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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 رب يسر يا كريم

 الحمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى. 
وبعد فقد ألف جماعة من األدباء في التفضيل بين 

البيض والسمر, وقد خالف ابن الَمْرُزَبان فألف كتاب 
السودان وفضلهم على البيضان, وال أستكثر هذا 

إنه ألف كتاب تفضيل الكالب على كثير عليه, ف
ممن لبس الثياب, فإذا فضل الكالب على بني آدم 

 لم يكُثر عليه أن يفضل السودان على البيضان.
وقال الحافظ المنذري في تاريخه: تنازع رجالن في 

فضائل البيض والسود فألف أبو العباس الناشئ 
رسالة في تفضيل السود على البيض, وهذا عندي 

 يشابه الذي عمل مفاخرة بين الذهب والزجاج. أيضا
ذكر في تفضيل البيض وهذا كتاب لطيف جامع لما 

 والسود والسمر, يسمى )نزهة العمر(.



قال وكيع في الغرر: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الحساني حدثنا وكيع بن الجراح عن زياد بن خيثمة 

عن نعيم بن أبي هند عن عمر األعور عن عبد هللا 
فر عن عائشة رضي هللا تعالى عنها قالت: بن جع

البياض نصف الحسن. أخرجه ابن أبي شيبة في 
 المصنف.

وأخرج ابن عساكر عن خالد بن صفوان قال: عمود 
 الجمال الطول, ورداؤه البياض, وُبْرُنُه سواد الشعر.

وقال الحافظ محب الدين بن النجار في تاريخه: 
عن القاسم  قرأت على عجيبة بنت أبي بكر الحافظ

بن الفضل بن عبد الواحد قال: كتب إلي أبو عبد 
هللا العميري أخبرنا أبو سعد شعيب بن محمد بن 

إبراهيم البوشنجي حدثنا أبو العباس محمد بن محمد 
بن الحسن بن العباس الرشيدي البغدادي حدثني 

محمد بن هبة هللا بن المهتدي باهلل حدثني أبي هبة 
هبة هللا بن إبراهيم بن  حدثني هللا بن المهتدي باهلل



المهدي عن أبيه إبراهيم بن المهدي عن أبيه 
المهدي عن أبيه المنصور عن أبيه محمد بن علي 

عن عبد هللا عن أبيه عبد هللا بن عباس في قوله 
تعالى: }صبغة هللا ومن أحسن من هللا صبغة{, قال: 

 البياض.
 

 ذكر ما قيل في البيض
 

 قال البهاء زهير:
 
 ا مغرمًا بالسمر ماي

 أنا فيهُم لك ُمتَِّبعْ 
 

 لكن على حبِ  الحسا
 ن البيض قلبي قد ُطِبعْ 

 



 والحقُّ أبيُض أبلج  
 والحقُّ أولى ما اتُِّبعْ 

 
 وقال أيضًا:

 
مر غالط    أال إن عندي عاشَق السُّ

 وإنَّ المالح البيَض أبهى وأبهجُ 
 

 وإني ألهوى كل بيضاَء غادة  
 ُمفلَّجُ  يضيء لها وجه  وثغر  

 
 وحسبي أني أتبع الحق في الهوى 

 وال شك أن الحقَّ أبيُض أبلجُ 
 

 وقال شرف الدين بن المستوفي:
 



 ال يخدعنَّك ُسمَرة  غر ارة  
 ما الحسن إال للبياض وجنِسهِ 

 
 فالرمح يقتُل بعُضه من غيره
 والسيف يقتل كلُّه من نفِسهِ 

 
 وقال َعْرَقلة الدمشقي:

 
 تي مفتتناً إن كنَت باألسمر الزي

 فسْل عن األبيض الفضي َبلبالي
 

 إن كان في الرمح شبر  قاتل  أبداً 
 ففي المهنَّد شبر  عير قتَّالِ 

 
وقال الشيخ جمال الين طه بن إبراهيم اإلربلي 

 الشافعي:



 
 البيُض أقتُل َمضَرباً 

 وبُمهجتي منها الحسان
 

مر إن قتلْت فمن  والسُّ
نان  بيض  ُيصاغ لها السِ 

 
 وزير أبو جعفر بن جرح:وقال ال

 
 وعائب  للبيض ذي ِإْفكِ 

 عاَرَض بالكافوِر والمسكِ 
 

 دع عنك هذا وانقلب خاسئاً 
 ما النوُر مثل الظَُّلم الُحْلكِ 

 
 وقال بعضهم:



 شكى لي صديق  ُحبَّ سوداء أُغريت
ِ لسان  ال َتَملُّ له ِوْرَدا  بمص 

 
هُ   فقلُت لُه دْعها ُتداِوُم َمصَّ

ْوَدافماء لساِن الث  وِر يصُلح للسَّ
 

 وقال النواجي مضمنًا:
 

 مْن شبَّه السوَد بالبيض الرِ شاق فقد
 أودى بمقلته األوصاُب واأللمُ 

 
 وما انتفاع أخي الدنيا بناظره

 إذا استَوْت عنَدُه األنواُر والظَُّلمُ 
 

 وقال القيراطي:
 



 من هام بالبيضاء دعه إذا
 ما بذل الَعْسَجَد والنُّْقَرهْ 

 
 ُق السوداء خذ منه إنوعاش

 صفعته ألفًا من النُّْقَرهْ 
 

 وقال أيضًا:
 

وَد جاهل   َل السُّ  فضَّ
 قولُه ليس ينهُض 

 
 كيف تخفى فضائُل الـ

 ـبيض والحقُّ أبيُض 
 

وقال أبو الفتح محمد بن إسماعيل بن قادوس يذم 
 السواد:



 
 أْهِوْن بلوِن السواِد لوناً 

 ما فيه من ُحجة ُتناسْب 
 

 مَرًة لخد  لسَت ترى حُ 
 فيه وال خضرًة لشارْب 

 
 وقال اإلمام زين الدين بن الوردي:

 
 ما السوُد كالبيِض وصُل السوِد َمْنقَصة  

 َفَعدِ  عنهنَّ واذكْر خجلة الحبلِ 
 

 وارجْع إلى الحقِ  والطبِع السليِم تجدْ 
 في طلعة الشمس ما يغنيك عن ُزَحلِ 

 
 ذكر ما قيل في فضل السمر



 
 :قال البهاء زهير

 
ْمر المال  ال َتْلَح في السُّ

 ِح فهم من الدنيا نصيبي
 

 والبيُض أنُفُر عنهمُ 
 ال أشتهي لون المشيبِ 

 
 وقال أيضًا:

 
 ال البيُض هم أولىالسمُر 
 وأحقْ  بعشقي

 
 وإن َتدبَّْرَت مقالي

 ُمْنِصفًا قلَت صَدقْ 



 
ْمُر في لون المها  السُّ

 والبيُض في لون البهقْ 
 

د بن الحسين األنصاري وقال زين الدين محم
 المقدسي:

 
 السمُر أحسُن بهجةً 

 وألذُّ في نظر العيونِ 
 

 راً ولهنَّ أحلى منظ
 وأشدُّ شبهًا بالغصونِ 

 
ْمِر ما  ولوال قواُم السُّ

ناُن إلى الُمُنونِ   وصل السِ 
 



وقال عالء الدين أحمد بن عبد الوهاب بن بنت 
 األعز:

 
 ْمِر معان  ال ُترى في البيضِ في السُّ 

 تاهلَل لقد نصْحُت في تْقريضي
 

ْهُد إذا طِعْمَتُه كاللبنِ   ما الشَّ
 التْعريضِ  فِطَنًا محاسنُ يكفي 

 
 وقال ابن الجهم:

 
ْمِر من جهلهِ  وعائب    للسُّ

 ل  للبيِض ذي َمْحِكيُمفضِ  
 

 قولوا لُه عني أَما تْستحي
 مْن يجعُل الكافوَر كالِمْسكِ 



 
 أبو جعفر بن جرح: وقال الوزير

 
 راُء يأبي ُكْلفَة البدِر وجههاوسم

ْعِر الَجْعدِ   إذا الَح في ليل  من الشَّ
 

 ُمحبَّبة  مْن حبَِّة القْلِب لوُنها
 وطينُتها للمسِك والعْنبِر والوردِ 

 
 بعضهم: وقال

 
ْت من  ْمر اللِ داِن إذا اْسبكرَّ  السُّ

ْمِر اللِ دانِ   وِصْرُف الموِت في السُّ
 

 ون  شبيهاُت الرماح َنَقا ُمتُ 
 وَكْلَمًا في القلوِب بال ِسنانِ 



 
 وقال آخر:

 
 سمراُء كالُغْصِن الرَّطيِب قواُمها

 َتْسبي األناَم بفاتِر األحداقِ 
 

 حواجب  من لْحِظها ترمي بقوسِ 
اقِ   َنْباًل ُيصيُب َمقاِتَل الُعشَّ

 
وقال مالك بن محمد بن سعيد في جارية سمراء, 

 أورده في الُمْغِرب:
  الكرى أسماءُ َك في وقتِ زارتْ 

قباءُ   وْهنًا وما شعَرَت بها الرُّ
 

 والطَّْرُف الكحيُل ِسناُنها سمراءُ 
ْعدُة السمراءُ   ولذاك قيَل الصَّ



 
 وقال ابن نباتة:

 
 بروحَي مشروط  على الخدِ  أسمرُ 

ْخطِ   دنا ووَفى بعَد التَّجنُّب والسُّ
 

 دْ ال تزِ نا فْثِم اْشترطْ وقال على اللَّ 
ْرطِ فقبَّْلتُه ألفاً    على ذلك الشَّ

 
 وقال أيضًا:

 
 مشروُط خد  ُمَصحَّف كم

 رقيُب ُحْسن  له ِإزائي
 

 ِإن قلُت ذا الشرط منك شرطي
 قال وهذا الجزا جزائي



 
 وقال أيضًا:

 
 هُ وَأسمَر في الحْبش ُعلِ قتُ 

 ليس الخطائي  لي في حسابو 
 

 يقولون ِقْس بين هذا وذا
 وكيف ُيقاس َخطًا مع صواب

 
 ًا:وقال أيض

 
 وبروحي المشروُط في الخد  َيْقَرا

 منه لحُظ الكئيب أْحَسَن َخط ِ 
رُط داعيًا لهواهُ   أعلن الشَّ

 َفَغَدْت ُمهجتي جوابًا لشْرطِ 
 



 وقال شرف الدين الديباجي:
 

 أتى بالكأس نحوي ذو دالل  
 ُشِغْفُت به من الحبش المالحِ 

 فِمْلُت إليه فابتسم انبساطاً 
 ُم عن صباحِ َيْبسِ  فُقْلُت الليلُ 

 
 وقال بعضهم, أورده ابن حمدون في التذكرة:

 
  حلو  قضىمعشوقَي المشروطُ 

روطْ   عليَّ بالِعشق بتلك الشُّ
 

ْق مخطوط  ولي مالك  في الر 
  الحسن بتلك الخطوطْ قد ثبتَ 

 



وقال أبو حفص عمر بن إبراهيم بن محمد بن أبي 
القاسم التيجاني, أورده الحافظ محب الدين بن رشيد 
في رحلته والحافظ ابن حجر في تذكرته, ومن خطه 

 نقلت:
 

 وَحَبشي   َجلَّ حبي له
 ُمْذ جلَّ فيه الحسُن عن وصف

 
 كما بشرطه يجزم صبري 

 من ُصدغه يْؤذن بالعطف
 

 َشْرَطُتُه زادته في ُحْسنهِ 
 زيادة الشرطة في األَْلفِ 

 
 وقال المعمار:

 وخادم  قب لُت مشروطه



ه لكن رأيُت العَ   َجْب في خد 
 

 من ناعم  حلو  فناديُته
 ما أنَت يا مشروط إال ُرَطْب 

 
 وقال الشهاب المنصوري:

 
 قلُت لألسمر الذي قد سباني

  يلوُح مثل الهاللمنه شرط  
 

 إن يكن للجمال شرط  صحيح  
 فالذي فيه من شروط الجمال

 
 وقال أيضًا:

 
 ن  قال هاحبشيُّ ُحسْ 



ي فال َتْعُد التثاَمهْ   خد 
 

 على لهما كان أو  
 شْرط  فآخرُه سالمهْ 

 
 وقال أيضًا:

 
رط اْسَتَطْلـ  يا بدُر بالشَّ

  َفُزْر فتاَك وَخلِ  َمْطَلكْ ـتَ 
 

 نادى أليس لَي المحا
 سن والبها والشرُط أْمِلكْ 

 
أخرج جعفر بن أحمد الُقمِ ي في فضائل جعفر, 

والرافعي في تاريخه عن عبد هللا بن جعفر قال: قال 
 فإذا  عليه وسلم: "دخلُت الجنَ رسول هللا صلى هللا



جارية  أْدَماُء َلْعَساُء فقلُت: ما هذه يا جبريُل؟ قال: 
إن هللا تعالى عَرَف شهوَة جعفر بن أبي طالب لأُلْدِم 

 ".اللْعس فخلق له هذه
 

 ذكر ما قيل في السود
 

 قال أبو الفتوح بن قالقس:
 

 ُرب  سوداَء وْهَي بيضاُء معنىً 
  أو كافورُ فهي مسك  إن شئتَ 

 
 العيون تحسُبه النا مثُل َحب  

 ُس سوادًا وإنما هو نورُ 
 

 الحافظ أبو الحسن بن المفضل المقدسي:وقال 
 



 وسوداَء قد َأحللُتها من ُحشاشتي
 وَجناني محلَّ سواَدْي ناظري 

 
 إذا ُرمت عنها َسْلوًة قادني الهوى 

ُلوِ  يدانِ   إليها وما لي بالسُّ
 

 نًا وقيمةً وما هي إال المسُك لو 
 رًا وزادت عنه باللََّمعانِ وَنشْ 

 
 وأحببُتها ُحبَّ الشباب ألنني

 رأيُتهما في العين يشتبهانِ 
 

 وقال أبو الحسن بن أبي الفتح البكري:
 

 يا َمن ُفؤادَي فيها
 متيَّمًا ال يزالُ 



 
 إن كان لليِل بدر  

بح خالُ  فأنتِ   للصُّ
 

رستم وقال بهاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
 الساعاتي:

 
ْقـ  زعموا أنني بجهل  تعشَّ

 ـُتِك سوداَء دوَن بيض الغواني
 

 ليس معنى الجمال فيِك بخاف  
مانِ   إنما أنِت خاُل خدِ  الز 

 
وقال إبراهيم بن سي ابة وقد عشق سوداء فالَمه أهُله 

 عليها:
 



 يكون الخال في وجه  قبيح  
 فيكسوه المالحَة والجماال

 
  على َمنفكيف ُيالم في عشق  

 يراها كلها في العين خاال
 

وقال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الَجْعَبري 
 الشافعي المقري شارح الشاطبية:

 
 لما أعان هللا جل  بلطفه

 لم تْسِبِني بجمالها البيضاءُ 
 

 ووقعت في َشَرك الر دى ُمَتَحيِ الً 
مْت في مهجتي السوداءُ   وتحكَّ

 
 بن هالل الصابي: وقال أبو إسحاق إبراهيم



 
 قد قال يمن  وهو أسوُد للذي

 ببياضه يعلو علو الخاتن
 

 ما فخر وجهَك يا جهول وهل ترى 
 محاسنِ  أن قد َأَفْدَت به مزيدَ 

 
 ولَو انَّ مني فيه خاال  زانه

 ولَو انَّ منه فيَّ خاًل شانني
 

 وقال أيضًا:
 

 كأنَّ ُيْمناك خطتـلك وجه  
 ه آماليـه بلفظ  ُتملِ 

 
 معنًى من البدور ولكنْ  فيه



 نفضْت ِصبغها عليه الليالي
 

 لم َيِشْنَك السواد بل زدت حسناً 
 إنما يلَبس السواَد الموالي

 
 وقال يعقوب بن رافع وقيل للعباس بن األحنف:

 
 ُتْكَتم   ُأحبُّ النساء السوَد من أجلِ 

 ومن أجلها أحببت من كان أسودا
 

 فجئني بمثل المسك أطيَب نكهةً 
 بمثل الليل أطيَب َمرقداوجئني 

 
 وقال آخر:

 
 وإن سواد العين في العين نوُرها



 وما لبياض العين نور  فُيْعَلما
 

 وقال الشاعر المكفوف لما اشتهر قولي:
 

 حبُّ ُسود النساء من لذَّة العيـ
 ـش على أنه حياُة القلوب

 
 ُمْشِبهات الشباب والمسِك تفديـ

 ـهن  نفسي من طارقات الخطوب
 

 ِوصال الـ يهوى الفتى اللبيبُ كيف 
 ـبيِض والبيُض ُمْشبهات المشيبِ 

 
قال: لقيتني امرأة فقالت لي: أنت الذي أعمى هللا 

بصيرتك كما أعمى بصرك؟ قلت: وما ذاك؟ قالت: 
 ألست القائل: وذكرت البيتين.



 
 وقال الشريف الرضي:

 
 ُأحبك يا لون الشباب فإنني

 رأيتكما في العين والقلب توأما
 

 سواد يَودُّ البدر لو كان ُرقعةً 
 بجبهته أو ُشقَّ في وجهه َفَما

 
 سكنَت سواد القلب إذ كنت مثله

 فلم أْدِر من ِعز   َمِن القلُب منكما
 

 وما كان سهُم العين لوال سواُدهُ 
 ِلَيْبُلَغ حبَّاِت القلوِب إذا رمى

 
 إذا ُعِشَق الظبُي اللَِّميُّ فال َتُلمْ 



 ذي كلُّه َلَمىجنوني على الضبي ال
 

وقال محمد بن يونس البيساني في سوداء تسمى 
 ُدرَّة:

 
 يا ُربَّ سوداَء ُتسمَّى ُدرَّةً 

 ومن العجائِب ُدرَّة  سوداءُ 
 

 سوداُء ليُل الوصِل منها أبيض  
 ومن العجائِب ليلة  بيضاءُ 

 
 وقال وجيه الدين عبد الكريم الُمناوي في سوداء:

 
 يا ُربَّ سوداَء ُتْجَلى

 ُحْسنها الظُّلماتُ ب
 



 ماذا يعيبون فيها
 وُكلُّها حسناتُ 

 
 وقال القيراطي:

 
 من نْسِل حام  قد سَبْتُه مليحة  
 فصبا ولم يرجْع إلى ُنَصحاِئهْ 

 
 هيهاَت ُيْسليِه مقاُل ُمَعنِ ف  

 ومحبُة السوداء في سوداِئهْ 
 

وقال القاضي أبو الفتح محمود بن إسماعيل بن 
 قادوس في سوداء:

 
 ل  ُمْحَتِفل  وعاذ

 ُمْجتهد  في َعَذلي



 
 يلومني في ظبية  
 مخلوقة  من َكَحلِ 

 
 إنَّ السواَد َغلَّة  

 من نور هذي الُمَقلِ 
 

 والحجر األسوُد لم
 ُيْخُلْق لغيِر الُقَبلِ 

 
 واالقاُر قد كان ِوَعاً 

ْلَسلِ  ْلسبيِل السَّ  للسَّ
 

 وقال بعضهم:
 

 سواُد عينيَّ ِفدا أسود  



 لُه ُنْقطهْ في داخِل القلِب 
 

 البدُر ما استكمل في ُحْسِنهِ 
 حتى اكتسى من لونه َخطَّهْ 

 
 ُمَخطَّط  بالُحْسِن لكنما

 قلبي من الَخطة في ُخطَّهْ 
 

 لبعضهم:
 

 ُأالُم في سوداَء قبَّْلُتها
 والعْذُر لي في ذاك ال ُيْجَحدُ 

 
 ُجلُّ حجار البيت بيض  وما

 ُقبِ َل إال الحجُر األسودُ 
 



 دولة الُمِشد  في امرأة سوداء:وقال سيف ال
 

 سوداء  كالعنبِر معجونة  
 بالمسك والماَوْرِد والُعودِ 

 
 كأنما نغمُة مزمارها
 لما بدا مْزموُر داودِ 

 
وقال أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة في مغنية 

 سوداء:
 

 ......... ذا جمال مفَرد
 نفسي لها مما يريُب فداءُ 

 
 سوداء مطربة الغناِء كأنها

 لحالتين حمامة  ورقاءُ في ا



 
 وقال آخر في سوداء:

 
 يا أْبنوَسِتي التي ألهو بها

َضاما بال ثغركِ    وحدُه قد ُفضِ 
 

ةً   أصبحِت كلِك شامًة ُمْسَودَّ
 وبَسْمِت عنه فكان خااًل أبيضا

 
 وقال الفرزدق في جارية سوداء:

 
ْنجِ   يا ُربَّ َخود  من بناِت الزِ 

 تحمُل تنُّورًا شديَد الوْهجِ 
 

 َأْقَعَب مثَل القَدح الَخَلْنجِ 
ْتجِ   تزداُد ضيقًا عند طول الرَّ



 
 وقال تقي الدين شبيب بن حمدان األديب:

 
 وبديعِة الحركات َأسكن حبُّها

 َحبَّ القلوب لواعَج الُبَرحاءِ 
 

 سوداء بيضاء الفعاِل وهكذا
 َحبُّ النَّواظر ُخصَّ باألضواءِ 

 
 َأَسَرْت محاسُنها العقوَل فأطلقت

 أسرى المدامع ليلة اإلسراءِ 
 

 فلئن ُجِنْنُت بَحبِ ها ال بْدعة
 أصُل الجنون يكوُن بالسوداءِ 

 



منصور علي بن الحسن الكاتب المعروف  وقال أبو
ُدر  في سوداء:ب  صر 

 
 ُعل قُتها َحمَّاَء مصقولة
 سواد قلبي صفة  فيها

 
 ما انكسف البدر على ِتم ه

 ونوره إال لَيحكيها
 

 مان أوقاُتهاألجلها األز 
 مَؤرَّخات  بلياليها

 
 وقال الوزير أبو القاسم المغربي:

 
 يا ُربَّ سوداَء تيََّمْتني

 يْحُسُن في مثلها الغرامُ 



 
 كالليل ُتسَتْسهُل المعاصي

 فيه وُيْستعَذُب الحرامُ 
 

 وقال أبو تمام بن رباح:
 

 يا ُلْعبًة بذوي األلباب العبةً 
 في أصل حسنك معنى غير ُمتَّفقِ 

 
 ُخِلْقِت بيضاَء كالكافور ناصعةً 

 فصرِت سوداء من سوَّاك في الحَدقِ 
 

 وقال أيضا:
 

ْت   وسوداء األديم إذا تبدَّ
 ترى ماء النعيم جرى عليهِ 



 
 رآها ناظري فَصَبا إليها

 وِشْبُه الشيِء منجِذب  إليهِ 
 

 وقال ابن الجهم:
 

 عصن  من األبنوس أبدى
 من مسك داِريَن لي ثمارا

 
  أظلُّ فيهليل نعيم  

 للطيب ال أشتهي نهارا
 

 وقال الحسن بن رشيق:
 

 دعا بِك الحسن فاستجيبي
 يا مسُك في صبغة  وطيبِ 



 
 تيهي على البيض واستطيلي

 ِتيَه شباب  على مشيبِ 
 

 وال َيُرْعِك اسوداُد لون  
 كمقلة الشادن الربيبِ 

 
  عن سواد  فإنما النورُ 

 في أعين الناس والقلوبِ 
 

 وقال آخر:
 
 ُغصنًا من َسَبج  َرْطبِ  يا

 اصبح منك الُّرُّ في كْربِ 
 

 سكنت من قلبي مكان الذي



 أشبهته من حبَّة القلبِ 
 

 وقال البدر بن الصاحب:
 

 َعِلْقُت سوداء كعين المها
 أو كالظِ با فالعيُش فيها يطيْب 

 
 ال تعجبوا من َفْرِط ُأْنِسي بها

 فإنما الليُل نهاُر األديْب 
 

 وقال بشار:
 

 الخال في خد   مليح   يكون 
 فيكسوه المالحة والجماال

 
 وُيوِنُقُه أَلعُيِن ُمْبصِريه



 فكيف إذا رأيت اللون خاال
 

 وقال أبو علي البصير:
 

 لم َيِعْبها استحالة اللون عندي
 إنها صبغة  كلون الشبابِ 

 
 وقال آخر:

 
 ُكسَيت من أديمها الحلُل الُجو
 ن غشاًء أْحِسْن به من غشاءِ 

 
 صبغَة الشباب وِلمَّاأشبها 

 ِت العذارى ولبسَة الخطباءِ 
 



)قيل إن  وقال أبو الحسن علي بن العباس الرومي:
كانت عنده سوداء يحبها حبا  أبا الفضل الهاشمي

شديدا فطلب من ابن الرومي أن يذكرها في شعره 
ويستغرق أوصافها الباطنة والظاهرة فقال هذه 

فإنها جديرة بأن  القصيدة وأشار عليه فيها أن يولدها
تأتيه بولد ذكر فامتثل أبو الفضل ما أشار به ابن 

 الرومي عليه فأولدها فأنجبته(.
 

ْقـ  سوداُء لم تنتسب إلى َبَرِص الشُّ
 ـِر وال ُكْلَفة  وال َبَهقِ 

 
 ليست من الُعبَّس األُكف  وال الُفْلـ

فاه الخبائث الَعَرقِ  ـح  الشِ 
 

 بل من بنات الملوك ناعمة  
ل  مي َت الَشَبقِ تنشُ   ر بالدَّ



 
 تجري ويجري َرسيُلها معها
 شْأوين مستعجلين في طَلقِ 

 
 في لين َسم ورة تخيَّرها الفـ

َلقِ   ـر اُء أو ليِن جي ِد الد 
 

 هيفاُء ِزيَنْت بخْمص مختَصر  
 أوفى عليه ُنهود ُمعتَنق

 
 غصن  من األبنوس ُركِ ب في

 معجب  وُمْنَتَطقِ  مْؤَتَزر  
 

 في ثمر  ناهَديه  يهتزُّ من
 ومن نواحي ُذراه في َوَرقِ 

 



 ها الُحْسَن أنها ُصِبَغْت أكسبَ 
 بِ  القلوِب والحَدقِ حَ  صبغةَ 

 
 ـها الضمائر والنحوَ  فانصرفْت 

 قِ نَ ما عَ أيَّ  نَ قْ نِ عْ يُ  أبصارُ ـ
 

 قِ قَ عن يَ  ذاك السوادُ  يفترُّ 
 قِ ثغرها كالآللئ النسَ من 

 
 والمزاُح يضحكهاكأنها 

 قِ عن فلَ  جاهُ دُ ى تفر   ليل  
 

 ـرة المهمسة الهْ كالمُ  سحماءُ 
 تمصو أوائل الفنقِ  هماءِ دَّ ـ

 
 تهدَ قْ وَ  تستعيرُ ر ٌ  لها حِ 



 قِ نَ ذي حَ  وصدرِ  من قلب صب   
 

 هلخابرِ  هُ رُّ كأنما حَ 
 قِ رَ من حُ  في حشاهُ  ألهبْت ما 

 
 راس كماى المِ لَ عَ  اً ضيق يزدادُ 

 قِ هَ نشوطة الوَ أُ  اً تزداد ضيق
 

 به الضميرَ  ثيقول من حدَّ 
 قِ طوبى لمفتاح ذلك الغلَ 

 
 هخالطَ  دُّ مُ لقُ اذا ما له إِ 

 قِ نُ اق بالعُ نَ م الخِ كأزْ  م  أزْ 
 

 ر  كَ عن ذَ  بها أن تقومَ  قْ لِ أخْ 
 قِ ف الحلَ كالسيف يفري مضاعَ 



 
 هاجفون السيوف أجودُ  إنَّ 

 قِ ختلَ غير مُ  والحقُّ  أسودُ 
 

 به ل السوادُ ض  وبعض ما فُ 
 قِ فَ و نَ ذُ  و م  لَّ و سُ ذُ  والحقُّ 

 
 هحلكتُ  السوادُ  عابَ ال يُ ن أ

 قِ هَ بالبَ  البياُض  وقد يعابُ 
 

وقال شمس الدين بن الخياط في جارية سوداء 
 اسمها ُحْلَوة:

 
 َعْلَوهَخلِ ني من ِذكِر 

 ليس لي في البيِض شْهَوه
 



 وأعْد لي ذكَر سودا
 َء لها عندي ُحْظَوه

 
 ذاَت ُحْسن  بهواها

 هُكلُّ قلب  ِحْلُف َصْبوَ 
 

 َتْفُضُل البيَض بوجه  
 ُدهم إْن الَح ِشْقَوهسع

 
 لم يزْل من َخْلِقها والـ

 ـُخْلُق لي روض  وقهوه
 

 ُنْزهة  منـ فلعيني
 ـها كما للقلِب َنْشَوه

 
 عْذبة األلفاِظ كم حنَّ 



 إليها ربُّ قْسَوه
 

 كيف َتْعَرى وعليها
 من لباِس الُحْسِن ِكْسَوه

 
 لونها األسوُد يزهو

 ْت في بيِض ِنْسَوهإن َبدَ 
 

 فهي سوداُء لديها
 ليَس للبيضاِن َجْلَوه

 
 أوَحَشْتني وأنيسي

 ِذْكُرها في ُكلِ  خْلَوه
 

 َعَقَبْت وْصِلي بهجر  
قََّة َجْفَوه َل الرِ   بدَّ



 
 وخطا الدهُر إليها
 بالمنايا أيُّ َخْطَوه

 
 وسطا الموُت عليها
 وِلُحْكِم الموِت سْطَوه

 
 تُّ ليْبقىليتني مِ 

 لي بها في الموِت ُأْسَوه
 

 يا عذولي ليس لي عنْ 
 ُحبِ ها ما ِعْشُت َسْلَوه

 
 ال تسْل عن عيشة  لي

 مرَّة  من بعِد ُحْلَوه
 



 وقال اإلمام زين الدين عمر بن الوردي:
 

 لو كان يرضى بُحْكمي
 في الُحْسِن سود  وبيُض 

 
 لقلُت للسوِد سودوا
 واوُقْلُت للبيِض بيُض 

 
 هاب المنصوري في سوداء:وقال صاحبنا الش

 
 مسكينُة اللوِن قد تجاذَبها

 طْرِفي الُمَعنَّى بها وأحشائي
 

 كأنما صاغها المهيمُن من
 سوداَء قلبي أو من سويدائي

 



 وقال أيضًا:
 

 سوداَء حالكُة اإِلهاِب إذا بَدْت 
 تْسبي النواظَر والقلوَب جماال

 
ْت   َرْت ِحساُن البيِض أن لو َصيَّ ودَّ

 االخَ  في كلِ  خد    هامن لونِ 
 

 وقال اإلمام أبو حيَّان:
 

 َبجيَّ اللحِظ حاِلكهُ ُعلِ ْقُتُه س
ررا  ما اْبَيضَّ منُه ِسوى َثْغر  حكى الدُّ

 
 قد صاَغُه من سواِد العيِن خاِلُقهُ 

 فكلُّ عين  إليِه تْقِصُد النَّظرا
 



 ذكر َمْن أْنَصْف 
 

 قال البهاء زهير:
 

 اْسَمْع مقالَة حق   
 بحقِ َك عونيوُكْن 

 
 إنَّ المليَح مليح  

 ُيَحبُّ في كلِ  لونِ 
 

وقال الصاحب جمال الدين بن الحسين يحيى بن 
 عيسى بن مطروح:

 
 أعشُق البيَض ولكنْ 

ْمِر أَْعَلقْ   خاِطري بالسُّ
 



 إنَّ في البيِض لمعنىً 
ْمَر أْرَشقْ   غيَر أنَّ السُّ

 
 وظالُل األيِك عندي

 من هجيِر الشمِس أوَفقْ 
 

 بُر والمسـا العنوشذ
 ـِك من الكافوِر أْعَبقْ 

 
 وإذا أْنصْفَت واإلْنـ

 ـصاُف بالعاقِل أْلَيقْ 
 

 فبديُع الُحْسِن ُيْهَوى 
 كيفما كان وُيْعَشقْ 

 



وقال شرف الدين صالح بن جعفر بن معاوية أنشده 
 عنه أبو حيان:

 
 باالُحبُّ أْفَتُك في الرِ جاِل من الظُّ 

بافاْسأْل بذلك إْن سأْلَت   ُمجرِ 
 

 أنا ذاك فاْسأْل إنني ُمْذ لْم أَزلْ 
 ذَّبابالبيِض والُّْمِر الِحساِن ُمعَ 

 
 َكِلَفًا بهنَّ مولعًا ال أْبتغي

 عْن ُمْذهباِت النُّْسِك يومًا مْذهبا
 

 من كلِ  ظْمياِء الحشا َبْهنانة  
 ريَّ الروادَف َطْفَلة  ِمْلَء الِخبا

 
حى شمَس  ْت ما قابلَ   فْت إال اْختَ  الضُّ



جى إال اْختبا  خجاًل وال قمَر الدُّ
 

حى  الليُل فاِحُمها وطْلَعُتها الضُّ
 والنَّْحُل ريَقُتها وناِظُرها سَبا

 
با  وإذا مَشْت تهتزُّ من َتَرِف الصِ 

با  كالُغْصِن حين تهزُُّه ريُح الصَّ
 

ها َوْرد  جَ   يٌّ ُمْضَعف  نِ وبخدِ 
والِف عْقربا  ُبِعَثْت عليِه من السَّ

 
 :ل الشهاب بن الشاب التائبوقا
 

ْمِر بعَد تَأمُّل    ُيَحقَُّق ُحْسُن السُّ
 وُيْدَرُك ُحْسُن البيِض من لمحِة البصْر 

 



مِس يْنجلي  وذاك ألنَّ العيَن في الشَّ
 لناِظرها ما ليس يظَهُر في القمْر 

 
 تمَّت


