــتىصفعوا نازويه حــــــــــــــــ  استهلَّت بــــــــــــــــــــــــالرُّ
 



 هُ عمداً بال سكينِ ـــــــــــــــــــلقتلت  و قراها جبَّةً ـــــــــفشكرُت ربي ل

 ه الزكي ابِن القينيقروِن حاجبِ ــــب  شي القَهقَرى ُمتست راً ــوخرجُت أَم

 ديوان ابن عنينمن: 
 

 غيره: )ممتلكات(
 الي إذا أتاني الشتاءـــــــــــــــال أب  ي من الشمس حلة صفراءــــــــــل

 يابي، وطيلساني الهواءـــــــــم ثــ ـ ن الزمهرير إن حد ث الغيـــــــوم
 سقف بيتي السماءدار وــــــــــر م ـ وـــــــبيتي األرض والسماء به س
 ز ال ينقضي وهناءـــــــــــــــل ع ـ طوــــلي من الليل والنهار على ال

 بيب رقيبه اإلمساءـــــــــــــــه حـ ـ يـــما فــــــفكأن اإلصباح عندي ل
 ا نوى وما لهم أهواءـــــــــــــــــم  يع الناس أنني جاهليــــــــــــــــش

 ظلماءـــــــــعبد شمس تسوءني ال  بظاهري إذ رأونيذوني ــــــــــأخ

 دت بيانه األعضاءــــــــــمي أبــــ ـ ســـــــــإن فصل الشتاء مذ نحا ج
د إذ عزـــــــــــــفي  كسائي واحتمى الغرماءــــــــــــال  ه غريمي المبر 

 جيالنوا -من: حلبة الكميت في األدب والنوادر المتعلقة بالخمريات 
 

 شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي)ممتلكات( 
 بكـــــــــــــــــــــل ِ ما أْمِلُكه يَْدِري  أصبحــــــــُت َمن يُْبِصُرني َطْرفُهُ 
 بَْيتِي ومــــــــا أْحِوي على َظْهِري  كُسْلُحفَاةٍّ مــــــــــــــــــن ِميَاهٍّ بَدَتْ 

 المحبي -نفحة الريحانة من: 
 

 قال بعضهم:( أيرلكات ـ )ممت
 الم غير مْحِسنِ ـــر مسيء ظــوده  زلةـشق وعــالس وعــراغ وإفــف

 موتى صالة المؤذ نـــــألسمعت ال  ت منه منارةـــــــــوأير لو استعمل
 نواضر األيك في معرفة النيك / السيوطيمن: 

 
 فقر أبو الشمقمق:)ممتلكات(  

 ه يعلم ما لي فيه تلبيســـــــــــــللا  لو قد رأيت سريري كنت ترحمني
 ديســــإال الحصيرة واألطمار وال  ه يعلم ما لي فيه شابكةــــــــــــوالل

 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 
 

 جحظة البرمكي:( هجاء)ممتلكات ـ 
 لى باب منزلي حاِجبْ ـــــــــوال ع  ه ليس لي كاتِبْ ـــــــــــــــالحمد لل
بْ ــــــــــركوب  لىــــــــــاٌر، إذا عزْمُت عوال حم  ه، قيل: جحظة راكٍّ
ِة العائبْ ـــــــــــــمصونةُ ع  هـــــــنِي كلُّ من حليلتُ ــــــــــــوذَمَّ   ن مذمَّ

ةً وحافُِرهاـــــــــــــــــتحسبُها حُ   ن ِشْعِر خاِلدٍّ الكاتِبْ ـــــــــــأَرقُّ مِ   رَّ

 24:4اعد البغدادي ص -الفصوص من: 

 
 أبو الشمقمق:)مركوب( 

 ر رجليــــــــــــــلي فيه مطية غي  ن الدهر يوماــــــــــأتراني أرى م
 يربت نعلــــــــــق .قربوا للرحيل  :ي جميع فقالواـــــــــــكلما كنت ف
 د رآني ورحليــقــــــــمن رآني ف  ت ال أخلف رحالـــــــــــحيثما كن

 ابن عبد ربه -العقد الفريد  من:
 
ـ حطمتهما سنة، فانحدرا إلى العراق، ( خروج من الفقر بفقد بعض الجوارح) ـ ظريفين من شياطين العرب  الشيبان قال: بلغني أن أعرابيين 

، فتعلقا به حتى أخذا فبينما هما يتماشيان في السوق، واسم أحدهما خندان، إذا فارس قد أوطأ دابته رجل خندان، فقطع إصبعا من أصابعه
أرش اإلصبع، وكانا جائعين مقرورين، فلما صار المال بأيديهما، قصدا إلى بعض الكرابج، فابتاعا من الطعام ما اشتهيا، فلما شبعا، صاح 

 خندان، وأنشأ يقول:
 ي رجل خندان إصبعــوما بقيت ف  ي الناس كربجــفال غرثة ما دام ف

ها، وكان لها ابن شديد العرام، كثير القتال للناس، مع ضعف أسر، ورقة عظم، فواثب مرة فتى من األعراب، وهذا شبيه قول أعرابية في ابن
من فقطع الفتى أنفه، فأخذت أمه دية أنفه، فحسن حالها بعد فقر مدقع، ثم واثب آخر فقطع شفته، ثم أخذت دية شفته، فلما رأت ما صار عندها 

 ارح ابنها، ذكرته في أرجوزة لها تقول فيها:اإلبل والبقر والغنم والمتاع بجو
 ن تفاريق العصاــــــــــأنك خير م  ف بالمروة حلفا والصفاـــــــــأحل

 فقلت ألعرابي: ما تفاريق العصا؟ قال: العصا تقطع ساجورا، ثم يقطع الساجور أوتادا، ثم تقطع األوتاد أشظة.
 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 

 



 دين -سياسة 
 

 دعاء، صالة، حج، خمر، إفتاء، سرقة، قطع،  ،دين: شعائر
 حاكم، وزير، والي، قاضي، حاجب، كاتب، محتسب، عدل، صاحب البريد، ... ،سياسة: خليفة

 
 الخفاجي محمد بن أحمد الدين شهاب

ادةُ ــسَ  أم؟ َردُ ــــأبْ   ـ، طٌ ــــــالئِ  زاَرهُ ـ  قٍّ ــلْ ـــعِ  تَْسبيحُ  اـــــــــال جَّ  ؟نِيَهْ زَّ
 المحبي -نفحة الريحانة من: 

 
ً  ،يا موالي :قال .هات الطعام وأغلق الباب :وقال بعض البخالء لغالمه ً  ،بل أغلق الباب أوالً  ،ليس هذا حزما  : فقال له .وأقدم الطعام ثانيا

 .لعلمك بأسباب الحزم ،اذهب فأنت حر لوجه هللا تعالى
  الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 بخل بالطعام وفقد الغالم = فقد ثمنه وخدمته -أم منتهى الكرم  بخل
 

فقال ابن  .كان المغيرة ]بن عبد هللا بن أبي عقيل، وهو خليفة الحجاج على الكوفة[، إذا كني أبا صفية غضب، وكان بخيالً )أكول ـ جبان( 
 همام السلولي فيه:

 ــــــــــداء ال يقوم له جليلبــــــــــ  رماك للا  يا ابــــــــــــن أبي عقيل
 بصيــــــــــــــــر بالثريد وبالنشيل  إذا حضر الـــــــــخوان فأنت ليث
 لــــــــــــه حجالن كالرشأ الكحيل  وعند الــــــــــــــبأس بهكنةٌ رداح
 أو الــــــــــشعر السواعد من نكيل  فليتــــــــــــــك يا مغيرة من تنوخ

 ودارك يــــــــــــا مغيرة ألف ميل  ال لـــــــــــه صير بين داري وليت
 البالذري -من: أنساب األشراف 

 
 حيوانات: كلب -كاريكاتور   ابن الحجاج

 قال وقد مر بكالب صيد لمعز الدولة يأكلون لحما، وكانت جرايته من اللحم قد قطعت:
 ة على ظهر الطريقــضــــــوراب  ت كالب موالنا وقوفاـــــــــــرأي
 وب خلوقيـــــــــــ، ومهل*يعرقفه  من ورد على ذنب طويلـــــــــــف

 *، صلوقيد رأى سحر كوســوق  الجدا، فوددت أنيــــــــــــتغذى ب
"  " 
 ونذر، أسحر كوس صلوقي  "
"  " 
 ونذرا هلل، حركوس صلوقي  "

 ل كل يوم مع رفيقيـــــــــــــــكآل  يا موالي رافقني بكلبـــــــــــــــف
 ؤم البخت، والملح* صديقيـــــلش  د أمسى عدويــــــأرى القصاب ق

 *وى الحلتيت داخل باسقيليـــــس  * افتصدت لما وجدتمأنيلو ــــــف
 السليقي -إضافة من بوابة الشعراء  -والملحي  -وحق إله خركوش سلوقي  -]* في بوابة الشعراء: يعقفه 

 ثم نجد األيات التالية:
 من يعدي على ذاك الشقيقـــــــــف  فاني اللحم وهو شقيق روحيــــج
 ني ابن عم الجاثليقــــــــــــــتوهم  أن اللحم في صوم النصارىــــــك

 رايته تضاف إلى الدقيقــــــــــــج  ا رآه الناس لحمـــــــــــــوأحسن م
 ابن الحجاجتلطيف المزاج من شعر من: 

 
فكتب سنان جوابه أبياتاً  ،صاحب القالع االسماعيلية، كتب إليه السلطان محمود بن زنكي كتاباً يهدده فيه.. الحسن سنان  وأب)تهديد/ حرب( 
 ورسالة وهما:

 ما مر قط على سمعي توقعــــــــه  ياللرجال ألمر هـــــــــــال مفظعه
 ال قام قائم جنبي حين تصرعـــــه  ايا ذا الذي بقراع السيف هــــــددن
 ضبعـــهأواستيقظت ألسود الغاب   قام الحمام إلى البازي يهـــــــــدده
 يكفيه ما قد تالقي منه إصبعـــــــه  أضحى يسد فم األفعى بـــــإصبعه

ابة تطن في أذن فيل، وبعوضه تعد في التماثيل، ولقد وقفنا على تفصيله وجمله، وعلمنا ما تهددنا به من قوله وعمله، فياللــــــه العجب من ذب
 قالها قبلك آخرون، فدمرنا عليهم وما كان لهم ناصرون،....

 الدميري -حياة الحيوان الكبرى من: 
 

 :المعري)حكام( 
 اروا وأذنبواــــــــولكن بنو حواء ج  ذي أنت الئمٌ ــــــــفما أذنَب الدهُر ال

ً يدخل بيَت الظالم الــــس ماك مطنَّبُ ـــــــــــــول  حتُف هاجما  و أنه عند الس ِ



ا قناتُهـــــــوقد كان يهوى ال  كالن اب أشنبُ  1فذاُت لَمًى والِخْرصُ   طعَن أم 
 من الود ، واسُم الحرب: هندٌ وزينبُ   ده درُع كاعبٍّ ـــــــوِدرُع الحديد عن

 3والسوابُق تُْجنَب 2إذا العيُس تُزجى  ويطوي المال فوف المال فوق كوره
لى رأس قِْرنٍّ جاَش بالدم ِمْذنَبُ ـع  جدوٌل إْن أَسالَهُ  4ن فرندــــــــــله م

5 
ي  وِطرٌف ُمحنَّبـــــنِ ــــــقَواٌم ُرديْ   ظَّهَر حنَّبَه الردىـــــــــوليس يُقيم ال

6 
ةَ قدَّ جاريةٍّ ذات لمى تعانقه، والسناَن ناباً أشنب يرشفه، ودرَع الحديد درع يقول: لمحبته في مشاهدة الحرب وشدة كلفه بالطعن والضرب يتوهم القنا]

 كاعب يلج معها فيه. وإذا لقي الحرب فكأنه قد لقي هندا وزينب.[

 المعري -اللزوميات من ديوان: 
 
وا كتابيه. فقيل له: يقال هذا يوم قال: وجيء بأعرابي إلى السلطان، ومعه كتاب، قد كتب فيه قصته. وهو يقول: هاؤم اقرأ( دنيا وآخرة)

 القيامة. قال: هذا وهللا شر من يوم القيامة، إن يوم القيامة يؤتي بحسناتي وسيئاتي، وأنتم جئتم بسيئاتي، وتركتم حسناتي.
  ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 
ة، أكل بذجا، وشرب معسال، ونام في الشمس، فمات قال األصمعي: وسمعت أعرابيا يقول: اللهم إني أسألك ميتة كميتة أبي خارج )دعاء(

 دفيئا، شبعان، ري ان.
  ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 
وال طلوع  ،وال دابة األرض ،بال خروج الدجال ،المخنث: هذه قيامة على الريق زبدةهبت ريح شديدة فقيل: قامت القيامة. فقال )دعاء( 
 نسأل هللا بركة قدومه. ،المهدي

 بيع األبرار للزمخشريمن: ر
 
وقرع قوم عليه الباب، فخرج غالمه، فسألوه ما يصنع؛ فقال: هو ذا يكذب على هللا؛ قيل كيف؟ قال: نظر في المرآة فقال: الحمد هلل )دعاء(  

 الذي خلقني فأحسن صورتي. 
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 
ضربه، فلما قرعه بسوط، قال: يا رب شكرا، حتى ضربه سبعمائة سوط؟ قال: أخذ الحجاج أعرابيا لصا بالمدينة، فأمر ب( يا رب ال شكر)

 لماذا؟ قال: لكثرة شكرك، إن هللا تعالى يقول: "لئن شكرتم ألزيدنكم". قال: وهذا في القرآن؟ قال: نعم. فقال األعرابي:
 ي شكري فاعف عنيـــــــأسأت ف  ال تزدنيــــــــــــيا رب ال شكر ف

 رين منيــــــــــــشاكباعد ثواب ال
  ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 
 ابن حجاج:)صالة( 

 هم سكرا:ــــــــــــــــــــتلفت ما بين  روني وقدــــــــــــــيقول قوم أبص
 ناس قد صلوا بنا العصرا.ــــــــفال  ر ولو ركعةــــــــــــقم الحق الظه

 ظهراــــــــــــــــأقوم حتى ألحق ال  لتم،ا أحسن ما قـــــــــــــــفقلت: م
 ت فمن يقرا؟ــــــــــــنعم؟ وإن قم  ن عند منــــــــــــأقوم والركعة م

 ي سكره عذرا.ـــــــــــــــــلعاقل ف  لسنا نرىـــــــــقالوا: فال تسكر، ف
 خمرا. ت مطبوخا والــــــــــما ذق  ه لوال السكر يا سادتيـــــــــــوالل

 ر أن أخرا.ـــــــــــفقلت: حد السك  ا حده؟ــــــــــــقالوا: فهذا السكر م
 ياقوت –معجم األدباء من: 
 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف      

 ]سخرية ابن حجاج يمكن رصدها من خالل:
 سكران ينصحه القوم بالصالة.

 .-بالفتح  -والظَّهر  -بالضم  -التالعب اللفظي الذي يحققه الجناس بين كلمتي: الظُّهر 
 يقرأ( "فعله" بعد "اإلنجاز" -ويسائلهم: من سينعم عليه بالركوع أمامه؟ ومن )سيبارك 

 أال يسكر. ولكنه مصر  على السكر. -من جديد  -إحساس القوم بالتباين بين قصدهم وقصد الشاعر، ونصحه 
وه -له  -فيَلبَسون   : هذا السكر ما حده؟ لباس الفقهاء وأحبار الدين، ليحاج 

 والجواب هو: الخراء. 
 على أقوالهم أم تصرفاتهم أم معتقداتهم؟ ذلك ما لم يبي نه. 

 وفي هذا الغموض إمعان في السخرية.[
 

                                                           
 السنان والرمح اللطيف: الِخرص 1
 تساق: تزجى 2
 تقاد: تجنب 3
 هو السيف نفسه: وشي السيف ورونقه، وقيل: الفرند 4
 مسيل الماء: الِمذنَب 5
 حناه.: حن به 6



ك رأيت في الكتب أن قاضيا كان فقيرا، فلما بلغ عيد األضحى، قال لزوجته: ال بأس بذبح هذا الديك الذي ما نمل( ديك من ذرية إسماعيل)
غيره. فبلغ ذلك جيرانه،  فبعث كل بكبش. فلما رجع القاضي من صالة العيد، وجد في الدار ثالثين كبشا. فقال لزوجته: ما هذا؟ فأخبرته. 

 ديكنا، لعله من ذرية اسماعيل، فإن هللا فداه بكبش واحد، وديكنا فداه بثالثين كبشا. يقِ فقال: ارْ 
 صفوريال -نزهة المجالس ومنتخب النفائس من: 

 
 :أبو نواس( ـ صالة )بخل

 وجماٌل، ولــيـــــــــَس فيهْم حنيفُ   لبني الــــــــــبرمكي  قصٌر ُمنيُف،
، ولــــيــــــــــس فيها كنيفُ   داُرهــــــــــــــم مسجدٌ يُؤذَُّن فيها،  الت قاءٍّ
ُروا:ال إلــــــــــ  فإذا أذ نوا لــــــــــــــــَوْقِت صالة، غيفُ كر   ـــه إال  الر 

 نواس يديوان أبمن: 
 

 أبياتا يهجو إماما ثقيال، فقال: 1وقد نظم أبو علي الحسن بن أبي الطيب)صالة( 
 س ٍّ راهبٍّ متبت ِلِ ــــــــــــــــمنارةُ قَ   ي المقام كأنهــــــــــــيطيل قياما ف
 إلى صم جندلأمراسٍّ ـــــــــيُشد ب  ي القرآن لحنا كأنماـــــــويُفحش ف
 ازا وناء بكلكلـــــجــــوأردف أع  ما تمطى بصلبهــــــــــــفقلت به ل
 اض حتى بلَّ دمعي محمليــوقد ف  رغمي ركعة في صالتهــــوزاد ب
 م يكن التسليم منك بأمثل؟ــــــــــأل  ها المرء المطيل صالتهـــــــأال أي

 ابن بشر –الء والحمقى من: مرشد الخصائص ومبدي النقائص في الثق
 

 ابن المعتز:
لــــت هاربة  وكلما جاءت صـــــــــــالة واجبة  فـــــسا عليها فــــتــوَّ

 الرقيق القيرواني -من: قطب السرور في أوصاف الخمور 
 

 ،والعباس بن األحنف ،و نواسأب :وكان في المجلس .رتج عليهأو .فغلط فيها ،فقرأ قل هو هللا أحد ،صلى يحيى بن المعلى الكاتب)صالة( 
 :فقال أبو نواس .وصريع الغواني ،والخليع

ً ـــــــــــــــــــــــأكثر يح  و للا  أحدــــــــــــــــــــــقل ه :في  يى غلـطـا
 فقال األحنف 

ً ــــــــــــــــــــــقام طوي  يا سجدـــــــــــــــــــــــحتى إذا أع  2الً ساكتـا
 ليع فقال الخ

 3ى لولدـــــــــــــــــــــــزحير حبل  ي محرابهـــــــــــــــــــــــيزحر ف
 فقال الصريع 

 ن مسدــــــــــــــــل مــــــــشد  بحب  ـسـانـهــــــــــــــما لــــــــــــــــكأن
 واتصلت هذه الحكاية بأبي علي بن رشيق فقال 

 ى خلدــــــلــــــه عــــــرت لــــــم  د فمـاــــمــــــــــحــــــى الـــــونس
 هذا ما أورده ابن رشيق في كتاب العمدة ثم إني عثرت عند مطالعتي لكتاب بدائع البدائه على زيادة وجب ذكرها وهو ما حكى إن أبا العباس

 بن الحطيئة لما سمع هذه قال 
 ـــمـــا وجـــدــــــــرؤه فــــــــيقـــ  يئا غـــــــير ذاـــــــــــــــــورام ش

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 الرقيق القيرواني -قطب السرور في أوصاف الخمور 

 
وغزا أعرابي مع النبي "ص"، فقيل له: ما رأيت مع رسول هللا في غزاتك هذه؟ قال: وضع عنا نصف الصالة، وأرجو في الغزاة ( صالة) 

 لباقي.األخرى أن يضع النصف ا
 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 
نظم أبو الحسن علي بن أبي الطيب الباخرزي أبياتاً، يهجو بها إماماً ثقيالً، ويذكر ما وجد من جوره في تطويله، مقيالً ذكرها في ( صالة)

 هذا الموضع، الئق لما جمعت من المعنى البديع واللفظ الرائق:
 ن جنوب وشمألـــــأخف  دماغاً م  لن عقاب عقنقـــــــوأثقل روحاً م

 ن علــــوأم  بصخر حطه السيل م  ي القطع قطع خمـيسةـــــيؤم بنا ف
 تـبـتـلــــــــــــمنارة قس راهب مـ  ي المقـام كـأنـهـــــــــيطيل قياماً ف

 مراس إلى صم  جـنـدلـــــــأيشد  ب  أنمـاــــــويفحش في القرآن لحناً ك
 جازاً وناء بكلـكـلـــــــردف أعأو  ما تمطى بصـلـبـهــــــــــلفقلت له 
 أمـثـلـــــــــألم يكن التسليم منك بـ  رغمي ركعة في صالتهــــوزاد ب

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

                                                           
لف "دمية القصر وعصرة أهل العصر" وهو شاعر، ناثر، ترجم له ابنه في دمية القصر .. كما ترجم له الثعالبي في تتمة والد مؤ: ابن أبي الطيب الباخرزي، والمقصود: في غرر الخصائص 1

 اليتيمة، والصفدي في الوافي، وياقوت في معجمه .
 راكعاً. قطب السرور: في 2
 بِـَولَد. قطب السرور: في 3



 
لجمعة في بيوتنا زمن الحجاج، ثم نأتي حدثنا عبد هللا بن صالح عن إسرائيل عن عامر بن شقيق قال: كان شقيق يأمرنا أن نصلي ا( صالة) 

 المسجد، وذلك ألن الحجاج كان يؤخر الصالة.
حدثنا أبو خيثمة، ثنا جرير عن األعمش قال: قلت ألبي وائل يوم الجمعة في إمارة الحجاج: أصليت قبل أن تروح؟ قال: ومن أنت؟ قلت: 

 رجل من المسلمين. قال: مرحباً بالمسلمين.
 البالذري -من: أنساب األشراف 

 
يا أخي  :فقال .إذا أكلت لقمة هيأت أخرى ،سريع البلع ،ألنك جيد المضغ :قال ؟لم ال تدعوني إلى طعامك :وقال رجل لبعض البخالء )صالة(

 .أن أصلي ركعتين بين كل لقمتين ،أتريد أني إذا أكلت عندك
  الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
 )صالة ـ بخل(

 ،وبت عنده .فما قدرت لصالبته ،وجهدت أن آكل من اللحم ،فأكلت من المرقة .فقدم لي دجاجة ،دعاني كوفي إلى منزله :سوقال بعض األكيا
 .وجهدت أن آكل من اللحم فما قدرت لشدته ،وأكلت من المرق ،فقدمه .فعاد زيرباجا ،وطرح عليه سكراً  ،فأعاده من الغد إلى القدر
 ، فأكلت من المرق ،ثم قدمه إلي .ففعل .اطرح عن اللحم من المرق ليصير قلية :قال لغالمه ،كان من الغدفلما  .فبت عنده الليلة الثانية

 .فلم أقدر لقوته ،وجهدت أن آكل من اللحم
 أشهد أنه لحم ولي من أولياء هللا :قلت ؟ما هذا الذي تصنع :فقال .وقمت ألصلي إليها ،فأخذت قطعة من اللحم ووضعتها إلى جهة القبلة

 .فإنه قد أدخل النار ثالث دفعات فلم تفعل فيه شيئا ،تعالى
وأرده إليك إن شاء هللا  ،ألطبخه له ،أعرني ذلك اللحم لضيف وافاني من الغد :فقال له ،إذا ببعض جيرانه يدق الباب ،فلما أردت االنصراف

 .فناوله إياه .تعالى
  الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
 مؤذن(ـ  خطيب )إمام ـ

 الشمشاطي الوليد بن عباس الخياط:
عر لي قريضـــــــــــــفي  ضَحك من ُحسنه القريضُ ــــــــــي  ه من الش ِ

 نه على َوْعظه يَفيضــــــــــــــــم  ُب ثْغرٍّ تَرى منه بُصاقاـــــــــخطي
 دما تبيضُ ـــــــــــــــــــــدجاجةً بع  فتح حلقا كأن  فيهــــــــــــــــــــــــي

 ه بغيضـــــــــــــــي أنــــــيَشَهد ل  ض من الـــــــــــــــأَشَهد أن البغي
 وله:

 ن الن ِفط ما يُنَزعُ ــــــــــــــــــــــــم  لى وجهه برقعٌ ـــــــــــــــــــــــــع
 نفَعـــــــــــــرُّ وال تَ ـــــــــــــــتضُ   ه ُخطبةٌ ـــــــــــــــــــــــــخطيٌب ل
 ب األبقَعُ ــــــــــــــــــــــــــكما ينعَ   ي بُْرِدهاــــــــــــــــــــــــويَنعَب ف
 ما يَصنَع الضفدعُ ــــــــــــــــــــــك  ع ُحلقومهـــــــــــــــــــــــــــويَْصنَ

 وله:
 ه عينيهــــــــــــــــــــــــالل وال أقر    بنا ال نال أُْذنْيهـــــــــــــــــــــخطي
 نْعرةٍّ تَخلَع ِلْحيَْيهــــــــــــــــــــــــب  ِهر في الجْمعة تعبيسةً ـــــــــــــيُظ
 ن تحته يَعِرك خصيْيهـــــــــــــــم  أن إنسانا بدا جالساــــــــــــــــــــك

 ا من تحِت ِرْجلْيهــــــــــــــــمنبرن  َب فينا غير أننا نرىــــــــــــال عي
 وله فيه:

 شَحُج في الُخطبة كالبغلـــــــــــــيَ   نا خطيٌب فاِسد العقلِ ــــــــــــــــــل
 لنا معنى من الجهل ق  ـــــــــــــــش  راه إن صاغ لنا خطبةـــــــــــــــت
 المنبر ذي النُّْبل ي دَُرجِ ـــــــــــــف  ك لو أبصرتَه صاعداــــــــــــــــإن
 رحلة بالط ْبلــــــــــــــــيَضِرب لل  َت بعَض الجْند في حْلِقهــــــــــْ لِخل

 وقال في المؤذن واإلمام:
 ها تُسِمع مكروهاـــــــــــــــــــــألن  جامع ُصونُوهاــــــــــــــــمنارة ال

 ها ابن عباسٍّ ويَعلوهاـــــــــــــــفي  -ال رقأْت عينُه  -رتَقي ــــــــــــويَ 
 لك اللواتي ليس يَعدُوهاــــــــــــــت  ك لو تَسَمع ألحانَهـــــــــــــــــــــإن
 وسَوساَ يخنُُق َمْعتوهاــــــــــــــــم  َت في داخل حلقومهـــــــــــــــلِخلْ 

 وقال في المؤذن والخطيب:
 م في األذان يْعُووناـــــــــــــــتراه  نيناونا غدوا مجاــــــــــــــــــمؤذن
 ما في الكنيف يَْرِميناـــــــــــــإال ب  ةٌ ليس منهم رُجلٌ ـــــــــــــــــأربع

 ر حتى ال أقول طاعوناـــــــــأَصبِ   م طِربوا ضِجرُت فالـــــــــــإذا ه

 والنا في الهالل ِعشروناـــــــــــأم  ْقذُُر أسماُعنا ويُوَخذُ ِمنــــــــــــــتَ 

 ني أْحذَر السالطيناـــــــــــــــــلكن  وال السالطين الستبَْحتُهمــــــــــــل



 يُوِذينا 1ان ببَْرِد الِقراةِ ــــــــــــــــك  ه لإلمام إذاــــــــــــــــــــويغفر الل

 هِمز النوَن إن قََرا نُونَاـــــــــــــوي  العْيَن إن قََرا َعبََسا 2خْطِرفـــــــيُ 

 ا أَرَحم المساكيناــــــــــــــكمثْل م  م الحشَر حين يقرؤهاــــــــــوأرح

 اه يَعِلك التيناــــــــــــــوالت يِن، خلن  ناـــــــــــوإن بدا في الِعشاء يُسِمع

 واسيناراغه الكهَف والطَّ ــــــــــــف  َرا والضحى، قرأُت علىـــــوإن ق

 ي ركعةٍّ ثمانيناــــــــــــــــــسبَّح ف  و إذا خفَّف الصالة بناـــــــــــــوه

 ا نَْفِقد الكوانيناـــــــصيف مــفي ال  ي زمهرير ُخطبتهــــــــــــفنحن ف

 3ُم يَُزنُّونَاــــــــــــــــــــإال حِسبناه  ذين ما وعظواـــــــــــــــفهؤالء ال

 في ابن عباس المؤذن:وله 
 ه ِمثُل المساميرــــــــــــــــــــألحانُ   ن عباَس الصغيَر الذيـــــــــإن اب
 ألحان النوافيرـــــــــــــــــــــــإال ب  س ينادينا إلى رب ناــــــــــــــــــــلي
 المقاديرِ  ه تلكــــــــــــــــــــــألحان  ك لو أصغيت يوما إلىــــــــــــــإن

 ِرك آذاَن السنانيرـــــــــــــــــــــيَع  َت في الحلق اْمَرءاً جالساـــــــلِخل

 251:4صاعد البغدادي  -الفصوص من: 

 ابن عنين: )خطيب(
 م األنديهْ ــــــــــــــــــوعطََّر ذكره  وى قصَب السبِق أهُل العراقــــح

 د خطبْت فيهُم األجديهْ ــــــــــــــوق  همُ جاريـــــــــــــــــــي خطيبٍّ وأيُّ 
 ديوان ابن عنينمن: 

 
 ابن عنين: )خطيب(

 للـــــــــــــناِس ِمن فاِدحٍّ وِمن َخْطبِ   وُخطبــــــــــــــــةُ الدَْولَِعُي كْم جلبتْ 

 ـبفليته أمهم عـــــــــــــــــــلى جــنـ  يؤمــــــــــــــــــهم إذ يؤمهم جـنـــبا

 يصـــــــــــــــــــدر عن نية وال قلب  تََخشٌُّع مــــــــــــــــــــــا وراَءهُ نُسُكٌ 

 ديوان ابن عنين :من
 

 ابن عنين:)مقريء( 
 ا بالُهُ َخفََضهْ ـــــــــــرافُع قدري م  ن حنقٍّ ــــمصحُف عثماَن صاَح م

ْل بالفأر واألَرَضهْ  ا رب  ـــــــي  زنكلونيُّ صار يَخدمنيـــــــــــــال  عج 
فََضهْ ــــــــــــــوإِن  ه ما بي انحطاُط منزلتيـــــــــوالل  ما بي شماتةُ الرَّ

 ديوان ابن عنينمن: 
 

 قول آخر في إمام بطيء القراءة: )مقريء(
 ها إلى رجبِ ــــــــــــــــلم تفَن آيات  ات في رجبٍّ ـــــــــــإْن قرأَ العادي
 تبت يدا أبي لهب :مــــــــتــــخــــب  طيع في سنةٍّ ــــــــــــتبل هو ال يس

 أبو هالل العسكري –من: كتاب الصناعتين 
 

 قال الشهاب المنصوري:)مقريء( 
 ند النسا والمائدةــــــــــــوأجيده ع  ي طلب الرضاـــــأتلو كتاب هللا ف

 98ص  –السيوطي  ـنواضر األيك في معرفة النيك من: 

 
 ،فقدمتها إلى شيخ منهم .أنكرته ،فلما طلبته ،فأودعته عند أعرابية ،ومعي كيس فيه دنانير ،دخلت البادية وي عن األصمعي أنه قال:ر

 :كأنك ما سمعت ،يا أيها الشيخ :فقلت علي البديهة. قد علمت أنه ليس عليها إال اليمين :فقال الشيخ. فأصرت على إنكارها
 رب العالميناــــــــــــــولو حلفت ب  سارقة يميناــــــــــــــــــوال تقبل ل

 ؟، وقال: في أية سورة هذه اآليةثم التفت إلي  الشيخ. وردت إلي  مالي .فأقرت .وهددها ،صدقت أيها الرجل :فقال الشيخ
 :في ،فقلت

 ور األندريناـــــــــــــوال تبقي خم  اصبحيناــــــــــأال هبي بصحنك ف
 !، كنت أظن أنها في )إنا فتحنا لك فتحا مبينا(يا سبحان هللا :يخفقال الش

 مالح الزماـ صا 1ج  نوادر من التاريخ 

 
 ابن عنين:)محدث( 

 ِه وقبَّلتهُ ـــــــــــــــــــــــــفقمُت إلي  نبيَّ عليِه السالمُ ـــــــــــــــرأيُت ال

                                                           
 حذف للضرورة. -القراءة : الِقراةِ  1
 ضرب.: خطرف 2
 حقن بوله وغائطه،: نز 3



 ا قلتهُ ـــــم :قالَ  .نعمْ  :فقلتُ َث؟ ــــ ـ ـــديــــــحــأيعقوُب يروي ال :فقالَ 
 ديوان ابن عنينمن: 

 
 ذم
وسمع أعرابي رجال يدعو، فقال: ويحك! إنما يستجاب لمؤمن أو مظلوم، ولست بواحد منهما، وأراك يخف عليك ثقل الذنوب فتحسن * 

 عندك مقابح العيوب.
 األفعال أعدل من شهادات الرجال.ذكر أعرابي رجال، فقال: عليه كل يوم من فعله شاهد بفسقه، وشهادات * 
 وذكر قوما ألبسوا نعمة ثم عروا منها، فقال: ما كانت النعمة فيهم إال طيفا، لما انتبهوا لها ذهبت عنهم.* 
 كنت من حديد ووضعت في أتون محمي لم تذب. وقال أعرابي لرجل: هل أنت إال أنت لم تتغير، ولو* 

 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد  
 

 ابن حجاج: م()صو
 النعمى لسانيـــــــــــــــــــيبسط ب  مولى الذيـــــــــــــــــــــــــأيها ال
 قُربانـــــــــــــــــــــــــــــحلفا ال ي  لَحميــــــــــــــــــخبزي ولــــما ل
 نيول زماـــــــــذا طــــــــــــــهك  م إذ صومونيــــــــــــــــــــــليلته

 قيء في رمضانـــــــــــــالــــــــب  اريـــــــــــت أمــــــــــــبعدما كن
 1دا في قطوانـــــــــــه غــــــــــــ ـ ــــــــــبد اللـــــــــــــــبعثوا بي أع

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 
  ابن حجاج، قال في شهر رمضان وقد جاء في آب:( رمضان)

 وله ويدردــــــــــــــــيغتاظ من ط  ع منـــــــــــــــــــر أراه يلج مشه
 وف والجعس قد تقددـــــــــفي الج  د جف من حماهـــــــــــــــفالبول ق

 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف من: 
 
 ]من أبيات[: :ابن الحجاج( جنسـ  رمضان)

 ل زمانيـــــــــــــــــــــــــأه على  د ترسمت من الغيظـــــــــــــــــــق
 دهن البيلسانـــــــــــــــــــــأفسو ب  امسحوا جحري عسىــــــــــــــــف

 وانيـــــــــــــغــــــــــــهائم بين ال  ن الشقوة أنيــــــــــــــــــــــــــوم
 ي ثمانـــــــــــــــــــــــضربوها ف  عجوز بنت عشرــــــــــــــــــــــــب
 2شرطانـــــــــــــــــــــمثل ذقن ال  رــــعــــــي استها لحية شــــــــــف

 ثل السرطانــــــــــــــــــــــزب م - زــــض الــــــــــــــــــبقرينات تع
 نيي ورآــــــــــــــــــــــــــــوحيات  و رآهاــــــــــــــــــــــــــفالرشيد ل

 3]أنان[ أتاننا أم ــــــــــــــــــــبين  ني ووسطـــــــــــــــــــــبادل :قال
 ذ است الخيزرانـــــــــــــــوخ ي ـ شندرني جحر ـــــــــــــــــــــأعط

 حوم الحيوانــــــــــــــــــتي لــــــ ـ ـــــــــي بيـــــــــــــــــألفت تأكل ف
 ن الفول خوانيــــــــــــــــــــإال م  م صارت ال ترىـــــــــــــــــــــــث

 4ن حجاج الهتمانـــــــــــــــــيا اب  :ها ليـــــــــــــولــــــلست أنسى ق
 باقالنيــــــــــــــــــــــال مرناخك  ـ ا فتى قد صار طباـــــــــــــــــــــي

 م يا سبالنيـــــــــــــــق :فقالت لي  ريـــــــــــــــــــــــقومي اخ :قلت
 ف معانــــــــــــخــــســــــــفيه لل  جوابـــــــــــــــني بــــــــــــحيرت
 النعمى لسانيـــــــــــــــــــيبسط ب  مولى الذيـــــــــــــــــــــــــأيها ال
 قُربانـــــــــــــــــــــــــــــال ي حلفا  لَحميــــــــــــــــــخبزي ولــــما ل
 ول زمانيـــــــــذا طــــــــــــــهك  م إذ صومونيــــــــــــــــــــــليلته

 قيء في رمضانـــــــــــــالــــــــب  اريـــــــــــت أمــــــــــــبعدما كن
 5دا في قطوانـــــــــــه غــــــــــــ ـ ــــــــــبد اللـــــــــــــــبعثوا بي أع

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 
 قال يهنيء ابن طاراد بالفطر:ابن حجاج،  )صوم ـ خمر( 

 ن الراح كما تسقيــــــــفاشرب م  شرب يا سيديــــــــــــاليوم يوم ال
 ن السكر والفسقــــيــإنما الحياة ب  دي واشرب ونكـــــــــــــــكل سي

 ها في طرف الزقــــــــــــــــزبدت  وم على فقحةـــــــــفطر من الصأ
 ل الجانب الشرقيــــــــــــأيور أه  ت في استهاــــــــــــــلِعلقة قد رفع

                                                           
 )لسان العرب( موضع بالكوفة.: قََطوانُ  1
، .. ومن العرَب من يعدهُ معهما .. ويسميهاَ األشراَط، : الشرطانِ  2  )العباب الزاخر( نجماِن من الحمل؛ وهما قْرناه، والى جانِب الشمالي  منهما كوكب  صغير 
.ا: وأثاٌن، كَسحابٍّ األصيُل. : األثِيُن، كأَميرٍّ  3 ، تابِِعيٌّ  )القاموس المحيط(كِعيصٍّ من ِسدرٍّ : وأُثْنَةٌ من َطْلحٍّ، بالضم بُن نُعَْيمٍّ
4  ً  سان العرب()ل من أَطْرافِها، َهتِم َهتَماً وهو أَْهتَم بي ِن الَهتَم وَهتْماء.: أَْلقى ُمقدَّم أَسنانه. والَهتَُم انكساُر الثنايا من أُصولها خاصة، وقيل: َهتَم فاه يَْهتُِمه َهتْما
 )لسان العرب( موضع بالكوفة.: قََطوانُ  5



 ن شدة العشقــــــــــــــــبلحيتي م  ني نكتها في استهاـــــــــلو واصلت
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 

 .تضمن عشائي أصلحك هللا فقال: .فلم يشموا رائحة، فقال: قيئوه. فقال الوالي: استنكهوا الخبيث .ادعوا أنه سكران ،أعرابي وأخذ
 الراغب –محاضرات االدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء من: 

 
وقال: إني استعملتك ألشرفك وأرفع ذكرك  كان وكيع بن أبي سود مدمناً، فولي ابن أخيه بعض األعمال، فبلغه أنه يشرب، فدعا به)خمر(  

 فقال: وهللا ما شربت حسوة منذ وليتني، ولكني الساعة سكران. قال: من أي شيء؟ قال: من ريحها منك. !فأقبلت على الشرب
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 
ه: أال اسقني خمرا وقل لي هي الخمر وذكر عن محمد بن خالد الشروي، قال: حدثني أبي قال: سمع محمد شعر أبي نواس وقول)خمر( 
 وقوله:

 مزة الــــــــــــــــــــــــطعم سالفه  اسقنيها يـــــــــــــــــــــــــــا ذفافه
 لــــــــــــــــــــــــــرجاء أو مخافه  ذل عندي مـــــــــــــــــــــن قالها
 ـــــــــــــــارون الخالفهبعد هــــــ  مثلــــما ذلــــت وضــــــاعــــــت

 ثم أنشد له:
 نستطع دون السجود لـــــها صبرا  فجاء بــــــــــــها زيتية ذهبية، فلم 

 :1قال: فحبسه محمد على هذا، وقال: إيه! أنت كافر، وأنت زنديق. فكتب في ذلك إلى الفضل بن الربيع 
 ــــــنيه والخير عادهـــر وعودتــــ  أنت يا بن الربيع علمتني الـــــخيـ
 ـــــلي وأظهرت رهـــــبة وزهاده  فارعوى باطلــــــي وأقصر جهــ
 ـــري في حــــــــــال نسكه وقتاده  لو تراني شبهت بي الحسن البصـ
 واصفرار مثل اصفـــرار الجراده  بركوع أزيـــــــــــــــــــنه بسجود
 فتأمل بعينـــــــــــــــــــك السجاده  فادع بي ال عدمــــــت تقويم مثلي
 الشتراها يعدها للـــــــــــــــشهاده  لو رآها بعض الــــــــمرائين يوما

 الطبري –من: تاريخ الرسل والملوك 
 

 قال قد صلبوا ابن الكازروني، وفي عنقه جرة خمر في أيام الظاهر:.. ، 2محمد بن دانيال الموصلي)خمر( 
 خفيف األذى إذ كان في شرعنا جلدا  خمر من قبل صلبهــــــلقد كان حد ال

 ب فإن الحد قد جاوز الحداــــــــأال ت  :ما بدا المصلوب قلت لصاحبيـــــفل

 وقال أيضاً:
 ر حدها حد اليمانيــــــــــــــوصي  قد منع اإلمام الخمر فيناـــــــــــــل

ً ــــــفما جس  د تدخل في القنانيـــــــــلحألجل ا  رت ملوك الجن خوفا

 الصفدي –من: أعيان العصر وأعوان النصر 
 

 :ابن حجاج)خمر( 
 ن مسكا وعنبراـــمـــ ـ ضـــــــــخمرة دن ها ي
 د كان أبخراـــــب وق ـ طاــــــــكم فم ذاقها ف

 عى وبك راـــــراح يس  كأسهاـــــــالم بــــوغ
 د تعطراـــــــــقعبق   ريحهاـــــــــهو فينا ب

 ه قد تبخراـــــــــــــأن  ل يفسو وعندناــــــظ
 بوابة الشعراء من:

 وقال الشاعر:( ُسْكر)
 مثل الطــــــواويس في دور السالطين  رهبان دير سقــــــــوني الخمر صافيةً 
خ وانصرفوا اح تمشي بهم مـــــــشَي الفرازي  مشوا إلى الراحِ مشَي الرُّ  نوالرَّ
ِ وراحـــــــــــوا كالعراجين  غدوا إليها كأمـــــــــثال السهام مضت  عن الِقسي 
 شرب الملوك وبــاتوا كــــــــالمساكين  وكان شربهم في بـــــــــــــدِء مجلسهم
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 بهاء الدين اإلربلي  -في التذكرة الفخرية  1

 ـــر وعودتــــــــــنيه والخير عاده  أنت يا بن الربيع علمتني الـــــخيـ
 رهبةً وزهادهْ  ـم وأحدثـــــــــــــتُ   وراجعني الحلـفارعوى باطلــــي 

 قتادهْ  أوـري في حـــــــــال نسكه   حسن البصـبي ال ذكرتلو تراني 
 ـحف فــــــــــي لب تي مكان القالدهْ   المسابيح فـــــــــي يميني والمصـ
 ـجــــــــــــُب منها طريفةً مستفادهْ   فإذا شئَت أن ترى طرفةً تـــــــــعـ
 ـــك السجادهوتأمل بعينــــــــــــــــ  فادع بي ال عدمــــــت تقويم مثلي
 توقن النفس أنه مـــــــــــــن عبادهْ   ترى أثراً مــــن الشحوب بجسمي
 واصفرار مثل اصفـــرار الجرادهْ   من صالةٍّ أديمهـــــــــــــا بخشوعٍّ 
 أدركتني علــــــــــى يديك السعادهْ   ولقد طالما شقيُت ولــــــــــــــــكن
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 وقال آخر يصف السكر:/ ُسْكر

 ن العصيرـــــــبأطراف الزجاج م  ن ذات عرقــــــــــشربنا شربة م
 ن بعيرـــــنرى العصفور أعظم م  روح، ثم رحناــــــــــوأخرى بالم
 لى السريرــــــــــأمير المؤمنين ع  ك بني تميمــــــــــــــكأن الديك دي
 ي قمص الحريرــــــبنات الروم ف  هم في الدار رقطاـــــــــكأن دجاج

 رجل القصيرــــــــــــينلن أنامل ال  كواكب دانياتـــــــــــبت أرى الف
 قمر المنيرـــــــــــــــــــوألثم لبة ال  ين منيــــــــــــــــــــأدافعهن بالكف

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 وقال الشاعر:)خمر( 

 ل ما شئت يحتملـــفيك العيوب، وق  دال، وإن كثرتــــــدع النبيذ تكن ع
 يخفى على الناس ما قالوا وما فعلوا  أخبار الرجال فماـــــــــهو المشيد ب

 تر األبواب والكللــــــــمن دونها س  ل يسترهاــــــــــكم زلة من كريم ظ
 ها سهل وال جبلـــــــــــما يستسر ل  نار على علياء موقدةـــــــأضحت ك

 ه يعطون ما سألواـــــلقد ألفيت بياع  ون لو يباعـــــــــــوالعقل علق مص
 ده نهلـــــــــعل بعــــــأن يذهبوها ب  ي عقولهم ـــــــفاعجب لقوم مناهم ف
 م يصبح بها عللــــعن الصواب ول  أس ألسنهمــــــــقد عقدت بخمار الك
 ل وما حولواها حوــــــــــكأن أحداق  نوم أعينهمــــــــــوزررت بسنات ال
 ها في مشيها الحبلــــــحبلى أضر ب  ن بعد غدوتهــــــــــتخال رائحهم م

 ت مجنون به خبلــــــــوإن مشى قل  حاجتهـــــــــــــــفإن تكلم لم يقصد ل
 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 
 وقال آخر:( كيف تواجه المعربد) 

 إال وتــــــــــــرٌس في شمالك واقِ   ال تقعدن ومعربداً فــــــــي مجلسٍّ 
 عضٌب يـقــط جــمــاجــم األعناقِ   وبكفك اليمنى ُحــــــــــساٌم صارمٌ 
 هذا اجــتــــنــاُب مــجالِس الفساق  فبذاك تنجو إن نجـــوت وخير من
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 أبو نواس:( نديم)

 لكنني أكــــــــــــــــــــــني وأعنيه  ـــــــــــــــــــــــميهِ لنا نديم ال أُســـ
 إن صادف إنساناً يــــــــــــــماريه  إذا انــــتـــــشــى خاصم في الدين
 والقدح الـــــــــــــــــــــواحد يكفيه  ويدَّعي الشرب بــــــــــــــال غايةٍّ 
 حتى إذا قالوا لــــــــــــــــــــه: إيهِ   كف ِهِ يحبس كأَس القــــــــــــوم في 

 ومجَّ ثلث الكأس مــــــــن فيــــــه  أفضل ثلَث الكأِس فــــــــي قعرها
 الرقيق القيرواني -من: قطب السرور في أوصاف الخمور 

 
 عيينة بن أسماء الفزاري:)خمر( 

 ب الدارلم ينكر الكلب أني صاح  لو كنت أحمل خمراً حين زرتكم
 والعنبر الورد مشبوباً على النار  لكن أتيت وريح المسك تقدمني
 وكان يعرف ريح الزق والقار  فأنكر الكلب ريحى حين خالطني

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 :المعري

 قرىـــــــــــــــــــليلى، ومك ة أم ال  شَّرب أم  ــــــــــــفكن وا صبوحية ال
 يا ليت شعري ماذا اشترى؟ـــم، ف ـ ا المشتري في الظالدــــــوقالوا: ب

أ، والمخِزيات اْقتَرىـــــــــــــتق  ري من مارد فاجرــــــــــــــــعذي  رَّ
 المعري -اللزوميات من ديوان: 

 
 وقال بعضهم في معربد:)خمر( 

 آذى الندامىريح إذ ـــــــــــــــــــلل  هــــــــــــــــــــــــــومعربد أخرجت
 ركته يرعى الُخزامىـــــــــــــــوت  هـــــــــــــــــــــــــأغلقُت بابي دون

 وصي  إلى اليتامىـــــــــــــنظر ال  عيني مبغضٍّ ــــــــــــــــــــــيرنو ب
 بهاء الدين اإلربلي  -من: التذكرة الفخرية 

 وقال آخر وقد تاب وعاد إلى الشرب:)خمر( 
 داً من اإلخوان إال  يشربُ ـــــــــأح  ن الشراب فلم أجدـُت تبُت عقد كن
بُ ــــــــــــــــإال  إل  ُت ال أدع الشراَب وال أُرىـــفحلف  ى أصحابه أتقر 

 ني كأن ِي أجربُ ــــــــــــــــإال  تجنب  ن صديقٍّ منذ كانت توبتيـــــما م



بواــكنُت تب إنْ   هم لبعضٍّ تائبٌ ــــــــــويقوُل بعض  ُت فقد رجعُت فجر 
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 وقد أحسن القاضي ابن سناء الملك غاية اإلحسان في قوله:)خمر( 
 عندَي منه مقعدٌ ومقيمُ ـــــــــــــــــف  اني حديٌث ليتَني ال سمعتهـــــــــأت
لىــــب  ا الحكيُم حكيمُ ــم :فقلنا ،ابَ ــــــتو  أنَّ الحكيَم اآلَن قد هجَر الط ِ

 تم  وهو وسيمُ ـــــــــــويترُك بدُر ال  راحِ وهي منيرةٌ ــــأتُهجُر شمُس ال

 ن بعِد الحكيِم وجومُ ــــــــوللجاِم م  وِب من بعِد الحكيِم كآبةٌ ـــعلى الك

 روِر عقيمُ ن بعدِه أمُّ الســـــــــــوم  خالعِة طالقٌ ـــــومن بعدِه زوُج ال

 نا وأنفاُس المداِم سمومُ ـــــــــــــلدي  وعادت كؤوس الراح وهي سمائم

 قٌّ عليه عظيمُ ـــــــها حــــغدْت ول  حكيِم لكأسهِ ـــــــــــوكم منَّةٍّ عند ال

 ْت له ما ال يكادُ يقومُ ــــــــــــــأقام  ناُم وربَّماــــامْت له مْن ال يـــــــأن

 ن جحدَ اإلنعاَم فهو لئيمُ ـــــــــــوم  ك إنعاٌم قضى بنعيمهِ ــــــــــــــوذل

 قد يعشقون الجفَن وهو سقيمُ ـــــــف  ي قد سقمُت بشربهاــــــفإْن قاَل إن

 ل قدماً للديغِ سليمُ ـــــــــــــــكما قي  ال إني قد سلمُت فإنهــــــــــوإن ق

 أن قال هذا األمُر ليَس يدومُ ــــــــب  بتهُ ليُس حين عتـــــي إبــنــتــوسك  

 أدواء الحكيِم عليمُ ــــــــــــــحكيٌم ب  وني بالحكيِم فإننيـــــــــــفإن تسأل

 تحليِل ناموِس الحكيِم زعيمُ ـــــــــب  ا خبا وهُج المصيِف فإننيــــإذا م

ً ــــــــع  ه وهو أليمُ ــــــاَف عقاَب اللــــوخ  لى أنه كان قد تاَب مخلصا

 ٌح وإال فالكريُم كريمُ ــــــــــــــــقبي  تهُ من سوء ظن ٍّ بربهــــــــــــفتوب
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 ابن المعتز:( ذم الصبوح في وقت بارد)

 وجــــئـــــــت بالــكانوِن والبخورِ   فإن طردَت البردَ بالــــــــــــسُّتورِ 
 على الغبوِق والــــــــظالم ُمسدفُ   فأي فضلٍّ للـــــــــــصبوحِ يعرفُ 
ما  ولو دسْســـت في اسِت محمومٍّ لما  نجوت من قُــــــرادٍّ إمـــــا َصمَّ
 صوارما تُـــــــرسب في المفاصل  تحسب في رياحه الــــــــــــشمائل
 ـــــــــــثـــــــــــــار ياسمينِ كأنه نـ  وقد نسيت شــــــــــــــرَر الكانونِ 
 فإن َونَى قرطـــــــــَس في اآلماق  يرمي بها الجمر إلـــــــى األحداقِ 
 بنقطٍّ سودٍّ كـــــــــــــــــــجلد الفهدِ   وترك البـــــــــــــــساط بعد الخمدِ 
 لنار للثيابوذكر َحــــــــــــــْرِق ا  وقَطَع المجلس فــــــــــــي اكتئابِ 
 وأصبحت ثيابـــــــــــــــهم مناِخال  ولم يزل للقــــــــــوم شغالً شاغالً 

 ثم يصف بعض الندماء:
 ويأخذ الكأس بــــــــــــــــــال يدين  وبعضهم يمشي بـــــــــــال رجلينِ 
 يحسُّ جـــــــــــــوعاً مؤلماً للنفِس   وبعضهم عــــنــــد ارتفاع الشمِس 
 ولم يُطق مــــن ضعفــــــــه تنفُّسا  فإن أســــــر  مــا بــه تهــــــــوسا
داعُ   ولم يكن بمثِلــــــــــــــــــــِه انتفاع  وطاف في أصــــــــداغه الصُّ
 وصار كالــــــــحمى يطير شرُره  وكــــثــــــرت حــدَّتُهُ وضجــــره

 وصرف الطاسات والـــــــــــتحيَّة  ـــــــوحيَّةوهم بالعربدة الـــــــــــــ
تُهُ في ُخــــــلِقهْ   ومات كل صاحب مـــــــــن فََرقِهْ   وظهرت ِشــــــــرَّ
 خيَّط جفنيه عـــــــــــــــــلى المنام  فإن دعا الـــــــــــــــــشقيُّ للطعام
لــــت هاربةفـــــسا عليه  وكلما جاءت صـــــــــــالة واجبة  ا فــــتــوَّ
 أقطاُرهُ بــــلهــــوِه ال تــلــتــــــقي  فكدَّر العيش بـــــــــــــــــيوم أبلقِ 
 من عــلــه والــتـــــــــــــذَّه التذاذا  ومن أدام للــــــــــــــــــــشقاِء هذا
ساً،   لم يلــــَف إال دَنِــــــــــَس األثوابِ  س األصحابُمَهــوَّ  ُمَهـــــــــوَّ
 وال تراه، الـــــــــــــدهر، إال فَْدما  يــــــــــــزداد ُسهداً وضنى وُسقما
 ينغُص الزادعـــــــــــــــلى األكيلِ   ذا شاربٍّ وظُـــــــــــــــــفرٍّ طويلِ 
 ـــة الدَّقاقِ وأُذنه كــــــــجــــــفــــنـ  وعينه محــــــمـــــــــــــرة اآلماقِ 
 كأنما أشــــــــــــرَب نفطاً أو لََطخ  وجسد عليه جلدٌ مــــــــــــن وسخ
 لحية قــــــــاضٍّ قد نجا من الغََرقْ   تخال تحت إبــــــــــــطه إذا َعِرقْ 
 وليس من ترك الســــــؤال يحتِشمْ   وريقه كمثِل طــــــــــــوقٍّ من أَدَمْ 

 كأثــــــــــــــِر الذَّْرِق على الكناِدرِ   ــن واكفٍّ وقاِطرِ في صدره مــــــ
روا  هذا لنا ومــــــــــــــــا تركت أكثرُ   فجــــــــــــــــربوا ما قلتُهُ وفَك ِ

 الرقيق القيرواني -من: قطب السرور في أوصاف الخمور 
 



شيخاً معمراً شاعراً مطبوعاً صاحب نوادر هجاء خبيثاً، وأقدر الناس على بكر بن علي الصابوني؛ قال ابن رشيق في األنموذج: كان )خمر( 
بديهة، وكان نقي الشيبة والثياب، حسن الصمت والخطاب، وكان مولعاً بأذى أبي بكر الوسطاني، وضرب بينه وبين القاضي محمد بن عبد 

 هللا بن هاشم عداوة، وكان سبب خروجه من القيروان ناجياً بروحه إلى مصر،
قائماً في السقيفة، فقال: كم لكم ها هنا؟  برذونهودخل إلى صاحب قيان، فوجد جماعة من أصحابه يشربون، منهم أبو حفص الكاتب، ورأى 

ن فقالوا: كذا وكذا يوم، فشرب نهاره أجمع وليلته، وأراد االنصراف من الغد، فافتقد رداءه ودراهم كانت معه، وسأل القوم فما وقع على عي
ح ر. فقال البن أبي حفص: سألتك باهلل إال ما نزلت إلى هذا العبد الصالح، فاستوهب لنا منه بأن يفضح هللا سارقنا، أو يجمع علينا ما راوال أث

 منا، فإنه صائم النهار قائم الليل، قال: أي عبد يكون هذا؟ قال: هو برذونك يا سيدي. فضحك الجماعة وخرج وهو يقول:
 عصيان أنشـاهـاــــــــــــللفسق وال  ةٍّ نـك ـس أعـالهـاـــــــــــــــــوغرف

 ن أول قـتـالهـاـــــــــــــــوكنت م  ميزان في وسطهاــــــــقد وضع ال
هــــــــــــــفما بها م  ه فال يأتـهـاــــــــــــــمن يعرف الل    ن يعرف الـلـ 

 الكتبي  –من: فوات الوفيات 
 

 الشمقمق: أبو)بحث عن الملذات( 
 وأهوي لــــــــــــــــكورة األهوازِ   ماأراني إال ســـــــــــــأترُك بغدادَ 
 وشرُب الفتى من الــــتــقــــــــمازِ   حيُث ال تنكُر الــــــمعازُف واللهوُ 
بَاِء الَجَواِزي  وجوارٍّ كأنهــنَّ نجـــــــــــــوُم اللـ   ـــيِل زهٌر مثُل الـــظ ِ

 فاتناتٌـ مــــــيـــــــــٌل مَن األعجازِ   ُت الخـــدوِد أدٌم َوبِيــــضٌ واضحا
 في بساتينــــــــــــها وفي األحوازِ   بيَن عــــــوادة وأخــــــرى بصنجٍّ 
 تنزو بــــــــــــــي البغاُل النوازي  ذاَك خيٌر مَن التـــــــردِد في بغدادَ 

 َوِردَاءٍّ مــــــــــــن الغُبَاِر طراِزي  ـة وقميصٍّ كلَّ يومٍّ في كمـــــــــــــ
ازِ   لم يحكمهُ النساُج يـــــــــــوماً لبيعٍّ   ال وال يُشتَرى مـــــــــــــن البَزَّ
 ــِض لـــــــطوِل الشقاِء واإلعوازِ   أََخذَْت أهلَها الشياطيُن بالــــــــركـ
 فوق بِــْرذَْونِِه كـــشخصٍّ حجازي  كلُّ شيخ تخاله حين يــــــبــــــــدو

 من: ديوان أبي الشمقمق
 

 قال ]وقد امتنع عن الشرب يومين، لما توفي صهره[:، ابن الحجاج)خمر( 
 فوقي، وال األرض زلزلت تحـــــتي  قد مات صهري فال السماء انفطرت

 ه البَرتيــــــــــــبالشيخ مع زوج بنت  س لتعزيتيــــــــــــــــــــــفِلم أنا جال
 ني غناء ستيــــــــــسمعت في روش  ن ما شربت والـــــــــــمذ نحو يومي

 ي شاربي زرادَشتــــــــــــخريت ف  ي أصيب بهاــــــــــلو أن كسرى قبل
 ي وسودت بختيـــــــــــــبعدك رأس  ت مكارههاــــــــــــــــــمصيبة بيض

 ابن الحجاجتلطيف المزاج من شعر من: 
 

األصمعي قال: خرج أعرابي إلى الحج مع أصحاب له، فلما كان ببعض الطريق راجعا ـ يريد أهله ـ لقيه ابن عم له، فسأله عن أهله )حج( 
ا رب! ومنزله، فقال: اعلم أنك لما خرجت وكانت لك ثالثة أيام وقع في بيتك الحريق. فرفع األعرابي يديه إلى السماء، وقال: ما أحسن هذا ي

 تأمرنا بعمارة بيتك وتخرب أنت بيوتنا.
 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 
 حج مخنث فرأى رجالً قبيح الوجه يستغفر؛ فقال: يا حبيبي ما أرى لك أن تبخل بهذا الوجه على جهنم.)حج( 

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 

 :المعري)حج( 
 لى ُعُجز النساء وال العذارىـــــع  جَّ فرضاــــــــــــأَقيمي ال أُعد  الح
 ماة وال الغَيارىـــــــــوليسوا بالح  ر قومٍّ ــــــــــــــففي بطحاء مكة ش

 1ها الَجمارىــــــإذا راحْت لكْعبت  هاــــــــــــــوأن رجال َشْيبَةَ ساِدنِي
ً ــــــــــــــــقياٌم يدفعون ال  كارىـــــإلى البيت الحرام وهم سُ   وْفد شفعا
وائف أولُجوهمــــــــإذا أخذوا ال  يهود أو النصارىــــــولو كانوا ال  ز 
: ــــــــوقولي إن دعاِك البِ   افعليهــــــــــــــــخيٌر ف 2متى أداكِ   3رىآر 

ه ما توارىــــــــمن الكذب المم  ِت كْشفيــــــــفلو قبِل الغواةُ عرف  و 
 اءت خيولهم تَبَارىـــــــــــــفقد ج  صاغواما صنعوا وــــــوال تثقي ب
 مهيمن ال تُجارىــــــــــوأقضيةُ ال  نا وتَسُكن بعد حينٍّ ــــــــجرْت زم

 ما حيارىــــرق الهدى أُمَ ــإلى ط  ران هذا النجم يَثنيـــــــــــــلعل قِ 
 1ارىسحَ  4لَفةهم بَمتْ ــــــــــــوأْينقُ   هم سغٌَب وِظمءٌ ـــــــــــفقد أودى ب

                                                           
 بأجمعهم. أي: جاء القوم جمارى 1
 أمَكنَك.: آداك 2
 معناها نعم بالفارسية.: آرى 3
 مفازة.: متلفة 4



 أم المهارى؟ -إذا نظرَت  -بُّ ـــألَ   وق الَمهارىــــــوما أدري: أَمْن ف
تْ ــــــــــــأتتُْهم دول  ها أَسارىـــــــــــفباتوا في ضاللت  ةٌ قَهرْت وعز 

 طََّهارىــــــــــــوأُقِسم أنهم غيُر ال  ال بقومـــــــــــوظنوا الطهَر متص
 ها تَكارىــــــــــــــولكْن في دُجنَّت  ْت عيوُن الناس َجْمعاــــــوما َكِريَ 

تة تَمارىــــــــــــصدوُرهُم ب  ف ما أَجن واـــــــــــــــلهْم َكِلٌم تُخالِ   صح 
 المعري –اللزوميات من ديوان: 

 
فاف التميمي، ومرة بن سعد بن قريع السيعدي، عميال من النعمان، أن عبد القيس بن خ النابغة الذبيانيالسبب في هرب  حالق(ـ  )محارم

 هجاء في النعمان على لسانه، وأنشدا النعمان منه أبياتا يقال فيها:
ـه وقَـطـيـنَـهــــــمـِلـُك يـ  ُره كالـِمـرودـِرْخــُو المـفاصـل أيـ  العـُب أمَّ

  16: 11األغاني من: 
 : المتلمس

ـه وقَ ــــــمـِلـُك يـ  2ُره كالـِمـرودـِرْخُو المـفاصـل أيـ  ـطـيـنَـهالعـُب أمَّ

  242: 24األغاني من: 

 أي الروايتين أصح؟ ومن القائل: المتلمس أو الثنائي: عبد القيس ومرة؟ ***
 

 المتلمس:
ئـبِ ـــقـوال لعـمرو بن هــ  4واألضراُس كالعدس 3يا أخنس األنف  ـــند غير مـتَـّ
 5ماء الرجال عـــــلى فْخذْيك كالقَـِرس  َت الليـَل مومـسةٌ ـــــَمـْلـُك النـهار وأنـــ

 وقال ابن الكلبي: هذا الشعر لعبد عمرو بن عمار يهجو به األبيرد الغساني، وبسببه قتل عبد عمرو.

 228: 24األغاني من: 

 أبو زيد القرشي –جمهرة أشعار العرب      
 

 حزام العفة لبغلة
وماً إلى بغلة كانت من تحف الملوك، وقد جعل على فرجها ما جرت به العادة، خوف تعدى السواس عليها. نظر ي، هشام األموي األندلسي

فقال: لم صنعت هذه األخراس على حر هذه البغلة؟ فعرفه بالعلة، فقال: فاجعل على حجرها أخراساً أخر، فقد يكون في السواس الطة! قال: 
ته، وتحملت على تقطيعه وستره، ثم قلت: يا سيدي، البغلة إذا خيط فرجها قدرت على أن تبول فوهللا ما قدرت على أن أملك الضحك، فخالس

منه، وكيف تصنع إذا خيط حجرها بما يخرج منه؟ قال: صدقت، فاجعل على حراستها شاهدين عدلين يرقبان ذلك الموضع. فقلت له: سأكلم 
، فلما أخبرته سجد، وجعل يكرر حمد هللا. قال: ثم قال لي: أتعلم أن في هذا الحاجب. قال: وانفصلت إلى ابن أبي عامر، ألطرفه بما جرى

الذي أنكرته صالح المسلمين؟! وذلك أن السلطان الذي تصلح معه الرعية اثنان: إما سلطان قاهر ذو رأي، عارف بما يأتي ويذر، مستبد 
 راسة سلطانه غائلة؛ والمتوسط يهلك ويهلك.بنفسه، وإما سلطان مثل هذا تدبر الدنيا باسمه، وال يخشى المتفرغ لح

 ابن سعيد المغربي -المغرب في حلى المغرب من: 
 قيادة؟ –استفتاء 

دخل عليه يوماً أحد الفقهاء ليستفتيه في مسألة تختص بحرمه، فلما فرغ من سؤاله، قال له: يا فقيه، إنا في هذا ، هشام األموي األندلسي
وتهلل  .فقال: الحمد هلل .ور في مسافدتها، أتراها تحسب علينا قيادة؟ قال، فقلت له: ال، يا أمير المؤمنينالبستان نعرض لمشاهدة هذه الطي

ل وجهه، وقال: لقد أزلت عني غماً تراكم في صدري! ثم أمر خادماً واقفاً على رأسه أن يأتيه بسفط، فلما كشفه إذا فيه حصى كثير، فقال: ك
فقلت: األمر أهون، فقد رخص هللا ألمير  .طوير، ونحن نسبح هللا كل يوم بهذا العدد، ليكفر عنا تلك الهناتحصاة منها مقابلة لمجامعة بين 

 المؤمنين في ذلك.
 ابن سعيد المغربي -المغرب في حلى المغرب من: 

 انتحال تفسير لالفتضاض
ن يستقضها وجدها ثيباً، فسألها، فقالت: بينما أنا ذات يوم كانت له جارية من أحسن ما تقع عليه العين، فلما أراد أ، هشام األموي األندلسي

 راقدة تحت الشجرة الفالنية في البستان، وإذا بمن نزه هللا ذكره عن هذا المكان قد جامعني واستفضني، فاستيقظت، فوجدت الدم على رجلي،
ويستفض جاريتي؟  ،أن يأتي من أتاك إلى بستاني ،هللا وخفت الفضيحة، وكتمت ذلك. فبكى هشام المتخلف، وقال: أبلغت أنا من العناية عند

 أنت حرة لوجه هللا! وأمر في الحين أن تبنى بذلك الموضع رابطة يتعبد فيه. ووجد بخطه على هذا البيت:
 ه حب فلفلــــــــــــــــوقيعانها كأن  رصاتهاـــــــــــترى بعر اآلرام ع

 س بدل الزبيب، ويؤكل، فسبحان الذي عوضنا منه بالزبيب الطيب ببركة نبينا محمد "ص".هذا وقت كان بعر الغزالن فيه ييبس للشم
 ابن سعيد المغربي -المغرب في حلى المغرب من: 

 
ـ غبن(  فيحاسب الصناع  ،، وكان يلقب أبا الدوانيق. ولقب بذلك ألنه لما بنى بغداد كان ينظر في العمارة بنفسه]العباسي[ المنصور)محاسبة 

فيعطي كل واحد منهم بحسب ما  .أنت انصرفت لم تكمل اليوم :ولهذا .أنت لم تبكر إلى عملك :ولهذا .أنت نمت القائلة : فيقول لهذا ،جراءواأل
 .فال يكاد يعطي أجرة يوم كامل ،عمل في يومه

 .لحطب والتوابلا :وعليكم ،الرؤس واألكارع والجلود :لكم .وعليكم اثنان ،لكم ثالث :ويحكي عنه أنه قال لطباخيه
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 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة 
 

 المنصور العباسي:)مكافأة( 
ً ـ حاجبه ـ أن الربيع بن يونس ـ الدالة على شدة بخله ـ ومن حكاياته  وقد  ،وهم كثيرون ،إن الشعراء ببابك ،يا أمير المؤمنين :قال له يوما

فإنما هو كلب من  ـمن مدحنا منكم فال يصفنا باألسد :وقل لهم ،قرأ عليهم السالموا ،اخرج إليهم :فقال .ونفدت نفقاتهم ،طالت أيام إقامتهم
فمن ليس في شعره شيء  .فإنه ذو غطامط ،وال بالبحر .فإنما حجر أصم ،وال بالحلي .فإنما هي دويبة ميتة تأكل التراب ،وال بالحية .الكالب

فلما مثل  . فأدخله .أدخلني :فإنه قال ،إال إبراهيم ابن هرمة ،صرفوا كلهمفان .ومن كان في شعره شيء من هذا فلينصرف ،من هذا فليدخل
 :فأنشده القصيدة التي أولها .هات يا إبراهيم ،قد علمت أنه ال يجيبك أحد غيره ،يا ربيع :قال ،بين يديه

 واذن بالبين الـــــــحبيب الـمـزايل  سرى نومـه عني الصبا المتحامل
 حتى انتهى إلى قوله 

ها فيــــــــــها عقاب ونـائل  ه لحظات فــــــــي حفافي سريرهل  إذا كر 
فــــــت بالثكل ثاكل  فأم الذي أمنـــــــــت آمـنة الـردى  وأم الذي خــو 

ها طمعاً في نيل يا إبراهيم ال تتلف :وقال له .ثم أمر له بعشرة آالف درهم .حتى فرغ من إنشادها ،وأقبل عليه مصغياً إليه ،فرفع له الستر
 وعليها خاتم الجهبذ. ،ألقاك بها يا أمير المؤمنين يوم العرض :فقال إبراهيم .فما في كل وقت تصل إلينا وتنال مثلها منا ،مثلها

 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 فأنشد: .فقال: أنشده .قصد أعرابي المأمون فقال: قد قلت شعًرا)مكافأة( 
 إذ بجمال الوجه رداكا  كحياك رب الناس حيا

 وأورق العود بجدواكا  بغداد من نورك قد أشرقت
 فأطرق المأمون ساعة ثم أنشد:

 إن الذي آملت أخطاك  حياك رب الناس حياك
 ولو حوى شيئًا ألعطاكا  أتيت شخًصا كيسه قد خال

 ضحك وأمر له بمالفقال: ف .الفاجعل بينهما محل ِ  ،يا أمير المؤمنين إن بيع الشعر بالشعر ربا
 الراغب –محاضرات االدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء من: 

 
 جحظة البرمكي:)أكلة( 

: مـــــــــــــا دَهى ناِظَريَك؟ ـــــــــــي دُهيتُ   َوقائِِلةٍّ  فَقُلُت: ُرَويدَِك، إِنـ 
 ت ى َعميتُ فَما ِزلُت أُصفَــُع، َحــــــ  1َشقَقُت دَجاَجـــــــةَ بَعِض الُملوكِ 

 من: ديوان جحظة البرمكي
 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة      

 

 
ثم أتاه في الثالثة فحجبه.  .فحجبه ،فلما كان من الغد استأذن .وحضر غداؤه، فتغدى معه .استأذن جعيفران على بعض الملوك فأذن له( أكلة)

 فنادى بأعلى صوته:
 لسنا نعود وإن عـــــــــــدنا تعدينا  عليك إذن فإنــــــــــــــــا قد تغدينا
 داء بقلبك مــــــــــا صمنا وصلينا  يا أكلة ذهبــــت أبقـــــت حرارتها

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 

 ابن عنين:
 اِل ضي ُق اإلنفاقِ ــــــمــــــواسُع ال  نا الذي نرتجيهِ ــــــــــــــإنَّ سلطان

 رسوِم واألرزاقِ ــــــــــــــقاطٌع لل  ا يقاُل ولكنْ ــــــــــــمــهو سيٌف ك
 ديوان ابن عنينمن: 

 
 وقال ابن بس ام: 

 ي أمثاِله َخلَفُ ــــمنه وف الكلبِ في   د ماَت قلُت لهمــــــــقالوا خليفتُنا ق
 ه الهمُّ واألَسفُ ــــــاآلَن طاَب علي  رٌّ منه قلُت لهمــــــــحتَّى إذا قاَم ش

 العبدلكاني الزوزني -حماسة الظرفاء  :نم
 

از في المأمون:  وقال بعض الرج 
 وُن يا ذا الِمنَِن الشَّريفَهْ ــــــــــمأم

 بِة الكثيفَهْ ــــــــــــــــــــوقائدَ الكتي
 بِة المنيفَهْ ــــــــرتــــــوصاحَب الم

 وزةٍّ لطيفَهْ ـــــــي أُرجــــهْل لَك ف
 ِه أبي حنيفَهْ ــــــــــــأظرف من فِقْ 
 َت له خليفَهْ ــــــــــــــــال والَّذي أن
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 نا ضعيفَهْ ــــي أرضـــما ُظِلمْت ف
 ه خفيفَهْ ــــتُ ــــْؤنَــــــــــــــأميُرنا مُ 

 وى الَوطيفَهْ ـــــــنا سِ ــوليَس يُْجبي
 ُر في قَطيفَهْ ـــــــــتاجــــاللُّص وال

 ي سقيفَهْ ـــــةُ فــجــــوالذئُب والنع
 العبدلكاني الزوزني -حماسة الظرفاء  :من

 
وبقزوين رجل يعرف بابن الرياشي القزويني، نظر إلى حاكم من حكامها من أهل طبرستان مقبال، عليه عمامة سوداء وطيلسان أزرق، 

 طويل الحلق. فقال حين نظر إليه:وقميص شديد البياض، وخف  أحمر، وهو مع ذلك كله قصير، على برذون أبلق، هزيل الخلق، 
 كعقعقٍّ جـــــــــــــــــاء على لقلق  وحاكم جاء عــــــــــــــــــلى أبلق

 ابن فارس -مقاييس اللغة من: 
 
 ومما هجا به الملك الناصر صالح الدين: :1ابن عنين( مسيرون معوقون)

 ـــــــره أحدبذو عمش ووزيــــــ  سلطانــــــــــــــــــنا أعرج وكاتبه
 وهو على قــــشـــــــر بيضة يثب  والدولعي الـــــــــــخطيب معتكف
 ـــــاس وعبد اللطيــــــف محتسب  والبن باقا وعظ يغش بــه الــــــنـ
 وعــــــــارض الجيش داؤه عجب  وصاحب األمـــــــــر خلقه شرس

 ابن كثير -من: البداية والنهاية 
 

 ابن عنين:
 إال  المبارُز إبراهيُم نائبـــــــــــــــــــــــهُ   مـــــــــــــــا عند َمودود َمن قلَّْت مثاِلبُهُ 
 قد أعجزتني فما تحصى معايبــــــــــــهُ   ومـــــــــــــــــْن سواهُ فكلٌب ال َخالَق لهُ 
 ا أعاتبــــــــــــــــــــهُ يدي على لومِه مم    الــــــــــــمستشاُر عفيُف الديِن قد دميتْ 
 ـُس الكلِب ُمشرفُهُ والِعلُق كاتبـــــــــــــهُ  ـ وابــــــــُن النُفايَِة والتيُس الشريُف وَجعـ
 ــواِن األميِر وجابيِه وحاسبــــــــــــــــهُ  ـ واألقـلُف الكلب رأس األمر صاحُب ديـ
 العقيبِة عن علق يداعبــــــــــــــــــــــــهُ   واألحمُق الجاهُ الكرديُّ يسأُل فــي حبِس 

ْت بهم منهُ كواكبــــــــــــــهُ  ـ قــــــــوٌم لهم لو انهم في خدمِة الفلِك األ  عــلــى لخرَّ
 ديوان ابن عنينمن: 

 
 ابن عنين:

 بُ ناِس إاِلَّ البِغاُء والَكذِ ـــــــــفي ال  د أصبَح الرزُق ما لهُ سببُ ـــــــــق
 "وزيُر منحدبُ ــــــــذو عمشٍّ وال  نا أعرٌج وكاتبهُ ــــــــــــــــسلطان"

 ارُض الجيِش داؤهُ عجبُ ــــــــوع  ُب األمِر خلقُهُ َشِرسٌ ـــــــــوصاح
قهُ ـــــــــــــــــــيبي  ِره كالسَّعيِر تَلتَِهبٌ ــــــــــــــفي دب  ُت من حكَّةٍّ تؤر ِ
 ِر غرموِل أسودٍّ أربـــيــي غــــف  َن ليَس لهُ ــيــم المسلمــــاكُ ــــــوح

 و على قشِر بيضةٍّ يثبُ ـــــــــــوه  دَّْولَعيُّ الخطيُب معتكفٌ ـــــــــــوال

 بدُ اللطيَف ُمحتسبــــــــــــس وع ـ ِن بَاقَا وعٌظ يغُرُّ بِِه الناــــــــــوالب
 ي فلكٍّ ما سرْت بِه شهبُ ــــــــــــف  جمعتْ يوُب قومٍّ لو انَّها ــــــــــــع

 ديوان ابن عنينمن: 
 

ـ فلقي سائالً أعرج، قد تعرض لألمير  وولي الشرطةقال:  ـ وكان أعرج  بالكوفة رجل أعرج، ثم ولي اإلمارة آخر أعرج. وخرج ابن عبدل 
 يسأله. فقال ابن عبدل للسائل:

 ذي دولة العرجانـــــــــــعمال فه  ل والتمســألق العصا ودع التحام
ً ـــــــــــألميرنا وأمير شرطت  هما رجالنـــــــــــــــيا قومنا لكلي  نا معا

 إن الرابع الشيطانـــــــــــــف ،وأنا  رنا ووزيرهــــــــــــفإذا يكون أمي

 فبلغت أبياته ذلك األمير فبعث له مائتي درهم وسأله أن يكف عنه.
 ابن خلكان -ن وفيات األعيامن: 

 
 ، سجستان بعد موت طلحة الطلحات..  1هللا بن علي بن عدي عبدَ  ،الملك بن مروان عبدُ ى ولحين الذي يقول  1وأبو حزابة)وال( 

                                                           
 أبو المحاسن محمد بن نصر الدين بن نصر ابن الحسين بن علي بن محمد بن غالب االنصاري المعروف بابن عنين الشاعر. 1

سنين، فجاب األقطار والبالد، شرقا وغربا. ودخل الجزيرة، وبالد الروم، والعراق، وخراسان، وما وراء النهر، والهند، أصله من الكوفة، وولد بدمشق، ونشأ بها، وسافر عنها : قال ابن الساعي
 واليمن، والحجاز، وبغ. ومدح أكثر أهل هذه البالد، وحصل أمواال جزيلة.

[ في قول ابن للسماعي، وأما السبط وغيره فأرخوا 630مشق، فكان بها حتى مات، هذه السنة ]+ وكان ظريفا، شاعرا، مطيقا، مشهورا، حسن األخالق، جميل المعاشرة. وقد رجع إلى بلده د
 وفاته في سنة ثالث وثالثين. وقد قيل إنه مات في سنة إحد وثالثين، وهللا أعلم. 

سلم من الدماشقة من شره، وال الملك صالح الدين، وال أخوه العادل. وقد  مقراض األعراض. مشتمل على نحو من خمسمائة بيت، قل من: وكان هجاء، له قدرة على ذلك، وصنف كتابا سماه
إلى اليمن، فيقال إنه وزر لبعض ملوكها. ثم عاد في ايام كان يزن بترك الصالة المكتوبة، فاهلل اعلم. وقد نفاه الملك الناصر صالح الدين إلى الهند، فامتدح ملوكها، وحصل أمواال جزيلة. وصار 

 دمشق ... العادل إلى



 ن أتانا الجعظري الحيدرـــــــــحي  ا طلح يا ليتك عنا تخبرــــــــــــــي
 القوم غداة استعبرواد علم ــــــــــق  ل من شبرين حين يشبرــــــــــــأق

 قد أتانا جرذ مجمرـــــــــــــــــــــف  م يروا مثلك حين تقبرـــــــــــأن ل

 ف يا طلح منك أعورــــــــلــــوخ  ل أبي القمعاء ال بل أقصرــــــــمث

 3مطهرـــــــــوقصرنا والمسجد ال  ره سريرنا والمنبرــــــــــــــــــأنك

 البالذري -اب األشراف أنس :من       
 اإلشراف على مناقب األشراف ـ ابن أبي الدنيا

 ابن منظورـ  مختصر تاريخ دمشق
 

 ]شخصيات كاريكاتورية/ سياسة[
 وممن تقاصر فهمه عن إدراك الصواب البادي فتطاول بذمه لسان الحاضر والبادي:

ناء كتاباً في ذمه حكى فيه أن جماعة من الفضالء اجتمعوا في مجلس أحمد بن الخصيب وزير المستنصر ووزر أيضاً للمستعين عمل أبو العي
 وكل منهم يكره ابن الخصيب لما كان فيه من الفدامة والجهالة والتغفل فتجاذبوا أطراف الملح في ذمه فقال علي بن بسام كان جهله غامراً 

نه وحرن في ميدانه وقال آخر كنت إذا وقع لفظه في سمعي لعقله وسفهه قاهراً لحلمه وقال لمعرة الرابض لو كان دابة لتقاعس في عنا
أحسست النقصان في عقلي وقال بعض كتابه كنت أرى قلم ابن الخصيب يكتب بما ال يصيب ولو نطق لنطق بنوك عجيب وقال إبراهيم بن 

ال إنه يزيد في الباه وسئل عنه أبو العيناء بعد المدبر كنت يوماً عنده فقدم الطعام وفيه هليون فأكب عليه فقلت له أراك راغباً في الهليون فق
هذا التصنيف فقال إن دنوت منه غرك وإن بعدت عنه ضرك فحياته ال تنفع وموته ال يضر وقال آخر لو غابت عنه العافية لنسيها وكان ابن 

عليه البالدة وعرى كالمه عن الخصيب إذا ناظر شعب وحلب وربما رفس من ناظره إذا أفحم عن الجواب وخفي عنه الصواب واستولت 
 االفادة وفيه يقول محمد بن الفضل 

 رك إنـه ركـالــــــــــــشكـل وزيا  ن عم محـمـدـــــــــقل للخليفة يا اب
 ا نروم مـحـالـــــــــــمنه وقالوا م  ون مـخـافةــــــــقد أحجم المتظلم
 جهول مـقـالـــــــــزق الأو دام للن  ينـا رجـلـهـــــــــــما دام مطلقة عل

 ن الصدور مـجـالــــــــولرجله بي  نا بلسـانـهــــــــقد نال من أعراض
 رك األمـوالــــــــــماالً فعنـد وزي  إن تردــــامنعه من ركل الرجال ف

 بعض الشعراء يهجوه من أبيات وحكي عنه أنه رأى جراداً كثيراً يطير فقال لجلسائه ال تغتموا إني أحسبه كأنه ميت وفيه يقول 
 دعوى آل حرب في زيادـــــــــــك  كتابة يدعـيهـاـــــــــــــحمار في ال

 و لطخت ثوبك بالمـدادـــــــــــــول  ست منهاـــــــــــفخل عن الكتابة ل
 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
ختلف القوافي وال معنى له مما يليق بفهمه وعقله متعمداً ذلك ليضحك منه إخوانه ومن ظريف ما يخبر عنه أن أحمد بن عمار عمل شعراً م

ليس الشعر صناعتي ولكنك أحسنت إلي وإلى أهلي بما أوجب علي شكرك فعملت أبياتاً أمدحك بها فتفضل  الوزيرووقف إليه وقال أيها 
 بد أن تتفضل وتأذن لي. فأذن له فأنشد  بسماعها. فقال له: أغناك شرفك عن التكسب بالشعر وإنشاده. فقال: ال

 كجلمود صخر حطه السيل من عل  ب مـعـاــــشجاع لجاج كـاتـب الئ
مــــــخبيص لبيص مست  ـمـال مـهـذبـــــــــكثير أثير ذو ش  ـمـر مـقـو 
 ن األمر يسكـتـلديه وإن أسكت ع  ا شـئت قـلـتـهـــــــبليغ لبيغ كل مـ
 ـك يعـلـمـــــخصيف لصيف كل ذل  ـره لـك زاجـرــــــفطين لطـين أم

 عري حين أنشـد يشـهـدـــــعليم بش  ـم وعـفةــــــــأديب لبـيب فـيه فـه
 ى البـذل يسـمـحـــــإذا جئته يوماً إل  ـبـاسـطــــــــكريم حليم قابـض مـت

 رهم في كل شهر.فسر بذلك وشكره على انشاده، ووصله بعشره آالف درهم وأجرى له ألف د
 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
 ألح رجل من المتظلمين على أحمد بن الخصيب، وهو راكب إلى المنتصر، فركله. فقيل فيه: ]وزير ركال[

 ه ركالـــــــــــــــاشكل وزيرك إن  ن عم محمدــــــــــــقل للخيفة يا اب
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 ابن عبد ربه -ريد العقد الف     
 

 تشهير "بالنفي"
ب فأما حديث ابن عباد مع أبي عبد هللا الحصيري فمن الط رائف؛ كان هذا الحصيري من أسقط الناس وأنذلهم، فلما ورد ابن عباد الريَّ تقرَّ 

 إليه وعرض نفسه عليه، وسأل أن يُلق نه المذهب، فحقره ابن عباد، وكان ال يهش  له.
 في األسواق والشوارع العظام، والمربعات الكبار، ويُنادي بصوتٍّ جهير ويقول: فجعل الحصيري يقف

                                                                                                                                                                                     
 هـ( 85ـ  40) هو الوليد بن حنيفة بن سفيان بن مجاشع بن ربيعة بن وهب بن عبدة بن ربيعة بن حنظلة 1
 دميماً قصيراً، وكان طلحة جميالً جسيماً أبيض، كان ،عبد هللا بن علي بن عدي بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف 2
 اإلشراف على مناقب األشراف: عند ابن أبي الدنيا في 3

 جـــــــــــــــــــــرذ موزرأتانا  أن ا  ا طلح يا ليتك عنا تخبرــــــــــــــي
 ره سريرنا والمنبرــــــــــــــــــنكأ  حين يشبرللـــــــــــــشابر شبرين 

 أعور ثلف يا طلح مــــــــلــــوخ  مطهرـــــــــــوقصرنا والمسجد ال
 .بن منظورال مختصر تاريخ دمشق: اك بعض االختالف في روايةوهن



ثم يقول بالفارسية: فإنه قد بسط العدل، وأحيا العلم، وبث  المكارم، وآوى  !ادعوا هللا للص احب الجليل، إسماعيل الذي ليس له في الدنيا عديل

شا، وال يقبل المصانعات؛ الغرباء؛ ال يشرب الخمر، وال يَْعِفُج الغلمان، وال  ب بالنساء، وال ياخذ الرُّ اره في الُملك، نهيخلو بالُمْردان، وال يتقح 
 وليله في دراسة العلم.

 أبو حيان التوحيدي -من: أخالق الوزيرين 
 

ً  عامالً للمأمونوصف بعض البلغاء  إال علقه وال ضيعة إال  فقال يا أمير المؤمنين ما ترك فضة إال فضها وال ذهباً إال ذهب به وال علقا
فضحك منه أضاعها وال غلة إال غلها وال عرضاً إال عرض له وال ماشية إال امتشها وال جليالً إال أجاله وال دقيقاً إال دقه وال رقيقاً إال رقه 

 وصرفه عن أهل ناحيته
 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
ي الغنم بالقياس إليه اال من المصلحين وال السوس في الخزز من الصيف اال من العادلين فقال وهللا ما الذئب ف عامل واليةووصف بعضهم 

به إال وال يزدجرد األثيم في أهل فارس باالضافة إليه إال من النبيين والصد يقين والشهداء والصالحين وال فرعون في بني إسرائيل إذا قابلته 
 من المالئكة المقربين

 الوطواط -ة غرر الخصائص الواضحمن: 
 

فقال كان يجبي خراج الوحش ويأخذ جزية السمك ويطلب زكاة المالئكة ويلتمس جمع الريح ويروم القبض على عامل والية ووصف آخر 
 الماء وحصر الحصا وكيل األنهار وتحصيل الهباء ولئن كانت النعمة عظمت على قوم خرج عنهم لقد جلت المصيبة بقوم نزل فيهم

 الوطواط -الواضحة  غرر الخصائصمن: 
 
، أنه كان عنده حمار، فمات، فرآه في النوم ينشده شعراً، يقول فيه أنه مات عاشقاً. فسأله ربالعوحكى عن أبي ( حمار أعقل من القضاة)

فمات، فرأيته في  على حين غفلة، المؤمنين كان أعقل من القضاة، ليس له هفوة وال زلة، فاعتلالمتوكل: ما الذي كان من شأنه؟ قال: يا أمير 
؟ قلت: نعم. -يعني العطار -النوم، فقلت له: ألم أنق لك الشعير، وأبرد لك الماء، فما سبب موتك. فقال: أتذكر إذ وقفت بي على الصيدالني 

 قال: مرت إذ ذاك أتان، فافتتنت بها، ومت. فقلت: وهل قلت في ذلك شيئاً؟ قال: نعم. وأنشد:
 اب الصيدالنيــــــــــــــــــــعند ب  بي بأتانـــــــــــــــــــــــــــــهام قل
 ثناياها الحسانـــــــــــــــــــــــــــب  ني يوم رحناـــــــــــــــــــــــــتيمت
 1د الشيقرانــــــــــــــــــــــمثل خ  خد ذي داللــــــــــــــــــــــــــــوب

 وانيـــــال هـــــــــــــــــــــــإذاً ط  و عشتــــــــــــــــــول 2تــفيها م
فاسألوه.  -ومن كان أوالً  -فقلت له: يا أبا معاذ، وما الشيقران؟ فقال: أنا مشغول بما أنا فيه، وهذا كالم تعرفه الحمير، فإذا رأيتم حماراً 

 فضحك المتوكل حتى سقط، وأمر له بعشرة آالف درهم.
 .3إلى بشار -صاحب نديم المسامرة  فيما حكاه -وتنسب القصة 

 األنطاكي –تزيين األشواق في أخبار العشاق من: 

 
ً وذم البديع الهمداني  ووصفه بالظلم فقال قاض ال شاهد عنده أعدل من السكر والجام يدلي بهما إلى الحكام وال ولي أصدق لديه من  قاضيا

ت الخصوم على الكيس المختوم وال وكيل أعز عليه من المنديل والطبق في الصفر الذي يرقص على الظفر وال وثيقة أحب إليه من غمزا
وقتي الفلق والغسق وأقسم لو أن اليتيم وقع بين األسود بل الحيات السود لكانت سالمته منها أيسر من سالمته من أصحابه وما ظنك برجل 

األوقاف وكردي ال يغير إال على الضعاف وذئب ال يفترس عباد هللا  يعادي هللا في الغلس ويبيع الدين بالثمن البخس ولص ال ينقب إال خزائن
 إال بين الركوع والسجود ومحارب ال ينهب مال هللا إال بين العدول والشهود

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 
 كتب بعضهم إلى القاضي محمد بن عبد الرحمن بن قريعة البغدادي فتيا، وهي:( استفتاءـ قضاة )
في رجل سمى ولدَه: مداما، وكن اه أبا الندامى، وسمى ابنته: الراح، وكناها: أم األفراح، وسمى  -أيده هللا تعالى  -يقول موالنا القاضي ما 

 عبده: الشراب، وكناه: أبا األطراب، وسمى وليدته: القهوة، وكناها: أم النشوة. أينهى عن بطالته؟ أم يؤدب على خالعته؟
و بعث هذا ألبي حنيفة لجعله خليفة، ولعقد له راية، وقاتل من تحتها من خالف رأيه، ولو علمنا مكانه لقبلنا أركانه، فإن فكتب في الجواب: ل

تكن أسماء  أتبع هذه األسماء أفعاال، وهذه الكنى استعماال، علمنا أنه قد أحيا دولة المجون، وأقام لواء ابنة الزرجون، فبايعناه، وشايعناه. وإن
ال.سماها م  ا له بها من سلطان، خلعنا طاعته، وفرقنا جماعته. فنحن إلى إمام فعال، أحوج منا إلى إمام قو 

 النواجي -من: حلبة الكميت في األدب والنوادر المتعلقة بالخمريات 
 

                                                           
 الشنفراني.: ويروى 1
 فلذا مت ../ فبها مت  ..: ويروى: ويروى 2
؟ قالويلك! : رأيت حماري البارحة في النوم، فقلت له: قال بشار ذات يوم، وهو يعبث، وكان مات له حمار قبل ذلك، قالالعقد الفريد، : ابن عبد ربه فيرواية  3 إنك ركبتني يوم كذا : مالك مت 

 :وكذا، فمررنا على باب األصبهاني، فرأيت أتانا عند بابه، فعشقتها فمت! وأنشد
 من أتــــــــان األصبــــــــــــهاني  سي دي خـــــــــــــــــــــــذ لي أمانا
 ـــــــــــل  أتانفضلت كـــــــــــــــ  إن  بالبــــــــــــــــــــــــــــاب أتانا

 ــــــثناياها الحسانـــــــــــــــــــبــ  ـــــني يوم رحناـــــــــــــــــــتيمتـ
 ســـــــــــــــــــــل  جسمي وبراني  وبــــــغــــــــــــنــــــــــــج ودالل
 رانــــــــــقــــــــمثل خــــــد الشي  ولــــها خـــــــــــــــــــــــــد  أسيل

 ـال هـــــوانيـــــــــــــــــــإذاً طـــ  ــت ولو عشتـــــــــها مــــبــــــف
 .هو شيء يتحد ث به الحمير. فإذا لقيت حمارا فاسأله: يا أبا معاذ، ما الشيقران؟ قال: فقال له رجل من القوم



ين السلطان منادمة أنه كان بينه وب -كاتب سر الملك المعظم عيسى  -حكي عن جمال الدين بن شيت ..(  قاضي كاتب .. ـبين زوجين )
يلة ومداعبة، فاتفق أنه حضر عنده في بعض الليالي، فلما فارقه ورجع إلى منزله، قالت له زوجته: أين إنعام السلطان؟ قال: ما أنعم علي الل

ارت في حانة في الحال، وناولته باألخفاف الثقال إلى أن النت أعطافه، ود -هي وجواريها  -بشيء. قالت: أنا أعوض عنه. وقامت إليه 
 الصفع سالفه. فكتب إلى الملك المعظم رقعة يذكر فيها شأنها وإحسانها إليه، منها:

 ق عند مجالس األعراســــتصفيــ ـ ت بيض األكف كأنها الـــــوتخالف
 ع المطارق في يدي نحاســـــــوق  هاـــــــــوتتابعت سود الخفاف كأن

، وأمر بتلحينها وترجيعها. ثم رمى بها إلى فخر القضاة بن بصاقة، وقال: أجب عنها. فكتب الجواب فطرب السلطان من هذه األبيات وبديعها
 نثرا، وفي آخره:

 ناســـــــــــــــــمتخلقا إال بخلق ال  اصبر على أخالقهن وال تكنــــــف
 اســــــــما في وقوفك ساعة من ب  إنهـــــــــواعلم إذا اختلفت عليك ف

 النواجي -ة الكميت في األدب والنوادر المتعلقة بالخمريات من: حلب
 
 دخل بعضهم على فقيه فأنشده: (استفتاء –نيك )

 ة حرهْ ـــــــــــــــــــــطاهرة مأمون  ي قينهْ ــــــــــــــماذا يقول الشيخ ف
 نصف باألجرهْ ـــــــــــيدخل منه ال  سان في أيرهـــــــــــــشارطها اإلن

 ي الكراء ذرهـــــــــــــولم يزدها ف  ها كلهـــــــــــــــــــجه في رحمأول
 ال أُجرْه؟ــــــــــــأو تدخل الباقي ب  هل تأخذ نصف الكراء؟ــــــــــــــف

 السيوطي ـنواضر األيك في معرفة النيك من: 
 
ي نواس قال مضيت إلى باب أزهر والمحدثون ينتظرون خروجه وألطف من ذلك ما حكاه التاج السبكي في الطبقات الكبرى عن أب( فتوى)

 فما كان إال أن خرج وجعل يعظهم واحداً بعد واحد حتى التفت إلي فقال ما حاجتك فقلت:
 ن قتادهْ ــن سعيدٍّ عـــع  تمروي تنـــــــــولقْد ك

 ن عبادهــــــــأن سْعد ب  ن المسي بــعن سعيد ب
 ه أجر الشهادهــــــــــفل  حباــــات مـــقال من م
 فقال أزهر نعم وذكر الحديث وألبي نواس أيضاً:

 ن جابرــــــــــــــــوخالد الحذاء ع  ن وائلـــــــــــــخفاف عــحدثنا ال
 ى عامرــــــــــــشيخ إلــــيرفعه ال  ن بعض أصحابهـــــــــومسعر ع

 ن غابرـــــــــــــضي وعقتادة الما  ن سعيد وعنـــــــــوابن جريج ع
 ها ذو خلق طاهرـــــــــــــــــــعلق  ما طفلةــــــــــــــــــقالوا جميعاً أي
 حافظ الذاكرـــــــــــعلى وصال ال  م دامت لهــــــــــــــــــــفواصلته ث

 ها الزاهرـــــــــــــتمرح في مرتع  ة مبذولةـــــــــــــــــكانت لها الجن
ً ـــــــــــــــوأي معشوق ج  ال ناعم ناضرــــــــــــــــبعد وص  فا عاشقا
 ن ظالم غادرـــــــــــــــــبعداً له م  ه مثوى لهـــــــــــــــففي عذاب ال ل

 األنطاكي -تزيين األسواق في  أخبار العشاق من: 
 

ة، وقد كثر عليه أصحاب األحاديث. فقال: ليسأل كل رجل عن ثالثة أحاديث أقبل أبو نواس إلى مجلس عبد الواحد بن زياد بالبصر)إفتاء( 
 وليمض. ففعل الناس ذلك، حتى انتهى إلى أبي نواس، فقال: يا غالم، سل أنت. فقعد بين يديه، وقال: هاك الحديث. فقال: هات. فأنشده:

 عـــن سعيدٍّ عــن قتادهْ   ولو كـــــــــــــنا روينا
 أن سْعد بــــــــن عباده  ن أوفىعــــن زرارة ب

 فاز منــه بـــــــالسعاده  قال: مـــــن ناك حبيبا
 فلــــــــــه أجر الشهاده  وإذا مــــــات مــــــحبا
 ــين على حسن اإلراده ـ والــــذي يجمع إلــفــيـ
 ونــأت للــــــــــــمراده  بوقــــــــار وســـــكون

 زعمــــــْت ذاك جراده  ذاك حكيمهو فــــــــي 
 هي خير مــــــن ِعباده  ني ة العاشقــــــين فاعلم
 ثم ثل ِث بــــــــــــالقياده  فــــــــــــحبيب ومحب
 نتبْع مــــــــــــنه سداده  أترى ذاك صـــــــوابا
 وأبان عــــــــــن ُجناده  قد روى ذاك هــــــشام

ا: قوادة، كانت بالبصرة ينتابها العشاق. فقال له عبد الواحد: قم لعنة هللا عليك، وهللا ال أحدثك وأنا أعرف وجهك. فقام أبو جرادة التي عناه
 نواس وقال: وهللا ال أتيت مجلسك وأنت ترد الصحيَح من األحاديث.

 106: 25األغاني من: 

 



بد الواحد بن زياد، ومعنا أبو نواس، ننتظر عبد الواحد أن يخرج فيقرأ علينا حدث عبيد هللا بن محمد بن عائشة، قال: كن ا بباب ع)إفتاء( 
م، ما معنا، فخرج، فجعل يقرأ على واحدٍّ واحدٍّ ما معه، حت ى بقي أبو نواسٍّ آخر الن اس، فقال له: معك شيٌء يا فتًى نقرؤه عليك؟ قال: نع

 فدفع إليه رقعةً، فإذا فيه مكتوٌب:
 عـــن سعيدٍّ عــن قتادهْ   روينا ولقْد كـــــــــــــنا

 أن سْعد بــــــــن عباده  عن سعيد بــن المسي ب
 فلــــــــــه أجر الشهاده  قال من مـــات مــــحبا

ْقعة مْن يده، وقال: يا خبيث، وهللا ال حد ثْت قْوماً أنت فيهْم أبدًا.  فرمى عبد اْلواحد بالر 
 من: الطيوريات

 
 االتفاق في ملح شعراء اآلفاق البن المبارك االمام:وفي رستاق )إفتاء( 

 ن سهل الساعديــــــــعن خالد ع  ن جابرـــــــــــــــــحدثنا سفيان ع
 ن الماجدـــــر مــــــاستوجب األج  ن مات عشقاً فقدـــــــــــــيرفعه م

 األنطاكي -تزيين األسواق في  أخبار العشاق من: 
 
 حاتم: كنُت في مجِلِس أبْي ُعبَيدةَ، فقام إِلَراقِة الماء. وقال: الحاقُِن ال رأَي له. فقال غالٌم حَسُن الوجِه، كان حاضراً: والحدثنا أبو ( إنعاظ)

، اكتُبُوها عنهُ. بي  ، رأٌي يا أستاذُ. فقال: صدََق الصَّ  لُمْنِعظٍّ
 من: الطيوريات

 

... وكانت له خطب جيدة، وشعر لطيف. فمن شعره في العماد ابن جبريل، [ ولي الخطابة بجامع مصر 613أبو محمد عبد الحكم، ]+ 

 قوله: -وكان صاحب ديوان بيت المال بمصر، وكان قد وقع فانكسرت يده  -المعروف بابن أخي العلم 
 ت مذمومة األُثرـــــــــله يد أصبح  ن جبريل أخي علمٍّ ــــــإن العماد ب

 فجاءها الكسر يستقصي عن الخبر  عنها وهي سارقة قطعــــــالتأخر 
 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 

.. وكان يتولى بعض  404اليدين من المرفقين، قطعهما الحاكم ]العبيدي[ .. سنة  أقطع[، وكان 436علي بن أحمد الجرجرائي ]+ )توقيع( 

.. ولما استوزر كان يكتب عنه العالمة القاضي أبو عبد ، .418الدواوين فظهرت عليه خيانة قطع بسببها، ثم بعد ذلك .. وزر للظاهر سنة 

. واستعمل العفاف واألمانة الزائدة واالحتراز والتحفظ. وفي ذلك يقول جاسوس "الحمد هلل شكراً لنعمته  "هللا القضاعي .. وكانت عالمته 

 الفلك:
 التحامقرقاعة وــــــــــــــــودع ال  ع وقلــــــــــــــــــــــيا أحمقاً اسم
 ما قلت صادقــــــــك فيــــــة وهب  ك في الثقاـــــــــــــــــــأأقمت نفس

 ن المرافقــــــــــــــقطعت يداك م  تقىــــــــــــــــــــــفمن األمانة وال
 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 

 
 احترقت، فعمل .. ابن مفرج المعروف بابن المنجم:ابن صورة المصري، دالل الكتب، كانت له بمصر دار موصوفة بالحسن، ف

 ها مارج يتضرمـــــــــــــوللنار في  ن صورةــأقول وقد عاينت دار اب
 ي نهابر يعدمــــــــــــــفعما قليل ف  ه من مهاوشــــــكذا كل مال أصل
 أته جهنمــــــه لما استبطــــــفجاءت  ر طال عمرهـــــــــوما هو إال كاف

 والبيت الثاني مأخوذ من قوله "ص": من أصاب ماالً من مهاوش أذهبه هللا في نهابر، والمهاوش: الحرام، والنهابر: المهالك.
 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 

 
 وقد هجا أبو العيناء أسد بن جوهر ونحا فيه هذا المعنى فقال  )كاتب(

 ـرف واآلدابــــــومحا رسوم الظ  ى بعـجـابــــــتعس الزمان لقد أت
 ـى الـكـتـابــــــــــفيهم رددتهم إل  و انبسـطـت يديـــــوافى بكتاب ل

 ها خلقـوا بـال أذنـابــــــــــمن بين  ن األنـعـام إال أنـهـمـــــــــــجيل م
 ى عـتـابـــــــــــما بين عـياب إلـ  ريدة جـردتـــــال يعرفون إذا الج

 كـتـابــــــــــــــمتشبهـاً ألجـلة الـ  ن جوهر قد غداـــا ترى أسد بأوم
 ه إلى جواب كتابـــــما احتيج من  ـف طـومـار إذاــــــــلكن يمزق أل

 ير جـوابــــــــرد الجواب له بغـ  ـي حـاجةـــــــــــفإذا أتـاه سـائل ف
 عـرابـحـن واإلـــــــــوقبيحه بالل  ث الكالم ورثـهـــــوسمعت من غ

ك هبك م  رة بـصـوابـــــــــما كنت تغلط م  ن بقر الفـالـــــــثكلتك أم 
 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
  كاتب خراجوآلخر يهجو 

 ـه يعـد  ويحـسـبـــــــــــيوماً وليلت  أىــلو قيل كم خمس وخمس الرت
 ي التراب ويكتبــــويظل يرسم ف  ه السماء مفـكـراً ـــــــــيرمي بمقلت

 ت فإن  فهمي أعجبـــــــولئن فهم  ة عظيم أمـرهـاـــــــويقول معضل



 ـتـصـوبـــــــــعد ا وكادت عينه ت  امـل كـفـهـــــــــحتى إذا خدرت أن
 رب أجن  وأسلبــــقد كدت من ط  ى نشز وقال أال اسمعواـــأوفى عل

 خليل وثعـلـبــــــــقوالن قالهما ال  عةـــــــخمس وخمس ستة أو سـبـ
 ح وأصـوبـــــــــلكن مذهبنا أصـ  اهر ومـذاهـبـــــــــفيه خالف ظ

 ـم ال يكـذبــــــــــوأظن قولي فيه  رةـــــــوخواطر الحساب فيها كـثـ
 وممن كان صوابه عن غير اعتماد وخطؤه بعد ترو واجتهاد:

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 

شجاع بن القاسم كاتب أوتامش التركي وكان أمياً ال يقرأ وال يكتب وال يفهم وال يفهم وإنما علم عالمات كان يكتبها في التوقيعات قال )كاتب( 
وهو  الحسن بن المخلد كنت يوماً عند المستعين ومعنا أوتامش إذ دخل شجاع بن القاسم وسراويله قد خرج من خفه حتى وقع على قدمه

يسحبه ويدوسه فقال له المستعين ويحك يا شجاع ما هذه الحالة فقال الساعة يا سيدي داسني كلب فخرقت سراويله وثيابه فضحك المستعين 
 وقال ألوتامش مثل هذا ينبغي أن يستعمل في الكتاب

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 تقليداً ألبي العجل: -بن عبد هللا الهاشمي وهو أحمد بن محمد  -ومن ملحهم ما كتبه أبو العير 
يا أبا العجل، وفقك هللا وسددك، وإلى كل خير أرشدك، وليتك خراج ضياع الهواء، ومساحة الفضاء، وكيل ماء األنهار، وعد ورق األشجار، 

دك في اإلنفاق: بغض أهل حمص ألهل وطرار األوبار، وصدقات البوم، وقسم الشوم بين الهند والروم، وأجريت لك من األرزاق ما يقوم بأو
العراق. وأمرتك أن تجعل عيالك بنْيسان، واصطبلك بهمدان، ومطبخك بحران، وبيت مالك بسجستان، وديوانك بغانه، ومجلسك بفرغانه. 

نين، وخلعت عليك خفي حنين، وقميصاً من شين، وسراويل من دين، وعمامة من مخنة عين، وحملتك على حمار مقطوع الذنب واالذ
 مكسور اليدين والرجلين، فدر في عملك كل يوم مرتين، واحمد هللا على ما ألهمنا فيك، وقابلنا بالشكر على ما نوليك.

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 وممن أخذ العي بعنان قلمه، وظهر كلف التكلف في صفحات كلمه:)كاتب( 
 حلب، يخبره أن سلندبين من شواني المسلمين غرقا: ما حكى أن بعضهم كتب إلى بعض العمال على مدينة

 اعلم أيها األمير أعزه هللا أن سلندبين أي مركبين صفقا أي غرقاً فهلك من فيهما أي تلفوا.
 فكتب إليه العامل كتاباً على الحكاية يستخف به:

صفعه، واصرفه أي اعزله، واستبدل به أي غيِ ره، ورد كتابك أي وصل، وفضضناه أي فتحناه، وفهمنا ما فيه أي علمناه، فأدب كاتبك أي ا
 فإنه مائق أي أحمق، والسالم أي قد انقضي الكتاب.

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 
 :نماذج من براعة لسان الدين في القدح( صوت سيده)

قذع وبالغ في هجو أعدائه أوقد  .ا على غيرهاوطور ،فتارة على طريق الترسل ،واعلم أن لسان الدين ابن الخطيب الغاية في المدح والقدح
 .شد من وقع النبالأوهو  ،بما ال تحتمله الجبال

والوزير هو إبراهيم بن أبي  .. ،الثائر على سلطان ابن الخطيب ،ومنه ما وصف به الوزير الذي كان استوزره السلطان إسماعيل بن األحمر
 ـ:بعد كالم ما صورته ـ  يبراهيم بن أبي الفتح العقرب الردعمه محمد بن إ إذ قال في المذكور وفي ابن ،الفتح األصلع الغوي

 .نك برجل مجهول الجد موصوم األبوةوما ظ
 :إلى أن قال
بسذاجة  ،عليه العذيوط الغبي ابن عمه ،متهالك في مسترذل الطبع ،مغي في شح النفس ،وثعبان حلواء وفاكهة ،وبركة مرقة ،تنور خبز
 .بشيع الطلعة ،يح الشكلمع كونه قب ،زعموا

 ]ويقبض على الوزير وأخيه، فيتم التخلص منهما باإلغراق في البحر[
 :وبعد ذلك صح هالكهم ،وصدرت هذه الكلمة لحين تعرف إجالئهم في الجفن إلى اإلسكندرية
 قبل الدهر عذر معتذرــــــــــــال ي  كن من صروف الردى على حذر

 أنت في قلعة وفي سفرـــــــــــــــف  على دعةعول فيه ـــــــــــــــوال ت

 ل أمن يدعو إلى غررـــــــــــــوك  ل ري يفضي إلى ظمإـــــــــــــفك

 ال عليه زمانه وخريــــــــــــــــب  م شامخ األنف ينثني فرحاـــــــــك

 ي ربعك اليوم غارة الغيرــــــــــف  وزير البليد قد ركضتـــــــــقل لل

 ال بفتح أتت وال ظفرـــــــــــــــــف  ن أبي الفتح نسبة عكستـــــــيا اب

 ن شؤمها في الوجود من وزرـــع  م يجد مقلدهاـــــــــــــــــــوزارة ل

 ل شيء في قبضة القدرـــــــــــوك  ي طالع النحس حزت رتبتهاــــــف

 ي جسد للنحوس أو نظرــــــــــــف  بار لم تأل نصبتهــــــــــــــأي اخت

 ت فيه قرصة القمرــــــــــــوأحرق  ه المشتري على غيرــــــــــبات ل

 را ما لديه من ثمرــــــــــــــيا شج  ال ما عليه من عملـــــــــــــيا طل

 ن جملة البقرــــــــــــيحسب إال م  رط الجهل والغباوة الـــــــــــيا مف

 ا بين ظالم وبريـــــــــــــيفرق م  قد والفظاظة الـــــــــــــحيا دائم ال

 د يستطير بالشررـــــــــــــمن حس  د اللون ينطفي كمداـــــــــــــيا كم



 ن ريبة ومن قذرــــــــــــــمآلن م  رج يا دن مقتعدــــــــــــيا عدل س

 ضراط في السحرــــــــــــورب ال  ال للجشاء ناشئة الليلـــــــيا واص

 ه في مورد وال صدرــــــــــــــــلل  ب وال مراقبةـــــــــــــــمن غير ل

 ي الجاه فخر مفتخرـــــــصهر أول  امال جاهه الفروج يرىـــــــــيا خ

 معتبرـــــــــــــــــــما عنده عبرة ب  طا في األصل أو حبشاـــكانوا نبي

 ل ومجري اللسان بالهذرــــــــــعق ـ ين والمروءة والـ ص الدــــــيا ناق
 ه يا ابن فاسد الدبرـــــــــــــــحديث  ا ولد السحق غير مكتتمـــــــــــــي

 سير مغمض البصرــــــــمجتهد ال  ة يدور بهاــــــــــــــيا بغل طاحون

 لشؤم والبوار دريا رحى اــــــــــف  رة طحنتهمــــــــــــــفي أشهر عش

 ت سوى عرة من العررــــــــــــأن  ه ما كنت يا مشوم والــــــــــــوالل

 ن خطرـــــــــــلجاهل في األنام م  و الفتح في الكالب وهلــــومن أب

 ان لليوم غير مستترــــــــــــــــوك  دهر منك عورتهـــــــــــقد ستر ال

 رس يختال في حبرـــــــــوثور ع  فرشمشي على ــــــــحانوت بز ي

 ين عن خبرـــــــــــــــوال لسان يب  قى لمعتركــــــــــــــــــــال منة تت

 ن كدرــــــــــــــوال صفاء يريح م  مي إلى كرمــــــــــــــــــوال يد تنت

 هدرــــــــــــغصونه الغبر بالدم ال  د ملئتـــــــــعهدي بذاك الجبين ق

 د لوقع المهند الذكرـــــــــــــــــــم  غليظ وقدـــــــــعهدي بذاك القفا ال

 ك للحوت كف مقتدرــــــــــــــألقت  ك للبحر كف منتقمــــــــــــــــأهدت

 هم بعد ذاك في الكبرــــــــــــحيرت  م أوالدك الصغار وياــــــــتــــيا ي

 ن الموت غير منتظرــــــاعــــوظ  ك الصماء أمهملــــــــــل تــكــيا ث

 دها وال وطرــــــــــــــمن أمل بع  ه ال نال من تخلفهـــــــــــــــــوالل

 ك منها إال إلى سقرـــــــــــــــرجل  ه يا مسخفان ال انتقلتــــــــــــوالل

 يمن تركت من عرراك فــــــــرع  ه بالهوان والـــــــــــــــــألحفك الل

 برق عارض المطرـــــــــــتقدم ال  الصباح وماــــــــما عوقب الليل ب

 المقري –نفح الطيب  :من
 :ك الدولة الذي أضحى أثرا بعد عينفي شأن سلطان تل بدم األخوينموريا  ابن الخطيب وقال

 انبالجـــــــــــل همي بــــــتأذن لي  م أخيه قيســــــــــــــــبإسماعيل ث
 ني وحسبك من عالجــــــــوعالج  بيـــــــدم األخوين داوى جرح قل

 وهذه تورية بديعة ألن األطباء يقولون إن من خاصية دم األخوين النفع من الجراح 
 المقري –نفح الطيب  :من

 
 بالدولة، حين عرض علي: الغادر: قلت في رأس ابن الخطيبوقال 

 ام بها الشيطان في كل وادـــــــــه  ه من هامةــــــــــفي غير حفظ الل
 ي فم إنسان وال في فؤادـــــــــــــف  ا تركت حمدا وال رحمةــــــــــــم

 المقري –نفح الطيب  :من
 

 :أيضا في تلك الدولة بعد كالم ما نصهابن الخطيب وقال 
 ، أبو فالن ابن فالن ،المشهور بقبول الرشوة ،المعرق في العمومية ،قدةوالفك المنحل العصب والع ،الشيخ المتراخي الدبر قاضيهموانتدب 

 ، والطرف في التهالك في الحطام ،والمثل في العماه ،والبعد عن التخصص والحشمة ،ومفتيهم معدن الرياء والهوادة ،الغريب االسم والوالية
وحسبك به دليال على الحياء  ،مضايقا في رمق العيشة ،مختضبا بالطين ،االمستخدم في دار ابنه أجير ،المسخر في بناء الحفيرة ،فالن البناء

يتحكم الوقاح  ،ديدنهم في معارضة صلب الملة باآلراء الخبيثة ،فلفقوا من خيوط العناكب شبهات تقلدوا بها حل العقد الموثق ،وفضل البنوة
واسترابة  ،إيثارا للعاجل ،تحكمه في غزل أمه ،بحسب شهوته ،على الذي ال ينطق عن الهوى ،منهم في الحكم الذي نزل به شديد القوى

وقاهر  ،سبحانه حكم الحكام ،وأجرى دمه نقدا قبل دفع فقده ،وقد تأذن هللا بفسخه ،وحللوا محرم البضع للدائل ،ففسخوا النكاح ،بالوعيد
 .انتهى .نصيرا ومن يلعن هللا فلن تجد له ،وباء مشيخة السوء بلعنة هللا وسوء األحدوثة ،الظالم

 المقري –نفح الطيب  :من
 

 قال وقد نصبت للوزير خيمة في داره:. ابن الحجاج
 ما اشتد وامتد مـــــــــــن شواريها   وفارة في حر أم حاســـــــــــــدها
 يسرق مـــــــــــــن حسنه نواحيها   رأيت فيـــــــــــــــها الوزير متكئا

 كمالــها عــمـــــــــــــــــن يعاديها   يصرف عن فــــــــوالذي ال يزال
 سألــــــــــــــــــــته أن ينيكني فيها   سمر دللو كنت أقوى عــــــــلى 

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :أبو هالل العسكري



 ـِه يالعبهيْغدو عليــــــــــــــــــــــ  ُخبز األميــــــــــــــــــــــــِر عشيةً 
 أفضى إليــــــــــــــــــــــــه يعاتبه  وإذا بدا لـــــــــــــــــــــــــــجليسهِ 
 وتذب عــنــــــــــــــــــــــه كتائبه  َوتحــــــــــوُطه أحــــــــــــــراسه
 والضيُف يـــــــــــــــــنتُف شاربه  فالزور يصـــــــــــــــــــــفع عنده

 وأنشدنا أبو أحمد عن أبيه عن أبي طاهر:
 وحراس وأبــــــــــــــــواب منيعه  رغيفك فـــــــي الحجاِب عليه قفلٌ 
 ً  فقاَل لـــــــضيفِه: هــــــــذا وديعه  رأوا في بيتِـــــــــــــِه يوماً رغيفا

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 
 ده:دخل أبو صاعد علي الغنوي فأنش( بخل)

 ولي وصيف وفـــــــي كفي دنـانـير  رأيت فـــــي النوم أني مالك فـرسـا
 رأيــــــت خيراً، ولألحالم تــفـسـير  فقال قـــــــــوم لهم عـلـم ومـعـرفة:
 تحقيق ذاك، وللــــــــفأل الـتـبـاشـير  اقصص منامك في بيت األمير تـجد

 أحالم، وما نحن بتأويل األحالم بعالمين. فلما سمع األمير إنشاده، قال: أضغاث
  الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 موقف الطامع/ ابتكار فكرة الحلم/ إغراء الممدوح/ إفحام
 

 قال في الحاجب ابن مكرم:، ابن الحجاج
 د الحسين والحسنـــــــــــوحق ج  ا من غراني بوجهه الحسنـــــــــي
 زب لم يرنيـــــم أر زبا والــــــــل  ا بكرا مخدرةو كنت بنتــــــــــــــل
 نور، ولو أني كالخمر واللبنـــــال  البدر وجهي والشمس مشرقةـــــك

 1ه في الفراش بالفكنـــــــــتــلمس  ر يمآل اليدين، إذاــــــــــــــولي ح
 ي غاية السمنـــــالهزال واستي ف  خالل منــــــهذا وخصري مثل ال

 يه في بدنيــــــــــــــل على بيضت  ك حتى تمد زبك بالطوـــــــــــجئت
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

]تبدو السخرية من تقمص الشاعر شخصية فتاة بكر مخدرة، ولكنها تخرق "قانون" التخدير، وتأتي إلى الحاجب تلتمس نيكها، ألنه صبيح 
ليس فتاة مخدرة، كما أن الحاجب ليس إال شخصا فظا عسر األخالق. "النيك" هو عملة الرشوة التي تدفع  جميل، .. والواقع أن أن الشاعر

 الحاجب لالستئذان لمن يود مقابلة سيده. لذلك فالشاعر ال "يجود" بنيكه، والحاجب ال يستأذن له.[
 
 الشمقمق: وأب

 الً من َورا الباِب حاِجبُهْ وقد مات ُهزْ   اُس ال يَْقَربونهْ ــــــــــــومحتِجبٍّ والن
 ن ذا َخْلفَه؟ قيل: كاتِبُهْ ـــــوإن قيل: م  ن ذا مقْبالً؟ قيل: الِحدٌ ـــــــإذا قيل: م

 ديوان أبي الشمقمقمن: 
 

بيات ... كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون األدب ... ولم ينقل من شعره غير هذه األ..  [207]+  2الفراء )أمير ـ حاجب(

 وهي:
 ه تسعة من الحجابـــــــــــــض ل ـ ا أميراً على جريبٍّ من األرـــــــي

 ب في خرابــــــــما سمعنا بحاج  ي الخراب يحجب فيهـــــــجالساً ف
 ق رد الحجابــــــــليس مثلي يطي  عيون ببابٍّ ــــــــــــلن تراني لك ال

 كفوف، وهللا أعلم بالصواب.ثم وجدت هذه األبيات البن موسى الم
 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 

 
 وقد سأله كاتب معز الدولة عن سعر اللحم، ليحاسب الطباخ: -وهو محتسب  -قال ، ابن الحجاج)محتسب( 

 ى نهي وال زجرـــــــــــوال تكلني إل  ك وابسط منعما عذريـــــــاقرأ كتاب
 ي دماغي لوثة السكرــــــــــتولدت ف  وقدال عقل كتبت ـــــــــواعلم بأني ب

 ذي خلق الحمالن ال أدريـــــــال وال  ؟م يبيع اللحم جالبهـــــــــك :يا سائلي
 لفح النار والجمرـــــــــوال تلطخت ب  ت ما مسها دسمــــــقِدري كما خرط
 خمروالخمر، ال زلت مسؤوال عن ال  ن الخنثي وحانتهــــــــــبل سلوني ع

 ي دير بشران كم تعطى من الجدرــف  ن القينة البظراء نازلةــــــــــوسل ع
 رطل بين الزير والزمرـــــــيسعر ال  التسعير محتسبــــــــــحتى يجيبك ب

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 ابن الحجاج: قال )محتسب(
 ي بـكـائيطال على حسـبـت  واللـــــــه لوال أبـو الـعـالء

                                                           
ُب، والتَّفَكُُّر، والتَّنَدُّ : التَّفَكُّنُ  1 ، وَمَضى.: في الَكِذب وفََكنَ ُم، كالفُْكنِة، بالضم، والتَّأسُُّف، والتَّلَهُُّف على ما يَفُوتَُك بعد َظن َِك الظَّفََر به. التَّعَجُّ  )القاموس المحيط( لَجَّ
 بني منقر،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور األسلمي، المعروف بالفراء، الديلمي الكوفي مولى بن أسد، وقيل مولى  2



 من شهوة الخبز من ورائي  ومـت جـوعا ومات أيـضا
 وكان قـد طـار في الهــواء  رد دقــيـقي فـعـاد خـبـزي
 في األكل والسـبع بالسـواء  ورد لحمي فصرت وحدي
 طول نهاري، وفي عشائي  أزدرد اللـحـم فـي غــذائي
 فـاح من استي ريح الشواء  فإن دخلت الكنيف أخــرى
 أشـبــعـهم كـلـهـم جـشـائي  ولـو تـجـشـأت في جــيـاع
 يـخـرق فـيه حجـب السماء  لـذاك أدعـو لـمن دعـــائي
 مـتـعـه بـالـعـز والـبـــقــاء  يا رب عيسى بحق عيسى

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

وكان وكل ببيع  ،فى هجاء محمد بن أحمد بن الحسين بن حرب ،لشعراءيشبه به اللسان الطويل العريض. أنشد الصولي لبعض ا :لسان الثور
 :بأمر المعتمد ،الغالت ببغداد

 وضربا بالــــــــــمقامع بعد صلب  أال تعسا ونكسا البـــــــــــن حرب
 وأفرغ بغضــه فــــــــــي كل قلب  لقد ملئـــــــــــــــت به بغداد جورا

 ونكهة ضيغــــم وطــــــــباع كلب  ــــوجه قردتبارك مــــــن حباه بــ
 وخلقــــة قــنــفــد وجــبيـــــن دب  وعيني فــــــأرة ولـــــــــسان ثور

 الثعالبي -ثمار القلوب من: 
 

 :ابن عنين )عدل(
 َن سيماــــــــــــوالسيما إِذا كان اب  َك عندَ عدلٍّ ـــــــــــوال تودْع متاع

 واً سقيماـــــــــفأعاده نض ،وىـــق ـ هُ أيداً شديدَ الـــــــــــــــفكم أودعت
 ديوان ابن عنينمن: 

 
 ابن عنين:

 زماَن وأبدى السَّفهْ ـــــــــــــوذمَّ ال  كَّى المؤيدُ من صرفهِ ــــــــــــــتش
 يَّاَمهُ الُمنصفَهْ تظلَم أــــــــــــــــــــف  ال تَذمُّ الزمانَ  :ُت لهُ ــــــــــــــــفقل

 ال عدَل فيَك والمعرفهْ ـــــــــــــــف  نَّ إذا ما صرفتَ ـــــــــــوال تغضب

 ديوان ابن عنينمن: 
 

 :ابن عنين)عدل( 
 َس لي بينكْم يا قوُم أنصارُ ــــــــولي  ا َمْعشَر الناِس حالي بينكم َعَجبٌ ــي
ً ــــذا ابـــه  ا لها في العيِن مقدارُ ــــــــيَّابةً مص  ُن كامل قد أَودعتُهُ ذَهبا

 ي السوِق مني لُبَاناتٍّ وأَوطارُ ــــــف  ُت أطلبها منهُ وقد عرضتْ ـــــوجئ

ها الفارُ  :ِه ويناديــــــــصندوق  قاَم ينفُض كمْيِه وينظُر فيـــــــــــف  جرَّ

 وا وكم جارواماَل اليتامى وكم جرُّ   ال شبَّ قرُن الفاِر كم أكلوا :تُ ـــفقل

 ديوان ابن عنينمن: 
 
 لسان الدين بن الخطيب ... وفى معنى الدعابة مع بعض الطلبة:( مناوشات)

 لى أصول الدينـــــــــــوشكوك ع  ى بجدالــــــــــــــقال لى عندما أت
 اجز فى األمور عن تبيينـــــــــع  سان يبدل الدال تاءـــــــــــــــــــول

 ا جالل التينـــــــــــقلت أحسنت ي  يولـــــــــــجا يوافق قالتمس مخر

 المقري –نفح الطيب  :من
 

يوماً: لو فعل األمير كذا. فقال: يا بن اللخناء أتشير علي؟ وكان سعيد ابن اخت طارق مولى  -مولى النخع  -وقال سعيد بن راشد )حاجب( 
 خالد القسري وفيه يقول الشاعر:

 ن دبره تبكي بغال المواكبـــــوم  ي سعيد بن راشدبكى الخز من إبط
 الباب من دون حاجبـــــحاجب ب  واعجبا حتى سعيد بن راشد لهـــــف

 البالذري -أنساب األشراف  :من
 
 :ابن الحجاج (بواب)
 

 حل في قطعيــــــــيطمع في أن ي  واب سيدناــــــــــــــــــــــــأليس ب
 بول منه معيـــــــضحكت حتى ت  الباب وهو معاي ـــــــفلو تراني ف
 رى أنا من الفزعــــــــغيظ، فأخــ ـ ـــه علي من الـــــــــــينفش عثنون

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 



 :1ابن الحجاج (بواب)
 اللي وأوصابيـــــــــــــــشفاء إع  ن إحسانه لم يزل ــــــــــــــقوال لم
 صحة أسبابيـــــــــــــمن راحة ال  قطع أسبابها ـــــــــــــــــــتبي علةٌ 

 ن قطعةٍّ من كبد بوابـــــــــــــــم  ني سوى نهشةٍّ ــــــــــــوليس يشفي
 نعل في دوارة البابـــــــــــــــــبال  ر بأن يذبح لي واحدـــــــــــــفاؤمُ 

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 
 نصائح لألحداث()

 ، وقد شكا له صديق فسق ابنه، وسأله أن يعاتبه، فكتب إليه:ابن الحجاج قال
 سد معناكــــــــــــــــــــإياك أن تف  عفة إياكاـــــــــــــــــــــــــإياك وال

 ب األير نياكاـــــــــــــــــدمت صل  ا أبا جعفر ماــــــــــــــأنت بخير ي
 ك في ذاكاــــــــــــــــأباك، إن المَ   و أمك، واصفع ولوـــــــــــفنك ول

  تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
استخلف ابنه محمداً عليه،  -فسعى بهم  ،وكان كاتبهم -لما ول ى هاروُن، اسماعيَل بن صبيح، ديوان الرسائل بعد البرامكة )أنت للنيك...( 

 ل ألبي نواس يوما: يا أبا علي، ادخل إلى ابنك محمد فحدثه وأنشده. فدخل إليه، فكان أول ما أنشده:وهو أمرد حسن الوجه جدا. فقا

 وهما في القـيـــاس عـنـدي كـذاكـا  قُـْبـلـة منَك، نَـْيـكـة من ِســـــَواكـا

 كان حـظـي مــن نـيـكـه أن أراكـا  فـإذا مـا رأيـت وجــــــهـا مـلـيـحا

 بَـزَّ ُحـْسَن الوجوه ُحــْسـُن قَـفَـاكـا  مــــــن بـديـع جـمـيـل بِـأبـي أنـتَ 

 قُـل ِــــــدوهـا، وأنـَت كـيـما تُـنَـاكـا  ُخـِلـق الناُس كـي يـسوسوا أمـورا

 قـد أحـل  الـتـــعـطـيل واإلشـراكـا  مـا يـرى هللا مـثَل وجــهك وجـهـا

 .2سبحان هللا، بمثل هذا تشافه األحداث؟ قال: كذا ُرِزق ابنك على لساني وهو أحوج لهفبلغ ذلك أباه. فقال: يا أبا علي، 

 199: 25من: األغاني 

 
 كفاك من إكرام هللا للمالئكة أنه لم يبلهم بالنفقة وقول العيال هات هات.

 يوسف بن أسباط: إذا أراد هللا بعبد شراً سلط عليه أنياباً تنهشه يعني العيال.
 إلى ابن له قبيح فقال: يا بني إنك لست من زينة الحياة الدنيا. نظر أعرابي

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 

 قال في عمر بن مساور الكاتب، وكان يتقلد بعض أعمال األهواز: ،الشمقمق وأب )بخل(
، زعــــــموا، ضْخِم الخَطرْ   أنا باألهواز جــــــــــــــــاٌر لعُمرْ   لعظيمٍّ

 ال يكون الجــــــــــــــــود إال بأثَر  لــــــــــــــــــينا أثَرٌ ال يُرى منه ع
 يا أبا حفصٍّ فَــــــــــُجْد لي بَحَجرْ   3إن تكن ُوْرقُــــــــك عن ا َعَجزتْ 
 وإذا ما حضر الــــــــــجْوُز ُكِسرْ   يَكِسر الجوَز بــــــــــــــه صبيانُنا

 من: ديوان أبي الشمقمق
 الجهشياري -كتاب الوزراء والكتاب       

 
 أعرج من رجليه جميعا، وكانت ساقه شديدة االعوجاج. فقال أبو الشمقمق: -باألهواز  صاحب البريد -كان زيد بن ُعمارة 

 مثل مفـــــــــــــــــــــــــتاح َمناره  رجل زيد بــــــــــــــــــــن عماره
 من القسي الفارسية. ألن مفاتيح المزاليج أشد اعوجاجا

 الجاحظ -كتاب البرصان والعرجان والعميان والحوالن من: 
 

فسأل الفرزدَق قومٌ من بني حنيفة  .فمات ،يتولى عمل البريد بالبصرة ،كان بالبصرة مولى لبني حنيفة يكنى أبا الخشناء )رثاء صاحب البريد(
 فقال: ،أن يرثيه

 وء قد أبيد شعيرهاــــــــومخالة س  ا الخشناء بغل وبغلةــــــــــليبك أب
 داعت شطورهاـــــوطير أواري ت  روحة ومجسةـــــــــــومجرفة وم

                                                           
 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف : في 1

 وأوصابي التيــــــــــــــــعشفاء   ن إحسانه لم يزلــــــــــــــقوال لم
 صحة أسبابيـــــــــــــمن راحة ال  قطع أسبابهاـــــــــــــــــــبي علةٌ ت

 على ما بي ع الناســــــــــــــــتطل  ت ما بي اليوم منها فماـــــــــأخفي
 ن قطعةٍّ من كبد بوابـــــــــــــــم  ني سوى نهشةٍّ ــــــــــــوليس يشفي

 راسي وأنيابيــــــــــــــبالنار أض  ي مشبوبةـــــــــــــــتبيت فيها وه
 نعل في دوارة البابـــــــــــــــــبال  واحداً ي ــــــــل تذبحأن ـــــب فامنن

 ي من رطل جالبــــــــــــــأنفع ل  ن دم أوداجهــــــــــــــــــــفنقطةٌ م
 

ال يُلقى ولدُ ساعٍّ إال بمثل هذا. فإذا كان هناك أشخاص مقَدَّر : من خالل الخبر سنطلع على مدى حنق أبي نواس على ابن صبيح، والذي يعتبره من أسباب نكبة أولياء نعمته. ويعزز ذلك بمقولته 2
 .ويسوسوهم، فمصير "ولد الساعي" أن يبذل القبل ويناك. أبو نواس اتخذ "الجنس" وسيلة للتعبير عن االحتجاج والرفض لواقع سياسي ال يرضيهلهم أن يحكموا الناس 

 مي([المهز –ال يُلقى ولدُ ساعٍّ إال بمثل هذا، وإْن كان أحسن منه تمام النعمة والعافية. )أخبار أبي نواس : فالمه إخوانه على ذلك، فقال: قال
 حجزت.: عند الجهشياري في كتاب الوزراء والكتاب 3



 راء بالٍّ سيورهاـــــــومقرعة صف  بكي على رزق شهرهـــي 1وفرانق
 البالذري -أنساب األشراف  :من

 
فتقاضى رجل أجرته، فقال: غداً  ،ال يقاتلون معه ]مالَك بَن مسمع[وكان على الزبيرية: قيس بن الهيثم السلمي، وكان يستأجر الرج)تجنيد( 

 أعطيتك إياها. وكان في عنق فرسه جالجل، فقال رجل يقال له غطفان بن أنيف أحد بن كعب بن عمرو بن تميم:
 نقد دين والطعان عاجلُ ـــــــــــــال  2ا حكمت يا جالجلُ ــــــــــلبئس م

 ن باخلُ ـــــــنيــذِل ضــــوأنت بالب
 وكان على خيل بني حنظلة عمرو بن وبرة العجيفي، وكان له عبيد يؤاجرهم كل يوم بثالثين فيعطيهم عشرةً عشرةً، فقيل له:

 عطى ثالثين وتعطي عشرةْ ــــــــت  ن وبرةـــــــــبالبئس ما حكمت يا 
 البالذري -أنساب األشراف  :من

 
ر يخطب فيقول: وهللا ال أريد إال اإلصالح وإقامة الحق، وال ألتمس جمع مال وال ادخاره، وإنما بطني وكان ]عبد هللا[ ابن الزبية( سياس)

 قال الضحاك بن فيروز بن الديلمي من أحرار اليمن: -أخاه  -شبر أو أقل، يكفيني ما مأله. فلما قَتَل َعْمراً 
 أقل من الشبرنك شبر أو ــــــــــوبط  ول لنا أن سوف تكفيك قبضةــــــــتق
 كما قضمت نار الغضا حطب السدر  ت إذا ما نلت شيئاً قضمتهـــــــــــوأن

 ة صديق النبي أبي بكرـــــــــــــوسن  م سنة الفاروق ال شيء غيرهاــــــلك

 طفتك العاطفات على عمروـــــإذاً ع  لو ما اتقيت هللا ال شيء غيرهـــــــــف

 ويروى:
 قريباً لردتك العطوف على عمرو  جزي أو تثيب بنعملو كنت تـــــــف
 وقال أبو حرة مولى بني مخزوم:

 تى فؤادي مثل الخز في اللينــــح  ما زال في سورة األعراف يقرأها
 ضلت فضالً كثيراً للمساكينــــــأف  و كان بطنك شبراً قد شبعت وقدـل

 منك على دنيا وال دين كـــــبــال ن  إن تصب من األيام جائحةــــــــــف

 البالذري -أنساب األشراف  :من
 

 في الجلبة:نهبت داره قال وقد وقع الصلح بين األتراك والديلم، بعد أن ، ابن الحجاج
 الحسن ممدوحهْ ــــــــــــــخالئق ب  ا أيها األستاذ يا من لهــــــــــــــــي

 ذقن من يشناك منكوحهْ ــــــــــــــب  ن حجاج على ضعفهاـــــــاست اب
 ها عندك مشروحةــــــــــــتــــجمل  ى موالي حالي التيــــــــــــأْنِه إل
 د شبكْت محنتُه روَحهــــــــــــــــق  ل له عن قلق موجعـــــــــــــــــوق
 ي الطرق للسؤال مطروحةــــــــف  ا ملكا أمواله أصبحتــــــــــــــــي
 نه لكم في الرأي مندوحةـــــــــــع  وقع الصلح الذي لم يكند ــــــــــق

 تي، والسين مفتوحةــــــــــــــعنفق  ه ُصلح بسين على ــــــــــــــــــلكن
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 
 :حين تعرض الديلم لضيعتهقال يعاتب أهل الدولة ، ابن الحجاج

 يبدي لكم مثل الـــــــــــــذي يخفي  مستخفييــــــــــــــا سادتي دعوة 
 قوته فـــــــــــــــــي غاية الضعف  شيخ عليل الــــــــقلب قد أصبحت

 وال مقلته تغفي يـــــــــــــــــــرقى  وال دمعه يــــــــــــــــرقىال داؤه 
 ــى خلفيوحيرتي تمشي إلــــــــــ  في محنـــــــــــــــــة أطلب قدامها
 أطوف حـــــــــــتى قد حفي ظلفي  كأنني ثـــــــــــــــــــور على أربع
 أآكـــــــــــــــــــل من غيظكم كفي  يا ويــــــــــح نفسي وإلى كم ترى

 وحدي إلى أطــــــراف شعر أنفي  غائصا الخراأما تروني فـــــــــي 
 وأنتم أكــــــــــــــــــثر مــــن ألف  ينهب مالي رجــــــــــــــــل واحد
 شعر، وال أضحكــــــــــكم سخفي  ترى أما أعجبـــــــــــــــكم قط لي
 يجري علــــــــــى العادة والعرف  وال أنا العبــــــــــــــــــد الذي وده
 قفيفال تحلــــــوا بالــــــــــــجفا و  وْقٌف على صرحـــــــــــكم شعره
 إليكم جذعي علــــــــــــــــى كتفي  واليوم قد جئتـــــــــــــــــكم حامال
 الصلب عــــــــلى الجذع فأستعفي  لتصلبوني حيــــــــــــث ال أرهب
 من يعبد الـــــــــــناس على حرف  حتى أنادي أنـــــــــــــا: هذا جزاء

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :طلب منه تقسيط على ضيعتهقال وقد ، ابن الحجاج

                                                           
)لسان  األَسد، فُرانِقيقال له  .إنه شبيه بابن آوى: وهو سبع يصيح بين يدي األَسد كأَنه يُْنِذُر الناس به، ويقال. في الصحاح بروانكو ،البَِريِد فَْرَوانه، فارسي معرب، وهو بَْروانَهْ بالفارسية فُرانِق 1

بُ : كعاُلبِطٍّ ، الفُرانِقالعرب(   )القاموس المحيط( بَْروانَْك، والذي يَدُلُّ صاِحَب البَريِد على الطَّريِق.: األََسدُ والذي يُْنِذُر قُدَّاَمهُ، ُمعَرَّ
 " لَساَء ما تحكم يا جالجُل ": ويروى 2



 وكـــــــــان ال كنت غير مضبوط  ضبطـــــــــت أمري فقل تخليطي
 أمـــــــري، فيخشى على تفريطي  ولم أخلـــــــــــــط فيما افتتحت به
 بحق حفــــــر وال بــــــــــــتقسيط  وما جرى الــــــرسم أن أطالب ال

 مـــن خوف أشخاصه مضاريطي  ــــــــا األزهر الذي ارتعدتفيا أبـ
 تحشر يــــــــــــوم المعاد مع لوط  وحق مفســـــــــــــــــاة كل ُمدِخلة
 فيها أيور مـــــــــــــــثل الشبابيط  لها شباك مــــــــــن شعر شعرتها
 عــــــــام بلوطفــعــــــام عفص و  تناك فــــــــــي سرمها وفي حرها
 خــــــــــريُت في لحية القراريطي  لو بعث الــــــــــــــمكتفي يطالبني

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 كان ابن الزبير يكنى أبا بكر وأبا خبيب، وكان شديد القلب واللسان، ... وكان بخيالً فقال فيه الشاعر:)بخل( 
 عـــــلى أمره يبغي الخالفة بالتمر  بك غالبرأيت أبـــــــــــا بكر ور

 قاتْل أوالً. فقال األعرابي: دمي نقد، ودراهمك نسيئة. وأتاه أعرابي يستفرضه. فقال: افرضوا له. فقال أعطني. قال:
 البالذري -أنساب األشراف  :من

 
ه في بناء داره بالبصرة باثنى عشر ألف جذع. ]فوقع في وكتب إليه ربيعة بن عسل اليربوعي يسأله أن يعين( توقيع لمعاوية بن أبي سفيان)

 ك في البصرة أم البصرة في دارك؟أسفل كتابه[: أدارُ 
  ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 
 سعيد بن عبد الرحمن بن سعيد ]بن العاص[ وفيه يقول خلف بن خليفة:)بدين( 

 راد لها قابِلهــــــــــــــــحبلى تُ ــــف  ا مشىـــــــــــا سعيد إذا مــــــوأم
 وكان عظيم البطن.

 البالذري -أنساب األشراف  :من
 

 قامت امرأة إلى عمر "ض" فقالت: يا أبا غفر حفص هللا لك، فقال: ويحك ما تقولين؟ قالت: صلعت من فرقتك. ]قلب الكالم[
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 بي فراس المجنون، أنت النهار كله ماش، أفتشكى بدنك الليل؟ قال:قال موسى بن قيس المازني: قلت أل ]عاقل ومجنون[
 ه فتى موجعــــيــــــــــــــــتقلب ف  ني ثوبهـــــــــــــــــــإذا الليل ألبس

 فقلت: يا أحمق أسألك عن حالك وتنشدني الشعر؛ قال: أجبتك يا مجنون؛ قلت: أتقول لي هذا وأنا سيد من سادات األنصار فقال:
 سيدــــو يظفرون بــى سيد لــــــإل  قوم سودوك لفاقةــــــــــــــــوإن ب

 ثم لطم عينه، ومر وهو يقول: هكذا يكون الجواب المقشر.
 من: ربيع األبرار للزمخشري

خطب أحداهما بنت األخرى، امتان تجاوبتا؛ فقال: ما تقوالن؟ قال: تحمدخل رجل على الحجاج فقال له ما عندك؟ قال: علم ألسنة الطير، فإذا 
تعطل فتقول لها: ال أزوجك إال بأربع مئة قصر منيف؛ قال: أين تجد ذلك؟ قال: ما دام مثلك حيا ال تعدمه؛ قال: كيف؟ قال: إنك تقتل الخيار و

 الديار.
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 

يرجي، وكان ألحى. فقام ابن فيه شرف الدين بن الشحضر ليلة عند الناصر في مجلس أنس، وكان ، (656 – 619) 1النور اإلسعردي

ي فقضى شغله وعاد، فأشار إليه السلطان بصفع النور اإلسعردي، فصفعه. فلما فعل نزلت ذقنه على كتف النور، فقبض عليها، جالشير
 وأنشد في الحال:

 وهو إن كنت ترتـــــضي تشريفي  قد صفعنا في ذا المحل الــــــشريف
 في وإال خــــــــرييا ربيع الندى   ن مصــــــــيف صفاعفارث للعبد م

قال الشيخ صالح الدين الصفدي: ما أحسن ما أتى بياء المنادى هنا، لترشيح التورية بين: الربيع والخريف، وقوله: و"إال خري في" من 
 أحسن التورية، بقرينة إمساكه ذقن ابن الشيرجي، وقد ظرف غاية.

 الكتبي  –من: فوات الوفيات 
 

 قيل لرجل: ما ورثت أختك من زوجها؟ قال: أربعة أشهر وعشراً.
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 
 قال في شيخ بنى بعجوز:، أبو عبد هللا الحسن بن أحمد بن الحجاج( دين –نيك )

 قد دخل الشيخ بــــــــــــــــالعجوز  أفصح ودعني مـــــــــــن الرموز
 في ذلك الـــــــــــــموضع الحريز  ـــــــــــتهمن لي بها حين ضاجعــ

 وهي إلى جانب الــــــــــــــــعزيز  زليخا فكنت أخرا عــــــــــــــــلى
 الثعالبي ـمن: يتيمة الدهر 

 

                                                           
 سالفة الزرجون في الخالعة والمجون، وضم إليها أشياء من نظم غيره.: ا وسماهاله ديوان شعر، وغلب عليه المجون. وأفرد هزلياته من شعره وجمعه ،محمد بن محمد 1



 الخوالني:
 تمتام ليس بمعربـــــــــــكمقالة ال  ن الستك منطقًاـــــإن السياط ترك

 ابن حمدون -التذكرة الحمدونية من: 
 

 هجاء أبي حسان الزيادي:في  ابن الرومي
 ي الهالكينْ ــــــــــوكنَت ال تهلك ف  ن المنَظرينــــــــإبليس إن كنَت م

 ن الصادقينـــــــــَكل ِْمهُ إن كنت م  ردىــــــــــهذا أبو حسان سيُف ال
 ك الوتينـــــــمن ما ِرْمَت أو يقطعَ   ه لو راجْعتَه لفظةــــــــــــــــــوالل

 ديوان ابن الروميمن: 
 وهيب بن الورد المكي: اتق هللا، ال تسب إبليس في العالنية وأنت صديقه في السر.

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 

 أبو نواس:وقالوا: أول من رأى الشيب إبراهيم خليل الرحمن فقال: يا رب، ما هذا؟ قال له: هذا الوقار؟ قال: رب زدني وقارا. وقال 
 ه غير وقارــــــــــوشيبي بحمد الل  وقار ألهله ـــــيقولون في الشيب ال

  ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 

ألف سنة، .. وقد أكثر الناس التمثيل بعمر نوح، نظما ونثرا. « ع س»عمر نوح: يضرب مثال في الطول. قال وهب بن منبه: كان عمر نوح 
 مد ابن إسرائيل:قال محمد بن مكرم ألح

 عمرك في العالـــــــــــــــم ال ينفد  قل البن إسرائيل يـــــــــــــا أحمد
 فيه زمان عســــــــــــــــــــر أنكد  مستوزرإن زمانا أنــــــــــــــــت 

 أنت كــــــــــــــــنوح عمره سرمد  يا لبد الدهر ويـــــــــــــــــا عوجه
 الثعالبي -قلوب ثمار المن: 

 
 وعلى أثر قبح الصورة يقول بعض الشعراء في جحظة 

 ر من منكرــــــــكــــــــفجحظة أن  اقاً إلى منكرـــــــــــــمن كان مشت
 م تزفـرـــــــــــــرداً ولــــأطفأها ب  ـه نـارهـــــــــــــــــــلو عذب للا  ب

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 . يضرب بها المثل ألن خيبر مخصوصة بالحمى والوباء .حمى خيبر
 فلما شارفها أنشأ يقول .: ما أراني إال سأنتجع خيبر، عسى أن يخف عني ثقل هؤالء. فارتحل إلى خيبرـ كثر عياله وقل مالهـ وقال أعرابي 

 صالب ووردــــــــــــــــوباكري ب  حمى خيبر استعديـــــــــــــقلت ل
 ك هللا على ذا الجندــــــــــــــــأعان  اك عيالي فاجهدي وجديــــــــــه

 فلما وصلها، حم حمامه، وعاش أيتامه. 
 الثعالبي -من: ثمار القلوب 

 ابن عبد ربه -العقد الفريد      
 ربيع األبرار للزمخشري     

 
 ابن سكرة:هجاء قال في ، ابن الحجاج

 الـــــــقفا بغير خالف يا شاعرا أبطحــــــــــــي
 دعني من الهاشمــــيــــيــن ســــادتي األشراف
 وال تكرر حديــــــــث اآلبــــــــــــاء واألسالف
 فإن صفعــك مــــــما يــُســــــــــــــر  عبد مناف
 يا ابن الذي في قــــــــفــاه آثــــار خرز الخفاف

 قــــــــــنه غير خافيا هاربا يتخفــــــــــــى وذ
 لو غصت في البئر خوفــا مـن أن تراك القوافي
 أخرجت ذقنك في اســـــــــــتي منها بال خطاف
 ولو هربت إلى الصــيــــــــــــن مظهرا لخالفي
 وجهت جيش امتهــــــــــــــاني إليك واستخفافي
 حتى أرد بنعلــــــــــي قــــــــــــفاك من سيراف
 ولو حججت لتنجــــو فـــــــي ظهر بشر الحافي
 علقت ذقنك في اســـــتي ملبــــــــيا في الطواف
 يا من جفاني مــــالال وكــــــــان لي غير جاف
 وصل بذقنك ســرمي عـــــــــلى طريق التالفي
 حتى يعود إلى الــــــــــرسم في اعتقاد التصافي
 ابن الحجاج تلطيف المزاج من شعرمن: 

 
 قال:، ابن الحجاج



 ن الحساب إلى قذالكــــــــبلغت م  ت هالكــا سيدي كنــــــــــــــأال ي
 قربي منه مالكــــــــــــفلم يفرح ب  رت عدواـــوكنت إلى الجحيم حش

 ا فاتني فيما هنالكــــــــــــــعلى م  ى رضوان، لهفيــــــــوردوني إل
 ني فما أنا من رجالكــــــــــــتجنب  د رأى شيبي لذقنيـــــــــــفقال وق

 واط إلى سبالكـــــــــــــيحن به الل  رم لعلقـــــــــــــــوال في جنتي س
 ت فيه من ضاللكـــــــــإلى ما كن  ه عنيــــــــــفعد في غير حفظ الل

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

سجون بعد هالك الحجاج، فوجدوا فيها ثالثة وثالثين ألفا، لم يجب على واحد منهم قتل وال صلب، وفيهم أعرابي األصمعي قال:عرضت ال
 أخذ وهو يبول في أصل سور مدينة واسط، فكان فيمن أطلق، فأنشأ يقول:

 اف عقاباــــــــخــخرينا وبلنا ال ن  واسط مدينــــــةإذا ما خرجنا من 
 بن عبد ربها -العقد الفريد من: 

 
 ابن عنين:)أحدب( 

ِ وقد بداــــــسأل  زاٌل بعدَ شدةٍّ أسرهِ ــــــــــــــــــــه  ُت السديدَ الفاضلي 
ً ـــــأكن هِ ــــــــــــتخيَّرني عبدُ الرحيِم ل  وإِنما ،كالَّ  :قالَ  ؟َت مريضا  سر 

 ن تَفاقُِم أَمرهِ ــــــــــألوضعِ فحلٍّ م  إِنَّ الِقَطمَّ اختياُرهُ  :ُت لهُ ـــــــــــفقل

 وَق قدرهِ ـــــــتَرافَع جهالً أو َعال ف  ِه وضُع منــــــولكنُّهُ حقٌّ على الل

 َك قد أقررَت فينا بأمرهِ ـــــــــــوأنَّ   ْب أنَّ ما يعزى إليِه مصدَّقٌ ـــــوه

 ظهرهِ  دري ِمن محدَّبِ ــــتَقعُُّر ص  :اَل ليـــــق ؟فما هذِه ما بيَن ثدييكَ 

 ديوان ابن عنينمن: 
 

 سليمان الطنبوري: يهجاء أبفي  ابن الرومي
 ُت: أعظمَت كفرا بعد إيمانــــــــفقل  دا لألير مبتهالـــــــــــأبصرتُه ساج

 من سوى هللا دعوى ذاَت برهانــــل  د سجدْت قبلي مالئكةٌ ــــــــــفقال: ق
 ل هذان سيان؟ــــــــــــأبوك آدم، ه  مت: ذاك أجلُّ الخلق كلهــــــــــــفقل
 ُر أيضا بعُض إنسانـــــُزلفاه، واألي  قال: آدم إنساٌن وإن عُظمتْ ــــــــــف

 ور إذا قامت بأوثانــــــــــــوما األي  ن األوثان نعبدهاـــــــنهى الكتاب ع
 يل فرقاننزـــــور وال تــــال في زب  ر نهي عن عبادتهــــما جاء في األي
 ن صلى لجردانــــــوامنع مالمك م  ْن صلى إلى وثنٍّ ـــــفامنْح َمالَمك م

 ل شيطانــــــعلى سليمان ُمخزي ك  همـــــيا لهف نفسي ولهف الناس كل
 ه بعد إذعانـــــــــــــوما تعاتوا علي  جنُّ سطوتَهـــــــلو كان حيا لهاب ال

 ناً من سليمانــــــــــــأبو سليمان أمْ   تهــــــــــــــأبو سليمان شيطاٌن وكني
 ديوان ابن الروميمن: 

 
 أبو الشمقمق:

 عدوُّ الندى وســــــلـــــُم المخازي  َمْحفُو وجميُل الــــفَُسْيِل أْعنِي ابنَ 
 ما تــشكى للــــــطعِن بــــــالعكازِ   أِلفَْت استُهُ الفَيَاِشَل حـــــــــــــــتى

 منهُ كــــدســــتــــجِ الــمــــنـــخازِ   الحـ ذ األْسَودَ الذي يفــــــــرقيأخ
 َوَجـــــــبَاٌن في الحرِب يوَم البرازِ   ليُث غــــابٍّ بِـــــــدُْبِرِه حين يَْلقَى
 وال زاَل نائَي الــــــــــــداِر شازي  بعدْت دارهُ فــــــــــــــــال ردهُ هللاُ 

 كهواِن الخـــــــــصى على الخبازِ   ٌص به علـــــــــــيَّ هوانٌ ذاَك شخ
 من: ديوان أبي الشمقمق

 
 :وصف قواد حاذق يف يالموصل يقال السر( قيادة)

 حامــــــــــــــــــــد إلدريس يفإنن  قيادته يمن ذم إدريس فــــــــــــــ
 ــــــــــــــن آدم إلبليسأطوع مــــ  كلم لي عاصــــــــــــــــيا فكان له
 حمـــــــل عرش بلقيس يآصف ف  وكان فى سرعة الـــــــــمجيء به

 الثعالبي –ثمار القلوب من: 
 

انت كان ابن المبارك يقول: كنت لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد هللا بن محرز الخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته ك
 إلي منه.بعرة أحب 

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 

الحكم بن عبدل بن جبلة بن عمرو األسدي، شاعر مجيد هجاء خبيث اللسان، وكان أعرج أحدب، وكان يكتب على عصاه )اعتداد بالنفس( 
 حاجته، فال تؤخر له حاجة خوفا من هجائه، فقال يحيى بن نوفل:



 األبواب نقصى ونحجبونحن على   ي الدار أول داخلــــــــعصا حكمٍّ ف
 ه أدهى وأعجبــــــــــفهذا لعمر الل  وسى لفرعون آيةــــوكانت عصا م

 الميمني –من: سمط الآللي 
الحكم بن عبدل بن جبلة بن عمرو بن ثعلبة بن عقال بن بالل بن سعد بن حبال األسدي؛ شاعر مجيد مقدم في طبقته هجاء )مقعد وأعمى( 

 دولة األموية، وكان أعرج أحدب، ومنزله ومنشؤه الكوفة.خبيث اللسان من شعراء ال
فترك الوقوف بأبواب الملوك، وكان يكتب على عصاه  .ال تفارقه العصا ،حدث العتبي قال: كان الحكم بن عبدل الشاعر األسدي أعرج

 :فقال في ذلك يحيى بن نوفل .وال تؤخر له حاجة ،فال يحبس له رسول ،ها مع رسولهبويبعث  ،حاجته
 ونحن على األبواب نقصى ونحجب  ي الدار أول داخلـــــعصا حكم ف

 ه أدهى وأعجبـــــــوهذي لعمر الل  ت عصا موسى لفرعون آيةــوكان
 ويرغب في المرضاة منها ويرهب  ال تعصى ويحذر سخطهاــتطاع ف

أردت من عصاي حتى صيرتها  ما ،: يا ابن الزانيةىوضحك الناس منها، فكان ابن عبدل بعد ذلك يقول ليحي ،قال: فشاعت هذه األبيات
 وكاتب الناس بحوائجه في الرقاع. ،ضحكة؟. واجتنب أن يكتب عليها كما كان يفعل

والحكم  ، وكان للحكم بن عبدل صديق أعمى يقال له أبو علية، وكان ابن عبدل قد أقعد، فخرجا ليلة من منزلهما إلى منزل بعض إخوانهما
نظر الحكم إلى عصا أبي علية موضوعة  ،فلما استقرا في الحبس .فلقيهما صاحب العسس بالكوفة فأخذهما فحبسهما .ة يقادوأبو علي ،يحمل

 وأنشأ يقول: ،فضحك ،إلى جانب عصاه
 ب الزمانـــــــــــــــــــــمن أعاجي  ي عليـــــــــــــــحبسي وحبس أب

 يدانـــــــــل وال الــــــــــــال الرج  اد ومقعدـــــــــــــــــــــــــأعمى يق

 حامالنـــــــــــــب الــــخــــوبي ي  ناكــــــــر هــــصــــال بــــــهذا ب

 وت في مكانـــــــــــــــــــقرين ح  ن رأى ضب الفالةــــــــــــــــيا م

 ا متوافقانــــــــــــــــــــعلي دهرن  رف أبي ـــــــــــــــــــــطرفي وط

 ا عكازتانــــــــــــــــــــــــفجوادن  جوادهـــــــــــــــــــــحم بــتــمن يق

 صاوالنــــــــــــــتــــبشرى وال ي  اهماـــــــــــــــان ال علفــــــــطرف

 ؟الدخانـــــــــسطع بــــــــــأكان ي  اه الحريقــــــــــــــــــــــهبني وإي

 وكان اسم أبي علية يحيى، فقال الحكم فيه أيضاً:
 وم األسير المقيدـــــــــونومي به ن  سجن سادراً ــــــأقول ليحيى ليلة ال
 ر شعر مقصدــــــأعنك على تحبي  ي النجوم ولحظهاــأعني على رع

 ا حبس أعمى ومقعدــوأعجب منه  نا عبرة وتفكرـــــــــــــــففي حالتي

 يخر صريعاً بل على الوجه يسجد  ارق كفهـــــــــــذا العكاز فكالنا إ

ً ــــــفعكازه يه  وأخرى مقام الرجل قامت مع اليد  دي إلى السبل أكمها

  ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 
 



 ضرطة
 

 قال: ،1النور اإلسعردي
 جمعآذنــــــــــت لشملي بضرطة   قلت إذ راح ناعسا ثـــــــــــــم أبدى
 فلعلي أرى الـــــــــــــديار بسمعي  فاتني أن أرى الديار بـــــــــــطرفي

 في رواية أخرى:
 ضرطة آذنــــــــــت لشملي بجمع  قلت إذ نام من أحـــــــــــــب وأبدى

 الكتبي  –من: فوات الوفيات 
شق قبل العين أحيانا". وهنا ال بد من ثالثة األثافي، وهي ما أبدعه ]لنتذكر ما روى الجاحظ عن "أم عمرو"، ولنتذكر قول بشار: "واألذن تع

النيك". والحقيقة تفرض عليه  -االجتماع  -اإلسعردي: "آذنت لشملي بجمع .. أرى الديار بسمعي"، فالمبالغة في التفاؤل تصور له "الجمع 
 ابتعد عن اإلسراف في الخيال؟[ أن يكون واقعيا، فيتراجع: "لعلي أرى بسمعي". فهل انهزم أو استسلم؟ وهل

 
 :ابن الرومي( وهب بن سليمان )ضرطة

 رياح ُشباطاــــــــبارى بها شهَر ال  وءٍّ عاصفٍّ ـــــهب ْت لوهبٍّ ريُح س
 رها ِمسواطاــــــــــإذ ال تُفارُق ده  ساُع ِحتارهاـــــــــمن فقحةٍّ ُحقَّ ات

 ها فسطاطاـــــــــــيُبِق فيه حفيفُ لم   ْت خالل معسَكرٍّ ـــــــــــلو أنها هب  
ْت على آذان  ماَع واألْسعاطاــــــــفأساءت األس  نا وأنوفناــــــــــــــمر 
 حريم، وحاطاـــــمن فارس منع ال  ِلحا، سقياً لهــــــــــــونَعَْت إلينا ُمف

 مة قَدََّم األشراطاقياـــــــــــــيوم ال  أن  مقتَل ُمفِلحٍّ ــــــــــــــــفكأنها وك
 ها أشواطاــــركضاً، وخلَّف شوطُ   بريدَ بريدُهاـــــــيا ضرطةً سبَق ال
 الغيوب أحاطاــــــإذا كان علُمك ب  رطةٍّ وأجلَّهاـــــــأصبحِت أنبَل ض

 هم ُشقراً عليك ِسباطاـــــــــــفبحمل  ك قد ولدَت صبيةً ــــيا وهب إن ت
 ط األسقاطاــــــــــولدَ البناِت وأسق  ك  يُنَكُح دهَرهــــــــــمن كان ال ينف
 ن الرجال ضراطاــــيلد الرجال م  ن الرجال وإنماــــــــــتلد النساء م

 ها أسواطاــــــلضربُت فاِضحتي ب  م جئُت بمثلهاــــــــلو كنُت مثلَك ث
 ترْقُت ِسماطاحتى الممات، وال اخ  ُت بساَط داِر خليفةٍّ ــــــــولما وطئ
 ر األيور سياطاــــــواجعل لها غي  ْت ُجرماً فعاقبها بهـــــــــقد أْعظمَ 

 ى ما قد مْت وسقاطاـــــــــــزلال إل  ور تزيدهاــــــــــــإن العقوبة باألي
 ها وقِماطاــــــــــقْم فالتمْس مهدا ل  د رمْيَت برأسها:ــــقال الوزير وق
ق من  ن يَكدُّ عبيدَهــــــــــــهذي عقوبةُ م  هم اآلباطاــــــــــــــحتى يعر ِ
جاــــــــــــويُلف ُق األخ  2و بدَِم النبي أشاطاــــــــــفيها، ول  باَر ال متحر ِ
 فيق لواطاــــــــــــمن فقحة ال تست  شهيرة أنهاـــــك الــــشهدْت والدتُ 

 رتْقها خي اطا؟ـــــــــــأفال دعوَت ل  د علْمَت بَوهيهاــيا وهب، ويحك ق
 داً تسيل ُمخاطاــــــــــــمزكومةٌ أب  عُطاُس ألنهاـــعطسْت وُحقَّ لها ال

 ا تتعاطىـر مــوتعاَط، ويحك، غي  هاــــدْع خدمةَ الخلفاء ال تَعرْض ل
 ر استه ُمحتاطاـــــــمن كان في أم  ي سلطانهمـــــــــــيحتاُط للخلفاء ف
 طب ه بُقراطاــــــــــــــيا من يفوق ب  تي أغفْلتَهاـــــــــــــما هذه النُّفُج ال
َك كاتبا خط اطاــــــــــــــــــلل  ررَت مواِكباً،:ــــــكن ا نقول، إذا م  ه درُّ

َك ك  رَت إذا مررَت فقولنا:ــــفاآلن ص اطاـــــــاتــــــال در  در   با ضر 
ثوني عنكمــب حــــــــــيا آل وه  روَن العدَل واإلقساطاــــــــلْم ال ت  د ِ

 م يُشد  ِرباطا؟ــــــــعفواً، ودرهُمك  ل  رباُطهاــــــما بال ضرطتكم يُح
وا ُضراَطكم الم كمـــُصرُّ  ؤاِل الفْلَس والقيراطاــــــــعند الس  بذ َر صرَّ

 ات، لستم للنوال نِشاطاهــــــــــهي  ضراطكم ونوالكمــــأو فاسمحوا ب
حال بِساطاــــــــفرشا لكم عند ال  و ُجدتم بهما معا فتواءماـــــــــــــل  ر ِ

طتُُم ف لوا اإلفراطاــــوهو الضُّراط، فع  ي واحدٍّ ـــــــــــــــــلكنكم فر   د ِ
 اً، وأسِقط جاهكم إسقاطاــــــــِخزي  كم، وقُن ِع مجدُكمــــــفُِضحْت كتابتُ 
 ا مضى إحباطاــــباألمس أحبَط م  ماَل إن ُضراطكمــــفاستأنفوا األع

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 :ابن الرومي( وهب بن سليمان )ضرطة
 ديٌّ َضروُط؟ــــــــــــــــــــــــوبري  الءٌ ـــــــــــــــــــــــــــالٌء وبــــأغ

 ِحق الناَس القنوطُ ـــــــــــــــــــــــل  د أحاطواـــــــــــــــــــــــــوأعادٍّ ق
 ال: طوطُ ـــــــــــــــــــــعجباً أن ق  ةُ وهباــــــــــــــــــــــــــــتَِخذُ األم  
ً ــــــــــــــــــــكيف ال ي  دهَر تلوطـــــــــــــــــــــــواستُه ال  ضرط أْلفا

                                                           
سالفة الزرجون في الخالعة والمجون، وضم إليها أشياء من نظم : ( له ديوان شعر، وغلب عليه المجون. وأفرد هزلياته من شعره وجمعها وسماها656 – 619اإلسعردي محمد بن محمد ) 1
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 قدِْر ُسقوطـــــــــــــــــــــــــــفيه لل  ا آل وهبٍّ ـــــــــــــــــــــــحادٌث ي
 اتيك الخطوطُ ـــــــــــــــــــــُت وه ـ بالغاـــــــــــــــــــك الــفُِضحْت تل

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 :ابن الرومي( وهب بن سليمان )ضرطة
 ضرطة طي رْت عثنونَه ُخصالــــب  ٌب أبا حسنٍّ ــــــــحي ا أبو حسنٍّ وه

ت فصارت في الب ثم  ن دبره مثاَلــــــــــكأنها أرسلْت م  الد لهـاستمر 
 والحفل من سرواِت القوم قد َحفال  ي اها الوزير ضحىً ــبئس التحية ح
 ها في الحش حين خالـوكيف عاتب  ري عن وهب وفقحتهــيا ليت شع

 وقال فيه:
 م إليه السبيالـــــــــــــأنَت أوجدتَه  ُب أهَل دهرك فيماـــــــلُمَت يا وه
بَت م  ت قاال وقيالـــــــأكثروا إذ ضرط  ن كالم أناســــــــــــــوتغض 

 ْق بأكِلك الطفشيالــــــــــفع وارفــ ـ ـــــنــــــــومك ال يــال تلمهم فإن ل
 ن الطعن باأليور قليالـــــــــــك م ـ راـــــــعــِف جِ ــوات خْذ حشوةً وأع

 ديوان ابن الروميمن: 
 

إلى شندلة قاسم بن العباس وتمام بن أبي العطاف صاحب  1محمد بن عبد الرحمن... أخرج األمير  ،239وفي سنة ( ضرطة / نقد سياسي)

 الخيل، ومعهما الحشم. فلما حال بأندوجر، خرجت عليهم كمائن أهل طليطلة، ووقعت الحرب، وكثر القتل؛ فانهزم قاسم وتمام، وأصيب من
 في العسكر. وفي ذلك يقول صفوان بن العباس أخو قاسم المذكور:

ً ــــــــــــــــــــــضرط القاس  ي الَقرِميطِ ــــــــــــــــــــضرطةً ف  م يوما
 ِر المِحيطِ ـــــــــــــــــكان في البح  لُّ حوتٍّ ـــــــــــــــــــــمات ِمْنها ك

 ابن عذاري  -لس و المغرب من: البيان المغرب في أخبار األند

 
 شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي( ضرطة)

 ً  وِرْفعةً والــــــــــــــزماُن فيه َغِلطْ   قيل: فالٌن يَـــــــــــــــــدَِّعي َكَرما
 َوَجد البيَت خــــاِلــــــــــياً فَضَرطْ   فقلُت: مـــــــــات الِكراُم فْهو كَمنْ 

  المحبي -ة نفحة الريحانمن: 
 
قال أبو نواس: دعاني يوما بعض الحاكة، وألح علي ليضيفنى في منزله، ولم يزل بي حتى أجبته. فسار إلى منزله وسرت معه، ( ضرطة)

 فإذا منزل ال بأس به. وقد احتفل الحائك في الطعام. وجمع جمعا من الحياك. فأكلنا وشربنا، ثم قال: يا سيدي، أشتهى أن تقول في جاريتى
 شيئا من الشعر. وكان مغرما بجارية له. قال، فقلت: أرنيها حتى أنظم على شكلها وحسنها. فكشف عنها، فإذا هي أسمج خلق هللا،  وأوحشهم،

 سوداء، شمطاء، ديدانية، يسيل لعابها على صدرها. فقلت لسيدها: ما اسمها؟ فقال: تسنيم. فأنشأت أقول:
 جارية في الحسن كــــــــــــــالبوم  يمأسهر ليلي حــــــــــــــــــب تسن

 أو حزمة مـــــــــــــــن حزم الثوم  كأنما نكهتـــــــــــــــــــــــها كامخ
 أفزعـــــــــــــــت منها ملك الروم  ضرطت من حبي لــــــها ضرطة

 لك الروم.قال: فقام الحائك يرقص ويصفق سائر يومه، ويفرح، ويقول: إنه شبهها وهللا بم
 ابن كثير -من: البداية والنهاية 

 
 قال في"بطة بن كويسد":، أبو الحسن علي اللحام الحران ي( ضرطة)

 ار كالبطهــــــــــــــــــــفإنه قد ص  فا بط ةــــــــــــــــــــوال تدع قط  ق
 ها ضرطهــــــل  بــــــــيملك إذ ح  د أن لم يكنــــــــــــأثرى بمرو بع

 الثعالبي –من: يتمة الدهر 
 

 قال وقد حجب وقطع قميص له مكي:، ابن الحجاج
 وا فكيـــــــــتى ضربــــباب حــــ ـ ــما كلموني حتى زاحموني في الـ

 ن ضحكم أبكيــــــــــــــــفعدت م  حكوا كلهمــــــــضرطت حتى ض
 قل ما نحكيـــــــــــــــــــأيام ال نع  ولنا في الصباـــــــــــوذكروني ق

 و الذي يضرط من ضحكيـــــوه  ذي أضحك من ضرطةــــــــأنا ال
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 
 وقال مؤمن بن سعيد:)فساء( 

ا  رأيتك لســــــــت تدخل في الكمادِ   نفيتك عن كماد الــــــــــط رف لمَّ
 ذخرَت لـــــــه الفُسا من ظهِر عادِ   كأنَّك حين تَقــــــــــُرُب من جليسٍّ 
 ألَغناهُ فُساك عـــــــــــــــن السَّمادِ   فأُقسُم لو خطــــــرَت على حريثٍّ 

 ابن الكتاني -التشبيهات من أشعار أهل األندلس من: 

                                                           
 وهو ابن اثنتين وسبعين سنة؛ [ ،300وتوفي سنة   229الخلبفة محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ]مولده سنة  1



 
 وصف ابن كريمة حٌشا له، كان هو وأصحابه يتأذون بريحه، فقال:( حش)

 أرواح وادي خبال غــيــــــر فَتَّار  يــــــــطرقنيولي َكنِيٌف بَِحْمِد للا  
 من البَِريَِّة إالَّ َخـــــــــــــاِزن النَّارِ   له بدائُع نَتْن ليس يَعِرفــــــــــــــها
 ً  َكأَنَّهُ لَِهٌج َعْمداً بــــــــــــإْضَراِري  إذا أتــــــــــانى دَِخيٌل َزادَنِي بِدَعا

 وباَع َمْسَكنَه ِمن قُْربــــــــه جاري  ه الــــــــــخالَُّن كلُُّهمقد اجتوانِي ل
دَاعِ فــمْره يدُخلَــــْن داري  فمن أرادَ من الـــــــــــبِْرَساِم أقتَلَهُ   أو الصُّ
 فليس يوِجدُنيـــــــه غيُر إضماري  استكثََف النَّتُن في أنفي لــــــكثرتِه

 الجاحظ -الحيوان من: 
 

 ، فلما سافر إليها لم تعجبه، فقال:طيب خراسانوصف لشاعر  )خراء(
 فلم نعط المــــــــنى والصبر عنها  تمنينا خــــــــــراســــــــــانا زمانا
 ً  وجدناها بــحــذف الـنــصف منها  فلما أن أتيــــــنــــــــــــاها سراعا

 99من: األذكياء ـ ابن الجوزي/ 

 
 جاج:ابن ح )خراء(

 من ســــــــــــــــــــــالح المزوره  سلحة بعــــــــــــــــــــــــــد قرقره
 جوف بطــــــــــــــــــــني مخمره  باتت اللـــــــــــــــــــــــــــــيل كله
 فاغتــــــــــــــــــدت ذات طرطره  ثم رامـــــــــــــــــــــــــت تخلصا

 عن قســــــــــــــــــــــــــي موتره  ــــــــــــــــارت كأسهمثم ســـــــــ
 جــــــوف ذقــــــن ابـــــــن سكره  فأصابـــــــــــــت بـــــــــــــــوثبة

 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف من: 
 

 ابن حجاج: )خراء(
 ـــــوفي قذريزاحم جـــــــــــــــــ  يا سائلي عــــــــــــــــــــن خبري
 دست الـــــــــــــــــرئيس الطبري  فكــــــــــــــــــدت أن أخرى على
 وقد تغـــــــــــــــــــــــشى بصري  فقمــــــــــــــــــــــــت أعدو حافيا
 مثل الخبيـــــــــــــــــص الجزري  حتى خريـــــــــــــــــــــــت خرية

 روثة كـــــــــــــــــــــــرش بقري  ــــــــــــــــن عظمهاكأنها مـــــــــ
 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف من: 

 
 للعباس بن الوليد الخياط الشمشاطي، وأنشدني له:)خراء ـ أبنة( 

 دَ الدهر ضجيعُه؟ــــــــــــــــــــــأب  ف يزهو من رجيعُهـــــــــــــــــكي
 وه ورضيعهـــــــــــــــــــــــــوأخ  هو منه وإليهــــــــــــــــــــــــــــــف

 ريعا فيطيعُهـــــــــــــــــــش ســــ ـ حـــــــــــــو يدعوه إلى الــــــــوه
 و ال شك صريعُهـــــــــــــــــــــفه  صى عليهــــــــــــــــــــفمتى استع

 بيعهـــــــــــــــــشتريه ويـــــــــــي  جحشٍّ ــــــــــــــــــــــفهو مملوك ل
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 قيان ـ مغنون
 

 وبادل محمد بن الحارث قْينةً ببرذون؛ فألفاه صديٌق له صالة الغداة وقد ركبه، فقال:)قينة ـ برذون( 
ً ــــــــــــــــــــُعْجُت بال  نة تُلـجـمْ ــــــــــــــــــــــــــفإذا القيْ   سَّاباِط يوما
 ْت بْرذْوناً أدهمْ ــــــــــــــــــــُمسخ  ْت تُغـن ِـيـــــــــــــــــــــــــقْينةٌ كان

 كتاب البغال -رسائل الجاحظ من: 
 ربيع األبرار للزمخشري      

 
 فقال فيه بعض الكتاب:وكان أبو بكر الكاتب، مفتتنا بقينة محمد بن حماد، فاهدى إليها قميصا، ( نيك)هدية ـ 

 ه غيرهــــــــــــــــــــــــــينيكها في  ها قميصاـــــــــــــــــــــــأهدى إلي
 رهـــــــاوة أيــــــــــقــــــشــــــولل  رهاــــــــــعادة حــــــــســــــللــــف

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 

 يهجو قينةً: 1 الناجموقال 
 ها السكوتُ ــــــــــــــأحسن أصوات  ها قنوتُ ـــــــــــــــــــــــشتموقينة 

ً ــــــــــــتخطيُء إْن أوقع  ها خيوتُ ــــــــــــي رأســفالسفع ف  ْت خيوتا
 هي عنكبوتُ ــــــــــــــبطنٍّ مثقلٍّ ف  كِل غيرَ ــــــــــــــــــــــــمسلولةُ ال
 ِن حوتُ ــيــيــنــعــمــن الـــفهي م  فياشيـــــــــــــزادَ والــــــوتبلُع ال

 ابن أبي عون  -من: التشبيهات 
 قال ابن الرومي في قينة

 ه كراعهْ ــــــــــــــــــــأبرد ما غنت  اً واستمعْ ـــــــــــــــــــإليها أذن قِ ألْ 
 ةُ فقاعهْ ــــــــــــــــــــــــقامتها قام  خلقِة حدباؤهاـــــــــــــــدحداحةُ ال
 ي جوِف قفاعهْ ــــــــــــــكصعوةٍّ ف  سرباِل من قلةٍّ ــــــــــــــتظلُّ في ال

 ا يترك إرضاعهـــــــــــــشاَب وم  كرشٌ ـــــــــــــــلها حر أشمُط مست
 و إال جيُب دراعهْ ـــــــــــــــــما ه  ن مستضحكـــــــــــمنقلُب الشفري

 ابن أبي عون  -هات التشبيمن: 
 

 :وقال أبان الالحقي  في قيان أبي النضير
 ناء مثل شعر أبي النضيرـــــــــغ  اتـــجــــــــــقيان أبي النضير مث ل

 للزمهرير -ا جئته ـــــــــــــإذا م -  ت الغناء لديه فاصبرــــــــفإن رم
 الميمني –من: سمط الآللي 

 قينة حفص الكاتب:وقال رجل من أهل العراق في 
 ال عشرهـها خصـــــــــــــــــــــفي  لهاـــــــــــــــــــــــــقينة حفص وي

 ح المنظرهــــــــــــــــــــــــها قبيــ ـ ها وجــــــــــــــــــــــــــأولها أن ل
 القنطرهها ــــــــــــــــــــــأوسع من  ي وهدةـــــــــــــــــــــــــودارها ف

 رى بقرهــــــــــــــــــــــــــراً وتخ ـ وْ ــــــا ثــــــــــــــــتأكل في مقعده
 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 
: ،ما أنشده عبد الصمد الكوفي  قال أنشدني الصنوبري 

 نا دثاراــــــــــــــــــــــفاطرح علي  ك غن واــــــــــــــــــــــــإذا جواري
 م أن يوارىــــــــــــــهــــــــــلقبح  م وحقيقـــــــــــــــــهــــــــــَواَرْيت
 م يضربون ستارا؟ـ:ـــــــــــــــــــل  ت ـ إذ قال صحبي:ــــــــــــــقد قل

 "ت منهم فراراــــــــــــــــــــــول ي  ت عليهمـــــــــــــــــــــــ"لو اط لع
 الميمني –آللي من: سمط ال

 :دعبل الخزاعي (هجاء امرأة)
 لى الشيطانٍّ في القبحِ ـــــــأربْت ع  ة  ــــــــــنــــــيــــإنَّ ابَن زياتٍّ له ق

 ٌل على مسحِ ــــــــــــــــمــــكأنها ن  ها ِشْعَرةــــــْوهاُء لَ ــــْودَاُء شَ ــــسَ 
َحىـــــــفلو بَدَْت حاسِ  بحِ ــــــــــــــــسَودَّ ِمنال  َرة  في الضُّ  ها فَلَُق الصُّ

 ديوان دعبل الخزاعيمن: 
 :دعبل الخزاعي (هجاء امرأة)

ْدَر َمْكُشوفاــــــــــَحتَّى تُِريَك ال  رُب جال َسهاـــــــــــــبرهاُن ال تط  صَّ
ا تَغَنَّ   ْت ُصوفاـــــــَمَضغَ نَْعَجة قَدْ ــــــبِ   ْت لَهمْ ــــــــــــــــــــَشبَّهتُها لَمَّ

 ديوان دعبل الخزاعيمن: 

                                                           
 وقال الناجم:: معجم األدباء لياقوت: في 1

 أحسن أصواتها السكوتُ   وقينة شتــــــمها قنوتُ 
 مثقـــــــل فهي عنكبوتُ   مفقودة الكل ِ غير بطن

 



 
 قال في قينة:. عبدان اإلصبهاني المعروف بالخوزي

 كراً وخوف خمارـــــــفقد أمنوا س  ن الشرب شربناــلنا قينة تحمي م
 مَّ بول حمارــــــــش حماراً فتحكي   ها في غنائهاـــــــــتكشر عن أنياب

 يالثعالب –من: يتمة الدهر 
 

 وأنشد أبو علي ]القالي[ ألبي علي البصير:
 كربــــــــوضربك للعود يحيي ال  طربـــــــــغناؤك عندي يميت ال

 أبو علي البصير: هو الفضل بن جعفر بن الفضل شاعر ظريف محسن من شعراء الدولة الهاشمية وبليغ مفتن.
 الميمني –من: سمط الآللي 

 
 :ابن حجاج

 غير جدرـــــــــــــــفهي تجيـئني ب  ريد غـيريــــــــــــــــمع قينة ال ت
 شبرــــــــــــــــأقصر من بظرها ب  ـه طــويـلـــــــــــــــأيـري مـع أن

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 حسين بن الضحاك، هجا مغنية فقال:
 ـها ذَقَــنْ ــــــــــــــــــهوثُــْلـثا وجـ  ي وجـهـها ُعـَكـنْ ـــــــــــــــلـهـا ف

، بــ ـ ــبــــــــريـش الــــــــــوأسـنـان ك  ـين أصولـها َعــفَـنْ ــــــــــــط ِ

 242: 7األغاني من: 

 
 وقال آخر:

 رور ويحيي الكربـــــــيميت الس  وء ألفاظهاــــــــــــــــــــــمغنية س
 اح وال للطربـــــــــــــــــفال للنك  ةوجه مفلوجـــــــــــــــــــمقبحة ال

 ابن أبي حجلة -ديوان الصبابة  :من
 

 وقال آخر:
 ليتها لم تزمرــــــــــريح البطون ف  هيج زمرهاـــــــــــولرب زامرة ي
 ها الشنيع األبخرــــــــوقبيح مبسم  لى ضرباتهاـــــــــشبهت أنملها ع

 ه على خيار الشنبرــــــــتسعى إلي  نيفا واغتدتـــــبخنافس قصدت ك

 ابن أبي حجلة -ديوان الصبابة  :من
 الصنوبري يهجو زامرة سوداء:

 غــرمــوُل عيــرٍّ في حــيـاِء أتـانِ   وكأن ما المزماُر فــــــــــي أشداقها
ــــــــــــْت على ثعبانِ   وترى أناملها عــــــــلى مزمارها  كخنافسٍّ دبَـّ

 اإلربلي –كرة الفخرية من: التذ
 الراغب األصفهاني -محاضرات األدباء       

 
 وقال آخر:

 سرور وتحيي الكروبـــــتميت ال  وداء ألفاظهاـــــــــــــــــــمغنية س
 زناء وال للطروبـــــــــــــــفال لل  وجه مفلوجةـــــــــــــــــــمقبحة ال

 النواجي –المتعلقة بالخمريات من: حلبة الكميت في األدب والنوادر 
 

 ابن الرومي في هجاء مغنية تدعى شُْنُطف:
 َمْنعَىـــــــــــــوإن غناءها عندي لَ   بُشرىـــــــــوألن سكوتها عندي ل

ْطها ب ق  عقرب شهرزورٍّ ــــــــــــفقر ِ ِ  ها بأفعىــــــــــــــإذا غن ْت، وطو 
 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف من: 

 
 ألبي علي البصير:( اء قينةهج)

 ُكَربْ ـــــــوضربك بالعود يحيي ال  طربـــــــــغناؤك عندي يميت ال
 ها تنتحبـــــــــــــــــــتغن ي فأحسب  م أر قبلك من قينةٍّ ــــــــــــــــــــول

 ن خشبــــــــواِك لها بدٌَن مــــــس  ناس إنسيةً ـــــــــــــــــوال شاهد ال
 ريبـــــــــــــــــينف ِر عنه عيوَن ال  لى نفسهــــــــــــــــهٌ رقيٌب عووج

ين عن عاشقـــــــــــــف  ؟ود ِك لو كان كْلباً َكِلبْ ـــــــــأـــــي  كيف تَصد ِ

هاــــــــــــولو مازَج ال  د منها اللهبــــــــأخم ،كـــــحديثُ   ناَر في َحر ِ

 القالي -األمالي من: 



 هجاء قينة خالد القحطبي:، في ابن الرومي
 1روح تاِرزهْ ــــــــــــــــــــتترك ال  ة عند خالدــــــــــــــــــــــــــــــقين

 شَّرب بارزهــــــــــــــــــــــفهي لل  ترة لهاـــــــــــــــــــــــــــقبحها سُ 
 دهر غامزهــــــــــــــــــــي البل ه  زونهاــــــــــــــــــــــــحين ال يغم

 ُر طانزهــــــــــــــــــــــــنظرة غي  قوم نحوهاـــــــــــــــــــــــــليس لل
 رٍّ محاِجزهـــــــــــــــــــــــــقفُل أي  ول دهرهاــــــــــــــــــــــــكفُّها ط
 2ال الَجرابزهـــــــــــــــــــء واحتي ـ ال للزناــــــــــــــــــــــــــفهي تخت
 لى العود راهزهــــــــــــــــــــق ع ـ وداـــــــــن الـــــــــــــــــوتراها م

 3ض الجالوزهــــــــــــــصوت بع  أنهـــــــــــــــــــــــــذات صوت ك
 نه لفائزهــــــــــــــــــــــــها وعــــ ـ نــــــــــــــــــــــب عــإن عينا تغي

 ك جائزهـــــــــــــــــــــــــسكتةٌ من  ما ترنمْت:ــــــــــــــــــــــــــقلت ل
 مناِجزهــــــــــــــــــــــوالحتوف ال  ه بْردهاــــــــــــــــــــــــــــقاتل الل

 ديوان ابن الروميمن: 
 هجاء مغنية:، في ابن الرومي

 دَْت ظل ْت وأشداقُها تَْلَوىـــــــإذا ما شَ   قاط نقطةٍّ ــــــــــــــــــــمغنيةٌ حقا بإس
 فأْهدَْت إلى المشتَم ِ من ريحها الفَْسَوى  ها إن تكلمتْ ــــــــــــلها نكهةٌ تحكي ب
ً ـــــــإذا شهدْت للقوم ف  ماً يمحو بأحزانه اللَّهوىــــــــغدا مأت  ي اللهو َمْعَرسا

 على الضغط والتعذيب في قبره يَقَوى  وى على لثْم ثغرهاــــــــــوإن  امرأً يق
 ْلوىــها مَ ــقِ ــجَ ــنْ ــبَ ــفما صلُحْت إال لِ   َق ساقُهاـــــــْت هامةٌ منها ودُق ِ ــــــَجفَ 

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 قال ابن الحجاج: 
 محظوركذب شيء علي ـــــــــوال  ولي صحيح وقولكم زورـــــــــــق
 ن عظمه في العيون طرطورـــــم  ندي دن كأن برنسهــــــــــــــــــع

 ي المجلس القواريرـــــــــتصبغ ف  األرجوان بهــــــــــــــــفيد مدام ك
 السماع مسرورـــــــــــــــمغتبط ب  ل من يعاشرهاـــــــــــــــــوقينة ك
 رت لشق استها الطنابيرـــــــــــخ  هادا عودها على يدـــــــــــــــإذا ب
 تي غزال عليه يحمورـــــــــــــتح  -كلما خلوت بها  -ها ــــــــــــــكأن
 ي يديه ساجورــــــــــــــــمغلغل ف  أن أيري وعظم عصعصهاــــــــك

 ن لينها في الفراش سمورــــــــــم  ه أن شعرتهاــــــــــــــــتحلف بالل
 خ كبير األذنين مضرورــــــــــشي  و في قطيفتهـــــــــــــرها وهوبظ
 خنازير -خرا ــــــــــفي حبهم لل -  تها الالطة كأنهمـــــــــــــــــــــناك
 اليوم غربانه زرازيرـــــــــــــــــف  ت غرابيب عش عصعصهاــــشاب
 ي مائه النواعيرــــــــــــــــيدور ف  درب شق استها نزور نثاــــــــــل

 ت به أظافيرــــــــــــــــــكفا تشظ  أن لهـــــــــــــــــخدشني بظرها ك
 رجال مأجورـــــــــكشف استها لل  ك فيــــــــــفإن ،فبح باسمها :قالوا

 تي طاهر ومشهورــــــــــفي حسب  ي امرأة من تؤزارهــــــــــقلت: ه
 ن يروم المحال مغرورـــــــــــوم  ها بغيا ليحرزهاـــــــــــيسعى علي
 ل طول النهار مقصورــــعــنـــبال  ل قفاه تحت يديـــــــغــــمن كل ن
 الخبز معمورـــــــــــــــألن بيتي ب  الشر قلبه حسداـــــــــــــــتخرب ب

 خلقت موفورره مذ ـــــــــــــــوزي  ن األمير ومنـــــــــــوأن حظي م

 أبيات في المدح ... 7... 

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 قال ابن الحجاج: 
 والء سديد المقهــــــــــــصحيح ال  والي دعوة شيخ ثقةـــــــــــــــــأم

 ي صفعه مطلقهـــــــــــــــونعلك ف  ى ذقنه فقحتيــــــــــــــحبسَت عل
 دة حمى استها المطبقهـــــــــش ش ـ َهى في الفراـــــــــــــوزوجته تشت
 ل الزبد بالملعقهـــــــــــــــكما يوك  ل مخ استهاـــــــــــــــوبالزب يوك
 ها بجنبي في مبرقهـــــــــــــش من ـ اـــيــل لعاُب الفــــــــلها است تَسي
 ]إلى أن قال بعد عشرة أبيات في المدح[:

 وات أرمالها المطلقهــــــــــــة أص ـ مشتهاــــــــــــــــنة الأموالي والقي
 ما تطلع الشمس في المشرقهــح ك ـ وــــصبــــك يوم الــــــإذا طلعت ل
 ش الفضة المحرقهــــــــــــكما تنق  في خدها السوها ــــــــــــوأصداغ
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 بودقها سبدقهـــــــــــــــــــواعدد ل  ها واسقهاــــــــــــفدونك فاشرب ل
 ك من الرقرقهــــــــــــــتــفقد أمكن  لى ظهرهاـــــــــوإن هي نامت ع

 ي هذه المخنقهـــــــــــــــــــــلسيدت  م هب سيديـــــــــــــــفعشي بها ث
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 
 (باب في هجو النساء والمغنيات)

 در:قال إسماعيل بن ب
ا الحَظ ال ا المست  قوُم خبَزهُ ــــــــــتنفََّس لمَّ  هُ األصابعُ ــــــــــوقطََّب لمَّ

 ما في القوِم غيُرَك جائعُ ـــف ،بعودٍّ   ُجد لناــــــــــــــإنَّا شباٌع ف :فقلنا له
ع  ها تستكُّ منه المسامعُ ـــــبصوتٍّ ل  تْ ــــــفأسمعنا درداَء صلعاَء رجَّ

 ي ضفادعُ ــــــبحلقومها أم نقنقت ب  ه ما أدري كالٌب تهارشتْ ــــفوالل
 وقال الغزال:

ماُن لهاــــجرداُء صلعاُء ل اً بالــــــــإالَّ ل  م يبِق الزَّ  مالماتــــــــساناً ُمِلح 
 عن صلعةٍّ ليس فيها خمُس شعرات  ارْت عمامتهاـــــــــلطمتها لطمةً ط
 ِك بين المشرفيَّاتــــــبالمأزِق الضن  اري إذا برقتْ شَّ ــــــــكأنَّها بيضةُ ال
 زت بالتخوماتــكقسمِة األرض حي  واتٍّ في جوانبهاـــــــــلها حروٌف ن

دَهُ ـــــــــــــوكاهٌل ك فار وإل  سناِم العيِس جرَّ  حاُح القتوداتــــــــطوُل الس ِ
 وقال غيره:

ورِ ــــــــــــــــمفرغةٍّ ف  بتفتيرِ دَعى ـــــــــــــــــــــــوقينةٍّ تُ   ي قالِب الزُّ
ورِ ــــــــــــإالَّ تمنَّى النف  ا رآهُ امرؤٌ ــــــــــــــــتبدو بوجهٍّ م  َخ في الصُّ
 مجذورِ ــــــــــــــــــــحاسبة تنبي ب  ي ِحجِرهاــــــــــــــكأنَّها والعودُ ف

 المساويرِ ــــــــــــــــــصفُع قفاها ب  هان أحسِن حاالتِ ــــــــــــــلكعاُء م
 ن صيد السَّنانيرِ ــــــــــــــيُنسيَك م  رادَ في َخلوةٍّ ـــــــــــوصيدُها األَع

 ْن ريِش العصافيرِ ــــــــــــأخفُّ م  ن قينةٍّ عقلُهاـــــــــــــــــــتب اً لها م
 وقال أحمد بن نعيم:

بتا م  هاـــــــــــــكأنَّ كلتا صفحتَْي وجهِ   ن ُكوبتي نافخِ ــــــــــــــــــُرك ِ
 ِت من الكامخِ ـــــــــــــــأو أُُكالً كن  ت من حرملٍّ ـــــــــلو كنِت نبتاً كن

 ابن الكتاني -التشبيهات من أشعار أهل األندلس من: 
 

 جارية كان يهواها: -هجاء دُرْيرة ، في ابن الرومي
 ه بمغنُوجهْ ـــــــــــــــــما أنت والل  1ا قَدَّ البََرْستوَجهْ ــــــــــــــــويلِك ي

 ت بمحجوجهـــــــــــــــــلكنها ليس  نيك منصوبهـــــــــــــــــيا كعبةً لل
اعهــــــــــــــــــنِْكنا فنك  دْبُر مفروجهــــــــــــِمن قُْبِلها، وال  نا منك دُر 

 الطعن مضروجةــــــــــــمفتوقة ب  ى فقحةٍّ ــــــــــــقد أفضى الطيز إل
 ي الكعثب معفوجةــــــــــــوأنت ف  ي الفقحة مجروحهٌ ــــــــــــفأنت ف

 ت مفلوجهـــــــــــــــوأنت إن حد ث  ت مثلوجةٌ ــــــــــــــــوأنت إن غن ي
ْجت ف  دحروجةـــــــــــــــــوإن تمش يت ف وجهـــــــــــــــــــوإن تفحَّ  فَرُّ
 2ك ممجوجهــــــــــوقد مججنا من  ك ملفوظةــــــــــــــــــلقد لفظنا من

 3ةً رسحاَء محلوجهــــــــــــــوفقح  ةـــــــــــــــــيا جبهةً جلحاء مقلوب
 ه منتوجه؟ـــــــــــأم من مسوخ الل  ه مسروقة؟ــــــــــــأمن مسوخ الل
 الص اب والعلقم ممجوجهــــــــــــب  ا تغن يتهمـــــــــــــــكأُس الندامى م

 ت مشجوجهـــــــــــوبالصواني أن  ت محذوفةــــــــــــــــــفبالقناني أن
 4مهتوك فل وجهــــــــــــوطيزها ال  ن فمها قِربةــــــــــــــــــإليك يا م

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 :ابن الحجاج
 ي يا أوالد الزوانيــابـــبــــعلى ت  ن بالنيــــــــــــــك مأعذالي تبار

 ها حتى ترانيـــــــــــــتودق سرمَ   ته من الـــــــــــــوال سيما وقد فتن
 ي هذا الزمانــــــــــكذا التكريع ف  ي تفسوــــــــــــوه 5مغنية تكرع

 م فُساء الغوانيـــــــــشقديما غير   ه شيب شعر أنفيـــــــــــــوال والل
 رة األتانــــــــــمن استنشاق جاع  ن إالـــــــــــمــــوال تجد الحمار ي
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 ر عند جسر النهروانــــــــــــوآخ  ي جراثاـــــــــــلها شفران: شفر ف
 ا هندْسَت شكل الديدكانـــــــــمــك  الثـــــــــوفي باب استها شعب ث

 ى نواحي المشرقانـــــــصب إلــي  رض خرمــــــبالعوفي دار استها 
 مى شم الصنانــــــــــــوإبزار الع  تسيل عينيــــــــــــــأشم صنانها ف

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 
 قال وقد جاز على قوم، ومعه مغنية، فشنعوا عليه:، ابن الحجاج (حمام –لحية ) 

 ناس كل آفهـــــــــــــــفيهم على ال  زناة قافهـــــــــــــــــجزنا بهم وال
 ا بينهم خرافهــــــــــــــمسكين مــ ـ ــــا أو صيروني الـــــــــفصيروه
 ل والزرافهـــــــــــــــــــــكأننا الفي  ن أبصروناـــــــــــــــــتحيروا حي

 ن حجاج مع جوافهـــــــــــــهذا اب  هم وقالوا:ــــــــــــــــثم صفا حدس
 الماء والسالفهـــــــــــــفي الليل ك  إذا اختلطنا -ؤمي ـــــــــلش -حتى 

 ق والنشافهــــضيـــــــــمعدومة ال  رة عجوزاــــــــــــــــــــوجدتها ه
 اتهم مسافهـــــــــــــــــمع بعد غاي  ر للسقاة فيهــــــــــــــــــــــذات ح

 ة القبح والكثافهــــــــــــــــفي غاي  ارضيه شيبــــــــــــألحى على ع
 امع الرصافهــــه جـــــــــــــــوليت  ع ذقنه خضيباـــــــــــــــلو كان م

 الفهم والحصانه:ـــــــــــحمام بــــ ـ ــــن زوجها في الـــــــيقول لي ذق
 رمي على نظافهـــــــــــــيلقاك س  تىت: حـــــــورت؟ قلــــــلم قد تن

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 
كان بأصبهان رجل حسن النعمة واسع النفس كامل المروءة يقال له سماك بن النعمان، وكان يهوى مغنية من أهل أصبهان لها قدر ( جواري)

ةً من ضياعه، وكتب عليه بذلك كتباً، وحمل الكتب إليها على بغل، فشاع ومعنى تعرف بأم عمرو. فإلفراط حبه إياها وصبابته بها وهبها عد
الخبر بذلك، وتحث الناس به واستعظموه؛ وكان بأصبهان رجل متخلف بين الركاكة يهوى مغنية أخرى فلما اتصل به ذلك ظن بجهله وقلة 

الهدايا التي تستحسن ويجل موقعها عند من تهدى إليه، فابتاع عقله أن سماكاً أهدى إلى أم عمرو جلوداً بيضاً ال كتابة فيها، وأن هذا من 
جلوداً كثيرة، وحملها على بغلين لتكون هديته ضعف هدية سماك، وأنفذها إلى التي يحب، فلما وصلت الجلود إليها ووقفت على الخبر فيها 

راء أن يعمل أبياتاً في هذا المعنى لتودعها الرقعة، ففعل، تغيظت عليه، وكتبت إليه رقعة تشتمه وتحلف أنها ال تكلمه أبداً، وسألت بعض الشع
 وكانت األبيات:

 ن وصلٍّ مناكاـــــــــــــوحرمت م  ك من عصاكاـــــــــــال عاد طوع
 قبح ما فعلت يداكاــــــــــــــــن بــ ـ قيــــــــــــــــــــفلقد فضحت العاش
 ى عشيقته سواكاــــــــــــــــــــد إل ـ لوـــــــــــــجــــأرأيت من يهدي ال

 كي بفعلك ذا سماكاــــــــــــــــــتح  ت أنـــــــــــــــك رمــــــوأظن أن

 رو والصكاكاــــــــــــمــــع ألم ع ـ ضياـــــــــــــدي الــــذاك الذي أه
 د مسحت بهن فاكاـــــــــــــــك قــ ـ أنــــــــــــــــــــــــــفبعثت منتنةً ك
 ست أهوى أن أراكاــــــــــــــع ول ـ ا رقيــــــــــــــــــــمن لي بقربك ي

 ا بعثت على قفاكاــــــــــــــــــع م ـ ي أن أقطـــــــــــــــــــــــــلكن لعل
 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 

 
 هجاء كنيزة:، في ابن الرومي

 ما يُغَش  ــــــــخالَص النوع ليس م  ه في كنيزةَ نتْناـــــــــــــــــَكنَز الل
 ما هي حش  ـــــــــــــــوُصناٌن، فإن  1فا، وُخشامٌ ـــــــبَخٌر يَصدَع الص

 ن دامى تَُخش  ـــــــــــــطفقْت أنُُف ال  تــــــــــــْت أو تغن  ــــفإذا ما تحدث
 رار نتنِها وهي تْفُشوــــــــــتَك أس ـ طيَب والَمرْ ــــــــوتراها تستكتِم ال
 ا وما تُشتَهى وال تُستَهشُّ ــــــــــــي  دنـــــــي زينة الــوتصد ى للنيك ف

 م أبداه نبشـــــــــــبات في القبر ث  ح ميتٍّ ــــــــــريُحها وهي حي ة ري
 ما هي وْحشـــــــــــحيث تدنو فإن  سواكُن منهاـــــــــــتنفر األنفُس ال
ضْت م  فرختين ُعش  ـــــــــحمَل أنفٍّ فيه ل  ن ذوائبٍّ وقرونٍّ ـــــــــُعو 

اــــــــــــــــثم من أقبح ال  اجال إلى القبر نعشُ ــــــــــزف ها ع  برية طر 
 3اب أعاله طشــجعَس أمسٍّ أص  مجد ر يحكيــــال 2وجهها األغثر
 ك الوجه نْقشــــــــــكل أثْرٍّ في ذل  نٌ انها وهو شيـــــــــــُجدري  ما ش

 تراب ففرشـــــكل شيء وارى ال  الها فَزينٌ ـــــــــــكل شيء محا حُ 
 ع الحْفِر َحْرشــــــغير مستشنعٍّ م  ع المسخ قبحٌ ـــــــــغيُر مستنَكر م

 خال والحجل َحمشــــومجال الخل  وشاح منها وثيرــــــــــــومجال ال
 4ـك استعاراً كالنار حين تَُحشــــ ـ نيـــــــــزيد على الــــمة توبها غل
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 ما هو َخدشــــــــــــفيه صدعٌ كأن  ِظلف غزالٍّ ـــــــــــــولها كعثب ك
 ما تراجع كْبشـــــــــــــمن بعيدٍّ ك  نكاح إال نطاحاـــــــــــــما تحب ال

 وما فقفلُها ما يُفش  ــــــــــــــبة يــــ ـ لــــــــــوإذا أقفلْت على األير كالك
شا ل  اك وترشوـــــــــــهي أولى بأن تُن  ها نائكوهاــــــــــــــال يعد  الرُّ
 القلوب عنٌف وبطشـــــــــبل له ب  وب غير رفيقٍّ ــــــــــصوتُها بالقل

 1يه أَْرشــــــــــــــفعليها لمن تغن    سمَع ِوقراـــــــــــوتغني فتورث ال
 ها جريٌش أجشــــــــذاك صوٌت ل  شباِب ويأبىـــــــــــــتد عي ُغن ة ال

 را يَُجشــــِخلَت أن في حلقها شعي  الجهد منهاـــــــــــــه بــتْ ــفإذا رقق
 حمار ناغاه جحشــــــــــكنهيق ال  ودُها بنهيقٍّ ـــــــــــــــــتتناغى وع

 2ها غناًء لوْخشُ ـــــــــفيه من ِمثل  را سمعناـــــــــهي َوْخٌش وإن  ده
ان ل :ــــــــــــــولذيذٌ بمثلها ال  ما رآهاــــــــــقال بعُض المج   طنز هش 

 و أعانك عرشــــــــــأنت بلقيس ل  ا كنيزة طراــــــــــفزت بالحسن ي
 ه من السم  َرش  نفثٍّ فيــــــــــــن ب ـ اعي من العيــــعوذْت وجهِك األف
 فَث نهشـــــــن حقيٌر أو يتبع الــــ ـ ث منهنـــــــــــــوقليل لوجهك النف

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 :ومن التشبيهات النوادر في أبيات متصلة قول ابن الرومي
 م أبداه نبشُ ـــــــــــبات في القبِر ث  ي حيةٌ ريُح ميتٍّ ــــــــــريحها وه

 َرار نتنها وهي تفشُ ـــــك أســــــت ـ مرْ ــــــــُم الطيب والوتراها تستكت
 اب أعاله طشُّ ــــــجص أمسٍّ أص  دُر يحكيـــــــالمج األعبرُ وجهها 

 ك الوجِه نقشُ ــــــــــكلُّ أثرٍّ في ذل  انها وهو شينـــــــــــجدري ما ش
 تراب ففرشُ ـــــكلُّ شيءٍّ وارى ال  زينـــــــــــكل شيءٍّ محا حالها ف

 فرخيِن عشـــــــه لــــشعرأنف في  ن ضفائرٍّ وقرونٍّ ــــــــــــــبدلْت م
 اه جحشُ ــــــــــكنهيِق الحماِر ناغ  ودها بنهيقٍّ ـــــــــــــــــتتناغى وع

 ِك عرشُ ــــــــــأنِت بلقيس لو أعان  ها إْذ تبدتْ ــــــــــــقلُت مستهزئاً ب
 ناك وترُشوـــــــــــهي أولى بأْن ت  ها نائكوهاــــــــــــــال يعد الرشا ل

 وهذا من جيد التشبيه في الجدري 
 ابن أبي عون  -التشبيهات من: 

 
 :أبو نواس (هجاء بنان)

 ي لَيلَة  الث الثينِ ـــــــــــــــــيَلُوُح ف  أن هُ قَمرٌ ــــــــــــــــــــــوْجهُ بنانٍّ ك
ياحينِ ــــــــــكطاقة ال  ن ُحسنِِه وبَهَجتِهِ ــــــــــــــواْلَخدُّ م  ش وِك في الر 
يِب يحكي مباوَل الِعينِ ــــــفي ال  ْن َجبينِها نََسٌم،ـــــــــــــــــُمباِدٌر مِ   ط ِ
 هُ قَصعَة المساكينِ ـــــــــــــــــــكأن    ن ضيقِه إذا ابتسمتْ ــــــــــوالفُم م

 َموازينِ ـــــــــــــــوُحسنِها ألُسَن الْ   بهجتِهاــــــــــــــــي بلها ثنايا تحك
 ي العراجينِ ـــــــــمثُل الش ماريخِ ف  ي َضفائرهاـــــــوحسبَُك الحسُن ف

لَهُ ـــــــــــــــــوالِجيدُ َزْيٌن لِ   ِجيِد تِن ينِ ـــــــــــــــــــأْشبَهُ شيءٍّ ب  َمْن تأم 
انتيِن مــــــــفي مث  ِهماــــي ُحسِن َخلقِ ـــــــوَمنِكباها ف  ْن طينِ ــــِل ُرمَّ

 نوهُ ُكتَْب الدَّواوينِ ـــــــــــــما ضمَّ   تُهُ ـــــــــــوالبَطُن طاوٍّ تحكي لَطافَ 
اقة خالِخلُ   3ها ِمْحَرُك األتاتينِ ــــــــــــــــكأن    ها،ـــــــــــــــوالس اُق بر 

 َمجانينِ ـــــــــــــــــــكأن ها لحَظة الْ   لحظتِها،ــــــــــــــن راَمها بتْفتُِن مَ 
ً ـــــــــــوأْحَسُن ال  محِجِر الن ونِ ـــــــــــــأشبَهُ شيءٍّ ب  ن اِس َمحِجراً أنِقا

ينِ ــــــــخطوتُها مِ   ي اْلُخطى خفراً ــــوأقَرُب الن اِس ف  ْن نََسا إلى الص 
،ـــــــــــــُولْدِت مِ   ن الش ياطينِ ــــــــــالعيَب فيهْم، م  ْن أسَرة  ُمباركةٍّ

 نواس يديوان أبمن: 
 

 هجاء ُشنيف وزيَرك:، في ابن الرومي
اض وال  ن ُشنيفٍّ وزيركــــــــــــإلهي أِجرني م  ر  ذي الخْدشــهــمن الُجرد القر 

 ان في األعراض بالقرض والخمشيعيث  هماـــــــــــــــــــفإني رأيت الخائنين كلي
 ان تؤذُن بالنهشــــــــــــــوإطراقة الثعب  اة ُمبيرةٌ ــــــــــــــــــولي سطوةٌ بعد األن

 علي من مخلخله الحمشــــــــــإذا بات يُ   ب  غالَمهــــــــــــن عثمان يحــــأرى اب
 لى وقع الطعان من الَهرشـــــوأقوى ع  شطرنج أصبر فقحةً ــــــــــــيبيت أخو ال

 ن رْفشـــــــــــفأقلُع من ميلٍّ وأغرف م  ل صفحةٍّ ــــــــــــوأما يد البصري  في ك
 لى نَبشـــــــــــــــوكيُل يتيم أو ُمريٌب ع  طعام كأنهــــــــــــــــــــــيبادر في قلع ال
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ْي زج بأن  له  ناً في جبينهــــــــــــــــــسأنقش سطرا بي    ال نقشـــــــــــــاجٍّ بــــفص 
 ن الحرشــــــــــه شأنا أجل  مــــــوإن  ل  إني مغفَّلٌ ــــــــــــــــــــشهوُت أقيلوني ف

 لى اإلنس والجن ان والطير والوحشـــع  و مسل طــــــالشعر وهــــــــــــــأأوِعده ب
 ْت هناك بال أرشـــــــــــوأجباِلها، طاح  تهامةٍّ بْلَع  -اء ـــــــــــــــــلو ش -ألم أره 

 1ا صاحب العرشـدََهْنشاُر والدُّردور ي  بالعم إنهاـــــــــــــــــــأِعذني من تلك ال
 هم أي ما نْفشـــــــــــــــي رغفانــفينفُش ف  وزير وآلهـــــــــــــــال الــــيُغيُر على م

 لى الصُّلب والهشــــضروسا له تأتي ع  ى كل صاحبــــــــــــــعلى أنه ينعى إل
ى على نعشـــــــَشباهُ، ول  تفارَق واْحذرواــــــــــــفال تَقبَلوا ذاك ال  و أمسى مسجًّ

 وثاُب عنها إلى الحشــــــمن الدهر، وال  ي كل حالةـــــــــــهو الطاحُن األزوادَ ف
ةسراوــــــــــــــــله فسوات في ال  فتَح بالفشـــــــــــــــإلى فسواتٍّ تسبِق ال  يل جم 

 2تعرِض للوخشــــــــــفال تُك وْخشاً لل  ن ِعرض العثيمي  ما كفىـــــوقد نلُت م
 ُت كالكبشـــــــــــــفلم أشِفه حتى تراجع  و باِركٌ ــــــــــه وهــتُ ــكــعلى أنني قد نِ 

 ت من ذكر الحمولِة والفرشــــــــوما أن  ه ذكرهــــــــــــــــفدْع ذكَره، ال قدس الل
 ديوان ابن الروميمن: 

 
 هجاء شنطف:، في ابن الرومي

 بيت ُمنباَعهْ ــــــــــــــدواخٌن في ال  ن فَسوهاــــــــــــتفسو فما تنفك  ع
 مةُ فَق اعهْ اــــــــــــــــــــــــقامتُها ق  ِخلقِة حدباؤهاـــــــــــــــدحداحة ال
اعهــــــــــــللقمِل ف  ،3قامة مقصوعةٌ ــــــــــقصيرةُ ال  وق الطبل قَصَّ
اعهــــــــــــــــــوبظُرها يُتع  ن قَِصرٍّ فارةٌ ــــــــــــــــتطفرها م  ب ذرَّ

ادةٌ ــــــــــــــمشؤومةٌ، لل اعهـــــــــــــــــــــــلكنها لل  خير حصَّ  شر  زرَّ
 ي جْوف فُقَّاعهــــــــــف 4كَصْعَوةٍّ   سربال من قِل ةٍّ ــــــــــــفي ال تضلُّ 

عتْ ــــــــــوعواعةُ البطِن ف  5هي وْعواعهـــــــــــيوما غناًء ف  إن رجَّ
اعهـــــــــــــــــــنصْبتُها لل  ي ولي ضيعةٌ ــــــــــــــلو أنها ِملك  طير فز 

ع فيه ال  ِق من منظرٍّ ـــــــــــأقبْح بذاك الَخل  ُح أوزاَعهــــــــبــــقــــوزَّ
اعهـــــــــــــــباإلب  الُحمق والغُلمة مصروعةٌ ـــــــــــب  ط والنكهة صرَّ

ادةٌ ل  ه ولكنهاــــــــــــــــــــال تعرف الل  ألير رك اعهــــــــــــــــــــسج 
 الَعهــــــــــــــــــمضلٌَّع تغِمز أض  ريُض القفاـــــــــــــــُمنيتُها أيٌر ع
 الَّعهـــــــــــــــــــــسدَّت به ثُقبةً ب  لى ُسوقهــــــــــــــــحتى إذا قام ع

شٌ ـــــــــــــــــل  ا تترُك إرضاَعهـــــــــــــَشاَب وم  ها ِحر أشمط متكر 
 ها تستطيع إشباعهــــــــــــــــلو أن  عه دهَرهاـــــــــــــــــتجهد أن تُشبِ 
اعهـــــــــــــــــما هو إال جي  ن مستضِحكٌ ـــــــــــمنقلُب الشفريْ   ُب دُر 
 ْت بمن اعةــــــــــــــــــــــبذ الةٌ ليس  لى أنهاـــــــــــــــــــنُوِسعها ذما ع

ارةً ف  البذل فأعجْب بهاــــــــــــــــتقتل ب  ي زي  نف اعهـــــــــــــــــضر 
 وى الطاعهــــــــــــفقحتُها شيئا س  هَ، وما أحسنتْ ـــــــــكم عَصِت الل
 رجلها والردف رف اعهــــــــــــــــل  رأس لكنهاــــــــــــــــــــخف اضة لل
رٍّ ف  ن برصٍّ واضحٍّ ــــــــــقد لمعْت م اعهــــــــــــــــمؤزَّ  ي الوجه لمَّ

ارهاــــــــلو عرضْت شي  ها الباعهـــــــــــــــــوِعينتها النتاب  راز صوَّ
 ي الفسق رتاعهـــــــــــــلطيزها ف  ن رأسهاــــــــــــــصفعانة تأخذ م
 ن مبتاعهــــــــــــــــــقب حها الرحم  صفعٍّ أالــــــــــــــــــمبتاعة دفعاً ب
 سان رقَّاعهــــــــــــــــــوحيلة اإلن  ها َصْدعهاـــــــــــــترقع من فروت

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 في هجاء مغنية تسمى "شاغل" وأبي سالمة بن سعيد الحاجب:، ابن الرومي
 فياشلـــــــــــــــــــراًء إذا رأت ال  راء تُمَسخ الُمهاــــــــــــــــــــــبظ

 ها سوافلـــــــــــــــــــفترى عوالي  اْت لهــــــــــــــــــــــــــولرب ما ُجنَّ 
 **  

 6ةُ أن تكون من الثياتلــــــــــــــم ـ الـــــــــــــــــــا ســــأتُراك تسلُم ي
 نوء بهن حاملـــــــــــــــا ال يــــنً  ـ روــــــــــــــت بها قــــــوقد احتمل

 طولهن  من األطاولــــــــــــــب تَ  ـ دوــــــــــــــد غــقــكنَت القصيَر ف
"ـــــــــــــــــــــال تخل  ها قوابلــــــــــــــــــــــحتى تُِعد  ل  ون  "بشاغلٍّ
 ض والنوافلــــــــــــــتزني الفرائ  تي ُعل ْقتَهاــــــــــــــــــــــــــــإن ال
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 ل تُعاظلــب ،ت: كالــــــــــب، فقل ـ دروـــــــــــــــــقالوا: تُعاِهُر في ال
 **  

 الظ من الغراملــــــــوق الغــــــف  ك راكباــــــــــــــــــــــولقد شهدن
 ـرك وهو كالسكران مائلــــــــــــ ـ ـــــــــــــــم أيــــــويــــتبغي به تق
 قاتِلـــــــــروَب وال يــــيغشى الح  ك بفارســــــــــــــــــــفبصْرَن في

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 ومما قيل في قبح الخلقة وغير ذلك قال ابن الرومي:
 ي َضجةْ ـــــــــــتظلُّ منها النفس ف  ن ثلجةـــــــــــــــــــــوقينةٍّ أبرد م
 وِن أترجهـــــــــــــــــلكنها في الل  ها ثومةٌ ــــــــــــــــــــكأنها من نتن
 ن عط َل محتجهــــــــــــــــــلكل  م  ها فاغتدتْ ــــــــــــــــقتُ تفاوتْت خل

 ْت بليلنجهـــــــــــــــــزرنيخةٌ شيب  ي جلِدهاـــــــــــــــكأنها والوشم ف
اجةٌ لل اَلةٌ ـــــــــــــــــــَخر   ها الدخلةُ والخرجهـــــــــــــــتعجب  فسق دَخَّ

 ٌث ثلجهــــــيها عابــــــــــــفَت  عل  ها فحمةٌ ــما فقحتــــــــــــــــــــكأن
 .1 ثرها لسخفهكوهي أبيات سخيفة تركت أ

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 مغن
 هجاء أبو سليمان الطنبوري:، في ابن الرومي

 م صبيانــــــــــال في غناءٍّ وال تعلي  رَضى طريقَتُهــــــــأبو سليمان ال ت
 ه أم  ِصبيانٍّ وغيالنــــــــــــــــــكأن  صبياَن أفزَعهمـــــــــا علَّم الشيٌخ إذ

 حِ سكرانـــن َسلــه مــفي لون خلقت  اء منبثقاـــــسلٌح جــــــــوإن تغن ى ف
 صوٌت بمصر وضرٌب في خراسان  ور محتفالــــــــــله إذا جاوب الطنب
 ي استكبار هامانـــــفي قبحِ قردٍّ وف  ار مندفةٍّ ــــــــــعواُء كلبٍّ على أوت

انــــــــتنغُّم فك ْي بغـــــعند ال  ب العيُن فك ْيه إذا اختلفاــــــــــوتحس  ِل طح 
 ه عبرةٌ ما إن لها ثانيــــــــــــــــفإن  ه واضحْك ُمسارقةً ــــــالحْظ لَهاِزمَ 

 ناس أخالقا بإنسانـــــــــــــالوأشبه   ناس أسنانا وأطفَُسهمــــــــــوأقذَُر ال
ه أب  الن قل منصرفٌ ـــــــعربيدةٌ صلٌف ب  داً آثار ُرمانـــــــــــــــــــفي كم 

 شَّرب ريعانــــــفشرطه منه عند ال  ا ورمٍّ ــــــــــــواللوُز ال فارقتْه لوزت
انـــــــــــــكأنه منه ف  ه وِضرٍّ ــــــــــــنُقٌل ونفٌل إلى نبتٍّ ل  ي حانوت سم 

 ال لنا: إكراُر حرمانـــــــــأبوك؟ ق  ه: ماذا أتاك بهـــــــــــوإن سألنا ابن
 2طُن ُزهمانــــفي زاد ُزهماَن إال ب  ا من طامع أبداــــــهيهات هيهات م

 3ن عمرو بن هامانــشوماً وأكثر م  ناس في قومٍّ بجائحةٍّ ــــــوأضَرُب ال

                                                           
 ]في ديوان ابن الرومي: 1

 تظلُّ منها النفس فـــــي َضجةْ   وقينةٍّ أبرد مــــــــــــــــن ثلجة
 ه له لهَجهْ ـــــــــــــال َصدَّق اللَّ   ي وصفهاــما أكذَب المطنِب ف
هْ ـــــــــوبطنها ال  ي َسْكتة ــــــــــفظيعة فالحلُق ف  قَْرقار في َرجَّ

هْ ـــــــفي ريقها م  هاــــــــــــــخالصة  النَّتْن ولكن  ن َسْلحها مجَّ
 لكنها فـــــــــــــي اللوِن أترجه  كأنها مــــــــــــــن نتنها ثومةٌ 

 نِِه البهجهْ ن صحْ ـــقد نُزَعْت م  وجهٍّ قِحلٍّ يابســـــــــــــتبدو ب
 1ن قَْبَجهْ ــــــوَمْضَرطٍّ أوقَع م  ن كلبةــــــــــــذات فم أْخطأَ م

 محتجه 1لكل  مــــــــــن عط لَ   تفاوتْت خلقتُها فـــــــــــاغتدتْ 
هْ ــــــــك  اُل مهتزةٌ ــــــــــال تلُكم األوص  ال وال األرداُف مرتجَّ

 ال وال ذابت بها مهجهْ ــــــــــك  ان عشقٍّ فؤادٌ بهـــــــما ُجن  م
 لى أمثاله َعْرَجهْ ــــــــــــفما ع  اَن سكانُهــــــــــــرسٌم ُمحيٌل ب

 1ن الَعبَها الفَْحَجهْ ــــــأسماَء م  ْت في بدنٍّ ناحلٍّ ــــــــــــقد َكتب
 1زرنيخةٌ شيبــــــــــْت بنِيلَْنَجه  كأنها والوشم فــــــــــي جلِدها

 دى الناس وال حجهـــــــعذٌر ل  رىء  أظهر َوْجداً بهاـــما الم
 الئم بالدَّْلجهــــــــــــــأعتبْت لل  إن ُعوتبتـــــــتروح للفسِق ف

اَلةٌ  اجةٌ للــــــــــــــفسق دَخَّ  تعجبـــــــــها الدخلةُ والخرجه  َخر 
 ـــــدي القبلة بالعفجهوتفــــتــــ  تسابِق الـــــــــــوعد بإنجازها
ه  تُغيَُّض األمواهُ فــــــــي دْبرها  فسلُحها فــــــــي صورة العَج 
ه  سوداُء باِب الــــُجْحر شمطاؤه  1لكل  مــــــــــــــن َكشَّفَه َعجَّ
 فَت  عليــــــــــــها عابٌث ثلجه  كأنما فقحتــــــــــــــــــها فحمةٌ 

ه  ساعة ما نهضت عــن مجلس  إال وجدنا تحتــــــــــــــها َمجَّ
 بطنجة، سارت إلــــــى طنجه  لو ُحدثْت عــــن فيشة ضخمة

ه  فتى: من تهوين؟ قالت: أو قيل  أصلع، فــــــــ،ي يافوخه َشج 
 تُجيد فــــــــي أحشائها البَْعجه  ما كشفْت عــــن عُْطعُط فيشةً 
 كــــــم غمة تتبعــــــــها فَْرَجه  تقول إن هاجــــــــرها ساعة:
 فالكبش ال يلهو عـــــن النعجه  ال تيأسي يا نفس مــــن عودة
 إال مواسي أهــــــــــل إفرنجه  مــــــــــــا حق أير ناك أمثالها
ه  بل حقه الرحمة إن الــــــــفتى  قد ُزجَّ في البحر بــــــــه َزج 

 فإنه المسكين فــــــــــي اللجه[  ـــــــــهاأستودع هللا فتى ناكـــ
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 وى لها بعصا موسى بن عمرانـــه  ي رَكبٍّ ــــــــــف وإن رأى حيةً تهتزُّ 
تِهــــــــــــــــــال بل بكوةِ وث  ل تنينٍّ وثعبانـــــــــــــــــــبال عةٍّ ك  ابٍّ بكو 
 ُت: أعظمَت كفرا بعد إيمانــــــــفقل  دا لألير مبتهالـــــــــــأبصرتُه ساج

 من سوى هللا دعوى ذاَت برهانــــل  د سجدْت قبلي مالئكةٌ ــــــــــفقال: ق
 ل هذان سيان؟ــــــــــــأبوك آدم، ه  ت: ذاك أجلُّ الخلق كلهمــــــــــــفقل
 ُر أيضا بعُض إنسانـــــُزلفاه، واألي  قال: آدم إنساٌن وإن عُظمتْ ــــــــــف

 امت بأوثانور إذا قــــــــــــوما األي  ن األوثان نعبدهاـــــــنهى الكتاب ع
 نزيل فرقانـــــور وال تــــال في زب  ر نهي عن عبادتهــــما جاء في األي
 ن صلى لجردانــــــوامنع مالمك م  ْن صلى إلى وثنٍّ ـــــفامنْح َمالَمك م

 ل شيطانــــــعلى سليمان ُمخزي ك  همـــــيا لهف نفسي ولهف الناس كل
 ه بعد إذعانـــــــــــــوما تعاتوا علي  هجنُّ سطوتَ ـــــــلو كان حيا لهاب ال

 ناً من سليمانــــــــــــأبو سليمان أمْ   تهــــــــــــــأبو سليمان شيطاٌن وكني
 1ن رأُس خاقانــــال ولكــــفقال: ك  ر فيشلةٌ ــــــــــــخبَّرتُه أن رأس األي

 حسن بعد بستانــــــــــــفكم شقيُت ب  ه بعد المحسنين بهـــــــإن يُشِقني الل
 ديوان ابن الروميمن: 

 
 في هجاء جحظة:، ابن الرومي

 وه الفالج الذكراــــــــــــإذا هم عاين  ناس كلَّهمُ ــــرأيُت جحظةَ يخشى ال
 2عنه، إذا ما تراءى وجهه، َصعَرا  رقاب الناس من َميَلٍّ ـــــــتخال ما ب

ْعتَه سقراـــــــــللبْرد مْيتا، ول  ر  سامعُهــــــــوإن تبد ى بصوت خ  و درَّ
 راً أو باِلعاً َحَجراـــــــــــمجاِذباً َوتَ   ن قبح منظرهــــــــــــــتخاله أبدا م
ةٍّ َهرمٌ ــــــــــــــكأنه ضفدٌع ف َر النظراـــــــــــإذا شدا نغ  ي لج   ما أو كرَّ

 ه، ما أردنا ذلك القدراــــــــْع قُْربِ مَ   ه في تخليدنا قَدَرٌ ـــــــــــــلو كان لل
 ديوان ابن الروميمن: 

 
 هجاء ابن أبي العالء المغني:، في البحتري

 تلوح عـــــــــــــــــلى خلقه مبهمه  مغنيك للبغض فيــــــــــــــــه سمه
 صالحا وتفسده الـــــــــــــــتكرمه  تزيد اإلهانة فـــــــــــــــــــي حاله
 ء كــــــــــــأن به النافض المؤلمه  يرعش ِلْحيَْيه عند الــــــــــــــــغنا
 تعفف لحيتــــــه الــــــــــــمجرمه  كأن الكشوت عـــــــــــــلى شوكه
 ة إذا مــــــــا شدا فاحش الغلصمه  ومنتشر الــــــــــــحلق واهي اللها
 وقام، توهمتــــــــــــــــــه محجمه  هوأنف إذا احمر فــــــــــــي وجه
 على الصوت وانقلعــــــــت بلغمه  إذا صاح سالت لـــــــــــــه مخطة
 أطيحت وكــــــــــــم نغمة مدغمه  فكم شذرة ثـــــــــــــــــــــم منسية
 كفاحا، وقل ْت لـــــــــــــه البظرمه  يبظرمه القوم مــــــــــــــن بغضه
 وأخالقــــــــــــــــــــه كزة مظلمه  عرائده أبــــــــــــــــــــــــــدا جمة
 شديد الـــــــــــــــــتفلت والهمهمه  كثير الـــــــــــــتلفت واالعتراض
 تجنى وحــــــــــــــــاول أن نسلمه  إذا ما حجرناه عــــــــــن صاحب

 إلــــــــــــــى طاهر أو إلى هرثمه  ـــــــحاجاتناكأنا نمت  بــــــــــــــــ
 ر فـــــــــــــــــمجلسنا معه ملحمه  هراش نعانيه طول الــــــــــــــنها
 فلــــــــــــــــوال الحياء كسرنا فمه  يجيء بما هو أهـــــــــــــــــــل له

 ديوان البحتريمن: 
 

 لنصراني، كاتب القاسم بن عبيد هللا:أبي عمرو اهجاء في ، ابن الرومي
ض لي ب  الضرس والظُّفرـــــــــــخفي ا فينكأ فيه ب  كْيد يخالهــــــــــــــــــفال يتعر 

رَت تغرير قارفة ال  ظُفرهاــــــلعمرو اليد المقروف شري ب  3بَثرــــــــــلقد ُغر ِ
 ن الدمع والخمرــــــــــيا مومختبرا ُسق  األنيقة منظرا 4ه "بستان"ــــــسقى الل

 ت: تعالى مالك الخلق واألمرـــــــــفقال  وما وقد بُصرْت بهـــــــــــلعهدي بها ي
 وقد ريع من عمروـ لطار من الصدر -  بنانهاــــــــــــــــــــــولو لم تألَّف قلبَها ب
 ن النغم والزمرـــــــعففي وجهه ملهى   وه حيالناــــــــــــــــعلى أنها قالت: دع
 مقبوح، ال وجهه النضرــــبخرطومه ال  خرطوم يفرح ساعةـــــدعوا الفيل ذا ال
 ي صيحة النشرــــــوصيحة إسرافيل ف  ا نكيرا ومنكراــــــــــــــــــدعوه يذكرن

ْذنا م  النحرمنوطة في ـــهو العُوذة الكبرى ال  ن العين إنهـــــــــــــــــــدعوه يعو 
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 دهر ذي الغدر والخترــــلنا من هدايا ال  نا فيه إنهـــــــــــــــــــــدعوه نردْد لحظ
 خرطوم أحلى من القَْمرــــلصفُع أبي ال  و قولها:ـــــــــــــوغن تْه صوتا طيبا وه
 لغدرخيانة واـــــــــــــــــــيذك رنا قبح ال  ان وجههــــــــــعشقنا قفا عمرو وإن ك

 و وصل بال هجرــــــــــــــوأما قفاه فه  هجر ال وصل بعدهــــــــــــــــــفتى كال
 و نْهد على قْعرــــــغدا أنف عمرو وه  يا وهو قولها:ــــــــــــــوغنته صوتا ثان

و لي  لَبالِب غيض  ما يفنى بذرع وال حزرــــــــــــوطال ف  ةٍّ ـــــــــــــولُوى عمرٍّ
 ي شطر ورجاله في شطرــــــــفعيناه ف  ج  اضطرابُهــــــــا ما مشى عمرو ولإذ

 و أفرد من وترــــــــــــبهن لعمرو، وه  ْت ُمجيدةً ــــــــــــــــــثالثة أصوات تغن
 ل مستحكم الَوْقرـــــــــــــــطنين قفاه ك  ال ألسمعتـــــــــــــولو أنها عاشت قلي

هــــــــــــحب والشوُق سوذلك جهُر ال  كون بال جهرــــــــوال خير في عشق ي  رُّ
 خرطوم َغْزراً على غزرــــهواها أبا ال  د أسال مخاطهاــــــــوكم من ضروط ق
 ن البوق والنهرـــــــوفي الوغد أشباه م  وقٍّ تعس فاـــــــــــــــــــوقد لقبوه نهَر ب
جٍّ ـــــــــــــــــــفلْلقد  منه طول ن  بوق في الكفرــــــــولألنف منه نغمة ال  هرٍّ معوَّ

 ديوان ابن الروميمن: 
 

 هجاء:، ابن الرومي
 مستهترٍّ بِــــــــــــــــــُحوِرها متيم  وزعَت بــــــــــــــالجن ة كلَّ مغَرم
ممن ُسد ةٍّ في أنفك الــــــــــــــم  نحسَت مزكوماً وإن لــــــــم تُزَكم  ورَّ
م  محشرَج الصدِر بــــــــِرطلْي بلغم ع مـــــــــــــــــــرةً تنخَّ  إن لم تنخَّ
 دكناَء رقطاَء بــــــــــــــقيحٍّ أو دم  نخامةً كــــــــــالضفدع الـــــموشَّم
طا بــــــــــالكوع أو المعصم  تضِرط مـــــن أنفٍّ وتفسو من فم  متمخ ِ

 حتى دعــــــاك المألُ: ارحم تُرحم  تْــــــــــــه يُصدَمذا نكهةٍّ من لم تُمِ 
 ديوان ابن الروميمن: 

 

 [؛ ... له:551  - 460] 1المعروف بالخطيب الحصكفي ..أبو الفضل يحيى بن سالمة 
 ن بيوت الناس ممنوعـــمحجب ع  ه بالكره مسموعـــــــقولُ  ،ومسمعٍّ 

 يه فقلنا الفتى ال شك مصروعـــــي ـ رك لحـــــــــغنى فبرق عينيه وح
 سان الذي في فيه مقطوعـــــأن الل  اــــــــوقطع الشعر حتى ود أكثرن

 ط إال وهو مصفوعــــوال مضى ق  أمرهمـــــــــــلم يأت دعوة أقوامٍّ ب
 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 اإلربلي -التذكرة الفخرية       

 
 وقال غيره:

 ماماـــــــــــــــان هما واغتــــــــم ـ ورث الندـــــــــــــــــــــــــومغن ي
 ردا وسالماــــــــــــــــــــــصار ب  ني في حريقــــــــــــــــــــــلو يغ

  النواجي -من: حلبة الكميت في األدب والنوادر المتعلقة بالخمريات 
 

ناً يؤذي اآلذان:فتى مداعبة ومجون، طبع القاضي إبراهيم الغزالي  ه بالخالعة معجون ... وله في ]جمال الدين الجرشي[، وكان مؤذ ِ
 ن ِي القُرشيــــــــــــــــــــمثُل المغ  ُجرشيـــــــــــــــــــــإنَّ الجماَل ال
 الطَّرِش ــــــــــــــــــــــــلو ابتلي ب  سمعهُ ــــــــــــــــــــــــــــيَودُّ من ي

 ني القُرشي معروف بقبح الصوت، وفيه يقول الُمهلَّبي:المغ
 ه بالطَّرِش ــــــــــــــــــــدعوُت الل  قُرشيـــــــــــــــــــــــإذا غنَّانَي ال
 لى العمِش ـــــــــــــــــــفوالَهفي ع  تهُ ــــــــــــرُت طلعــــــــوإن أبص

 والبن العميد فيه:
ً ــــــــــــــــإذا غنَّانَي ال  تِه وضربِهْ ـــــــــــــــوعنَّاني برؤي  قُرشي يوما

 ني مثُل قلبهْ ــــــــــــهناَك وأنَّ عي  ي مثل عينيــــــــوددُت لو أنَّ أذن
بَّحه هللا من مغن ٍّ ذكرت هنا فصالً قلته في مغن ٍّ بارد النغمة: جمعني وفالناً المغني مجلٌس فاستقريَّت مكرهاً، وسمعت ورأيت مكرها. فقلت: ق

 سماع صوته غمٌّ، كيف ولفظ غم في نغمه مدغم؟ فإذا أدَّى آذى، وإذا غنى عنَّى.
ةَ عنَّاــــــــــــــــــــــــطوى ال  مغن ٍّ ــــــــــــــــــــــــــــال مرحباً ب  مسرَّ

ً ـــــــــــــــنَّدامــــــــقال ال  عنَّىـــــــــــــــــنَّى تــــــــــــلما تغ  ى جميعا
 ات عنَّاـــــــــــــــــــــــــــيا ليته م  ا تغنَّىــــــــــــــــــــــــــــيا ليته م

 المحبي -نفحة الريحانة من: 
 

 له من قصيدة: ،ابن النقيب

                                                           
آخرها فاء، هذه النسبة إلى حصن كيفا، وهي قلعة حصينة شاهقة بين جزيرة ابني عمر وميافارقين، وكان القياس أن ينسبوا إليه  بفتح الحاء وسكون الصاد المهملة وفتح الكاف وفي: الحصكفي 1

 اهنا.ليه كما فعلوا هالحصني، وقد نسبوا إليه أيضاً كذلك، لكن إذا نسبوا إلى اسمين أضيف أحدهما إلى اآلخر ركبوا من مجموع االسمين اسماً واحداً ونسبوا إ



 ي ُرتبة الذُّل ِ ــإذا اْزداد واواً وْهو ف  ل لعمروٍّ َمِزيَّةٌ ـــفيا ليَت ِشْعري ه
وهو في رتبة الذل، يريد تمحضه للمضروبية في أمثلة النحاة، ومن هنا تعلم سر قولهم فيه: االسم المظلوم، كما ال يخفى. وكان الجاحظ  قوله:

 يعني بذلك إلزاقهم به الواو، التي ليست من جنسه، وال فيه دليل عليها، وال إشارة إليها. ويشهد له قول الشاعر:
 قَْدرِ ــــــــــــــال خطيٌب وال جليٌل ب  ي  خطٌب جليلٌ ـــــــــــــإنما البَْهنَسِ 

 واوٍّ غدَْت بآخر َعْمِروـــــــــاً كــن ـ ه ُظْلما وُعْدَواـــــــــِزيدت الياُء في
 المحبي -نفحة الريحانة من: 

 
 كشاجم. قوله يذم مغنيا:

 ة مختل اليدينـــــــــــــــــــــــــــم ـ نغـــــــــــــــــــــــــــومغن بارد ال
 وم مرتينــــــــــــــــــــــــــــدار ق  د فيـــــــــــــــــــــــــــــما رآه أح

 ي صبحة بينــــــــــــــــــــــــت ف ـ ه أقطع لل ذاــــــــــــــــــــــــــــقرب
 العمري –مسالك األبصار  :من

 ابن أبي حجلة -ديوان الصبابة 
 الثعالبي –طف واللطائف الل

  النواجي -حلبة الكميت في األدب والنوادر المتعلقة بالخمريات 
 

 ل آخر:ووأبلغ ما قيل في ذم المغني، ق
 ذات عناـــــــــــــــــــــــــأذهب الل  اردـــــــــــــــــــــن بــــــــــــومغ
 سكت عناـــــــــــــــــــــــــــيفأبى   اه سكوتاــــــــــــــــــــــنــــــــفسأل

 واد مناــــــــــــقــــــفى الــــــفاشت  غنىــــــــــــــــناه فــــــــــــــفشتم

 ابن أبي حجلة -ديوان الصبابة  :من
 

 وقال بعض الشعراء في مثل هذا المعنى:
 أشرك :تــــــــــــــــــــــصوتاً قل  ما غن اكـــــــــــــــــــــــــومغن كل  

 ن أمسكـــــــــــــيــــــــوطربنا ح  ن يـــــــــــــحزنَّا إذ تغــــــــــــــــف
 ومثل قوله:

هاــــــــــــولو مازج ال  أ منها اللهبــــــــــــــــحديثك أطف  نار في َحر 
 وقال كشاجم:

 حمص فالــــــــــب وأما بــــــيطي  ازـــــــــــغناء فريج بأرض الحج
 إن جمعاً خفت أن يقتالـــــــــــــــف  هواءــــرد الــــناء وبـغــبرد الــــل

 وقال ابن الرومي:
 بسناهاــــــــــــــوة إال لــــــــمحش  م يبق لنا جبةــــــــــــــــــــغن ى فل

 رد أكلناهاـــــبــــــدة الــــــــمن ش  و ترانا لو نرى جمرةـــــــــــــــفل
 الميمني –من: سمط الآللي 

 
 ابن حجاج:

 عاق المــــــــســــــــــــــــرة عني  إذا تغــــــــــــــــنى سلــــــــــــــيم
 ــــــــمغنى وجـــئت بــــــــــبطني  وافى بـــــــــذقن سخيــــــــــف الـ

 وســلــحــة الــفيــــــــــــــــل مني  منه فلحـــيـــة الــــتــيــــــــــــــس

 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف من: 
 

 ابن الرومي:
 ان عيَن اليقينـــــــكنت ذاك اإلنس  ان يجتر  حتىــــــــما ظننت اإلنس

 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف من: 
 

 عباس الخياط:
 ن مجلسنا أهربــــــــــــــفقمت م  با يضربـــــــــــــرأيت يوما سائ

 ن أوتاره أكلبـــــــــــــــــعليك م  ن عودهــــــــــــــــــــــألنه ينبح م
 ها ثعلبــــــــــــــــــــدجاجة يخنق  ي حلقهــــــــــــــــــــف كأنما تسمع
 أعجب سمعهـــــــــــــــيمن الذي   ه ولكننيــــــــــــــــــما عجبي من

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 وقال المصيصي:

 ها ثعلبــــــــــــــــــــدجاجةً يخنق  ي حلقهــــــــــــف حسب الندمانيو
 أعجب عجبهــــــــــــــــيمن الذي   ه ولكننيــــــــــــــــــما عجبي من

 من: معجم األدباء لياقوت
 العسكري  -ديوان المعاني      



 المحبي -ريحانة نفحة ال     
 

ادا: المصيصي الخياط يهجو  عو 
 دا يحرك عوده متقاعساــــــــــوغ  دهاــــــــــــعــوإذا تربع ال تربع ب

 يقرضن خبزا يابسا عودهي ـــــــف  كلها المدينةكأن جرذان ـــــــــــــف
  النواجي -من: حلبة الكميت في األدب والنوادر المتعلقة بالخمريات 

 هجاء مغن:، في الرومي ابن
 ن خبزاً يابساــــرضــقــي حلقهفي   كلها المحلةأن  ُجرذان ـــــــــــــوك

 ديوان ابن الروميمن: 
 ، فقال:هذاوقيل آلخر ما قيل ل

 َن خبزاً يابساــرضــــقــي حلقهفي   كلها المحلةأن  ُجرذان ـــــــــــــوك
 المحبي -نفحة الريحانة من: 

 
 :أبو نواسقال ( بردين في الغناءفي الم)

 ي عين شمســــــيحاكي عاطسا ف  إذ يغني المغلسا ـــــــــــــــكأن أب
 ضربان ضرس بشدقهأن ــــــــــك  طورا وطورا هــــــــــــيميل بشدق

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 يهجو أبا السَُّمي  المغني: ِغَرارة الخياط

 حاكي عاطسا في عين شمســــــي  إذا تغن ى السَمي  ا ــــــــــــــــكأن أب
 َضربان ِضْرس بلَْحيِهأن ــــــــــك  طورا وطورا لَْحيِهــــــــــــيلوك ب

 القالي -ذيل األمالي من: 
 في أبي السمي المغني من أهل هذه الطبقة: الخياط غوارةوقال 

 ي عين شمســــــيحاكي عاطساً ف  إذا تغن ى السَمي  ا ــــــــــــــــكأن أب
 ضربان ضرس بلحنهأن ـــــــــــك  طوراً وطوراً  هــــــــنــــبلحيلوك 

 ابن خردذابة -المختار من كتاب اللهو من: 
 وقال غيره:

 ي عين شمِس ــــــيحاكي عاطساً ف  ا الحسين إذا تغنىــــــــــــــكأن أب
 ضَربان ِضرِس  بضرسهأن ــــــك  طوراً وطوراً  هــــــــــــلسانيلوك 

 من: معجم األدباء لياقوت
 



 نساء
 

 قال بعض العرب وقِدم من سفره، فوجد امرأته قد ولدت غالما، فأنكره، فقال لها: - * ذا
ِ ــــــــــــلَـتَـْقـعُـِدنَّ َمـقـعَدَ ال ِ ــــــــِمـن ي ذي ال  قَـِصـي   ـقـاذورةِ الَمـْقـِلـي 

ِ ــــــــــرب ِـك الــي بأو تـحـِلـف ي أبـو ذَيَـاِلـ  ـعـلي  ِ ـــــــــــأنـ   َك الصــبـي 
ِ ــــــــقـد رابـني بالـن ُْرِكـي  ِ ــــــــــــومـقـلـةٍّ كـمـق  ـظر التـ   ـلة الُكـْرِكـي 

 فقالت:
ِ ـــــــمـا مـس ـني بَع  ـا صـِفــي ِـيــــــــال والـذي رد ك ي  ـدك من إنـسـي 

ِ ـــــــــــيـر غـالمٍّ واحغ ِ ــــــــبَعـد اْمـرأيْ   ـدٍّ قـيـسـي   ـِن من بـني عـِدي 
ِ ـــــــــــوأَخــرْيـن مـن بـ ِ ــــــوخـمـسة كـان  ني بَــِلـي   وا على الـطَّـِوي 
ةٍّ جـاؤوا مـ ِ ــــــــــوسـتـ  ِ ــــــــــوغـيـِر تُـركِ   ع العـشـي  ٍّ وبَْصــَرِوي   ـي 

 ابن منظور -العرب  لسان
 

 الحادور: القرط في األذن، وجمعه: َحوادير. قال أبو النجم العجلي يصف امرأة: - * حدر
 ب من حـادوِرهاــــــبائـنةُ الَمـنـِكـ  ـلى تـخِصيِرهاـــــِخـدبَّةُ الخـْلق ع

لكانت قريبة المنكب منه. و"خدبة الخلق . ولو كانت وقصاء عنقهاأراد أنها ليست بوقصاء: أي بعيدة المنكب من القرط لطول 
  :1وأنشدعلى دقة خصرها.  عظيمة العجزعلى تخصيرها": أي 

َك حـادرة ال  ـن رصـعاُء تـَْسـتَـنُّ في حائرـــــــ ـ مـنـكـبـيــــــــــــــكـأنـ 
 يعني ضفدعة ممتلئة المنكبين.

 وهو يقع على الذكر واألنثى كاإلنسان.يء الفخذ والعجز الدقيق األعلى .. [، تأنيث األحدر: وهو الممتلصفة للناقةالحدراء ] -* حدر 
 ابن منظور -لسان العرب 

 
 -* حدق 

ةٌ أُوِلـْعـُت بـ  ن إزارهاـــــنـاصـلة الـحـقـوين م  اشـتهارهاــــــُصوِريَـّ
 ُت فيها طائـعا أو كــارهاــــأعطـي  ن ِحـذارهاـــيُطـِرق كـلُب الحي م

 2بـداً فـارهاــــــوفـَرسـاً أنـثى وعـ  ـباء فـي ِجـدارهاــــــــةً َغـلْ حـديـق
 أراد أنه غالى بمهرها على ما هي به من االشتهار وخالئق األشرار.

 ابن منظور -لسان العرب 
 

والُخْصيان: الِجلدتان اللتان فيهما الُخصيتان: البيضتان،  ... َخصى الفحَل ِخصاًء: سلَّ ُخصييه، يكون في الناس والدواب والغنم - * خصا
 البيضتان. وينشد:

اهُ، يـا رب  َهـلِ ـــــــت ي أََجـليــــإن كنَت م  ـقول: يـا َربَـّ  ن هـذا مـنَـج ِ
 ـه، ومن التـدَْلـدُلِ ــــــكأن ُخصـيـيْ   ـا بـاْرَحـِليـــــــإما بـتـطلـيق، وإم

 ـتا حنـَظلِ ـــَظرُف عـجـوزٍّ فيه ثِـنْ 
 ابن منظور -لسان العرب 

 
 أنشد لألصم عبد هللا بن ِرْبِعي  الد بَْيري: -* خمص 

ذي تُـصْ   ط بطـيـئة الرضاــــسريـعة السخـ  ـبِي عجوٌز ال َصباـــما ِللـ 
 اهـا ِمـيـلَـٌغ فيه ُخـصىـــــــكأن فـ  ـْجـتَلىــــُمـبِـيـنة الخسران حيث تُ 

 ـات الـضحىـــــعزيـزة تـنام نـوم  الَحشا ْمَصىـــلـكْن فـتاة طـفلة َخـ
 ذَلـت عن الـمـهاـــــمثل المـهاة َخـ

 ابن منظور -لسان العرب 
 

 الدردبيس: العجوز. قال: -* دردبس
 ـعاء دردبِـيـسُ ــــــــــُعـَجـي ِـٌز لَـطْ   ك في َشـْوذَرها تَـِميـسُ ـــــــجـاءتْـ

 سُ ظرا إبـلـيـــــــأحـسن مـنها مـنـ
 لطعاء: تحاتَّْت أسنانها من الكبر. 

 ابن منظور -لسان العرب 
 

 قال الحارث بن الخزرج الخفاجي: - * هجج
َسـفَـرْت فقلُت لها: َهجٍّ 

 4ـذَكرُت حين تبرقـعْت َضــبَّاراــف  ، فتبْرقعتْ 3

                                                           
 .رب(عال سانل) درر/ البيت لزبان بن سيار في أوس بن قُْطبَة الغطفاني وبسبب البيت كني أوس بالحادرة. 1
 فره.: تكررت األبيات في مادة 2
 هَِجي. : . كما رويوإن شئت قلتهما مرة واحدة: زجر للكلب، ويقال لألسد والذئب وغيرهما في التسكين. قال: هََجا َهَجا: َهجٍّ هَجٍّ .و: َهْج َهْج .و 3
 القرد الكثير الشعر.: اسم كلب. وروي، الهبار: ضب ار 4



 ـسي الحـمار خـماراــــــفـكأنـما ك  نْت لـتروعـني بـجـمالهاــــــوتزيـ
 حـضـاراإـياء أطرتـها ــــلوال الح  ـوادم جـبـتيـــعثر في قفخرجت أ

 ابن منظور -لسان العرب 
 

 قال الشماخ: والخنا ـ وهو بالضم ـ، من اإلهجار، يقال منه: يُْهِجر. اإلفحاش في المنطقالُهْجر:  -* هجر 
ةٍّ ـــــــكـأن ذراعـْيـ ـ  ها ِذراَعـا ُمـِدلَـّ  لْت أن تَعَذَّراباِب، حاوــبُعَـْيـد الس ِ

ةٍّ   ـاَر فيه وأْهـجراـــعلـيها كالما، جَ   كــماِجدةِ األْعـراِق قال ابـُن َضرَّ
يقول: كأن ذراعي هذه الناقة ـ في حسنهما وحركتهما ـ ذراعا امرأة مِدلَّة بحسن ذراعيها بعد السباب لمن قال فيها من العيب ما 

أَةِ األخالق  ُر: أي تعتذر من سوء ما ُرِميْت به.ليس فيها، وهو قول ابن ضرتها. ومعنى تعذَّ  )في رواية البيت عند أكثر الرواة: مبرَّ
 ـ عوضا من قوله: كماجدة األعراق ـ وهو صفة لمخفوض قبله (.

 ابن منظور -لسان العرب 
 

 أعشى بني مازن ]يشكو حليلتَه[. ]انظر: ذرب[: - * لطط
 أْخلـفَـِت العهـدَ، ولَـطَّـْت بالذَّنَــبْ   إلـيـَك أشكو ِذْربَــةً، مـن الــذََّربْ 

، أراد أنها منعته بُضعَها وموضع حاجته منها، كما تَـِلـطُّ الناقة بذنَـبها إذا امـتـنعت على الفحل أن يضربها وسد ت فرجها به. وقيل
 أراد: توارت وأخفت شخصها عنه كما تخفي الناقة فرجها بذنبها.

ًّ: أدخلته بين فخذيها. ولَطَِّت الناقة بذنَبها  تَِلط  لَطا
 اللَّطُّ: الِعْقد، وقيل: هو القالدة من َحب  الحنظل المصبَّغ، والجمع: ِلَطاٌط. قال الشاعر: -

 َوْجـِه عـجـوزٍّ ُحـل ِـيَـْت فـي لَــــط ِ   إلـى أميـــرٍّ بالـِعــــــراِق ثَـــــــط ِ 
ي  تَضَحـُك عن ِمـثْـِل الذي تُـغَـــط ِ

 أراد أنها بخراء الفم.
 قال جرير:  -

 ِمثل الِعجاِن، وِضرُسها كالحافِــرِ   تَْفـتـر  عن قَـِرِد المـنـابِـِت ِلـْطـِلـطٍّ 
 اللطلط: الناقة الهرمة. العجوز الكبيرة. األلَط : الذي سقطت أسنانه أو تأكَّلت وبقيت أصولها، ومنه قيل للعجوز: ِلْطِلٌط.

 ورابن منظ -لسان العرب 
 

 النَّاِخس من الوعول: الذي نخس قرناه استَه من طولهما. نََخس يَنُخس نَْخسا. - * نخس
 الن اِخس: َجَرٌب يكون عند ذنَب البعير. بعير منخوس. واستعار ساعدةُ ذلك للمرأة فقال: - 

 بعُـرقـوبها ِمـن ناخـسٍّ مـثْــقــوبِ   إذا جلسْت في الدار َحكَّْت ِعجانَها
 الدائرة التي تكون على جاعرتْي الفرس إلى الفائلتين، وتُكَره. دائرة الناخس: هي التي تكون تحت جاعرتي الفرس.والناخس: 

 - . : ابن ِزْنيَةٍّ  ابن نَْخَسة: ابن الزانية. ويقال: ابن نِْخَسةٍّ
 ابن منظور -لسان العرب 

 
 : ابن الحجاج (عجوز)

 قال:
 لى مـنـزلٍّ أقـوى بـدرب الـمـلقـبعـ  خـلـيلي ال تستـعـجالني الـوقـوف بي
 المعرقف من أقران بيض خصى أبي  على است عجوز السرم وْرها بظرها
 كما انـهـد لـبـن الحائـط المـتـعـرقـب  بـعـيدة مـهـوى النـجو يـنهـد جـعـسها
 شــمـاريـخ بـسـر النخـلة المـتـرطب  كأن عــناقــيــد البـواسيــر في اسـتها

 على خـمـلـها مـثـل الجـراد المـذنـب  ـرة مـثـل القــطيـفـة قـــمـلـهالها شـع
 إذا صـلـبـت دارت عـلــيـه بـلــولـب  لــها مـن بـخـارات الـفـياشـل نـقـنـق
 على شـفرها مـثل الطـحال المكـبـب  وفـضـلـة بـظـر أســـود مـتــحـشــف
 إذا نـسـمـت ريـح استـها أم جـنــدب  خـليــلي مـــرا بـي عــلـيـهـا فـإنــها
 وجــدت بـها طيــبا وإن لم تــطـيـب  ألـم تــريـاني كــلــما جـئـت طــارقا
 فمـنـذ زمـان بـــاستـها لـم أشـبــــب  وقد كـنت في شعري أشـبـب باستها

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
ة لشاعر ال]األبيات السبعة األولى تشعرنا بهجاء ا مرأة، يتفنن في إظهار عيوبها، .. ولكن األبيات الثالثة الموالية تنقلنا إلى السخرية المر 

 بالرغبة في وصال هذه المرأة[
 

.. فبينما أنا جالسة في يوم من األيام، إذ دخلت علي عجوز بوجه مسقوط وحاجب ممعوط، وعيونهيا مفجيرة، وأسينانها  )عجوز / قوادة(
 ا سائل، وعنقها مائل، كما قال فيها الشاعر:مكسرة، ومخاطه

 ـمه الـخـديـعة من سـكـوتــــتـعـل  ـيس يـراهاــعـجـوز النـحـس، إبـل
 ـخـيـط العـنـكـبوتــإذا انـفـردوا ب  ـياسـة ألـف بـغـلـــتــقـود من الس

 95: 1ألف ليلة وليلة من: 
 

 :فقال ،فخيره بين فرس وجارية ،أعرابيبين يديه و ،يعرض الحجاج أفراساً وجوار )تفضيل فرس على جارية(



 ن أن تنكحينيـــــــــــــأحب إلي م  رأس طرفٍّ ـــــــلصلصلة اللجام ب
 ض أن ال تحملينيـــــــــوجد الرك  نا في مضيقٍّ ـــــــــــأخاف إذا حلل

 الراغب األصفهاني -من: محاضرات األدباء 
 

  أعرابية تصف حمدونة بنت الرشيد
 إسحاق الموصلي  قال: دخلت أعرابية على حمدونة بنت الرشيد، فلما خرجت سئلت عنها. فقالت:

ش عفريته وما حمدونة؟! وللا  لقد رأيتها وما رأيت طائالً، كأن  بطنها قربة، وكأن  ثديها دبة ، وكأن استها رقعة، وكأن وجهها وجه ديكٍّ قد نف
 يقاتل ديكاً.

 قتيبةابن  ـعيون األخبار  :من
 
دخلت ديباجة المدينية على امرأة تنظر إليها، فقيل لها: كيف رأيتها؟ فقالت: لعنها هللا كأن بطنها قربة، وكأن ثديها ( رأي امرأة في امرأة)

 دبة، وكأن وجهها وجه ديك قد نقش عفريته يقاتل ديكاً.
 اآلبيـ نثر الدر من: 

 
 :ـ يوانهولم نره في د ،وهو مما شاعـ البهاء زهير ( ريح)

 فرجــــــــــــــــــــــــت عني غمه  حبــــــــــــــــــــــــــــذا نفحة ريح
 أظهرت تيـــــــــــــــــــهاً وحشمه  ضربــــــــــــــــــــــــت ثوب فتاة
 ة والـــــــــــــــــــــــــخصر وثمه ـ فرأيــــــــــــــت البطن والــــــسر

 األنطاكي -األسواق في أخبار العشاق  تزيينمن: 
 

 وقال بعضهم في تشبيه الشيء بالشيء، وهذا شعر ينبغي أن يُحفظ:)نائحات( 
افـرِ ــــــــــــنوائح أم  نَّاعـجـات عـشـيَّةً ـــــــوهيََّج صْوت ال  ثال الـبـغـاِل الـنَـّ

ْطَن أطراف األنُ   وءات هُدل المشافـرِ ــــــيُظاهْرن بالسَّ   وف حـواسـراً ــــيمخ ِ
 واً ما وراء الحنـاجـرِ ــِك شجْ ــبْ ــولْم ي  بكى الشَّْجو ما دون اللَّهى من ُحلُوقها

، بأحسن من هذا الشعر.  وما سمعنا في صفة النوائح المستأجرات، وفي اللواتي ينتحلن الحزن وهنَّ خليَّات بالٍّ
 كتاب البغال -رسائل الجاحظ من: 

 
 بي نواس:قول أ)نائحات( 

 ن أترابِ ــــــــــــــــيندب شجواً بي  ي مأَتمـــــــــــــيا قمراً أبصرُت ف
 عنَّابِ ـــــــــــــــــورد بــــويلطم ال  ن نرجسٍّ ـــــــــيبكى فيلقى الدر م

 أخذه بعض المتأخرين فقلبه هجاء فقال:
 تخاليطِ ــــــــــــــــــــتندب شجواً ب  ي مأتمــــــــــــــيا قردةً أبصرُت ف
 بلوطِ ــــــــــــــــشَّوك بــــوتلطم ال  ن كوةٍّ ـــــــــــــتبكى فتلقى البعر م

 أبو هالل العسكري ـكتاب الصناعتين من: 
 ناصر العلوي:

 تخاليطِ ــــــــــــــــــــتندب شجواً ب  ي مأتمــــــــــــــيا قردةً أبصرُت ف
 بلوطِ ــــــــــــــــشَّوك بــــوتلطم ال   عينهان ــــــــــتبكى فتلقى البعر م

 الراغب األصفهاني -من: محاضرات األدباء 
 

ـ  امرأة، فلما كان في اليوم الخامس من زفافها، ولدت ابناً، فقام الرجل وصار إلى  -بشيراز  -تزوج رجل ( منتهى البالدة أو العبقرية؟)والدة 
 اة. فقالوا له: ما هذا؟ قال: من يولد في خمسة أيام، يذهب إلى الكتاب في ثالثة أيام.السوق، واشترى لوحاً ودو

 اآلبي -نثر الدر من: 
قيد كيذب مين ييزعم أن الميرأة تليد لتسيعة  ،قال أبو العجل: تزوجت امرأة بحران، فولدت بعد أربعين يوماً، فقلت: يا هذه)والدة ـ تبرير( 

ولدت ألربعين يوماً، قالت: ليس كما ظننت. قلت: يا قيرة العيين، فكييف ذاك؟ قاليت: بنييت جيدارك  أشهر. قالت: وكيف ذلك؟ قلت: ألنك
 على أساس غيرك.

 أخبار أبي العجل(عبدهللا بن المعتز ) -طبقات الشعراء من: 
هن قالت اسما. وكان جحا واقفا، تزوج بامرأة حسناء، فولدت بعد ثالثة أشهر. فاجتمع النسوان ليسمين الولد، فكل واحدة من)والدة ـ تبرير( 

 فقال: األحسن أن نسميه "ساعيا". فقلن: لم، يا جحا؟ قال: إنه قطع مسافة تسعة أشهر في ثالثة أشهر.
 نوادر جحامن: 

 
 :وقال أبو نواس )عيوب(

 ها ذقنـــــــــــــــــــــــــوثلثا وجه  ها عكنُ ـــــــــــــــــــــبظاهِر وجه
 ولها عفنــــــــــــصأن ــــيــــط ِ ب ـ ِش البـطــــــــريــــــــــــوأسنان ك

 :وقال الناجم يهجو زوج عجوزٍّ 
 اِر غولِ ـــــــــــــــبأوباِر قردٍّ وأدب  تتكأا ــــــــــــــــستغبط منها إذا م
 ع بمثِل النصولِ ـــــــيالقي الضجي  فا سنبلٍّ ــــــــــــــــوعانقت منها س

 



ً  وقال  :ابن الرومي يهجو خادما
 ي اللقاحــــــــــــــــكونيِم الذباِب ف  تراهُ ــــــــــــــــنْمش فوق صفرةٍّ ف

 :وقال دعبل
 لى مسحِ ــــــــــــــــــــكأنها نمٌل ع  ها شعرةٌ ــــــــــــــــسوداُء فوهاُء ل

 :وقال ابن الرومي
 ما هو خدشُ ــــــــــــصدع كأنفيه   ظلِف غزالٍّ ـــــــــــــولها كعثب ك

 :وقال ابن الرومي
 دةِ النمرِ ـــــــــــــــمنقوشةٌ مثُل جل  ها فجلدتُهاــــــــــــــــرشْت بخيالن

 :وقال آخر
 ي الشيرازِ ـــــــــــكحِب الشونيِز ف  برشاء نمشاءـــــــــوهو مستهتر ب

 :وقال المعذل بن غيالن
 شعِر المطليـــــــــــــــكأن نبت ال  بيضِة األدِحيــــــــــــــــوركبٍّ ك

 ز على فرنِيــــــــــــــــعليه شوني
 ابن أبي عون  -التشبيهات من: 

 
 وذكر أعرابي امرأة قبيحة: )عيوب(

 ار فوق المحاجرــــــفإن عالجته ص  ن ضيق عينهاـوال تستطيع الكحل م
 ت ثالث غرائرـــــــــــفإن حلقا كان  غرارةـــــــــها حزة كــــوفي حاجبي
 ر فيه قربة لمسافرـــــــــــــــــــوآخ  د فهو مزودــــا واحـــــــــوثديان أم

 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 
 

 وآلخر في عجوز: )عيوب(
 دهر مسواكهاــــــــــــوقد عطل ال  ي نفسهاــــــــــــــــعجوز تطيب ل
 ما ناكهاــــــــــــــــــــــفناك أباه ك  دا طائعاــــــــــــــــــــفمن ناكها أب

 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 

 
 ل في إنسان قصير ضئيل تزوج طويلة ضخمة:اق، ابو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي( زواج قصير وطويلة)

 ته بليهْ ـــــــــــــــــــــــــوأعاد نعم  ه الرزيةـــــــــــــــــــحل بأيا من 

 ت عمار حظيهــــــــــــــــــــلك بن  ك إذ غدتـــــــــــــحظي الردى ب
 ك القمي ه؟ـــــــــــــــــــمع دل قامت  هاـــــــــــــــــــوكيف تنيك :قل لي
 ضحيةـــــــــــــــــــوكأنها جمل ال  بعوضة قلةً ــــــــــــــــــــــــأنت ال

 ـ: الشظية!ــــــــــبصرت بأيرك ك  وقدـ ت ـــــــــــــــــــــــــبئتها قالن
 ف تشبعه القلية؟ــــــــيـــــــسة كــ ـ ــــريـــــــــــــــمن ليس تشبعه اله
 هما البليهـــــــــــــــــــــعند ارتكاب  هماـــــــــــــــــــــــفلو اطلعت علي

 د خطفْت صبيه!ـــــــــــــعنقاء قــ ـ ـــــــهما الـــــــلذكرت في شخصي
 الثعالبي ـمن: يتيمة الدهر 

 
 :وقال آخر )عيوب(

 ل أتانــــــــــــــيرغبني في نيك ك  ن سماجةــــــألسماء وجه بدعة م
 الجحيم يدانــــــــــفقمت وما لي ب  ن جهنمـــــــــــبدا فبدت لي شقة م
 ت من خزي وطول هوانــبما شئ  ذين تخلفواـــال وغادرت أصحابي

 رة وترانيــــــــما أراها جهــجحي  وما كنت أدري قبلها أن في النسا
 من ديوان الحماسة / باب مذمة النساء

 
 ابن سكرة الهاشم )عيوب(

 من أهواه فاشتغليـــــــــــشغلت عنك ب  ن وصالك ليـــــحسبي سواك وبسي م
 ال يصبو إلى المللــــــــــمن ذا يراك ف  ا كان من مللٍّ ـــــــــــلى مال تعذليني ع

ً ــــــــــهرمت حتى تناسي  حاظ والمقلــــــــــوصرت مفرغة األل  ت اللحون معا
 ذي أهواه من أمليـــــــــــــفال بلغت ال  إن كنت أبصرت أسى منك في بصري

 بحر من عملــــــــــوليس بيني وبين ال  س من سمكٍّ ـــــــــالبحر أنت وأيري لي
 الثعالبي ـمن: يتيمة الدهر 

 
 بعض القدماء: )عيوب(

 ت يدي إال على وتدــــــــمما لمس  ما وقعتــــــــلقد لمست معراها ف
 وقال:

 جؤجؤ الطنبورــــــــــــوجؤجؤ ك  ساجورـــــــــــوذات جسمٍّ مشبه ال
 وقال:



 ن يبسه المخنقهــــــــــــــــتقعقع م  عظامــــــــــــوصدرٍّ فسيحٍّ كثير ال
 الراغب األصفهاني -من: محاضرات األدباء 

 
 :قال ابن الرومي يهجو )عيوب(

 ما أخطأتــــــــــــها رحمةٌ تغشاها  لو أن رجلْي عـــــــــــــرسِه يداها
 ـــــغفراِن الالهاكأنما تستــــــــــــ  مذ خلقْت مرفـــــــــــوعةً رجالها

 ومثله قوله
 ً  يرفعه اللــــــــــــــــــــه إلى أسفلِ   يعملن فيه عمــــــــــــــــالً صالحا
 وهن يستـــــــــــــــغفرن باألرجلِ   يستغفر الــــــــــنــــــــاُس بأيديهم

 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
 

 :قال ابن الرومي يهجو )عيوب(
 أقرن مثُل اإليــــــــــــــــِل األثولِ   يكنــــــــــــــى أبا حفصلِ  شيٌخ لنا

 بحليِة األعــــــــــــــــوِر واألحولِ   شيٌخ يحلَّى عـــــــــــــــــــند إثباتهِ 
 شر عديلـــــــــــــــيِن على محملِ   تعادلْت عيــــــــــــــــناه في وجههِ 

 يلبسن ثوب اللـــــــــــــيِل كالمبذلِ   ـــــــــزلِه نسوةٌ نبئُت في منــــــــــ
 ً  يرفعه اللــــــــــــــــــــهُ إلى أسفلِ   يعملن فيه عمــــــــــــــــالً صالحا
 وهن يستـــــــــــــــغفرن باألرجلِ   يستغفر الــــــــــنــــــــاُس بأيديهم

 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
 

 امرأته، فوجدها عرجاء من رجليها جميعا، فقال: 1تزوج أبو الغول الطُّهوي ()عيوب
 2لى عودــــــــــكأنما نِيط ثوباها ع  ن زالء فاحشةٍّ ــــــــــــأعوذ باهلل م

 4وفي العرقوب تحديد 3وفي الذنابى  ال يمسك الحبَل حقواها إذا انتطقتْ 
 قْيِن َسف ودـــــــن حديد الــــا مكأنه  ه من ساق به عوجــــــــــأعوذ بالل

 وأنشد ألعرابي:
 ها ُكراعا شاةِ ــــــــــــــــكأن رجليْ   5عََملَّجاتِ ـــــــــليسْت من العُوجِ ال

 6المسحاةــــــــــــفي قدم عوجاء ك
 الجاحظ -كتاب البرصان والعرجان والعميان والحوالن من: 

 
 له يهجو امرأة: ..  ،7أحمد النهر جوري( يهجو امرأة)

 يسعدها دبـــــــــــــرها بتـصـويت  وال شهوة الضراطتموت مـــــــن 
 تظل ملـقـيــــــــــــــــــة لـتـزفـيت  كأنـمـا إلـيـــــــــــــــــتـاك خـابـية

 معجم األدباء لياقوتمن: 
 

 :وقال دعبل )عيوب(
 ب الباِز ضرجــــــــــــْت بدمِ مخال  أنما كفها إذا اختضبـــــــــــــــتْ 

 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
 

 األسود ين يعفر: )عيوب(
 ر أرنبـشــكــان خنزيرٍّ ومــوأسن  ا وركا عنزٍّ وساقا نعامةٍّ ـــــــــــله

 الراغب األصفهاني -من: محاضرات األدباء 
 

زوجوني امرأة أولدها ولدا، أعلمه الفروسية حتى يحوي الرهان، والنزع ذكر عند أعرابي األوالد واالنتفاع بهم، فقال:  )ذكر أم أنثى؟(
 عن القوس حتى يصيب الحدق، ورواية الشعر حتى يفحم الفحول. فزوجوه امرأة، فولدت له ابنة، فقال فيها:

 قا منكراـــــــــــــفشقك الرحمن ش  و أن تكوني ذكراــــــقد كنت أرج
 ذي ألمها أو أكبراــــــــــــــمثل ال  له أن يجبراه ــــــــــــــشقا أبى الل

 ثم حملت حمال آخر، فدخل عليها وهي في الطلق، وكانت تسمى ربابا، فقال:
 وأير ةخصيــــــــــــــــــب يوطرق  خيرـــــــــــــــــب ـيأيا رباب طرق

 نا طرف البظيرـــــــــــــــوال تري
 جارة لها، فقالت فيه، وكان يكنى أبا حمزة: يها. وكان يأتثم ولدت له أخرى، فهجر فراش

                                                           
 طهية بنت عبشمس بن سعد بن مناة، إسالمي أموي.: نسبة إلى أمهم: الطهوي 1
 في البيت األول إقواء 2
 يريد العجز وما برز من عظمها.: الذنابى 3
 دقة.: تحديد 4
 المعوجة الساقين.: العملجة 5
 مجرفة من الحديد يُسَحى بها الطين عن وجه األرض.: المسحاة 6
فيه، وهو مع ذلك شاعر  أحمد النهر جوري، أبو أحمد الشاعر العروضي له في العروض تصانيف، وهو به عارف حاذق، يجرى مجرى أبي الحسن العروضي والعمرانى وغيرهما 7

 اجتمعت به بالبصرة فى سنة تسع وتسعين وثالثمائة،. ..: حمد بن نصر الكاتب، قالمتوسط الطبقة، وهو من أهل البصرة حدثني أبو الحسن، عن علي بن م



 ت الذي يليناــــــــــــــيظل في البي  زة ال يأتيناـــــــــــــــــحم يما ألب
 ا أعطيناـــــــــــــــــــوإنما نأخذ م  بنيناـــــــــــــــغضبان أن ال نلد ال

 فأالنه قولها، ورجع إليها.
 ابن عبد ربه -يد من: العقد الفر

 
فمن  -كان أبو رافع مولى رسول هللا "ص" وآل أبي رافع من فضالء أهل المدينة وخيارهم، مع بله فيهم وعي شديد ( نوكى -نكتة سوداء )

دينار. فلما انتبهت ذلك أن امرأة أبي رافع رأته في نومها بعد موته، فقال لها: أتعرفين فالنا الصيرفي؟ قالت له: نعم. قال: فإن لي عليه مائتي 
 فأخبرته الخبر وسألته عن المائتي دينار. فقال: رحم هللا أبا رافع، وهللا ما جرت بيني وبينه معاملة قط. من نومها غدت إلى الصيرفي

برها مع آل أبي رافع كلهم مقبول القول، جائز الشهادة، فقصت عليهم الرؤيا، وأخبرتهم خ فأقبلت إلى مسجد المدينة، فوجدت مشايخ من
الصيرفي وإنكاره لما ادعاه أبو رافع. قالوا: ما كان أبو رافع ليكذب في نوم وال يقظة، قومي بصاحبك إلى السلطان ونحن نشهد لك عليه. 

ن هذه فلما رأى الصيرفي عزم القوم على الشهادة لها وعلم أنهم إن شهدوا عليه لم يبرح حتى يؤديها، قال لهم: إن رأيتم أن تصلحوا بيني وبي
 المرأة على ما ترونه فافعلوا. قالوا: نعم والصلح خير، ونعم الصلح الشطر، فأد إليها مائة دينار من المائتين.

مائة  فقال لهم: أفعل، ولكن اكتبوا بيني وبينها كتابا يكون وثيقة لي. قالوا: وكيف تكون هذه الوثيقة؟ قال: تكتبون لي عليها أنها قبضت مني 
المائتي دينار التي ادعاها أبو رافع علي في نومها، وأنها قد أبرأتني منها وشرطت على نفسها أال ترى أبا رافع في نومها  دينار صلحا على

 مرة أخرى، فيدعي علي بغير هذه المائتين، فتجيء بفالن وفالن يشهدان علي لها. فلما سمعوا الوثيقة فطن القوم ألنفسهم، وقالوا: قبحك هللا
 ه.وقبح ما جئت ب

 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 
 
 قصيدة تروى لَشِقيق بن السُّلَْيِك، وتروى البن أَخي ِزر  ابن ُحبَْيشٍّ الفقيه القاريء، وخطب امرأَة فردته فقال: (تهخطب امرأَة فرد  )

 شرٍّ آَخريناـــــــــــــــلتَنِكح في مع  ْت قومهاــــــــــــــــــونُب ِئْتُها أَْحَرمَ 
 نَّ األَميناـــــــــــخُ ــاَء يَ ــــفإن الن ِس  نا فاْذَهبي،ـــــــــــن كنِت أَْحَرْمتِ فإ

 ِه ال تَْفعَِليناــــــــــــــــــــوأُْقِسُم بالل  نا،ـــلَ ــثْ ــطي مِ ــقِ ــتَ ــلْ ــتَ ــوُطوفي ل
ا نََكْحِت ف فاء،ـــــــــــــــفإم   ِت وال بالبَنِيناـــــــــــــــإذا ما نََكحْ   ال بالر ِ

ْجِت أَْشَمَط ف ِ  ة منه ُجنوناـــــــــــــــــتَُجنُّ الَحِليلَ   ي ُغْربة،ـــــــــــوُزو 
 اِت َضُروباً ُمِهيناــــــــــوللُمْحَصن  راِوْحنَهُ،ــــــــــــــــــــَخليَل إماءٍّ يُ 
 ظهِرِك سوطاً َمتِيناــــــــــــــأََعدَّ ل  ِت إلى داِرهِ ــــــــــــــــــــإذا ما نُِقلْ 

 2َحماُم عليه ُوكُوناــــــــــــتََظلُّ ال  ،1ِت َطْرفَِك في ماِردٍّ ـــــــــــــوقَلَّبْ 
ِك أَْخبَ   يناــــــــــقِ ـشِ ـنْ ـتَ ـسْ ـتـإذا ما دَنَْوِت ف  َث أَْضراِسه،ــــــــــــــــيُِشمُّ

 ن، يَقلَعَن طيناــــــــــإذا ُهنَّ أُكِره  َك في ِشدْقِه،ـــــــــــــكأَن الَمساوي
 3اهُ ِغْسالً لَِجيناــــــــــــــوبين ثَناي  يابِهِ ـــــــــــــــــــــــــكأَنَّ تَوالَي أَنْ 

 رب ـ ابن منظورعال سانلمن: 
 

 له: أبغني محدثاً أعرابياً أهوج شاعراً يروي الشعر.اغتم هشاٌم ]األموي[ ليلةً، وأراد محدثاً يحدثه، فقال لخادمٍّ  ]الحماة[
فخرج الحاجب إلى المسجد فإذا هو بأبي النجم، فضربه برجله وقال له: قم أجب أمير المؤمنين. فقال: أنا أعرابي غريب. قال: إياك أبغي، 

 فهل تروي الشعر؟ قال: نعم، وأقوله.
ثم مضى فأدخله على هشام في بيت صغير، بينه وبين أهله ستر رقيق، والشمع بين  .لشرفأيقن با ،وأغلق الباب ،فأقبل به حتى أدخله القصر

 يديه يزهر. قال: فلما دخلت قال لي: أبو النجم؟ قلت: نعم، يا أمير المؤمنين، طريدك. قال: اجلس. فسألني وقال: أين كنت تأوي؟ فأخبرته
 مال لي، وأما الولد فلي ثالث بنات وبُني  يقال له: شيان "بفتح الشين وتشديد الياء الخبر. قال: وما لك من الولد والمال؟ قلت: أما المال فال

لى؟ المثناة التحتية" قال: هل أخرجت من بناتك؟ قلت: نعم، زوجت اثنتين وبقيت واحدة تجمز في أبياتنا كأنها نعامة! قال: وما وصيت به األو
 قال: -وكانت تسمى برة  -

 الكلب خيراً والحماة شراــــــــــــب  برة قلباً حراً ن ـــــــــــــأوصيت م
 حياة مراــــــــــــحتى ترى حلو ال  ها، وجراً ــــــــــال تسأمي ضرباً ل

 شر طـراــــــــــــــوالحي عميهم ب  ك ذهـبـاً ودراــــــــــــــــوإن كست
 فضحك هشام وقال: فما قلت في األخرى؟ قال: قلت:

 هـاــــــــــــــــوإن دنت فازلفي إلـي  هـاـــــــــــة وابهتي عليسبي الحما
 هاــــــــــومرفقيها، واضربي جنبي  هـاـــــــــيــــوأوجعي بالفهر ركبتـ
 هاـــــــــال تخبري الدهر بذاك ابني  هـاـــــــــيــوقعدي كفيك في صدغ
ل: ويحك! ما هذه وصية يعقوب لولده! قال: وال أنا كيعقوب يا أمير المؤمنين! فضحك هشام حتى بدت نواجذه، وسقط على قفاه، وقا

 قال: فما قلت في الثالثة؟ قال: قلت:
 حـمـدك األقـاربــــــأوصيك أن ي  إنـي ذاهـبـــــــأوصيك يا بنتـي فـ

 و خـائبــــــويرجع المسكـين وهـ  والجار والضيف الكـريم السـاغـب
 حـمـاة كـاتـبــــــــلهن في وجه ال  ـسـالهـبــــــــال وال تني أظفـارك

 والزوج، إن الزوج بئس الصاحب
 قال: فأي شيء قلت في تأخير تزويجها؟ قال، قلت:

                                                           
 أَراد بالماِرِد ِحْصناً أَو قَصراً مما تُْعلى حيطانُه وتَُصْهَرُج حتى يَْمالسَّ فال يقدر أَحد على ارتقائه، 1
، وهي الجاثِمة، يريد أَن الحمام : الُوُكونُ  2  يقف عليه فال يُذَْعُر الرتفاعه،جمع واِكنٍّ مثل جالس وُجلوسٍّ
، واللَِّجينُ : الِغْسل 3  المضروب بالماء، شبَّه ما َرِكَب أَسنانَه وأنيابَه من الخضرة بالِخطمي  المضروب بالماء.: الخْطِميُّ



 داهـا حــيانــــــــــــــــيتـيمةٌ ووال  ـت شــيبانـــــــــــكأن ظـالمة أخ
 ين إال خـيطـانــــــــــجلوليس للر  ـطـٌل واآلذانـــــــــــالجيد منهـا ع

 1ها الشيطانــتلك التي يضحك من  د شيطتهـا الـنـيرانـــــــــوقصةٌ ق
فضحك هشام وضحكت النساء لضحكه؛ وقال للخصي: كم بقي من نفقتك؟ قال: ثلثمائة دينار. قال: أعطه إياها يجعلها في رجلي ظالمة 

 مكان الخيطين.
 لبغداديعبد القادر ا ـخزانة األدب من: 
 ابن أبي عون -التشبيهات       

 
 :ابن الحجاج )عيوب(

 باب استــــــــــها للناس مستجمعه  نفــــــــسي فداء من ترهات المنى
 ـأرض كــــــــــــما فسوتها زوبعه ـ ضرطتــــــــــــــها زلزلة تقلب الـ
 لخصى وعوعهلــــــجوفها تحت ا  برذونـــــــــــــــة يسمع بعد العشا
 واسعة الحلق لــــــــــــــــها بعبعه  بـــــــــــــــــفقحة في الفرش نهاقة
 إال إذا كـــــــــــــــان خصماه معه  يخاف أن يجتاز أيــــــــــــري بها
 بــــــــــــــــــــغير هز  وبال تعتعه  ينيـــــــــــــكها شيخ حليم الخصى

 كأنـــــــــــــــــه طحن بال جعجعه  ـــــلى مهل بال ضجةنيكا عـــــــــ
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 
 :ابن الحجاج )عيوب(

 عــــــــلى منزلٍّ أقوى بدرب الملقب  خليلي ال تستعجال الوقوف بـــــــــي
 وبظرها من أقران بيض خصى أبي  على است عجوز الـــــــــسرم ورها

 كما انهد لبن الحائـــــــــط المتعرقب  هوى النجو ينهــــــــد جعسهابعيدة م
 شماريخ بسر الـــــــــنخلة المترطب  كأن عناقيد البواسير فـــــــــي استها
 على خملها مثل الــــــــجراد المذنب  لها شعرة مثل القطيفـــــــــــــة قملها
 إذا صلبت دارت علـــــــــــيه بلولب  قنقلها من بخارات الـــــــــــفياشل ن

 على شفرها مثل الـــــطحال المكبب  وفضلة بظر أســـــــــــــود متحشف
 إذا نسمت ريـــــــــح استها أم جندب  خليلي مرا بي علــــــــــــــــيها فإنها
 ن لم تطيبوجدت بها طــــــــــيبا وإ  ألم ترياني كلـــــــــــــما جئت طارقا
 فمنذ زمان باستها لــــــــــــــم أشبب  وقد كنت في شعــــري أشبب باستها

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 محمد بن سعيد باقشير، يصف أمةً سوداء:)سوداء( 
اً ال يُعاِدلُه  السَّمرِ  َهمٌّ بسمراَء أْلهتْـــــــــــــــني عن  وزادني الدهُر هـــــــــــــــــم 
نجِ تحسبُها ي تجسَّم ُجثْمـــــــــــــــانا من البشرِ   َزْنِجيةٌ من بنات الــــــــــــــزَّ  َحظ ِ
 ذيلي، فـــــــــيا لَك من طول ومن قَِصرِ   كأن قاَمتها ليــــِلــــــي وِمْنَخـــــــــــَرها
ُط بـــــــــــــــــــــالِهْندي ِة البُتُرِ با  لها يدٌ أِلفَْت َخْطــــــــــــــَف الكساِر ولو  تْت تُحوَّ
 لو أنه بْين نــــــــــــــــاِب الليِث والظُّفُرِ   تْسطو على القُْرِص َسطَو غيِر ذي ُجبُنٍّ 
 ُحْزناً أَعضُّ بَنـــــــــــــاَن الناِدم الَحِصرِ   كم غادرتْنَِي مـــــــــن جوعٍّ ومن َسغَبٍّ 

عني وُربَّ يومٍّ   كاساتِه فيه حتـــــــــــى ِعيَل ُمْصَطبَِري  غـــــــــــــــدا َمْوتي يُجر ِ
 َطْوراً فلم يُْجِد تأْنيـــــــــــبِي وُمْزدََجِري  أُروُضها تارةً َعتْــــــــــــــــباً وأْزجُرها

 المحبي -نفحة الريحانة من: 
 

 أنشدنا أبو جعفر الطائي: )عيوب(
 ها مكبوبةـــــــــــــــقدٌر وقدٌر فوق  ن فوقها زبيبةــــــــــــــــــزبيبةٌ م

 ها عقوبةـــــــــــــــوليس يدري أن  ه خرعوبةــــــــــــيخالها من جهل
 العبدلكاني الزوزني -حماسة الظرفاء من: 

 
 ها من لحيتي.فقال: خذوا عيار رأس -وكانت قديمة الصحبة له  -سئل رجل عن سن امرأته ( شيب)

 اآلبي -نثر الدر من: 
 

 ابن ميادة: ]بظر[

                                                           
 وأنشد أبو النجِم هشاماً في ابنته:: التشبيهات البن أبي عون: في 1

 يتيمةٌ ووالــــــــــــــــــــداها حيانْ   كأن ظالمة أخـــــــــــــــَت شيبانْ 
 وليس في الرجلـــــــيِن إال خيطانْ   الرأُس قمٌل كــــــلــــــــهُ وصئبانْ 

 فهي التي يذعــــُر مــنها الشيطان
 فوهب له خمسين ومائة دينار وقال له اجعل هذا مكان الخيطين.



 فـــــــــطار طحينها 1تحرك قُْنباها  إذا أخذت خضرية قـــــائم الرحى

 295: 2األغاني من: 

 
 وأُنِشدَ أبو الهذيل: ( هجاء امرأة)

 َمكلُوما تَرَك التَّوه ـــــــــــُم وْجَهها  فإذا توهََّم أْن يَـــــــــــــراها ناظـرٌ 
 فقال: هِذِه تُناُك بأيرٍّ من خاطر.

 الجاحظ -الحيوان من: 
 
 :ابن الحجاج( نيك –غالمية )
 

 تطالعـــــــــــــــني وهي مستخفية  سبتـــــــــني الشموس من األخبية
 تخرج بـــــــــــــــــــالليل مستقفية  وفيهـــــــــــــــــن شاطرة المقلتين

 بالــــــــــــــــــــــفرجيات واألقبية  ــــــــــزي بين الرجالغالمية الـــ
 عـــــــــــلى ظهرها وهي مستلقية  وليلة باتـــــــــت معي في الفراش
 مــــن بلد الـــــــــــــروم عمورية  فتحت استــــــــــــها وكأني فتحت
 ــــــــــــــــسم مسترخيةمنحفة الج  منعمة مــــــــــــــــن بنات الملوك
 كانت تعيــــــــــــــــــش بال تغذية  تعاف الـــــــــغذاء فلوال الخصيب
 كما بين حــــمــــــص وإفــــريقية  بشفرين مــــــــــــــــا بين هذا وذا

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج
 بسـقـط الخرا بـين المـضرة فالحـجـر  ـرقـفا نـبـك مـن ذكـر حــر أم نـص

 لما نـسجـته الـطـنـطـكاه على الشـفـر  فمجرى مسيل البول لم يعف رسمه
 فأضحت كـآجـام الطرافي من الشعر  مـنازل كان الـنـتـف يجـلو طـلولـها
 ولم تـمس مـأوى لأليور التي تسري  كـأن لم يكن للـفـيـش فيـهـم ملـعــب

 وفـي أي ربـع لم تـغـر نـوب الـدهـر  ـت آيــات ربـع مـنالـهاعـجـوز عـف
 إلى شحمتي أذنيه بالطول في جحري  فـفي جـحـرها أيـري وعنفـقة استها

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج
 والصبــــــر عندي ألذ من صبري  ما ذقـــــــت شيئا أمر من صبري

 عشقا لــــــــــــمن ال يهمها ذكري  ن مما يجنيه ذكريقــــــــــــــد ج
 أبيــــــــــض يزري بلونها الدري  سمــــــــــراء في جلدة استها بهق
 عـــــــــن برص مثل جبهة السمر  شمرت ذيــــــــل استها كما قعدت
 لتمريشبه طعم اللـــــــــــــــبا مع ا  طـــــــــــعم خراها ورأس فيشلتي
 بين يديــــــها قــــــــــــوادم النسر  كأن شعر استــــــــــــــها إذا نتفت
 فهتك اللـــــــــــــــــه فوقها ستري  إن لـــــــــــــم أشقق تحتي مثانتها
 مـــــــــــن كل داء، سليمة الصدر  سقيـــــــــــمة الطرف مع سالمته

 ستر خـــــــصى مسبل على جحر  عصهاما عــــــلق النيك فوق عص
 ستر خــــــــــصى منذ أول الشهر  ولــــــــــم تر العين قط أحسن من
 مـــــــــا طاب للناس كلهم شعري  لو لــــــــــــــم أشبب بشعر عانتها

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج
 ــــــــــد كان ما كان فال تنكريقــ  بيــــن اقطعي إن شيت أو قشقري
 فــــــــي االست شيئا قط لم يخطر  حظــــــــــــــرت من نيكك يا هذه
 أحـــــــــــــلى من الزبد مع السكر  ذوقيه حــــــــــــــــــتى تعلمي أنه
 ذنـــــــــب، فتوبي منه واستغفري  وطيبـــــــــــــات الرزق تحريمها

 مطهر الـــــــــــــعدل أو األبهري  ــــــــــــــت فسيري إلىوإن تشكك
 عــــــريان محلوق الخصى أعور  سليــــــــــــــــهما: ماذا عن أصلع
 فانــــــزج مثل السهم في مبعري؟  أوجعـــــــــــــــه بالليل برد الندى
 ــــها الطالع المشترييكون فيــــــ  قالــــــــــــــــت: فأمهلني إلى ليلة
 معـــــــــــروفه ينهى عن المنكر؟  فصحت من فوق استها: مـــن أين
 خــــريـــــــت في زيج أبي معشر  يــــــــا معشر الناس اعذروني إذا
 زر وال قــــنـــــــــــــــزعة القنبر  صبيــــــــــــــــة من زيق مفساتها
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 باللــــيــــــل في السطح ولم تشعر  حتها مرةحاضت عــــــــــــلى سل
 غزيرة الــــــــــــدهن عليها مري  فأصبحت فــــــــي السطح خبطية
 يـــــــــشبه بطن الدورق العكبري  وكشفــــــــــــــت عن وارم وجهه
 مـن أصبعي الوسطى إلى مبعري  عليــــــــــــــــــه بظر كان تقديره

 تمشي مــــــــــن الناكة في عسكر  ــــــــــــــــي على جنبهارأيتها وه
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 
 :ابن الحجاج

 عبد من الــــــــــرق غير ممتعض  قال: أذعن بالــرق طائعا ورضي
 1اقطــــعوا هكذا على قبضي ////ب  فديت مـــــــــــــن قلت للوشاة بها

 عنـــــها ولكن صبرا على مضض  ـــد صبرت مذ باعدتجارية قـــــ
 أورثـــــــــني ما ترون من مرض  عين استـــــــها في جفونها مرض
 مع الحضض 2/////أسيــــــــاف ما   فكل يوم عـــــــــــــــلى محاجرها

 طوبى لســــــــــــكان ذلك الربض  ربـــــــض -ال عدمتها  -والستها 
 والقرب من حضرة استها غرضي  ــــــــرضت بي مما أالزمهاقد عـ

 أيده اللــــــــــــــــــــه غير منقبض  ألن أيــــــــــــــري ما شاء يسألها
 يظلم فـــــــــي عين فيشتي ويُِضي  قلت لها ليلــــــــــــــــــة ومبعرها
 س خود إذا غضبُت رضيمن كـــ  أريد مقـــــــــــــــــدار نقطتين دما
 أعــــــــوز أو لم يمكنك فاقترضي  تمحــــــــــــلي لي هذا اليسير فإن

 مــــــن عهد طوفان نوح لم تحض  -وقد صدقت  -فحلفــــــــــت أنها 
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 
 :ابن الحجاج

 ـــــــــــــي ذلك الرباطفالعيش فـــ  اربُْط إلـــــــــــــــى فيشتي خراها
ا  تلف هابيل فــــــــــــــــــي القماط  صبية أدركـــــــــــــــــــت، وحو 
 نجمة استــــــــــــــها مثل القباطي  يقول أيري وقــــــــــــــــد تراءت
 من ريــــــــــــــــح آذار أو شباط  فديت مــــــــــــــن في استها بقايا

 يسيل مــــــــــــن منخري مخاطي  أزكمتــــــــــــــــــني، فكل يوم قد
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 
 :ابن الحجاج

 وبانــــــــــــــــت القحبة الضروط  ســار ومــــــــــــــــا ودع الخليط
 ــــــــم وال نبيطال عجم هــــــــــــ  آباؤها ســـــــــــــــــــــــــادة كرام
 قبل شـــــــــــــــق استــــــها لقيطُ   لو نازلت فـــــــــــــــــي بني تميم
 لما ركبــــــت استــــــــــها الغبيطُ   جارية لــــــــــم تــــــــــمل بأيري
 يضرط مــــــن خوفــــــها الربيط  لها رقيــــــــــب علــــــيـــــه ذقن

 شفيعهم فــــــــــــــــي المعاد لوط  يكها فــــي استـــــــــــــها رجالين
 وللغواني بـــــــــــــــــــها شروط  يلزم بالشرط صــــــــــــدر داري
 ألن مأوى الــــخــــــــرا الشطوط  وما لزمت الشــــــــــــــــطوط إال

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 
 :بن الحجاجا

 أن يهجر الــــــــــــــنوم وال يغفي  قد حلف الـــــــــشوق على طرفي
 في أنـــــــــــــــــه يظهر ما أخفي  ولج دمعي حيـــــــــــــــن ودعتها
 يقصر عــــــن وجدي بها وصفي  فديت ست ا لــــــــــــــــــي معشوقة
 وبظــــرها يحــــتــــــــك بالسقف  هاتنام في البيــــــــــــر على ظهر

 طوله، وعنــــــــدها أجوبة تشفي:  قالت وقــــــــــــــــــــد ليمت على
اَ كما  ال يحسن الـــــــــــــــديك بالعرف  ال يحسن البـــــــــــــظر أَجم 
 نفقة الكلفيكأنـــــــــــــــــــــــها ع  هذا وفــــــــــــي باب استها شعرة
 فديـــــــــــــــــت عينيها إلى خلف  جارية ال يهتــــــــــــــــدي وعدها

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج
 حلت بأعـــــــــــــــــدائك الحتوف  اليوم يا سيدي الــــــــــــــــكسوف
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 1ع الـــــــــمخرج الكثيففي مفز  واليوم أصبـــــــــــــــو إلى لحاهم
 تلحس شــــــــــــــــــق استه ثقيف  واليوم جــــــــــــــدي الحجاج فيه
 في الفم مــــــــــــن سرمها خلوف  واليوم عنـــــــــــــــــــدي فيه فتاة
 من حول بــــــــــاب استها وقوف  قاعدة واأليـــــــــــــــــــــور شتى

 وواحد حـــــــــــــــــــولها يطوف  منــــــــــــــــــــــــــهم قعودثالثة 
 منهم دنـــــــــــــــــــي وال شريف  ال يتخطى إلــــــــــــــــــى خراها
 وللخصى فـــــــــي استها مصيف  في فمها للـــــــــــــــــــسقاة مشتى
 يشربه الشـــــــــــــــاعر السخيف  وفي يدي للـــــــــــــــشراب رطل
 القطن فـــــــــــــــــــي ذقنه نديف  هذا حديــــــــثي، حـــــديث شيخ،

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج
 كان في الـــــــــــــــــمقدور سابق  يا من نوت قتلي ألمــــــــــــــــــر

 ق، فــــــــــــــــإن لي معهم دقائق ـ السمر الدقـــــاويلي علــــــــــــى 
 ـــية كل ذي أيـــــــــــــــر مراهق ـ ووقــــــــــــائــعا شــيــبــن لــحـــ
 في الطول أعــــــــــــناق الغرانق  غفل ألن بـــــــــــــــــــــــظورهم
 ـــــــــــــــرجون وال البيادقيتدحـ  وعجائز مثــــــــــــــــــــل الحصا
 رب، واللـــــــــــحى سود العنافق ـ أحراحهم بيض الـــــــــــــــــــشوا
 ـــبلق أعــــــــــــــــشاش العقاعق ـ فكــــــــــــان شعر أستاههن الـــــ
 مــــح فــــــي الفراش وال تضايق ـ من كل واســــعــــــــة تــــــــــسا
 مثل الــــــــــــحنون من المطارق  في رأس ســــــنــــــــــــدان استها
 في لحمــــــــــــــــــها قوت لباشق  أبصرت لحيـــــــــــــــــــــتها وما
 ـــت مجــــــــــيء محتال مسارق ـ فأقمت أيــــــــــري ثــــــم جــــئــ
 زانٍّ قليـــــــــــــــــــل الدين فاسق  يءونصحـــــــــــــــتها نصح امر

 ي الــشــيـــــــــــخ محمود موافق ـ قلت اقــبــــــــلي رأيــــــــــاً، ورأ
 فتناولــــــــــــــــــــــي هذا النقانق  إن كنت تشكـــــــــــــــــــين الخوا
 2ــــــــــــــــــاذقة وحازقإال بحـــ  عوادة مـــــــــــــــــــــــــا رضتها
 جوف عنفـــــــــــــــــقة ابن رايق  تخرى إذا حضــــــــــرت شريرة
 ئــــعــــها عــــــــلى كل الطرايق ـ مفتنة تجــــــــــــــــري طــــــــبا
 أعدائـــــــــــــــــه الغفل الطوارق  يا من أنيك أبـــــــــــــــــــــا نساء
 متمنع الــــــــــــــــهضبات شاهق  ال زال ملكـــــــــــــــــك في ذرى

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج
 إلى وجــــــــــــــــــــــــــه صفيق  أعــــــــــــــــواذلي والحق محتاج
 ــــــــــال صديقهو ذا تــــــرون ب  والحق صيـــــــــــــــــــــرني كما
 فــتــنــتــه بالـــــــــــــــقد الرشيق  إن ابــــــــــن حجاج لـــــــــــــمن
 ـــــقتها ألــــــــــــــــذ من الرحيق ـ بيضاء مثل الــــــــبــــــدر ريــــــ
ا ركبـــــــــــــــــــت على استها  فيقوحدي لــــــحــج بــــــــــال ر  لم 
 لحم علــــيـــــــــــــــه غشاء دبيق  في شق محــــمــــــــــل عصعص
 ق، فــــمــــــــــنزلي ذات الشقوق ـ قلت: انــــــزلي بــــذات عــــــــر
 حرها عــــــــــــــــــلى واد عميق  لكنني أشــــــــــــــــــــــــرفت من

 بالعرض فـــــــــــي ذاك المضيق  جحرها ورأيت بســـــــــــــــــــرة
 ت أعـــــــــود من نصف الطريق ـ شوك أم غــــيــــــــــالن فــــــــكد
 حمراء كالـــــــــــــــــفص العقيق  ولمحــــــــــــــــــــت ودعة كسها
 وق، نـــــــــــــاتي العرشارياـــع  ـ وهناك جرح تــــحــــت مجــمـــــ
 يحسوه بــــــالـــــــــــسمن الرقيق  يمسي خصــــــــــــــــــــاي بمثله
 ـــراري الــــــــــمصرح بالفسوق ـ يا من يغيــــــــب عــــــــلى إقـــــ
 يقوم بيــــــــــــــــــن الناس سوقي  ببضائع الــــــــــــــــسخف الثمين

 ـــدر وهــــــــــــــو كالقطم الفنيق  ــــــهـــولـــــــرب فحل ظــــــل ي
 فشوته فــــــــــــــــي ذاك الحريق  لفحته جمرة خاطـــــــــــــــــــري
 يصل الصبــــــــــــوح مع الغبوق  فقل للوزير مقــــــــــــــــــــال من
 ــــــــــرام العُلُوقب بــجــنــب أس ـ ويسد أحــــــــــــراح الــقـــــــــحا
 أي لعمـــــــــــــــــــري والصليق  بغداد أطيــــــــــــــــــب من سعى
 ـــــظم مـــــــــــا أجل من الحقوق ـ ووحق رأســــــك وهــــــو أعـــــ

                                                           
 في مفرغ المخرج الكنيف.: تكررت كتابة هذه المقطوعة بخط آخر بعد ثالث صفحات، وكتب هذا الشطر كالتالي 1
ً  َحزقه 2 باط والَوتِر.: شد ه. َعَصبه وضغَطه. والَحْزقُ : يَْحِزقُه َحْزقاً وحَزقه بالحْبل يَْحِزقه َحْزقا  )لسان العرب( شدة َجْذِب الر ِ



 والبثوق السكورةبيــــــــــــــــــن   لوال الـــــــــــــــــــحصار وضيقه
 د بــــــــــــــــــه انقطاع المنجنيق ـ ن حــجــــر يــــــــــعووالخوف م

 ورؤوســــــــــــــــهم مثل السويق  فإذا الذيــــــــــــــــــــــن رموا به
 من نعمة الــــــــــــــــعيش الرقيق  العتضت عنـــــــــــــــــدك بالشقا

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :1قال ، ابن الحجاج
 ألكســــــــرن الــــــــــــــــــفستقه  جميــــــــع مــــــالـــــــــي صدقهْ 
 غفالء هـــــــــــــــــــذي المخرقه  وال سمعــــــــــــت مــــــنــــك يا
 قهيصبــــــر تــــحـــــــــت المطر  ال بد للــــــــســــــــــنــــــــدان أن
 أسبكــــــهــــا فــــي الــــبــــــوتقه  وفيشــــــــتي ال بــــــــــــــــــد أن
 مثلي الشــــــيــــــــــــــوخ الفسقه  طلبُت مـــــــــــــــــــــــــما تطلبه
 أعشــــقــــــها مــــــــــــــــــــدَققه  أريد من لــــحــــــم اســـــــت من

 ــــقــــــــوادة الــــــــــــــــــموفقه ـ لشان فــــــي عــــــــجوزنا الـــوا
 فهي ربــــــــــــــــــــــــــوخ خِلقه  تقول لــــــــــي: ال، فــــــي استها
 قطعَت خــــيــــــــــــــــط المخنقه  إنك إن تـــــــــــــــــــــــــحسستها

 جاحظــــــــــــة مـــــــــــــــــبرقه  عــــيـــــــــــن استها أما تــــــرى
 قوس الــــــخــــــــــــــصى ببندقه  تخاف أن تـــــــــــــــــــــــضربها
 فراشــــــــه مــــــــــــــــــــــــفلقه  أما تراهـــــــــــــــــــــــا وهي في

 يشبه وجـــــــــــــــــــــــه الملَزقه  ـــــــــــههعن َخــــــــَزري وجــــ
 ــــفراش مــــــــــــــــــــامون ثقه ـ وهو على أيــــــــــــرك في الــــــ
 هذي الضــــــــــــــــــروط الودقه  فلم لهجــــــــــــــــت بـــــــــاستها
 ل هــــــــــــــــــــــــــذي َشبلقهفك  قلت لهــــــــــــــــا بـــــس اسكتي
 عدمت هــــــــــــــــــــــذي الشفقه  أحب أن ال تـــــــــــــــــــــــشفقي
 برجلهــــــــــــــا مــــــــــــــــعلقه  فكل شاة فـــــــــــــــــــــــــــي غد
 ـــــــــي مــــــــــخربقهمن فزعـــ  نعم وما بـــــــــــــــــــــــال استها
 َشرطتـــــــــــــــــــــــــــــه معلقه  وإنما لــــــــــــــــــــــــــي مبضع
 شكلــــــــة كــــــــاف مــــــــطلقه  كأنما بــــــــاب اســــــــــــــــــتها
 ــــــــــــــــحققهحروفــــــــــه مـــ  بين سطـــــــــــــــــــــــــور كاتب
 سيدنا فــــــــــــــــــــــــــــي ورقه  يكتب لــــــــــــي بـــــــــــين يدي
 روحي بــــــــــــــــــــــــــه مرنقه  بالخبز واللحم الــــــــــــــــــــــذي
 ــي الصدقهَحلت عــــــــلـــــــــــــ  قوتان لــــــــي مــــــــــــــذ حرما
 تشرق منــــــــــــــــــــها األروقه  يا قمــــــــــــــرا طـــــــــــــــلعته
 أبواب رزقـــــــــــــــــــي المغلقه  يا من به قـــــــــــــــــــــــد فتحت
 2جودُك حــــــــــــــــــذق العقعقه  وق ع لــــمــــــــــــــــــــــــن َعل مه

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج
 وال مرحبا بالشيــــــــب شيب المفارق  سالم على عهد الــــــــشباب المفارق
 فيا لك مـــــــــــن واش بها غير ناطق  عدو وشى عند الـــــــــغواني بلحيتي
 ـــــــــحيتي غير واثقبعهد استها مع ل  فال تطمعاني فــــــــــــي هواها فإنني
 مقام الخرا بيـــــــــــن اللحى والعنافق  أرى الشيب عند الـــــــــغانيات َمقامه
 تحن إلى زب الـــــــــــصبي المراهق  وكيف يروم الـــــــــــشيخ كس صبية
 وما الموت إال فــــــــي متون البوارق  من البيض حتفي فــرفقا جوهر استها

 تماثيل شك عملــــــــــــــَت في جوالق  فياش الزنج فــــــــي عيبة استهاكأن 
 إذا قعقعت في الــــكف مثل الصواعق  شديدة أسر الخلــــــــــق فرقعة استها

                                                           
 أبو عبد هللا الحسن بن أحمد بن الحجاج:ثعالبي، يتيمة الدهر لل: في 1

 ألكســــــــرن الــــــــــــــــــفستقه  جميــــــــع مــــــالـــــــــي صدقهْ 
  سنديــــــــة مـــــــــــــــــــــــطلقه   كــــــــــــــــــــــــم تهذين يا فبس

 يصبــــــر تــــحـــــــــت المطرقه  نال بد للــــــــســــــــــنــــــــدان أ
 أسبكــــــهــــا فــــي الــــبــــــوتقه  وفيشــــــــتي ال بــــــــــــــــــد أن

 ـــــمردي صمـــــــــــــــيم الدرقه ـ بالــــــ أطــــــــــــــــــعنال بد أن 
 ــــــــــــــــــــواد الحدقهجوف ســ  في الـــــــــــــــــــــــميلوأن أمر 

 ــــحم وأحـــــــــــــــــسو المرقه! ـ تريد مني أتــــــــــــــــرك اللـــــــ
 بسي مـــــــــــــــــــــــــــن الملبقه  ليس الــثـــــــــــــــــــــــريد بابتي
 ـــــــــــــــــــدَققهأعشــــقــــــها مـ  أريد من لــــحــــــم اســـــــت من
 عدمت هــــــــــــــــــــــذي الشفقه  أحب أن ال تـــــــــــــــــــــــشفقي
 برجلهــــــــــــــا مــــــــــــــــعلقه  وكل شاة فــــــــــــــــــــــــــي غد
 ـــــوف الحلقهـــزرفــــــين جــــــ ـ ال بد مــــــــــــــــن أن يقع الـــــــ
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 صدى سرمها بالعرض من دون سابق  إذا ضرطت فــــي نهر عيسى أجابها
 استــــها ترمي الخصى بالبنادقوعين   عيون المها تـــــــــرمي القلوب بنبلها
 كما كان يغـــــــــــزى قبلنا مرج دابق  ولما غزْت ثغر استــها فيشتـــي معي
 وما زلت عـــــــــــــبارا لتلك الخنادق  غبرت بأيري وحـــــــده خندق استها

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج
 لهن على العـــــــالت غير مفارقِ   ــــيات فإننيخليلي أما الغانــــــــــ

 الغالمي معتادٌ للـــــــبس المناطقِ   ومنهن مثل الظبي هيفاء خصرها
 حملُت بــأيري بظرها فوق عاتقي  إذا طرقتني بـــــاستها وهي عاتق
ى النيافق  لها كفل ضخم يمـــــــــور بشحمه  1فسروالــــــها منه ُمهر 

 غناء كغــــناها في جميع الطرائق  م يطرق الـــــــسمع قبلهاوعوادة ل
 وتغزو بـــشق استي مبال الخارق  تلجلُج في بطني بــــــــــلحية معبد

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج
 است فتاة بــــــــــــددت فيه دقيقي  كيف لي بالخالص من شوك شعر 

 ما رؤي مثـــــــــــله على مخلوق  ـــما عملت بسرموهي خود كــــــ
 ـــرة فــــــي درز سرمها المفتوق ـ إن سلمى ال يعـــمل الخيط واإلبـــ
 ف حواشي برد استها في الطريق ـ إن سلمى تمشي وتسحب أطـــــرا
 بات طست استــــــــــها بال إبريق  إن سلمى مذ نمــــــت عنها بأيري

 ضرب األيـــــــــــر خلفها بالبوق  ى ما دبدبدت قـــــــط إالاست سلم
 تتلقى الخصى بــــــــــوجه صفيق  قحبة طْبعــهـــــــــــــا رقيق ولكن
 أكُل لحم الــمعزى وشرب السويق  قحبة سمن استـــــــــها في فراشي

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج
 يا هالل الــــــسما وغصن األراكِ   ـــــيء عليك في إزاركأي شــــــ

ق اللــــــــــه فيشتي في خراك  أي شـــــــــيء عليك في أن أراكِ   غر 
 فلعمـــــــــــــــري لقد بلغت مناك  إن تكوني يــــــــــوما تمنيت قتلي
 لى يمناكواعرفي فضلــــــــــها ع  مكنيني مـــــــن بوس يسراك ألفا
 وقت غسل الــــخـــــرا بمستنجاك  إن يسرى يديــــــــــك أقرب عهدا
 فهذا جــــــــــــــــــزاء من يهواك  نشقيني منهـــــــــــا نسيم توضيك
 استك قـــــــد ذاب منه شحم كالك  زعموا أنك اشتكـــــــيت حمى في
 ــــــــــــــــــر عارم نياكشبق األي  مرض ال يـــــــــــريد غير طبيب

اك  في السرم توحاكشيخ ســــوء إذا   خري فــــــــــي الفراش أو خر 
 السقف برجليـك أو افتحي لي فاك  اطرحي نفسـك اطرحي واضربي
 2مع بــــزور الــــــفقاح والنكناك  وخذي من أصـول قثاء المخاصي
 ل النــــــــــــــــهار في مفساكطو  تجدي للشـــــــــفا مثل دبيب النمل

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج
 الــــعــــــــــــــــظم َوِدك 3ممخخ  وقحــــــــــــــبة عصــــعصــــــها
 عن أسود الــــــــــــــــشعر َحِلك:  قالــــــــــت وقد فلقتـــــــــــــــــها

 وِشل بــــــــــــــــــــــــرجلي ونك  ــــــــــــــــدال والِمَرادع الجــــــــ
 وذاك خــــــيــــر لــــــــــــي ولك  قلت: فمن خــــــــــلــــــــــف إذن
 ن مـــــــــــــــــــــــن قدام قد ترك ـ فالنيك في هذا الـــــــــــــــــــــزما

 رحب الــــــــــــــــــــــفناء منهتِك  ــــــي مبعرافدورت لــــــــــــــــــ
 أحسنت لــــــــــــــــــي ُمتعت بك  فقلت إعجــــــــــــــــــــــــــابا بها
 فتوح مـــــــــــــــــــــــوالنا الملك  أحسنت يــــــــــــــــــــا أوسع من

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :الحجاجابن 
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 إنــــــــــــــــــــــها ليلة تعُر الليالي  لعن اللـــــــــــــــــه ليلتي بالسكال
 يـــــــــــا موالي أهل درب الموالي  حيــــــــن وافى المساء يذكر أيري
 وما لي بخرابهأنــــــــــا ما للقرى   وابتــدا في خصومتي، قال: قل لي

 بمفــــــــــــــــــــس ا غزالة وغزال  ضاجع حصنيحيـــث ال يؤنِس الم
 ـــراء، تجزي بــــــه على كل حال ـ قم فُحْش لي في الحصن فضلة بظـ
 مستـــــــــــحث قد لج في استعجال  قمــــــــت من ساعتي أدور وأيري
 خـــــــلف تل من بعض تلك التالل  فــــــــــإذا صوت ضرطة من بعيد

 ال يــــــــــوازى به ضراط الرجال  ـــراط النساء من حيث وافىوضـــ
 أنت من؟ قلـــــــت: جوندار الوالي  قلت: مــــــن ذا؟ قالت: أنا أتوضا،
 وأظــــــــن استك استعارت سبالي  هاك هــــــذي روايتي فوق بيضي
 اليمــــا مضى من خصومتي وجد  قالـــــــت: الحق ما تقول، فهب لي
 ضرب الـــــــــقرط جانب الخلخال  ثم شالت بــــــــــــــرجلها لي حتى
 أصــــــــفر الوجه ناحل الجسم بال  فإذا ثـــــــــــــم أشمط الرأس ألحى
 فــــــــــــأنا اليوم مسرف فيه غالي  صـــــــــــح لي مذهب التناسخ فيه
َحما لي  إن هـــــــــــذا الحر الذي فيه حلت  روح شيــــــخي وعمي الرُّ

 من شيوخ الـــــــــــــكتاب والعمال  رئيساأنيس فتحرجــــــــــــــت أن 
 أنت مـــــــــــن زاهد سريع المالل  ورأت فتــــــرتي فـــــقالت: بنفسي
 ـــــتك واستــــــــــسلمي بغير قتال ـ قلت: دوري فصافحيني شق اســـــ

 كــــــل  صبري وقل عنها احتمالي  ــــــــت: السيف دون ذاك. فلماقالــ
 وهــــــو كالكهف تحت تلك الجبال  وأرتني شق اســــــــــــتها من بعيد
 ـــيــيـــه وال رمح ضمرة بن هالل ـ صاح أيري ورمحه فوق خــصـــــ
 رب وائل عن حياللقحــــــــــت ح  قـــــــــــــــــربا مربط النعامة مني
 ســـــــــــرم ستي ذاك الشقي بحال  ثــــــــــــــم أهوى بطعنة بات منها
 دمه مــــــــــــــع خراه مثل البزال  فــــــــــــــــتولى بقوله وهو طعين
 وإنــــــــــــــي بحرها اليوم صالي  لم أكن من جناتها علم اللـــــــــــــه

 إنـــــــــــما البغي شعبة من ضالل  ذي جناية البغي. قالت:قلت: هـــــــ
 أنــــــــــت أولى بالرفق واالحتمال  يـــــــــا بني، أمك العجوز احتملها
 ـل من ركبتيه في است أخت خالي  قلت إن كنت أنت أمي فساق الفيـ
 واختالل بيـــــــــــــن حالي تشعث  هـــــــــــــذه قصتي وما زال عقلي

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج
 وعلى شاربــــــي أبيــــــك اسلحني  افتحي فاك في الخالء وابلعيـــــــني
 ولكن، مع الخــــــــراء، فأخرجيني  أدخليني بالطول في استك والعرض
 الحب كوني وكما تشتهيـــــــــن في  كيفما شئت فـــــــــي الهوى كونيني
 مــــــــــــــــر هذا المدهده المجنون ـ أنت ليلى فــاْرِث لتيس بني عــــــــا
 ومن استي إلـــــــــى قفاي اسلخيني  اذبحيني فــــــــــي الحب ذبحا رفيقا
 كل يوم إن كنـــــــــــــت تستمريني  وُكليني إمـــــــــــــا شواء أو طبيخا

 رياح غليظــــــــــــــــة فاضرطيني  ـــي استك من نعليوإذا عارضتك ف
 مسرفا في الــــعلــــــــــو من ُسلتين  انصبي لي من أصل بظـــرك جذعا
 جميعا إلـــــــــــى السماء فاصلبيني  ثم شيلـــــي أيري عليه بــــــشفريك
 ست في كل حينوفــــــــــرد في اال  أنا راض بــــبوسة مــنك في الشهر
 فــــــاشتريني إن شئت أو فاكتريني  أنـــــــــــــا عبد أنيك في الليل ستي
 فــــــــــــي هواها موصولة بسكون  يــــــــــــا عذولي أما ترى حركاتي
 بــــــيـــــــــــع ال خاسر وال مغبون  هــــــــــي ستي قد بعت رقي عليها

 كــــــــل أيــــر مــخــبـــــط مجنون  ـــــــــــــفر إليهسرمــــــها مندل يــ
 ويخــــــــــــــرأ في لحية الصيقوني  مغرم النيـــــــك، فيه يصفع سيدوك
 ـــمــــــــخاصي في فلكها المشحون ـ ولها است بالليل يحمل سكان الـــــــ
 ــــــــل يوم وليلة بالزبونـــلي كــــ ـ سرمها في الشراء وفي البيع يــــغــ
 ـــعين غيــــــــــــــــاثية إلى تسعين ـ كل يوم دْخــــــل استها بين سبـــــــ
 كل يوم قد صـــــــــــــــار كالقانون  ارتفاعا محصــــــــــــــــال بحساب
 ة الستينبين شفريـــــــــــــــــن نسب  بحساب يعــــــــــــــــــلم البظر منه
 جوادا بالـــــــــــــــسير غير ضنين  أيها الراكب الـــــــمغلس في الظهر
 ـــن الــــــــــذي ال يعود كالعرجون ـ اشُك عني شوقي إلى قمر الـــــحسـ

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 قال يشكو الحجاب إلى أبي الريان:، ابن الحجاج



 عين استــــــــــــــــــــــــها سخينة  ـــــعيني رعناءلي حبة حبه لـــــــ
 نوس عقـــــــــــــــــلي بغير زينة  تزينت لــــــــــــــــي يوما وكانت
 وقدمـــــــــــــــــــــت فقحة سمينة  فحين هـــــــــــــزت خصرا دقيقا
 ــــي عرفه كنينةوفيه فــــــــــــــــ  صعدت مستـــــــمطرا است ستي
 مثـــــــــــــــل حصا جامع المدينة  حتى رأيــــــــــــــــت الفياش فيها
 صيرتـــــــــــــــني بالجعس طينة  لكـــــــــــــن كلما جئت سرم ستي
 ضعيفة فــــــــــــــي الهوى مهينه  فعدت مستــــــــــــــــــعجال بنفس

 الــــــــــــــــوقار والحلم والسكينة  من باب شيخمثل رجوعــــــــــي 
 صحبــــــــتــــــــه صحبة السفينة  مولى تواليــــــــــــــــــــــته ولكن
 فــــــــــــــــــــمهجتي عنده رهينة  وسيــــــــــــــــدي إن حجبت عنه
 ـــــــم أتكلم بنصف سينةلــــــــــــ  ولـــــــــــــــــــو أمنت القباب منه

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 قال ]من أبيات[:، ابن الحجاج
 وسؤل نفسي ومشتـــــــكى حزني  ونور عينــــــــــــي ومنتهى أملي
 باألمس كــــــــــانت وليت لم تكن  صبية طفلة كـــــــــــــــــما نشأت

 الزب بــــــــمقدار ربع رطل مني  1عطةلـــــــــها كسيس بــــال مسي
 مع صغر السن أن توبخــــــــــني  مــــــا أنس ال أنسها وما احتشمت
 وهـــــــــــــي إلى جانبي تسمعني  فقد رفعــــــــــــت باستها عقيرتها
 ـــــزره، كأنــــــــــه ميت بال كفن ـ قالت: فــــــــأيري المحلول ميـــــ

ِمن  ـــــــــا شيخ هو ذا تروم مجتهدايـ  نهوض هـــــــــــــذا المقنع الز 
 ينزف مــــــائي الجماع من بدني؟  قلت: ابن ستين كـــــــم ينيك؟ وكم
 منه فني 2ست سنين بـــــــــالتور  والماء ماء الفرات لـــــــــو نزفوا
 ـوال البظراء عنه غنيوكنت لــــــ  عذرا، إليه افتقــــــرت من خجلي

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 قال:، ابن الحجاج
 على شـــــــــــروط السخف مبنية  اسمع حديثي إن لـــــــــــــي قصة
 قــــــــــــــــرابة، بالحشر شوطية  حصلــــــــــــــــت باألمس وقوادة
 جنية فـــــــــــــــــــــي خلق إنسية  تحلف باللـــــــــــــــــــه على أنها
 كأنــــــــــــــــــــها الظبي خالسية  قالت: أوافيــــــــــــــــــــك بعوادة
 أظلـــــــــــــــــــــــك الليل فبدرية  شمسية الــــــــــــــوجه نهارا وإن
 ـــــــن الفعل بالنيةيتم حســــــــــــ  قلت: أجل فاجتـــــــــــــــهدي إنما
 حماقة تعــــــــــــــــرض حمصية  حماقة مني ومــــــــــــــذ كنت لي
 مـــــــــــــــــن كدد الجسر جارية  فلم يــــــــــــــــرعني غير طبرية
 مطيــــــــــــــــــــرة ظلماء شتوية  قـــــــــــد رزقت عود من في ليلة

 إذا مشى إال بـــــــــــــــــــصبحية  ريقا بـــــــــــــهاال يبصر األير ط
 تضرط من جانــــــــــــــــب برية  تبول من بحر عـــــــــــــــلى أنها
 هـــــــــــــــــــــــدير أطيار شآمية  كأن صــــــــوت الريح في جوفها
 ــــــــــــــــــمنبت كرديةكثيفة الـــ  لـــــــــــــــــها حر أشيب ذو لحية
 خفيفة الـــــــــــــــــــــتلميع فضية  وشقرة بلــــــــــــــــــقاء بصاصة
 شاة عــــــــــــــــلى المحمل مكية  كأنها مـــــــــــــــــن فوق أفخاذها
 ةكظبية عفـــــــــــــــــــراء وحشي  فلم أزل وهــــــــــــــي إلى جانبي
 وهي عند الــــــــــــــــــنيك تيسية  أنب مثل الـــــــــــــتيس من فوقها
 عن ذي بـــــــــــــــزور فيه مائية  شلت برجلــــيـــــــــــــــها وفلقتها
 يبلع عصــــــــــــــــبان الخصانية  عن نهم أهـــــــــــــــــــوج أعجل

 مثنية الرجلــــــــــــــــــــين ملوية  ـــــــــها ليلةتمكثت ليلتــــــــــــــــ
 دجاجة بالــــــــــــــــــــنار مشوية  كأنها وهي عـــــــــــــــلى ظهرها
ْت عـــــــــــــــنه حسرية  مفتوحة المفـــــــــــسى كأن استها  باب تنحَّ
 ــــــــــــــــــبظراء جنيةكأنها الــــ  وهي بشرب الــــــــــــراح مفتونة

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن حجاج ]زوجة؟[
 أفعالـــــــها الموغلون في الشارع  فـــــي البيت، لي درة، يحدث عن

                                                           
اإِلناء يجعل فيه السَّعُوط ويصب منه في األَنف، األَخير نادر إِنما كان حكمه الِمْسعََط، وهو أَحد ما جاء بالضم مما : والُمْسعُطُ  السُّعُوطُ والنُُّشوُق والنُّشُوغُ في األَنف، .. والسَِّعيطُ والِمْسعَطُ : سعط 1

 )لسان العرب( يُْعتَمُل به.
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 الجائع 1يــــــــــــــأكل رز البهطة  تأكل لحم القفا الــــــــــــسمين كما
 بوابة الشعراءمن: 

 
   :األعشى (ة / سوداءسخرية مر)

 ـــــــة َكْلَحةً غـــــــــــــيَر اْفتِرارهْ  ـ ولََسْوف تَكلَُح لــــــــــــــألسنـــــــ
 2ــــيَــــــتها وليــــــــس لها إَحاَرهْ  ـ تسير نْفُس فــــــــــوَق ِلـــــــــــْحـ

 ديوان األعشىمن: 
 

 قال:أبو نواس، 
 ن لطف الخصرـــمناطقها قد غبن م  ي زيها برمكيةــــــــــــــــغالمية ف

 زوقة األصداغ مطمومة الشعرـــــم  ن خدم القصرـــــــوناهدة الثديين م

 زمانا وما حب الكواعب من أمري  كلفت بما أبصرت من حسن وجهها

 ن عقد السحرــــــــــألينها والشعر م  ي كل مشهدــــفما زلت باألشعار ف

 عاد إلي مع العصرـــــــعلى غير مي  ت للوصال وأقبلتـــــــن أجابإلى أ

 الورس أو شعل الجمرــــبمشمولة ك  ال ودارت كؤوسناـــــــفقلت لها أه

 إلى هللا من وصل الرجال مع الخمر  عساها الخمر إني بريئة :قالتــــــف

 مع وزريففي عنقي يا ريم وزرك   اشربي إن كان هذا محرما :تـــفقل

 تها تجريـــــــأموت إذا منه، ودمع  :قالت بعبرةـــــــــــــفطالبتها شيئا ف

 ذا جزع البكرــــر فــــــــجويرية بك  :فما زلت في رفق ونفسي تقول لي

 ا قوم من لجج البحرــــــغرقت بها ي  ت لجةـــطـــــوســفلما تواصلنا ت

 زلقت رجلي ولججت في الغمر وقد  فصحت: أغثني يا غالم، فجاءني

 رت إلى القعرـــتداركني بالحبل، ص  وال صياحي بالغالم وأنهـــــــــــفل

 افرت إال على ظهرـــحياتي، وال س  يت أال أركب البحر غازيالــــــــفآ

 منصور عبد العال ـمن: الفكاهة واالئتناس في مجون أبي نواس 
 
 د بن الحجاجأبو عبد هللا الحسن بن أحم( است)

 يــبـــــــيت مثل الصبي المخضبْ   صبيةٌ بظرها بــــــــــــــــــــجنبي

 الفاعل فوق الفــراش يــــــــنصبْ   مفعول باب استها بــــــــــــــأيري

 لــــــــــــم يــتــفــقــه وال تــــأدبْ   وسرمها كان أمس غـــــــــــــــراً 

 أمور أهل الزنا وجــــــــــــــــربْ   ــــار منذُ قاسىفاليوم قــــــد صـــ

 بـــــــــــوق في وجــــــهه ودبدبْ   إذا رأى األير مـــــــــــــــــن بعيدٍّ 

 الثعالبي ـمن: يتيمة الدهر 
 
ا دخل بها وأرخيت الس تو( بين زوجين ) ج امرأةً، فلم  : قدم رجٌل من ا البصرة فتزو  ر وأغلقت األبواب عليه، ضجر األعرابي  أبو زيد الكالبي 

 : 3وطالت ليلته، حتى إذا أصبح وأراد الخروج منع من ذلك. وقيل له: ال ينبغي لك أن تخرج إال بعد سبعة أيام؛ فقال
ـــــذا األرواح والبلد القـفـر  أقول وقد شد وا عليـــــها حجابـهـا  أال حبـ 
ــذا سيفي ورحلي ونمرقـي ــذا منها الوشاحان والش ذر وال  أال حبـ   حبـ 
 فكان محـــــــــاقاً كل ه ذلك الشـهـر  أتوني بها قبل الــــــــمحـاق بـلـيلةٍّ 
هـا ني إال  خضاٌب بكفـ  فـر  وما غــــــر   وكحٌل بعينـــيها وأثوابــها الص 
هـا  فقــــلت: أال ال والذي أمره األمـر  تسائلــــــني عن نفسها هل أحبـ 
ــــه ما ينفع العطـر  تفوح رياح المسك والعطر عـندها  وأشهد عند اللـ 

 لبعض الشعراء يصف امرأة قبيحة وقال آخر: 
 اها عـلـى عـودـــــــــكأنما نيط ثوب  ه مـن زال ء فـاحـشةٍّ ــــــــأعوذ بالل  

 رقوب تحديدــوفي الذ نابي وفي الع  ال يمسك الحبل حقواها إذا انتطقت
ودــــــــــكأنها من حديد ال  ه من ساقٍّ لهـا حـنـبٌ ــــــعوذ بالل  أ  قـين سـفـ 

 ابن قتيبة ـعيون األخبار  :من
 
 :ألعرابي (هجاء امرأة)

                                                           
ٌب ِهْنِديَّتُه: البََهطُّ، محركةً ُمَشدَّدَةَ الطاءِ  1 ة بال ماء، واستعملته العرب بالهاء : البََهطُّ )القاموس المحيط(. بََهتَّا. : األُْرُز يُْطبَُخ باللبن والسَّمِن، ُمعَرَّ كلمة ِسْندية وهي األَُرزُّ يطبخ باللبن والسمن خاص 

 )لسان العرب(ةٌ طيبة كأَنها ذهبت بذلك إِلى الطائفة منه،فقالت بََهطَّ 
 رده.[: رجع. وأحا الشيء: رجوع. ]حار يحورلسوف تعبس لمشهد الرماح حتى تبدو أسنانك في فزعك، وما تبدو لضحكٍّ أو ابتسام. ولتزهقن  روحك حتى تسير فوق لحيتك حين ال سبيل إلى ال 2
 وقال أعرابي في امرأة تزوجها، وذكر له أنها شابة طرية، ودسوا إليه عجوزا:: ، رواية مغايرةابن عبد ربه -العقد الفريد : في 3

 وقد نحل الــجنبان واحدودب الظهر  عجوز ترجي أن تكـــــــــــــون فتية
 وهل يصلح الـــعطار ما أفسد الدهر  تدس إلـــــــــــى العطار سلعة أهلها

 فكان محاقــــــــــــــا كله ذلك الشهر  ــمحاق بليلةتزوجتها قبل الـــــــــــــ
 وكحل بعينيـــــــــها وأثوابها الصفر  وما غرني إال خضاب بكفـــــــــــها

 



بني 1أعوذُ باللـــــــــــــــهِ   إلى ُمَضاَجعَة  كــــــــــــالدَّلك بالَمَسدِ   مْن ليلٍّ يقر ِ
ا لمْست  اها فما َوقَعتْ فقد لََمسُت ُمعـــــــــــــرَّ   يـــــــــــدي إال على وتدِ  2مم 

 جنَب الضجيعِ، فيضحي واهي الجسدِ   في كل ِ عضوٍّ لها قــــــــرٌن تصكُّ به
 من: ديوان دعبل الخزاعي

 ابن قتيبة -عيون األخبار      
 
ج أعرابي  امرأةً، فلما دخل بها عابثها فضرطت ف( بين أعرابي وامرأته) خرجت غضبي إلى أهلها، وقالت: ال أرجع حتى يفعل مثل تزو 

 ما فعلت؛ فقال لها: عودي ألفعل. فعادت ففعل؛ فبينما هو يداعبها إذ حبقت أخرى؛ فقال األعرابي: 
ــــــــه حتى زدت في قرضك  طالبــــتــني ديـــــــناً فلـم أقـضـك  واللـ 
 ن ذا دأبك لــــــــــــم أقضـكإن كا  فال تلوميـــــــــــــني على مـطـلـه

 من: عيون األخبار ـ ابن قتيبة
 
 قيل المرأة كانت تطل ق كثيراً: ما بالك تطل قين؟ قالت: يريدون الت ضييق علينا، ضيق للا  عليهم!.( تطل ق كثيراً )

 من: عيون األخبار ـ ابن قتيبة
 ت: يريدون الض يق، ضي ق هللا عليهم قبورهم.وقيل المرأةٍّ كانت تطل ق كثيراً: ما لك تطل قين أبداً؟ قال

 من: أخبار النساء ـ ابن الجوزي
 

 دخل أعرابي على الحجاج فسمعه يقول: ال تكمل النعمة على المرء حتى ينكح أربع نسوة يجتمعن عنده.( زوجات 4 -تعدد )

ت واحدة حمقاء رعناء، والثانية متبرجة، والثالثة فارك فانصرف األعرابي فباع متاع بيته، وتزوج أربع نسوة، فلم توافقه منهن واحدة، خرج
أو قال فروك، والرابعة مذكرة، فدخل على الحجاج فقال: أصلح هللا األمير، سمعت منك كالماً أردت أن تتم لي به قرة عين؛ فبعت جميع ما 

 أملك، حتى تزوجت أربع نسوةٍّ، فلم توافقني منهن واحدة.
 ني، قال: قُل. فقال: وقد قلت فيهن شعراً، فاسمع م

ةَ العيِن أربَعا جُ   تزوجُت أبغي قُــــــر  ـــــــــــى لم أكن أتزوَّ  فيا ليَت أنـ 
 تزوجــــــُت بل يا ليت أنى ُمَخدَّجُ   ويا ليتــــــنى أَْعَمى أصمُّ ولم أُكنْ 
جُ وال ما التُّقَى تدري َوال ما التَّ   فواحدةٌ ما تعرُف اللـــــــــــه ربَّها  حرُّ
جُ   وثانيةٌ ما إن تقرَّ بــــبيتـــــــــــــها  مذك ــــــرة مشهورة تتــبـــــــــرَّ
 فكل الذي تــــأتي من األمر أعوجُ   وثالــــــثة حمــقاُء َرْعــــنَا سخيفةٌ 
ةٍّ   فليسْت بها نفسي َمدَى الدهر تُْبَهجُ   ورابعةٌ مفــــــــــــروكةٌ ذاُت ِشرَّ

 ثــالثاً ثــالثاً فاْشَهدُوا ال تــلجلجوا  طــــــالٌق كلُُّهن بــــوائــــــنُ  فهنَّ 
؟ قال: أربعة آالف درهم. فأمر له بثمانية آالف درهم.   فضحك الحجاج حتى كاد يسقط من سريره، ثم قال له: كم مهورهن 

 ابن عبد البر -من: بهجة المجالس وأنس المجالس 
 األصمعي: قيل ألعرابي: من لم يتزوج امرأتين لم يذق لذة العيش، فتزوج امرأتين ثم ندم، فقال: قال ( زوجتان ـتعدد )

 بما يَْشــــــــــــــقَى به زوُج اثنتين  تزوجُت اثنتين لفــرِط َجْهــــــــلي
 ً ـــــــــم بين أَكــــرِم نعجتينِ   فقلــــُت أِصيُر بينهما خـــــــروفا  أنــــعَـّ

 تََردَّدُ بين أخــــــبـــــــــــِث ذئبتينِ   ُت كنعجــــةٍّ تُْمِسى وتُْضِحىفصر
ـُج ُسخْط هذى  فما أْعــــَرى من إحدى الس ْخطتينِ   رضى َهـــِذى يهــيـ 
تينِ   وأَْلقَى في المعيشة كـــــــــلَّ بُوسٍّ  رَّ  كذاك المرُء بين الــــــــــــض 

 ِعتاٌب دائــــــــــــــــــٌم في الليلتينِ   ــــــتلك أُخْرىلَهــــــــــِذى ليلةُ ول
 ابن عبد البر -من: بهجة المجالس وأنس المجالس 

 
قال وقد تزوج أبوه  أبو الحسين المصري الشاعر الماجن المعروف بالجزار... وكان ماجنا ظريفا حلو المناظرة...( هجاء زوجة األب)

 :3بعجوزة
 ل وال ذهنــقــها عـــــــــــــليس ل  خةــــــــيــي شــخ أبــــتزوج الشي

 ولها قطنــــــــن حــــــوشعرها م  ةـــــــــــي فرشها رمــــــــكأنها ف
 ها سنــــــــمــفقلت: مــــــــا في ف  ها؟ــنــم ســـي: كـال لــــوقائــل ق

 رها الجنـــــصــبــرت تــســما ج  رتـها في الدجىــرت غــــفــلو س
 ابن كثير -من: البداية والنهاية 

 
 ابن حجاج، قال في شيخ بني بعجوز:

 قد دخل الــــــــــــــــشيخ بالعجوز  أفصح ودعـــــــــــني من الرموز
 في ذلك الـــــــــــــموضع الحريز  من لي بها حيـــــــــــــن ضاجعته
 وهي إلى جانــــــــــــــــب العزيز  يخافكنت أخــــــــــــــــرا على زل

 1/650ياقوت  -معجم األدباء من: 

 

                                                           
 ال بارك للا  في ...: يروى 1
 فيما لمست: يروى 2
 وردت نفس األبيات في موضع آخر من الكتاب بترتيب مغاير. 3



 آخر:)غيرة عجوز( 
 تأخذها هبة الــــــــــــــــــــــغيور  أشكو إلى اللـــــــــــــه من عجوز
ـــــــــها بـــــــــقير  والزورديـــــــــــــــــــــــة الثنايا  قد خضبت كفـ 

 قد فركوه عـــــــــــــــلى الحصير  جهــــــــــــــــــــها قميصكأنما و
 ابن حمدون -التذكرة الحمدونية من: 

 
 :ابن الحجاج)رائحة( 

 تلف  هابيل فــــــــــــــــــي القماط  صبية أدركـــــــــــــــــــت وحواء
 ـــح آذار أو شباطمن ريــــــــــــــ  فديت من فــــــــــــــي استها بقايا
 يسيل من منخــــــــــــري مخاطي  قد أزكمتــــــــــــــــــــني فكل يوم

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج)سن اليأس( 
 ـ: يظلم فــــي عين فيشتي ويُِضي  ومبعرهاـ قلت لـــــــــــــــها ليلة 

 من كس خـود إذا أغضبُت َرِضي  ن دماأريد مقدار نقطتـــــــــــــــــي
 .أعوز أو لم يمكــنــــك فاقترضي  تمحلي لي هـــــــــــذا اليسير، فإن
 مـــــن عهد طوفان نوح لم تحض  فحلفت أنــــــــــــها، وقد صدقت،

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

قد أسنت عند عمير بين عبييد هللا ]بين معمير[  وكانت ضرة لعائشة بنت طلحة[  ف،يقال إن رملة ]بنت عبد هللا بن خل )في سن اليأس...(
 فكانت تجتنبه في ]مثل[ أيام إقرائها، ثم تغتسل، تريه أنها تحيض، وذلك بعد انقطاع حيضها. فقال في ذلك بعض الشعراء:

 قـطـرت منِك في حـمالـيق عـيـني  ضــــجـعل اللـه كـل قـطـرة حــيـ

 191: 11ي من: األغان

 التجاني –تحفة العروس 
 

 فقال: .عرضت جارية على المهدي فقال لبشار: امتحنها
   ه كثيًراـــــــــــــــــــــــــــأحمد الل

 فقالت:
 رت ضريًراــــــــــــــــــحين صي  

 .ا حاذقةنهفقال: اشتر الملعونة فإ
 راغبالـ محاضرات االدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء من: 

 
 ا:تهوقال بعضهم: مررت بجارية ذات جمال فأنشد )تحرش(

 تي أرى؟ـــــــــــــــــــــأن أنيك ال  ي وكيف ليـــــــــــــــــــويح نفس
 فقالت:

 ل من يرىـــــــــــــــفي الورى ك  يٌء يبيحهــــــــــــــــــــــــــذاك ش
 زاد والقرىـــــــــــــــــــــــأول ال  و للضيف عندناــــــــــــــــــــــــه

 الراغبـ محاضرات االدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء من: 
 

 أيضاً وهو من ظريف المعاني:ابن الرومي وقال  )عيوب(
 دة مربعةــــــــــــــــــــوامرأةً قاع  ي داِر حسين َمشرَعهـــــــرأيُت ف

 ةٌ مفقعهـــــــــــــــرجــــــــكأنها أُت  عهي استِها مجمــــــــــلها بظور ف
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 
  :دعبل الخزاعي (هجاء امرأة سوداء)

هاــــــــفتخضُب الح  ْت ِمْن َزْنِدهاــــــــتَْخَضُب كفاً بُتِكَ   نَّاُء مْن مسود ِ
 بَْعِض ِجْلِدهاــــــــــتَْكَحُل َعينَيها بِ   ـ ي مروِدهاــــــوالكحل ف -كأنها 

هاـــــــتُها بــــيءٍّ اسْ ــــأَشبَهُ شَ   َخد ِ
 ديوان دعبل الخزاعيمن: 

 وقال أعرابي في سوداء:
 بعض جلدهاــــــــــتكحل عينيها ب  ي مرودهاــــــــــــكأنها والكحل ف

 وقال فيها:
 ي لونه قاعدهــــــــــــــــــــقائمة ف  ك المسك وأشبهتهــــــــــــــــأشبه

 ن طينة واحدهـــــــــــــــــــأنكما م  ما واحدـــــــــــــــــال شك إذ لونك
 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 

 



  :دعبل الخزاعي (هجاء امرأة)
امُ   اردة المطبخِ ـــــــــــــــــوبرهاُن ب  ها واِسُع اْلَمْسلَخِ ــــــــــــــــوَحم 
 ى بَربخِ ـــــــــــــــألَْفَضْيَت ِمنها إل  و نـ .... نيـ....ـــــــــــــــــــوإِنََّك ل

 ِن في فرسخِ ـــــــليــــألبصرَت مي  ْن فَْرجِهاــــــَك عــــــولْو كشفْت ل
 
  :دعبل الخزاعي (هجاء امرأة)

 سٍّ َوَرأَْس بِعيراــــــــن  ــَل كــوَزبي  اَق نَعَامة  ــــي ُخَززٍّ َوسَ ـــتــيا ُركبَ 
 ِر ذاِت زفيرِ ـــــــــــــقطاعة  للظه  حمى نافضٍّ ـــــــــــيا مْن أشبهها ب

 جؤجِؤ الطنبورِ ـــِك كــوالصدر من  اِك قْد شمطا ونحرِك يابسٌ ــصدغ
، وف  ها يبيُت كأنهُ ــــــــــــــيا مْن معانق  ي ساُجورِ ـــــــفي َمْحبِسٍّ قَِملٍّ

نبُورِ ــــــــفوَق الل ِسَّاِن كَ   هاـها، فوجدُت لدغة ريقــــــــــقبلت  1لَْسعَة الزُّ
 ديوان دعبل الخزاعيمن: 
 ابن أبي عون  -التشبيهات      
 ابن حمدون -التذكرة الحمدونية      

 
  :دعبل الخزاعي (هجاء امرأة)

 ْن مبصقهْ ــــــــــــــفأبدْت لعينيَّ ع  د أَقبَلَتْ ــــــــــــــــرأَيُت غزاالً وق
 مشي كالبُْندٌقهْ ـــــــــــتَدَْحَرُج في ال  لِق دحداحةـــــــــــــــــقصيرة الخ

 ُب المعلقهْ ـــــــــــــإذا حسرْت، ذن  ال كفَّهاــــــــــــــــــــكأنَّ ذراعاً ع
ُط حاجبَ   جزها مْرفقَهْ ي عــــــــــــوتربُط ف  ها بالِمدادــــــــــــــــــتُخط ِ

 فستقهْ ـــــــــمناخِر كالــــــقصيُر ال  ها ُملَصَّقٌ ــــــــــــوأَْنٌف َعلى وجهِ 
 قربة المدهقهْ ـــــــــــــــــوآخُر كال  وطةــلُّ ــــبــــْدٌي كَ ـــــــــوثَْدياِن: ثَ 

 وقِِه الِمخنقَهْ ــــــــــــــــتُقَْعِقُع ِمْن فَ   ُر العظامِ ـــــــــــوصدٌر نحيٌف كثي
 ة ُمْعلَقَهْ ــــيــــَج فانِ ــــــــــــــــتَخالُ   هْ ــــــــــــــــــَوثَْغٌر إِذا َكشََّرْت ِخْلتَ 

 ديوان دعبل الخزاعيمن: 
 
  :دعبل الخزاعي (هجاء امرأة)

 رض، والعيناِن بالطولِ ـقنواُء بالع  فَْوهاُء َشْوهاُء يُْبِدي الَكيدَ َمضَحُكها
 ْد طُرَّ ِمن فِيلِ ـــــــــكأَنَّ ِمْشفََرها قَ   ِه نُقرتُهاـــــــــــــلها فٌَم ُمْلتَقَى ِشْدقي
واويلِ ــــــــــمظهراٌت جمي  ي َحلِقها َعدداً ـــــأَْسنَانُها أُْضِعفَْت ف  عاً بالرَّ

 ديوان دعبل الخزاعيمن: 
 الراغب األصفهاني -محاضرات األدباء 

 ابن أبي عون -التشبيهات 
 
 ابن الرومي: (هجاء امرأة)

 قامتها قامــــــــــــــــــــــــة فقاعه  دحــــــداحة الخلقة حـــــــــدباؤها
 جعلتها للــــــطــــيــــــــــر فزاعه  لو أنها ملكي ولــــــــــــــي ضيعةٌ 

 الراغب األصفهاني -من: محاضرات األدباء 
 ابن أبي عون  -التشبيهات       

 
 :وقال أبو نواس في قصيرة( في القصر)

 هاــــــقلتــــــــــها لــــــــتجر أثواب  هاــــــــــــــــبدت لنا في ثياب لعبت
 :وقال ابن الرومي في قصيرة

 ي جوِف قفاعهــــــــــــــكصعوةٍّ ف  اِل من قلةٍّ ــــــــــــتضلُّ في السرب
 ةُ فقاعهــــــــــــــــــــــــقامتها قام  قامِة دحداحةٌ ـــــــــــــــــقصيرةُ ال

 ً  :وله أيضا
 ي المنسىـــــــــــــتطرحها القلة ف  ة دحداحةٌ ــــــــــــــــــــقميئةُ الخلف

 ن المفسىـــا مــساهــــحــلقرب م  السهاـــــــل جــتــقــها تــــــــنكهت
  ابن أبي عون -التشبيهات من: 

 
  :دعبل الخزاعي (هجاء امرأة)

 اُء ذاُت مشافرِ ـــــــــــمفوهة شوه  وِل فيِه َسَماَجة  ـــــَوَوْجهٍّ َكَوْجِه الغُ 
 ديوان دعبل الخزاعيمن: 

  

                                                           
 ابن حمدون -التذكرة الحمدونية : في 1

 فوق اللساِن كــــــــــلسعة الزنبور  قبلتـــــــــــــها فوجدت طعم لثاتها
 



    :1دعبل ( امرأة )عيوب
 َوَضْبعٍّ وتِمساحٍّ، تَغــــش اَك ِمن بَْحرِ   أاُلُم على بُْغــــــــــضي ِلما بيَن: َحيَّة
 َسطــوة الدَّْهرِ  -لما بَدَتْ  -وَصْفحتُها  تُحاكي نَعيــــــًما زاَل في قُْبحِ َوْجِهها
 ً  وشعبة برسامٍّ ضممــــَت إلى النحرِ   هي الضَّرباُن في الــــمفاصِل، خاليا
 وإْن برقعْت فالـــقفُر في غاية  القفرِ   إِذَا َسفَرْت كانت ِلــــــــــعينيَك ُسْخنَة

 َرة  تأتِي بــــــــــقاِصَمة  الظَّهرِ ُمَوفَّ   ثــــْت كانـــْت جميَع مصائبِ وإن حد
رِس أَو نتِف شاربٍّ   وغنٌج كحطِم األنِف عيَل بِه صبري  َحديٌث كقَْلعِ الض ِ
ٍّ وَعن َهَرَمي ِمْصرِ   وتَْفتَرُّ عن قُلـــــــــــحٍّ َعدْمُت َحِديثها  وَعن َجبلي طي 

 من: ديوان دعبل
 ديوان الحماسة      

 قال آخر:( امرأة )عيوب
 وصليني بطول بــعِد الـــــــــمزار  2اصرميني يا خلقة الـــــــمجدار

 5أعيت على الـــمسبار 4قــروحا  والوصل بوجهك 3فلقد ُســمتــني
 8القسطار 7كــــساجة وجــبــيــن  6غليــظ وأنــــفناقــص  ذقــــن

 يا لــــــــــــثارات مستضاء النهار  ـــــها فبت أناديطال ليلي بـــــــــ
 قصار 10كــــذَيــــنـــــقا خنصراها  وكف 9الـفـصـعـــل الضئيل قامة

 من: ديوان الحماسة
 ديوان دعبل الخزاعي     

 
 )هجاء امرأة...سحاق وعيوب جسدية(

 بيحة المنظر، وكان يبغضها وتبغضه فقال فيها:جارية قد ولدت منه، وكانت سيئة الخلق ق السماعيل بن عماركان 
ـْردَةٍّ   12ألـصَّ وأخـبَث مـــــــن ُكــْنـدُِش   كالعـصـا  11بُِلـيُت بــــــــــَزمَّ

 وتـمـشي مــــــع األْسـفَه األْطـيش  تحـب النـســــــــاء وتـأبى الرجال
نَـتْ  يَـّ  13ـض الـــقـطا األْبـَرشولوٌن كبَـيْ   لها وجـه قــــــــــــرد إذا  ازَّ

ـةٌ   17من المْرعـش 16كمـثل الخوافـي  15َجـثْـلَـةٌ  14ومن فـوقـه  ِلــــــــمَّ
 19زادَ عـلى َكِرِش األْكــَرش 18بِ   وبطـٌن َخـواصـره  كالــــــــــِوطـا
 أِخــر  عـلى جانـــــــــب الَمـْفـَرش  وإن نََكَهْت ِكـْدُت مـــــــــن نَـتْـنها
لَّة  وثـدٌي تـدل ى عـــــــــــلى بطـنـهـا  الـــــُمـْعِطـش 20كِقـْربـة ذي الـثَـّ
 22إذا ما مشــــْت مشية المـنـتـشي  21وفَْخـذان بـينـــــــــــهـما بَْسـَطـةٌ 

 23كــساق الـدجـــــاجة أو أَْحـمـش  وساٌق  يخـلخـلــــــــــــــها خـاتــمٌ 
 من القـــبر ذي الَمـْنـبَـش 25أََصـلُّ   24ا أُْكـلَــةٌ وفي كل ضـرس لــــــه

وفـيها، وإِْصـــاللَ   ولـما رأيت خــــــــــــــوا أنـفـهــا
 ما تـْحـتَـشي 26

 أشد اصـفـــــــرارا من المـشـمـش  إلى ضامرٍّ مثـــــِل ِظـْلف الغـزال
 27ـن من األعمـشفـرار الهـجـيــــ  فـررُت من البـيت مــن أْجـلــــــها

                                                           
 : وقال آخرديوان الحماسة، : في 1

 وضبع وتمساح، تغــشاك من بحر  حية: أالم على بغضي لما بيــــــن
 وصفحتها لما بـــدت سطوة الدهر  تحاكي نعيما زال فــي قبح وجهها

 وشعبة برسام ضممــت إلى النحر  ن في المفاصل خالياهي الــضربا
 

 ما يعمل لطرد السباع في المزارع، فإذا نصب قائما نفرت منه، وكنى به عن الثقل والغلظ، وإن كل إنسان ينفر منها.: المجدار 2
 أوليتني.: سمتني 3
 الجروح.: القروح 4
 الميل الذي يختبر به عمق الجرح.: المسبار 5
 يلٌ طو: يروى 6
 خشبة تتخذ من خشب الساج.: الساجة 7
 الصيرفي الذي يتفقد الدراهم.: القسطار 8
 العقرب الصغير الضعيف.: الفصعل الضئيل 9

 مدقة القصار، وهو صباغ المالبس.: الكذينق 10
 المرأة التي تشبه الرجال خلقا وخلقا.: الزمردة والزنمردة 11
 ربان، طويلة الذنب، وتوصف بالخبث والسرقة. ويضرب بها المثل. وقد يكون كندش هنا اسما علما  للص معروف.ضرب من العقاعق، وهي طيور تشبه الغ: كندش 12
 اختالف اللون، فتكون فيه نقطة حمراء وأخرى سوداء، أو غبراء أو نحو ذلك.: البرش 13
 شعر الرأس المجاور شحمة األذن.: اللمة 14
 الغليظة الملتفة.: الجثلة 15
 افية  وهي إحدى ريشات أربع إذا ضم الطائرجناحيه خفيت.ج خ: الخوافي 16
 جنس من الحمام يحلق في الجو، وقد يعني هنا النسر الذي قد هرم.: المرعش 17
 سقاء اللبن،الثدي العظيم.: الوطاب 18
 العظيم البطن.: األكرش 19
 القطعة من الغنم.: راعي الغنم. الثلة: ذو الثلة 20
 فرجة.: بسطة 21
 سكران.ال: المنتشي 22
 الدقيق.: األحمش 23
 داء يصيب األسنان فتتكسر وتتساقط.: األكلة 24
 أكثر صال، وهو ما تغير لونه وأنتن.: أصل 25
 رائحة ما تحتشيه في فرجها مدة الحيض.: إصالل ما تحتشي 26
 الذي ضعف بصره مع سيالن دمع عينه غالبا.: األعمش 27



 الُمـْنـفَـش 2إذا راح كالـــــعُـطُـب  1وأْبـردُ من ثـلـــــج ساتِـيــــــدََما
ـةٍّ   4تـنِـق  على الشـــط من َمـْرَعـش  3وأرسُح من ضـفـدع عــــــــثَـّ
 تُـِمـرُّ المـحـــــــــــامل لم تُـْخـدش  وأوسع من بــــــاب جسـر األميـر

 5فـقْد قلُت طـــْردًا لها: َكْشـِكـشي  ـــــــــــي فال تـأْتِـهـافهـذي صـفاتـ
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 ألعرابي في امرأته 
ـــــــــــــــردةٍّ كالـعـصـا  مـــــــــــــن كنـدشألص وأخبـث   بليت بزم 
ينـــــــــــت  ووجه كبيض القـــــــــطا األبرش  لها شعر قـــــردٍّ إذا از 

 كــساق الـدجـــــاجة أو أَْحـمــــش  ساٌق  يخـلخـلــــــــــــــها خـاتــمٌ و
 أشد اصـفـــــــرارا من المـشـمـش  لها ركـــب مثـــــل ِظـْلف الغـزال
 إذا أسفرْت بدُر الــــــــــــــكشمِش   كأن الثآليَل فــــــــــــــــــي وجهها

 ابن أبي عون  -من: التشبيهات 
 أنشدنا دعبل: 

ـــــــــــــــردةٍّ كالـعـصـا  ألص  وأسرق مـــــــــــــن كنـدش  بليت بزم 
ينـــــــــــت  ووجه كبيض القـــــــــطا األبرش  لها شعر قـــــردٍّ إذا از 
 إذا سفرت بَدَدُ الــــــِكْشـــــــِمـــش  كأن  الثاليـــــــــــــــل في وجـهـهـا

  ألخبار )كتاب النساء( ابن قتيبةمن: عيون ا
 ديوان دعبل الخزاعي      

 
 قال جرير: )قبح امرأة( 

 إلى تيمي ةٍّ كــــعصا الــــــــــمـلـيل  ترى الت يمي  يزحف كالـــــــقرنبي
 وتمشي مشية الــجــعــل الــد حول  تشين الزعفران عــــــــروس تـيم
 شوى أم  الحــبــيــــــن ورأس فيل  يقول المجتلــــــون: عــروس تـيم

  من: عيون األخبار )كتاب النساء( ابن قتيبة
 

 رأى أعرابي  امرأة في شارةٍّ وهيئة، فظ ن بها جماالً، فلما سفرت فإذا هي غوٌل؛ فقال: )قبح امرأة( 
 علي  ولــــوال ذاك مت  من الكرب  فأظهرها ربي  بـمـن  وقــــــــــدرةٍّ 

ا بدت  خيٌر من الكلب 6قلت لها:الس اجور  من قبح وجههـاسب حت  فلــم 
 ابن قتيبة ـ  عيون األخبار :من

 
 وقال أخر: ( بين زوجين)

 لها ندٌب من حك ــــــها غير دارس  موت رة العـلــــــــــــــــــبـاء الـقـفـا
ز شـامـســــــــحرب غباب  إذا ضحكت حالت غــضوٌن كأنها  اءٍّ تحو 

 ن القد  يابســــــمغاران من جلدٍّ م  ها رشـاء مـحـالةٍّ ـــــــــريديكأن و
 ابن قتيبة ـ  عيون األخبار :من

 وقال آخر: 
 هل يصلح الخلخال في رجل الذ يب  بـــــــيا عجبا والد هـر ذو تـعـاجـي

 د العـرقـوبــــاليابس الكعب الحدي
 ابن قتيبة ـ  عيون األخبار :من

جها، وقال: آلخر في عجوز   تزو 
 رد بل هو أقبحـــــووجهٌ كوجه الق  اقا بعوضةٍّ ـــلها جسم برغوثٍّ وس
 ع وتكلحـــوتعبس في وجه الض جي  ا رأيتهاــــــــــوتبرق عيناها إذا م

 نار يفتحــــــــــــتوه مته باباً من ال  و رأيتهــــــت فماً، لــوتفتح ال كان
 ـــر  وينـــبـــحــأمـامـهـم كـلـبـاً يه  تهاــفما ضحكت في الناس إال ظنن

ذ مـنـهـا حـين يمـسي ويصبح  إذا عـاين الـشيطان صورة وجهها  تعـو 
حـت  بأي  جـمـال لـيت شـعـري تـمـــل ح  وقد أعجبتهـا نـفـسـهـا فـتـمـلـ 

 ابن قتيبة ـ  عيون األخبار :من
 
 المرأةٍّ من فقعس:( فساء –هجاء امرأة لرجل )

 حج عــــــــــــــــلى قليصٍّ جوينـه  يا رب خالٍّ لك مــــــــــــن عرينه

                                                           
 جبل بالهند ال يعدم ثلجه أبدا.: ساتيدما 1
 القطن.: لعطبا 2
 الضئيلة الجسم.: العثة 3
 مدينة في الثغور بين الشام وبالد الروم.: مرعش 4
 اهربي.: كشكشي 5
اح في اللغة(كلٌب ُمَسْوَجٌر. : َخَشبة تُْجعَُل في ُعنُِق الكلب. يقال: الساجور 6  )الص ح 



شهـــــــــــــري ربيعٍّ وجماديينـه  فسوته ال تنقـــــــــــــضي شهرينه
1 
 عبد القادر البغدادي ـمن: خزانة األدب 

 
قيد جليده مائية سيوط عقيب هجائيه لجاريية تيدعى ُسيعدى،  أبو العتاهية ]في هجاء عبد هللا بن معين بين زائيدة، وكيان )هجاء بسبب امرأة(

 :2ورماها بالسحاق، وكان عبد هللا يحبها، وينافس أبا العتاهية فيها[ 
 ن أكـثـر مـن عـذليـــفي شـتـم َمـ  ا صـاحـبـي َرْحـليــال تـكـثـروا ي

 ـن قـلـة الــعــقـلـــــــــأرى بـه مـ  سـبحان من خـص ابـن مـعـن بـما
 يـا أهـلـي؟ 3ن الـِجـلـوةُ ــــعـلى مـ  :-سه ــوجـال نف -ـال ابـن مـعـن ق

 ـي الـشـرف الـبـاذخ والـنـبـلــــفـ  ن وائــلــــــــأنـا فــتــاة الـحـي مـ
 ـدة مــثــلـيــــــــــجـاريــة واحـــ  -أهل الحجا  -ما في بـني شـيـبان 
نـي   دالَّلــةـرُت ـــــــيـا لـيـتـنـي أبــص  عـلى فـْحـل -وم ــــــالـي -تـدلُـّ
 الـحـجـلـــيلـصـق مـنـي القـرط ب  ـلى أمـــردـــــــَوالَـْهـفـتَـا الـيوم ع

 ـذ ِرْجــلـيــــفـقال: دْع كـفـي وخـ  ـا فــصافـحـتُـهــــــــــأتــيــتُه يـوم
 ة تـكـنـى أبا الـفـضـل؟ــــــجــاريـ  يُْكـنى أبا الـفـضـل، فـيا مـن رأى

طـْت ف  ـن الـكـحـلــــــمـخـافـة الـعـيـن م  ـي خـدهـا نـقـطـةـــــقد نـقَـّ
 ـزوار فـي شــغـلــــنـحن عــن ال  ـال حـجـابُـهـا:ـــإن زرتــمـوها، ق
 ـلى الــبــعـلـــــبـعـٌل، وال إذن عـ  ة عــنـدهـاــــــــــمــوالتـنـا خـالـيـ
وكـوأنـَت رأُس الـ  ـه ال تجـهـلـنْ ـــــــقــوال لـعـبـد الل  والــجـهـل 4ـنُـّ

 ي الـدبـر وفـي الـقـبـلـــــتـجـلـد ف  ـَت امـرؤٌ ــــــأتـجـلـد الــنـاس وأنـ
 عـمري مـنـتـهـى الـبـذلـــــهــذا ل  ـع أهـل الـنـدىــــــتـبـذل مـا يـمـن
 ـى الـبـخـلـــمـن كـان ذا جــودٍّ إل  ناس أن يـنـسـبواــــــما يـنـبـغي لل

 270: 15 من: األغاني
 

 :ابن الحجاج( حوار مع أير ولماذا يفضل الحر على االست)
، على الرجالوباال، حيـــــ  وما خلق الــــــــــــنساء البُظر إال  5ث كن 
 ا والدرب خاليكــــــما صلي العش  وســــــــــــــرم مر مجتازا بأيري
 وتكشف بالقبيح إلـــــــــــــي، بالي  فـــــــــــــقال له: إلى كم تزدريني

 وتـــــكرهني فتعرض عن وصالي  تختار وصل الكس دوني 6موكـــــ
 7؟ــكس معكوس الهاللوإن الـــــــ  ألــــــــــم تر أن شكل البدر شكلي
 8ـفكر في الجواب عن السؤالــــــي  ونــــــــــــكس رأسه أيري طويال

                                                           
 األدهم الشديد السواد.: م. والجون من الخيل ومن اإلبلمصغر جون بفتح الجي: مصغر قلوص، وهي الناقة الشابة. وجوينة: ... وقليص 1

 نتن فسوته ال ينقضي في هذه المدة، ففسوته تشبه فسوة الظربان.: ريح يخرج بغير صوت يسمع. وهو على حذف مضاف، أي: "فسوته ال تنقضي" إلخ، الفسوة، بالفتح: قولها
 موحدة، وهي دويبة كالهرة منتنة الريح، تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها، فال تذهب رائحته حتى يبلى الثوب.والظربان، بفتح الظاء المعجمة المشالة وكسر الراء بعدها 

 "أنتن من ظربان"، و"أفسى من ظربان"، و"فسا بينهم الظربان"، إذا تقاطع القوم وتهاجروا.: وقد ضرب بها األمثال، يقال
ة نون االثنين منصوب على الظرف وعامله تنقضي، وهو مثنى شهر، وفتح النون شذوذاً، والهاء بعدها للسكت أتي بها لبيان الفتحة، فإنها قد يبين بها حرك تذهب شيئاً فشيئاً. شهرين: وتنقضي

 الرجز: مكسورة ومفتوحة، ويبين بها حركة نون الجمع أيضاً، كقوله
 هيحفها م القـــــــوم أربعـونـ  قد صبحت باألمـس ماء لينه

 حاليةً كـــــــــــاسـيةً دهـينـه
أنه ال يقال شهر جمادى فإن لفظ شهر ال يضاف إال لما في أوله راء كشهر ربيع : أحدهما: معطوف على شهري، ال على ربيع، لوجهين: "شهري ربيع" إلخ، بدل من شهرينه. وجماديينه: قولها

يفسد المعنى، فإنه لو عطف على ربيع القتضى أن البدل أربعة أشهر، والمبدل منه شهران، وهذا خلف من القول، فعطفه على البدل لئال : وشهر رجب وشهر رمضان، كما هو المشهور. ثانيهما
 الفتى.فتيان في تثنية : شهري ربيع وجماديين، وهو مثنى جمادى، بضم الجيم وقصر آخره، فلما ثني قلبت األلف ياء، كقولك: يفيد أن عدم االنقضاء في أربعة أشهر

 ينقل ابن عبد ربه في العقد، األبيات التالية: 2
 على القرابات من األهل  قال ابن معـــن وجلى نفسه
 وائل جارية واحدة مثلي  هل في جـــواري الحي من
 جارية تكنى أبا الفضل  أكنى أبا الفضل فيا من رأى
 مخافة العين من الكحل  قد نقطت فــي خدها نقطة

 

 ما يعطي الزوج عروَسه عند الزفاف.: الِجلوة 3
 أحمق.: أنوك: النوك، م 4
 : في يتيمة الدهر ، قبل هذا البيت، بيتان  5

ف ال محالة بالمحال  سرى متعــــــــرضاً طيف الخيال  فــــــــــــســو 
 على ما فاتــــــــــــني أسوأ لحالي  ولكــــــــــني انتبهت فكأني حزين

 يات:وبعده أربعة أب
 عـــــــــــتيقٍّ قد تمرد في الضالل  عــــــزيزي في الزنا من كل تيسٍّ 
 الـــــــــــــــنهار اجتمعنا في جدال  يـــــــحسن لي الحالل فنحن طول
 فـــــــــــبيكار الخصى نيك العيال  ولـــــيس سوى الزنا همي ورأيي
 ــــــيالً ما تراها في الحاللقلـــــــ  وفــــــــي النيك الحرام خزعبالتٌ 

 

 وِلَم.: في يتيمة الدهر  6
 في يتيمة الدهر، بعده:  7

 وأن الــــــــــحر معكوس الهالِل؟  ألــــــــــم تر أن شكل البدر شكلي
 ـــوهـــــــاد من الروابي والتالل؟ ـ تأمـــــــــــــل تكتي فوقي وأين الـ

 

 في يتيمة الدهر، بعده: 8
 تـــــــــــوفق للصواب فما احتيالي  إذا لم: ــــــــــــــــــكر ثم قال لهوف

 وال لي -إذا فكرت فـــي عذري  -  أبـــــــــــــــا الدراق ما للحر ذنبُ 
 



 يســـــــــــام الخسف حاال بعد حال  فينا 1ـال: نعم رأيت الكسوقــــــــ
 2ـــــنشأ وهو منتوف السبالويــــــ  فــــــــــــــيقطع أنفه طفال صغيرا
 بــــــــــــــــغير خصومة وبال قتال  ويُــلــَكــم فــك ــــــــه في كل وقت
ء األخالق جــــدا  كـــــــــــــــما يدري قليل االحتمال  وأنــــــــت فسي 
 3ــوش من لقيت وال تباليتشــــــــ  بأولـــــــــــه خاطر من غير شيء
 وانزعا عني شكالي 5زبـــــــــادي  4خليــــــــــلي اقطعا رسني وُجال
 ـــــقلبي عن هواه غير ساليفــــــــ  إلـــــــى وطني القديم بسوق يحيى
 لهـــــــــــــــــا طبع شديد االنحالل  فـــــــــــــكم نخسة لي ثم في است
 بــــــــــــــــمنخرق المثانة كالبزال  وأخـــــــــــــرى جئتها فاستقبلتني
 وقــــد جمعت ضراطي مع سعالي  وكــــــــم من ضمة عهدي بنفسي

 7من الهزال 6ـصر كالخاللوخــ  ــدخلة لها ردف سمينومـــــــــــــ
 وســـــــــــــــنك دون سن االكتهال  وقــــــــالوا: شي بتك فصرت شيخا
 فــــــــــــــــأقصر أو أفكر أو أبالي  ولــــــــــيس بياض عنفقتي لشيب
 يـن ملوحته سبالمــــــ 8تصورج  ولـــــــــــــكني أصادق ذات رحم
 فــــــــــــتنحدر الطبيعة في السبال  فـــــــصاعد في استها أيري زقاقا
 بــــــــــــــمشورة استها ولها قذالي  وقــــــــــــــــــد بادلتها فمبالها لي

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 يتيمة الدهر ـ الثعالبي      

 

 

                                                           
 رأيت الحر.: في اليتيمة 1
 : وروى الثعالبي 2

 نتوف السبالكــــــــــــبيراً وهو م  فــــــــــــــــيقطع أنفه طفالً وينشو
 بــــــــــــــغير خصومةٍّ وبال قتال  في كل وقتٍّ  سدقهويــــــــــــــلكم 

 

 في اليتيمة: 3

 تـــــــــــشرس من لقيت وال تبالي  بـــــــــــــأول خاطرٍّ من غير فكرٍّ 
 

 َجلَّى الشيَء أَي كشفه. )ل ع( 4
 ل ع(ما ال خير فيه. ): ُزبَّاد اللبن، بالضم والتشديد 5
 كالهالل: في اليتيمة 6
 : وبعده في اليتيمة 7

 ـحى ويــــــــــقيم في وقت الزوال ـ يـــؤذن في استها أيري أذان الضـ
 وهــــــــــل ريح أرق من الشمالي  وتـــعصب ريح عصعصها شماالً 

 

 لم أعثر عليها في المعاجم.: تصورج 8



 مكافأة
 

ى الشعراء المد احين، الذين تذهب بهم أحالم اليقظة كل مذهب، لك علذ ويطغى...  بابا مْشَرعا لألملانتظارها، يمثل الوعد بالمكافأة، أو 
ـ مكافآت مجزية ... وقد يكون التنفيذ معجال .. فيصيب الرضا ـ من الممدوحين   فيضفون التفرد واالبتكار والنبوغ على قصائدهم، ويتوقعون 

يب التوقعات .. وقد يكون التنفيذ مؤجال .. لتقاعس من أسند إليه التنفيذ .. فيضطر الشاعر إلى "التذكير" .. وقد يكون دون المتوقع فيخ
 واالستعداء على المكلف بالتنفيذ، .. 

أة بما المكافتقييم عند الضرورة .. وأحيانا يتم  الهجاءبنهج سبيل   باإلشعار الخفيوقد يرفق نبرة االحتجاج على التماطل، أو تبخيس المكافأة، 
 ، ...  1ظاهره قبول وجوهره هجاء، أو تشهير صريح

 
 قيل إن أبا دلف العجلي أقام ببابه أعرابي شهرا يستمنحه، فلم يصله بشيء. فكتب إليه:)مكافأة( 

 ؟ماذا لقيت مـــــن الجواد المفضل  :ماذا أقول إذا سئلــــــــُت وقيل لي
 لم يَجُمل .ل الجواد بمالــــــــــهبخ  :وإن أقل .كذبتُ  .أعطاني :إن قلت

 ال بد مخبرهـــــــــم، وإن لم أُسأَل  فاختر لنفسك كيف شئَت فـــــإنني
 فنفذ إليه بعشرة آالف درهم، وكتب جوابه:

 ولو انتظرت أتــــــــاك غير مقلَّل  أعجلتنا فأتاك قَــــــــــــــلُّ عطائنا
 ونكون نحن كأنــــــــــــنا لم نُسأل  َسلفخذ القليل وكــــن كأنك لـــم ت

 ابن الدجاجي -سفط الملح من: 
بة ]السخرية تتجلى من خالل المشهد العام، والمفارقات المكونة للخبر. إقامة شهر، مدة ال تعني شيئا بالنسبة للعجلي، ولكنها طويلة بالنس

م خيبة األمل، وتحث على التفكير في االنسحاب المذل، والندم على الوقت لألعرابي. شهر من اإلقامة المملة التي تدعو إلى اليأس، وتضخ
لم ال المضيع في االنتظار، ... تتالطم األفكار، ويقوى الصراع بين األمل الخابي، واالنكسار المتنامي، ولكن "ما هكذا تورد اإلبل يا سعد"، 

 ن يسأله عما نال من "الجواد المفضل"؟يجرب األعرابي آخر ورقة في يده حين يسأل: بأي جواب يرد على م
 أهو عتاب رقيق؟ أم لي  ذراع؟ أم وضع أمام أمر واقع؟ أم تهديد مبطن ينذر بالتشهير وبالهجاء؟

ولكنه  -ربما كان يأمل في أقل منه  -ليكن ما يكون، تصرف األعرابي خلخل المشهد الحزين الجامد منذ شهر، وسريعا جاءه مبلغ مالي 
لنال  -ربما بضعة أشهر أخرى  -لى حين، ومعه رسالة تتهم "اللهفان المحتاج" بالعجلة والتسرع، ولو صبر أكثر من شهر سيسد خصاصه إ

الشيء الكثير. ومن أدرانا أن األعرابي قادر على مزيد من الصبر وهو الذي يمني نفسه بغنيمة اإلياب والتوسعة على أهل بيته بما يحمل 
 إليهم؟

ويرد على  .. ر من االنتظار، بأسابيعه وأيامه وساعاته ودقائقه .. وبما اعتمل في نفس األعرابي خالل هذه المدة،العجلي يستهين بشه
من يسألك عما نلت من "الجواد المفضل" بما تشاء. فإذا  -بعد هذا  -األعرابي ببرود "خذ القليل، وكأنك لم تسأل، وكأننا لم نسأل"، وأجب 

 بك وحدك لنفاد صبرك، وإن استكثروه فهو في نظرنا دائما قليل، لعلو همتنا في الجود.استقلوا ما نلت فالذنب ذن
الفعل "سأل" تكرر في األبيات الخمسة أربع مرات، فجاء مبنيا للمعلوم مرة، وفي ثالث مبنيا للمجهول. وليس المجهول إال الناس وما 

ضر، الفاعل والمؤثر، الذي استعان به األعرابي لخلخلة الجمود والركود، هم يلوكونه من سير اآلخرين وأخبارهم. إنهم الطرف الغائب/ الحا
 الورقة الضاغطة التي تبقت بين يدي األعرابي، وقلصت من بؤسه وانتظاره، وعجلت بوضع حد لمعاناته.

بالوقت، وآخر يعاني  المفارقات في المشهد العام تطرح سخرية مريرة من ظرف سيء، جمع بين شخصين على طرفي نقيض: واحد يستهين
من طوله. واحد في دعة ورغد، واآلخر يكابد الحاجة والقلق. واحد رخي البال، واآلخر يكتوي بنار ذل السؤال والتفكير في العيال، وربما 

 يتميز من الغيظ واليأس.[
 
 قال في أبي سهل بن نوبخت:، ابن الروميـ حرمان(  مكافأة)

ضاـــــــــــــــوتصدَّيا ل  أعرضا ن يـــــــــــما باُل ديناريَك ع  شكايتي وتعر 
 ي الندى أن ينقضاـــــحاشا لعزمك ف  ك ليت شعري فيهماـــــأنقضَت عزمَ 
 ى أن أُقبَضاــــــــــــبهما، تركتُهما إل  ي ثمن الحنوط أَمرَت ليـــإن كنَت ف

 ما انقضىُعمري وعمُر المطل باقٍّ   دا وقد انقضىــــــوقد طال تأميلي غ
 ديوان ابن الروميمن: 

 
أبو دالمة لما وعدته الخيزران بجارية في طريق الحج فتأخرت في إعطائه إياها فأرسل إليها مع أم عبيدة ة( تذكير بوهب جاري / مكافأة)

 الحاضنة جارية المتوكل:
 ن كانت رشيدهإنها أرشدها اللــــــــــه وإ  أبلغي سيدتي باللـــــــــــــــــه يا أم عبيده

                                                           
 :ل في العباس بن محمد بن علي بن عبدهللا بن العباس قصيدته التي لم يُْسبَق إليها ُحسنًا، منهاوهو الذي يقو: من أمثلة ذلك، ربيعة الرقي 1

دٍّ   الَ، َوأَْنَت ُمَخلَّدٌ. َمــــــــــا قَالََها: قُلْ   لَْو قِيَل ِلْلــــــــــعَبَّاِس يَا اْبَن ُمَحمَّ
َها أَْو َخالََها  إاِلَّ   َما إِْن أَُعدُّ ِمــــــَن اْلَمَكاِرِم َخْصلَةً   َوَجْدتُـــــــــــــَك َعمَّ
 َكانُوا َكَواِكبَــــــــــَها َوُكْنَت ِهالَلََها  َوإِذَا اْلُملُــــــــوُك تََسايَُروا فِي بَْلدَةٍّ 
 الََهاَحتَّى َحلَْلَت بََراَحتَــــــــــْيَك ِعقَ   إِنَّ اْلَمَكاِرَم لَـــــــــــْم تََزْل َمْعقُولَةً 

 ولما مدحه بهذه القصيدة بعث إليه بدينارين.
 :فقال

 ِلتَْجِرَي فِي اْلِكــــــــَراِم َكَما َجَرْيتُ   َمدَْحتَُك ِمــــــــْدَحةَ السَّْيِف اْلُمَحلَّى
 تُ َكذَْبـــــــــــــُت َعلَْيَك فِيَها َواْفتََريْ   فََهْبَها ِمــــــــــــدَْحةً ذََهبَْت َضيَاًعا
 َكـــــــــــــــأَن ِي إِْذ َمدَْحتَُك قَْد َرثَْيتُ   فَأَْنَت اْلَمْرُء لَْيــــــــــــــَس لَهُ َوفَاءٌ 

ُمره بإحضار القصيدة فأحضرها، فلما  يا أمير المؤمنين،: إنَّ ربيعة الرقي قد هجاني، فأحضره الرشيد وَهمَّ بقَتْله، فقال: فلما وقف عليها العباس، غضب وتوجه إلى الرشيد وكان عظيًما، فقال
: يا غالم، أعِط ربيعةَ ثالثين ألف درهم وخلعة، واحمله على بغلة، وقال له: فغضب الرشيد على العباس، وقال .دينارين: وهللا ما قال أحدٌ في الخلفاء مثلَها، فكم أثابك؟ قال: رآها استحسنها، وقال

شيد قد َهمَّ بأن  .تصريًحا ال تذكره في شعرك ال تعريًضا وال بحياتي  .العباس ابنته، ففتر عنه بعد ذلك يتزوجوكان الرَّ
 الصفدي –نكث الهميان في نكت العميان : من



 فتأنيت وأرسلــــــــــــت بعشرين قصيدة  وعدتني قبل أن تخرج للــــــــــحج وليده
 ليس في بيتي لـــــتمهيد فراشي من قعيدة  كلما اخلص أخلفت لـــــــها أخرى جديدة
 وجهها أقبح من حوت طرى في عصيده  غير عجفاء عجوز ساقــــــها مثل القديدة

 عليها ضحكت أشد ضحك، واستعادت البيت األخير وبعثت إليه بجارية.فلما قرأت 
 العاملي -الكشكول من: 

 
 ومن جيد شعره المشهور:...  1ابراهيم الغزي الشاعر( مكافأة)

 باب الدواعي والــــــــبواعث مغلق  قالوا: هجرت الشعر، قلت: ضرورة
 وال مــــــــــــــليح يعشق منه النوال  خلت الديار فال كــــــــــــريم يرتجى
 ويخان فيه مع الـــــــــكساد ويسرق  ومن العجائب أنــــــــــــه ال يشترى

 ومن شعره أيضاً:
 تحريك لحيـــــــــته في حال إيماء  من آلة الدست لم يعط الوزير سوى
 اءالعروض لـــــــــه بحر بــــال م  إن الوزير وال أزر يشد بـــــــه مثل

 وله أيضاً:
 تعذر ما يبــــل بــــــــــــه الجفون  وجف الناس حتى لــــــــــــو بكينا
 وال يندى لـــــــمــهــجــــــو جبين  فما يندى لــــــممـــــــــــدوح بنان

 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 

 أمر لهم بثالثة دراهم ليس إال وكتب إليهم:ونقل الكوكبي أن جماعة من الشعراء امتدحوا الوزير أبا صالح ف
 عنــــــــــــــدي وقد زدتكم درهما  قيــــــــــــــــــــمة أشعاركم درهم
 فـــــــــــــــانصرفوا قد نلتم مغنما  وثالــــــــــــــــــــــثاً قيمة أوراقكم

 الذهبي –من: سير أعالم النبالء 
 
 فى وقد مدح بعض أوالد األمراء فجاوبه عن شعره بشعر:وقال مقدم بن معا( مكافأة)

 جوداً فأصفدنا ريـــــــــحاً بال ريحِ   جادَ األميُر علينا بـــــــــــاألماديح
 يُربي صداهُ على صوتي وتسبيحي  كأنَّني صائٌح مــنـــــــــه إلى جبلٍّ 

 ابن الكتاني -التشبيهات من أشعار أهل األندلس من: 
 
عباد بن الحريش، كان قد مدح رجال من كبار أصبهان أرباب الضيع واألمالك والتبع الكثير، فمطله بالجائزة، ثم  (حكاية مشرقية/  مكافأة)

أجازه بما لم يرضه، فرده عليه. وبعد ذلك بحين، عمل الرجل دعوة، غرم عليها ألوف دنانير كثيرة ألبي دلف القاسم بن عيسى العجلي، على 
من الكرج.  ووصل أبو دلف، فلما وقعت عين عباد عليه ـ وهو يساير بعض خواصه ـ أومأ إلى ذلك السائر، وأنشد بأعلى  أن يجيء إليه

 صوته:
 قــــــــــــــــــــــول عباد ذا سمج:  قـــــــــــــــــــــــــــــل له يا فديته
 ــــــــــــن الكرجلغداء مــــــــــــــ  جئــــــــــــــــــــت في ألف فارس

 في الدنـــــــــــــــــاءات من حرج  ما على الـــــــــــــــــــنفس بعد ذا

فقال أبو دلف ـ وكان أخوف الناس من شاعر صدق ـ: وهللا أجيء من الكرج إلى أصبهان، حتى أتغدى بها، وهللا ما بعد هذا في دناءة النفس 
الرجل كل ما غرمه. وعرف من أين أتي. وتخوف أن يعود عباد عليه بشر منها، فسير إليه جائزة  من شيء. ثم رجع من طريقه. وفسد على

 سنية مع جماعة من أصحابه. فاجتمعوا به وسألوه فيه، وفي قبول الجائزة، فلم يقبل الجائزة ثم أنشد بديها:
   وهبـــــــــــــت يا قوم لكم عرضه

 :فقالوا: جزاك هللا تعالى خيرا. فقال

 كرامة للــــــــــــــــــشعر ال للفتى  
 عـــــــــــلى الذي تجمعه في الشتا  ألنه أبخل مـــــــــــــــــــــــن ذرة

 المقري ـمن: نفح الطيب 
 
إن احتاج إليها أخذها. زياد ]األعجم[ أتى عبد هللا بن الحشرج الجعدي، وهو على قهستان، فأجازه بثالثين ألفا، فقيل له: ترحل، فإنه ( مكافأة)

نه فقال: ما وقالوا له: إنه قد كان يعطي الرجل، فإذا نابته نائبة أخذ ما أعطاه، فإذا أتاه مال رد عليه. فخرج زياد ولم يسلم عليه، ففقده وسأل ع

 م فدفعه إليه، فقال زياد:فلحقه الغال !فعل زياد؟ فقالوا: خرج. فأرسل غالما له بفرو، فقال: الحقه فقل له: البس هذا الفرو ال تقر
 مني عطايـــــــــــاه لكاع بن لكاع  نبأتــــــــــــــني أن عبد هللا منتزع

 بشر ثدي كأنـــــــــف الكلب دماع  سوداء مقرفةكذبـــــــــت لم تغذه 

 مـــــــــــن عامر ونمته بين أفراع  إال بـــــــألبان حور كالدمى شمس

 ابن سالم الجمحي -الشعراء طبقات فحول  :من
 

                                                           
د هللا األشهبي، الكلبي، الغزي هو إبراهيم بن عثمان بن عباس بن محمدابن عمر بن عب: أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن عثمان بن محمد الكلبي األشهبي، وقال ابن النجار في تاريخ بغداد 1

إنه جاب البالد وتغرب، وأكثر النقل : ه، وقالالشاعر المشهور. شاعر محسن ... له ديوان شعر اختاره لنفسه، وذكر في خطبته أنه ألف بيت. وذكره العماد الكاتب في الخريدة، وأثنى علي
 والحركات، وتغلغل في أقطار خراسان وكرمان، ولقي الناس، 



وكان محمد بن حازم، أحد الشعراء المطبوعين، يجيد كل فن يركبه ويأتي بالمعاني التي تستغلق على غيره. وكان أكثر شعره في ( مكافأة)
 القناعة ومدح التصون وذم الحرص والطمع

ه وقد كنت قلت في السفينة شعراً. فدخلت إلى محمد بن وذكر محمد بن حازم هذا، قال: عرضت لي حاجة في عسكر الحسن بن سهل، فأتيت 
معي  سعيد بن سالم الباهلي، فانتسبت له فعرفني وأنزلني وأكرم مثواي. ثم قال لي: ما قلت في األمير؟ قلت: لم أقل بعد شيئاً. فقال رجل كان

ما لك وللناس تعمهم بالهجاء؟ حسبك اآلن من هذا  !ال: ويحك في السفينة: بلى، قد قال أبياتاً. فسألني أن أنشده إياها، فأنشدته .... فضحك وق

قال: قد قبلت، وأنا أطالبك بالوفاء مطالبة من أهديت له هدية فقبلها. ثم وصلني فأجزل. فقلت  !النمط وأبق عليهم. فقلت: قد وهبتهم لألمير 

 فيه، وأنشدته:
ضني الجزيل مــفع  حسن بن سهلٍّ ــــــــوهبت القوم لل  ن الثوابــــــو 

 رب للصوابـــــــــــفإن القصد أق  ل جميالً ــــــــوقال: دع الهجاء وق
 منقطع الترابــــــــــــــــــفليتهم ب  ت إليك منهمــــــــــــفقلت له: برئ

 هم سوء العذابــــــــــــعلي  لسمت  ن سهلٍّ ــــــــــولوال نعمة الحسن ب
 هم مخاتلة الذئابــــــــــــــــوأختل  دة األعاديــــــــــــــــأكيدهم مكاي

 قوم أشباه الكالبـــــــــــــرأيت ال  الباً غير أنيـــــــــــوما مسخوا ك

 الساعة ابتدأت بهجائهم ما أفلتوا منك بعد. فقلت: هذه بقية طفحت على قلبي، وأنا كاف عنهم ما أبقى هللا األمير. !فضحك ثم قال: ويلك 
 الشابشتي –: الديارات من

 
 وقال عبد الملك بن عبد الحميد من أبيات:( مكافأة)

 والخبز فيها لــــــه شأن من الشان  الماء في دار عثمان لـــــــــه ثمن
 لكنه يشتهــــــــــــــي حمداً بمجان  عثمان يعلم أن الـــــــحمد ذو ثمن
 ـــــروا عنده آثار إحسانحتى يــــ  والناس أكيس من أن يحمدوا أحداً 

 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 

 وقال عبيد: ]تلميح ـ مكافأة[
 فاستطال المداد فالــــــــــــميم الم  يا أبا جعفر كتبتــــــــــــــك سمحا
 يهجـــــــــــــك إال المداد واألقالم  ال تلمني على الــــــــــــــهجاء فلم

 ابن عبد ربه - العقد الفريدمن: 
 
 :شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي( مكافأة)

ـــــــــــــــــــِه عندي نِعٌَم َسابِغَهْ   ال أطمُع اليوَم وقــــــــــد أصبحتْ   للـ 
 تَْدهُن مــــــــــــــن قارورةٍّ فاِرَغهْ   ِلَرأِْس أْطماِعــــــــــي تَبِيُت الُمنَى

 حبيالم -نفحة الريحانة من" 
 

 خوفا مـــــــــــن البرد على راسي  يـــــــــــــا سيدي قد زاد وسواسي
 وحش فـــــــــــي عيني من الباس  فــــــــــــــــــال تخيبني فإن العمى
 كناس 1تفتــــق مـــــــــــــن نيفق  مـــــــــــر لي بما شئت ولو خرقة
 ا عدَّه الكلب من الناســـــــــــــــم  لـــــــــو خرج الحارس يمشي بها

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 وسأل فقير من دار بخيل شيئا، فأعطي لقمة صغيرة. فقال: يا أهل هذا المنزل، كيف أشرب هذا الدواء؟)مكافأة( 
  الوطواط -من: غرر الخصائص الواضحة 

 
 لف عدة وعده إياها من أبيات وما أحلى قول بعض الشعراء يخاطب من أخ)مكافأة( 

 ً  فجعلت مــن طمعي أروح وأذهب  ووعدتني عدة ظننتـــــك صـادقـا
 قالوا: مسيلـمة وهـــــــــذا أشـعـب  فإذا حضرت أنا وأنت بـــمجـلـس

 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 وقال آخر:)مكافأة( 
 مــــــــــــن صلة المادح ويغضب  يحب الـــــــــــــــــــمديح أبو خالد

 وتجزع مـــــــــــــن صولة الناكح  تحب لـــــــــــــــــذيذ النكاح كبكر
  الجاحظ -المحاسن واألضداد من: 

 . .. وأنشد شعر:-فيمن يطلب الصفو بال كدر والنجح بال تعب 
 ة المادحفــــــــــــــــي صل ويزهد  يحب الـــــــــــــــــــمديح أبو خالد

 وتفزع مــــــــــــــن صولة الناكح  لــــــــــــذيذ النكاح تهوى كعذراء

 24الثعالبي ـ  خاص الخاصمن: 

                                                           
 ]لسان العرب[فق السروايل الموضع المتسع منها، والعامة تقول نِيفَق، بكسر النون، ني 1



بن وقال الصولي: قال رجل لمحمد بن أبي أمية الكاتب: أين الشعير الذي وعدتني به، فقال: أين البرذون الذي ضمنت لي؟ أنت وهللا كما قال ا
 هرمة:

 مـــــــــــــــن صلة المادح ويفرق  ــــــــــــــمديح أبو خالديحب الـــــ
 وتفرق مــــــــــــن صولة الناكح  كبكر تحب لـــــــــــــــــذيذ النكاح

  6ج  –التوحيدي –البصائر والذخائر من: 
 إبراهيم بن هرمة

 ة المادحمــــــــــــــن صل ويجزع  أبو جـابـريحب الــــــــــــــــمديح 
 اإلعجاز واإليجاز للثعالبيمن: 

 
قال علي بن ظافر: وأحسب أن الذي هجاه به إدريس وأفحش فيه قوله، وقد كان وفد أبو عامر بن شهيد ] في هجاء زهير الصقلي [ )مكافأة( 
 وامتدحه بقصيدة، فلم يحفل به، فأنفذ إليه عند خروجه منها يقول: بالمربةعليه 

 !ما بـــــــال طيري خالف طيرك  ـــــــــــــر المرجىإيهٍّ أبا جعفــــــ
 لم أهد أمثالـــــــــــــــــــها لغيرك  أهديت رقراقــــــــــــــــة المعاني
 ولم تمــــرها بـــــــــــفضل ميرك  فلم تمرها ولـــــــــــــــــــم تمرني
 ــن فــــــــــالح أيركقد يئست مــ  فصار شعري لــــديــــــــــك بكراً 

 ابن ظافر األزدي -بدائع البدائه من: 
 

 أنشد األصمعي ألبي فرعون الساسي:يل( بخ )مكافأة /
 ال يسقط الخردل مــــــــــــن بنانه  يا رب جبس قـــــــد عال في شانه
 أشجع مــــــــــــن ليث على دكانه  وال يريم الـــــــــــــدهر من مكانه

 لم يعطني الـــــــــفلس على هوانه  يطمع السائل فــــــــــي رغفانهال 
 يا رب فــــــــــالعنــــــه بترجمانه

  6ج  –التوحيدي –البصائر والذخائر من: 
 

 وألبي الهول:)مكافأة( 
 رآني الناس فـــــي رمضان أزني  كأني إذ مدحتك يا ابــــــــــن معن

 فال تفرح، كـــــــــــذلك كان ظني  غير شيءفإن أك رحت عنك بـــــ
 الجاحظ -المحاسن واألضداد من: 

 
 :ابن الرومي)مكافأة( 

 عن ي وقد قاسيُت فيــــــــــه األرقْ   يا ذا الذي ضن  بـــــــــــــمعروفه
 ما زلــــُت في الصحو كثيَر الزلقْ   أَقِْلني العـــــــــــــــــثرةَ إني امرؤ

ْلــــتُــــهرضيُت  اقي وُغـــــــرم الورق  مــــــما كنــُت أم   بأجــــر ور 
لهما  وارَض من المــطـــل بما قد سبق  فاجعلهما حـــــــــــــظي وعج 
 وأقبح المطلْيـــــــــــن مطــٌل َخلق  إن جديد الــمــطل مستـــــــــــقبَح
 شعري فيــــَك وسط الحلق إنــشادِ   ولسُت أهجوك بــــــــــشيء سوى
َب الــــــــمادُح؟ قلُت: القلق  وأن إذا استخبَــــر مستخــبِــــــــر ِ  ما ثُــو 

 من: ديوان ابن الرومي
 

 :ابن الرومي)مكافأة( 
 فخيَّبني وأربحـــــــــــــــني دراهمْ   مدحُت أبــــــــــا المغيرة ذات يوم

 على أني سأرجــــــــــع غير غانم  ـرُت قوماوذلك أننــــي نافـــــــــــ
 ألنك قد مدحَت فـــــــــتى المكارم  وقال القوم: بــــــــــل ستنال غنما
 وأكذَبَهـــــــــــــــم وألَزَمهم مغارم  فصد قــــــني جزاه اللــــــــه خيرا
 ــــَت وأنَت سالمْ ألنك قد رجعـــــــ  ولو فطنوا لــــــــــــقالوا: قد نفرنا
 عليك بمرهف الــحــد يــن صارم؟  أليس أبو المغيرة لــــــــــم يَُصل ِتْ 
 ألعظم ما يكــــــــــون من المغانم  ولم يسلبك ثوبـــــــــــــــك إن هذا

 من: ديوان ابن الرومي
 

ً )مكافأة(   قال المصيصي ووهب له رجٌل ديناراً خفيفا
 ِة الحرمانِ ــــكـــــــــفيه عالمةُ س  د النقصانِ ــــــــــــدينار يحيى زائ

 ال جثمانِ ــــــــــــــــــفكأنه روح ب  ره ودقَّ خيالهـــــــــــــقد دقَّ منظ
 حرارة الهجرانــــــــــــــــفأذابه ب  حبيب بهجرهــع الـــــأو عاشق ول
 ن الكتمانِ ــــــــــــدته أخفى مفوج  تماً إلى برقعةٍّ ــــــــــــــــأهداه مكت

 وله فيه
 ما جاء من الحبِس ـــــــــــــــــــكأن  ك الرجِس ــــــــــــــدينار يحيى ذل
 ي العرِس ــــــــــــتقلب الرقاِص ف  ريحِ يحكي لناـــــــــوفي هبوِب ال



 واقُف النفِس  يالٌ ــــــــــــــــفهو خ  جثمانهِ ــــــــــــــــــقد لعب السقم ب
ِ م  ن صفرةِ الشمِس ــــــــــــمقداره م  ن خفةٍّ ــــــــــــــــكأنه في الكف 

 ابن أبي عون -التشبيهات من: 
 

 قال ابن الرومي:)مكافأة( 
 مضلوناـــــــــــــــــــأضله قبلي ال  ثروتهِ ـــــــــــــــــكم شامخٍّ باذخٍّ ب

 وناــمــاه كــنــي مــنــتــلــعــإذ ج  هجاء فلفلةً ـــــــــــــــــــــجعلته بال
 ابن أبي عون -التشبيهات من: 

 
 كتب أبو الشيص إلى رجل كان وعده مخدة فأبطأت عليه:)مكافأة( 

 ل  ما يعرو وِشدهـــــــــــــــــــــــك  ي وأخي فيهــــــــــــــــــــيا صديق
 مخدهــــــــــــــــاِن الــــتــــــبذَر ك  ري هْل زرعتمـــــــــــــــليت شع

 أبو هالل العسكري -ديوان المعاني من: 
 

 أقبل أعرابي إلى سوار فلم يصادف عنده ما أحب، فقال فيه:)مكافأة( 
 وانسد من غير يـــــــــــــــــد بابه  لما رآنا فـــــــــــــــــــــــــر بوابه

 يحجبه إن غــــــــــــــــاب حجابه  قته حاجبوعنده مـــــــــــــــــن م
 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 

 
 دخل أعرابي على المساور بن هند وهو على الري فلم يعطه شيئا، فخرج وهو يقول:)مكافأة( 

 فما زال يسعل حــــــــــتى ضرط  أتيت المساور فـــــــــــــــي حاجة
 ومسح عثنونـــــــــــــــه وامتخط  ـــكرسوعهوحك قفاه بـــــــــــــــــ

 ألخرى تــــــــــقطع شرج السفط  1فأمسكت عـــــــــن حاجتي خيفة
 للطخ بـــــــــــــالسلح وشي النمط  فأقسم لو عدت فـــــــــــي حاجتي
 فقلت: مــــــن الضرط جاء الغلط  وقال: غلطــــــــنا حساب الخراج

 كب صاح الصبيان: من الضرط جاء الغلط، حتى هرب من غير عزل إلى بالد أصبهان.وكان كلما ر
 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 

 البالذري –أنساب األشراف       
 

 :ابن الرومي)مكافأة( 
 2ير مثَّئِبِ ــوكنَت من رد  مدحي غ  إن كنَت من جهل حقي غير معتذر

 قصيدةُ أو كف ارةَ الكِذبِ ــــــــفيه ال  طرِس الذي ُكتبتْ ـــفأعِطني ثمَن ال
 من: ديوان ابن الرومي

 
 (الفعل المستحيل)مكافأة ـ 

 قال الفرزدق
 م ترجع بشيءٍّ أناملهــعلى الماِء ل  د فعلَت كقابضٍّ ـــــفأصبحَت مما ق

 وقال آخر
 ته فروج األصابعِ ـــعلى الماء خان  ن مثَل قابضٍّ ـــومن يأمِن الدنيا يك

 سلموقال م
 لكالمبتغي زبداً من الماء بالمخِض   ك بهمتيـــــــــوإني وإشرافي علي

 وقال الناجم
 جهِل زبداــــــــزبداً حين رمَت بال  ماء إالــــــــلم تحصْل بمخضك ال

 وقال أبو العتاهية:
 ن القبيحِ والحسنِ ـــــــــــــتفرُق بي  جميَل والــــــأصبحَت ال تعرُف ال

 ن شهوةِ اللبنِ ـــــــــــيحلب تيساً م  داك كمنـــــــــــيرتجي ن إن الذي
 وقال آخر

 لكالمستذيب الشحم من ذنِب الكلبِ   ك بحاجتيــــــــوإني وتطالبي إلي
 ابن أبي عون -التشبيهات من: 

 
 (الفعل المستحيل)مكافأة ـ 

 أنشد بعضهم:
 ال منجلــــــــــــــــقتاد بوخرط ال  نقل الحجارة والجندلـــــــــــــــــل

 تى الحضيض بال معولــــــحت  ـ ن الراسياـــــــــــــــونقل القالل م
 ن مفصل مفصلـــــــعلى السل م  ن المرفقينــــــــــــوقطع اليدين م

                                                           
 فأعرضت عن حاجتي رهبة.: في أنساب األشراف للبالذري 1
 خجول.: مثئب 2



 ى األجبلـــــــــــــورد القلوص إل  شف الشفاهــــــــــــونزح البحار ب
 را من الخردلــــــــــــــبتسعين ك  كف حتى تعدــــــــــــــوإعمالك ال

 ن ليلة األليلــــــــــعلى الخوف م  ن غير زادــــــــوقطع السباسب م
 جنوب مع الشمألـــــــــــوحشر ال  داة القطوبـــــوهجر الخطوب غ

 حفلع في المــــــــــــــــسفيه ترج  ىــي إلــة لــاجــــن حــــألهون م
 القليوبي –النوادر من: 

 
( ً  (معاتبة من يرجو لئيما

 وقال رجل: إني أقصد فالناً راجياً نداه، فقال له صاحبه:
 ذيب لشحم الكلب من ذنبهــكالمست  ن إناء قلما ارتشحاـترجو الندى م

 أبو العتاهية:
 ن شهوة اللبنـــــــــــيحلب تيساً م  ن يرتجي نداك كمنـــــــــــوإن م

 بعضهم:
 ت نفسك بالمحالــــــــــــــلقد حدث  روم عظماً؟ــــــأمن دار الكالب ت

 ونحوه:
 دي القرودـــــــــنا أيــــحوتها دون  قرود رجاء دنياــــــــــــــسجدنا لل

 وى ذل السجودــــــــــــــعلمناه س  نا بشيءـــــــــــــــــــفما بلت أنامل
 الراغب األصفهاني -اء من: محاضرات األدب

 زهير: )كنتف َشعَر(
 ً  كأنك بالـــــــــِمْنقاش تنتُِف شاِربَهْ   تراه إذا مـــــــــــــــــا جئته متعتبا

 جحظة:
 حاولُت نتْف الشَّعر مـــــــن آنافِِهم  قْوم أحاِول نَيلـــــــــــــــهم فكأنني

 العسكري -ديوان المعاني من: 
 
حكي عن بعض اللطفاء أنه امتدح بعض الرؤساء، فرسم له ببردعة وحزام. فأخذهما على كتفه وخرج. فرآه بعض أصحابه،  (خلعة األمير)

 فقال له: ما هذا؟ فقال: امتدحت موالنا األمير بأحسن أشعاري، فخلع علي من أفخر مالبسه.
  النواجي -من: حلبة الكميت في األدب والنوادر المتعلقة بالخمريات 

 
يحكى أن بعض األعراب امتدح بعض الرؤساء بقصيدة بديعة، فلما قرأها عليه، استنكرها عليه بعض الحاضرين، ونسبه إلى ر وشعير( )شع

 سرقتها. فأراد الممدوح أن يعرف حقيقة الحال، فرسم له بمد من الشعير .. فأخذه في ردائه وخرج .. فبعث إليه الممدوح بعض حاشيته، فقال
. ؟أعرابي؟ فقال: إني امتدحت الخليفة ]؟[ بقصيدة. قال: فما أجازك؟ قال: هذا المد من الشعير. فقال: هل قلت في ذلك شيئا له: ما شأنك يا

 قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: قلت
 ن عدم أهل المكارمـــــــــــم :فقلت لهم  يقولون لي أرخصت شعرك في الورى

 ن بهائمــــــــــــــــــــير إذ خلصته مكث  هــــــــــأجزت على شعري الشعير وإن
 ]يا سالم. رغم أنه نعته بالبهيمة؟[فلما بلغ الممدوح هذان البيتان، أعجب بهما، وعلم أن القصيدة من نظمه. فرسم له بجائزة سنية. 

 النواجي –من: حلبة الكميت في األدب والنوادر المتعلقة بالخمريات 
 

 ٌم بالبصرة وقدموا، فأهدى إليهم خلف ]األحمر[ هدية فقصروا في ثوابه، فقال:وقال األصمعي: حج قو)مكافأة( 
 ن لؤم وبخلـــــــــــعلى ما كان م  وُء الثرياـــــــــــــــسقى حجاجنا ن
 قفلـــــــــها باباً بــــــــفلو زادوا ل  باب وأحرزوهاــــــــــهُم شد وا الق

 ه مثال بمثلـــــــــــــــــــمقايضة ل  يءاً بشنا شيئــــــــــدوا لــــوقد ع
ً ــــــــــــــفإن أهدي  ج بعثوا بنعلـــــــــــــوعشر دجائ  ت فاكهة وكبشا

 ن صغار المقل خشلــــــوعشرٍّ م  ما ذراعـــــــــــــومسواكين طوله
 جليه رـــــــــــدق اللــعلى نعل ف  يحملونيــــت ذاك لــــــــفإن أهدي
 ن غير وبلـــــــــــتغيم سماؤهم م  ون لهم رواءٌ ــــــــــــــــأناس مائه

 عال ُعْكلــــــــــــــــولكنَّ الفعال ف  ن قريشـــــــــــــإذا نسبوا فحي م
 المرزباني -نور القبس من: 

 
، فقال فيهما محمد بن علي ين، واآلخر قميء صغير الجثةأحداهما ضخم سمكان للعباس بن محمد الهاشمي ابنان، )أول مكافأة من ألخليفة( 
 بن عبد العزيز الغربي:

ً ــــــــــــت عند الــكن  ى الليل والغلســـــــــــــــحين ول  جسر مختبئا
 بهروالنفســــــــاله الــــــــــقد ع  اني راكب عجلـــــــــــــــــــإذ أت

 ها األجناد والحرس؟ــــــــــــحول  قنبلة كــــــــــــــازتــــــقال هل ج

 ه فرســــرج تحتـــــوق ســــــــف  ي قلنسوةـــــــــــــــــمرت ب :قلت



 ره قعســـــــــــي ظهــــــف 1دنفح  زة معهاــــــــــــــونيــــحشوها ش

ل له: أول حمالن حملني افلما أنزل، دعا بحمال ليحمل الخشبة، فق فشكا العباس إلى المأمون، فأمر بصلبه على خشبة عند الجسر يوماً بالليل،
 عليه أمير المؤمنين ال أضيعه. فحملها وباعها بثالثة دراهم، واشترى بها تيناً وعنباً لصبيانه. فرفع خبره إلى المأمون، فضحك وأمر له

 بخمسة آالف درهم.
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 
 :ابن الرومي)مكافأة( 

ه بقارورة إلى بعض أصدقائه ليوجه له فيها مربى، فوجه إليه في قارورة غير قارورته، وكانت مكسورة، فكتب إليه:كان   قد وج 
 ا وَصلتْ ـــــــــــــــــــــوحاجتي م  ْت قارورتيــــــــــــــــــــقد وصل

 2بٍّ قُتلَتْ ــــــــــــــــــــــــــألي  ذن  عبِرةً ــــــــــــــــــــــــــــتسيل مست
لتْ ـــــــــــــــــــــــــعن حال  د ُغي ِرتـــــــــــــــــــــفأصبحت ق  ها وبُد ِ

 رى كملَتْ ـــــــــــــــــــليست كأخ  قوصةً ــــــــــــــسورةً منــــــــــمك
 ه أُنِزلتْ ــــــــــــــــــــــــــعما علي  د ُغي َِرتْ ــــــــــــــــــــــــكُسوَرةٍّ ق
 ها إن ُخِذلتْ ـــــــــــــــــــــــــوقبحَ   ها إن نُِصرتْ ـــــــــــــــــــيا حسنَ

 ديوان ابن الروميمن: 
 

دينار يحيى. يحيى هذا بلي بالعباس المصيصي الخياط المعروف بالمشنوق لما أعطاه دينارا خفيفا كما بلي ابن حرب بالحمدوني إذ  )مكافأة(
 لع عليه طيلسانا خلقا فصار دينار يحيى مثال في الخفة كما صار طيلسان ابن حرب مثال في الخلوقة فمن ملح العباس في دينار يحيى قولهخ

 ن الحبســــــــــــــــــكأنما جاء م  ك الرجســــــــــــــدينار يحيى ذل
 ي العرســــــــــــتقلب الرقاص ف  ريح يحكي لناـــــــــوفي هبوب ال

 ن صفرة الورســــــــــــمقداره م  ن خفةــــــــــــــــكأنه في الكف م
 وله أيضا رحمه هللا تعالى

 كة الحرمانـــــــــــــفيه عالمة س  د النقصانــــــــــــدينار يحيى زائ
 ه روح بال جثمانــــــــــــــــــفكأن  ره ودق خيالهـــــــــــــقد دق منظ

 ه أخفى من الكتمانــــــــــــفوجدت  رقعةــــــــي بــــــــداه مكتتما إلأه
 الثعالبي -ثمار القلوب من: 

 
 قال في رجل أهدى إليه نبيذا حامضا:: ابن الرومي)مكافأة( 

 ي ُرغفانكْ ــــــــــــكان يجني عليك ف  قْد لعمري اقتصصَت من كل ضرسٍّ 
 اربتنا بشر  ِدنانكْ ــــــــــــــــــــَك فح ـ نا إذ وتَرناـــــــــــــــــــلم تَِجْد حيلةً ل
 ك من ضيفانكــــــــــــضجرةً تعتري  ةٌ منه تحكيــــــــــــــأضرستْنا مدام
 نائبات من أزمانكــــــــــــــــجك وال ـ اد خْره لِسكباــــــــــــــــــقد ردَدناه ف

 ِخل  من إخوانكــــــــــــفهو أْولى بال  ك أُْدماــــــــــــــــــــوات خْذه على ِخان
 تا، فكيف عن لحمانكــــــــــزك بحـ ـ بـــــــــن خــــهذه صحة المحاماة ع
 ابقا لسنانكـــــــــــــــــسيفُك الهاَم س  ريسة وافىــــــــــلو سطونا على اله

ةً بُمزاحٍّ ـــــــــــــقد عضضن  مليح وشانِكْ ـــــــــْرِزَك الــهو من طِ   اَك عض 
 ا كان عْمدُنا المتهانكــــــــــــيا ومــ ـ ْقـــبُ ــــــك للــــــــــوذهبنا إلى امتحان
 تال من أقرانكــــــــــــإن عزمَت الق  تاب فلْسناــــــــــــــــفدعِ العتب والع

 ها ُخلُوُّ مكانكــــــــــــــــواح ال راعَ  ـ رةٌ األــــــــــــاحــفــت تــال تلُمنا فأن
 ين من خال نكـــــــها المخلصــــعض    قاضىـــــــتــها يــــــم ِ ــطيبُها عند ش

 قبول في أغصانكـــــراقٍّ سقتْك الـــ ـ ـــــِب أْعـــــيــفانتقم إن آثرَت من طِ 
 ديوان ابن الروميمن: 
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 حرب ـ أهوال
 

ويبررون ذلك بما يشبه فلسفة خاصة،  المشاركة في الحرب،. ويقصد األشخاص الذين كانوا يمتنعون عن أشعار الجبناءق عليها: البعض يطل
واإلنسان ال يحيا  والترفع عن معاداة أي كان، ... ،والسالمة  اإلشادة بطول العمرو، واإلصابة من القتلوالنجاة  مثل: المحافظة على النفس،

 .. إال مرة واحدة
 : "الجبن، ..." ، وعلى رأسهاتقبل صفات اإلهانةينتج عن ذلك و
 

 وقال أبو الغمر المدني:
 ت آنف من جبن وال فشلــــــــــفلس  د هان عندي لسان العار والعذلــــق
 ت بالمال أفديها من البخلــــــــولس  ي بخلت بنفس ال يجاد بهاــــــــــــإن  
لل  لتغرير فلسفةٌ هات تأبى لي اــــــــهي  ترى حضور الوغى من أكثر الز 
 ال من لذ ة الدنيا مدى األملـــــــــون  ت شجاعاً مات باألجلــــــتى رأيـم

 ي أنفس البيض والخطب ة الذ بلــــــف  ال شجعان الورى خلقتــــــكأن  آج
 وقال أيضاً:

 أقصى غاية الس رفوالجود بالنفس   ي أضن بنفس ال يجاد بهاــــــــــــإن
 ه بالفتى الحامي عن الش رفــــــأحل    ا أبعد القتل من نفس الجبان وماــــم

 ابن عبد البر –من: بهجة المجالس 
 

 :ننفأحمد بن أبي 
 حمل السالح وقول الدارعين قف؟  د كلفتني شططاـــــما لي وما لك ق

 تاقاً إلى التلف؟ـــأمسى وأصبح مش  ني رجالً ـــــأمن رجال المنايا خلت
 دو إليها عاري الكتف؟ــــفكيف أغ  تسعى المنون إلى غيري فأحذرها
 ت قلبي في جنبي أبي دلف؟ــأم خل  أم هل حسبت سواد الليل شجعني

 1فبلغت أبياته أبا دلف، فأمر له بعشرة آالف.
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 
 قال أيمن بن خريم:

ً ــــــــــــــــــــــــإن  لل  ها يعتدلـــــــــــــــفرويد الميل من  فتنة ميالً بي نا
 اعتزلـــــــــــــــــوإذا كان قتال ف  ان عطاء فأقمـــــــــــــــــــــفإذا ك

 دعها تشتعلــــــــــــحطب الن ار ف  ما يسعرها جهالهاـــــــــــــــــــــإن  
 ابن عبد البر –من: بهجة المجالس 

 
 ال آخر:وق

ع  ها العطبــــــأن  الش جاعة مقروٌن ب  نى هند وقد علمتــأضحت تشج 
 ى نيرانها وثبواــــــــــــإذا دعتهم إل  ه سعيهمــــــــللحرب قوم أضل الل  

 عجبني منهم وال الس لبـــــالقتل ي ال  ت منهم وال أبغى فعالهمــــــــولس
 يشتهي الموت عندي من له أرب ما  ذي جعل الفردوس جنتهــــــال وال

 ابن عبد البر –من: بهجة المجالس 
 

 وقال أيمن بن خريم:
 ن جد  بنا المراســــــــــــحي ،تقدمْ   :ول لي األمير وقد رآنيـــــــــــيق

 ر هذا الراس راســــــــومالي غي  ك غير نفسيـــــــــفمالي إن أطعت
 رابن عبد الب –من: بهجة المجالس 

 
 قال الهذلى يصف جباناً:

 ه من الموت ترعدــــــــــــفرائص  ه دون لونهـــــــــتحول قشعريرات
 ابن عبد البر –من: بهجة المجالس 

 
 قال آخر:

 ت نفضت لها يدىـــحت ى إذا التبس  ها بكتيبةٍّ ــــــــــــــــــــوكتيبةٍّ لبست
ماح ظهورهمـــفتركت  ن منجدلٍّ وآخر مسندــــــــــمن بي  هم تقص الر 

 تبعد ال، ت دون رجالهمـــــــــــقتل  :ني مقال نسائهمُ ــــــــما كان ينفع
 ابن عبد البر –من: بهجة المجالس 
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م ث ،وعهدوا إلى أال أقاتل مسلما ،فقال له: إن أبى وعمى شهداء بدر ،دعا أيمن بن خريم إلى القتال بمرج راهط ،وروينا أن مروان بن الحكم
 :أنشأ يقول

لــــــــــــولس  لى سلطان آخر من قريشـــــــــع  يت بقاتلٍّ رجالً يص 
 ه من سفه وطيشـــــــــــــمعاذ الل    ثميإ يه سلطانه وعلـــــــــــــــــل

 يت بنافعي ما عشت عيشــــــفلس  ي غير جرمٍّ ــــــــــــأأقتل مسلماً ف

 .بن خريم مع عبد الملك بن مروان وقد روى أن هذه القصة جرت أليمن
 ابن عبد البر –من: بهجة المجالس 

 
 وألبى الغمر:

ارـــــــــــــــلس ب ارــــــــــــوال ع  ت غداة الكر بالكر   لى الط عان بالص 
 ا أبالي قبلوا اعتذاريــــــــــــــوم  ت على  سبالت العارــــــــــــــهان

كض والفرارــــــــــــأن  سمة الغد ار يـــــــــــــــأو وسمون  ا طليق الر 
 لو تراني أو ترى إحضاريــــــــف  اإلضمارـــــــــــفديت نفسي منه ب
 ني عجالن ذا انشمارـــــــــــــلخلت  ن الن هارـــــــــــــال أعرف الل يل م

 المضمار نه الصن ع فيــــــأحكم م  ن وخزة البيطارـــــــــطرفاً نجا م
 نجاء النقنق الط ي ارــــــــــــــــأو ك  دو عير غير ما عثارــــــــــــأو ع

 ابن عبد البر –من: بهجة المجالس 
 

، أحب إلى  من  .قيل ألسلم بن زرعة: إن انهزمت من أصحاب مرداس غضب عليك األمير عبيد للا  بن زياد فقال: ألن يغضب على  وأنا حى 

 .أنا ميتأن يرضى عنى و
ماً ليفزع به الخوارج، فلما رآهم لم يفزعوا، وجعلوا يقبلون إليه، قال لهم: عزمتم خار للا  يوأسلم بن زرعة هذا هو القائل وقد عبأ جيشاً عظ

 وأسلم بن زرعة في ألفين: -وكانوا أربعين  -قال شاعرهم  ،ثم ضرب وجوه أصحابه وانصرف عنهم، ولما هزمه مرداس ،لنا ولكم
 ؟هم رجاٌل أربعوناـــــــــــــويهزم  فا مؤمنٍّ منكم زعمتمـــــــــــــــلأأ

 ن  الخوارج مؤمنوناـــــــــــــــولك  م ليس ذلكم كذا كمــــــــــــــــكذبت
 لى الفئة الكثيرة ينصروناــــــــــع  م الفئة القليلة قد علمتمــــــــــــــه

 البرابن عبد  –من: بهجة المجالس 
 
 ، وقال:فسلم إليهم متاعه وهرب ،، خرج عليه اللصوصـ من أهل آملـ الغمر هارون بن محمد  وأب

 ر مجهولِ ــــــــــوللشجاعة خطب غي  تضليلـــــــــــــظلَّت تشجعني ضالً ب
 ر مقتولِ ــــــــــأو جدك ألف جبان غي  قتل مصرعهــــــهاتي شجاعاً بغير ال

 رت نفسي لجبريلـــــبالنصر ما خاط  ه لو أن جبريالً تكفل ليــــــــــــــوالل
 أس المساعير البهاليلـــــــــــخالف ب  ذي شكرــــــاْسمع أحدثك عن بأسي ب

 تسرع الذُّعر في عرضي وفي طولي  ما بدْت منهم نحوي جميعةــــــــــــــل
 فال ميال إلى ميلـــال وانصعت أطوى  ذات بديــــــــــحتى أتقيهتهم طوعاً ب
 وب السراويلِ ــــــــــــتخلصت مخض  تىــــــــــــــــــــهللا خلصني منهم وح

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 1 ابن عبد البر –بهجة المجالس       

 
 الغمر: وأب

 عط افــــــــــــــــوال على القرن ب  وقافـــــــــــــلست بداء الحرب ب
ى فقد أم    اف رماحي وأسيافيـــــــــــــــيخ  ماـــــــــــــــــــن للا  عدو 

 ي آي خذرافــــــــــخذرفت رجل  ن فرسخٍّ ـــــــــإذا رأيت الحرب م
 ابن عبد البر –من: بهجة المجالس 

 
 ومن المضحكات قول القاساني في الجبن والتطفيل:

ً ـــــــأرى ف  أسلح في الفراِش على مكانيــــــف  ي النوم رمحاً أو ِسنانا
 ى أكل العصيدةِ والفرانيـــــــــــإل  ني المبارز حين أدعىـــــــــــولك
 عبسي عنترة الطعانِ ـــــــــــوال ال  ا عمرو هناك أشد منيــــــــــــوم

 قى بالكالكل والجرانــــــــــــــفأل  د الفوارِس حين أدنوــــــــــوال زي
 ا اصطك مني الماضغانــــــإذا م  ي عندها ليثاً نفيراً ـــــــــــــــــتران

 أي جنوبها وقعْت بنانيــــــــــــــب  لى الخبيصِة ال أباليــــــــــأُشد ع
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 وللش جاعة خطٌب غيــــــر مجهول  ظل ت تشجعني ضال  بــــــــتضليل
 فكل  هـــــــــذا نعم فاغروا بتعذيلى  هل غير أن عذلوني أنـــــني فشلٌ 
 ً  نين وإرمــــــــــــال المثاكيليتم الب  الحرب تعقب من يصلى بها حزنا
 خفــت على علمي بجبريلبالن صر   والل ـــــــــه لو أن  جبريالً تكف ل لي

 حت ى تخلصت مخضوب الس راويل  وفلسفـــــــــــتيللا  خلصني منهم 
 



 ن البقِل المحصل حبتانـــــــــــــم  م طبق رددُْت وليس فيهــــــــــوك
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 
 :أبو نواس

 ن لََحانيــــــــــــولم أحِفْل مقالَة مَ   ولٍّ قُلتُهُ، فأَصبُت فيِه،ــــــــــــــوق
 ن معانقَة  الس نانِ ـــــــــــوأشَهى م  غانياِت ألَذ  ِعندي،ـــــــــــــعناُق ال

،ــــــــــــــــوي  لِقيانِ ِه أوتاَر اـــــــــــــــيُجاِوُب في  ْوٌم عْندَ نَْدماِن َكريمٍّ
 ي  من يْوِم الط عانِ ــــــــــــــــألَذُّ إل  ني الن ديُم على الت صابي،ـــــواتيــي

 نواس من: ديوان أبي
 

 :1 وقيل لرجل جبان في بعض الوقائع: تقدم. فأنشأ يقول
 ى فخارتي أن تحطماـــــأخاف عل  ت بفاعلـــــلس :قلت .تقدم :وقالوا

 ه رأس إذا راح أعقماــــــــــنــولك  فت واحداً و كان لي رأسان أتلــــفل
 ت ولم أحفل بأن أتقدماــــــــــــفعل  و كان مبتاعاً لدى السوق مثلهــول
 لى هذا ترون التقدماــــــــفكيف ع  أوتم أوالداً وأرمل نسوةـــــــــــــف

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 واطالوط -غرر الخصائص الواضحة      
 ابن بسام -الذخيرة       
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ً  ،كر على القوم ـ: وكان من جنده في قتال الخوارجـ لحبيب بن عوف  ،وقال المهلب أخاف أن  :وقال ،فأومأ إلى رأسه .وخذ مائتين صحاحا

 :وأنشد .يذهب رأس المال
 نا الـمـراســــن جد  بــــــــتقد م حي  غير نصـحـــــــــيقول لي األمير ب

 ا لي غير هذا الرأس راســـــــوم  ما لي إن أطعتك مـن حـياةـــــــــف
 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
 ولبعض الشعراء:

 قى األعادي بعد ذاك بواحدــــــوأل  و أن  لي رأسين أدخر واحداً ـــــول
 هياباً لدفع الـشـدائد م أكـــــــــــول  ت في الهيجاء إقدام باسلـــــألقدم
 ني يوماً فليس بـعـائدـــــــــــوفارق  ي رأساً إذا ما فقـدتـهـــــــــولكن  ل

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 
 في الحسين بن إسماعيل الطاهري: المتنبي قال

 ن َصفََرهـــــــــــــيحول أو يثول م  ن صفردــــــــــــــوفارس أجبن م
 ه طفرهـــــــــــــــلكانت األرض ل  ه صائحــــــــــلليل بااح في لو ص

 2ه نصرهـــــــــــــــــــفيُطعم هللا ب  ن جبنهِ ـــــــــــــيرحمه الرحمن م
 ه حذرهــــــــــــــــــإقدامه تضييع  ماــــــــــــــــــمن أقدم الناس ولكن

 ديوان ابن الروميمن: 
 العسكري -معاني ديوان ال     

 
 ابن حجاج:

 مطراـــــــــــدموع عيني تسابق ال  ا سائلي عن بكاي حين رأىـــــــي
 اض منحدراــــــــأسرع دمعي وف  وزير منحدرـــــــــــــساعة قيل ال

 ؟فراق من صبراـــــــيعيش بعد ال  وهل ،يا نفس تصبرين :تــــــوقل
 رأي رأي الصواب قد حضراــوال  وى يفتتهه والهــــــــــــــــــشاورت

 ارك الحزم يركب الغرراـــــــــوت  داري والحزم يكرههــــأهوى انح

                                                           
 ومما ينسب ألبي دالمة  1

 تحطماأخاف علـــــى فخارتي أن   أال ال تلمـــــــــني فـررت وإنـنـي
 فــــــــكيف على هذا ترون التقد ما  وأُيــــــتِــــم أوالداً وأرمـل نـسـوة
 بــــــــإحداهما حتى تموت فأسلمـا  ولـــــو كان لي نفسان كنت مقاتالً 

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة : من
 اخرج إليه. فأنشأ يقول:: براز. فقال له أبو مسلمكان أبو دالمة مع أبي مسلم في بعض حروبه مع بني أمية. فدعا رجٌل إلى ال

 أخاف علـــــى فخارتي أن تحطما  أال ال تلمني إن هربـــــــت، فإنني
 وجـــــــــــــِد ك ما باليُت أن أتقدما  فلو أنـــــني أبتاع في السوق مثلها

 ]وفي مكان آخر قال:[
 ــــها ُخلقْت فْرداً فلم أُجدِ لكنــــــــــ  لــو أن لي مهجة أخرى لُجدت بها

 ابن بسام -الذخيرة : من
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 سفراــــــــــــــلزوم بيتي وأكره ال  ني عاقل ويعجبنيـــــــــــــــــــألن
 الثلج باردا خصراـــــــــــوالماء ب  نهار يعجبنيـــــــالخيش نصف ال

 ما أرى الماء منه والقمراـــــــــــك  ول بهـــــأق ،في روشني والشرب
 وق بين األزقة البقراـــــــــــــــأس  لىــــــــــب ،وال أقود الخيل العتاق

 قرنيه يفلق الحجراـــــــــــــرأس ب  وسة لعنبلهاــــــــــــــــمن كل جام
 ه بطن ناقة عشراـــــــــــــــــــكأن  د نفخ الشحم جوفها فغداـــــــــــــق
 الخرا قد ائتزراـــــــــــــــوثوبها ب  ما أتتني بالليل مقبلةـــــــــــــــــــل

 ن يرد الحصان إن نفراـــــــــــوم  ل الحصان نافرةــــــــــتركض مث
 ري في سرمها شعراـــــــــوسد أي  ي سرمها لبباـــــــــــمد ذراعي ف

 دا قعودي أصفف الطرراــــــــــغ  سن في الحرب من صفوفكمــــحأ
 ت في نتفه وما شعراـــــــــــــلطف  رــــــــشعر من جبين حــوأنتف ال

 ن كوة الباب كلما زحراـــــــــــــم  ه يطالعنيــــــــــــــأو مبعر جعس
 بعينيك فيه لي أثرارى ــــــــوأن ت  ات أن أحضر القتالــــــــــــــهيه
 الليل خائفا حذراــــــــــــــدبيب بــ ـ ـذي ال يزال يعجبني الـــــــــبل ال
 ى ذاك بعدما سكراــــــــــــــوذا إل  ا إلى تلك هي نائمةـــــــــــــــــــأن

 دة تحت واحد نخراـــــــــــــــواح  ما ضرطتـــــــــوضجة النيك كل
 انا بأنفه سحراـــــــــــــــــــشم فس  ول بعض الممزين وقدــــــــــــوق

 را تلك بعد ما اختمراـــــــــــأن خ  ذا فطورة وأرىـــــــــفي جعس ه
 وقي الناي كلما زمراـــــــــــــــوب  دف يوم الصبوح دبدبتيــــــــــــال

 تها بخراــــــــــــــمقتل ذقن خصب  تي كلما رميت بهاــــــــــــــوخري
 ي كيف ترىـــــــــــــــــأرى لنفس  قادي وهكذا أبداـــــــــــــــعتاهذا 

 ابن أبي الدنيا -قرى الضيف من: 
 

 :فأنشده ،أن حبيباً دخل على المهلب بن أبي صفرة ،وحكى ابن حبيب في كتابه المحير
 دى يمينك للفقـيرـــــــــــــــــأما تن  ك يا مهلب من أميرـــــــــــــــفقدت

أوليس قد  :فقال المهلب .قحامك بنا المناياإإنا نكره  :فقال حبيب .وأقيكم الحروب بنفسي ،فوهللا إني ألبذل لكم مالي ،هو جنتي :فقال المهلب
 :قال األول

 بال المنايا بالفتى أن تقطـعـاــــــح  إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت
 :ثم أنشده ما قاله حين فر من أبي فديك يوم مردا هجر .واالعتياض عن الضيق بالسعة ،والدعة ،العيشخفض  :فقال حبيب

تـيـــبذلت لكم يا ق  ونصحي وما حازت يداي من التبر  وم حولـي وقـو 
كـمــــف  ى مهجتي وليت أعداءكم ظهريــإل  لما تناهى األمر بـي وعـدو 

 راف الردينية الـسـمـرـــــــقيم ألطي  رت ولم أحفل مالمة عـاجـزـــوط
 ـي وأبـيض ذي أثـرــــــــلكـل ردين  ولو كان لي رأسان أهملت واحـداً 

 .بمثل هذا فليقاتل األعداء :وقال ،ثم التفت إلى من حضر مجلسه ،فضحك منه
 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
 :أبو نواس )حرب(

 هْيجاِء فُْرَسانَاــــــــــــلل  و الهْيجاءِ ــــــإذا عب ا أب
 شْيخِ إْعالنَاــــــــأماَم ال  ارْت راية  الموِت،ـوس
 ْت تُْلِهُب نيرانَاـــــــــعل ـ ـْت حربُها واْشتَــــوشب  

 ـِة أضراساً وأْسنانَاـــــ ـ وْقعـــــــوأبدْت لوَعة ال
 سانَاقْوِس سوْ ــــونَْبِل ال  ن الِخيِري  ألوانَاـــــــم

 ِل والِمْطَرد َرْيحانَاــــــ ـ قتــــــــوقد ْمنا مكاَن ال
 دنَا نحن خال ناــــــــوعُ   عادَْت حْربُنَا أُْنساً،ــــــف

 ي الل ذ ة  قُْربَانَاـــــف لــ ـ ــتـالفرْوَن ــــــبفتيانٍّ ي
 ن ِعيدانَاــــــضربنا نح  ا ضربوا الطبَل،ــإذا م
ً ــــــــــوأْنَشأنَ  ن الِخيري  ألواناـــــــم  ا كراديسا
 نا تُف اُح لبنانَاــــــــــــــل  اُر المجانيقِ ـــــــوأحج
،ـــــحْربِ  وَمْنشا  سق انَاــــــــسبَا خْمراً، ف  نا ساقٍّ

 أُوالنَاــــــَق أُخرانَا بـــ ـ ْي تلحــــيحث  الكأَس ك
 رُّ سكرانَاــــــــوذا ينجَ   روعاً،ـمص هذاكتَرى 

 ن اَس عدوانَاــــــــتغم  ال  فهذي الحرُب ال حربٌ 
 نشر قَتالنَاـــــــــــبها ن  هم ثم  ـــــــــــــــبها نقتل

 نواس يأب ديوانمن: 
 

 :ابن الحجاج
 ا أجل من الحقوقــــــــــــظم مــــ ـ ــــو أعـــــــك وهــــــووحق رأس



 والبثوق السكورةن ــــــــــــــــــبي  حصار وضيقهـــــــــــــــــــلوال ال
 ه انقطاع المنجنيقــــــــــــــــــد ب ـ عوــــــــــر يــــجــوالخوف من ح

 هم مثل السويقــــــــــــــــورؤوس  ن رموا بهــــــــــــــــــــــفإذا الذي
 عيش الرقيقــــــــــــــــلمن نعمة ا  دك بالشقاـــــــــــــــــالعتضت عن

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 ابن رشيق:
 . فخاطبه بهذا الشعر:1وأمر بعض الملوك ابن رشيق بركوب البحر

 2غيري، فديتك، فاْخصصه بذا الراء  أمرتني بركوب البحر في َعـجــلٍّ 
 أمشي على الماء وال المــــــسيح أنا،  ما أنت نوح فـــتـنـجيـني سفيـنـتُـه

 ابن دحية -من: المطرب من أشعار أهل المغرب 
 

 الغزال / السخرية السوداء
ـ بعد خروجهم من إشبيلية، وإيقاعهم بجهاتها ثم هزيمتهم بها، وقتل  ولما وفد على السلطان عبد الرحمان رسل ملك المجوس، تطلب الصلح 

أمر الغزال أن يمشي في رسالته مع رسل ملكهم، لما كان الغزال عليه من حدة الخاطر، قائد األسطول فيها ـ، رأى أن يراجعهم بقبول ذلك. ف
 وبديهة الرأي، وحسن الجواب، والنجدة واإلقدام، والدخول والخروج من كل باب، وصحبته يحيى بن حبيب.

وكوفيء على هديته. ومشى رسول فنهض إلى مدينة شلب، وقد أنشيء لهما مركب حسن كامل اآللة. وروجع ملك المجوس على رسالته، 
 -ملكهم في مركبهم الذي جاءوا فيه مع مركب الغزال. فلما حاذوا الطرف األعظم الداخل في البحر الذي هو حد األندلس في آخر الغرب 

 هاج عليهم البحر، وعصفت بهم ريح شديدة، وحصلوا في الحد الذي وصف الغزال في قوله: -وهو الجبل المعروف بأَلُوية 
 نــــــا بين مــــــــــــــوج كالجبال  قال لــــــــــــي يحيى وصـــــــــر
 من دبــــــــــــور وشـــــــــــــمال  وتولتــــــــــــــــــنا ريـــــــــــــاح
 ـــــتَْت عــــرى تلك الحــــــــــبال  شــقــت الــِقــــلــــعيــــــــن وانـــ

 ت إلــــيــــنــا عــن حــــــــــــيال  ى مــلــك الــــــــــــمــووتــمــطــ
 ـــــعــيــن حــاال بــعــد حــــــــال  فرأيــــنا الــمــــوت رأي الــــــــــ
 يــــا رفيــــــقــي رأس مــــــــــال  لــــم يــكــــن للــــقــــوم فــيــــنــا

 ابن دحية -ر أهل المغرب من: المطرب من أشعا
 

 هجاء الحسين بن إسماعيل  الطاهري:، في ابن الرومي
 ن القْملـــــــــــــــــيهزم صف ْين م  ن فارسٍّ ــــــــــوفارسٍّ ما شئَت م
 ه جبناً عن الطبلــــــــــــــضريطُ   جيش أغناهمُ ـــــــــإذا سرى في ال

 وجٍّ فيه ومن خبلِ ــــــــــــــــمن ه  ذرهـــــــــعُه حــــــه تضبيــــإقدامُ 
ُل م  ازَب العقلــــــــــــــــحتى تراه ع  ن صفرةٍّ ـــــــــــــيَحَولُّ أو يُثَوَّ
 زٌع على َمْهلـــــــــــــــــــــلكنه ن  دهر من ُجبنهــــــــــينزع طوَل ال

 ابن الرومي ديوانمن: 
 

 :البحتري
 سمــــــبــم وتــرنــــمن كل ذات ت  ت تحيةـــــــــيا قبر يحيى ال عدم

 وب القضاء المبرمـــــــفتلت بها ن  رأي صاحب همةـــــــفيم المرام ل
 س الوغى لم يسلمـبالسيف في حم  ن رام العلىـــــأو ما علمت بأن م

 تى انثنى وأديمه كالعندمــــــــــــح  األسنة والظباـــــــــما زال يعتل ب
 رض محمد بن الهيثمـــفذكرت ع  ض تأخذ درعهــــــولقد رأيت البي

 قنا بمحرمــــــــليس الكريم على ال  ور يقول عند لقائهاــرض األيـــغ
 البحتري ديوانمن: 

 
ليٍّ، ويعرض فيها وقال يهجو أبا الفضل يوسف بن ع... هو في عصره كابن الرومي في زمانه،  3الحسين الواساني الدمشقي( أبنة –هجاء )

 أيضاً بمنشا بن إبراهيم القزاز، وكانت هذه القصيدة سبب عزله عن عمله:
 ت كواكب الـحـمـل؟ــــــــإذا استقل  ل أسـامـركـمــــــيا أهل جيرون ه

 ثريا بـعـارضٍّ هـطـلـــــــــنوء ال  رياض بـاكـرهـاــــــــــبمالحٍّ كـالـ
 ي البـرود والـحـلـلــــــــعقد ووش ـ ـــأو مثل نظم الجمان ينظم فـي ال

 ثقـيل والـرمـلـــــــــعلى خفيف ال  ـنـاء بـهـاـــــــــــــيلذ للسـامـع الـغ
 ر الشاكـري يسـرج لـيــــــــأنتظ  زلـي سـحـراً ـــــكنت على باب من
 زلها والـنـجـوم لـم تـــــــــــباكرت  اجةٍّ عـرضـتـــــــوطال ليلي لحـ

 يل عريض األكتاف والعضـلـــأق ـ ـالـــــــفمر بي في الظالم أسـود ك
 ين كمقـلة الـجـمـلــــوع ،ورٍّ ــــتن  ه مـنـخـر كـكـوةــــــــــــلـ ،أشغى

                                                           
 والبيتان رواهما العمري في المسالك، وابن خلكان، للحصري مجيبا بهما المعتمد. 1
 الرأي.: الراء 2
 توفي سنة أربعٍّ وتسعين وثالثمائةٍّ، شاعر مجيد برع وبرز في الهجاء، له فيه نفس طويل،، أبو القاسم الواساني الدمشقي الحسين بن الحسن بن واسان ابن محمدٍّ  3



 وبٍّ مثل المدى عـضـلـــــعلى ني  بـل كـخـر رحـىـــــــــومشفر مس
 ويل الساقين كالـسـبـلــــرجل طــ ـ ـرــــدع الـيد والــمشقق الكعب أفـ

ً ـــــــفأه  مثل جني الروض في ندًى خضل  دت الريح مـنـه لـي أرجـا
 با ببـانٍّ وعـنـبـرٍّ شـمـلـــــــــــشي  ـيةً مـعـتـقةً ـــــــــــــمسكـاً وقـفـص

 ندامـى روائح الـسـفـلــــــــض ال ـ ون إذا انـفـضــــفقلت ما هكذا يك
 شـوان ذي ثـمـلـــــــعرف أميرٍّ ن  ـن األتـون لـهــــــــــأسـود غـادٍّ م
 شٍّ في البر منـتـعـلـــــــحمار وح  ماء أعـجـب مـنـــــهذا ورب الس
 ه عضلة مـن الـعـضـلـــــــــفشأن  ـر كـي أسـائلـهــــــــاردده يا نـص
 بر الـشـغـلذا من أكـــــــــوليس ه  ـوات حـاجـتـنـاــــــــفقال يخشى ف

 ن الخمول والـكـسـلــــــأنجاك عي  رك الفضول نـصـر وإنــــفقلت ت
 ن هـذه الـسـبـلــــــــــــمسـيره بـي  ن قلب أن يفـوتـك فـيــــــبادره م
 ه ومن خـلـلـيـــــــيعجب من عقل  ني تغـافـالً ومـضـىــــــــفصد ع

 ـن قـبـلـــــــما لي بالعـدو م أسود  دك ياــــــوصاح مـن خـلـفـه روي
 ذره فـال تـطـلـــــــــــأطال في هـ  ك الـرقـيع وإنـــــــارجع إلـى ذلـ
 ول واسكت إن أنت لم تسلـفي الق  لت مـقـتـصـداً ـــــئــأجب إذا ما س
 م من خـفةً ومـن خـطـلـلــــــــــس  ـضـول أجـدر لـوــــوهو بترك الف
 بـرغـثٍّ قـمـلـــــــــيه مـمرطٍّ كس  الن يعـثـر فـيــأـــفكر نحوي عج
 ي الذيول كـالـوشـلــــــغرموله ف  مذى يقـطـر مـنـــــــوقد مذى وال

 ثـل ركـبة الـجـمـلـــــــــــفيشلةً م  ـأبـرز لـيـــــــــوظن أني صـيد ف
 لم تـبـل فـبـلت ـــــــــفيك وإن كن  م ألولـجـهـاــــــــــوقال لـج داركـ

 **  
 ا لم يكن بـمـبـتـذلــــــــــــبذلت م  ـرك قـدــــــــــقلت له ال عدمـت ب
 ر ويعطـيك غـاية األمـلــــــــعمــ ـ ــــك الــــــــد لـــلكننـي والـذي يم

 خاب األيور من عملـيــــــوال انت  ري مذ كنت فـيشـلةــــــما شق دب
 ن يستـلـذه بـدلـيــــــــــــلوخك مـ ـ ـمـيــــــــــــابـغ لوال لهذا دعيت ف
 ن أقبلـت يا أبـا جـعـل؟ـــــــــــــأي  ومن ؟ن أين جئتـوهات قل لي م

 ذا أبي الفضل يوسف بن عليــــه  ت عند عامـلـكـمــــــــــفقال لي: ب
 ة البـصـلي حدــــــــمني صناناً ف  به وصكـت بـهــــــــفصاك بي طي
 ي خـدمةٍّ وال عـمـلــــــــــينظر ف  نهـار أخـفـش الـــــــــتركته في ال

 نمـى إلـى نـبـلـــــــــــشيخٍّ نبيلٍّ ي  اولت وافتريت عـلـىـــــــقلت تط
 دعى حنيناً وعمه الصمـلـيــــــــي  ـمـعــــده صـــــطـاً وجــــأبوه قس

 خدع مثلـي بـهـذه الـحـيلـــــــــــي  فـه فـمـاره فصـــــــــــــلعل ذا غي
 ليه بـالـلـوم والـعـذلـــــــــــت عــ ـ وت، وأنحـيــــفإن تكن صادقاً نج

 إن كنـت قـائالً فـقـلـــــــــــــعل ف ـ ـنـــــــوإن تكن كاذباً صفعتـك بـال
 سان من عجلان اإلنــــروهي وك ـ ا سيدي عجلـت بـمـكـــــــــي :فقال

 وزٍّ وفوق مكـتـهـلـــــــــدون عج  ت عـنـده نـصـفـــــــــهذا الذي ب
 ج الصـديد فـي دغـلــــــــعين تم  ت عصعـصـهــن وتحـــفي فيه نت

 ف ضارب المثلــــبالغ في الوص  ـل مـا يقـال إذاـــــــــــأنتـن مـن ك
 العض والـقـبـلــــب ـ شؤم بختيلـ   ولـع أبـداً ــــــــــوهو علـى ذاك مـ

 ن السيف في يدي بطلـــأمضى م  ـا عـلـوتـه نـفـســــــــــــــله إذا م
 والقصيدة طويلة نحو مائةٍّ وأربعين بيتاً، وفيها من الفحش ما ال يجمل باألديب ذكره، وفيما أوردناه كفاية،
 معجم األدباء لياقوت

 
 ة بالقتال، فقال:أمر روح بن حاتم المهلبي أبا دالم

 بي بنو أسد 1تال لتخزىـــــإلى الق  نيــــــــــإني أعوذ بروح أن يقدم
 ن الروح والجسدـــــــمما يفرق بي  ن األعداء تعلمهـــــــــــإن الدنو م

 وما ورثت اختيار الموت عن أحد  ب الموت أورثكمـــــإن المهلب ح
 من: ربيع األبرار للزمخشري

 ابن عبد البر –ة المجالس بهج      
وكان روح بن حاتم المهلبي والياً على البصرة، فخرج إلى حرب الجيوش الخراسانية ومعه أبو دالمة. فخرج من صف العدو مبارز، فخرج 

 إليه جماعة فقتلهم، فتقدم روح إلى أبي دالمة بمبارزته، فامتنع، فألزمه، فاستعفاه فلم يعفه، فأنشد أبو دالمة:
 يخزى بي بنو أسدــــــإلى القتال ف  روح أن يقدمنيــــــــــوذ بإني أع

 ب الموت من أحدــولم أرث أنا ح  ب الموت أورثكمـــــإن المهلب ح
 ن الروح والجسدـــــــمما يفرق بي  داء أعلمهــــــــــإن الدنو إلى األع
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اتل عنه. قال: فما لك ال تبرز إلى عدو هللا؟ فقال: أيها األمير، إن خرجت إليه فأقسم عليه ليخرجن، وقال: لماذا تأخذ رزق السلطان؟ قال: ألق
 لحقت بمن مضى، وما الشرط أن أقتل عن السلطان، بل أقاتل عنه. فحلف روح: لتخرجن إليه فتقتله أو تأسره أو تقتل دون ذلك. فلما رأى أبو

ن أيام اآلخرة، وال بد فيه من الزوادة، فأمر له بذلك، فأخذ رغيفاً مطوياً على دجاجة دالمة الجد منه، قال: أيها األمير، تعلم أن هذا أول يوم م
ولحم وسطيحة من شراب وشيئاً من نقل، وشهر سيفاً وحمل، وكان تحته فرس جواد، فأقبل يجول ويلعب بالرمح، وكان مليحاً في الميدان، 

 -والغبار كالليل، فأغمد أبو دالمة سيفه وقال للرجل: ال تعجل واسمع مني والفارس يالحظه ويطلب منه غرة، حتى إذا وجدها حمل عليه، 
كلمات ألقيهن إليك، فإنما أتيتك في مهم. فوقف مقابله، وقال: ما المهم؟ قال: أتعرفني؟ قال: ال. قال: أنا أبو دالمة. قال: قد سمعت  -عافاك هللا 

من أصحابك؟ فقال: ما خرجت ألقتلك وال ألقاتلك، ولكني رأيت لباقتك وشهامتك، بك، حياك هللا، فكيف برزت إلي وطمعت في بعد من قتلت 
فاشتهيت أن تكون لي صديقاً، وإني ألدلك على ما هو أحسن من قتالنا، قال: قل على بركة هللا تعالى. قال: أراك قد تعبت وأنت بغير شك 

إن معي خبزاً ولحماً وشراباً ونقالً كما يتمنى المتمني، وهذا غدير ماء سغبان ظمآن. قال: كذلك هو. قال: فما علينا من خراسان والعراق، 
نمير بالقرب منا، فهلم بنا إليه نصطبح وأترنم لك بشيء من حداء األعراب. فقال: هذا غاية أملي. فقال: ها أنا أستطرد لك فاتبعني حتى 

اسانية تطلب فارسها فال تجده. فلما طابت نفس الخراساني، قال له أبو نخرج من حلق الطعان. ففعال. وروح يتطلب أبا دالمة فال يجده. والخر
اً دالمة: إن روحاً كما عملت من أبناء الكرام، وحسبك بابن المهلب جواداً، وإنه يبذل لك خلعة فاخرة وفرساً جواداً ومركباً مفضضاً وسيف

وما أصنع بأهلي وعيالي؟ فقال:  !اتمه معي لك بذلك. قال: ويحكمحلى ورمحاً طويالً وجارية بربرية، وينزلك في أكثر العطاء، وهذا خ
 استخر هللا وسر معي ودع أهلك، فالكل يخلف عليك. فقال: سر بنا على بركة هللا. فسارا حتى قدما من وراء العسكر، فهجما على روح. فقال:

مي فما طبت به نفساً، وأما الرجوع خائباً فلم أقدم عليه، وقد يا أبا دالمة أين كنت؟ قال: في حاجتك، أما قتل الرجل فما أطقته، وأما سفك د
تلطفت وأتيتك به أسير كرمك، وقد بذلت له عنك كيت وكيت، فقال: ممضى إذا وثق لي، قال: بماذا؟ قال: بنقل أهله. قال الرجل: أهلي على 

زوجة أني ال أخونك، فإن لم أف إذا حلفت بطالقها لم ينفعك بعد وال يمكنني نقلهم اآلن، ولكن امدد يدك أصافحك وأحلف لك متبرعاً بطالق ال
د نقلها. قال: صدقت، فحلف له وعاهده، ووفى له بما ضمنه أبو دالمة وزاد عليه، وانقلب معهم الخراساني يقاتل الخراسانية، وينكي فيهم أش

 نكاية، وكان أكبر أسباب ظفر روح.
 ابن خلكان -من وفيات األعيان 

 
 



 لوحة
 

 الفرادة في: الوصف، الصورة، التعبير، .. وأت تسمية "لوحة"، للتميز اختر
 
 وكتب ابن الحجاج إلى صديق له:( خمر)

 فظلـــــــــــــــت في نار وفي عار  يا سيدي قــــــــــــــد جاء زواري
 يخرجهم بــــــــــالصفع من داري  بمن هْ فامنن بــــــــــــخمر أو فوج  

 الراغب األصفهاني -األدباء محاضرات من: 
 
 وأنشدني عدي الجرجاني لكاتب بكر:  (1تقليشة)

ةً  ةَ ُخفٌّ مـــــــــــْذ ثالثوَن ِحجَّ قُ   لعَزَّ  علَى الدَّهِر ال يبلَـــــى وال يَتَخرَّ
 علَى قدميها في الــــــــسَّماِء ُمعلَّقُ   وكيَف بِلَى ُخف  هــــــو الدَّهر كلُّه

 العبدلكاني الزوزني -الظرفاء حماسة  :من
 فقالت تهجوها: ،إلى رشا الذي تحب 2وشت جارية اسمها طغيان بعلية( هجاء امرأة المرأة)

 ال يبلى وال يتخرقــــــــــــجديد ف  ذ ثالثين حجةــــــــلطغيان خف م
 ي الهواء معلقــــــــعلى قدميها ف  و الدهر كلهــــــخف ه ىوكيف بل

ً ـــــــــــول فما أخرقت  ها فتمزقـــــــــــــــوأما سراويالت  م تبل جوربا
 بشير يموت –شاعرات العرب في الجاهلية واإلسالم  :من

 
 حدثنا العمري عن الهيثم بن عدي عن ابن عياش قال: ( ضراط / نكتة سوداء)

فتبسم الحجاج، وكان  .فضرط ،ر بتأخيره فيه، فانحط ساجداً فأم ،فسأله في خراجه ،دخل أزاذمرد بن الهربذ على الحجاج، وكان ذا حال عنده
عرابي قد وكان األ .أمن  به على قومه ،عرابي تهبه ليال يكاد يضحك، فأراد بسطه، فقال له الحجاج: هل لك من حاجة؟ فقال: نعم هذا األ

 استاً تضع الخراج، وتفك األسرى، وتحيي الموتى.ويقول: بأبي استك  ،فخرج ازاذمرد واالعرابي خلفه يقبل استه .أحضر ليقتل، فوهبه له
 البالذري -أنساب األشراف  :من

 
قوله في الشيخ أبي سعد  ،ويهلك بنفثه األرقم ،من أهاجيه التي يحلو عند مرارته العلقم..  القاضي أبو جعفر محمد بن إسحاق البحاثي)علوم( 

 الكنجروذي:
 كذوب ومــــــــــــا له صيببرق   الكنجروذي فـــــــــــــي العلوم له
 مثل خرا الــــــــــــنيك منتن طيب  فيه علــــــــــــــــــى نكره مطايبة

 الباخرزي ـدمية القصر وعمدة أهل العصر من: 
 

 ابن عنين:)كيمياء( 
 وابـــُن الن فيِس وذا الُملقُّ الصوفي  أنا وابن شيِث فــــــي الخياِم زيادةٌ 

 تُقرى وال نُدعى لـــــــدفعِ َمخوفِ   يُـــــــــــرجى وال أضيافُناال نَْيلُنا 

 نصٌب عــــــــــلى زبدية ورغيفِ   أما الملقُّ كما علمــــــــــَت فنسكهُ 

 أبصـــرَت منه غرائَب التصحيفِ   وفــــــــــتى بَجيلةَ إِن قَرا ما َخطَّهُ 

سٍّ بــــــــالكيمياِء يقط ُع الـــ  ـــأوقات بــــــــــاآلماِل والتسويفِ  ـ ومهوَّ
ً ميَبغي مــــــن األ  عقٌل لــــــــــعَمُر أبيَك ِجدُّ سخيفِ   واِل تبراً خالصا

 فيــــِه فال فال أُصغي إِلى التعنيفِ   وأنــــا وشعري كم يعن فني الورى

 ديوان ابن عنين :من
 
ل بن َسلَمَ )غبي(    ة بن عاصم:ابن الرومي في هجاء الُمفضَّ

ـــــــــت في كساء الكسائي  وتلبَّســــــــــــــــــــَت فْروةَ الفراء  لو تلففـ 
ــــــــــت بالخليِل، وأْضحى  سيبويه لديـــــــــــــــك َرْهَن ِسباءِ   وتخللَـّ
 شخصاً يُكــــــــــــــنى أبا السوداءِ   وتكونــــــَت من سواد أبي األسود

 إال  مــــن جـمـلـة األغــــبــــيــــاءِ   ــهُ أن يعُــــــدَّك أهَل العلمِ ألبي الل
 المرزباني -نور القبس من: 

                                                           
 تبدو لي هذه المفردة من الدارجة المغربية أعمق وأشمل في التعبير عن الحالة التي يصورها هذا الشعر. ويقارب ذلك: 1

 رومي:قول ابن ال
 ما أخطأتــــــــــــها رحمةٌ تغشاها  لو أن رجلْي عـــــــــــــرسِه يداها
 كأنما تستـــــــــــــــــغفراِن الالها  مذ خلقْت مرفـــــــــــوعةً رجالها

 ومثله قوله:
 ً  يرفعه اللــــــــــــــــــــه إلى أسفلِ   يعملن فيه عمــــــــــــــــالً صالحا

 وهن يستـــــــــــــــغفرن باألرجلِ   فر الــــــــــنــــــــاُس بأيديهميستغ
 ابن أبي عون -التشبيهات : من

لقبها العباسة وأشيع  ها بين عبادةٍّ وسماع الغناء.علية بنت المهدي بن المنصور، أخت هارون الرشيد. شاعرة تحسن صناعة الغناء وكان أخوها إبراهيم بن المهدي يأخذ الغناء عنها. قسمت وقت 2
 216هجرية ووفاتها كانت  160هجرية. وذكر أن مولدها كان  210أنها كانت على عالقة مع جعفر بن يحيى البرمكي وزير أخيها مما لم يثبت قطعاً. لها ديوان شعر، وكانت وفاتها ببغداد عام 

 هجرية.



 
 لبعض النحاة:( النحو شؤم)

 يذهب بالخبز مــــــــــــــــن البيت  النحو شؤم كله فــــــــــــــــاعلموا
 ــــــــــــــــــــالزيتثريدةٌ تعمل بـ  خير مـــــــــــــن النحو وأصحابه

 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 

... كان إماماً في علم النحو، كثير االطالع على دقائقه وغريبه   [610]+ أبو موسى عيسى بن عبد العزيز ،الجزولي )تشبيهات نحوية(

رين: أتريد أن تقرأ على الشيخ النحو؟ قال: فقال بعض الحاض ،وذكر بعض أصحابه أنه حضر عنده ليقرأ عليه قراءة أبي عمرو وشاذه،
 فقلت: ال، قال: فسألني آخر كذلك، فقلت: ال، فأنشد الشيخ وقال: قل لهم:

 ال وال فيــــــــــــــــــــــــه أرغب  لســـــــــــــــــــــــت للنحو جئتكم
 ــــــــا شاء يذهبأينمــــــــــــــــــ  خل زيــــــــــــــــــــــــــــداً لشأنه
 أبد الــــــــــــــدهر يــــــــــضرب  أنا ما لـــــــــــــــــــــي والمريء

 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 

 :ابن عنين)تشبيهات نحوية( 
 تنقل في الـــــــــهواجر والهواجل  أَِجدََّك ما تَــــــــــزاُل بَك الرواحلْ 

 تَروُم إِقامةً أصبحـــــــــــَت راحلْ   ــت في بلد غريباإذا أمسيــــــــــــ

 جرى فتحكمت فيــــــــــه العوامل  كأنك في الــــــــزمان اسم صحيح

 وملغى الحكم فــيـــه كراء واصل  مزيدٌ فــــــــــــي بنيِه كواو عمروٍّ 

 وجود فاعلألنـــــــــــك للندى وال  وحــــقــــــــك أن يالزمك ارتفاع

 ديوان ابن عنين :من
 

 واو عمرو. تضرب مثال لما ال يحتاج إليه وأول من ضرب المثل بها أبو نواس حيث قال ألشجع السلمى)تشبيهات نحوية( 
 لست منــــــــــــها وال قالمة ظفر  أيــــــــــــها المدعى سليمى سفاها
 ــى الهجاء ظلما بعمروألحقت فـــ  إنما أنــــــــــــت من سليمى كواو

 وقال ابن بسام
 يا غريما أتــــــــــــى على الميعاد  يا طلوع الرقيب مــــــــا بين إلف
 يا وجوه الـــــــــــتجار يوم الكساد  يا ركودا فى يــــــوم صيف وغيم
 واو عمرو أو كــــــالحديث المعاد  خل عنا فإنــــــــــــــــــما أنت فينا

 أحسن ما سمعت فيه قول أبى سعيد الرستمى للصاحب بن عباد من قصيدةو
 ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلى  أفى الحق أن يعطى ثالثون شاعرا
 وضويق باسم هللا فى ألف الوصل  كما ألحقت واو بعمـــــــــرو زيادة

 الثعالبي -ثمار القلوب من: 
 

 (679 – 603وقال أبو الحسين الجزار ))نحو( 

 ت في الهذيان فـكـريــــــوقد أتعب  بتي وأضعت عمـريـــقطعت شبي
 ا تبت يوما بـعـض أجـرـــــــإذا م  ـيــــــــــوما لـي أجـرة فـيه وال ل

 ه وضاق صدريـإلى أن كعت من  رأت النحو تبـيانـا وفـهـمـاــــــــــق
 ى زيد وعـمـرولـــــــــيحال به ع  ت منه سوى مـحـالــــفما استنبط

 رفع فيه لغـير قـدريــــــــوكان ال  ان النصب فيه علي نـصـبـاــــــفك
 ان الجزم فيه لقطـع ذكـريــــــوك  خفض فيه جل حـظـيــــــوكان ال

 الكتبي –من: فوات الوفيات 
 

 ابن عنين:)شعر( 
 ـــــناالً لم تَنَلهُ ِكرامُ من ي َمــــــــــــ  الَغــــــــــْرَو أْن ناَل اللئيُم بهجوهِ 
امُ   كم ِمـــــــن دمٍّ أردى الكماةَ مراُمهُ   يوَم الــــــــــــَوغى وأَراقَهُ الَحجَّ

 ديوان ابن عنين :من
 

 ، له شعر في المنتصر العباسي[، هجا علي بن الجهم:248مروان األصفر ]+)شعر( 

 حـسـنـا إذا القــاني يـــويـقـول لـ  إن ابن جـهم في المـغـيب يعـيـبني
ـَم بـطـنُهــصـغرْت مـهاب  ـي بـطـنــه َولَـدانــــــــفـكـأنـمـا ف  ـتُه وعُـظ ِ

 ـها مـا عـادانـيــــلـو كـان يـرحـم  ـيس يرحـم أمـهــويـح ابـن جـهم ل
 ــزا على شــيـطانـه شـيطانـيــون  ـاك ِشـْعِري ِشـْعَرهُ ــفإذا الـتـقـينا ن

 101: 12األغاني من: 

 



 :آخر)شعر( 
 وخبزك كـــــــــــالثريا في البـعـاد  نوالك دونــــــــــــه خـرط الـقـتـاد
 وكسرك للرغيف مــــــــن الفسـاد  ترى اإلصـــالح صومك ال ألجر
مت الــــــــــــمنام إلى الـتـنـاد  ولو أبصرت ضيفاً فـــــــي المنـام  لحر 

 ولكني هجوتـــــــــــــــــك للكسـاد  ــــــــــــك كفؤ شعرأن   كَ ــجُ ولم أهْ 
 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة من: 

 
 يدعي الشعر: -يعرف بالمشهدي  -له في شريف ، ابن المنال)شعر( 

 دِ قد ف لَّ كــــــــــــــــــــــــــــلَّ ُمَهنَّ   الـــــــــــــــــــــــــــَمْشَهِديُّ ِلسانُه
 ـــِض فقُل لــــــــــــــــــه يا سيِدي ـ إن رام إْنشادَ الــــــــــــــــــــقَِريـــ

 يشير إلى قول القائل في ابن الشجري العلوي:
 نْظم القريــــــــِض يْصدَا به الفكرُ   يا سي ِدي والذي يُــــــــــــِعيذك من
ِ سوى ك الــــــــنبي   نك ال يْنبغــــــــــــــــي لك الشعرُ أ  ما فيك من َجد ِ

 المحبي -نفحة الريحانة من: 
 

 وأنشدنا أبو عبد هللا نفطويه قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي:)شعر( 
 فـــــــــــما لك عند ربك من خالق  أمـــــــــــــا إذ قد بُليَت بسوء رأيٍّ 
 وأبــلــغ فيــــــــك من َحر ِ الُحالق  ســـــــــتعلم أن ُحرَّ الشعر أمضى

 القالي -األمالي من: 
 

وكان بمصر رجل يعرف بالحسن بن عمر األجهري يقول الشعر الضعيف، وكان ناقص العقل، فقيل له: إن أردت أن يعلو شأنك في )شعر( 
 الشعر فاهج أبا نواس، فأتاه وهو جالس في المجلس والناس حوله فأنشده:

 ف الحال والقدرـــــــــــــــــــــــعي ـ ضــــــــــــــــــــواسي الأال قل للن
 ي الخبرـــــــــــــــــــفلم نحمدك ف  ك أحواالً ـــــــــــــــــــــــخبرنا من

 كن رعت بالكدرــــــــــــــــر ولــ ـ ــــمنظــــــــــــــــــوما روعت بال
وقد سبقني هللا تعالى إلى توحش  ؟وبأي شيء أصفك ؟حش الناس صورة، فنظر إليه أبو نواس وقال: بم أهجوكقال: وكان هذا الشاعر من أو

ومتكلفاً على ما قد كفاني؟ فقال له بعض من معه: اهجه على حال ال  ؟منظرك وتقبيح مخبرك؟ وهل أكون إن قلت شيئاً إال سارقاً من ربي
 فقال من وزن شعره: .نقول إنه أفحمك

 ك ال يجريــــــــــــــــــــلساني في  وك ال أدريــــــــــــــــــــأهجبما 
 قيت على شعريــــــــــــــــــك أب ـ وــــجــــــي هــــــــــــإذا فكرت ف

 قال: فقاموا على أبي نواس فقبلوا رأسه، وصفقوا األيدي جهرا.
 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 

 
 لموصلي في المسجد الجامع يقريء الشعر، فصعد مخلَّد الموصلي المنارة وصاح:جلس كامٌل ا)شعر( 

 قد قــــــــــريء الشعر على كامل  تأهــبـــــــــــــــــوا للحدث النازل
 ال يـــــــــــــعرف العام من القابل  وكــــــــــــــامل الناقص في عقله

 كأنـــــــــــــــــــه بعض بني وائل  ألفاظه يَْهيََهــــــــــــــــــــــةٌ يخلط

 ونحـــــــــــن من ُكوثى ومن بابل  وإنـــــــــــــــــما المرء ابن عم لنا

 مــــــــــــن خلفنا كالخشب الشائل  أذنابـــــــــــــــــــنا ترفع قمصاننا

 القالي -األمالي من: 
 

كان فاضالً ماهراً في النحو والتصريف .. وكان.. شيخ الجماعة في األدب، لم يكن فيهم مثله، . [643 - 553موفق الدين ابن يعيش ])شعر( 

... وكان حسن التفهيم لطيف الكالم طويل الروح على المبتديء والمنتهي، وكان خفيف الروح ظريف الشمائل كثير المجون، مع سكينة 

 البن جني، فقرأ بيت ذي الرمة في باب النداء: -اللمع  -عليه  ووقار، ولقد حضرت يوماً حلقته، وبعض الفقهاء يقرأ
 وبين الـــــــــــنقا أأنت أم أ م سالم؟  أيا ظبية الـــــــوعساء بين جالجل

اء في فقال له الشيخ: إن هذا الشاعر لشدة ولهه في المحبة وعظم وجده بهذه المحبوبة أم سالم وكثرة مشابهتها للغزال كما جرت عادة الشعر
شيخ تشبيههم النساء الصباح الوجوه بالغزالن والمها، اشتبه عليه الحال، فلم يدر هل هي امرأة أم ظبية، فقال: آأنت أم أم  سالم؛ وأطال ال
وهم موفق الدين القول في ذلك وبسطه بأحسن عبارة، بحيث يفهمه البليد البعيد الذهن، وذلك الفقيه منصت مقبل على كالمه بكليته، حتى يت
لظبية؟ من يراه على تلك الصورة أنه قد تعقل جميع ما قاله، فلما فرغ الشيخ من شرحه قال له الفقيه: يا موالنا أيش في المرأة الحسناء يشبه ا

 فقال له الشيخ قول منبسط: تشبهها في ذنبها وقرونها، فضحك الحاضرون، وخجل الفقيه، وما عدت رأيته حضر مجلسه.
 ابن خلكان - وفيات األعيانمن: 

 
 هجاء ابن حريث:في  ابن الرومي)شعر( 

ً ـأصبحت يا ابن حريث الل  وطة الشَِّركِ ــفي أنش 1مقل الغَطاطةِ   ؤم مرتبِكا

                                                           
 الواحدة من القطا.: الغطاطة 1



 راخْت فهي للدََّركِ ـــــــوإن َونَْت وت  ها أو اختنقتْ ــــــفإن نزْت نََشقَْت في
ي  ها شدةُ الحركـــــــــــــوال ينف ِس عن  ها متى سكنتْ ـــــــفال السكوُن ينج ِ

 ر مت ركـــــــفيك القوافي ابتراكاً غي  َت، إذا استحمْيتَني ابتركتــكذاك أن
 1سكـــقاد والحــك َواريةُ األحــورتْ   ر منتصرٍّ ــــــــيــوإن َسَكتَّ ذليال غ

 الروميديوان ابن  :من
 

فقال  .فقال: أوجزية هي؟ قال: هو ما تسمع .م، فأتاه سنة فقال: هات جزيتكوكان بشار يعطي أبا الشمقمق في كل سنة مائتي دره)شعر( 

 فقال أبو الشمقمق: .بشار له: ألهجونك
 ه لسانيهـــــــــــــــولج في القول ل  ا شاعٌر هجانيهــــــــــــــإني إذا م

     بشار يا بشار                                

  .م أنه يكملها بقوله: يا ابن الزانيه، وقال: ال يسمعن هذا منك أحد، ودونك الدراهمفقام بشار وأمسك فمه وعل
 وروى أنه أتاه مرة فامتنع من اعطائه، فقال: قد سمعت الصبيان يقولون:

 ي سفينةــــــــــــــــــــــمثل تيس ف  ديناـــــــــــــــــــــــــــــإن بشاًرا ل

 .له: خذ هذه وال تكن راوية للصبيان فرفع مصاله عن دراهم وقال
 الراغب األصفهاني -محاضرات األدباء من: 

 
 شعر القدماء قول عبيد: : من أحسن2وقيل)شعر( 

   ارنهنهار ـــــــل ليٌل والــــــــــاللي
 فأنشد ماجن ذلك فقال:

 ردب دٌب والحمار حماــــــــــــــوال  قرع قرٌع والخيار خيارـــــــــــــال
 الراغب األصفهاني -محاضرات األدباء من: 

 
يعرف بابن عمرو األسدي، وقد رأيته فرأيت صفة وافقت  -هو اليوم هناك  -لرجل بشيراز يعرف بالهمداني .. في شاعر )شعر( 

 الموصوف:
 في كل مــــــــــــا يدعيه غير ثقه  وأصفر اللـــــــــون أزرق الحدقهْ 

 هم  بــــَزْرقٍّ وقــــــــــد لوى عنقه  ــــــــحزين إذاكأنــــه مالك الــــــ
 فــــكل شعر أقولـــــــــــــه صدقَه  إن قمُت فــــــي هجوه بــــــــقافية

 ابن فارس -مقاييس اللغة من: 
 

 هجاء علي بن سليمان األخفش:في ابن الرومي )شعر( 
 3ه من النَُّجشــــــــــــــفي ونَْجشك  ا القريض وأسواقهـــــــــــــــــــأم

 4لى األنَمشــــــــــبفضِل النقي  ع  رفان نق ادهــــــــــــــــــودعواك ع
 َت ذا نسبٍّ أبرشـــــــــــــــلقد جئ  َت ذا بَشرٍّ حالكٍّ ــــــــــــــــلئن جئ

 أخفش ن ناقدٍّ ــــــــــــــــبأعجب م  ن أمهـــــــــــــــــوما واحد جاء م
 الروميديوان ابن  :من

 

 (679 – 603وقال أبو الحسين الجزار ))شعر( 
 ما إذا ما كان شعـريــــــــوال سي  اله قـدراــــــــــوإن الشعر دون ع

 وا على الشيخ ابن بريــــــوال نح  الما ما قرأت له صحـاحـاـــــــــك
 ي لست أدريــــــــوقد أقررت أن  ت أدري ما طحاهاـــــوعيشك لس

 ره بعظم الجهل خبـريــــــــلصغ  و كشفت عنـيــــــــوذا خبري ول
 ين فـصـار يقـريــــــــــــتعلم آيت  ناس لـمـاـــــــــكأني مثل بعض ال

 الكتبي –من: فوات الوفيات 

                                                           
 .الحقد: القيح. الحَسك: الورى 1
 سيجرى ابن سودون على نفس النهج، إذ جاء في ديوانه: 2

 والــــــــــفيل فيل والزراف طويل  الـــــــــــــبحر بحر والنخيل نخيل
 تين يجول والــــــــــطير فيما بين  واألرض أرض والــسماء خالفها
 فاألرض تثبت والــــغصون تميل  وإذا تعاصفت الــــــرياح بروضة

 ويرى لــــــــــه مهما مشى سيلول  ــــــماء يمشي فوق رمل قاعدوالـ
 هـــــــــــــــذا لعمري ذاهل بهلول  من ظن أن الـــــــماء يشبع جوعه
 يرخى عليــــــــه القطر والعسلول  يا ما أحيلى الـــــــموز وهو مقشر
 لهــــــــوى متبولقلبي لفقدك في ا  آه كنائف بالــــــــــــــسكاكر تبلتْ 
 مشكاح أنت الـــــــــــقاتل المقتول  يا: يا قائــــــــــــــال لحشيشة قتلته

 واستكثرن فـــــــــــــــال يفيد قليل  إن شئت تحييــــــــــك أحسْن قتْلها
 كم عاش فيها بالـــــــــهنا مسطول  مهما انسطلـــــت بها فعيشك طب  

 أهل التجارب كــــــــــل ذا منقول  صحت فــــــعنْ  اسمع أخي فوائدا
 

 أذاعه.: نجش الشعر 3
 الرديء.: الشعر األنمش 4



 
 هجاء أبي الصقر إسماعيل بن بلبل:في ابن الرومي )سخرية من اسم(  

لــــــــــــــتََشْيبََن، ام  ن بلبلـــــــــبوا وابإذا شاخ قوٌم شيَّ   ا شاخ، بالت نح 
 أبا الصقر، أن ى ذاك وهو ابن بلبل؟  نائهـــــــوال جْوَر إال جوُره في اكت

 الروميديوان ابن  :من
 

 هجاء أبي الصقر إسماعيل بن بلبل:في ابن الرومي )سخرية من اسم( 
 1ٌم قُلقلُ ــــــــــــهـــــــــــَت؟ شــــ ـ ـــــــــِلطـــْم غــن بلبل: لِ ــــقل الب
 وه بلبل؟ـــــــــــــــــن أبـــــر مــــ ـ ـــــقـــــصــون أبا الــــــــــأن ى يك

 ا مثُل ذا بك يجُملـــــــــــــــــــــم  ض كنيةً ـــــــــــــــــــــــنشٌب يناقِ 
 ك يُقبَلُ ـــــــــــــــــــلــــما عذُر مث  ما فيهما؟ــــــــــــــــــــــأغفلَت ع

 الروميديوان ابن  :من
 
 هجاء إسماعيل بن بلبل:في ابن الرومي )نسب(  

 ارة الديواناـــــــــــــَي بعد اإلجــلِ ــ ـ عجب الناس من أبي الصقر إذ ُوْلـ
 ن شيباناـــــــــــكان ِعلجا فصار م  ن أنــــــولعمري ما ذاك أعجب م

 ه إنساناــــــــــــالــــس  كلبا أحــــم  ياًء إذا ماــــــــــــــــــــإن للجد  كيم
 الروميديوان ابن  :من

 
 البحتري يهجو بني ثوابة وبني عبد األعلى:)نسب( 

 ول الخطابهـــــــــإن في مثلها تط  وها عجابهــــــــــقصة التل فاسمع
 لى وآل ثوابهــــــــــــآل عبد األع  ان تالحواـــــــــــتــقادعى التل فر

 واب فال عدمنا صوابهــــــــــبص  دي فيهمــــــــــــحكم العادل الجني
 روا صخوره وترابهــــــــلى وأثي  ني عبد األعــــــــاحفروا التل يا ب
 ركم أربابهـــــــــــــــكنتم دون غي  ه شباك أبيكمــــــــــــإن وجدتم في

 عصابة المرتابهــــــــــزال شك ال  ما إن حفرتمــــــــأو وجدتم محاج
 و جد لبابهـــــــــــــــآلة الشيخ وه  ن الخوص فيهاـــــــفبدت جونة م

 ئام شانوا الكتابهــــــــــــــفبنوه الل  ه صداهـــــــــــــقى اإللــخلد ال س
 تريلبحديوان ا :من

 
 :دعبل الخزاعي)نسب( 

 َر األنباءَ ــــــــــثَ ــد أكــــــــوإيادٌ ق  وهـــــــذي داودٌ أبــــــذا الــــإنَّ ه
 ؟َن َجاءَ ــنهُ فَِمْن أيــليَت ِشعري ع  وهُ ـــــهُ والَط أَبــْت أُمُّ ــقَ ــــاحَ ــــس

 َهبَاءــلااِن ــتــبِ ــنــيِن يُ ــقامَ ــِن عَ ــ ـ وديـــــجاَء من بيِن صخرتين صل
هاِت واآلباءَ ــــــــــــــــيُوجِ   اــــاُح وال مــــاٌح وال نكــــــال ِسف  ُب األم 

 دعبلديوان  :من
 

 وقال المتنبي في الحمى:)زائرة( 
 ي الظالمِ ــــــــــــفليس تزور إال ف  ها حياءــــــــــــــــوزائرتي كأن ب
 ي عظاميــــــــــــفعافتها وباتْت ف  طارف والحشايامـــــجعلُت لها ال

 لى حرامــــــــــــــــكأنا عاكفاِن ع  ا فارقتني غسلتنيــــــــــــــــإذا م
 وهذا البيت معيب، ألن الغسل غير مقصور على الحرام وحده، بل هو من الحالل والحرام جميعا، فليس لتخصيص الحرام به وجه.

 أبو هالل العسكري -اني ديوان المعمن: 
 

 ( إلى الوراق:679 – 603وكتب أبو الحسين الجزار )( رد عبثي –"مجاملة" )

 ه من علومه بـكـنـوزـــــــــــــذهن  ها الفاضل الذي قد حـبـاهـــــــــــأي
 ذا الـتـمـييزــــــــــــــفتميز عنهم ب  ل اآلداب جداً وهزالـــــــــفقت أه

 ها سبقا على التبريزيـــــــزت في ـ ن رسالة لك قد برـــــــــكم وكم م
 ت األمير في النوروزــــت وأنــــ ـ ــــــه من رعاياك مـا زلــــأنا والل

 فأجابه الوراق:
 كنى قد خبأتهـا ورمـوزـــــــــــــب  طيل مادح مثليـــــــــكم إلى كم ي
 ه ما لديك من تطـريزــــــــــــت ل ـ ها المطرز هيهـاــــــــــــمانحا مثل
 ت المخيط للمـدروزــــــــــــوترك  وم ركبت فيه أمـيراً ــــــــــــرب ي
 بي ولكن دخولها من طيزيـــــــــ ـ ــــــت منك هيبة لك في قلــــــدخل

 الكتبي ـمن: فوات الوفيات 
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 )هجاء / فلسفة ؟ لم اإلنعاظ والرخاوة ؟(

 بن حديج من أهل مصر، وكان عالما فيلسوفا. فقال له أبو نواس يهجوه: كان معاوية
ـنـا يـا ابــــــــــــــن حـــدْيــجٍّ 

 لـــَك فــــــــــــــي الـعــْلـم َخـــَولْ   كـــلُـّ
 بـــــــــــــــك مــن كــــل عـــمــل  غــيــر أن الـــــــــــطـــب أولـــى

 وبـــصيــر بــــــــــــــــــالــعــلــل  ـــدي فــيـلــسـوفأنــت عــنــــــــ
 فــــــــــــــــــــــــإذا قـــام ثـــقُـــل  فـــلـــــــــــــــم األيـــر خــفــيــف
ـــى وذبُـــــل ـ فــــــــــــــــــإذا أفــرغ مــا فــيــــ  ؟ـــه تـــــــــــــــــدلـ 

 178: 25 األغانيمن: 

 
 قال في غالم لبعض إخوانه يقال له نصر: :ابن الرومي)تصرفات خادم( 

 تى يُرد ه سغبُهِ ـــــــــــــــــيَغيب ح  ادٌم ال أزال أحتِسبُهْ ــــــــــــــلي خ
 ا أن تجيئنا كتبُهــــــــــــــــفقَْصُرن  ه الشتراء فاكهةٍّ ــــــــــــــــــنرسل

 وم الحساب منقلبُهـــــــــهيهات، ي  ه:ـــــــبعثُت ب كم قال ضيفي، وقد
 كي يُجتَنى له عنبُهـــــــــــوان لــــ  ــــْرم رضـــــوِخلتُه قد َسما إلى كَ 

ً ــــــــــــــــوإنما زار م  َظل  يَنتِخبُهــــــــــــــَزق وَم صدقٍّ ف  فرأى 1الكا
 ضيف قد طما غضبهـــــليه، والع  د طما غضبيـــــــــــــثم أتاني وق
 ان مرة ُرطبُهـــــــــــــــإال نوى ك  م، وليس في يدهــــــاكــــــفقال: ه

 قد خال عجبُهـــــــــــــبغير ماء، ل  هاـــــــــــــــأو َعْجُم رمانة وقشرت
 حتطبُهاه مُ ــــــــــــــــــكأنما ُمجتن  طي بةــــــــــــــــــضل فما يهتدي ل

 ه عطبُهــــــــــال تنقضي، أو يَغول  هـــــــــــــــــــغيبتُه سرمدٌ، وخيبت
 ظل يحتلبهـــــــــــــصادف تيسا ف  اد أحسبهــــــــــــــيبطيء حتى أك
دُم دون حاجتهـــــــأو أعرض ال  ي الليث هائجا َكلَبُهــــــــقــــــأو ل  ر 

 ن َزمانة ُركبُهـــــــــــأو سقطْت م  ْت لقوة لهاِزَمهـــــــــــــــــــأو لكم
 ل قابٌِل؟ والسعيد من يَهبُهــــــــــه  سعيد بائعُهـــــــــــــهل مشتر؟ وال

 ن جالبٍّ، وال جلَبُهـــــــــال كان م  المسلمين جالبُهــــــــــــــــــأساء ب
 الروميديوان ابن  :من

 
  ": 2هجاء "حجر الرجل، في يابن الروم )تعويذة(

 وى أنه تعويذ عب اِس ــــــــعندي س  ي حياة عبيد هللا منفعةـــــــــــما ف
 ل سحر ووسواس وخن اســـــــوك  حاسدين لهـــــــــيرد عنه عيون ال

 جندل القاسيـــوالعين تفلق متن ال  رد العين خاسئةـــــــــعليه وجهٌ ي
 في الفضل والخير عند هللا والناس  عباسٍّ وصاحبها بين ــــــــشتان م
 وجهين بالكاســـــــــفوجهه آثَُر ال  ه يفديه من كأس المنون بهـــــفالل

 الروميديوان ابن  :من
 

 العطوي:)سلوك( 
ً ــــــــــــــــــــــل  ن قاضٍّ وأميرِ ــــــــــــــــــــيــــــب  ي خمسون صديقا

 هم ثوَب الفقيرِ ــــــــــــــــــــــع بــ ـ لـــــــــــــــــــــخلبسوا الوفَر فلم أ
 الصاعِ الكبيرِ ــــــــــــان بــــــــــم ـ رــحِ ـــــــــــــــــي الــــكلهم كاَل ل

 أبو هالل العسكري -ديوان المعاني من: 
 

 مي:ابن الرو )سلوك(
 مجالســـــيبولونها عند انقضاء ال  واِن النبيِذ سالفةٌ ـــــــــــــمود ة إخ

 هم حرب داحســـــوبينا نراهم بين  َل إلف وأُثْرةٍّ ـــــــــــفبينا نراهم أه
 فنادُوا التصاويَر التي في الكنائس  لمةٍّ مُ ــــــــهم لـــــــــــفأما إذا ناديت

 الروميديوان ابن  :من
 

 ومن شعره:، الحسين الواساني الدمشقي)بخر( 
 ردفه وبسـاقـهــــــــــوبخصره وب  زهو علي بـجـيدهــــــــهفٍّ يومهف

 معشوق من عشاقهــــــكتخوف ال  ه مـتـخـوفــــــــــــوافى إلي وقلب
 حل بعد وثـاقـهــــــــــكفلٍّ مباح ال  ه وحللـت عـنــــــــحتى إذا مددت

 ح من أطواقها قد فاـــــــبخالف م  نة من ردفـهــــــــأص يفاحت عل
 ـ: ـن آمـاقـهـــــــــودموعه تنهل م  بـحـرقةٍّ ـ قـال ـــــــف ؟ماذا :فسألته
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ً ـــــــهذا ابن بسط  ه وحسن نفـاقـهـــــــــبلطيف حيلت  امٍّ أتانـي طـارقـا
 ن أشـداقـهــــــــــــبرياله المنهل م  ري ويلقم مثقبيـــــوعال على ظه

 بعـد فـراقـهـ ه ـــاه اللــــلحـ زمناً   ي فقحتيه فـــــفبقي صنان رضاب
 سب مثقبي ببصاقهــــــــقد سد مك  ه يحرمه معيشتـه كـمـاـــــــــــفالل

 معجم األدباء لياقوتمن: 
 

 قال يهجو منشا بن إبراهيم القزاز:، الحسين الواساني الدمشقي )عيوب(
 رمي وأني ممن يعـاديهـــــــــــــس  اه أطيب منـــــــــــوقد حكى أن ف
 ت يرمـيهامعضرــــــــــأصبح بال  ح فيه ومـنـــــــــــومن يقول القبي
 عفى على مـسـاويهــــــــــح تــريـ ـ ـرـــــــــل طـيبة الــــــفسوكوه بكـ

 كل اجتهـادكـم فـيهـــــــــــــــمعاً ب  خل واجتهدواــــــــومضمضوه بال
 مسـك واألفـاويهــــــــــــــيعمل بال  ن الجوارش مـاــــــــــوأطعموه م
 قس في خوابيهـــــــــــقد صانها ال  ن خمرٍّ معـتـقةٍّ ــــــــــــــوأنهلوه م

 سرمي فضالً على فيهـــــــــــأن ل  رواـــــــواستفقحوني واستنكهوه ت
 عوا مـحـبـيهــــــــــــــعياله واصف  لىـــــــواحملوا الكلب والحمار ع

 معجم األدباء لياقوتمن: 
 

 قال في ابن أبي الجهم:، ابن الرومي)عيوب( 
 ن الطَُّرفْ ــــــــــــفإن فيه ُطَرفا م  ذا اللَّطفْ ــــيا ابن الجهم احتقْب ه

، وي  ة الفيل، ويا لحم الصَّدفــــيا رْوث  ا وجه الهدفــــــــيا جث ةَ التَّل 
 ة الخان إذا الخاُن َوَكفــــــــيا ليل  رة البيت قضاًء وَسلَفـــــــــيا أج
 رد كانونٍّ لعارٍّ بالنجفـــــــــــيا ب  م  آبٍّ عند سكان الغُرفـــــــــيا غ
 َزف التن ور، يا شر  الخزفــــيا خَ   فـالحٍّ فيه ِجيَ ــــَج ماءٍّ مــــــــيا ثل
 فقر، ويا سن الخرفــــــيا توبة ال  لٍّ وغالءٍّ وَحشفـــــيْ ــوء كــيا س
 خرين من نَغَفــنــدةً في المِ ــيا سُ   ؤم، ويا فأل التلَفــرة الشــيــيا ط

 بغضاء وَشنَفــــــــفإني به منك ل  رط ُحب  وشغفـــمن كان يشكو ف
 ل النَّطفــــــــــبيتك بيٌت نَِطٌف ك  دَّنفــــــــسقاُم والــأدناهما منك ال

 ه بظوٌر وقُلَفــــــــقي فيــــبل تلت  قي فيه العفاف والشرفـــــــال يلت
به سوء العلفــــــــــأحسُن ما ه  تى َجدَفــــــــــكم طائر أغفلتَه ح  ر 

 ه َجنَفاً بعد جنفـــــــــــــيوليك من  ي شر كنفْ ـــال زلَت من دهرك ف
 ف من شر سلفـــــــك الَخلإال بني  ك إن مت  خلفـــــما لك في بغض

 الروميديوان ابن  :من
  ابن أبي عون -التشبيهات     

 
 :وقال الناجم)عيوب( 

 ها على عجلْ ــــــــتــــطرائفاً أهدي  يا ابَن أبي الجهِم استمع على مهلْ 
 َن في بحرٍّ خضمٍّ ال وشلْ ــــــيغرق  ن نكِت الشعِر الرصين المنتخلْ ـم

 راِن هجران المللْ ـــــجــيا ليلة اله  بئِر برداً وثقلْ ــــــــــيا شبهَ ماِء ال
 رقة الخالِن يا صد الخللــــــــيا ف  ذلْ ــَرة العاشِق جاءْت بالعـــــيا بك
 َرة المملِق أعيته الحيلْ ـــــــيــيا ح  قَل الجبلــــرَب الطلِق ويا ثـــيا ك
 ف األملْ ــأِس ويا ضعــيــيا قوة ال  عللـــَر المفيِق من أدهى الــكــيا ن
 ِر ومريخ الدولــــــــيا زحَل الده  َك األجلْ ــثة الرزِق ويا وشــيا ري

 قِم ال وردَ الخجلـــــيا ياسميَن الس  َل المقلْ ــــــويا قذى األعيِن ال كح
 خلْ هٍّ وبــــــــــــيا كلَّ مذكورٍّ كري  ش حقاً ال مثلْ ـــــــبل يا سماد الح
 شعر طوراً وهزلْ ــــــــلجد فيك ال  ي عنك كسلــــــــــأقسم لوال أن ب

 ِر محلْ ـــال زلت من دهرك في ش  زيق السملْ ـــــــممزقاً عرضَك تم
 تَّ مثلــــــما لَك في بغضَك إن م  ٌل بعد وجلْ ــــــــــــــيليك منه وج

 رُر النوكى السفلْ ــــــإال بنوك الع
  ابن أبي عون -تشبيهات المن: 

 
ه أبا الطَّي ِب:، ديك الجن)عيوب(   قال يهجو ابَن َعم ِ

 ِذْكَرى بِعَْقلي مــــــــا أَْصبََحْت نَِكَرهْ   قَْد ذََكــــــــــــــــَر الناُس عن قِيَاِمِهمُ 
واِب َمْعِرفَةٌ  ا َعَرْفتُمُ   َمْعِرفَتِي بالـــــــــــــــصَّ اُء إِمَّ ـِكــــــــــــَرهْ  َغــــرَّ  النَـّ

 3الدَّثَِرهْ  2ُسروِحــــــــــــِه في البَقَائِرِ   وِمنْ  1يا َعَجباً ِمْن أبي الــــــــَخبيثِ 

                                                           
ه أبو الطَّيِب، وقد قلب ُكنيته تهكُّماً به: أبو الَخبيث 1  . ابُن عم 
ْين وال َجْيب. : البَقَائر 2  جمع بَِقير أو بَِقيرة وهو بُْردٌ يَُشقُّ ثُمَّ تُلقيه المرأةُ في ُعنقها من غير ُكمَّ
 الَوِسَخة.: الد ثِرة 3



 َصْفحتِه والجـــــــــــــــالِمدُ الَوِعَرهْ   يحمُل رأساً تَْنبو الــــــــــمعاوُل عن
 فيِه لَمدَّْت قَـــــــــــــــــــوائماً َخِدَرهْ   1َسنَداً  لَِو اْلبِغاُل الُكْمُت اْرتَقَـــــــــتْ 

 2أَْلٌف تَساَمـــــــــــــى وأَْلُف ُمْنَكِدَرهْ   وال الَمَجانِيُق فيــــــــــــــــــِه ُمْغنِيَةٌ 
ِفيَحةُ   اُْنُظْر إلى َموقعِ المقــــــــص ِ ِمَن اْلـ  4هْ العَِجرَ  3ـَهاَمِة، تلَك الـــــــصَّ
ا ـةً   فلَْو أَخذتُْم لَها المطارَق َحــــــــــــر   َصْنعَةَ اليَِد الـــــــــــَخبَِرهْ  5نِــــــيَـّ
 َكِليلَـــــــــــــــــــــةً واألداةُ ُمْنَكِسَرهْ   إذاً لَراَحْت أَُكـــــــــــــــــــفُّ ِجلَّتِِهمْ 

 َصْفَوةِ َعْيشٍّ غـــــــــــــادَْرتَها َكِدَرهْ   ــُهنَّ وَكمْ َكْم َطَرباتٍّ أَْفَسْدتَــــــــــــــ
 ـــموِت لــــــــــهْم ِمْن أَناِملٍّ َخِصَرهْ   وَكْم إذا ما َرأَْوَك يــا َمــلَــَك الــــــــ
 ْشتَِهَرهْ قَْذفَِة أم ٍّ َشــــــْنــــعَـــــــــاَء مُ   وَكْم لهْم دَْعــــــــــــــــَوةٌ عليَك وَكمْ 

 ونَالَها بالـــــــــــــــــــمثاِلِب األَِشَرهْ   لُْؤُمَك اْستََخفَّ بـــــــــــــها 6َكريمةٍّ 
 ً  7في الَجْهِل يَحكي َطرائَِف البََصَرهْ   قِفُوا على َرْحـــــــــــــِلِه تََرْوا َعَجبا

يا ُكــــلَّ َمــْنــــــــــيٍّ 
 ويــــــــــــــا كلَّ ساعةٍّ َعِسَرهْ نَْحسٍّ   وكلَّ طاِلعَةٍّ  8

 ـــأَْرِض وفيــــــــــها أَْخالقَُك القَِذَرهْ   ُسبحاَن َمْن يُْمِسَك السَّماَء على الـــــ
 من: ديوان ديك الجن.

 
 وقال أبو نواس يذكر امرأةً: )عيوب( 

 ستهاما؟الم قتلِت هذا المـــــــــــع  ه نصحٍّ:ــــــــــــوقائلةٍّ لها في وج
:ــــــــــفكان جواب  ذا، والحراما؟ـــــــــأأجمع وجه ه  ها في حسن سر ٍّ

 ابن قتيبة -عيون األخبار من: 
 

 لبعضهم يصف امرأةً عوراء وعاشقها أعور:)عيوب( 
ً ــــــــــــــأعور بالش  ذاــــــــــــــهي عوراء باليميِن وه  ماِل وافق شنا

 ن يمينِه تتغنَّىــــــــإذا ما قعدْت ع  ما ضريرــهـــــــــــــــبين شخصي
 ابن أبي عون -التشبيهات من: 

 
 : 9 وتماشى أعوران، فقال أحدهما)عيوب( 

 وق ليس لنا نظيرــــــــــــنريد الس  ن نمشيــــــــألم ترني وعمراً حي
 ضـرير ننا رجلٌ ــــــــــــــوفيما بي  لى يمـنـى يديهــــــــــــــأماشيه ع

 ابن قتيبة -عيون األخبار من: 
 ابن أبي عون -التشبيهات      

 
 هجاء المتنبي البن كيغلغ..عيوب( 

 ت  فيهـا حصـرمُ ــــــمطروفةٌ أو فُ   ـا تستقـر كأنهـاــــــــــــوجفونـه م
 هُ أو عجـوز تلطـمُ ــــــــــقِردٌ يقهق  ـدثـاً فكـأنـهُ ــــــــــــوإذا أشـار ُمح

 العاملي -المخالة من: 
 

 :وقال أبو نواس )عيوب(
 مذ توليِه ابــــــــــــــــــــــن شبابهْ   قد عال الديــــــــــــــــــــوان كآبه
 ِم ومـــــــــــــــــــــــئزاب الجنابه ـ يا غراب البيِن فـــــــي الشــــــــؤ
 وعزاء بــــــــــــــــــــــــــمصابه  قٍّ يا كتاباً بــــــــــــــــــــــــــــطال

 وتباريــــــــــــــــــــــــــــحٍّ وكآبه  يا مثاالً مــــــــــــــــــــــــن همومٍّ 
 ــــقاُل يبــــــــــــــــــــساً وصالبه ـ يا رغيــــــــفاً رده الــــــــبــــقـــــ

 مر عــــــــــــــــــلى رأِس الكتابه  ضاً فماكاتب أيــــــــــــــــــــــــــــ
 وقال ابن بسام يهجو أخاه

 يا غريماً أتــــــــــــــى على ميعادِ   يا طلوع الرقيِب يـــــــــا بيَن إلفٍّ 
 يا وجوه التجاِر يـــــــــــوم الكسادِ   يا ركوداً فــــــي يوِم غيمٍّ وصيفٍّ 

 وقال آخر

                                                           
 ما قابلَك من الَجبَل وعال عن السَّْفح. : السَّنَد 1
 متناثرة، ومسرعة في انصبابها.: ُمنكدرة 2
ِفيَحة 3  عريض.الَحَجر ال: الصَّ
ْخَمةُ.: العَِجَرة 4 ْلبَة الضَّ  الصُّ
انِي ة 5 ان وهي مدينة على طريق الَمْوِصل والشَّام.: َحر   نسبة إلى َحرَّ
هُ.: كريمةٌ  6  أي أُمُّ
 صيغةُ مبالغةٍّ من البَِصير، وهو ذُو الِفَراسِة البعيدُ النظر.: البَصَرةُ  7
. شبَّهه في ثِقَله بالمن ِ بعد العَطاء، وهو ثقيٌل على النفس. وجاء في الديوان جيا كُ : كذا ورد وال معنى لـه، والصواب: الَمْنيُ  8 : يا ُكلَّ َمن ٍّ ". وهذا التوجيه مفسد للمعنى. والَمْنيُ : " ولعلها: َل َمن ٍّ

 ابتُِلي بها.: اِْبتاَلهُ. ُومنَِي بِبَِليَّةٍّ : االْبتاِلء. وَمنَاه
 التشبيهات:: في 9

 ليس لنا نظير إلــــــــــى الحاجات  نعدوــــــــــن ألم ترني وعمراً حي
 وفيما بيــــــــــــــننا رجٌل ضـرير  عــــــــــــــلى يمـنـى يديه أسايره

 



 أو كنَت طرفاً لــــــــــم تكن بندبِ   ـــــم تكن بعذبِ لو كنَت ماء لـــــــ
 أو كنت سيفاً كنــــَت غير عضبِ   أو كنت لحماً كنـــــــــَت لحَم كلبِ 

 وقال محمود الوراق:
 بلوُت ســــــــــواك عاد الذم حمدا  ذممتــــــــــــــــك أوالً حتى إذا ما
 رأيُت ســــــــــواَك شراً منك جدا  فلم أحمدك مــــــــــــن خيرٍّ ولكن
 ألني لم أجد مــــــــــــــأن ذاك بدا  فعدُت إليــــــــــــــــك مختالً ذليالً 
 فلما اضطر عـــــــــــــادَ إليه َشدا  كـــــــــــــمجهودٍّ تَعاَظَم أكَل ميتٍّ 

 مسلم:
 ــــــم تصمِ أو فتزود إن كنَت لــــــ  يا ضيَف موسى أخي خزيمة صمْ 
 فلم يقْل ال فــــــــــــضال على نعمِ   أطَرق لما أتيـــــــــــــــــُت أمدحه
 فقمُت أبــــــــــــغي النجاَة من أممِ   فخفُت إن مات أن أقـــــــــــــاد بهِ 

 وقال ابن الرومي:
 وما هجائيــــــــك إال هجر وسنانِ   ما أنت إال خياٌل طـــــــاف طائفه

 وله أيضاً:
 يرى ما يــــــــراه النائمون فيهجر  وإن كنــــــُت ال أهجوك إال كحالمٍّ 
 يرينيك ظنــــــــــي ريــثــما أتدبر  ألنك معدوم الـــــــــــــنظيِر وإنما
 تضاءُل فـــي عين اليقيِن وتصغر  فإن كنَت شيئاً ثــــــــــــابتاً فهباءةً 

 اجم:وقال أبو عثمان الن
 يعجز عــــــــــــــن داءٍّ وتحصيلهِ   رأيُت إسماعيَل فـــــــــــــــي طبه
 كأنــــما دُسَّ لـــــــــــــــــــتعجيلهِ   يقتُل مـــــــــــــن عالج في سرعةٍّ 

 وقال ابن الرومي:
 وال يمنع األســــــالب منكم مقاتلُ   رأيتكم تبدون فـــــــي الحرِب عدةً 

 وال يمنع الخـــــراَف ما هو حاملُ   كمثِل النخـــــِل يشرع شوكه فأنتم
 ابن أبي عون -التشبيهات من: 

 
 أبو أحمد بن أبي بكر الكاتب( خراء )عيوب ـ

بته  وبلوت فــــــــــــي أحواله أخالقه  إني وجعفر بعد مــــــــــــا جر 
ه  اليقين فــــــــــــــذاقهفأراد معرفة   كمعيد شك  فــــــــــي خرا قد شم 

 الثعالبي –يتيمة الدهر من: 
 

 :األخطل)عيوب( 
 رقيِق الَمشافِر 2على أعجِف الذفرى  1وال قريٌش، عوِلجْت قَُمِليَّةٌ ـــــــــفل

 ها سكاكيُن جازرـــــــــوحجَم تراقي  ها فوق أثْرهــــاست 3كأن غراضيفَ 
 ألخطلديوان ا :من

 
 الكت اب: من غالمايهجو قوله كشاجم. 

 وكان خـــــــــــــــروج لحيته بلي ه  تغي ر حسن صــــــــــــورته البهي ة
 بنقد طالـــــــــــــــــــبوه وال نسي ه  وأصبح ليــــــــــــــس يمنع نائكيه
 من األنفاس مـــــــــــــــرآة صد يه  لو ان  قفاه مــــــــــــــــــرآة لكانت

 العمري ـمسالك األبصار  :من
 

كان لعبيد هللا بن خاقان غالم يقال له نسييم، فيأمره عبييد هللا بقضياء حاجية، كيان أبيو الشيبل البرجميي سيأله إياهيا، فأخرهيا  )هجاء غالم(
 نسيم. فشكاه إلى عبيد هللا. فأمر عبيد هللا غالما آخر فقضاها بين يديه. فقال أبو الشبل يهجو نسيما:

 ُخـِلـقَـْت مـــــن كـلـب وخـنـزيـرهْ   ـم أنــت فـــــي صـورةْ قـْل لـنـسـي
 في سـلـح مـخـمـــور ومـخـمـورهْ   4َرعـْيـَت دهـًرا بـعــدَ أعـفـاجـهـا
 زانـيـةً، بـــــــالـفـسـق مـشـهـورهْ   5حـتى بـدا رأُسـك مـن َصــْدعـها
ـْورهْ وال   6ال تَـقـَرُب الـمـاء إذا أَْجـــنَــبـتْ   7تـــرى أن تــقـرب الـنَـّ
 حـول مـقـصــوره 8دََراْبـِزيـــــنـًا  تـرى نـبات الشـعـر حـول اسـتـها

 202: 14األغاني من: 

 

                                                           
 المرأة القصيرة.: القميلة 1
 عظم خلف األذن.: الذفرى 2
 عظام العجيزة.: الغراضيف 3
 عفج، وهو المعي.: ج: األعفاج 4
 ها.يريد فرج: صدعها 5
 صارت جنبة.: أجنبت 6
 أخالط من أمالح الكالسيوم والباريون تستعمل إلزالة الشعر.: النورة 7
 قوائم من خشب أو حديد على جانبي السلم لتقي من الزلل.: الدرابزين 8



 :2. قال الشاعر )محمد بن مناذر(1أهرم من لبد )عمر(
 ليس لميـــــــــــــــــــقات عمره أمد  إن معاذ بن مســـــــــــــــــــلم رجل
 ــدهر وأثواب عـــــــــــــــمره جدد ـ قد شاب رأس الزمان واكتهل الــــــ
 قد ضج من طــــــــول عمرك األبد  قل لمعاذ إذا مـــــــــــــــــــررت به
 3تسحب ذيل الحياة يـــــــــــــــا لبد  يا بكر حواء كـــــــــــــم تعيش وكم

 برديك، مثـــــــــــــــــل السعير تتقد  رفل فيمصححاً كالــــــــــــــظليم ت
 ــــقرنين شيـــــــــــخاً، لولدك الولد ـ صاحبت نوحاً ورضت بغلة ذي الـ
 ــــموت وإن شــــــــــد ركنك الجلد ـ فارحل ودعنا فإن غايتــــــــــك الــ

 الدميري -حياة الحيوان الكبرى من: 
 

 :4أة "عجوز"وقال أعرابي في امر )عمر(
 ي الميالدــــــــــــــــوأقدم العالم ف  ن األوالدـــــــــــــــيا بكر حواء م
 حديث عادـــــــــــــــــــــفحدثينا ب  ى التناديــــــــــــعمرك ممدود إل

 األطوادــــــــــوكيف حال السيل ب  ادـــــــــــومبتدا فرعون ذي األوت
 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 

 

(cv – هجاء )وقال محمد بن إبراهيم بن محمد الشيباني: رفع أبان بن عبد الحميد الالحقي، إلى: الفضل بن يحيى بن خالد، رقعة، .مكافأة

 بأبيات له، يصف فيها قامته، وكثافة لحيته، وحالوة شمائله، وبراعة أدبه، وبالغة قلمه، فقال:
 ر ذو أرباحـــــــــــمن كنوز األمي  مير وكنزن بغية األــــــــــــــأنا م
 لى النصاحـــــــــــــناصح زائد ع  بــيــبــب لــب أديــاسـب حــاتـك

 ت الجناحــــــــــــــــمما تكون تح  ف من الريشةـــــــشاعر مفلق أخ
 وشاحـــــــــــــالدة بــــــــأنا فيه ق  ي النحو فطنة ونفاذــــــــــــــلي ف

 ت حد الرماحـــــــــــرماحا صدم  ي األمير أصلحه هللاــــــلو رمى ب
 قول منور اإلفصاحـــــــفي الفقه ب  ن ابن سيرينــــــــــــــثم أروي م

 المجعد الدحداحــــــــــــالفدم وال ب  ي روائي وال ــــــــلست بالضخم ف
 ة المصباحــــــــــــــــواتقاد كشعل  ص طويلــــــــــــــــلحية كثة وأن

 خافيات مالحــــــــــــــس بصير ب ـ ن ملح الناـــــــــــوكثير الحديث م
 و عند األمير كالتفاحــــــــحديثا ه  د خبأت عنديــــــــــــــــكم وكم ق

 كرة أو رواحــــــــــــفي غدو أو ب  را يوم صيدـــــــــأيمن الناس طائ
 حسان المالحـــــــــــــــوبالخرد ال  الجوارح والصيدــــــأعلم الناس ب
 ف المزاحـــــــــــــعلى أنني ظري  ت والحمد هللــــــــــــكل هذا جمع

 خليع الوقاحــــــــــــــوال الفاتك ال  مشمر ثوبيهـــــــــلست بالناسك ال
 البلبل الصداحــــــــــــــــمريا كش  ر عاين منيــــــــــلو دعاني األمي

قال: فدعاه. فلما دخل عليه أتاه كتاب من إرمينية فرمى به إليه وقال له: أجب. فأجاب بما في غرضه وأحسن. فأمر له بألف ألف درهم، 
 نواس فقال:وكنا نراه أول داخل وآخر خارج، وكان إذا ركب فركابه مع ركابه. قال محمد بن يزيد: فبلغ هذا الشعر أبا 

 البلبل الصداحــــــــــــــيا مسمى ب  قلة الحظ منيـــــــــــــأنت أولى ب
 ر ذي إفصاحــــــأخرس القول غي  ز لديهمــــــــــــــقبلوا منه حين ع
 ون تحت الجناحـــــــالخفة مما يك  ه النفس فيـــــــــــــثم بالريش شب

 وى المسباحــــــــــــــخف ت عنده ن  خ رضوىـــــــإذا الشم من شماري

                                                           
د آخر نسور لقمان وهو ينصرف ألنه ليس بمعدول، وخبره يأتي في باب النون في بضم الالم، قاله الزبيدي في األبنية، اسم طائر يلبد في األرض، وال يكاد يطير، إال أن يطار، ولب: اللباد 1

 الدميري -حياة الحيوان الكبرى : منأهرم من لبد. : النسر. في األمثال، قالوا
كره وضرب المثل به وبصحة بدن الغراب حين ذكر طول عمر قال الجاحظ إن أحسنت األوائل فى ذكر نسر لقمان فقد أحسن بعض المحدثين وهو الخزرجي وذ: قال الثعالبي في ثمار القلوب 2

 معاذ بن مسلم بن رجاء مولى القعقاع بن شور وكان من المعمرين طعن في السن مائة وعشرين سنة وهو قوله:
 ليس لميـــــــــــــــــــقات عمره أمد  إن معاذ بن مســـــــــــــــــــلم رجل
 ــدهر وأثواب عـــــــــــــــمره جدد  ــــقد شاب رأس الزمان واكتهل الــ

 قد ضج من طــــــــول عمرك األبد  قل لمعاذ إذا مـــــــــــــــــــررت به
 الحيــــــــــــــــــاة يا لبد ثوب تخلق  كــــــــــــم تعيش وكم نسر لقمانيا 

 ـــــــــــك الوتدوأنت فيها كـــــأنــــ  قد أصبحت دار دارم خـــــــــــاوية
 كيف يكــــــــــــون الصداع والرمد  نعقــــــــــــــــــتتسأل غربانها إذا 

 مــــنـــــــــــــك الجبين يتقدبرديك،   مصححا كالظليــــــــــــــم ترفل في
 ــــقرنين شيـــــــــــخاً، لولدك الولد  صاحبت نوحاً ورضت بغلة ذي الـ

 زحزح منك الــــــــــــــثراء والعدد  جد يـــــــــــــا معاذ والما قصر الم
 ــــموت وإن شــــــــــد ركنك الجلد  ودعنا فإن غايتــــــــك الــ فاشخص

 

 أضاف ابن عبد ربه في العقد الفريد، بيتين، بعد هذا: 3
 وأنت فيها كأنك الوتد  قد أصبحت دار آدم خربت

 ف يكون الصداع والرمد  جلت كيـتسأل غربانها إذا ح
 

 وهجا أعرابي امرأته، فقال:: يورد ابن عبد ربه في العقد رواية أخرى لألبيات 4
 وأم آالف مـــــن العباد  يا بكر حواء مــــــــــن األوالد
 فحدثينا بــــــحديث عاد  عمرك ممدود إلـــــــى التنادي
 العالم في البالد يا أقدم  والعهد من فرعون ذي األوتاد

 إني من شخصك في جهاد
 



 ي نعت خلقك الدحداحـــــــــقلت ف  ك غير شيئين مماــــــــــلم يكن في
 ب في الرياحـــــــوسوى ذاك ذاه  ف طويلـــــــــــــــلحية جعدة وأن

 ماجد الجحجاحــــــــــــويزري بال  فيك ما يحمل الملوك على السخف
 ث سمج المزاحـــــــــــمعيد الحدي  ب تياهـــــــــم اللبارد الطرف مظل

فيقال: قال: فبعث إليه أبان بأن ال تذعها وخذ األلف ألف درهم. فبعث إليه أبو نواس: لو أعطيتني مائة ألف ألف درهم لم أجد بدا من إذاعتها. 
رمي بخمس في بيت ال يقبل على واحدة منهن إال جاهل، فقيل إن الفضل بن يحيى لما سمع شعر أبي نواس قال: ال حاجة لي في أبان، لقد 

 له: كذب عليه. فقال: قد قبل ذلك، فأقصاه. وإنما أغرى أبا نواس بهذا الكاتب أبان بن عبد الحميد الالحقي أن الفضل بن يحيى أعطاه ماال
وقال: إني أعطيت كل شاعر على مقدار شعره،  يفرقه في الشعراء ويعطى كل واحد على قدره، فبعث إلى أبي نواس بدرهم زائف ناقص،

 وكان هذا أوفر نصيبك عندي. فهجاه لذلك.
 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 

 
 جعيفران الموسوس الشاعر، وهو من مجانين الكوفة، ... وهو القائل:ـ لقيط(  يهجو نفسه)

 شبيهــــــــــــوال له ب  هــــــــــما جعفر ألبي
 هم يدعيهـــــــــــــفكل  م كثيرقوـــــأضحى ل

 م فيهــاصـــخــــوذا ي  بُنَيَّ  :قولــــــــــهذا ي
 أبيهــــــــــــــلعلمها ب  ك منهمـــواألم تضح

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 قول القائل: ( لقيط –هجاء )

 أبيهــــواألم تضحك منهم لعلمها ب  هم يدعيهـــــــتجمعوا في فالنٍّ فكل
 ابن زكريا –الجليس الصالح من: 

 
 وعبد هللا بن دارم بن جبلة القائل في بني ربيعة بن حصن بن ضمضم رهط األغلب )احتقار( 

 2حجارة خــــــاريء يرمي كالبا  رهط سلمى 1كأن بني ربيــــــــعة
 إذا يزداد نـــــــــــــوكا حين شابـا  ويعرف من ربيــــــــــعة كل  كهل
 ً  وآخرهم إذا بلغ الـــــــــــــــشبـابـا  كذاك عرفت أولـــــــــــــهم قديمـا

 اآلمدي –المؤتلف والمختلف من: 
 الجاحظ –الحيوان       
 ابن أبي عون -التشبيهات       

 
 أبو هالل العسكري:)بخل( 

 ــــــــــبهائمِ فأصبح فينا ظالماً للــــ  قرانا بقوالً إذ أنخــــــــــــــنا ببابهِ 
 ونحن على أعنـــــــــاق أغبر قائمِ   وقفنا عليِه الركب نسألـــــه القرى
 وإن جاز في فقِه اللــــــئاِم األشائمِ   فصام وصـــوُم الليــِل ليس بجائزٍّ 
 تعاور ضيفٍّ فـي دجى الليل عائمِ   أجاز صيام الليِل حيـــــــن استفزه

 كأنا على غبراء مــــن ظهر واشمِ   على الطوى فبتنا أديَم الليِل نطوي
 دحاريَج ال تنساُق فــي حلِق طاعم  وأطعمنا لما مرقـــــــنا من الدجى
 الزنج الحـــــــت تحت فِيَش قوائمِ   مدورةً سود المتون كــأنها خصى
 وأرؤسها تحكي أنــــــوف محاجم  فأبشارها تحكي بطـــــون عقاربٍّ 

 العسكري -معاني من: ديوان ال
 

 :ابن طباطبا)بخل( 
 شممت ريح الـــــــــــــــــــــــمنيه  أجــــــــــــــــــــــــاع بطني حتـى
 قد أدرك الــــــــــــــــــــــــجاهليه  وجاءني بــــــــــــــــــــــــرغـيف
 ــــــــــــه شـظـيهأدق منــــــــــــــ  فقمت بــــــــــــــالفأس حـــــــــتى
 ع مــــــثــــــل ســــــــــهم الرمية ـ تثلم الــــــــــفأس وانـــــــــــــصـا
 ً  ودق مــــــنــــــــــــــــــــي الثنـيه  فشج رأســــــــــــــــــــــــي ثالثـا

 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة من: 
 
 فتشاغل عنه:ألعرابي سأل رجالً حاجةً  )بخل( 

 فصادفت جلموداً من الصخر أملسا  كدحت بأظفاري وأعملت معولــــي
 وأطرق حتى قلت قد مات أو عسى  تشاغل لما جئت في وجه حاجتــــي
 يفوق فواق الموت ثـــــــــــــم تنف سا  وأقبلت أن أنعاه حتى رأيتـــــــــــــه

ً ف  فقلت له: ال بأس لست بعائــــــــــــدٍّ   أفرخ تعلوه الـــــــــــسمادير ُمْبلسا

 السمادير: ما يتراءى لإلنسان عند السكر.

                                                           
 بني ُطَهي ةَ.: الحيوان للجاحظ، والتشبيهات البن أبي عون: في 1
 ِكالبَا.)بالتعريف(.ال: عند الجاحظ 2



 القالي -األمالي من: 
 

 .نصب إسماعيل بن نوبخت طارمة في صحن داره، فاصطحبنا أربعين يوماً ومعنا أبو نواس، فبلغت نفقته أربعين ألف درهم)بخل / طعام( 
 بعد ذلك فيه: 1فقال أبو نواس

 ـــــيِ، إذا مــــــــــــــــا شُق  يُْرفَا  ْسماِعيَل كالــــــــــــــــــوْشـخبُز إ
نـ  ـعــــــــــــــــة، فيِه كيَف يَْخفَى؟!  َعجباً من أثِر الــــــــــــــــــــص 
ــــــــــــــــــــــــــاَءَك هذَا،  األطُف األمــــــــــــــــــــــــــة كف    إن  رفـ 
 ـــــِف مـــــــــــن الحروف نِْصفَا  فإذا ألصق بــــــــــــــــــــــالنصـ 
ْنعَة، حـــــــــــــــــــتى  ال تــــــــــــــــــــرى مطعن إْشفى  أْلَطَف الصَّ
 ِر مـــــــــــــــــــــــــا غادََر حْرفَا ـ مثلما جاء مــــــــــــــــــــــن الت ن و
 ً  عمٌل أْبــــــــــــــــــــــــــدََع َظْرفَا  وله في الماِء أيــــــــــــــــــــــضا
 ـــبئِْر كــــــــــــــــي يزداد ِضْعفَا  مْزُجهُ العذَْب بمــــــــــــــــــاء اْلـ
 ْرفَامثلما يشــــــــــــــــــــرُب ِص   فهو ال يسقيــــــــــــــــــــــَك مْنهُ،

 .2فلم يسبق أبو نواس إلى هذه المعاني وهي كما تراها غاية
 العسكري -من: ديوان المعاني 

 
 آلخر:)أكلة وهمية( 

 فغداني بـــــــــــــــــرائحة الطعام  أبو نوح أتيــــــــــــــــت إليه يوما
 ى طبق الكالمأكلناه عــــــــــــــــل  وقدم بينــــــــــــــــــنا لحما سمينا
 كؤوسا حشـــــــــــوها ريح المدام  فلما أن رفعـــــــــــت يدي سقاني
 وكنت كـــــــــمن تغدى في المنام  فكان كمن سقى ظمــــــــــــآن آال

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 

 :آخر)أكلة وهمية( 
 احتالمي ن الجوعــوعلى الخبز م  لي الهـواـــــطشتي األرض ومندي

 ي المـنـامــــــــأكل الخبز سواي ف  ـم أو رأيتـم أحـداً ــــــــــهل سمعـت
 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 

 
 :آخر)أكلة( 

 وشربت شرب مـــن استتم خروفا  ودعوتني فأكلــــت عنـدك قـرصة
 طـريفـاأودت بـــــــــمالي تالـداً و  وسألتني في إثــــــــر ذلـك حـاجة
 ما كنت تسأل لـــــــو أكلت رغيفـا  فجعلت أفكر فيـــــــك باقي ليلـتـي

 الوطواط –غرر الخصائص الواضحة من: 
 

 وكانت أم البعيث أمة حمراء سجستانية، تسمي فرتنا، فكان يقال له: ابن حمراء العجان.)محارم ـ أكل( 
 الفرزدق:

 !دجر طير النحوس األشائمولم يز  وليس ابن حمراء العجان بمفــلتي
 وقال:

 ن دعائياـــــله إذ دعا مستأخراً ع  دعاني ابن حمراء العجان ولم يجد
 فلما استطار كل واحد منهما في صاحبه، قال البعيث:
 ارعهــــــــــوأك رأسهفلم يبق إال   د أكلته ـــــــــأشاركتني في ثعلب ق
 راتعهــــــــــــــخبيث م مرمافإنك   ا ضمت استهـــفدونك خصييه وم

 ابن سالم الجمحي -طبقات فحول الشعراء  :من

                                                           
 في ديوان أبي نواس 1

 يِ، إذا مــــــا انَشق  يُْرفَا  خبُز إْسماِعيَل كــــــالوْشـ
نـ  ـــــة  فيِه كيَف يَْخفَى؟!ـع  َعجباً من أثـــــــــِر الص 
 أْحذَُق األمـــــــــــــــة كف ا  إن  رف اَءَك هـــــــــــــــذَا،
 نِْصفَا اْلَجْردَقِ ـِف مــــن   وإذا قابََل بــــــــــــالن ْصـ
،  فإذا قد صــــــــــــاَر إلفا  يُلِصُق الـــنصَف بنْصفٍّ
ْنعَة، حـــــــتى  إْشفى مْغــــــــرزَ  ترى ال  أْلَطَف الصَّ
 ِر مــــــــــــا غادََر حْرفَا  مثلما جاء مــــــــــن الت ن و
 ً  عمٌل أْبـــــــــــــدََع َظْرفَا  وله في الــــــــــماِء أيضا
 ـــــــبئِْر كي يزداد ِضْعفَا  مْزُجهُ العْذَب بماء اْلـــــــ
 ثلــــــــما يشرُب ِصْرفَام  فهو ال يسقيــــــــــَك مْنهُ،

 واألبيات كذلك في كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري، مع قليل من االختالف.
 وقال أبو نواس في إسماعيل الكاتب:: العقد الفريد البن عبد ربه: في 2

 ي إذا مــــــــا انشق يرفا  خبز إسماعيل كــــــالوشـ
 ـــــه كيف يخفىــــعة فيـ  عجبا مــــــــن أثر الصنــ
 ألطف األمـــــــــــــة كفا  إن رفـــــــــــــــــاءك هذا
 ــف مـــن الجردق نصفا  فإذا قــــابل بــــــــــالنصـ
 ما يرى مــغــــــرز إشفى  أحكم الصنعة حــــــــــتى

 



 
وأعان  ،دخل بين جرير وغسان السليطي ،وكان يكنى أبا مالك. الشاعر المشهورـ  ..واسمه خداش ابن بشر  ـ البعيث المجاشعي)أكل( 
 للفرزدق:  فقال البعيث .وسقط البعيث ،فنشب الهجاء بينه وبين جرير والفرزدق ،غسان

 وأكـارعـه جلدهم يبق إال ــــــــــفل  د أكلتـهــــــوشاركتني في ثعلب ق
 راقـعـهـــــــــــخبيث م قمقامفإنك   ا ضمت استهـــه وميفدونك خصي

 اآلمدي ـالمؤتلف والمختلف من: 
 

 :هجاء ابن جبيرفي البحتري  )ثقيل ـ أكول(
 لي كـــــما يسأل الصديق الصديقا ـ زائر زارني لـــــــــــيسأل عن حا
 لي دون اإلخــــــوان جارا لصيقا  كيف حالي وقـــــــد غدا ابن جبير
 ــركــــــــــني أن أريح أو أن أفيقا ـ غاديا رائحا علــــــــي  فما يـــــتـ
 اقتبزغ طلــــــــوعا ولم تبلج شرو  يقتـــــــــضيني الغداء والشمس لم

 حبا ونلقى دقيقا يار يـــــــــــــــلق ـ كـــــــــــــــــرحى البز   يةاولمعدة 
 ر مـــــــــــن اللقم تعجز المنجنيقا ـ ويد ما تــــــزال ترمي بـــــــأحجا
 قد تهــــــــورن أو يــــــــسد بثوقا  وكأن الــــــفـــــــــــتى يطم ركايا

 صاح فــي حلقه: الطريق الطريقا  لمناديصاح بلعومه فقلــــــــــنا: ا
 عـــــــت وأشفقت أن يموت خنيقا ـ فإذا جــــــــيء بالخوان تــــفـــــز

 لبحتريديوان ا :من
 

 فكتب إلى شيخهم يذكر حاله معهم:. فأكلوا جميع ما قدمه لهم ،أضافهم ،.. وله في جماعة من الصوفية 1يعقوب بن صابر المنجنيقي )أكول(
 أبان عـــــــــــــــــن فضل وعلياء  ـــــــــوالي يا شيخ الرباط الذيمـ

 باتـــــــــــــــــوا ضيوفي وأودائي  إليـــــــــــــــك أشكو جور صوفية

 وبت تشكو الـــــــــــجوع أحشائي  أتيتــهم بـــــــــــــــــالزاد مستأثراً 

 الزهاد أن يــــــــــمشوا على الماء  مشوا على الـــــــــخبز ومن عادة

 فجد لهم بــــــــــــــــخبز وبحلواء  وهم إلـــــــــــــــــى اآلن ضيوفي

 يحسن فــــــــــــــــــي مثلهم رائي  أوال فخذهم واكفنيــــــــــــــهم فما

 وأنشدني عنه في الصوفية أيضاً:
 الـــــعصر لشرب العصيرمشايخ   قــــــد لبس الصوف لترك الصفا
 شــــــــــر طويل تحت ذيل قصير  الــــــــــرقص والشاهد من شأنهم

 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 

جاٌر يبيع الرؤوس، يقال له: "غالم أبي داود"، فطرق عماراً قومٌ كانوا يعاشرونه ويدعونه، فقالوا: أطعمنا  هكان ل ،عمار ذو ُكبَار )كنيف..(
قنا. ولم يكن عنده شيء يومئذ. فبعث إلى صاحب الرؤوس يسأله أن يوجه إليه بثالثة أرؤس ليعطيه ثمنها إذا جاءه شيء. فلم يفعل. فباع واس

 قميصا له، واشترى للقوم ما يصلحهم، وشربوا عنده. فلما أصبح القوم خرج إلى المحلة، وأهلها مجتمعون، فأنشأ يقول: 
وس  ــــــــــي داودغالم ألبـــــــــــــــــ  يُدعى ساِلـــــــــــــــــــــق الرُّ

 كأمثال الــــــــــــــــــــــــجواميس  قَْملٌ  2وفي ُحْجَزتِـــــــــــــــــــــــه
 وقد َعشََّش فـــــــــــــــــي الروس  فمن ذا يشتـــــــــــــــــري الروسَ 
 3ؤوسٍّ فـــــــــــــــــــي النواويس ـ ـررؤوس قد أراحــــــــــــت كـــــ

 4وريحا كـــــــــــــــــــــالكرابيس  تحاكي أوجــــــــــــــــــــه الموتى
 إذا باع بــــــــــــــــــــــــــــتدليس  ينق ِي القمـــــــــــــــــــــــــَل منهن

 ، وال اشترى منه شيئا، فقام من موضعه ذلك، وعطَّل حانوته.فشاعت األبيات في الناس، فلم يقرب أحد ذلك الرجل

 187: 24األغاني من: 

 
 قال الجاحظ في كتاب الحيوان: أنشد .. نفيع بن طارق: ـ حر(شيخ )

 ت ثماني عشرةٍّ من حجتهـــــنــــب  ن عنائه وشـقـوتـهـــــق مــــلــــع
ً ــــــــــوق  د جال الشيب عذار لحيتهــــــــــوق  في مشيتـه 5د رأت هدجا
 7ضيقه في همته 6مشي بجهمٍّ ـــــت  ها ظناً بـغـير رؤيتـهــــــــــــــيظن

 ـه ونـورتـهــــــــــــبعد حلق 8حجم  م يخزه هللا برحبٍّ سعـتـهــــــــــــل

                                                           
 فيه فضل ويقول الشعر، .. [ متقدماً .. في صنعة المنجنيق وما يتعلق به، وكان626 - 554كان يعقوب ] 1
 موضع شد اإلزار من الوسط، أو موضع التكة من السراويل.: الحجزة 2
 ناووس.: القبور، م: النواويس 3
 كرباس، الكنيف.: م: الكرابيس 4
 مشية الشيخ.: الهدج 5
، كالوج: الجهم 6  ه الجهم.الباسر الكالح، من جهم بالضم، إذا صار باسر الوجه. أراد حراً جهماً ذا عكنٍّ
 ضيقه في همته، أراد أن حرها ضيٌق كضيق همته.: قوله 7
 برز الحر الجهم، من حجم الرجل، إذا فتح عينيه كالشاخص.: حجم، بفتح الجيم والحاء المهملة، أي 8



 قنع األير بنزع زهرتـهـــــــــــال ي  اختفى في فروته 1قنفذ القفـــــــك

 2ن ملـتـهــجاً مــــــه وهــــــكأن في
 عبد القادر البغدادي ـمن: خزانة األدب 

 
 هو الصوت الذي يحيبك من الجبال وغيرها. وألبي المحاسن بن الشواء في شخص ال يكتم السر وقد أجاد فيه: والصدى

 ـطــــــق إال بــــــــــغيبة أو محال  لي صديق غدا وإن كــــــان ال ينـ
 ـه حــــــــــــــديثاً أعاده في الحال  بالصدى إن تحـــــدثـأشبه الناس 

 الدميري -حياة الحيوان الكبرى من: 
 

 : -األعراب  مداعباتمن 
 لو اصطبحت قارًصا ومحضا
 ثم أكلت رابـــــــــــــيًا وفرضا
 والزبد يعلو بعــض ذاك بعضا
 ثم شربت بعـــــــــــده المرضا

 ت عرضاسمقت طوال وذهبـــ
 كأنما آكل مــــــــــــــاال قرضا

 وقوله:سمقت طوال وذهبت عرضا، يعني من الخيالء.
 الغندجاني -من: فرحة األديب 

 
 وقال الحمار السرقسطي: )مكافأة سيئة(

 يــــــــــــــــــــدقُّ إهليلجاً ونانوخا  ال كنَت مثل الـــــــــطَّبيب تبصُرهُ 
 َشَكا دماغاً لــــــــــــــــــهُ ويافوخا  ــــبرَء للعليِل وقدْ يلتمُس الـــــــــــ

 أرادَ رأَس الــــــــــطَّبيِب مطبوخا  حتَّى إذا مـــــــــــــا الش فاُء الَح لهُ 
 ابن الكتاني -التشبيهات من أشعار أهل األندلس من: 

 
 البصير فى أبي هفان ويستطرفه وكثيرا ما كان ينشده ويردده: قبح الشيطان. بلغنى عن الصاحب أنه كان يستملح قول أبى على
 وعقول الـــــــــــــنساء والصبيان  لى صديق فــــــــى خلقة الشيطان
 ليس هــــــــــــــــــــذا إال أبا هفان  من تظنونه؟ فقالــــــــــــوا: جميعا

 الثعالبي -ثمار القلوب من: 
 
 يد المخزومي يهجو عبدا:قال ابن سع( ابن الزنا)

 ن زانـية الطـــريقــــوبـاطـنـه ابـ  لـه وجـهـان، ظاهـره ابـن عـمرو
 قال ابن الرومي:

 وابـن الـطـريق لـصـادر ولــوارد  يا ابن الطريق، ويا ابن ألـفي والد
 ـة مـن واحـــدـــــــإال وفـيـه نـطـف  ما فـيـك موضـع لـسعة لبعوضــة

 يد المخزومي:قال أبو سع
 ن زانـيـة بزيـــــتـــــردى إال ابـ  وما يـهجو الكـميت وقـد طـواه الـ

 وآلخر:
 ردكــم ثانيـــــهــــــــــفـعـدتـم، فــ  ب مــــرةــــــــاذا ردكـــم حــاجــ
 ـزانــيــهــــال فإن الـسـكـوت هـو:  ـن. ثم اسـكـتـواــــفـقـولوا له: يا اب

 الرومي:قال ابن 
 لمحاٌت كثيرة مـــــــــــــــن رجالِ   لك وجه كـــــــــــآخر الصك، فيهِ 
 معلماتٍّ أن لســَت ابــــــــن حاللِ   كخطوِط الـــــــــــشهوِد مشتبهاتٍّ 

 الجرجاني -المنتخب من: 
 أظرف ما قيل في هذا الباب قول ابن الرومي:( ابن الزنا)

 فيِه لمحاٌت كثيرة مـــــــــن رجالِ   آخر الصكلك وجه كــــــــــــــــــ
 معلماتٍّ أن لســَت بـــــــابن حاللِ   كخطوِط الـــــــــــشهوِد مشتبهاتٍّ 

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 أبو هالل العسكري:( ابن الزنا)

 فكذا خاللك غـــــــــــــــير مؤتلفة  إن كان شكلك غــــــــــــــير متفق
 شبهت داركــــــــــــــــم به عَرفه  صبةٍّ شـــــــــتى إذا اجتمعوامن ع

 فأتْت خاللُــــــــــــك وهي مختلفه  صورت من نطفٍّ قـــــــد اختلفت
 وورثت ذاك خــــــــــناه أو صلفه  فوِرثَْت مــــــــــــن ذا قبح منظرهِ 

                                                           
 حجارة غاصٌّ بعضها ببعض، مترادف بعضها إلى بعض.: القف 1
 الرماد الحار.: بالفتح: الملة 2



 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 : المجمل في اللغة، ... له أشعار جيدة، منها قوله:حبصا ،ابن فارس)بلد( 
 سوى ذا، وفي األحشاء نار تضرم  ست بقائلــــسقى همذان الغيث، ل
 ان ما كنت أعلمـــــــــأفدت بها نسي  دعاء لبلدةـــــــوما لي ال أصفي ال
 ي جوف بيتي درهمـــــمدين وما ف  ته غير أننيـــــــنسيت الذي أحسن

 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 
قال: كان يألفني فتى من أهل الشام عجيب الخلقة والشكل غليظ جلف جاف، فكنت أحتمل ذلك  الضحاك ]الخليع الشاعر[الحسين بن ( مقلب)

 .منه وكان حظي التعجب منه
 ،ألني أن أجيب عنها فأجهد نفسي في الجواباتوكان يأتيني بكتب عشيقة له، ما رأيت كتبا أحلى منها وال أظرف وال أشكل من معانيها، ويس

 ،على علمي أن الشامي بجهله ال يميز بين الخطإ والصواب، وال يفرق بين االبتداء والجواب، فلما طال ذلك علي ،وأصرف عنايتي إليها
 .فسألته عن اسمها فقال: بصبص ،وتنبهت على إفساد حاله عندها ،حسدته

 كان جاءني به: ،منهافكتبت إليها عنه في جواب كتاب 
 ي يرقصــــــــــــــوالحب يا سيدت  ا بصبصـــــــــــك يـأرقصني حب

 ك ال ترمص؟ــــــــــــــفما ألجفان  ي لطول البكاــــــــأرمصت أجفان
 ه عصعصـــــــــــــكأنه من حسن  ك ذاك الذيــــــــــــأوحشني وجه

 وما أردت بما صنعت بي؟  ؟علي ما كان ذنبي إليكفقال: يا أبا  ،قال: فجاءني بعد ذلك
 فقلت له: وما ذاك عافاك هللا؟ 

إلى الروشن الذي بالقرب  والكتاب ال ينوب عن الرؤية، فتعالَ  ،حتى بعثت إلي: إني مشتاقة إليك ،فقال: ما هو إال أن وصل إليها ذلك الكتاب
 .من بابنا، فقف بحياله حتى أراك

 .وصرت إلى الموضع ،عليهفتزينت بأحسن ما قدرت 
وصيرني وجميع  ،فأفسد ثيابي وسرجي ،فمألني من فرقي إلى قدمي ،وإذا شيء قد صب علي ،فبينا أنا واقف أنتظر مكلماً لي أو مشيراً إلي

 ي.وانصرفت بخز. وإذا هو ماء قد خلط ببول وسواد وسرجين .ما علي ودابتي في نهاية السواد والنتن والقذر
 .أعظم مما جرى علي ولحقني من أهلي ومن منزليـ من الصبيان وسائر من مررت به من الطنز والضحك والصياح ـ  وكان ما مر بي

 .أن رسلها انقطعت عني جملة ،وشر من ذلك وأعظم من كل ما ذكرت
 بالشماتة به.وأسر  .قال: فجعلت أعتذر إليه وأقول: إن اآلفة أنها لم تفهم الشعر لجودته، وأنا أحمد هللا على ما ناله

 ابن خلكان -وفيات األعيان من: 
 

 (679 – 603وقال أبو الحسين الجزار ) )كساد(

 ن البوار بـألـف شـهـرـــــــــيعد م  م يوم ببيع اللـحـم عـنـديــــــــوك
 ع الميزان أشبـه يوم حـشـرــــــــم  دا ال بـيع فـيهــــــــــــولـمـا أن غـ
 ية بـهـم تـعـذيب سـريــــــــــزبان  ـنـم إذ زبـونـيــــــــــودكاني جـه
 ت سالسلها بنـحـريــــوقد وضع  رة مـن غـير لـحـمــــــــــوفيها زف
 دمت مـن نـحـس ووزرــــــــلما ق  ال العذاب علـي فـيهـاــــــــوقد ط

 ي وسط عمـريــــأنا في ضيعة ف  ذول أقـول دعـنـيـــــــفإن الم الع
 الكتبي –من: فوات الوفيات 

 
 ومن أجود شعره قصيدته النونية التي وصف بها دعوةً عملها في خمرايا من قرى دمشق قال: ، ..الدمشقي 1الحسين الواساني)نكبة( 

 هٍّ حـيران؟ــــــــــــــولـقـلـبٍّ مـدلـ  ن لعينٍّ تجـود بـالـهـمـالنــــــــــم
 ي في نكبتي وارحمانيــــوارثيا ل  ين مـالمــــــــيا خليلي أقصرا ع

 عاهرات الـزوانـيـــــء البغايا وال ـ ـرت دعـوة أبـنـاــــــــومتى ما ذك
 ف فاستقـبـالنـيــــــــوبنعلي الكثي  تي وجـزا سـبـالـيـــــــــفانتفا لحي

 ا غالني وماذا دهانـي؟ـــــــفي وم ـ ني إلى حـتـــــما الذي ساقني لحي
 دت بوقعها أركـانـي؟ــــــــمي وه ـ ظـعذيري من دعوةٍّ أوهنت ع من

 **  
 د ضـاق عـنـهـم الـواديانــــني وق ـ لست أنسى مـصـيبـتـي يوم جـاؤو

 **  
 يوم الـكـالب والـرحـرحـانـــني ب ـ نـي جـيوشـهـم يوم جـاؤوـــأذكرتـ

 **  
 ع النـسـاء والـمـردانــــــــل وجم  طالبوني " بالشيء " في آخر الليـ

 ض مستهتر بالـغـوانـيــــــوبع ،د ـ نا يطلب الـمـرـفبعض ،فأسرع ،قم
ً ــــــــفتوهمـتـه م  ذا ضرب من الـهـذيانــــــه :قلت  ،فـجـدوا ،ـزاحـا

                                                           
فهو في عصره كابن الرومي  واسان ابن محمدٍّ أبو القاسم الواساني الدمشقي، توفي سنة أربعٍّ وتسعين وثالثمائةٍّ، شاعر مجيد برع وبرز في الهجاء، له فيه نفس طويل، الحسين بن الحسن بن 1

 في زمانه، وله أهاجٍّ كثيرة في ابن القزاز لعداوةٍّ تأصلت بينهما، وكان هجاؤه له سبباً لعزل الواساني عن عمله.



 ـن لـلـضـيفـانــــــــــيا سوى بذله  لى أرامـل خـمـراــــــليس يبقى ع
 كاء النـسـوان والـولـدانـــــــل بــ ـ ي غسق اللـيـــــلو سمعتم يا قوم ف
 ـواب والـجـدرانـــل وراء األبــــ ـ ـويل وبـالـويــــــــــيتنـادون بـالـع

 معجم األدباء لياقوتمن: 
 

 كان أبو هفان يقول انا ال أمزح اال باليدين والوالدين يكنى عن الصفع والشتم. ع.الصففصل في الكناية عن 
 :ومن أبلغ ما سمعت في الكناية عن الصفع قول اسماعيل السبحي في أبي نواس

 م يك في عرضه منتقمــــــــــــــول  ما تصدى ألعراضناــــــــــــــــول
 ن أكف الخدمــــــــــــــج موبمزد  نا الهجاء على أخدعيهــــــــــــكتب

 ومما استظرف قول ابن لنك في أبي رياش
 كن األخادع منه حمرـــــــــــــــول  ن الحلواء صفرــــــــــــمأصابعه 

 "وقوله"
 ت كفى قفاهـــــــــــــــــــــــــــــقبل  م أقبل فاه لكنــــــــــــــــــــــــــــل
 واستحسن قول منصور الفقيه

 ي العلم دونهها فــــــــــــــــــــــكل  ا من يراني والبريةــــــــــــــــــــي
 ك ان بدا لك ان تصونهــــــــــــــق ـ وــــــــا تزر عليه طـــــــــصن م

 واستجيد ما أنشدنيه أبو بكر الخوارزمي لبعضهم في انسان وقح صفعان
 ي هامتهــــــــــــــــــــــــــوماله ف  ي وجههـــــــــــــــــــــــــسالحه ف
 ي عمامتهــــــــــــــــــــــــيجمع ف  ا يملكهــــــــــــــــــــــــــــــفكل م

 وما ألطف قول السرى الموصلي في الكناية عن الصفع
 هم على األبوابــــــنفضت عمائم  ملوك وفودهمــــــقوم إذا حضر ال

 بن قريعةولم ير في هذا المعنى أملح مما أنشدنيه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان البن سكرة في ا
 وق رأس تنادي خذونيــــــــــــــف  ت قلنسوة تستغيث منــــــــــــرأي
 ن شمال ومن عن يمينـــــــــــــع  د قلقت فهي طورا تميل منــــــوق
 قالت ـ مقال كئيب حزين ـ:ـــــــــف  ت لها: ما الذي قد دهاك؟ـــــــــفقل
 شي من الناس أن ينكرونيــــأخو  اني أن لست من قالبيـــــــــــــده

 علوا ذاك بي قطعونيــــــــــوإن ف  أخذوا في مزاح معيــــــــــوأن ي
 الثعالبي –رسائل الثعالبي من: 

 ابن الرومي:)صفع؟ أبنة؟( 
 يذكرنا قبح الـــــــــــخيانة والغدر  عشقنا قفا عمرو وإن كــان وجهه
 ا قفاه فهـــــــو وصل بال هجروأم  فتى وجهه كالهجـر ال وصل بعده

 ابن حمدون -التذكرة الحمدونية من: 
 

 ولما قال مسكين الدرامي:)إفحام( 
 وإليــــــه قــــبــــلــــي ينزل القدر  ناري ونار الـــــــــــــــجار واحدة

 قالت امرأته: نعم ألن القدر والنار للجار. 
 ولما قال إبراهيم بن هرمة:* 

 وال أبــــتــاع إال قريــــبـــة األجل  لــعــوذ بـــــــــــــالفصالال أمنع ا
 قال المزيد: صدق ابن الخبيثة، فإنه يشتري شاة األضحية فيذبحها من ساعته.

 وتبجح رجل فقال: إن أبي ممن قال فيهم شاعر:* 
 يقوم الــــــقــــعــــود إذا أقــبـــلوا

 ديه حمل شوك. فقال له: صدقت ألنه كان بين ي
 الراغب األصفهاني -محاضرات األدباء من: 

 
 مر أبو األسود الدؤلي بمجلس لبني قشير فقال بعض فتيانهم: كأن وجهه وجه عجوز قد راحت إلى أهلها بطالقها.)إفحام( 

ل: هي امرأة استعملتني صورة الجاحظ: ما خجلتني إال امرأة، حملتني إلى صانع فقالت: مثل هذا؛ فبقيت مبهوتاً، فسألت الصائغ فقا* 
 شيطان، فقلت: ال أدري كيف أصوره، فأتت بك فقالت مثل ؟

 قال رجل للجماز: خرج بي دمل في أقبح موضع؛ قال: كذبت، هوذا أرى وجهك ليس فيه شيء.* 
 قالت امرأة بشار له: لو رأيت وجهك الئتزرت عليه كما تأتزر على عورتك.* 
 يمن فقال:خرج رجل قبيح الوجه إلى ال* 

 ت اليمناــــــــــــــــــــــــــمنذ دخل  م أر وجها حسناـــــــــــــــــــــــــل
 اــــــــــــــــــــــــأحسن من فيها أن  يا شقاء بلدةـــــــــــــــــــــــــــــــف

 لرياح.سمع عبادة من جوف ابن حمدون قرقرة، فقال: ولدت في ساباط. يعني: إنك كثير ا* 
كان العهد البن عم المنصور عيسى بن موسى، فأراد أن يكون البنه المهدي، فمناه حتى سلم األمر إلى المهدي، وواله لذلك الكوفة. فقدم * 

إليه مخنث فقال: ما أحسبك تعرفني حين تفعل في عملي؟ قال: بلى وهللا أيها األمير، أنت الذي كنت غداً فصرت بعد غد، فخجل، وأمر 
 ب من بين يديه.فسح



 اعتلت امرأة ابن مضاء الرازي، فقالت: ويلك، كيف تعمل إن مت؟ فقال: ويلي، كيف أعمل إن لم تموتي؟* 
دخل ابن الجصاص على أبي إسحاق الزجاج بعد وفاة أمه ضاحكاً وهو يقول: الحمد هلل يا أبا إسحاق قد وهللا سرني، فدهش الناس، فقال: * 

 صح أنها هي التي، سرني، فضحكوا. بلغني أنه هو الذي، فلما
رقية الحية: مثل في الطول ... وعن خلف األحمر: كنت أرى أنه ليس في الدنيا رقية أطول من رقية الحية، فإذا رقية الخبز أطول منها. * 

 يعني ما يتكلفه الناس في كسبه من النثر والنظم والخطابة والتصنيف وغيرها.
 قال: يخاف أن يؤخذ بأفعال المشايخ فال توجد عنده فيفتضح. قيل لحكيم: ما لفالن يختضب؟* 

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 

 :1وكان الوراق يوما يسرح ذقته، فقال الجزار
 ري لبـســــــــــــــــــــــــــفكل أم  ن لباسيــــــــــــــــــــال تعجبوا م

 م تفـسـوــــــــــــــــــــــــــــث وإنما  م مـالــــــــــه ما ثـــــــــــــــــوالل
 فأجابه الوراق:

 م نـحـســــــــــــــــــــــــــــوإنما ث  م مالــــــــــــــــــــــــصدقت ما ث
 ها وعندك حدســــــــــــــــــــــــفي  رىــــــــرى وأخــــــــم أخــــــوث

 الكتبي –من: فوات الوفيات 
 

 د ما قيل أيضاً في ذم الدعوة، قول أبي الحسن بن طباطبا، وقد دعاه الكراريسي،ومن جي)أكل( 
 طر، ولم يصحبها بوارد، فسماها مسيحية، ألنها أشبهت موائد النصارى.ففقرب إليه مائدة عليها خيار، وفي وسطها جامات عليها 

 وقدم سكباجة بعظام عارية، فسماها شطرنجية.
 ء، فسماها معتدة، ألن البياض لبس المعتدة، وهي ال تمس الدهن والطيب.ثم قدم مضيرة في غضارة بيضا

 ثم قدم زيرباجة بأطراف جدي صفراء، لقلة زعفرانها، فسماها عابدة، ألن ألوان العباد صفر.
 ثم قدم لوناً بقضبان محلولة، فسماها قنبية.

 ثم قدم لوناً بزبيب أسود فسماها سلحية صفراء.
 الزعفران والحالوة، فسماها صابونية. ثم قرب فالوذجة قليلة

ثم اعتل على الجماعة، بأن ابنه عليل، فحولهم من منزله إلى بستان، قد طبق بالكراث. وأحضرهم جرة منثلمة، يمزجزن منها شرابهم، وإذا 
 اسمها فاطمة. فقال: ضرب أحدهم الغائط نقلها معه. وربط األكار بحذائهم ِعجلة تخور عليهم خواراً شبيهاً بغناء فاطمة، وكان

 كأنها مــــــــــــــــــــن سفر قادمه  يا دعوةً مغبــــــــــــــــــــرةً قاتمة
 أضحْت عــــلى أسالفــــــها نادمه  قد قد موا فيــــــــــــــــــها مسيحيةً 
 حائمهأيدٍّ وأيدٍّ حولـــــــــــــــــــها   ثم بشطرنجية لـــــــــــــــــــم تزلْ 
 ثم نفضناها عـــــــــــــــــلى قائمه  فلم نزْل في لعبـــــــــــــــها ساعةً 
 عــابــدة قــــائــــــمــــة صــائــمه  وبعدها معتـــــــــــــــــــــدة أختها
 قد قتلتها أمـــــــــــــــــــــها ظالمه  في حجرها أطــــــــراُف موؤودة

 فحيرتي فــــــــــــي وصِفها دائمه  ــــــــــــــــــــال تنسهاوالقنبياُت فـ
 أم حيةٌ فــــــــــــــي وسطها نائمه  أقنٌب ما امتد فــــــــــــــي أصبعي
 في خندقها أوتــــــــــــــادها قائمه  والحسكياُت فــــــــــــــــــــال تنس
 قد تركْت آنافـــــــــــــــــنا راغمه  نهاوالموكبيــــاُت بــــــــــــــسلطا

 إذ سلحتـــــــــــــــــها أنفس هائمه  والسلحةُ الصفراء فــــــاعجب بها
 فافخر بها إذ كانــــــــــت الخاتمه  وجام صابونـــــــــــــــــــية بعدها
 رِه طاعمهمن عصبةٍّ فــــــــــي دا  ظلَّ الكراريـــــــــــــسي مستعبراً 
 ولي قيامةٌ مـــــــــــــن أجلِه قائمه  وقاَل إن ابــــــــــــــــــــــني عليلٌ 
 فليس إال عبـــــــــــــــــرةٌ ساجمه  وولولْت دايــــــــــــــــــــاته حوله
 تكسر ما زالــــــــــــــت له سالمه  وليس هذا لــــــــــــــــسوى كسرةٍّ 

 من الطمٍّ خداً ومــــــــــــن الطمه  اها فـــــــــــــــــكم هيجتْ وقد أكلن
بــــــــــــــــــــنا نحو بستانهِ   خوفاً من الــــــــــــــمنية العازمه  ثم هر 
 فيا له مــــــــــــــــــن زهرةٍّ قائمه  ظلنا لدى الكــــــــــــراِث نلهِو به

 محطومةٍّ صارْت لــــــــنا حاطمه  ـــــفي جرةِ وغاية اللطِف فـــــــــــ
 يا لك مــــــــــــــن عارضةٍّ الئمه  نبوُل فيها ثـــــــــــــــــم نسقي بها

 وكانت الــــــــــــــــكيسة الحازمة  لة تشدو بــــــــــــــــــألحانهاجْ وعِ 
 يــــــــــــا فاطمةمن لي من بعدك   فكان فيــــــــــــما أنشدْت إذ شدتْ 
 وهي لنا مـــــــــــــــن بعِدِه شاتمه  نشتم مـــــــــــــــن أسمعنا صوتها
 من أمرنا وهــــــــــــــي به عالمه  ظلت تبكي شجو مــــــــا أبصرت
 حياً صادفت مـــــــــنا نعماً سائمه  فلو ترانا وتــــــــــــــــــرى زادنا

لكراريسي، حلف ال يدخل أبا الحسن، وال أحداً من أصحابه داره، واتخذ دعوة، ودعا قوماً من الشطرنجيين، فقال أبو الحسن: فلما سمعها ا
 إنما دعاهم لينظروا في الشطرنجية، التي كنا نفضناها على قائمة، هل يمكن فيها من حيلة؟ وكتب إليه من وقته أبياتاً منها:

 لو أمكن الــــــــــــــــقمر قمرناها  قمِرهاطمعَت يا أحمق فـــــــــــي 

                                                           
 (679 – 603أبو الحسين الجزار ) 1



 كنا على ذاك نفضــــنـــــــــــــاها  فإن أقاموها فـــــــــــــــــــما ذنبنا
 ثم كتب إليه أبو الحسن:

 وال عدمتك مــــــــن داعٍّ ومحتفلِ   يا من دعاني أطال للاَّ عمرك لي
 ديـــــك بها في أشغل الشغلِ ظلنا ل  ما أنس ال أنس حتى الحشر مائدةً 
 كأنه متمط ٍّ دائــــــــــــــــــم الكسل  إذا أقبل الجدي مكشوفاً ترائبــــــه
 بيتاً تمثلته مـــــــــــن أحسِن المثل  قد مد كلتا يديــــــــــِه لي فذكرني
 يوم الفراق إلـــــــى توديع مرتحل  كأنه عاشٌق قـــــــــــــد مد بسطته
 مثل الفقيِر إذ مــــــا الح في سمل  وقد تردى بــــــــأطمار الرقاق لنا
 فصار إيمانه قــــــــــوالً بال عملِ   فليت شعري مـــــــــاذا كان أنحله
 كأنما وقعْت مــنــه عـــــــلى طللِ   مددت كفي فــلــــــــم ترجع بفائدة

 حظة أظنه:وأخذ أبو الحسن قوله شطرنجية من قول ج
 قد طبخْت بالماء فـــــــــــي برمته  قدم لـــــــــــــــــــــي أعظم حوليةٍّ 
 ألعب بالشطرنج فـــــــــي قصعتهِ   فلم أزْل َزل ْت بـــــــــــــــــــه نعلُه

 أبو هالل العسكري -من: ديوان المعاني 
 ياقوت ـمعجم األدباء 

 
 جاء ابن فراس:هفي ابن الرومي )جود بالحرمات( 

 نا الُحرماــــــــــما قد أباحــــلكن ب  ه الكرماــــــــُحريثٍّ نال ابنُ ــــما ب
 شيماــــــــــــذ ِت الــــــلِشيمةٍّ فيه ب  جاد بهاـــــــــــــــــجاد بأشياء ال يُ 

 ماي ملكه َحرُ ــــــــــوليس شيٌء ف  ي ِملكه َحَرمٌ ــــــــــــــــكل جوادٍّ ف
 وا قِدَماـــــم تقدمــــــــجودا وإن ه  هـــــن تقدَّمــــــــد اَم مــــــأصبَح ق
 َس بيننا حَكماـــــــــــضعوا المقايي  ها العائبون شيمتَهـــــــــــــــــيا أي

 ح النَّعماــــــــــــــــــوإنما كان يَمنَ  ون حاتُِمكمــــــــــــأسَمُح من تعلم
 يس بعده كرماـــــــــــــفهو الذي ل  ُسه بحرمتهــــــــــــــَسَخْت نف فمنْ 

م  خاُء بهاـــــــــــــــثالثةٌ يُعَرف الس ِ  وا الِقيماــــــــــــوها ورت بــــــفقو 
 تي تَفي بهماـــــــــــــوالُحُرماُت ال  ي تَفُضلهـــــــــــالماُل والنفُس وهْ 

 الروميديوان ابن  :من
 

 :هجاء ابن أبي قماشفي  البحتري)العالقة بالغواني( 
 مام فاستعبرت من األسفــــــــــح ـ ي الــــــــقد خبروها قيام شيخك ف

 حشوش والكنفــــــــــأبو قماش ال  أن كنيتهــــــــــــــــــــوأعلموها ب
 شفي على التلفــــصن  وكادت تــل ـ اـالدستبان وبــــــــــــــوخبروها ب

 ليها والواكف الذرفــــــــــــدي ع ـ باـــــــــوقد تبينت ذاك في الكمد ال
 التعس والعنفــــــــــــتعطيك إال ب  ي الدنو منك فماــــــــــوزهدوها ف
 اهر الجلفــــــــــــهيئة والقد، ظــ ـ ت مضطرب الـــــــــــأنت كما قل
 لى ماضغيك منخسفــــــــشدق ع  ت فناءك فيـــــــــــــوألسن قد بين

 حدد الطرفــــــــــــــأنف طويل م  هـــــــــــوجهٌ لَعين القسيمين يقطع
 الك الراء ذامر األلفـــــــــــمن ه  نة قذرتـــــــــــــــــورتة تحت ع

 التوى على حنفــــــــــــــــلسانَه ف  تــــــــــــــــكأن في فيه لقمة عقل
 اء والحنفــــــــــــــــــمخبل األنح  ركاكة فيــــــــــتناصر النوك وال
 رب من السرفـــــهذا لعمري ض  مها وأنت كذاـــــــــتروم وصل ال

 لبحتريديوان ا :من
 
 :أبو نواس (مسجد –لواط )

 ماُجُن من مثليا بي، والت  ــــوكنُت وم  خلْعُت مجوني، فاستََرحُت من العْذِل،
 مْن مضى قبليــــــيعَدُّ من النس اِك، في  ْل سمعَت بفاسقٍّ ـــــــــــأيا ابَن أبانٍّ ه

ً ـــــــــــــألْم تر أن ي حيَن أغْ   ِب أبي جهلِ ــــــلــــبسْمِت أبي ذر ٍّ وق  دو مَسب ِحا
ادَتي ف  اِظريــي وأْخِفُض نــوأْخشُع في نفس  رهِم المْطليي الوْجِه كالد  ـوسج 

 ولي ال يَصد قهُ فعليـــــــــــوكيَف وق  ن تقي ة،ـــــــــــــوآمُر بالمعروِف ال م
 ن آلة  الَختْلِ ـــــــــونعالَي في كف يَّ م  ري اِء، ودفتري،ــــــوِمْحبَرتي رأُس ال

ِ الــــــــولكْن ل  ِفْقِهِه،ــــــس رأي بــــــــــأؤمُّ فقيهاً لي  ُمْرِد مجتمُع الشْملِ ِرب 
 ن أولي الفْضلِ ــــــــعليَك بهذا، إن ه م  اَل والدهُ له:ـــــــــــــــــفكم أْمَردٍّ قد ق

 ن حر ِ الِجراحِ إلى القتْلِ ـــــكمن فَر  م  ِه مْن أن يَُصاحَب شاِطراً،ـــــــــيَفر  ب
 أبي نواسديوان  :من

 
 سليمان األخفش: هجاء علي بنفي ابن الرومي )محارم( 

 أْقِصْر وال تُوِحِش ـــــــــــــأنِْسَت ف  َك األخفشـــــــتفشُ  :أال قل لنحوي  



 م تنبَشـــــــــــــــــــوأشالُء أمك ل  ن َغي ةٍّ مقِصراً ــــــــــــوما كنَت ع
 تُنَهشأقِلْع ولم ــــــــــــــــــنذيٌر، ف  ي نفثهـــــــــــــــــتحد يَت ِصالًّ وف

 دهشــــــوابا وال تــــــــــفأْعِدد ج  ي سائلٌ ــــــــــــــــــــــأبا حسنٍّ إن
 أن ى ُطمْسَت ولم تُنقَش؟ــــــــــــــف  ني آدمٍّ ــــــــــــــــــــــأليس أبوك ب
 الحي ة األرقَش؟ــــــــــــولم تأِت ك  ودَ ذا حلكةٍّ ســـــــــــــــولْم جئَت أ

 ك لم تُغَشش؟ـــــــــــــفما دُهمةٌ في  ك أٌب غافلٌ ـــــــــــــــــُغشَّ في لقد
 م يُفَرش؟ــــــــــــــــــألي البرية ل  هـــــــــــــراشٍّ ولكنــــــــأٌب ذو ف

 *  
 م تَرتَشــــــــــــــزناة ولــوَر الــأي  تي كارمتْ ـــــــــــأال يا ابن تلك ال

 ي زمرة البَقَِش األبقشــــــــن فـــ ـ ــــريـــائــعــِعيُر مع الوأضحْت تَ 
 ني دَنقَش؟ـــــــــــــعليها حجاَب ب  م تضِربواــــــــــــــوِلْم ال تَعيُر ول

 رقبِة َزْخشٍّ وال ُختَّشـــــــــــــــــب  هاـــــــــــولم تحرسوا خلوات است
 ا للرجال، ولم تُْخَششــــــــــ، ي1مُ  ـ زْمـــــــــــــم بالتي لم تــــفما ظنك

 سيرة َسْيدوَك أو دَْنَهشـــــــــــــــب  لى وجههاـــــــــــــــأليس تسير ع
 2لى الُحشَّشــــــــــــسعيٌر يهر  ع  ي طيزهاــــــــــــــــوأن ى تعف  وف

شــــــــــبقايا مــــُش التَُمو  ل  قث اؤهاـــــــــــــــــــــــتظل إذا ق  ع الُموَّ
 ع الفُشَّشـــــــــــــــــيَفَشُّ الفَُسي ا م  وثها نائمٌ ــــــــــــــــــــــــتُناك ودي  

 ك في َمْرعشــــــــــــــــتغافل كأن  ه وقالت له:ــــــــــــــــوكم جاهرتْ 
 ها محتَشـــــــــــــــــلألن الفتى مث  م تَخف سخَطهــــــإذا ما احتشْت ل

 ل مستكرشــــْت كــــــقد استكرش  ون من شيخةـــــــــــــــوماذا ينيك
 الصوف لم يٌنفَشــــــعلى القمل ك  ا شمٌط البِدٌ ـــــــــــــا طيزهــســك

 ن الَمْنبَشــــــــــــــــــبأيسر نتناً م  م يكن ِذكرهاــــــــــــــإذا ذُكرْت ل
 طائر الَمْرَعشــــــــــــــــتُقلَّب كال  ن ابن التي لم تزلـــــــــعذيري م

 ى َجْجَوشـــــــــــــــحنيُن قطامٍّ إل  ى فاسقٍّ ــــــــــــــــــلها كل يومٍّ إل
نَش األرنشـــــــــــــحنينا م  ي حشاها الزناــــــــإلى أن قَرى ف  ن الر 
 اويةُ الَمفَرشــــــــــــــــُسويداُء غ  ه قردةٌ ــــــــــــــــــأَسْيِودُ جاءْت ب

 ي صفرة المشمشــــــــــــوأذناه ف  ي سواد استهاـــــــــــــــــأتتنا به ف
 م يُخدَشــــــــــــــطويل السالمة ل  داً ـــــــــــــــائــــــعظيَم كشاخنةٍّ ق
 ي السَحر األغبشــــــنا الفجر فس  ي عرضهــــــــــــكأن سنا الشتم ف

ْع أحاديثَها صاح  ن ُحمقٍّ ُمْنتَشـــــــــــــــــــفإنك م  ياـــــــــــــــــتَسم 
 إن كنت أعمى فال تطرشــــــــــف  ك من أمةٍّ ــــــــــــــــــــأتْت بك أم

 الروميديوان ابن  :من
 

 المؤدب:ابن الرومي في هجاء إبراهيم البيهقي )محارم( 
 كل نف اشــــــــــــــِعرَضَك عهناً ل  فاغضْب على عرسك التي تركتْ 

 ا ابن استها من فِراشك الغاشيــــي  تي َصِليَت بهاــــــما ضر  ناري ال
 **  

 د إرعاِش ــــــــــــــبعد َمشيبٍّ وبع  اهرْت ُمجاهرةً ــــــــيا ابن التي ع
ٌش في  خرهاْرُق منـــــــشمطاُء تزني وخَ   ه ألُف خف اشــــــــــــــــمعش ِ
 أليوِر خدَّاشــــــــــــــــــبمخلبٍّ ل  زناةُ ُعنبلَهاـــــــــــــبظراء يَلقَى ال

 ها أشد  إجهاشــــــــــــــمن نتنٍّ في  موِت نفُس نائكهاــــــــــــتجهُش لل
 ه فُروث أكراشــــــــــــــفي تساطُ   ا إذا تنس َمهــــــــــــــــــــــكأن فاه
 ود غيُر منحاشـــــــــوهو إلى الع  لُها مقب ِلَهاــــــــــــــــــــــيترك تقبي

ماةِ بالشاشــــــــــرمياً ك  مه بأسهمهاــــــــــــــــترمي خياش  رْميِ الر 
 غيِر َحش اشـــــــــــــلم يبق ُحشٌّ ب  ها عَجبيـــــــــــــــيكثُر ممن ينيك
 ت كرفش رفاشـــــــــــُعثنوَن اس  زناةِ عن حِرهاـــــــــتَْفرُق فيُش ال

 ت من سمسم وخشخاشــــــما شئ  ن القمل والصؤاب بهــــــــتلقى م
 ن كْسب لص  وكدح نب اشــــــــــم  ون أجرتُهاــــــــــــــــمنيتُها أن تك

 ها سياُط عي اشــــــــــــــــما ظلمت  لها حرامُ ــــــــــتقصد أن يصفو ال
 إكماشــــــــــــــــثم يُصك  استَها ب  ي باركةٌ ــــــــــــيقهقهر الفحُل وه

ِ َكبَّاشــــــــــــــــلنْطح كبشٍّ ب  ي تراجعهــــــــــــــــكأنه الكبش ف  حث 
 3بطن زوشٍّ سليِل أزواشي ــــــف  يُّ أْجرتَهاــــــــــــــــكم أكل البيهق

اشـــــــــــــــناهيك م  ا سائلي عنه: ما صناعته؟ــــــــــي  ن ِمقودٍّ ونج 
 حشوها حاشــــــــــغنت ليغري ب  والَءه وينجُش إنــــــــــــــيقود ح
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ٍّ يبيت ي اشـــــــــــــــــلكل غ  فِرشهــــــــــــــــفِراُش َغي  ، أخسُّ فر   اوٍّ
 شر  ُمْعتاشــــــــــــــــشرَّ معاشٍّ ل  ن ِحرهاــــــــمن طبلها وميعتاش 

 َهش اشــــــــــــها بــــلسُت ألشباه  نيــــــــــيا من على نيكها يحرض
 فش اشـــــــــــــــها بــــِمثلي ألمثال  فش  استِها سواي فماـــــــــاطلْب ل

 ه ومن غاشــــــــــــكم من نديم ل  ن رجلٍّ ــــــــــــما أكرم البيهقي م
 ه وال خاشـــــــــــــــغير ُمراعٍّ ل  والءه بحضرتهــــــــــــــــينيك ح

 **  
 راخٍّ وذاُت أعشاِش ـــــــــــــذات ف  افةٍّ ُمقرقِرةٍّ ــــــــــــــــــيا زوج َزي  

 ربيطةَ الجاِش معاصي ــــــــإلى ال  ظالم ساريةـــــــــــــتَبيت تحت ال
 اوٍّ ولسُع أْحناشــــــــكــــــــلذُع م  أن غلمتهــــــــــــــــتحمل طيزا ك

 الروميديوان ابن  :من
 

 هجاء أبي يوسف الدقاق:في ابن الرومي )محارم( 
لِ ـــــــــمثَل الشه  ادةً مقبولةً ــــــــــيا ابن السفاح شه  ادة بالكتاب المنزَّ

 دَّة أفُحلـــعِ ــفٍّ لــطــحملتْك من نُ   ك تخبر أنهاــــــــــــــإن التي ولدت
 م يتحلحلــــهُ ولـــــــــثهالَن حلحل  دم بظرهاـــــبظراء لو نطحْت بمق
 تها متوَن الجندلــــــصدعْت بنكه  لى صم  الصفاــبخراء لو نكهْت ع

 يَْنَق منه بجدول ريءٍّ لنـــجسد ام  ْت برشح أديمهاــــــــــذفراء لو بلَّ 
 ألقحها الحيا لم تُبقَلِ  1ثاءَ ـــــــــــميْ   و نفثْت بهــــخضراء لون الريق ل

رٍّ ـــــــح ن نعَظ ألِف حزوَّ ى تسك ِ ، وُغل ةُ دائ  رَّ  ها لم تُبلَلــــــــــــــشبِقٍّ
 ها بالفيشلـــــــــأعماُل طعن فحول  لى اإلله فإنماـــــــــــال تسخطن  ع

 ْن داؤها لم يمهلـــــــــــلسلْمَت لك  ك في استهاـــلو أمهلتْك َمدى ثوائ
 ر غيِر أغرلــــــأيــمن دعستين ب  كا ورزيةــــلــهــك أيسر مـــورأت

 الروميديوان ابن  :من
 

 هجاء ابن الخبازة:في  ابن الرومي)محارم( 
 2وِر سدُومِ ــَسْير جــــــسار فيهم كَ   دُل أمك حتىــــــــــشمل الناَس ع

 ك هثهثات الخصومــــــــكثُرْت في  ناس شيئا نفيساـــــــــــــلو رآك ال
 ذا الزنيمــــــــــــثال هــــومنهم أم  ائهم ربيــــــــــــكيف ندعوهم آلب
 سى بال أبٍّ كاليتيمِ ــــــــــله وعيـــ ـ ـــــــن الـــْدالً مــكل فحلٍّ أبوَك ع

 و بين زمزم والحطيمــــــــران ول ـ وـــاألرُض من مواطيء ب تطمث
 زنا اقتضاء الغريمـــــــيقتضيها ال  ها فرجٌ ـــــــــــكل عضو من جسم
 وٌر كالرجم للمرجومــــهــــران ط ـ بوــــــجاء لــــــأفحش القذف واله
 **  

 ب طاعةً للرجيمـــــــــفي المحاري  ها ثم تزنيـــــــــــــــتتأنَّى محيضَ 
 ـَل األرض من بين ظاعن ومقيمــ  ــــــهـارُق ــــهي طيف الخيل يط

 ي الظالم كالجرثومـــــــــــماثال ف  راهـــــــــــهي بالليل كلُّ شخص ت
 3لى متنها كبعض األرومــــــر عـ ـ طيــــــــلُّ البُروَك أو تقُع الــال تم

 س بالمقسومـــــــيــــشائُع الذَّرع ل  و استها، طائري  ــــــــذات فرجٍّ ه
 ذَّرَّ في الظالم البهيمــــــــويرى ال  قالئد فيهــــــــــــــــينظم األكمهُ ال
 ن طحلبٍّ مركومــــــــــــــلثقاتٍّ م  ن طبقاتٍّ ـــــــــــــقالٌب ِمْشفرْيه ع

اــــــــــــــيسُع السبعة األقالي  ن من إقليمــــــــــــوهو في إصبعي  م طرًّ
 حويه دف تا حيزومـــــــــــــــيا وتــ ـ دنــــــــــــــكضمير الفؤاِد يلتهم ال

ها ك  ور ولكنــــــــــزمهرير على األي  نار الجحيمـــــــــــهو في ِحس ِ
ى عسي  المحموم ْت عن َمَجس ةِ ـــــــــــبطن  ٌر إذا ماـــــــــــودواء الحم 

 المةً من مظلومــــــــــال عدْمتُم ظُ   دو عميرة طراـــــــــــــــأيها الجال
 لى ابن السبيل والمحرومــــــٌف ع ـ رج بوران موقوــــكيف ِضْعتم وف

 المفطومــــــــــــقلُق الش دِق ليس ب  نواحيــــــــــولها كعثٌب رحيُب ال
دتني  ني وكنُت غير عقيمــــــــــــأعقمتْ   بوراَن حتى ناتُ ـــــــــــب 4ثمَّ

اـــــــــــلقي الناس م  ن جافرٍّ وسقيمــــــــــــــــــــفهم بي  ن زناُهن  شر 
نيَّ شْرَب الِهيمِ ـــــــــوشرْبن الم  وَر الضواريــــــــــــقد أكلن األي

5 
 لى المحصنين بالتأثيمــــــــــــن ع ـ وــــــيل يدعــــرافعاِت األقدام بالل
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 ت في الميم؟ـــــــلم تر الالم أدغم  مقدم فيهــــــــــــــيا أخا النحو وال
 م احتججَت يا ابن الخطيمــمك ثــ ـ ــي ميـــــــغير الم أدغمتها أنت ف

 **  
 باح الحريمــــــــــــــللمذالت مست  ط  إال عزوفاــــــــــــما عهدناك ق

 ا ضالل ِحلم الحليم؟ـــــــشتَمها، ي  ها وتُباليــــــــــــــــترضى بنيكأف
أـــــوة لو تجــــيا ابن بوران دع  ها ما قرنَت ميما بميمــــــــــــَت ب ـ ر 

 رائق التسهيمـــــــــــر وفيها طــــ  دهــــــــــهاكها حلة سيودي بك ال
 دوحة في الميمـــــــــلم تكن لي من  ولكنها ـــــــــقد أردُت التشبيَب في

 ي حالة المرحومـــــــأنت عندي ف  ه أهجوك عمريــــــال يراني اإلل
 وران عن صفات الرسومـيا ابن ب  ف أمك ُشْغلٌ ـــــــللقوافي في وص

 (325: 3)الرومي ديوان ابن  :من

 
 :ابن الحجاج)لواط( 

 حــــــــــــــلو معاني الوجه مقبول  ولوأهــــــــــــــــــيف القامة مجد
 جيد كمتن السيـــــــــــف مصقول  يهتز قرطاه على صفحــــــــــــتي
 وجه نــــــفـــــــــى عني تحصيلي  لــــــــــــــــــما بدا حص ل رقي له
 قـــــــــــــتلي وقتل الناس، مدلول  فمن عذيري من مدل عـــــــــــلى

 منحف القامـــــــــــــــــــة مهزول  ــــــــــيس بمفضوح سمين واللـــ
 ما بــــــان إال ذنب الــــــــــــــفيل  لو بلغ الفيــــــــــــــل نصف استه
 دقيق دخن غــــــــــــــــير منخول  كـــــــــــــــأن تحبيب طحين استه
 بعَرض أكتــــــافي وفــــــي طول  هذا وفـــــــي مقدمــــــــــه تقب ض
 صــاح الصدى من شرح الصولي  لو مر بالـــــــــــــصولي في قبره
 مستــــــهدف للـــــــــــنيك مبذول  عرفته غير رخيــــــــــــــص وال

 خــــــــــراه، وزنـــــــــا بالمثاقيل  -من عزه  -يبيع مثل الــــــــــــند 
 وخفـــــــــــــت أن يرزق برطيلي  ي هالـــــــــــــــــــني أمرهلما أتان

 ما بين تسويـــــــــــــــــف وتعليل  فلم أزل أدهنه بــــــــــــــــــالرقى
 عفوا بــــــال قـــــــــــــال وال قيل  حتى تنايكــــــــــــــــنا كما اشتهى

 فــيــاشـــــــــــــــــل الديلم والجيل  وأنسيتهفــــــــــــــــــــهاله أمري 
 أخــــــــــفى من الكحل على المْيل  هــــــــــــذا ولم أنكر سوى صفرة
 مــلــكـــــــــــك العصعص معلول  ورب ذي سرم ضعيــــــف القوى
 كــأنــــــــــــــــه دكشاب طفــشيل  أخرجــــت أيري وهو في فلــــجه

 ريق أبـــــــــــي الفضل بن بهلول  و رأس مسواك عـــــــــلى رأسهأ
 غــــــيــي وفــــــــــارقت أباطيلي  ثم أتــــى الصوم فأقلعــــــــت عن
 أكثــــــــــــــــــر تسبيحي وتهليلي  معتكفا باللــــــيـــــــل في مسجدي
 ويخــــرى جوف منديليعــــــني   فـــــــمن ترى يضرط في سبحتي

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 
 :ابن الحجاج (قيادة)

 هو واللـــــــــــه من سراة الرجال  لي صديق أفديــــــــه في كل حال
 لــــــث فــــــــي ليلة تُسود الليالي ـ بت مع عرســـه وكان هو الــثــــا
 رجـــــــــــــــل ال أريد إال الحالل  يفتكرهـــــــــــــــت قربها لي بأن

 ليس هذا طــــــريــــق نيك عيالي  ورأى حــشــمــتي فــــقال: حبيبي
 حالها فـــــــــــي اتفاقها مثل حالي  إنني وهي مــا اتفقـــــــــنا جزافا
 ي عـــــــــــلى نيكها ونتف سبالي ـ حرها مع قفاي قــد أجمعا الـــــرأ
 فتناول مــــــــــبالها وقــــــــــذالي  نحن شبوطـــــــــتان ال شوك فيها
 كامل الـــــــفضل وافر اإلفضال؟  فسمعــــــــــــــــــتم بسيد مثل هذا
 بــــــك يا صاحب القرون الطوال  إن أيامـــــــــــــــــــنا تمر قصارا

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

   هجاء خالد القحطبي:في ابن الرومي  )أبنة(
 األير َجْعَرهْ ـــــــقد عاله يخوض ب  َن عْشرـــــــــفاجأ الناُس خالدا واب

 ه جالٌل وَكْبرهْ ــــــــــــفوق شيخ ل  ة من صبيــــــــــــفرأى الناس آي
 ه قُْدرهْ ـــــــلُرن لــــــخ: ال تُْنكِ ـــــ ـ قال الشيـــــطفقوا يَعجبون منه، ف

ر الفيُل وه  ركب ظهرهــــــــلضئيل الرجال ي  و أعظم منيــــــــــُسخ ِ
 د تبي نُت عذرهــــــــــــأيها الناس ق  دا وال تعِذلوهــــــــــــــاحذروا خال

ر الظهر ال ي  فك  من ُسخرة على إثر سُخرهــــــ ـ نـــــــــهو شيخ مسخ 
 وميالرديوان ابن  :من



 
 :ابن سكرة الهاشم (أبنة)

 اإذا اسبطر   الحماررى أير ــــــــي  ي اإلصطبل حتىـــيطيل المكث ف
 ذا النصل شهراً ــــــــــلغمدٍّ ضم ه  طوبى :ثُر قولــــــــويك ،فيمرسه

 الثعالبي ـمن: يتمة الدهر 
 
 قال، وقد بات بأوانا عند رجل خسيس:: ابن الحجاج( ابنة)

 إن حْيني فــــــــــــــي ذكره أحيانا  ـــــــــــذكري أوانا وانانفس ال تـــ
 حب ب اللـــــــــــــــــه جسمه ألوانا  بت فيها ضيفا على ابــــــن حبيب
 ــقــلب وأمسيـــــت جائعا عطشانا ـ حيث أصبحت خائفا وِجــــل الـــــ
 ـــــع بات أيره شبعاناجائـــــــــــــ  ومن الجور والـــــــحديث شجون
 ــــــح فــــناِشد في أمري الجيرانا  قال لي وهو منعظ: قم على السطـ
 س مــــــــــن البرد أضلعا عريانا ـ قلت: من ذا يجير يا معشر الـــــنا
 ينعــــــــــتون السطوح والحيطانا  فأشاروا إلـــــــــــــي من كل وجه

 يا أبــــــــــــــــا الفتح تيسها قرنانا  ــة بات منهاكل حمى عبلــــــــــــ
 ــقيـــــــت على كوتل استها سكانا ـ حين أهوت مثل السفينــــــــة ألـــ
 ـــه ووافــــــــــى محتقرا غضبانا ـ كلما قام منفـــــــــــــــــطا خصييـ
 ــــــــــــــه هو اإلنساناوتوهمتـــــ  خلتني األير بــــــــــــــالقياس إليه

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 
 ابن الرومي، قال في شيخ وعجوز:( ابنة)

بـــــــــــــوا  من قصة امرأة الــــعزيز ويوسفِ   يا أيها النفر الذين تعج 

 ممن عرفناه ومن لــــــــــم نعرف  هاتيكم فُتِنْت بــــــأحسِن من مشى

ـه فُــــتــــنــْت بهوبحقها وبح  أنثى وأغيدُ كالقــــــضيب األهيف  ــــقـ 

بوا َب منهما وتعج   من قشعمــــين كالهـــما كاألُسقُف  فدعوا الــــــتعج 

ــــخ منهما م بالمشــيَـّ  قل لي: فأية ُطــــــرفةٍّ لم أُطَرف؟  فُتِن المهــــرَّ

ــــــ ـه في بــيــته فأمــلَـّ  يشكو إلي هـــــــــوى عميد مدنف  ـــنيبايــتُـّ

 قد زحزح السبعيـــــــن عنه بني ِف  شيٌخ يراود مثـــــــــــــلَه وكالهما

 حمارٍّ أعجف 1حتى ركبُت قـــــرا  ما زال ينشرني ويلــــثُم فيشتــــي

 شوهاء شُقَّْت عن عــــجان أعرف  كشَّفُت منه ثيابَـــــــــــه عن سوءةٍّ 

 بَدَدُ الخليط عـــــلى جوانب معلف  أن  شيَب عجانه حــــــول استهوك

 لوال دفاع اللــــــــــــــه لم تتكش ف  قاسيُت منه ليلةً مـــــــــــــــذكورةً 

ُض عـن صباح الموقف  فكأن ليلته علــــــــــــــــي  لطولها  باتْت تَمخَّ

 ابن الرومي ديوان من
 

 :ابن الحجاج)خان( 
 محنا قـــــــــــــد كتبن فوق جبيني  أنا فــــــــــي واسط غريب أقاسي
 من خرا الفار في سقوف السجون  بين قوم أخس فـــــــــــي كل حال
 مستـــــــــباح الحريم غير مصون  سكن قد أخـــــــذت في الخان بيتا
 ـــــــــما يلينيوكنيف السكان مــــ  بإزائي بلوعة الــــــــــخان تجري
 جمشت في طريقـــــــــها عرنيني  ليس مــــــــــــن ضرطة تمر وإال
 جوفه، أو مـــــــــــــــورم مبطون  بين مستــــــحجر الخواصر يشكو
 فإن لم يكــــن فكـــــــــــــــــالتنين  وبجانـــــبي عجوز سُوء وال الفيل

 تسعيــــن في أربعيـــن في سبعين  ــن بلبنت خمــسيــــــن بل ثمانيــ
 أنها أم داية الـــــــــــــــــــمستعين  حدثتني وكيلة الــــــــــــخان عنها
 ـــمبعر جـــــــــدا، كثيرة السرقين ـ مثل تل الــــــرماد واسعــــة الـــــ
 اسط في سنينبــــــــخرا أهــــل و  فخراها يقوم فــــــــــــــي كل يوم
 في ثخين مخمر كـــــــــــــالعجين  حيثما درت ماشيا غصــــــت منه
 للحلكين كرشإلى ثابت منــــــــه   ليت لــــــــــــــــــي زورقا فأهدي
 وقوام كأنــــــــــــــــــه غصن تين  ذات خصر كـــــــأنه خصر حبلى
 فلقد أسخنــــــــــــت جميع العيون  وبعين تبارك اللـــــــــــــــــه ربي
 الشفتين سفيـهكوكب مثــــــــــــل   ليس فيها شيء مــــــــن السوء إال
 ألحى مسرح الـــــــــــــــــــعثنون  وعليها سرم وال ابــــــن أبي البيع
 مجنون 1أيره أيـــــــــــــــــر أهق  ولها مـــــــــــن كهول واسط شيخ

                                                           
 ظهر.: قرا 1



 مثل غسل الـــــــــثياب بالصابون  لما ناكها سمعـــــــــــــــت بأذنيك
 2وزبون فاعجبوا مــــن هريستي  هــــــــــــــــذه جارتي وذاك بيتي
 ـــفــار أو مـــــــثل كوة العنكبوت ـ أي بيت سكنــــته مثل بيــــت الـــ
 يا جهاز أم الــــــــــــــبنينمــن بقا  ليس لي فيـــــــــــه غير قطعة لبد
 كان يخلو علــــــــــــيه مع سيرين  وحصير مطرز بــــــــاسم كسرى
 طاهر بن الحسين للـــــــــــمامون  وإزار من بعض مـــــا كان أهدى
 والشقاء المكتوب فـــــــوق جبيني  ثم مــــــن محنتي ومن شؤم بختي

 وقيام األيور بيـــــــــــــت الجنون  بالليل أيضاأن أيري يقــــــــــــوم 
 وأراوي شـــــدقي وأرخي جفوني  فتراني أمــــــــــــــد بالطول أنفي
 عن يساري يـــــــا سادتي ويميني  وأرى النيك حســــــــــرة كل يوم

 نزيل علـــــــــــــى طويل القرون  فـــــي دجى الليل 3بين قوم أجمهم
 بالـــــدوالي ينصب جوف البطون  يس إال مـــــــــــــاء الظهور أراهل

 في فـــــــــــــقاح كأنها من عجين  بأيور كأنهـــــــــــــــــــا من حديد
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 
 الذي أخذه في طريق قرطبة: يصف اللص، أبو عبد هللا محمد بن مسعود

 وأجل الــــــــــــــــــوالة واألمراءِ   ن خير الملوك والخلفاءيا ابـــــــــ
 يــش غليظ الفـــــــــؤاد ذا كبرياء ـ قي ض هللا لي مــــن أبنا أبي الــــر
 َت وال مــــــــــــــــن فراخ الزناء ـ لم يكن مثله مــن أوالد جـــــــــالو
 ـــَت وراقبــــــــــَت غفلةَ الرقباِء؟ ـ قال لي: قرطبي  أنـــــــــــت تحي لـ
 قــــــــال: دْع ذا فليس حيَن انتماء  ما أنا، يا فديتـــــــــــــكم، قرطبي  
، ، والـــــــــفصاحة َخِل   ليس هــــــــــذا بموضع الفصحاء  وقِل الحق 
 شعراءـــر، أنــــــــا اآلن أشعر ال ـ الشعير الشعيَر، دعني من الشــْعـ
 لم تقل ب عينيــــــــــك نحو السماء  هات ذا النطاَق واخلــــــــُص وإال
 حاط ذو الـــعرش صبيتي ونسائي  وأراد العدو ذبــــــــــــــحي ولكن
 ــــــــود  ظهري وسال مني دمائي ـ فعالني بالهندواني حــتى اســــــــ
 ن  ما شئَت غير كشف الغطاءُظــــ  واعتراني ما لــــســت أذكر، لكن
 ــص، كثيــــــــفا، مطب َق األرجاء ـ يا ُصباباً خل يُت في ذلك الــــــــفَْحـ
 ــح، والحــــــْت كواكُب الجوزاء ـ وهو باق هناك ما هب ت الـــــــريـ

 ابن بسام -الذخيرة من: 
 

 قال، وكان في جواره طبيب تأذى منه:: ابن الحجاج
 عليكم فــــــــــــــــي الشر محتاطِ   ـــــا سادتي دعوة مستظهريـــــــــ

 خريـــــــــــــــــت في لحية بقراط  نفسه المريض منطبيبـــــــكم أن  
 لُسفل فــــــــــــــــــي الطب ُسق اطِ   ثكلته مـــــــــــــــــــن سفلة ينتمي
اطبـ  إلـــــــــــــــــى متى يبعث عثنونه  ــــــــــــــــــعارِم الفقحة ضر 
 تقطع الغــــــــــــــــــــزل بدمياط  لو عصفت فـــي مصر ريح استه
 يباع في الــــــــــــــــسوق بقيراط  وكان ما قيمــــــــــــــــــــته درهم
 بروشن عـــــــــــــــــــال وساباط  يا ابــــــــن التي مدخل باب استها
 إذا مــــــشى، إال بــــنــــــــــــف اط  ال يبصر األيــــــــــــــر طريقا به
 مبطن مـــــــــــــــن عمل الالطي  احذر فـــــــــــــسيفي دارس منعل
 كافى قـــــــــــفا خصمي بمشراط  إذا رأى الــــــــمبضع في ساعدي
 ــــــــــزاء األحمق الخاطيفخذ ج  هذا لـــــــــــمن أخطى على جاره

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 
 

 :ابن الحجاج )ميل(
 ـحــــــك إنســــــــــــــــــانا سليطا ـ يا عذولــــــــــــــــي ال تكن ويـــــ
 لســــــَت بــالغيــــــــــــب محيطا  ال تهـــــــــــــــــددني بــــــموتي،

 ـــــتي بالــــــــــــــــــشيب خيوطا ـ ـو صــــــار شعر اســــــأترى لـــ
 ُضعَف عــــــقـــــــــــــل وُسقوطا  زادنـــي ذلــــــــــــــك ا ...... ال*
 مثل ذقــــــن ابــــــــــــــــن نقيطا  أشتــــهي الــــكــــس بـــــــــــذقن

 إذا كــــــــان ضـــــــــــــــــروطا  لــــجحروأراعي نـــــغــــــمــــة ا
 ـــــل مـــــــــــديــدا وبــــــسيــطا ـ ينشد الــــمــــوزون بــــــالليـــــــ

 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

                                                                                                                                                                                     
 يقال هَكَّ جاريته وَهقَّها، إذا جهدها بكثرة الجماع. )لسان العرب(: ؛ قال األزهريالُهقُق الكثيرو الجماع 1
بونُ  2 ، والَحريُف، ُمَولَّدٌ، والبئُْر في َمثَابَتِها اْستِئْخاٌر. )القاموس المحيط( : والزَّ  الغَبِيُّ
. واألََجمُّ : الَجمُّ  3 جُل بال ُرْمحٍّ، والَكْبشُ : الكثيُر من كل ِ شيءٍّ ، وقُبُُل المرأةِ، والقَدَُح. )القاموس المحيط( الرَّ  بال قَْرنٍّ
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 ابن عنين:)عيوب( 
 ــــــحِ كيَف الفَقاُر في الُصلبِ ــتشريـ ـ ولــــــو رأَيَت الِمْطواَع ينظُر في الــ
 ــعيـــــــــِن إِذا ما انحدرَن في الثُْقبِ  ـ وكيف مجرى األنوار في عصب الــ
 يَْشغَلُهُ عـــــــــــــــن فصاحِة العُربِ   وإِنَّ في لَكنِة ابـــــــــــــــِن عونٍّ لََما

 بيـــــــــــــــَن الفُراِت والَضبِ  تجمعُ   والبـــــــــــــِن نجِل الدَّجاجِ طوُل يدٍّ 

 يُعجُزهُ مـــــــــــا ارتقى من الهضبِ   يقودُ رضوى إلـــــــــــى عسيبٍّ وال

 يقطُع عمَر الـــــــــــــنهاِر بالضربِ   ثمَّ أبـــــــــــــــــو الفضِل مع حماقتهِ 

 ــــــــــــي اسِت الثقَّالِة الكتبييفتُل فــ  والـــــــــــــــــمغزُل الحنبليُّ مجتهداً 

 ــخليَط بـــــــــــــــالدبِس الثَم التربِ  ـ هـــــــــــــذا وكم غادَر المؤيَّدُ ذا الــ
عِ ما

 فيــــــــــــِه وما عفُت ذاَك ِمن ُرعبِ   ولـــــــــــــــو أَشا قلُت في الُمخلَّ

 عندي وحسبي بــــــــــذكرها حِسبي  ــــتْ لكْن أيادٍّ لعروسِه سلفـــــــــــــــ

 ...............كروِم بستاِن شفرها .  كم عاَث بالليـــــــِل في الفراِش على

 كـــــــــــــطيلساِن ابن مكتعٍّ الحربي  عـــــــــــــــــــلى استها خرقةٌ معل قةٌ 

 ــــصِن أراكٍّ مهفهفٍّ رطبِ غــــــــــ  وأسمرٍّ كــــــــــــــــالهالِل رك َب في

 غــــــــــــــرَو لذاَك القواِم أْن يصبي  صبا إليِه عبدُ اللطيــــــــــــــــِف وال

 عــــــــــــــــلى لحى سامعيِه كالشَّبِ   وفـــــــــــــــي حديِث ابِن راشدٍّ َزبَدٌ 

 ــــــــــــاِء يعوي ُمشابِهَ الكلبِ ــغنــــ ـ وابــــــــــــــــُن هاللٍّ إذا تنحنَح للــــ
َل الحلِق منه والـــــــــــــضربِ   حلٌق وضرٌب يستوجــــــــــــــباِن لهُ   معجَّ

 محلوقةٌ للـــــــــــــــــــِمحاِل والِكْذبِ   وللنفيِس الــــــــصــوفـــــــــيِ عنفقةٌ 

 نمــــــــــــــْت نموَّ الُزروعِ والعُشبِ   كــــــــــــــــــــلحيِة المر  كل ما حلقتْ 

 هتَك بناِت الــــــــــــَرق ي  في الُحجبِ   َمعايٌِب َحجبـــــــــــــــــــــهن يهتُِكها

 ً  يسيُر فـــــــــــــي موكبٍّ من القحبِ   ما إْن رأيــــــــــــــــــنا من قبلِه ملكا

 كابِن زهير البـــــــرغوِث في الوثبِ   ناةِ من َشبَقٍّ يَثِْبَن نحَو الـــــــــــــــــزُّ 

َق القَب    بلٍّ جولــــــــــــــــو تَردَّى النزيهُ ِمن   قَــــــــــــــــــباً ألضحى ممزَّ

 ُمطْيلَــــــــــــــــــٌس للقضاِء بالش رب  والعــــــــــــــــــــز عبدالرحيم سيدنا

 مطلـــــــــــــــــــــع رأسه من الثقب  ــــــــــــه أنه جرذيظن رائيـــــــــــــ

 ديوان ابن عنين :من
 

 )عيوب( ابن عنين:
 مثــــــــــــــل أبيه المنعوت من كذب  وللمســــــــــــــــــــــمى بــــأمه لقب

 يـــــــمعروف بابن البرادعي المرب ـ َسوٌء َكسوِء الفاُعوِس ذي القرِن والـ
 نــــــــــــــــــة لو كان ظاهر الشرب ـ كأنه ضامن ومنزلــه الــــــــــــــــحا
 البـــــــــــــــــِن سليمٍّ يُنَبئَك بالخطبِ   وعن أبــــــــــي الدار إن سألت فسل

ْحبِ  ـ لــــــــــــه على الباب خادم وورا الــ  ــبــــــــــــــــاب قحاٌب تلقاهُ بالرُّ
 َشهيَق هذي ِمن شهوةِ ................  تسحق هــــــــــــــذي لــــــهذا فترى

 َمعاقِدَ األُزِر ِمــــــــــــــن ورا النُّْقبِ   وِعلَّةٌ للــــــــــــــــــــــــــــبِغا ُمَحل لَةٌ 

 ـــــــــــــــــهنَّ ِمن نَْقبِ َحمْيَن أسفالَـــ  َحَمْيَن بالنُقـــــــــــــــــِب َعْلَوُهنَّ وما

 دالئل عـــــــــــــــــــــن سخافة تنبي  والعسقـــــــــــــــــــالني في عمامته

 دوارة الحل رخوة الـــــــــــــــــهدب  كــــــــــــــــــــــأنها فوق رأس قمته

ـــــــــــــهَ في الزكاةِ بألــــ  ـــــــــــحال لم تأت في الكتبــفاظ م ـ يُخادُع اللـ 
 يَحاُر فـــــــــــــــــي ذاك كلُّ ذي لُب    ذو طرفين إذا نسبتـــــــــــــــــــــهما

 واألب واالبن مــــــــــــــن بني كلب    فــــــــــــــاألُْخُت واألُمُّ ِمن بني َشبقٍّ 

 ـِل أَربْت على ُعال الشُهبِ ِضـــــــــــ ـ وحين أبــصرت دولة األحدب الــفا
 تــــــــــــــــحادبوا فهي دولة الحدبِ   .................................

 ديوان ابن عنين :من
 

 :ابن الحجاج
 عهد است عـــــــــن تذكر الموفق  أذكرني الــــــــــــــــــبرق إذ تألق
 ـها المشققـــستـا 1من طعم قسب  عهد است مــــــــن ال أذوق أحلى
 ومثلها يشتـــــــــــــــــهى ويعشق  معشوقة تشتـــــــــــــــهى لَعمري

                                                           
 )لسان العرب(التمر اليابُس يَتَفَتَُّت في الفم. : القَْسب 1



 ترمي بــــــــــــُمقل استها المبندق  ناشفة الـــــــــــــــــــطبع بعد جهد
 1كأنه فـــــــــــــــــي العلو جوسق  مسرفة، ردفـــــــــــــــــــها منيف

 معلق 2كأنه بــــــربــــــــــــــــــخ  ــــلى ساقها من استتخرى عـــــ
 في الليـــــــــــــــــــل إال إذا تسلق  فليس يرقى أيـــــــــــــــــري إليها
 ابيض مــــــــــــــــع طوله معرق  عــصــعــــــصــها أســـــــــــــود
 ب بــــيــــــــــــــن زق ولقلقغرا  كأن شعــــــــــــــــر استها وأيري
 *رائحة الــــكامـــــــــــخ المبرتق  تشم بالليــــــــــــــــــــل من فساها
 النذل ابـــــــــــن حجاج قد تخربق  من أجل هــــــــــــــذا الشيخ اللئيم
 ه وأطرقطاطا لــــــــــــــــه رأس  فكل من المــــــــــــــــــــــه عليها
 أنا رقيـــــــــــــــــــع وأنت أحمق  يا الئمي اســـــــــــــــكت قد اتفقنا
 عليه بـــــــــــــاب في الليل يُطبَق  فديت مـــــــــــــــن سرمها حريز
 فناؤه للــــــــــــــــــــقرى ويُطرق  لكنه والـــــــــــــــــــــكريم يُغشى

 دبدب فـــــــــــــــــي وجهه وبَوق  ــــــــــــف من بعيدإذا رأى الضيـ
 فانفتح الــــــــــــــــــباب قبل يُغلق  وحل إحـــــــــــــــــــدى سُرْيحتيه
 في عارضــــــــيــــــــه إذا تحذلق  وعاذل لـــــــــــــــــــي أريد أفسو
 ممن إذا عــــــارضــــــــوه يزهق  قال وعند الــــــقــــــــــــــواد إني
 أراك مــــــــــــــــــن ذكره ستقلق  ست ك فيــــــــــــــــــــها عيب قبيح
 تجزع مــــــــــــــنه اللحى وتفرق  تضرط مع بـــــــــــــولها ضراطا
 يــــئــــن من خــلــفــه ويــشــهـق  فقلت: كــــــــــــــس يبكي، وسرم
 قد ألفوه مــــــــــــــــــن قبل تخلق  وذاك شـــــــــــــــيء بين الغواني
 تضرط في لحيــــــــــــة الفرزدق  كذاك كانــــــــــــــــــت قبلي نوار
 فقلت قــــــــــــــول امريء موفق  وسائل لي كيــــــــــــــــف افترقنا

 كيف ومــــــــــــن ذاك كنت أفرق  ستيليس اختـــــــــــــيارا فارقت 
 *عــــنـــــــــدها ُمَطلبق *ُمدَمغرا  لكنني كنـــــــــــــــــــت في محلي
 من لحية الشـــــــــــــيخ حين أبلق  فبان في اســــــــت العجوز وضع
 3تأكل من خبزهــــــــــا المجردق  رأت حيـــــــــــــــــــاتي بال دقيق
 4إذا اجتمعـــــــنا في البيت يسيقق  والكيس لم يبــــــــــــــق فيه شيء
 فلحم خديـــــــــــــــــــــه قد تعرق  ثم كميتي بــــــــــــــــــــــال شعير
 بسوء حــــــــــــــالي أولى وأرفق  وكان صبـــــــــــــري على بالئي

 حجاجتلطيف المزاج من شعر ابن المن: 

 بيتا في المدح 14+ 

 
 :من شعره الفكاهى..  5ابن سودون

 ها ذنبُ ـــــــــــــــــــول حمرهبقرة   ذا عجبـــــــــــــــعجب عجب ه
 ناس إذا حلبواـــــــــــــــــــيبدو لل  زها لبنبي بزــــــــــــــــــــولها ف

 ناس إذا شتموا غضبواــــــــــــوال  ا إن شتمـــتـــــــــال تغضب يوم
 ؟السبب ذااــــــــــــــحزر فزر، م  ذا من سببــــــــــــــــــــــبد له ال

 رى فيه العنبُ ــــــــــــــــــالكرم ي  ي مصر يُرىـــــــمن أعجب ما ف
 رى فيه رطبــــــــــــــــأيضاً وي  رى فيه بلحــــــــــــــــــوالنخيل ي

 د زرع القصبــــــــــفي الجيزة ق  ذاــــــــــــــــالبرسيم كوسيم بها و
 ونان وال كـــــــــــــذبــــــــهما ل  ع البلســــانــــــــــم البلسانزهر 

 ها طنـــــــبــــــــنصبت فالحبل ل  ــــــاس إذاـــــــــوالخيمة قال النــ
 سحبنتلطـــــــــــــرف بحر في ال  تـــــــد وسقــــوالمركب مع ما ق
 وا شربــــواـــــــوالسمر إذا عطش  وا أكلــــــــــواــــــالبيض إذا جاع

 ا قتبــــــهــــــــــــــوالوزة ليس ل  قار لهاــــــــــــــــــــــناقة ال منــال
 ــــــيه فينثقبوينام علــــــــــــــــــ  الوز يبيــــــــــــــــــــــــض بثقبته
 كذا في القبس لــــــــــــــــه زغب  والوز الفقس بـــــــــــأرض بلقسْ 

 من: ديوان ابن سودون
 

                                                           
 )لسان العرب(الِحْصن، القصر. : الَجْوَسقُ  1
ل من الَسطح إلى األرض.  )القاموس المحيط(.ةُ من الَخَزِف. َمْنفَذُ الماِء، وَمْجراهُ، وهو اإِلْردَبَّةُ، والبالوعَ : َمْجراه. البَْربَخُ : بَْربَُخ البولِ  2 اح في اللغة(البَرابُِخ َخَزُف الُكنُِف توص ِ ح   )الص 

 * لم أعثر عليها في المعاجم.
غيف، فارسية معربة؛ والَجْرذَُق، بالذال المعجمة: الَجْردَقةُ  3  العرب(  )لسانجردق، لغة في الَجْردق، كالهما معرب، ويقال للرغيف : معروفة الرَّ
 ؛)لسان العرب(ذََرقَ : َسقَّ العصفوُر وَسْقَسَق الطائرُ  4
شارك مشاركة جيدة في فنون، وحج مراًرا، وسافر في بعض الغزوات، وأَم  ببعض المساجد. ووصفه ابن العماد : م، وبها تعلم. قال عنه السخاوي 1407هـ/ 810ولد ابن سودون بالقاهرة عام  5

سلك )ابن سودون( في أكثر شعره طريقة هي غاية في المجون والهزل والخالعة، فراج . 1463هـ/ 868المة. رحل ابن سودون إلى دمشق، حيث تعاطى خيال الظل، وبها توفي عام باإلمام الع
ن ديوانه بعض النثر، منه نن وا. تقعده : وأبا ودادة والل ة، علم أمه ولو كان أخرس معنى لغاته. ترقده إذا قال .. أظهره من بطن أمه عاريا عادما، ال عليه وال له. سخر له أما: أمره فيها جدًا. ضم 

ه. ال يرحم صغيرا وال يوقر كبيرا. ولم: تاته. يفرح بالدح، ويحب النح، يكره من يقول بح. يشخ في تخته، من تحته. يضحك عند رؤية بزه. يعض عليه إذا قيل: تت وا. تمشيه إذا قال: إذا قال  كز 
 51ديوان ابن سودون : من  يكن عن شيء من ذلك مسؤوال ...



 :ابن سودون
 هواءهواءُ ـــــــــــــوالـماء ماء ُوال  سماء سمــاءُ ــــاألرض أرُض وال
 عماءُ  ظالمـــــــــــوالنور نور وال  جبال رواسخُ ـــــــوالبحر بحر وال
 شتاُء شتاءُ ــــــوالصيف صيٌف وال  برِد قوٌل صادقٌ ـــــــوالحر ضد ال
 نساُء فكلُّهن نساءُ ـــــــــــــــــأما ال  لى العموِم مذكرٌ ــــــكلُّ الرجاِل ع

 من: ديوان ابن سودون
 

 :ابن سودون
 م بالحلو الماتال مــــــــــات قوم له  الم والم والم هن  المـــــــــــــــــات
 هذا سبيال ولـــــــــي في العجز نيات  األواني منهـــــــــــــم إن وجدت إلى
 من خوف جوع له في القلب رجفات  فكم آمنت بـــــــــــــــمامونية وردت
 أمالها بفؤادي الــــــــــــرطِب َحال ت  تحل فـــــــــــــي حلة قد حللت غلطا

 فكم لها فـــــــــــيه غدوات وروحات  رواح قد مـــزجتحب المزاح به األ
 من: ديوان ابن سودون

 
 :ابن سودون

 عندنا بــــــــــــزمورِ  خاناوالطبل   قد فاتكم يا ناس يــــــــوم طهوري
 سرج يلوح كـــــــــصفرة القزديرِ   وأنا بســــــــالري على فرس، له
 عريانة، أعـــــــــــني بغير قشورِ   موالناس من حــــولي تلوح سيوفه
 بالموس مسنونا لقطع ســــروري  وأتى المزين آه مــــــــا أقسى قلبه
 عاينته بالموسى يقطع زبيــــــري  شخيت حشاكم فــــي ثيابي عندما
 عشرين عاما، أو، وبـعض شهور  لكن صغيرا كنت ما عمري سوى

 من: ديوان ابن سودون



 يةنسب ـ شعوب
 

 له حرمة اعتناق اإلسالم ..  واْرعيازدراء كل من ليس أصله عربيا، ولم وعنصرية عامل العرب ب
 وشاعت السخرية من أي "عجمي" يعاني من عقدة النسب، فيدعي والء لقبيلة عربية، أو انتسابا ألب عربي .. ظهر األدعياء .. 

 علوم واآلداب.بينما سار آخرون نحو إثبات الذات بالتفوق في مجاالت ال
 ، والفيزياء ،والفلسفة ،الطب :العرب وطدوا سلطانهم بالسيف والعنف والقهر، وأقبلوا على ملذات الحياة، وعجزوا عن اللحاق باألعاجم في

 والرياضيات .. ،والفلك ،والكيمياء
 

 قال في اسماعيل بن بلبل:، ابن الرومي)نسب( 
 حوا عرباـــــــــا نَبيطا وأصبباتو  1ن معشرٍّ بعقوتناـــــــــــعجبٌت م

 ةً عجباــــــــــــــــيآدعواه شيباَن   ه وفيـــــــمثل أبي الصقر، إن في
 انقلباــــــــــــــــإذ مس ه الكيمياء ف  لى ِجبلتهــــــــــــــــــبَْيناهُ ِعلجا ع
بَه جدُّه ال ل ِزْرنيَخ جَ   سعيدُ كماــــــــــــــــــعرَّ  د ه ذََهباــــــــــــــــحوَّ

ب النَسباــــــــــإكسير ِصْدق يُ   ذه الجدود لهاــــــــــــــــــوهكذا ه  عر ِ
 ن أبيك أباـــــــــــــخالك خاال وم  ا الصقر منـــــــــبد لَك الدهر يا أب

 اتي وهبــــــــــــــــبشكر نعمائه ال  راك اإلله معترفاـــــــــــــــفهل ي
 ان أصلها َغَرباـــــــــــــيا نبعة ك  اؤه نَبَطٌ ـــــــــــــــــــــــيا عربيا آب
 شوَك أثمر العنباـــــــــلو غرسا ال  ن والد ووالدةــــــــــــــــــكم لك م

 ذه ُرطباـــــــذا وهــــــمن رأِس ه  و يهزان هزة نَثرتْ ـــــــــــــــبل ل
 ها وال ُطنُباــــــــــــــوال عمودا ل  ةً وال وتِداــــــــــــــــلم يعرفا خيم

 ابن الرومي :ديوانمن 
 
 :أبو الشمقمق (سخرية من معاصريه من الموالي والعرب)

 نا بالعربْ ـــــــــــــــــــــــوقد فُِجع  ال موالٍّ ــــــــــــــــذهب الموالي ف
 ن قِْشِر القََصبْ ـــــــــــــبالِمْصر م  حواـــــــــــــبــــايا أصــــــــإال بق

 ٌح في الِقَربْ ـــــــــــــــــوالعقُل ري  ذُّوا حاتماــــــــــــــــــــــــبالقول ب
 : أبي الشمقمقديوانمن 

 
 :أبو نواس أطالل( –)سخرية 

 جْرَولِ ــــــــب ويَندُُب أْطالالً َعفَْونَ   لى َرْسِم منِزلٍّ ــلقَْد ُجن  َمْن يَبكي ع
 أْصواتٍّ ُمْعِولِ ـــتَنوُح على فَْرخٍّ بِ   حمامة اَل:ـــا يُبكيَك؟ قــم فإْن قيَل:

 ِفْهرٍّ وَجْندَلِ ـــــــــــوآِخيَّة  ُشد ْت ب  رن َحي اً حالالً بقَْفَرة،ـــــــــــــــتُذك  
احِ؛ إن هاـــــــــلكن ني أبكي ع لِ ــــــَحراٌم َعلَْينا ف  لى الر   ي الكتاِب المنَزَّ

َمْت،  الَما واقعت غيَر ُمَحلَّلِ ـــــــــفقد ط  سأْشَربُها ِصْرفاً، وإْن هَي ُحر 
 : أبي نواسديوانمن 

 
 :أبو نواس )سخرية ـ أقوام ـ نبوة(

ٍّ ي هة ُسحٌق له  َرى أن ما العُلىـــــأال كل  بصِري   ن  جرينُ ــــــــــــــُمَكمَّ
 ي الن حوِر سخينُ ـِضراٌب وطعٌن ف  نخالً، فإنَّ ِغراسنا واــــفإن تغِرس

 ن  الحديَث شجونُ ـــــــِدَمشُق، ولك  إن  ُمهاَجريـــــوإْن أُك بصِري اً، ف
 وة  وُظنونُ ــــــــــــأواِصُر إال  دع  َس بَيني وبَينَهمـــــــُمجاِوُر قَْومٍّ لَي

ا ع  اسمي أجبتهُ ـــإذا ما دعا العريُف ب  لي  تَُهونُ ـــــــــــــإلى دَْعَوة مم 
 واُم ثم  تلينُ ــــــــــــــإذا افتََخَر األق  اْلُمَهلَِّب نْزَوة،ـــــــــــألْزِد ُعمانٍّ ب

ة أُنِزلتْ ــــــــــوبَكٌر ترى أنَّ ال حِم، وهَو جنينُ   ن بُو   على َمسَمعٍّ في الر 
 نا حتى المماِت يكونُ ـــــــــــكأحنَفِ   دًارى أنَّ واحـــــْت تميٌم ال نــوقال

 ِه، إنَّ الفخاَر فنونُ ــــــــــــوفخرٍّ ب  دها في قُتَْيبَةـــــــفما لُمُت قيًسا بع
 : أبي نواسديوانمن 

 
 بشار:)نسب( 

كَت نِسبتَهُ  2ارفُْق بعــــْمرو فإنه عربيٌّ مــــــــــــــن قوارير  إذا َحرَّ
3 

 في الدنانير 4جازْت فُلوُس بُخارى  ـاؤه األنذال في مَضرٍّ إن جاز آبــــ

                                                           
 محلة.: عقوة 1
: من فيهم؟ قلت: كنت أقود بشارا، فمررنا على باهلة فسلم، فلم يردوا، فالتفت إلي وقال: حكى أبو عبيدة قال: عمرو الظالمي من بني ظالم من تميم. قال الجرجاني في كتاب الكناية: عمرو 2

 ارفق بعمرو، البيتين.: فث وقالعمرو الظالمي. فن
الزجاج، فإنه سريع االنكسار ال يثبت : عربي من قوارير. اهـ. فلعل بشارا هو الذي ابتكر هذه الكناية ثم شاعت. والمراد بالقوارير: يكنون عن الدعي بقولهم: قال الجرجاني في كتاب الكنايات 3

 على الطْرق.
 ن المثل في المحقرات بالفلوس، وقد ضربها بشار مثال. ولعل فلوس بخارى كانت مشهورة برداءتها.في "ثمار القلوب" أن أهل بخارى يضربو 4



ادٍّ أبي عمر فإنــــــــــــــــــه نَبَِطيٌّ من دنانير  واْسدُد يدْيَك بــــــــحم 
1 

 من: ديوان بشار
 

 آخر: )عرب(
 َرَب الَمودُوَعا  ـــــــــــإذا رأيَت العَ 
 وَعا  ةُ أن يَبُ ــــــــــــــــــيَمنعُهُ الَشن  
 نفج اليَْربُوَعا  ـــــــــــــفَذَاَك ال يَْستَ 

 ُموَت ُجوعا  ــــــــــوال الُكَراَع أو ي
 الهجري –من: التعليقات والنوادر 

 
 الفرزدق:)نسب( 

 بابر من أرض الض ِ ــــــــعشية ف  ان أعقل من تميمــــــــــلكسرى ك
 هار عذابـــــــــــــــــشجار وأنوأ  بالد ريفـــــــــــــــفأسكن نسله ب
 ن أمثال الكالبــــــــــوصرنا نح  ملوك بنو أبيهــــــــــــفصار بها ال
 ي كل بابـــــــــــــفقد أزرى بنا ف  ه صدى تميمــــــــــــلإلافال رحم 

 من: ربيع األبرار للزمخشري
 

 :ابن الحجاج)طائفية( 
 ك البنيــــــــــــــمَ ــــأيورهم كالس  فاستبقهماج ــــــــــــــإن بني الحج

 فى لديدان الِمعَى منيــــــــــــــأش  ن ذا منهم واحدـــــــــــــــوليس م
 الجعس من شأني ومن فنيـــــــــب  ذي شأنهـــــــال 2.ا صاحب ...ــــي

 السني كـــــــضرط في عثنونــــي  ا الشيعي يا شيخناــــــــــسرمي أن
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 
 :ابن الحجاج (هجاء)

 ه بقيةــــــــــــــــــــــــــــللصفع في  ت شيخا رقيعاــــــــــــــــــــــــرأي
 عجميةــــــــــــــي الـــــــــــويشته  عربا نبطياــــــــــــــــــــــــــــمست
 العربيةــــــــــــــــــــــــــيا شيخ ب  ي استيـــــــــــــــــــذقنك ف :فقلت

 ا شيخ بالفارسيةـــــــــــــــــــــــــي  و باب كوشيــــــــــــــــــوريش ت
 النبطيةــــــــــــــــــــــــإن شببت ب  دفتج بوطيـــــــــــــــــــــــأو ال ف
 ستويةـــــــــــــة مــــــــــــصحيح  اتالث لغـــــــــــــــــــــــــهذي ث

 ثالث إال بليةــــــــــــــــــــــــت ال ـ غاــــــــــي اللـــــــــــــفاختر فما ف
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاجمن: 

 والبن حجاج ... في بعض الكتاب:
ً ــــــــــــــــــــــــرأي  يه بقيهــــــــــــــــــــــــــــللصفع ف  ت شيخاً رقيعا
ً ــــــــــــــــــــــــــــمست  عجميةــــــــــــــي الـــــــــــويشته  عرباً نبطيا
 عربيةـــــــــــــــــــــــــــهذا من ال  ي استيـــــــــــــــــــذقنك ف :فقلت
 عجميةــــــــــــــــــــــــــهذا من ال  ك بباب كونيـــــــــــــــــــــوريش
 نبطيةـــــــــــــــــــــــــــهذا من ال  د عنج بوطئيـــــــــــــــــــــأو الف

 ستويةـــــــــــــة مــــــــــــصحيح  الثـــــــــــــــــــــــــهذي لغات ث
 الراغب األصفهاني -محاضرات األدباء من: 

 
 ن أسود:وقال كثير في نصيب بن رباح، وكا)نسب( 

 ناء لون البهائمــــــولون أبي الحج  رأيت أبا الحجناء في الناس حائرا
 وما له وجه ظالمـــــوإن كان مظل  ه من سوادهــــــــتراه على ما الح

 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 
 

 :قال الراعي]تلميح ـ إشارة[ 
 ـــــــــــوما مأكالجذال إذا ما نال ي  ولقد ترى الــحبشي حــــول بيوتنا
 بذرت، فــــــــــــأنبت جانباه فلفال  جعدا أصك كـــــــــأن فروة رأسه

 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 
 

                                                           
ار الفقعسي:: سكان سواد الكوفة، وقد كانت دنانيرهم مغشوشة. ويحتمل أن بشارا أراد بالدنانير هنا: النبط: فإنه نبطي من دنانير 1  العبيد. ففي كتاب الكنايات للجرجاني في قول المر 

 وإنما أنت ديناُر بُن دينار  ولسَت لألم من عبسٍّ ومن أَسد
 أي عبد ابن عبد، ألن دينارا من أسماء العبيد.

 فراغ باألصل. 2



 قال بشار العقيلي: (دعي)
 ن زجاجـــــــــــــــــــــــــعربي م  اعرفوهـــــــــــــــــــــــإن عمرا ف
 السراجـــــــــــــــــــــــرف إال بــ ـ ــعـــــــي بة الــــــــــــــمظلم النس

 وقال فيه:
 ن قواريرـــــــــــربي مــــــفإنه ع  رو حين تنسبهــــــارفق بنسبة عم
 دا عربيا مظلم النورــــــــــأحتى ب  داد يرددهــــــر حــيــما زال في ك

 وقال أبو نواس في أشجع بن عمرو:
 المة ظفرــــــــــــلست منها وال ق  دعي سليما سفاهاـــــــــــقل لمن ي

 ت في الهجاء ظلما بعمروـــــألحق  واوــــــــــــــــإنما أنت من سليم ك
 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 

 
ن أبي المنذر؟ قال: ألنه وقيل ألبي عبد الملك عناق: بأي شيء تزعمون أن أبا علي األسواري أفضل من سالم بن سليما( نكتة سوداء)

 لما مات سالم بن سليمان أبو المنذر، مشى أبو علي في جنازته، فلما مات أبو علي لم يمش سالم في جنازته.
 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 

 
 وأنشدني أبو سليمان الضرير لمخلدٍّ في أبي تمام:)نسب( 

 يَْربوَع نِي اً صْلبَاــــــــــشََّت الَواْمت  ت َوْبَرةً َوَضب اـــــــــــــلِو اْمتخطْ 
 قاخاً َعْذبَاــــــــــــــَولْم تذُْق َماًء نُ   َحْنظَل غضاً َرْطبَاـــــواْمتصت ال

 ِجَماَل كْسبَاــــــــــــَولْم  تَُرْم إالَّ الْ   دْ َهب اــــــــــت بَْوَل َجَملٍّ قــــــَوبُلْ 
 الةٍّ قْلبَاـــــــــــــــتْحكي أعَرابي ف  ْرفَُصا ُمْنكب اقُ ــــــــــــــثم قعَدت الْ 
 لَّ َجْعَجعَاناً َرْحبَاــــــــــــَحتَّى يَح  َواَن َصاَح الكْربَاــــــإِْن دَخَل اإلي

 ِكَراَم اْلغُْلبَاـــــــــــَوقْيَس َعْيالَن الْ   َت ِحْميَراً وكْلبَاــــــــــــــَولْو نكحْ 
 ُث أَْضَحى النََّسب الُمَرب ىــــال َحيْ   لبَّيــــــــــــاِم َحْيُث َزْجُرَهأ يُ بِالشَّ 

 نا َرب اـــــــــــــيثُم اتَّخْذت الالَّت فِ   اــــــــُروُح َرب  ــــــيُْصبُِح َعْبداً َويَ 
 بَِليِد َحْوبَاـــــــــــــــَوقُلَت ِلْلعَْيِر الْ   َن إال ُعْطبَاـــــــــــــَولْم تَسِم  القُطْ 

 اَض َغْربَاــــــــلْو نَقَر الصْخَر أَف  ياً قْلبَاــــــطِ ــــبَ ــَت إال نــــــَما ُكنْ 
 ِه َواْلقْضبَاــــــــــــُويْنبت اْلَحب  ب  نَّبَاِت ِشْربَاــــــــــــــحتَّى يُِسيَح ِلل

 اماً َعْضبَاــــــــــــــــير في حسَ يدِ   راً أََرب اــــــــــــــهيْجت ِمن ي شاعِ 
 َراَض الل ِئَاِم لْحبَاــــــــــــيَلَحب أَع  ةُ ِمَسب اــــــــــــــــــــــُمهنَّداً َمداحَ 

فقال: ما وهذا الفن قد سبق مخلد إليه: قال أبو نواسٍّ في أبي خالدٍّ الفارسي، وخرج إلى البدو شهرين فصار نميريا، وعاد فأنكر الميازيب، 
 هذه الخراطيم التي ال أعرفها؟ فقال فيه أبو نواس:

 َل َوالش اَءا؟ــــــــــكْيف تَرْكَت اإلب  ْن ثْهَمدٍّ ــــــــــــــــــيَا َراكبِاً أَْقبََل مِ 
َم َواآلَءاــنــتَّ ــَرى الـــــــــَحْيُث ت  ت ِلَوى قْعنَبٍّ ــــــــــــــَوكْيف خلَّفْ   و 
 مْصِر تنَّاءَ ــــــــــــــــــَولْم يََزْل بِال  و خالدٍّ ـــــــــــــــــالبَْدِو أَبُ  َجاَء ِمنَ 

 ي النَّاِس أَْسَماءَ ـــــــِسَوى اْسِمَها ف  و  خالِدٍّ ــــــــــــــــــيَْعرُف ِللنَّاِر أَبُ 
 يَْهيَاَء يَْهيَاءَ ــــــالْ  عــــــــبِ ــــــتْ ــَوي  يَا بِهِ ــــــــــهْ ــــإذا دََعا الصاحَب يَ 

 ت الغُبَْيَراءَ ــــــــــــــــــــِلطيبَِها ُكن  َت ِمْن فاِكهةٍّ تُْشتَهىـــــــــــــلْو ُكنْ 
 ها الَماءَ ـــــــــْوقــــــَحتَّى تََحسَّى ف  ى دَاِخلٍّ ــــــــــــــال تْعبُُر الَحْلق إل

ني مسبح بن حاتم العكلي قال، حدثني يعقوب بن جعفر قال: أمر إسماعيل بن علي لحماد عجردٍّ وقد سبق أبو نواس أيضاً إلى هذا: حدث
، فمطله بها كاتبه محمد بن نوح، فقال فيه حماد:  بخمسة آالف درهمٍّ

 :غَضبِ ــــــــــــَض الــــــأْظَهَر بَعْ   ي َوقدْ ــــــــــــــــــــقاَل ابُن نُوحٍّ ل
ْعِر عَ   ني فيــــــــــــفْيتذي نَــــــــأَْنت ال  ْن نُوحٍّ أبي؟ـــــــــــــــــــالش ِ
 ِض الكِذبِ ـــــــــــحْ ــــــمَ ــــِمْنَك بِ   ْرِمنِيـــــــــــــــُت: ال، ال تــــــفْقلْ 

 َم الَحَسبِ ـــــــــــــــــــــــُكْنَت َسِقي  ْل وإنْ ــــــــــــْم أْفعَ ــــــــــَوْيَحَك ل
 النََّسبِ ــــــــــــــــةً بِ ــــالَّمَ ــــــــعَ   ُت فتىً ـــــــــــــــــني ُكنْ ــــــــــلكنَّ 
 أَبِ ـــــــــاِوْز بِ ــــــُت: جَ ــــــــــفقل  ي: نُوح أبي،ـــــــــــــَت لــــــــفْقل
 ض الريَبِ ــــــــعْ ــــــَك بَ ــــــــــذلِ   يــــــاِوْزهُ َوفــــــــــــْم تُجَ ــــــــفَل

 ا اْبَن الَقَتبِ ــــــــــــــــــالِحْلِس، َويَ   َن نُوحٍّ، يَا أخاــــــــــــــــــــــفيَا اب
 ربَى َوالُكثُبِ ـــــــــــــــــــــــبَْيَن ال  دُهُ ــــــــــــــــــــــــــــَوَمْن نَشا َوالِ 

 ربي يَا َعربِيـــــــــــــــــــــــيَا عَ   ربي يَا َعربِيـــــــــــــــــــــــيَا عَ 
 الصوليـ  أخبار أبي تماممن: 

 
 األسعد بن إبراهيم األندلسي:)جعل( 

 ناه ممقوتهْ ـــــــــــــالشمس عند س  جي خلوُت بهـــــــــــــــيا رب زن
 ت فكأنها توتهْ ـــــــــــــــــــفتراكم  تجعيد لمتهــــــــــــــــــــقد راكم ال
 دحرج فص ياقوتهــــــــــــجعالً ي  الكأْس تحسبهـــــــــــــوإذا سعى ب

 ابن أبي عون  -التشبيهات من: 



 
 أنشد بعض األعراب، ... قال:)نسب( 

 م هذا الذي ابتدعواــــتأسيس نحوه  عربين ومنــــماذا لقيت من المست
 وا وما وضعواـــــــــيخالف ما قاس  ها معنىه يكون لــإن قلت قافيةً في

 ذا ليس يرتفعــــــــوذاك نصب وه  قالوا لحنت وهذا الحرف منخفض
 ضرب والوجعــوبين زيدٍّ وطال ال  ن عبد هللا واجتهدواــــوحرشوا بي
 ها البيعــــــنار المجوس وال تبنى ب  أرضٍّ ال تشب بهاــــــإني نشأت ب
 ها الهيق والسيدان والصدعــلكن ب  د والخنزير ساحتهاقرـــوال يطا ال

 ا لم تعرفوا فدعواــــما تعرفون وم  م فخذواـــما كل قولي معروٌف لك
 لى إعرابهم طبعواــــــــوآخرين ع  د احتالوا لمنطقهمـــــكم بين قومٍّ ق

 عواوبين قومٍّ رووا بعض الذي سم  يئاً معاينةً ـــــــــــوبين قوم رأوا ش
 أبوحيان التوحيدي ـاإلمتاع والمؤانسة  :من

 
 ابن الرومي في هجاء ابن أبي قرقرة:)نسب( 

 عانــــــــــدني، فلو تنف سُت َضرطْ   يا ُرب  بْصِري  رصاِصي  الــشَّمط
 زرقاُء والوجه لــــطرموِس النَّبطْ   في الرأس واللحية مــــــــنه ُشهبَةٌ 

رْت أطرافُـــــــها دون الوسط  ـــــــــــــذَتْ كأنه جوزةُ هندٍّ أخـــــ  فقُش ِ
 أكثر من قولــــــــــــته: هذا النمطْ   ينتقدُ الشعــــــــــــــــَر وال يعِرفه

 من: ديوان ابن الرومي
 

ك عربياً أو مدعياً في قال رجل البن الرومي وهو يمازحه: ما أنت والشعر وقد نلت منه حظاً جسيماً وأنت من العجم؟ أرا)عنصرية( 
 الشعر، قال: بل أنت دعي إذ كنت تنسب عربياً وال تحسن من ذلك شيئاً، وأنشده:

 أن يستــــــــــــــــــــــــــثار بويب  إياك يا ابـــــــــــــــــــــــــن بويب
 يبما أحسنــــــــــــته الـــــــــــعر  قد تحسن الــــــــــــــــــروم شعراً 

 ابن خلكان -من: وفيات األعيان 
 

ومر بباب الطاق، فإذا بطير  ،فوجده يئن من علة، فخرج عنه ،عاد بعض الملوك ،قال: وبلغني أن بعض الكتاب)ال يمكن أن يغير نسبه( 
 يدعى الشفانين، فاشتراه وبعث به إليه،

ون شفاء من أنين. فوقع في أسفل الكتاب: وهللا لو عطست ضبا ما كنت وكتب كتابا وتنطع في بالغته: وتذكر أنه يقال له شفانين، أرجو أن يك
عندنا إال نبطيا، فأقصر عن تنطعك، وسهل كالمك. قوله: لو عطست ضبا، يريد أن الضباب من طعام األعراب وفي بلدهم؛ فقال: لو 

ديث: إن القط من نثرة عطسة األسد، وإن الفأر عطست فنثرت ضبا من عطاسك لم تلحق باألعراب ولم تكن إال نبطيا. وقد جاء في بعض الح
 من نثرة عطسة الخنزير. فقال هذا: لو أن الضب من نثرتك لم تكن إال نبطيا.

 :1يهجو حبيبا مخلد الموصليوفي هذا المعنى قال 
 ي ذاك كالمـــــليس ف  ربيـــــأنت عندي ع

 مامـــــــزامى وثــــخ  ر ساقيك وفخذيكـشع
 ك ثغامـــــــــونواصي  ك صبغذى عينـــــوق

 ع وبشامـــــبــشلوك ن  نــوضلوع الصدر م
 ك نعامــــــانجفلت من  ت كذاـــــــــلو تحرك

 ع عظامــــــــــويرابي  باء راتعاتـــــــــوظ
 حمامـــــــحبذا ذاك ال  تغنىــــــــــــوحمام ي
 ألنامك اــــــكذبني في  بي إنــــــــــأنا ما ذن

 ه الكرامـــــعرقت في  ا إنــــوفتى يحلف م
 باط حامــمن بني األن  اسميـــــــج :ثم قالوا
 ربي والسالمـــــــــع  ت إالـــا أنــــكذبوا م

 ابن عبد ربه -من: العقد الفريد 

                                                           
 أخبار أبي تمام، كان أول شعر هجا به مخلد أبا تمام، قوله:: عند الصولي في 1

 في ذاك كالم األصل  أنت عنـــــدي عربي
 ي  مــــــــــا ترامأَجئِ   عربي عـــــــــــربي
 خزامى وثــــــــــمام  شعر فخذيك وساقيك

 صدرك نبــــع وبشام  من الشلو وضلــــوع
 ونواصيــــــــك ثغام  وقـــذى عينيك صمغ
 النجفلت منــــك نعام  لو تحــــــــركت كذا

 ويــــــــــرابيع عظام  مخصبات وظــــــباء
 فيـــــــك الكرامفني ل  خا أنا مــــا ذنبي إن

 من بـني األنباط خام  جاِسمي  : ثم قــــــالوا
 عــــــــربي ما تُضام  كذبــــــوا ما أنت إال
 وحــــــــــواليه َسالم  بيتُه ما بيـــــن َسلمى
 ء قِــــــــــسي  وسهام  وله مـــــــن إرث آبا
 امقد دنــــا منها ِصر  ونخيل باســـــــــقات
 عـــــــــربي والسالم  ما أنت عــــــندي إال

 



 
 ومن أجود ما هجي به الدعي قول الدعبل في مالك بن طوق:)دعي( 

 مـــــــا بين ذي فرحٍّ منها ومهمومِ   ـــــــحاجتهِ الناس كلهم يسعى لـــــ
 يرم منها خراباً غـــــــــير مرمومِ   ومالك ظلَّ مشغوالً بـــــــــــنسبتهِ 
 ما بيـن طوقٍّ إلى عمِرو بِن كلثوم  يبني بيوتاً خراباً ال أنيس بــــــــها

 وقال إبراهيم بن إسماعيل النسوي:
 وأثبتــــــــوك لقيل األمر مصنوع  ــهم نُِشروالو أن موتى تميم كلـــــ

 تبين الناس أن الثوب مرقــــــــوع  إن الجديد إذا ما زيـــــــد في َخلَقِ 
 ومن البليغ قول حسان:

 ً  إال الــــــــــتيوس على أقفائها الشعر  أبناء طارف لـــــــــن تلقى لهم شبها
 أو قامروا الزنج عن أحسابهم قمروا  رواإن نافروا نفـــــــرا أو كاثروا كث

 ريح الكالِب إذا ما مســـــــها المطر  كأن ريحــــــهم في الناس إذ خرجوا
 قد استوفى المعنى عند قوله: ريح الكالب ثم قال: إذا ما مسها المطر فجاء بتتميم حسن.

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 

 ابن عروس يهجو )نسب( 
 ماذا أقول وقد عصيت النـــــــاقـدا  ك أحـمـــــــر زائفكم قال منتقدو

 فيمن يزيد فــــــما وجـدت مـزايدا  ولقد عرضتك يــــــا زنيم بـدرهـم
 أو ذاكـــــــراً أو حاسداً أو حـامـدا  سافر بـطرفك هل ترى لك شاكراً 

 الوطواط -غرر الخصائص الواضحة من: 
 

بن عجرة بن ثعلبة بن عوف بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن تغلب بن وائل. شاعر مشهور إسالمي كعب بن جعيل بن قمير )نسب( 
 كان في زمن معاوية ... وفيه يقول عتبة بن الوعل التغلبي ذكره أبو اليقظان: 

 م وكــــــــــان أبوك يسمى الجعـل ـ وسميت كعباً بــــــشر الــــــعـظـا
 مكان القراد مــــــــن است الجمل  ـــــــــــن وائلوإن مـكـانـك مــــــ

 اآلمدي –المؤتلف والمختلف من: 
 
 يقال أَقَطُف ِمْن َحلَمة، وألَزُق من بَُرام، وأذلُّ من قَُراد، وقال الشاعر:( القراد)

 يَعَضُّ القَرادُ بــــــــاْستِه وهو قائمُ   يكاد َخليلي مـــــن تقاُرِب َشخِصه
 ادُ يعرُض الْسِت الَجمِل، والنمل يعرُض للُخَصى، وقال الشاعر:والقُرَ 

 مكان القَُراد ِمْن اْســــــــِت الَجملْ   وأنَت مكانُــــــــــــــــــك من وائل
 الجاحظ -الحيوان من: 

 أبو حاتم عن أبي زيد، قال: أنشدنا أعرابي في رجل قصير:
 استه وهو قائمــــــــاد بيعض القر  ن تقارب شخصهـــــيكاد خليلي م

 ابن عبد ربه -العقد الفريد من: 
 ابن قتيبة -عيون األخبار      

 
 وباهلة قبيلة منحطة بين العرب قال الشاعر: )نسب(

 ألعوَل مـــــــــــن قبح هذا النسب  ولو قيل للكلِب يـــــــــــــــا باهلي
 الذهبي –من: سير أعالم النبالء 

 العسكري –معاني ديوان ال     
 

 وأنشدنا أبو أحمد:)نسب( 
 والخير يأتيك مــــــــــن يدي عمرِ   ال خير في صاعـــــــــــــدٍّ فأذكره
 كأنَّه آدم أبـــــــــــــــــــــــو البشر  ليس له ما خال اسمـــــــــــِه نسب

 العسكري -من: ديوان المعاني 
 
 
 


