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 نص الكتاب

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
لحمد هلل عمى سكابغ النعـ كلو الشكر عمى جبلئؿ القسـ ربنا الذم عمـ بالقمـ عٌمـ اإلنساف ما لـ ا

يعمـ فأنطقو بالحركؼ المجمة التي ىي صيغ الكمـ منثكرةن كمنظكمةن كخصو مف بيف الحيكاف 
ره كلقد بالمغى التي ينطؽ بيا مسركدةن مفيكمةن كميزه بالبياف الذم فصؿ بو العالـ كما قاؿ عز ذك

كرمنا بني آدـ كرث البياف أجداده كاآلباء إذ عمـ ربو آدـ االسماء حتى أعرب عف ضمائره بما عمـ 
مف األسامي كالكممات كأكرث أكالده فنكف المغات فنطقكا بما عمـ أبكىـ كتمقف منيـ ما تفكىكا بو 

كا بيا عف درجة بنكىـ مف المغات التي تكممت بيا األمـ كتحاكرت بيا العرب كالعجـ فارتفع
البييمية كلـ يككنكا كاالنعاـ التي ليا رغاء كثغاء ككالبيائـ التي ليا نباح كعكاء كفضؿ مف بينيا 
المغة العربية إذ خصيا بخصائص ليست لغيرىا مف المغة كجعؿ فضميا في أقصى الغايات حيف 

ة العربية كثبتت ليا أنزؿ القرآف العظيـ كبعث الرسكؿ المذيف جعميما عربييف فشرفت بيما المغ
الفضيمة كالزية ىك اآللو القادر الجبار يخمؽ ما يشآء كيختار لو الحمد عميا كبيرا كصمكاتو عمى 

 المبعكث بشيرا كنذيرا محمد كآلو كاصحابو كسمـ تسميما كثيران.
كاية أما بعد فاف الشعر أبقى كبلـ كأحمى نظاـ كأبعده مرقىن في درجة الببلغة كأحسنو ذكرا عند الر 
كالخطابة كأعمقو بالحفظ مسمكعا كأدلو عمى الفضيمة العريزية منصكعا كحقا لك كاف الشعر مف 
الجكاىر لكاف عقيانا أك مف النبات لكاف ريحانان كلك أمسى نجكما لما خمد ضيآءيىا أك عيكنا لما 

أرؽ غار مآءىا فيك ألطؼ مف در الطؿ في أعيو الزىر إذا تفتحت عيكف الرياض غب المطر ك 
مف أدمع المستياـ كمف الراح ترقرؽ بماء الغماـ كىذا كصؼ أشعار المحدثيف الذيف تأخركا عف 
عصر الجاىمية كعف نأنأة اإلسبلـ إلى اياـ ظيكر الدكلة العباسية فأنيـ الذيف أصبح بيـ بحر 

عدىـ طرقا الشعر عذبا فراتا بعد ما كاف ممحا أجاجان كأبدعكا في المعاني غرائب أكضحكا بيا لمف ب
فجاجا حتى أضحت ركضة الشعر متفتحة األنكار يانعة الثمار متفتقة األزىار متسمسمة االنيار 
فثمرات العقكؿ منيا تجتني كذخائر الكتابة عف غرائبيا تقتني كككاكب اآلداب منيا تطمع كمسؾ 

لييا تميؿ الطباع كعمييا تقؼ الخكاطر كاالسماع كليا ي نشط الكسبلف العمـ مف جكانبيا يسطع كا 
كعند سماعيا يطرب الثكبلف لما ليا مف المزائف كالتدبيج كسطكع ركائح المسؾ األريج أخبرنا أبك 
بكر أحمد بف الحسف القاضي أخبرنا أبك سيؿ أحمد بف محمد بف زياد حدثنا اسحاؽ بف خالكيو 

لرحمف عف حدثنا عف بف يحيى القطاف حدثنا ىشاـ عف معمر عف الزىدم عف أبي بكر عف عبد ا
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مركاف بف الحكـ عف عبد الرحمف بف األسكد بف عبد يغكث عف أيبٌي بف كعب أف النبي صمى اهلل 
عميو كسمـ قاؿ أف مف الشعر لحمةن أخبرنا أبك محمد الحسف بف محمد الفارسي أخبرنا محمد بف 

ا أحمد بف عبد اهلل بف الفضؿ التاجر أخبرنا أحمد بف الحسف الحافظ حدثنا محمد بف يحيى أخبرن
شبيب بف سعيد حدثنا أيبٌي عف يكنس قاؿ قاؿ ابف شياب عف عركة عف عائشة رضي اهلل عنيا 

أنيا كانت تقكؿ الشعر كبلـ فمنو حسف كمنو قبيح فخذ الحسف كدع القبيح كلقد ركت أشعار منيا 
ض القصيدة أربعكف كدكف ذلؾ كأف الناس منذ عصر قديـ قد كلكا جميع االشعار صفحة اإلعرا

مقتصريف منيا عمى شعر أبي الطيب المتنبي نائيف عما يركل لسكاه كاف فاتو كجاز في االحساف 
 مداه كليس ذلؾ إال لبختو اتفؽ لو فعبل فبمغ المدل كقد قاؿ ىك.

 سػيدا كحتى يككف اليـك لميكـ  ىك الجدُّ حتى تفضؿ العيف أيختيا

منيا لـ يسبؽ إلييا دقيقة كلقد صدؽ  عمى أنو كاف صاحب معاف مخترعة بديعة كلطائؼ إبكارو 
 مف قاؿ: 

 أم ثاف يرل لبكر الػزمػاف  ما رأل الناس ثاني المتنػبػي

  ظيرت معجزاتو في المعاني  ىك في شعره نبػي كلػكػف

كليذا خفيت معانيو عمى أكثر مف ركل شعره مف أكابر الفضبلء كاألئمة العمماء حتى الفحكؿ 
بي الحسف عمي بف عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الكساطة كأبي منيـ كالنجباء كالقاضي أ

الفتح عثماف بف جنى النحكم كأبي العبلء المعرم كأبي عمي بف فكرجة البركجردم رحميـ اهلل 
تعالى كىؤالء كانكا مف فحكؿ العمماء كتكممكا في معاني شعره مما اخترعو كانفرد باالغراب فيو 

ذلؾ كخفى عمييـ بعضو فمـ يكف ليـ غرضو المقصكد لبعد مرماه  كأبدعو كأصابكا في كثير مف
كامتداد مداه أما القاضي أبك الحسف فإنو ادعى التكسط بيف صاغية المتنبي كمحبيو كبيف 

المناصبيف لو ممف يعاديو فذكر أف قكمان مالكا إليو حتى فضمكه في الشعر عمى جميع أىؿ زمانو 
كما لـ يعدكه مف الشعراء كأزركا بشعره غاية االزراء حتى قالكا أنو كقضكا لو بالتبريز عمى أقرانو كق

ال ينطؽ إال البيراء كال يتكمـ إال بالكممة العكراء كمعانيو كميا مسركقة أك عكر كالفاظو ظممات 
كديجكر فتكسط بيف الخصميف كذكر الحؽ بيف القكليف كأما ابف جنى فإنو مف الكبار في صنعة 

المحسنيف في كؿ كاحد منيما كالتصنيؼ غير أنو إذا تكمـ في المعاني تبمد اإلعراب كالتصريؼ ك 
حماىر كلج بو عثاره كلقد استيدؼ في كتاب السفر غرضا لممطاعف كنيزة لمعامز كالطاعف إذ 

حشاه بالشكاىد كالكثيرة التي ال حاجة لو إلييا في ذلؾ الكتاب كالمسائؿ الدقيقة المستغنى عنيا في 
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كمف حؽ المنصؼ أف يككف كبلمو مقصكرا عمى المقصكد بكتابو كما يتعمؽ بو صنعة اإلعراب 
مف أسبابو غير عادؿ إلى ما ال يحتاج إليو كال يعرج عميو ثـ إذا انتيى بو الكبلـ إلى بياف المعاني 

عاد طكيؿ الكمو قصيرا كأتى بالمحاؿ ىراءن كتقصيران كأما ابف فكرجة فإنو كتب مجمديف لطيفيف 
معاني ىذا الديكاف سمى أحدىما التجني عمى ابف جنى كاآلخر الفتح عمى أبي الفتح عمى شرح 

أفاد بالكثير منيما عائصا عمى الدرر كفائزان بالغرر ثـ لـ يخؿ مف ضعؼ البنية البشرية كالسيك 
الذم قؿ ما يخمك عنو أحد مف البرية كلقد تصفحت كتابيو كأعممت عمى مكاضع الزلؿ كمع شغؼ 

ماع اكثر أىؿ البمداف عمى تعمؿ ىذا الديكاف لـ يقع لو شرح شاؼو يفتح الغمؽ كيسيغ الناس كاج
الشرؽ كال بياف عف معانيو كاشؼ األستار حتى يكضعيا لؤلسماع كاألبصار فتصديت بما رزقني 
اهلل تعالى مف العمـ كيسره لي مف الفيـ الفادة مف قصد تعمـ ىذا الديكاف كأراد الكقكؼ عمى مكدعو 

المعاني بتصنيؼ كتاب يسمـ مف التكصيؿ كذكر ما يستغنى عنو مف الكثير بالقميؿ مشتمؿ مف 
عمى البياف كااليضاح مبتسـ عف الغرر كاالكضاح يخرج مف تأممو عف ظمـ التخميف إلى نكر 
اليقيف كيقؼ بو عمى المغزل المقصكد كالمرمى المطمكب حتى يغنيو عف ىمكسات المؤدبيف 

انتحاؿ المتشبعيف ككذب المدعيف الذيف تفضحيـ شكاىد االختبار عند التحقيؽ ككساكس المبطميف ك 
كاالعتبار كقدما سعيت في عمـ ىذا الشعر سعى المجد سالكا لمجدد كسبقت فيو غيرم سبؽ الجكاد 
إذا استكلى عمى األمد حتى سيمت لي حزكنو كسمحت فنكنو كذلت لي أبكاره كعكنو كزاؿ العمى 

ائقو كانشرح ما استبيـ عمى غيرم مف دقائقو فنطقت فيو مبينا عمى إصابة فانيتؾ لي غطاء حق
سباغ ما بدانا بو  كلـ أجمجـ القكؿ مكريا في إرابة كاهلل تعالى المسؤكؿ حسف التكفيؽ في إتمامو كا 

 مف فضمو كانعامو.
الشـ كلد أبك الطيب أحمد بف الحسيف المتنبي بالككفة في كندة في سنة ثبلث كثمثمائة كنشأ ب

 كالبادية كقاؿ الشعر صبيان فمف أكؿ قكلو في الصبا 

  كفرؽ اليجر بيف الجفف كالكسفً   أبمى اليكل أسفا يـك النكل بدنػي

يقاؿ بىًميى الثكب يبمى ًبمنى كببلءن كأببله غيره يبميو اببلءن كاالسؼ شدة الحزف يقاؿ أسؼ يأسؼ أسفان 
ؽ كاليكل عذب مع الكصاؿ سـٌ مع الفراؽ كما قاؿ فيك آسؼ كأسؼ كمعنى اببلءن يشتد عند الفرا

السرٌم الرفاء، كارل الصبابةى أريةن ما لـ يشب، يكمان حبلكتيا الفراؽي بصبابو، كانتصب أسفا عمى 
المصدر كدؿ عمى فعؿ ما تقدمو ألف اببلءن اليكل بدنو يدؿ عمى أسفو كأنو قاؿ أسفت أسفا كمثمو 

اهلل الذم أتقف كؿ شيءو كيكـ النكل ظرؼ لبلببلء كيجكز أف  كثير في التنزيؿ كقكلو تعالى صنع
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يككف معمكؿ المصدر الذم ىك أسفا كالمعنى يقكؿ أدل اليكل بدني إلى األسؼ كاليزاؿ يكـ الفراؽ 
 كعبد ىجر الحبيب بيف جفني كالنـك أم لـ أجد بعده نكمان.

  أطارت الريح عنو الثكب لـ يبفً   ركح تردد في مثؿ الخػبلؿ إذا

يقكؿ لي ركح تذىب كتجيء في بدف مثؿ الخبلؿ في النحكؿ كالرقة إذا طيرت الريح عنو الثكب 
الذم عميو لـ يظير ذلؾ البدف لرقتو أم إنما يرل لما عميو مف الثكب فإذا ذىب عنو الثكب لـ 
يظير كيجكز أ، يككف معنى لـ يبف لـ يفارؽ أم أف الريح تذىب بالبدف مع الثكب لخفتو كمثؿ 

الخبلؿ صفة لمكصكؼ محذكؼ تقديره في بدفو مثؿ الخبلؿ كأقرأني أبك الفضؿ العركضي في مثؿ 
الخياؿ قاؿ أقرأني أبك بكر الشعراني خادـ المتنبي الخياؿ قاؿ لـ أسمع الخبلؿ إال بالرم فما دكنو 

شكؽ يدؿ عمى صحة ىذا إف الكأكاء الدمشقٌي سمع ىذا البيت فأخذه فقاؿ، كما أبقى اليكل كال
 مٌني، سكل ركح تردد في الخياؿ، خفيت عمى النكائب أف تراني، كأف الركح مني في محاؿ، 

 ترني لكال مخاطبتي إياؾ لـ  كفى بجسمي نحكالن أنني رجؿ

يقكؿ كفى بجسمي نحكال أنني رجبل لك لـ أتكمـ لـ يقع عمى البصر أم إنما يستدؿ عمٌي بصكتي 
ى ما يستدؿ عمى أني حيّّ إال ببعض كبلمي، كاصؿ ىذا كما قاؿ أبك بكر الصنكبرم، ذبت حت

المعنى قكال األكؿ، ضفادع في ظمماء ليؿو تجاكبت، فدؿ عمييا صكتيا حية البحر، كالباء في 
بجسمي زائدة كىي تزاد في الكفاية في الفاعؿ كثيرا كقكلو سبحانو ككفى باهلل شييدان كفى باهلل ككيبلن 

كؿ بعض األنصار، ككفى بناء فضبلن عمى مف غيرنا، حب النبي كقد تراد في المفعكؿ أيضا كق
محمدو إيانا، معناه كفانا فضبل فزاد الباء كقد قاؿ أبك الطيب، كفى بؾ داءن أف ترل المكت شافيان، 
فزاد في المفعكؿ كقكلو بجسمي معناه جسمي كما ذكرنا كانتصب نحكال عمى التمييز ألف المعنى 

 كفى جسمي مف النحكؿ.
 ؿ أيضا في صباه ارتجاالن كقا

  كقضى اهلل بعد ذاؾ اجتماعان   بأبي مف كددتو فافتػرقػنػا

ىذه الباء تسمى باء التفدية يقكؿ فداء بأبي مف كددتو أم جعؿ فداءص ؿ كتقكؿ بنفسي أنت 
 كبركحي أنت كىك كثير في كبلميـ.

  كاف تسميمو عمٌي كداعان   فافترقنا حكالن فمما التقينا

تسميمو عمٌي عند االلتقاء تكديعا لفراؽ ثاف كالكداع اسـ بمعنى التكديع يقاؿ كدعتو  يقكؿ كاف
تكديعا ككداعا كىذا المعنى مف قكؿ اآلخر، بأبي كأمي زائره متقنع، لـ يخؼ ضكء البدًر تحت 
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 قناعو، لـ أستتـ عناقو لمقائو، حتى ابتدأت عناقو لكداعو.
 اهلل العمكم كقاؿ أيضا في صباه يمدح محمد بف عبيد 

  أبعد ما باف عنؾ خردىا  أىبلن بدارو سباؾ أغيدىػا

االغيد الناعـ البدف كجمعو غيده كأراد ىينا جارية كذكر المفظ ألنو عنى الشخص كالخرد جمع 
الخريدة كىي البكر التي لـ تمسس كيقاؿ أيضا خرد بالتخفيؼ كفي قكلو أبعد أكجوه كركايات كالذم 

ستفياـ كفيو ضرباف مف الفساد أحدىما في المفظ كىك أف تماـ الكبلـ يككف في عميو أكثر الناس اال
البيت الذم بعده كذلؾ عيب عند الركاة كيسمكنو المبتكر كالمضمف كالمقاطؿ كمثمو ال يصمح بيني 
فاعممكه كال، بينكـ ما حممت عاتقي، سيفي كما أف مريض كما، قرقر قمر الكاد بالشاىؽ، كالثاني 

كىك أنو إذا قاؿ أبعد فراقيـ تييـ كتحزف كاف محاال مف الكبلـ كالركاية الصحيحة أبعد  في المعنى
ما يقكؿ أبعد شيٍء فارقؾ جكارم ىذه الدار كركل قـك أبعد عمى أنو حاؿه مف االغيد كالعامؿ في 
 الحاؿ سباؾ يقكؿ سباؾ أبعد ما كاف منؾ كىذا مف العجب أف السابي يسبي كىك بعيد كالمعنى أنو

أسرؾ بحبو كىك عمى البعد منؾ كانتصب أىبلن بمضمر تقديره جعؿ اهلل أىبل بتمؾ الدار فتككف 
نما تككف مأىكلة إذا سقيت الغيث فانبتت الكؤل فيعكد إلييا أىميا كىك في الحقيقة دعاء  مأىكلة كا 

 ليا.
 نضيجةو فكؽ خمبيا يدىا  ظمت بيا تنطكم عمى كبدو 

تخفيفا كقكلو تعالى فظمتـ تفكيكف يقكؿ ظممت بتمؾ الدار تنثني  يريد ظممت فحذؼ احدل البلميف
عمى كبدؾ كاضعا يدؾ فكؽ خمبيا كالمحزكف يفعؿ ذلؾ كثيرا لما يجد في كبده مف حرارة الكجد 
يخاؼ عمى كبده أف ينشٌؽ كما قاؿ اآلخر، عشية أثنى البرد ثـ ألكثو، عمى كبدم مف خشيةو أف 

أذكر أياـ الحمى ثـ أنثني عمى كبدم مف خشيةو أف تصدعا، كقاؿ تقطعا، كقاؿ الصمة القشرم، ك 
اآلخر، لما رأكىـ لـ يحسكا مدركا كضعكا أنامميـ عمى األكباد، ككرر أبك الطيب فقاؿ، فيو أيديكما 
عمى الظفر الحمك كأيدم قكـو عمى االكباد، كاالنطكاء كاالنثناء كالنضج لميد كلكف جرل نعتا لمكدب 

ييا كقكلو تعالى مف ىذه القرية الظالـ أىميا كالظمـ لبلىؿ كجرل صفة لمقرية إلضافة اليد إل
كالمعنى التي ظمـ أىميا كىذا كما تقكؿ مررت بامرأةو كريمةو جاريتيا تصفيا بكـر الجارية كجعؿ اليد 
نضيجةن ألنو أداـ كضعيا عمى الكبد فانضجتيا بما فييا مف الحرارة كليذا جاز إضافتيا إلى الكبد 

كالعرب تسمى الشيء بأسـ غيره إذا طالت صحبتو إياه كقكليـ لفناء الدار العذرة كلذم البطف 
ذا جاز تسمية شيءو بأسـ ما يصحبو كانت اإلضافة أىكف كلطكؿ كضع يده عمى الكبد  الغائط كا 
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نضيجة أضافيا إلييا كأنيا لمكبد لما لـ تزؿ عمييا كالخمب غشاءه لمكبد رقيؽ الزب بيا كارتفع يدىا ب
كىك اسـ فاعؿ يعمؿ عمؿ الفعؿ كما تقكؿ مررت بامرأةو كريمةو جاريتيا كيجكز أف تككف النضيجة 

 مف صفة الكبد فيتـ الكبلـ ثـ ذكر كضع اليد عمى الكبد كاألكؿ أجكد.

 أكجد ميتا قبيؿ أفقدىػا  يا حاديى عيسيا كأحسبني

الذم بعده كأخذ في كبلـ آخر كتسمى دعا الحادييف ثـ ترؾ ما دعاىما لو حتى ذكره في البيت 
الركاة ىذا اإللتفات كأنو التفت إلى كبلـ آخر مف شأنو كقصتو فإف كاف كبلما أجنبيا فسد كلـ 

يصمح كمثمو، كقد أدركتني كالحكادث جمةه، أسنة قكـو الضعاؼ كال عزًؿ، فصؿ بيف الفعؿ كالفاعؿ 
جممة الحكادث كذلؾ قكلو كاحسبني أكجد  بما يسمى التفاتا كىك مف قصتو الف أدراؾ االسنة مف

ميتا ليس باجنبي عما ىك فيو مف القصة كاراد قبيؿ أف أفقدىا فمما حذؼ أف عاد الفعؿ إلى الرفع 
 كبيت الكتاب أال أييذا الزاجرم أحضر الكغى فيمف رفع 

  أقؿ مف نظرةو أزكدىا  قفا قميبلن بيا عميَّ فػبل

سيا احبساىا عمى زمانا قميبل ألنظر إلييا كاتزكد منيا نظرةن فبل يقكؿ لمحادييف المذيف يحدكاف عي
أقؿ منيا كمف رفع أقؿ جعؿ ال بمنزلة ليس كما قاؿ، مف صد عف نيرانيا، فأنا ابف قيس ال براح 

لى المرأة كقريب مف ىذا في  أم ليس عند براح كالكناية في بيا يجكز أف تعكد إلى العيس كا 
ف لـ يكف اال تعمؿ ساعةو، قميبلن فإني نافعه لي قميميا، ثـ ذكر سبب مسألة  المعنى قكؿ ذم الرمة، كا 

 الكقكؼ فقاؿ: 
 أحر نار الجحيـ أبردىػا  ففي فؤاد المحب نار ىكل

عنى بالمحب نفسو كالجحيـ النار الشديدة التكقد العظيمة يقكؿ أحر النار العظيمة المتكقدة أبرد 
 ارةن.نار اليكل يعني أف نار اليكل أشد حر 
  فصار مثؿ الدمقًس أسكدىا  شاٌب مف اليجر فرؽ لمتػوً 

الفرؽ حيث يفرؽ الشعر مف الرأس كالممة مف الشعر ما ألـ بالمنكب كالجمع لمـ كلماـ كالدمقس 
االبريسـ األبيض خاصة يقكؿ لعظـ ما أصابو مف ىجر الحبيب أبيض شعره حتى صار ما كاف 

 أسكد مف لمتو أبيض كالدمقس.
  يكاد عند القياـ يقعدىا  بخرعكبةو ليا كفؿه بانكا 
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يقاؿ امرأة خرعكبة كخرعبة كىي المينة الشابة الطرية كمنو قكؿ امرًء القيس، كخرعكبًة البانًة 
المنفطر، كالكفؿ الردؼ كالمرأة تكصؼ بثقؿ العجيزة ككثرة لحميا يقكؿ ذىبكا بامرأة ناعمة إذا 

و مف المحـ ككاد كضع لمقاربة الفعؿ كاثباتو نفيه في المعنى قامت يكاد ردفيا يقعدىا لكثرة ما عمي
كأنو قاؿ قرب مف ذلؾ كلـ يفعؿ كىذا المعنى كثير في الشعر كقكؿ عمر بف أبي ربيعة، تنكء 
، كمثمو البي العتاية، بدت بينحكرو قصار  بأخراىا فمكيا قياميا، كتمشي اليكينا عف قريبو فتبيري

ا، كبيت المتنبي مف قكؿ أبي دالمة، كقد حاكلت نحك القياـ لحاجةو، الخطى، تجاىد بالمشي أكفالي
 فأثقميا عف ذلؾ الكفؿ النيدي، 
  سجمةو أبيضو مجردىا  ربحمةو اسـو مقبػمػيػا

الربحمة كالسجمة مف نعكت النساء كىي الجسيمة الطكيمة العظيمة قالت امرأة مف العرب تصؼ 
مو، كالمقبؿ مكضع التقبيؿ كىك الشفة كتحمد فييا السمرة كلذلؾ بنتيا، ربحمةه سجمةه، تنمى نماءى النخ

، كفي المثات كفي أنيابيا شنب، كالمجرد  قاؿ غيبلف كلقبو ذك الرمة، ليماءي في شفتييا حكةه لعسه
حيث تجرد مف بدنيا أم تعرل مف الثكب كصفيا بسمرة الشفة كبياض المكف كخص المجرد كىك 

د كىك الذم يصيبو الريح كالشمس كيظير لمرأييف كاف سائر بدنيا األطراؼ ألنو إذا أبيض المجر 
 أشد بياضان.

  أضميا اهلل كيؼ ترشدىا  يا عاذؿ العاشقيف دع فئةن 

الفئة الجماعة مف الناس كيريد العشاؽ يقكؿ لمف يعذليـ في العشؽ دع مف عذلؾ قكما أضميـ اهلل 
عقكليـ كيؼ ترشدىـ بعد أف اضٌميـ اهلل أم في اليكل حتى تعالككا فيو كاستكلى عمييـ حتى غمب 

 أنيـ ال يصغكف إلى عذلؾ لما بيـ مف ضبلؿ العشؽ ثـ ذكر قمة نفع لكمو فقاؿ: 
 أقربيا منؾ عنؾ أبعدىا  ليس يحيؾ المبلـ في ىمـو 

يقاؿ أحاؾ فيو الشيء إذا اثر كقد يقاؿ أيضا حاؾ يقكؿ ال يؤثر لكمؾ في ىمـو أقربيا منؾ في 
 دىا عنؾ في الحقيقة أم الذم تظنو ينجع فيو لكمؾ ىك األبعد عما تظف تقديرؾ أبع

 يرقيديىػا شكقان إلى مف يبيت  بيئسى الميالي سيرتي مف طربي

يذـ الميالي التي لـ ينـ فييا لما أخذه مف القمؽ كخفة الشكؽ إلى الحبيب الذم كاف يرقد تمؾ الميالي 
 ناع الرقاد ما كنت أجده.يعني أنو كاف ساليا ال يجد مف أسباب امت

  شؤكنيا كالظبلـ ينجدىا  أحييتيا كالدمكعي تنجدنػي
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أحياء الميؿ ترؾ النـك فيو يقاؿ فبلف يحيى الميؿ أم يسير فيو كفبلف يميت الميؿ أم يناـ فيو 
كذلؾ أف النـك أخك المكت كاليقظة أخت الحياة كاالنجاد اإلعانتة كالشؤكف قبائؿ الرأس كىي 

مكع يقكؿ كاف لمدمكع مف الشؤكف إمداده كلميالي مف الظبلـو انجازه كالمعنى أف تمؾ مجارم الد
الميالي طالت كطاؿ البكاء فييا كيجكز أف تعكد الكناية في ينجدىا إلى الشؤكف كذلؾ أف مف شأف 
الظبلـ أف يجمع اليمـك عمى العاشؽ كفي اجتماعيا عكف لمشؤكف عمى تكثير كادرار البكاء يبيف 

 قكؿ الشاعر، يضـ عمى الميؿ أطباؽ حبيا، كما ضـ أزرار القميًص البنائؽي، ىذا 
  بالسكط يكـ الرىاًف أجيدىا  ال ناقتي تقبػؿ الػرديؼ كال

ذا راىنت عمييا لـ أجدىا بالسكط يقاؿ  يقكؿ ناقتي ال تقبؿ الرديؼ كىك الذم يرتدؼ خمؼ الراكب كا 
دىا مف السير كاراد بالناقة نعمو كما قاؿ في مكضع جيدت الدابة كأجيدتيا إذا طمبت أقصى ما عن

، مف دارشو فغدكت أمشي راكبا، فجعؿ خفو كالمرككب  آخر، كحبيت مف خكًص الركاب بأسكدو
كىذا المعنى مف قكؿ أبي نكاس، إليؾ أبا العباس مف بيف مف مشى، عمييا أمتطينا الحضرمي 

ما قرعي الفنيًؽ كال الينا، كمثمو قكؿ االخر، الممسنا، قبلئص لـ تعرؼ حنينا عمى طبلن، كلـ تدر 
ركاحمنا ستّّ كنحف ثبلثةه، نجنبيف الماءى في كؿ منيًؿ النو ال يخاض الماء بالنعؿ كمثؿ ىذا ما 
قيؿ في بيت عنترة، فيككف مركبؾ القعكد كرحموي، كابف النعامة يكـ ذلؾ مركبي، كقيؿ ابف النعامة 

 كب أخمصو.عركؽ في باطف القدـ كمعناه أنو را
  زماميا كالشسكع مقكدىا  شراكيا ككرىا كمشفرىا

شراكيا بمنزلة الككر لمناقة كأراد بالمشفر ما يقع عمى ظير الرجؿ في مقدـ الشراؾ فجعؿ ذلؾ 
بمنزلة الزماـ لمناقة كالشسكع السيكر التي تككف بيف خبلؿ األصابع جميا بمنزلة المقكد لمناقة كىك 

 ل الزماـ كالزماـ يككف في االنؼ الحبؿ الذم يقاد بو سك 
  تحتٌي ًمٍف خطكبيا تأيدىا  أشدُّ عصًؼ الرياًح يسبقوي 

عصؼ الرياح شدة ىبكبيا كمف ركل بضـ العيف فيك جمع عصكؼ يقاؿ ريح عاصؼ كعصكؼ 
كمعنى تأيدىا تأنييا كتمبثيا كيقكؿ أىكف سير ناقتي يسبؽ أشد سير الريح كىذا في الحقيقة كصؼ 

نما أراد لشدة عدك  المتنبي منتعبلن كالتأيد تفعؿ مف األيد كىك التقكل كليس المعنى عمى ىذا كا 
 التفعؿ مف االنئاد بمعنى الرفؽ كالميؿ فمـ يحسف بناء التفعؿ منو كحقو تكؤدىا.

 بمثًؿ بطف المجف قرددىا  في مثؿ ظير المجًف متصؿو 
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طيء فيك كالصعكد كالحدكر كأراد القردد أرض فييا نجاد ككىاد كظير المجف ناتىء كبطنو ال
يسبقو تأيدىا في مفازةو مثؿ ظير المجف متصؿو قرددىا بمثؿ بطف المجف أم أرضيا الصمبة 

 متصمةه بمفازةو أيخرل مثؿ بطف المجٌف.
 

 اهلل غيطانيا كفدفدىػا  مرتمياتو بنا إلى ابف عبيد

مثؿ بطف المجٌف مرتميات بنا  مرتميات صفة لمحذكؼو في البيت الذم تقدـ عمى تقدير في مفازة
كجمع لفظ المرتميات حمبلن عمى لفظ الغيطاف كما قاؿ، أيا ليمةن خرس الدجاج طكيمةن، ببغداد ما 
كادت عف الصبح تنجمي، كالكجو أف يقاؿ خرساء الدجاج كلكنو حمؿ الخرس عمى لفظ الدجاج 

ح مرتميات كأنو قاؿ في حيف كانت جمع دجاجة كيجكز أف يقدر المحذكؼ عمى لفظ الجمع فيصب
مغاكزو مثؿ ظير المجف مرتميات بنا أم ىذه المفاكز ترمينا إلى الممدكح بقطعنا أياىا بالسير 

فكأنيا تمقينا إلييا كارتفع الغيطاف كالفدفد بالمرتميات كما قمنا في نضيجة فكؽ خمبيا يدىا كالفدفد 
 األرض البعيدة الغميظة المرتفعة.

  أنيميا في القمكب مكردىا  كقد إلى فتنى يصدر الرماح

إلى فتى بدؿه مف قكلو إلى ابف عبيد اهلل كىك الممدكح يقكؿ يصدر رماحو عف الحرب أم يرجعيا 
كيردىا كقد سقاىا مكضع كركدىا في قمكب األعداء دماءىـ كيجكز أف يككف المكرد بمعنى 

ب األعداء كمف ركل بضـ المصدر فيككف المعنى سقاىا في القمكب كركدىا أم أنيا كردت قمك 
 الميـ أراد الممدكح أم ىك الذم يكردىا كىذا ىك األجكد ليشاكؿ لفظ االصدار.

  أيعدُّ منيا كال أعددىا  لو أيادو إلٌي سػابػقةه 

لى مف صمة معنى األيادم ال مف  يقكؿ لو احساف عمٌي كنعـ سابقة متقٌدمة ماضية كيركل سالفةه كا 
دم يده كال يقاؿ لؾ إٌم يده كلكف لما كاف معنى االيادم اإلحساف صمة لفظيا ألنو يقاؿ لؾ عن

كصميا بإلى كيجكز أف يككف مف صمة السبؽ أك السمكؼ قيٌدـ عميو كقكلو أعد منيا قاؿ أبك الفتح 
أم أنا أحدىا قاؿ الجماز، ال تنتفني بعد أف رشتني، فإنني بعض أياديكا، ثـ قاؿ يريد أنو قد كىب 

ده ألنو ليس في البيت ما يدؿ عمى أنو خمصو مف كرطة كأنقذه مف بمية أك أعفاه لو نفسو كىذا فاس
عف قصاصو كجب عميو كلكنو يقكؿ أنا غذٌم نعمتو كربيب إحسانو فنفسي مف جممة نعمو فإنا أعٌد 
منيا كمف ركل أعٌد منيا كاف المعنى أنو يعد بعض أياديو كال يأتي عمى جميعيا بالعد لكثرتيا كىك 
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ف تعدكا نعمة اهلل ال تحصكىا أم ال تعدكا جميعيا مف قكلو ك  ال أعددىا ككاف ىذا مف قكلو تعالى كا 
 قكلو تعالى كأحصى كؿ شيءو عددا 

 بو كال منو ينكػدىػا  ييعطى فبل مطموي يكدرىا

تقدير معنى البيت يعطى فبل مطمو بااليادم يكدرىا أم أنو ال يمطؿ إذا كعد االحساف كال يمف بما 
كينكده أم ينغصو كيقمؿ خيره ككاف يقاؿ المنة تيدـ الصنيعة كليذا مدح اهلل سبحانو قكما يعطى 

 ، فقاؿ تعالى ثـ ال يتبعكف ما أنفقكا منا كال أذل كقاؿ الشاعر، أفسدتى المفّْ ما قدمت مف حسفو
 ليس الكريـ إذا أعطى بمناًف، 

 أكثرىا نائبلن كأجكدىا  خير قريشو أبا كأمجدىا

أباه أفضؿ قريش فيك خيرىـ أبا ألنو ليس فييـ أحده أبكه أفضؿ مف أبي الممدكح كقريش يعني أف 
اسـ لمقبيمة كلذلؾ كنى عنيا بالتأنيث كالنائؿ العطاء كأجكدىا يجكز أف يككف مبالغةن مف الجكد 

 كالجكد الذم ىك المطر كالجكدة أيضا.
  بالسيؼ جحجاحيا مسكدىا  أطعنيا بالقناًة أضػربػيػا

ر القناة كالسيؼ تأكيدا لمكبلـ مع الطعف كالضرب كما يقاؿ مشيت برجمي ككممتو بفمي أك ألف ذك
الطعف كالضرب يستعمبلف فيما ال يككف بالسيؼ كالرمح كقكليـ طعف في السف كضرب في 

 األرض كالجحجاح السيد كالمسكد الذم قد سكده قكمو 
  باعان كمغكارىا كسيدىا  أفرسيا فارسان كأطكليػا

أم ىك افرسيا إذا ركب فرسو ككاف فارسا كأكد الكبلـ بذكر الحاؿ ألف أفرس يككف مف الفرس 
كالفراسة كطكؿ الباع مما يمدح بو الكراـ كيقاؿ فبلفه طكيؿي الباع إذا امتدت يده بالكـر كيقاؿ لمئيـ 

 ضيؽ الباع كالمغكار الكثير الغارة.
  حتدىاسما ليا فرعيا كم  تاج لكمّْ بًف غالبو كبػو

لكم بف غالب أبك قريش ىك ليـ بمنزلة التاج بو يتشرفكف كيتزينكف كبو عبل فركعيـ كأصكليـ أم 
 األكالد كاألباء كالمحتد األصؿ.

 درُّ تقاصيرىا زبرجدىا  شمسي ضحاىا ىبلؿي ليمتيا
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أفضميـ  أم ىك فيما بينيـ كالشمس في النيار كاليبلؿ في الميؿ كالدر كالزبرجد في القبلدة أم ىك
كأشيرىـ كبو زينتيـ كفخرىـ كالتقاصير جمع تقاصر كقاؿ ابف جنى ىك القبلدة القصيرة كليس ىذا 

 مف القصر إنما ىك مف القصرة كىي أصؿ العنؽ كالتقصار ما يعمؽ عمى القصرة.
 كما أيتيحت لو محمدىا  يا ليتى بي ضربةن أيتيح ليا

في بعض الحركب فقاؿ ليت الضربة التي قدر ليا كاف ىذا العمكٌم قد أصابتو ضربة عمى الكجو 
محمدىا يعني الممدكح كما قدرت الضربة لو كانت بي أم ليتني فديتو مف تمؾ الضربة فكقعت بي 
دكنو كيجكز أف يككف الممدكح أتاح كجيو لمضربة حيث أقبؿ إلى الحرب كثبت حتى جرح فتمنى 

تؾ مف الشجاعة كاالناحة التقدير يقاؿ اتاح اهلل المتنبي رتبتو في الشجاعة كأنو قاؿ ليتني في رتب
لو كذا أم قدر كأضاؼ محمدا إلى الضربة شارةن إلى أنيا كسبتو الحمدى فأكثرت حتى صار ىك 

 محمد بيا.

 أثرى في كجيًو ميندىا  أثر فييا كفي الحديد كما

ىبلكو كقد ردىما عف قصدىما فيك تأثيره في يما فقكلو كما أثر قصد السيؼ كالضربة إزىاؽ ركحو كا 
في كجيو ميندىا أم ما شأنو فبل أثر تأثيرا قبيحا ألف الضربة عمى الكجو شعاري المقداـ كالعرب 
يفتخركف بالضربة في الكجو أال ترل إلى قكؿ الحصيف، كلسنا عمى األعقاب تدمي كمكمنا، كلكف 

كلذلؾ قاؿ جابر بف  عمى أقدامنا تقطر الدما، كالطعف كالضرب في الظير عندىـ مسبة كفضيحة
راالف، كلكنما يخزل أمرءه يكمـ أستو، فتا قكًمًو إذا الرماحي ىكينا، كالتينيد شحذ الحديد سيؼ ميند 

 أم مشحكذ.
  بمثمًو كالجراح تحسدىا  فاغتبطت إذ رأت تزينيا

يقكؿ اغتبطت الضربة لما رأت تزينيا بالممدكح حيف حصمت عمى كجيو كحسدتيا الجراح ألنيا لـ 
تصادؼ شرؼ محٌميا كاالغتباط يككف الزما كمتعديا كمعنى بمثمو بو كالمثؿ صمةه تقكؿ مثمي ال 
يفعؿ ىذا أم أنا ال أفعمو قاؿ الشاعر، يا عاذلي دعني مف عذلكما، مثمي ال يقبؿ مف مثمكما، 

 معناه أنا ال أقبؿ منؾ كمف ىذا قكلو تعالى ليس كمثمو شيء 
  بالمكر في قمبو سيحصدىا  كأيقف الناسي أفَّ زارعػيػا

يشير إلى أف ىذه الضربة أتتو مماكرةن ال مجاىرةن كمعنى زارعيا أف الضارب أكدع قمبو مف الغـ 
بذرا كحصده إياىا أخذه جزاءى ذلؾ يقكؿ عمـ الناس يقينا أف الذم ماكره بيذه الضربة زارعه سيحصد 

الكناية في قمبو عمى الزارع كالمعنى ما زرع أم يجازيو الممدكح جزاءى ما فعؿ كيجكز أف تعكد 
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سيحصد ما فعؿ في قمبو كتقديره إف زارعيا في قمبو بالمكر أم أنو يجازيو بما فعؿ ضربةن في قمبو 
بقتمو بيا كالضربة في القمب ال تخطىء القتؿ كفي عمى ىذا مف صمة الحصد كيجكز أف يككف مف 

 ي قمب نفسو.صمة المكر كالمعنى أف زارعيا بالمكر الذم أضمره ف
  يحدرىا خكفو كيصعدىا  أصبح حسادهي كانفسػيػـٍ 

الكاك في كأنفسيـ كاك الحاؿ يقكؿ أصبح حساده كحاؿ أنفسيـ أف خكفو ييبطيـ كيصعدىـ أم 
أقمقيـ خكفو حتى أقاميـ كأقعدىـ كحدرىـ كأصعدىـ فبل يستقركف خكفا منو كىذا كما قاؿ: أبدل 

كعندىـ المقيـ المقعدي، كيقاؿ حدرت الشيء ضد أصعدتو كأحدرتو العداةي بؾ السركر كأنيـ، فرحكا 
 لغةه.

 أنذرىػا أنػو يجػردىػا  تبكى عمى األنصؿ الغمكدي إذا

 يقكؿ إذا أنذر العمكد بتجريد السيكؼ بكت عمييا لما ذكر فيما بعده كىك قكؿ: 
  كأنو في الرقاب يغمدىا  لعمميا أنيا تصػير دمػان 

يغمد السيكؼ في دماء األعداء حتى تتمطخ بيا كتصير كأنيا دـ لخفاء لكنيا  أم لعمـ الغمكد أنو
بمكف الدـ كأنو يتخذ ليا أغمادان مف رقاب األعداء أم أنيا ال تعكد إلى الغمكد فمذلؾ تبكي عمييا 
كىذا المعنى منقكؿ مف قكؿ عنترة، كما يدرم جرية أف نبمي، يككف جفيرىا البطؿ النجيد، كمثؿ 

كؿ حساف، كنحف إذا ما عصتنا السيكؼ، جعمنا الجماجـ أغمادىا، كقكؿ الجماني، ىذا في ق
منابرىف بطكف األكؼ، كأغمادىف رؤكس الممكؾ، كيقكؿ ابف الركمي، كفى مف العزّْ أف ىزكا 

 مناصميـ، فمـ يكف غير ىاـ الصيد أجفانا، 
  يذميا كالصديؽ يحمدىا  أطمقيا فالعدك مف جزعو 

لغمكد فذميا العدك خكفا كجزعا منيا كحمدىا الصديؽ لحسف ببلئيا عمى اطمؽ األنصؿ مف ا
 العدك.

  كصب ماًء الرقاب يخمدىا  تنقد الناري مف مضػاربػيػا

 أم أنيا تصير إلى األرض لشدة الضرب فتكرم النار كيخمدىا ما ينصب مف الدماء عمييا 
ـي ميجتػو   يكمان فأطرافيف منشديىا  إذا أضؿَّ اليما

ى اضبلؿ اليماـ الميجة أف يقتؿ كال يدرم قاتمو أم إنما تطمب ميجتو مف أطراؼ سيكفو النيا معن
قكاتؿ الممكؾ كالمنشد مكضع الطمب كيركم تنشدىا أم أنيا تطمب ثأر الممكؾ كيركل تنشدىا 
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كاالنشاد تعريؼ الضالة أم أف أطرافيف تعرفيا كتقكؿ عندم ميجةه فمف صاحبيا كيركم فأطرافيف 
نصب كينشدىا بالياء يعني اليماـ يطمب ميجتو في أطرافيف كنصب أطرافيف ينشد مؤخران كما بال

 تقكؿ زيدا ضربتو 

 أنؾ يا ابف النبي أكحدىا  قد أجمعت ىذه الخميقة لي

يقكؿ اجمعت ىذه الخميقة مكافقةن لي أنؾ أكحدىـ كيجكز أف يككف عمى التقديـ كالتأخير أم أكحدىا 
فضاال عمٌي كال يككف في ىذا كثير مدح كيجكز أف يككف المعنى لي أم أكحدىا إحسا نان إلٌي كا 

 أجمعت فقالت لي كالقكؿ يضمر كثيرا في الكبلـ كاالكؿ أكجو 
 شيخ معدٍّ كأنتى أمردىا  كأنؾ باألمس كنتى محتمما

يريد أنؾ بالتشديد فخفؼ مع المضمر ضركرةن كما قاؿ آخر، فمك أنؾ في يـك الرخاء سألتني، 
نما يحسف التخفيؼ مع المظير كقكؿ الشاعر، كصدرو مشرًؽ  فراقؾ لـ أبخؿ كأنًت صديؽ، كا 
النحًر، كأف ثدييو حقاًف، الف اإلضمار يرد األشياء إلى أصكليا كيركل كأنت باألمس عمى 

استئناؼ الكبلـ يقكؿ باألمس كنت في حاؿ احتبلمؾ كمركدتؾ شيخ معٌد فكيؼ بؾ اليـك مع عمك 
في ضمف الكبلـ كفحكل الخطاب كالكاك في كأنت أمردىا عطؼ عمى الحاؿ يقكؿ كنت السف كىذا 

 شيخ معٌد محتمما.
  ربيتيا كاف منؾ مكلدىا  ككـ ككـ نعمةو مجػمػمةو 

ف أراد االستفياـ لـ يجز في نعمة إال  الكجو أنو أراد بكـ الخبر عف كثرة ما لو مف النعـ عنده كا 
ربيتيا حافزت عمييا بأف قرنتيا بأمثاليا ككاف منؾ ابتداءىا أم  النصب كالمجممة المعظمة كمعنى

 أنت ابتدأتني بالصنيعة ثـ ربيتيا كلـ تكف كاحدةن تنسىى عمى طكؿ العيد.
 أقرب منٌي إلٌي مكعدىا  ككـ ككـ حاجةو سمحت ليا

سمحت بيا أم بقضائيا فحذؼ المضاؼ كالمعنى قضيتيا لي ككذلؾ قكلو مكعدىا أم مكعد 
ذا قرب مكعد قضائ يا كىذا اخباره عف قصر الكعد كقربو مف اإلنجاز كال شيءى أقربي إليؾ منؾ كا 

 االنجاز صارت الحاجةي مقضيةن عف قريب.
 بر إلي منزلي تػرددىػا  كمكرماتو مشت عمى قدـً اؿ
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م بيا المكرمة ما يكـر بو اإلنساف مف بٌر كلطؼ كاراد بيا ىينا ثيابان أنفذىا إلييا لقكلو أقر جمد
كمعنى عمى قدـ البٌر أف حامميا إليو كاف مف جممة اليدية كالبر كيجكز أف يريد مكرمات عمى أثر 

 بر سابؽ كمعنى ترددىا أم تعيدىا إلٌي كتكٌررىا عمٌي كيركم تردُّدىا عمى المصدر 
  أقدري حٌتى المماًت أمجديىا  أقرَّ جمدم بيا عمػٌي فػبل

الخمع كالمباس لمناظريف فكأنو باكتسائو بيا ناطؽ مقٌر كما قاؿ  اقرار الجمد بظيكر ما عميو مف
 الناشىء األكبر، كلك لـ يبح بالشكًر لفظي لخبرت، يميني بما أكليتني كشماليا، 

  خيري ًصبلًت الكريـ أعكدىا  فعد بيا ال عدمتػيػا أبػدان 

و كىك في المكتب ما يقكؿ أعد ىذه المكرمات فإف خير ما كصؿ بو الكريـ أكثره عكدا كقيؿ ل
 أحسف ىذه الكفرة فقاؿ: 

  منشكرةى الضفريف يكـى القتاؿ  ال تحسف الكفرةي حتى تػرل

الناس يرككف الشعرة كالصحيح ركاية مف ركل ال تحسف الكفرة ىي الشعر التاـ عمى الرأس كالضفر 
فقد سمى  معناه الشٌد كيسمىى ما يشٌد عمى الرأس مف الذكائب الضفائر كمف سماىا الضفر

بالمصدر يقكؿ إنما يحسف الشعر يكـ القتاؿ إذا نشرت ذكائبو كيعني بيذا أنو شجاع صاحب 
 حركب يستحسف شعره إذا انتشر عمى ظيره يـك القتاؿ ككانكا يفعمكف ذلؾ تيكيبل لمعدك.

  يعميا مف كؿ كافي السباؿ  عمى فتنى معتقؿو صػعػدةن 

لسيؼ إذا حمد كبل منيا حمؿ مثميا كالصعدة الرمح يقاؿ اعتقؿ الرمح كتنكب القكس كتقمد ا
القصير كمعنى يعميا يسقييا الدـ مرةن بعد أخرل مف كؿ رجؿ تاـ السبمة كىي ما استرسؿ مف مقدـ 

 المحية يقكؿ إنما يحسف شعرم إذا كنت عمى ىذه الحالة.
 كقاؿ في صباه كقد مر برجميف قد قتبل جرذا كابرزاه يعجباف الناس مف كبره 

  أسير المنايا صريع العطب  قد أصبح الجرذي المستغػيري ل

المستغير الذم يطمب الغارة عمى ما في البيكت مف المطعـك يقكؿ أسرتو المنايا كصرعو العطب 
 كاليبلؾ كالجرذ جنس مف الفأر.
  كتبلهي لمكجو فعؿ العربٍ   رماهي الكنانيُّ كالعامػرمُّ 

ف المذاف احدىما مف بني كنانة كاآلخر مف بني عامر يقكؿ رمى الجرذ حتى صاده ىذاف الرجبل
 كصرعاه لكجيو كما تفعؿ العرب بالقتيؿ.
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  فأيكما غؿ حر السمب  كبل الرجميًف أتمى قتموي 

يقكؿ كبلىما تكلى قتمو أم اشتركتما في قتمو فإيكما انفرج بسمبو كىك ما يسمب مف ثياب المقتكؿ 
 ا استيزاءه بيما ككذلؾ قكلو: كسبلحو كحٌرة جيدة كغؿ أم خاف ككؿ ىذ

  فإٌف بو عضةن في الذنبٍ   كأيكما كاف مف خمػًفػوً 

 كقاؿ أيضا في صباه ييجك القاضي الذىبي 
 ثَـّ اختبرت فمـ ترجع إلػى أدبً   لما نسبت فكنت ابنػان لػغػير أبً 

  مشتقةن مف ذىاب العقؿ ال الذىب  سميت بالذىبي الػيـك تػسػمػيةن 

اب لما في البيت األكؿ يقكؿ لما لـ يعرؼ لؾ أبه كلـ يكف لؾ أدبه تعرؼ بو سميت ىذا البيت جك 
اليـك بالذىبي أم أف ىذه النسبة مستحدثةه لؾ ليست بمكرثةو كاشتقاقيا مف ذىاب العقؿ ال مف 

 الذىب أم إنما قيؿ لؾ الذىبي لذىاب عقمؾ ال ألنؾ منسكًب إلى الذىب.
  ا أييا المقبي الممقى عمى المقبي  ممقبه بؾ ما لقػبػتى كيؾ بػو

يقكؿ ما لقبت بو ممقبه بؾ أم أنت شيف لقبؾ كأنت بنفسؾ عاره لو فمقبؾ ممقنى عمى لقبو أم عمى 
عارو كخزمو كيقاؿ كيمؾ ككيبؾ ثـ يخفؼ فيقاؿ كيؾ كمثؿ ىذا الكبلـ ال يستحسف كال يستحؽ 

صباه مف ديكانو كاف أكلى بو كأكثر  التفسير كال يساكم الشرح كلك طرح أبك الطيب المتنبي شعر
 الناس لـ يرك ىاتيف القطعتيف.

 كقاؿ أيضا يمدح إنسانا كأراد أف يستكشفو عف مذىبو 
 ىـ أقاـ عمى فكادو أنجمػا  كيٌفي أراني كيًؾ لكمًؾ ألكما

يقكؿ لمعاذلة كٌفي كاتركي عذلي فقد أراني لكمؾ ابمغ تأثيرا كأشد عمى ىـ مقيـ عمى فكاد راحؿ 
ذاىب مع الحبيب كذلؾ أف المحزكف ال يطيؽ استماع المبلـ فيك يقكؿ لكمؾ اكجع في ىذه الحالة 
فكفى كدعي المـك كقاؿ ابف جنى يقكؿ أراني ىذا اليـ لكمؾ أيام أحؽ بأف يبلـ منى كعمى ما قاؿ 

الذم الـك مبنى مف الممـك كأفعؿ ال يبني مف المفعكؿ إال شاذا كقاؿ قـك الـك مع المميـ كىك 
استحؽ المـك يقكؿ ليا الميـ أراني لكمؾ ابمغ في االالمة كاستحقاؽ المـك كىذا في الشذكذ كما ذكره 
ابف جنى كيقاؿ انجمت السماء إذا اقمعت عف المطر كانجـ المطر أم أمسؾ كال يقاؿ أنجـ الفكاد 

 كاعممني.كال فكاد مندـ كلكٌنو استعممو في مقابمة أقاـ عمى الصد كمعنى أراني عرفني 
 دما لحمان فيخمو السقاـ كال  كخياؿ جسـو لـ يخؿ لو اليكل
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نكر لجسمو الخياؿ ليدؿ بو عمى دقتو كنحكلو فإف الخياؿ اسـ لما يتخيؿ لؾ ال عف حقيقة كىك 
عطؼ عمى اليـ في البيت األكؿ يقكؿ لـ يترؾ اليكل بجسمي محبل لمسقـ مف لحـ كدـ فيعمؿ 

 فيو.
  يا جنتي لظننت فيو جينما  ييبوكخفكؽ قمبو لك رأيت ل

الخفكؽ كالخفقاف اضطراب القمب كالمييب ما التيب مف النار كيريد بمييب قمبو ما فيو مف حرارة 
الشكؽ كالكجد كعنى بالجنة الحبيبة يقكؿ ليا لك رأيت ما في قمبي مف حر الشكؽ كالكجد لظننت 

ف أراد بالعاذلة أف جينـ في قمبي كانتقؿ مف خطاب العاذلة إلى خطاب ال حبيبة كالقصة كاحدة كا 
الحبيبة لـ يكف انتقاال كلكف الحبيبة ال تعذؿ عمى اليكل أال ترل إلى قكؿ البحترم، عذلتنا في 

 عشقيا أـ عمرك، ىؿ سمعتـ بالعاذؿ المعشكًؽ، 
ذا سحابة صد حبو أبرقػت   تركت حبلكة كؿ حبو عمقما  كا 

خائؿ الصدكد زالت حبلكة الحب فصارت عمقما كىك استعار لمصدكد سحابا يقكؿ إذا ظيرت م
 شجر مر يقاؿ ىك شجر الحنظؿ كأبرقت السحابة أظيرت برقيا.

  أكؿ الضنا جسدم كرض األعظما  يا كجو داىػية الػذم لػكالؾ مػا

قاؿ ابف جنى داىية اسـ التي شبب بيا كقاؿ ابف فكرجة ليست باسـ عمـو ليا كلكف كنى بيا عف 
يؿ التضجر لعظيـ ما حؿ بو مف ببلئيا أم انيا لـ تكف إال داىيةن عمى كالكجو قكؿ اسميا عمى سب

ابف جنى لتركؾ صرفيا في البيت كلك لـ تكف عمما لكاف الكجو صرفيا يقكؿ لكجو الحبيبة لكالؾ 
ما تسمط اليزاؿ عمى جسدم كما دؽ عظمي كالرض الدؽ كالكسر كرضاض كؿ شيءو دقاقو 

 كأني كسرٍت عظامي كالمعنى ما ضعفت حتى 
  أمسيتي مف كبدم كمنيا معدما  إف كاف أغناىا السمك فإنػنػي

يقكؿ أف كاف السمك أغناىا عني فميست تحتاج إلى كصمي فإني قد عدمتيا كعدمت كبدم ألف 
ىكاىا أحرقيا فأنا معدـ منيا كمف الكبد أم أنيا سالية عني كأنا فقير إلييا كركم ابف جنى مصرما 

المعسر كالعرب تقكؿ كبل ينجع منو كبد المصـر يقكؿ إذا رآه المصـر كىك الذم ال ماؿ قاؿ كىك ك
 لو حزف أف ال يككف لو ماؿ فيرعاه فاكجعتو كبده.

  شمسي النياًر تقؿ ليبل مظمما  غصفه عمى نقكل فبلةو نابػته 
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الرمؿ يثني  يصؼ الحبيبة يقكؿ ىي غصف يعني قامتيا نابت عمى رممي فبلة يعني ردفييا كالنقا
عمى نقكيف ككجييا شمس النيار تحمؿ مف شعرىا ليبل مظمما كاالقبلؿ حمؿ الشيء يقاؿ أقؿ 

 الشيء إذا حممو.
 إال لتجعمني لغرمي مغنما  لـ تجمع األضدادي في متشابوو 

يعني باالضداد ما ذكر مف دقة قامتيا كثقؿ ردفييا كبياض كجييا كسكاد شعرىا كىي عمى 
متشابية الحسف يقكؿ لـ تجمع ىذه االكصاؼ المتضادة في شخصو تماثؿ حسنو تضادىا مجمكعة 

إال لتجعمني ىذه االضداد غنما لغرمي أم لما لزمني مف عشقيا كىكاىا كالمعنى إال لتستعبدني 
 كترتيف قمبي كيركل لـ تجمع االضداد عمى اسناد الفعؿ إلى الحبيبة.

 كاصفيًو فافحما بيرت فانطؽ  كصفاًت أكحدنا أبي الفضؿ التي

شبو االضداد بصفات الممدكح مف ككنو ميرِّا عمى االعداء حمكا لبلكلياء كطمقا عند الندل جيما 
عند المقاء كما اشبو ىذه كبيرت كغمبت بظيكرىا كالشمس تبير النجـك يعني أنيا غمبت الكاصفيف 

ـ أفحميـ بعجزىـ عف فمـ يقدركا عمى كصفيا فانطؽ كاصفيو ألنيـ رامكا كصفو ككصؼ محاسنو ث
ادراكو كالمفحـ الذم ال يقكؿ الشعر كاإلفحاـ ضد اإلنطاؽ كيجكز أف يككف التشبيو في الصفات 

 لمجمع أم لجمع صفات الممدكح.
  أعطاؾ معتذرا كمف قد أجرما  يعطيؾ مبتدئا فإف أعجػمػتػو

الطيب التكاضع  التعظـ أظيار العظمة كضده التكاضع كىك أف يظير الضعة مف نفسو ككضع أبك
مكضع الضعة كالخساسة كما كضع التعظـ مكضع العظمة يقكؿ يرل شرفو كارتفاع رتبتو في 

تكاضعو كاتضاعيا في تكبره كالمعنى يرل العظمة في أف يتكاضع كيرل الضعة في أف يتعظـ أم 
 فميس يتعظـ.

  خاؿ السؤاؿ عمى النكاؿ محرما  نصر الفعاؿ عمى المطاؿ كأنمػا

فتح الفاء يستعمؿ في الفعؿ الجميؿ كالمطاؿ المماطمة كىي المجافعة كلك ركل المقاؿ كاف الفعاؿ ب
أحسف ليككف في مقابمة الفعاؿ يقكؿ نصر فعمو عمى القكؿ كعطاءه عمى المطؿ أم يعطى كال يعد 
ا كال يماطؿ كأنو ظف أف السؤاؿ حراـ عمى النكاؿ كال يحكج إلى السؤاؿ بؿ يسبؽ بنكالو السؤاؿ كىذ
مجازه كتكسع لف النكاؿ ال يكصؼ بأنو يحـر عميو شيءه كلكنو أراد أف يذكر تباعده عف االنجاء 

 إلى السؤاؿ.
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  مف ذات ذم الممككت أسمى مف سما  يا اييا الممؾ المصػفػى جػكىػران 

يريد بالجكىر االصؿ كالنفس كذت ذم الممككت ىك اهلل تعالى يقكؿ أييا الممؾ الذم خمص جيكران 
اصبل كنفسا مف عند اهلل أم اهلل تعالى تكلى تصفية جكىره ال غيره فيك جكىر مصفى مف عند أم 

اهلل تعالى كىذا مدح يكجب الكىـ كالفاظه مستكرىة في مدح البشر كذلؾ أنو أراد أف يستكشؼ 
ف أنكر عمـ أنو حسف  الممدكح عف مذىبو حتى إذا رضى بيذا فقد عمـ أنو ردم المذىب كا 

سمى مف سما مف صفات ذم الممككت كابف جنى يجعمو لمممدكح ألنو قاؿ ىك منادم االعتقاد كأ
 كأنو قاؿ يا أعمى مف عبل قاؿ كيجكز أف يككف مكضعو رفعا كأنو قاؿ أنت أعمى مف عبل.

  فتكاد تعمـ عمـ ما لـ يعمما  نكر تظاىر فيؾ الىكتػيو

ضو بعضا كالىكتيو الييو كىذه تظاىر كظير بمعنى كيجكز أف يككف بمعنى تعاكف أم أعمف بع
لغة عبرانية يقكلكف هلل تعالى الىكت كلؤلنساف ناسكت يقكؿ قد ظير فيؾ نكر اليي تكاد تعمـ بو 
الغيب الذم اليعممو أحد إال اهلل عز كجٌؿ كقاؿ ابف جنى نصب الىكتية عمى المصدر كيجكز أف 

المفظ ألف النكر فظ مذكر كال يككف حاال مف الضمير الذم في تظاىر كىذا خطا في الركاية ك 
 تؤنث صفتو.

  مف كؿ عضكو منؾ أف يتكمما  كييـ فيؾ إذا نطقت فصػاحةن 

أم كييـ ذلؾ النكر اآلليي لظيكره أف يتكمـ كينطؽ مف كؿ عضك مف أعضائؾ بخبلؼ سائر 
الناس الذيف ال ينطقكف إال مف أفكاىيـ جعؿ ظيكره في كؿ عضك منو نطقا كالمعنى لفصاحتؾ 

 ؿ النكر ذلؾ فيؾ.يفع
  مف كاف يحمـ باآللو فأحمما  أنا مبصر كأظف أني نػائـ

نما قاؿ ىذا استعظاما لرؤيتو كما قاؿ، أحمما نرل أـ  يقكؿ أنا أبصرؾ كأظف أني أراؾ في النـك كا 
زمانا جديدان، كذلؾ أف اإلنساف إذا رأل شيئان يعجبو كأنكر رؤيتو يقكؿ أرل ىذا حمما أم أف مثؿ 

يرل في اليقظة كىذا كما قاؿ اآلخر، أبطحاء مكة ىذا الذم، أراه عيانا كىذا أنا، استفيـ  ىذا ال
متعجبا مما رأل ثـ حقؽ أنو يراه يقظاف ال نائما بباقي البيت كالمعنى اليحمـ أحد برؤية اهلل تعالى 

رل أنت كىذه كال يراه في النـك أحدؽ حتى أرل أنا أم كما ال يرل اهلل تعالى في النـك كذلؾ ال ت
مبالغة مذمكمة كافراط كتجاكز حد ثـ ىك غمط في انكار رؤية اهلل تعالى في النـك فإف االخبار قد 
تكاتر بذلؾ كنكر المعبركف حكـ تمؾ الرؤيا في كتبيـ كركل أف ممكامف الممكؾ رأل في نكمو أف 

ما لما رأل حتى قاؿ اهلل تعالى قد مات كقص رؤياه عمى المعبريف فمـ ينطقكا فييا بشيء استعظا
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مف كاف أعمميـ تأكيؿ رؤياؾ أف الحؽ قد مات في بمدؾ لظممؾ كجكرؾ كذلؾ أف اهلل تعالى ىك 
 الحؽ فعمـ الممؾ أنو كما قاؿ فرجع عف ظممو كتاب.

  صار اليقيف مف العياف تكىما  كبر العياف عمى حػتػى إنػو

مى ما أعاينو مف الممدكح كحالو حتى ىذا البيت تأكيد لما ذكرنا في البيت األكؿ يقكؿ عظـ ع
شككت فيما رأيت إذ لـ أر مثمو كلـ اسمع بو حتى صار المعايف كالمتكىـ المظنكف الذم اليرل 
كالصحيح ركاية مف ركل إنو بكسر االلؼ ألف ما بعد حتى جممة كىي ال تعمؿ في الجمؿ كما 

 اف خطأى.تقكؿ خرج القـك حتى إف زيدا خارج كمف ركل أنو بفتح االلؼ ك
  نقـ تعكد عمى اليتامى أنعما  يا مف لجكد يديو في أمكالػو

يقكؿ جكدؾ يفرؽ مالؾ كأنو ينتقـ منو كما ينتقـ مف العدك باىبلكو كتمؾ النقـ في امكالؾ نعـ عمى 
األيتاـ الف التفريؽ فييـ كلك ركل عمى البرايا كاف أعـ كأشمؿ الف االيتاـ مقصكر عمى نكع مف 

 الناس.
  كيقكؿ بيت الماؿ ما ذا مسمما  يقكؿ الناس ما ذا عاقػبلن حتى 

يقكؿ يفرط في جكده حتى ينسبو الناس إلى الجنكف كيقكؿ بيت الماؿ ليس ىذا مسمما ألنو فرؽ 
بيكت أمكاؿ المسمميف كلـ يدع فييا شيئان كمثمو قكؿ ابي نكاس، جدت باألمكاؿ حتى، قيؿ ما ىذا 

ؿ حتى، حسبكه الناس حمقان، كقكؿ الطائي، ما زاؿ ييذم بالمكاـر صحيح، كقاؿ ايضا، جاد باألمكا
كالندل، حتى ظننا أنو محمكـ، كىذا معنى بارده كقد زاده الطائي فسادا كاصؿ ىذا المعنى مف قكؿ 

 عبيد بف أيكب العنبرم، ما كاف يعطي مثميا في مثمو، إال كريـ الخيـ أك المجنكف.
  تريد لما أريد مترجما إذ ال  إذكار مثمؾ ترؾ إذكارم لو

يقاؿ انكرتو كذا بمنزلة ذكرتو كالمترجـ المعبر عف الشيء مثؿ الترجماف يقكؿ إذا تركت انكارم لؾ 
حاجتي فيك انكار مثمؾ ألنؾ تعمـ ما أريد فبل تحتاج إلى مف يترجـ لؾ عما في ضميرم كالمعنى 

ذا الجكد كاف عكني عمى المرء تقاضيتو  بترؾ التقاضي كقاؿ أيضا في مف قكؿ أبي تماـ، كا 
 صباه.

  بريا مف الجرحى سميمان مف القتؿ  محبي قياـ ما لذالكػـ الػنػصػؿ

قاؿ ابف جنى معناه يا مف يحب مقامي كترؾ االسفار كيؼ اقيـ كلـ أجرح بنصمي اعدائي كالقياـ 
ع الكناية في عمى ما قاؿ الكقكؼ كترؾ الحركة مف قكليـ قامت الدابة إذا كقفت كقاـ الماء كجم
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ذلكـ ألنو خاطب الجماعة كالصحيح أف القياـ ىنا قياـ إلى الشيء أك بالشيء يقكؿ أييا المحبكف 
قيامي إلى الحرب أك بالحرب ما لنصمكـ ال يقتؿ كاليجرح كليس فيو آثار الضرب أم لـ ال 

 تعينكنني بالسيؼ إف أحببتـ قيامي.
  الياـ في جكدة الصقؿ كجكدة ضرب  أرل مف فرندل قطعةن فػي فػرنػده

الًفرند يركل بفتح الراء ككسرىا كىك معرب كمعناه ما يستدؿ بو عمى جكدة الحديد كاآلثار كالنقط 
يقكؿ أرل مف قكتي كنشاطي قطعة في فرند ىذا السيؼ أم لو حدةه كمضاءه كحدتي كمضائي ثـ 

يجد بو الضرب كمف  قاؿ كجكدة الضرب في جكدة الصقؿ أم إذا لـ يكف السيؼ جيد الصقؿ لـ
نصب جكدة فمعناه أرل جكدة الضرب في جكدة صقؿ السيؼ أم قد أجيد صقمو ليجكد بو 

 الضرب.
  أرتؾ أحمرار المكت في مدرج النمؿ  كخضرةي ثكًب العيش في الخضرًة التي

خضرة ثكب العيش استعارة مف خضرة النبات كالنبات إذا كاف أخضر كاف رطبا ناعما كقكلو في 
ة يعني خضرة السيؼ كيحمد مف السيؼ ما كاف مشربا خضرةن كما قاؿ الشاعر، ميند كأنما الخضر 

طباعو، أشربو باليند ماءى اليندبا، كقاؿ البحترم، حممت حمائمو القديمة بقمة، مف عيد عادو غضةن 
لـ تذبؿ، كأحمرار المكت شدتو يقاؿ مكت أحمر أم شديد كاصمو مف القتؿ كسيبلف الدـ كقاؿ عمى 
رضى اهلل عنو كنا إذا احمر البأس اتقينا برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أم إذا اشتد كمنو حمارة 
القيظ كمدرج النمؿ مدبو كىك حيث درج فيو بقكائمو فاثر فيو آثارا دقيقة جعؿ لمنصر مدرج النمؿ 

 لما فيو مف آثار الفرند يقكؿ طيب العيش في السيؼ أم في استعمالو كالضرب بو.

  فما أحده فكقي كما أحده مثمي  ط عنؾ تشبييي بما ككأنػوأم

اإلماطة الدفع كالتنحية كحكى ابف جنى عف أبي الطيب أنو كاف يقكؿ في تفسير بما ككأنو أف ما 
سبب لمتشبيو ألف القائؿ إذا قاؿ آلخر بـ تشبو ىذا قاؿ لو المجيب كأنو األسد أك كأنو األرقـ فجاء 

كىك كأف كبمفظ ما التي كانت سؤاال فأجيب عنيا بكأف فذكر السبب المتنبي بحرؼ التشبيو 
ف لـ يكف لمتشبيو فإنو يقاؿ ما ىك إال  كالمسبب جميعا كسمعت أبا افضؿ العركضي يقكؿ ما كا 
األسد فيككف أبمغ مف قكليـ كأنو األسدي يقكؿ المتنبي ال تقؿ لي ما ىك إال كذا أك كأنو كذا لنو 

أحد فتشبيني بو كىذا قكؿ القاضي أبي الحسف عمٌي بف عبيد العزيز  ليس فكقي أحد كال مثمي
حكاه مف ابي الطيب فيقكؿ ما يأتي لتحقيؽ التشبيو تقكؿ ما عبد اهلل إال األسد كما قاؿ لبيد، كما 
المرء إال كالشياب كضكئو يعكد رمادان بعد إذ ىك ساطع، كليس ينكر أف ينسب التشبيو إلى ما إذا 
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ثر كقاؿ ابف فكرجة ىذه ما التي تصحب كانما إذا قمت كأنما زيد االسد أال تراىا كاف لو ىذا األ
صارت بكثرة االستعماؿ مع كاف كالمتحدة ككاف االستاذ أبك بكر يقكؿ ما ىينا اسـ بمعنى الذم 

كمعناه أف يقاؿ لـ يشبو بالبحر كأنو ما ىك نصؼ الدنيا يعنكف البحر ألف الدنيا بره كبحره كيقكلكف 
أنو ما ىك سراج الدنيا يعنكف الشمس كالقمر كأنو ما أبصر بيا كىي العيف فمما كانكا يكثركف لفظ ك

 ما في المشبو بو ذكره المتنبي مع كأف أيضا.
ياه كطػرفػي كذابػمػي   نكف كاحدان يمقى الكرل كأنظرف فعمي  فذرنػي كا 

ياه يعني النصؿ كالطرؼ الفرس الكريـ كالذابؿ ما الف كاىتز مف الرماح يقكؿ دعني كىذا السيؼ  كا 
كفرسي كرمحي حٌتى نجتمع فنككف في رأم العيف شخصا كاحدان يمقى الكرل أم نحاربيـ فانظر 

ذا  ذا قمت يمقى بالياء كاف مف صفة النكرة كيككف بالرفع كا  بعد ذلؾ إلى ما أفعمو مف قتؿ االعداء كا 
ف جنى كقد الذ في ىذا البيت بمفظ ذم قمت بالنكف قمت نمؽ بالجـز ألنو بدؿ مف نككف قاؿ اب

الرٌمة كمعناه في قكلو، كليؿو كجمباًب العركسو أدرعتو، بأربعةو كالشخص في العيف كاحدي، أحُـّ 
 عبلفيّّ كأبيضي صارـه، كأعيس ميرمّّ كأركع ماجدي كقاؿ في صباه أيضا: 

لى كـً   إلى أمّْ حيفو أنتى في زمّْ ميحرـً   كحتى مت في شقكةو كا 

المحـر العرم ألنو ال يمبس المخيط يقكؿ إلى متى أنت عرياف شقٌي بالفقر ككـ معناه  زم
االستفياـ عف العدد إلى أم عدد مف أعداد الزماف مف السنيف كالشيكر كاألياـ كيجكز أف يريد أف 

المرحـ ال يصيب شيئان كال يقتؿ صيدان فيك يقكؿ حتى متى أنا كالمحـر مف قتؿ األعداء كىك 
 و.الكج

ال تمت تحت السيكؼ مكرما   تمت كتقاسي الذؿ غير مكرـً   كا 

ىذا حث منو عمى الحرب كطمب العز يقكؿ إف لـ تقتؿ في الحرب كريمان مت غير كريـ في الذؿ 
 كالىكاف أم فؤلف تصبر عمى شدة الحرب خيره مف أف تيرب ثـ ال تنجك مف المكت في الذٌؿ.

  يرل المكت في الييجا جنى النحًؿ في الفـً   جػدو كثػب كاثػقػان بػالػمػًو كثػبةى مػا

جنى النحؿ ما يجتني مف خبلياىا مف العسؿ يقكؿ بادر إلى الحرب بدار شريؼو يستحمي المكت 
 كما يستحمي العسؿ.

 كقاؿ في صباه في الشامية يمدح سعيد بف عبد اهلل بف الحسيف الكبلبي 
  ارى عمى ضعفي كما عىدىالكالبيفي ج  أحيي كأيسري ما قاسيتي ما قػتػبل
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أخبر عف نفسو بالحياة مع أف أقؿ ما يقاسيو مف شدائد اليكل قاتؿه يقكؿ أقؿ كاىكف ما قاسيت 
قاتؿه كأنا مف ذلؾ أحيا كالفراؽ جار عمى ضعفي حيف فرؽ بيف كبيف احبتي ككنت ضعيفا بمقاساة 

 اليكل كلـ يعدؿ حيف ابتبلني ببعدىـ.
  كالصبر ينحؿي في جسمي كما نحبل  نكل أبػداكالكجد يقكل كما تقكل ال

 يقكؿ الحزف يزداد قكة كما يزداد البعد كؿ يـك كالصبر يضعؼ كيقؿ كما يضعؼ الجسـ.

 سببل ليا المنايا إلى أركاحنا  لكال مفارقة األحباب ما كجدت

فراؽ كىذا مف يقكؿ لكال الفراؽ لما كاف لممنية طريؽ إلى اركاحنا أم إنما تكصمت إلينا بطريؽ ال
 قكؿ أبي تماـ، لك حار مرتادي المنيًة لـ يجد، إال الفراؽ عمى النفكس دليبل، 

  ييكل الحياة كأما إف صددت فبل  بما بجفنيؾ مف سحرو صمى دنفػان 

الدنؼ كالدنؼ المريض المدنؼ يقكؿ أقسـ عميؾ بما بجفنيؾ مف سحر صمى مريضا يحب الحياة 
ميس يحب الحياة كعنى بسحر جفنييا أنيا بنظرىا تصيد في كصالؾ فإف ىجرت كأعرضت ف

القمكب كتغمب عقكؿ الرجاؿ حتى كأنيا سحرتيـ كقكلو ييكل الحياة كيجكز بغير ياء عمى الجكاب 
لؤلمر كيجكز بالياء عمى نعت النكرة كالمعنى مف قكؿ دعبؿ، ما أطيبى العيشى فأما عمى، أف ال 

 ًؾ أك ساعةن، تباعي بالدنيا إذف ما غبل، أرل كجيًؾ يكمان فبل، لك أف يكما من
  شيبان إذا خضبتوي سمكةه نصبل  إال يشب فمقد شابت لو كبػده 

يقكؿ إف ال يشب ىذا الدنؼ يعني نفسو ألنو شاٌب فمقد شابت كبده لشدة ما يقاسي مف حرارة الكجد 
تبقى كال تدـك كالشكؽ فإف خضبت السمكة ذلؾ الشيب ذىب ذلؾ الخضاب كلـ يبؽ الف سمكتو ال 

فإذا زاؿ السمكة زاؿ خضاب كبده كعاد الشيب كىذا مف قكؿ أبي تماـ، شاب رأسي كما رأيتي 
مشيبى الرأس إال مف فضؿ شيًب الفؤاًد، كىذا مما استقبح مف استعارتو كالمتنبي نقؿ شيب الفؤاد 

 إلى الكبد.
  تزكره في رياًح الشرًؽ ما عقبل  يجف شػكقػان فػمػكال أف رائحة

يقكؿ ىذا الدنؼ يصير مجنكنا مف شٌدة شكقو فمكال أنو يجد رائحة مف حبيبة إذا ىبت الرياح مف 
 ناحية المشرؽ لما كاف لو عقؿ كلكف يخؼ جنكنو إذا كجد رائحة حبيبو.

 كأال مف لـ يذؽ طرفان منيا فقػد  ىا فأنظرم أك فظني بي ترل حرقا
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ذا فانظرم إلٌي أك فكرم في أف لـ تنظرم فظني بي  ىا تنبيو كيجكز أف يككف اشارة يقكؿ ىا أنا
أم فاستعممي فٌي الرؤية أك الركٌية ترل بي حرقا مف حبؾ مف لـ يجرب القميؿ منيا فقد نجا مف 
ببلء الحب يقاؿ كأؿ يئؿ كأال إذا نجا كالنصؼ اآلخر مف البيت كصؼه لما ذكر مف الحرؽ كقد 

، تكخي األجر أك  أجمؿ المتنبي ما فٌصمو البحترم في بيتيف مف قكلو، أعيدم في نظرة مستثيبو
 كره األثاما، ترىل كبدان محرقة كعينا، مؤرقةن كقمبا مستياما، 

  إلى التي تركتني في اليكل مثبل  عؿَّ األمير يرل ذيلىي فيشفع لػي

عٌؿ بمعنى لعٌؿ كيشفع بالرفع عطؼ عمى يرل كبالنصب عمى جكاب التمني يقكؿ لعؿ الممدكح 
ما أنا فيو مف ذؿ اليكل فيككف شفيعا لي إلى الحبيبة التي جعمتني يضرب بي المثؿ في  يرل

 ، العشؽ لتكاصمني بشفاعتو كالمعنى مف قكؿ أبي نكاس، سأشكك إلى الفضؿ بف يحيى بف خالدو
ىكاىا لعؿ الفضؿ يجمع بيننا، كىذا احسف مف قكؿ المتنبي ألف الجمع بينيما يمكف بأف يعطيو 

ما يتكصؿ بو إلى محبكبتو كالشفاعة تككف بالمساف كذلؾ نكع مف القيادة عمى أني مف الماؿ 
سمعت العركضي يقكؿ سمعت الشعراني يقكؿ لـ اسمع المتنبي ينشده إال فيشفعني مف قكليـ كاف 

لى آخر أم صيرتو شفعان فيككف كما قاؿ أبك نكاس.  كتران فشفعتو بآخر كا 
  لما بصرتي بو بالرمًح معتقبل  أيقنتي أفَّ سعيدان طالبه بدمػي

يقكؿ عممت يقينا أنا الممدكح يطمب بدمي إف سفكتو الحبيبة كيأخذ منيا ثأرم لما رأيتو قد حمؿ 
رمحو معتقبل عند تكجيو إلى قتاؿ االعداء يعني أنو يدرؾ ثأر أكليائو كال يضيعو كاالعتقاؿ أف 

ميؿ، لما رمت ميجتي قالت لجارتيا، لقد يحمؿ الرمح بيف ساقو كركابو كىذا مف قكؿ المؤمؿ بف أ
، كاهلًل كاهلًل ما ترضى بو مضر،   قتمتي قتيبل ما لو خطر، قتمتي شاعر ىذا الحي مف مضرو

  كنائؿه دكف نيمي كصفوي زحبل  كأنني غير محصو فضؿ كالدهً 

ني أناؿ  كيركم فضؿ نائمو كىك العطاء يقكؿ عممت يقينا أني ال أقدر عمى عٌد عطائو لكثرتو كا 
نما خص زحؿ مف النجـك  كادرؾ زحؿ قيؿ أف اقدر عمى كصؼ عطائو أك كصؼ فضؿ كالده كا 
ألنو أبعد الككاكب السيارة مف األرض فيما يقاؿ كلذلؾ سيٌمي زحؿ ألنو زحؿ أم بعيد كتنٌحى كىك 

 معدكؿ عف زاحؿ مثؿ عيمىرى مف عامر.
  غيره سأال في األفؽ يسأؿ عمف  قيؿه بمنػبػجى مػثػكاهي كنػائمػوي 

القيؿ الممؾ بمغة حمير كمنبج بمدة بالشاـ كالمثكل المنزؿ كالمقاـ يقكؿ ىك مقيـ بيذا البمد كعطاؤه 
يطكؼ في اآلفاؽ يسأؿ عمف يسأؿ غيره مف الناس كالمعنى أف عطاءه يأتي مف لـ يسألو كيسأؿ 
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ف نحف لـ نبغ معركفوي، فمعركفو أبد ان يبتغينا، كقاؿ الطائي، غيره كىذا مف قكؿ أبي العتاىية، كا 
فأضحت عطاياه نكازع شردان، تسائؿي في اآلفاؽ عف كؿ سائًؿ، كقكلو ايضا، كفدت إلى اآلفاؽ مف 
، كفدف إلى كؿ  معركًفًو، نعـه تسائؿي عف ذكم اإلقتاًر، كقكلو أيضا، فإف لـ يفد يكما الييف طالبه

، كأخذ السرٌم ىذا المعنى فقاؿ، بعثى ا  لندل في الخافقيف مسائبلن عف كؿ سائٍؿ، أمرًء غير كافدو

  كيحمؿ المكتي في الييجاء إف حمبل  يمكح بدري الديجى في صحف غػرتًػوً 

يقكؿ كجيو يضيء كالبدر في ظبلـ الميؿ إذا صاؿ عمى أعدائو ليقاتميـ فإف المكت يصكؿ معو 
 عمييـ فيقتميـ.

  العذال كسيفوي في جنابو يسبؽي   ترابوي في كبلبو كحؿي أعينيػا

أم أف كبلبا كىـ قبيمة الممدكح لحبيـ إياه يكتحمكف بترابو الذم مشى عميو كسيفو في جناب كىـ 
قبيمة عدكه يسبؽ العذؿ أم مبلمة مف يمكمو في قتميـ كىذا مثؿه يقاؿ سبؽ السيؼي العذؿ قالو رجؿ 

بعد القتؿ كركل ىينا قتؿ في الحـر فعذؿ عمى ذلؾ فقاؿ سبؽ سيفي عذلكـ أيام أم ال ينفع المـك 
 بيت منحكؿ كليس في الركايات كىك.

 عسبل حمكه كأف عمى أخبلًقوً   ميٌذ!بي الجدّْ يستسقي الغماـ بو

يقكؿ ىك طيب األصؿ ألف جٌده كاف مبرأ مف العيكب كىك مبارؾه يستنزؿ بو القطر مف الغماـ 
 بالعسؿ. فيسقي اهلل بو كىك عذب االخبلؽ يستحمي خمقو كأنو معسكؿه ممزكجؽ

  لك صاعدى الفكر فيو الدىر ما نزال  لنكرًه في سماًء الفخًر مخػتػرؽه 

الفكر بالفتح مصدر كبالكسر اسـ كاستعار لمفخر سماءن لعمٌك الفخر كارتفاعو يقكؿ لو نكره يصعد 
في سماء الفخر لك صعد فكر كاصفو في ذلؾ السماء طكؿ الدىر ما نزال ألنو يبقى يرقى عمى أثر 

النكر فبل يمحقو كالمخترؽ مكضع االختراؽ كيريد بو المصعد في اليكاء كأنو يشٌؽ اليكاء شقا ذلؾ 
 كيريد بالنكر ما اشتير كسار في الناس مف ذكره كصيتًو أم أنو عاؿو عمكا ال يدرؾ بالكىـ كالفكر.

  قدما كساؽ إلييا حينيا األجبل  ىك األميري الذم بادت تميـ بػو

لـ يصرؼ تميما ألنو ذىب بو إلى أسـ القبيمة فاجتماع فيو التعريؼ كالتأنيث بادت ىمكت كفنيت ك 
يقكؿ ىك الذم كاف سبب ىبلكيـ كعمى يده كاف ذلؾ كساؽ إليو حينيا آجاليـ ىذا كجو الكبلـ ألف 
األجؿ يسكؽ الحيف كلكنو قمب فجعؿ الحيف يسكؽ األجؿ كىك جائزه لقرب أحدىـ مف اآلخر ألف 
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نقضى حصؿ الحيف فكاف كؿ كاحد منيما سائؽ لآلخر كقدما معناه قديما كىك األجؿ إذا تـ كا
 نصبه ألنو نعت ظرؼ محذكؼ عمى تقدير بادت بو زمانا قديما.

  كالحربي غير عكاًف أسممكا الحمبل  لما رأتو كخيؿ النصػر مػقػبػمةه 

نازؿ التي حمكىا يقكؿ لما الحرب العكاف التي قكتؿ فييا المرة بعد المرة كالحمؿ جمع الحمة كىي الم
رأت تميـ الممدكح كخيمو المنصكرة قد أقبمت عمييـ كلـ يقاتمكا بعدي ترككا منازليـ كىربكا في أكؿ 

 األمر.
 إذا رأل غير شيءو ظنو رجػبل  كضاقت األرضي حتى كاف ىاربيـ

قت عمييـ يقكؿ لشدة ما لحقيـ مف الخكؼ ضاقت عمييـ األرض فمـ يجدكا ميربا كقكلو تعالى ضا
األرض بما رحبت كىاربيـ إذا رأل غير شيءو يعبأي بو أك يفكر في مثمو ظنو إنسانا يطمبو ككذا 

، خيبلن تكثر عمييـ كرجاالن، قاؿ  عادة اليارب الخائؼ كقكؿ جرير، ما زلت تحسبي كؿ شيءو بعدىـٍ
تعالى يحسبكف كؿ أبك عبيدة لما أنشد األخطؿ قكؿ جرير فيو ىذا قاؿ سرقو كاهلل مف كتاب اهلل 

صيحةو عمييـ اآلية كيجكز حذؼ الصفة كترؾ المكصكؼ داال عمييا كما ركل في الحديث ال 
صمكة لجاًر المسجد إال في المسجد أجمعكا عمى أف المعنى ال صبلة فاضمةه كاممةه كيقكلكف ىذا 

اهلل خمؽ  ليس بشيءو معناه ليس بشيءو جيدو أك ليس بشيءو يعبأي بو كقاؿ بعض المتكمميف إف
األشياء مف ال شيًء فقيؿ ىذا خطأ ألف ال شيئا ال يخمؽ منو شيءه كمف قاؿ أف اهلل تعالى يخمؽ 
مف ال شيءو جعؿ ال شيءى شيئان يخمؽي منو كالصحيح أف يقاؿ يخمؽ ال مف شيء ألنو إذا قاؿ ال 

يقكؿ رأل في ىذا مف شيءو نفى أف يككف قبؿ خمقو شيءه يخمؽ منو األشياء ككاف األستاذ أبك بكر 
البيت مف رأل القمب ال مف رأل العيف يريد بو التكىـ كغير الشيء يجكز أف يتكىـ كال يجكز أف 

يرل كمثؿ ىذا في المعنى قكؿ العكاـ بف عبد بف عمرك، كلك أنيا عصفكرةه لحسبتيا، مسكمةن تدعك 
 عبيدان كأزنما، 

لى ذا اليـك لك ركػضػت   لطفًؿ ما سعبلبالخيؿ في ليكاًت ا  فبعده كا 

أم بعد األمير أك بعد اليـك الذم بادت فيو أك بعد اسبلميـ الحمؿ إلى اليـك الذم نحف فيو لك 
ركضت بنك تميـ خيميـ في ليكات صبٌي صغير لما شعر بيـ حتى يسعؿ لقمتيـ كذلتيـ كقد بالغ 

 رحمو اهلل تعالى حتى احاؿ.
  ألكلى لـ تمقيـ كجبلن كقد قتمتى ا  فقد تركتى األكلى القيتيـ جزران 
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األكلى بمعنى الذيف كالجزر ما ألقى لمسباع كمنو قكؿ عنترة، فتركتو جزر السباًع ينشنو، كيقاؿ ما 
كانكا إال جزرا لسيكفنا أم الذيف نقتميـ نمقييـ لمسباع يقكؿ الذيف قاتمتيـ القيتـ لمسباع كالذيف لـ 

 تقاتميـ قتمتيـ بالخكؼ منؾ.
  قمبي المحب قضاني بعد ما مطبل  الػدلػيًؿ بػوكـ ميمةو قذؼو قمب 

الميمة ما اتسع مف األرض كالقذؼ البعيد جعؿ قمبى مف يدليـ عمى الطريؽ في ىذا الميمة قمب 
العاشؽ الضطرابو كخكفو مف اليبلؾ كقكلو قضاني بعد ما مطبل أم قطعتو بعد ما طاؿ فيو 

نقطاعو بالمسير فيو كىك بطكلو كتأخر انقطاعو السير كىذا استعارةه ألف الميمة كالمطمكب منو ا
 كالماطؿ بما يقتضي منو.

  كحر كجيي بحًر الشمس إذا أفبل  عقدت بالنجـ طرفي في مفػاكزه

لى الشمس أم بالنيار إذا أفؿ  يقكؿ كنت أنظر إلى النجـك متصبل مخافة الضبلؿ يعني بالميؿ كا 
رؼ بو حتى ال يصرؼ عنو بصره كحٌر الكجو النجـ كلدكاـ نظره إلى النجـ جعؿ ذلؾ عقدا لمط

نما ييتدم في الفبلة إلى الطريؽ ليبلن بالنجـ كنياران بالشمس.  الكجنة كاشرؼ مكضع في الكجو كا 
  تغشمرت بي إليؾ السيؿى كالجببل  أنكحتي صَـّ حصاىا خؼ يعمػمةو 

ر كتغشمرت تعسفت الصـ الصبلب الشداد مف كؿ شيء كاليعممة الناقة القكية ألنيا تعمؿ السي
كركصت عمى غير قصدو يقكؿ اكطأت خؼ ناقتي حجارةى المفاكز حتى كطئتيا كسارت بي إليؾ 

 في السيؿ كالجبؿ عمى غير الطريؽ.
 زجبل سمعتى لمجف في غيطانيا  لك كنتى حشكى قميصي فكؽى نمرقيا

لغائط كىك المطمئف حشك الشيء ما في باطنو كالنمرؽ كسادة يعتمد عمييا الراكب كالغيطاف جمع ا
مف األرض كالزجؿ الصياح كالجمبة يقكؿ لك كنت بدلي في قميصي فكؽ نمرؽ ناقتي سمعت 
أصكات الجف مف منخفضات ىذه المفاكز أم أنيا مساكف الجف لبعدىا مف اإلنس كالعرب إذا 

أطردت كصفت المكاف بالبعد جعمتو مساكف الجف كما قاؿ األخطؿ، مبلعبي جنافو كأف ترابيا، إذا 
، كبيت المتنبي مف قكؿ ذم الرٌمة، لمجنب بالميؿ في حافاتيا زجؿه، كما تجاكب  فييا الرياح مغربؿي

 ،  يـك الريح عيشـك
  كليتني عشت منيا بالذم فضبل  حتى كصمتي بنفسو مات أكثرىا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 28 

مات أكثرىا ذىب أكثر لحميا كقكتيا لما قاست مف ىكؿ الطريؽ كشدتو ثـ تمنى أنو يعيش بما 
 قي مف نفسو ليقضي حؽ خدمة الممدكح.ب

 بخبل يا مف إذا كىبى الدنيا فقد  أرجكا نداؾ كال أخشى المطاؿى بو

يقكؿ لك كىبت الدنيا بأسرىا كنت بخيبل ألف ىمتؾ في الجكد تكجب فكؽ ذلؾ كالدنيا كميا لك كانت 
يراه عنده، إال  ىبةن لؾ كانت حقيرةن باإلضافة إلى ىمتؾ كىذا كقكؿ حساف، يعطى الجزيؿ كال

.  كبعض عطيًة المذمكـً
 كقاؿ أيضا في صباه 

  ببياض الطبل ككرًد الخدكدً   كـ قتيًؿ كما قتمتي شػيػيدً 

يقكؿ كـ قتيؿ مثمي شييد ببياض االعناؽ كحمرة الخدكد أم كاف سبب قتمو حب االعناؽ البيض 
شؽ فعٌؼ ككٌؼ ككتـ فمات كالخدكد الحمر كجعؿ قتيؿ الحب شييدان لما ركل في الحديث أف مف ع

 مات شييدان كيركم لبياض الطبل عمى معنى كـ قتيؿ لو.
 فتكت بالمتيـ المعمكدً   كعيكف الميا كال كعيكفو 

الميا جمع مياة كىي بقرة الكحش كتشبو عيكف النساء بعيكنيا في حسنيا كسعتيا كفتكت قتمت 
ٌده الحب ككسره يقاؿ عمده الحب يعمده بغتةن كالمتيـ الذم قد استبعده الحب كالمعمكد الذم قد ى

يقكؿ كـ قتيؿو قيتؿ بعيكف أحبائو التي ىي كعيكف الميا كليست تمؾ العيكف التي ىي قتمتو كالعيكف 
 التي قتمتني كفتكت بي كعني بالمتيـ المعمكد نفسو.

ـى تجػرم   ًر ذييكلي ًبداًر االثمة عكدم  دىرَّ دىرُّ الصبي أىأىيا

دٌر درُّه أم كثر خيره كال دٌر درُّه لمف ديعي كالدر المبف الذم يجعؿ مثبل لمخير يقاؿ لمف دعي لو 
ألف خصب العرب كسعة عيشيـ فيو كىذا دعاءه لمصبي كقاؿ ابف جنى در دٌره أم اتصؿ ما يعيد 

منو كىذا قكؿه فاسده ليس بشيءو ثـ خاطب أياـ فقاؿ أىأىٌياـ تجرير ذيكلي أم يا أياـ ليكل كجرُّ 
كؿ كنايةه عف النشاط كالميك ألف النشكاف كالنشيط يحمٌر ذيكلو كال يرفعيا كدار االثمة مكضع الذي

بظير الككفة كعمى ىذه الركاية تحذؼ اليمزة كتنقؿ حركتيا إلى الساكف قبميا كمف ركل بغير 
 األلؼ كالبلـ فيي كاألكلى إال أنيا لـ تعرؼ كاألثمة شجرةه مف جنس الطرفاء بتمٌنى عكد تمؾ

 األياـ.
 طمعت في براقعو كعقكدً   عمرؾ اهللى ىؿ رأيت بدكار
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أم أسأؿ اهلل تعالى عمرؾ أم أف يعمرؾ يخاطب صاحبو ىؿ رأيت بدكرا تمبس البراقع كالحمى 
 يعني نساءن جعميفى بدكرا في الحسف كيركم بدكرا قبميا أم قبؿ تمؾ األياـ التي كٌنا بدار األثمة.

  بي تىشؽُّ القمكبى قبؿ الجمكد  ػدرامياتو بأسيـو ريشيا الي

يريد باالسيـ لحظاتيف كلٌما سٌماىا اسيما جعؿ االىداب ريشا ألف بالريش تقكل السياـ كذلؾ 
لحظاتيف إنما تنفذ إلى القمكب بحسف اشفارىف كأىدابيف أم أٌنيا تصؿ إلى القمكب قبؿ أف تصؿ 

حؿ لـ يصب، ظكاىر جمدم كىك في القمب إلى الجمكد كىذا مف قكؿ كثير، رمتني بسيـو ريشوي الم
ـٍ ليف خركؽي.  جارح، كمثمو قكؿ جميؿ، بأكشؾ قتبلن منؾ يـك رميتني، نكافذى لـ يعم

  ىف فيو أحمى مف التكحيدً   يرتشفف مف فمي رشفػاتو 

كيركل أحمى مف التأييد يقاؿ رشفت الريؽ كترشفتو إذا مصصتو يقكؿ كف يمصصف ريقي لحبيف 
الرشفات أحمى في فمي مف كممة التكحيد كىي ال إلو إال اهلل كىذا افراطه كتجاكز أيام كانت تمؾ 

 حدٍّ.
  ًر بقمبو أقسى مف الجممكد  كاؿ خمصانةو أرؽُّ مف الخـ

الخمصانة الضامرة البطف كعنى برقتيا نعكمتيا كصفاء لكنيا كقكلو بقمب أم مع قمب أصمب مف 
 ة.الحجر يقكؿ اجساميف ناعمة كقمكبيف قاسي

 كعػكدً  بري فيو مػاًء كردو   ذات فرعو كأنما ضًرب العف

الفرع شعر الرأس يريد أف شعرىا طيب الرائحة فكأنو خمط بيذه األنكاع مف الطيب كيقاؿ أف العكد 
إنما تفكح رائحتو عند اإلحتراؽ كال تطيب الشعر إذا خمط بالعكد قيؿ أراد ضرب العنبر فيو بماء 

لفعؿ الثاني كقكلو، عمفتيا تبنا كماءن باردان، ككقكؿ اآلخر، كرأيتي بعمؾ الكرد كدخف بعكد كحذؼ ا
 في الكغى، متقمدان سيفان كرمحا، كمثمو كثير.

 تجعػيدً  مٍّ أثيثو جعدو ببل  حالؾو كالغداًؼ جثؿو دجكج

مو الحالؾ الشديد السكاد كالغداؼ الغراب األسكد كالجثؿ الكثير النبات كيقاؿ جثؿ بيف الجثكلة كمث
 األثيث كالدجكجي كالحالؾ كليس مف لفظ الدجى ألنو مضاعؼ يقكؿ ىك جعد مف غير اف جعد.

 بػركدً  حي كتفتر عف شتػيتو   تحمؿي الًمسؾي مف غدائرىا الرم
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الغدائر جمع غديرة كىي الذؤابة كتفتر تضحؾ كتكشؼ بابتساميا عف ثغر شتيت أم متفرؽ عمى 
كاألقحكاف جبله الطؿُّ فيو عذكبةه كاتساؽي، كالبركد البارد  استكاء نبتو كما قاؿ األعشى، كشتيتو 

 الريؽ كمف ركل غدائره أراد غدائر الفرع.
 ـً كبيف الجفكًف كالتػسػيػيد  جمعٍت بيف ًجسـً أحمدى كالسػؽ

  فانقصى مف عذابيا أك فريدم  ىذه ميجتي لديؾ لػحػينػي

نما ذلؾ ليبل كي فإف شئت فانقصي مف عذابيا بالكصؿ كأف سمـ ليا األمر كقاؿ ليا بيدؾ ركحي كا 
 سئت زيدييا عذابا باليجر كالميجة دـ القمب كيكضع مكضع الركح ألف النفس ال ترقى دكنيا.

 دى بتصفػيًؼ طػرةو كبػجػيد  أىؿي ما بي مف الضني بطؿه صي

جبية أىؿ ابتداءه كبطؿ خبره كالبطؿ الشجاع الذم يبطؿ عنده دماء األقراف كالطرة شعر ال
كتصفيفيا تسكيتيا مف الصؼ كىذا البيت عمة ًلما ذكره في البيت الذم قبمو يقكؿ افعمي بي ما 
شئت فإف أىؿ لذلؾ كمستحٌؽ لو ألف الرجؿ الشجاع إذا صادتو المرأة بتصفيؼ شعرىا كحسف 
كالعذؿ عنقيا فيك أىؿ لما حؿَّ بو مف ذلؾ كيحتمؿ أنو إنما قاؿ ىذا المتشفي مف نفسو بيذا الكبلـ 

ليا عمى العشؽ يقكؿ أنا أىؿ ًلما بي مف الضني ألني بطؿ صيد ًبما ذكر كقاؿ ابف جنى أم أنا 
أىؿ ذلؾ كحقيؽ بذلؾ لحسف ما رأيت كأنا بطؿه صيد بتصفيؼ طرة كبجيد ىذا كبلمو كىك عمى 

 بعده محتمؿ.
  شربوي ما خبل دـى العنقكدً   كؿُّ شيءو مف الدمآًء حراـه 

كد الخمر ألنيا تخٌمب منو كما يسيؿ الدـ مف المقتكؿ كليس األمر عمى ما قاؿ فإف يريد بدـ العنق
 شرب الخمر ال يحؿ إال أف يريد بدـ العنقكد العصير أك ما ال يسكر مف المطبكخ.

  مف غزاؿو كطارفي كتميدم  فاسقنييا فدلن لعينيؾ نفسػي

لطريؼ كالمستطرؼ كمو ما استحدث مف أنت الكناية ألنو أراد بالدـ الخمر كالطارؼ كالمطرًؼ كا
األمكاؿ كالتميد كالتالد كالتبلد كالمتمد ما كاف دقيما عند صاحبو كقكلو مف غزاؿ تخصيصه لو بالفداء 

 مف جممة الغزالف كمثمو افديؾ مف رجؿ.
  كدمكعي عمى ىكاؾ شيكدم  شيبي رأسي كذلتي كنحػكلػي

 بػصػدكدً  لـ ترعني ثػبلثةن   أم يكـو سررتنػي بػًكصػاؿو 
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الصحيح ركاية مف ركل ىكاؾ بفتح الكاؼ ألف الخطاب لممذكر في قكلو فاسقنييا يريد في أم يكـ 
 نصبو عمى الظرؼ يقكؿ لـ تصمني يكما إال كاعرضت عني ثبلثةى أياـو 

  كمقاـً المسيًح بيف الييكدً   ما مقامي بداًر نخػمة إال

عمبؾ مف أرض الشاـ كالمقاـ بمعنى االقامة يقكؿ نخمة قكرية لبني كمب عمى ثبلثة أمياؿ عف ب
ليست اقامتي ببمدىـ إال كإقامة عيسى عميو السبلـ بيف الييكد أم أف أىؿ ىذه القرية أعداءه لي 

كما كانت الييكد أعداءن لعيسى كبيذا البيت لقب بالمتنبي لتشبيو نفسو بعيسى عميو السبلـ في ىذا 
 البيت كبصالح فيما بعده.

  فَّ قميصي مسركدةه مف حديدً   يكةي الحساًف كلػؾمفرشي ص

المفرش مكضع الفراش كالصيكة مقعد الفارس مف ظير الفرس كالحصاف الفرس الفحؿ كالمسركدة 
المنسكجة مف الحديد كىي الدرع يقكؿ أنا شجاع مكاني ظير الفرس كممبكسي الدرع كقاؿ ابف جنى 

 يقظا كتأىبا أم أنا أبدا بيذه القرية عمى ىذه الحالة ت
  أحكمٍت نسجيا يدا داؤدً   ألمةه فاضةه أضاة دالصه 

ألمةه ممتئمة الصنعة فاضة سابقة يقاؿ درع فاضة كفيكض كمفاضة كىي التي تفيض عمى بدف 
 البسيا فتعموي كاالضاة التي تشبو بالغدير لبياضيا كصفائيا كالدالص البراقة.

 التنػكػيدً ًر بعيشو معجؿ   أيف فضمي إذا قنعت مف الده

يقكؿ إذا قنعت بعيش قميؿ قد عجؿ لي نكده كأخر عني خيره فإيف فضمي أم مكاف فضمي قد 
 خفى فميس يرل 

 قػعػكدم ًؽ قيامي كقؿ عػنػو  ضاؽ صدرم كطاؿ في طمًب الًرز

 يقكؿ ضقت صدرا لكثرة ما قمت في طمب الرزؽ كسعيت كتعبت فيو 
  كىمتي في سعكدً  في نحكسو   ابدان أقطع الببلدى كنػجػمػي

يقكؿ اسافر أبدان في طمب الرزؽ كحظي منحكس كىمتي عالية كما قاؿ الطاءم، ىمةه تنطحي 
، ككما قاؿ بعضيـ، كلي ىمةه فكؽ نجـً السما، كلكف  النجكـى كجدّّ، الؼه لمحضيًض فيك حضيضي

 حالي تحت الثرل، فمك ساعدت ىمتي حالتي، لكمتى ترىل غير ما قد ترل، 
  لغي بالمطًؼ مف عزيزو حميدً   مكؿه بعض ما أبكلعمي مؤ 
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يقكؿ لعمي راحو بعض ما ابمغو بمطؼ اهلل تعالى العزيز الحميد أم الذم أرجكه لعمو بعض ما ابمغو 
بمطؼ اهلل تعالى كفيو كجو آخر كىك أف المرجك ما ىك محبكبه كما كاف مكركىا ال يككف مرجكا 

ض ما ابمغو كادركو مف فضؿ اهلل تعالى أم ليس جميع بؿ يككف محذكرا فيك يقكؿ لعمي راجس بع
ما ابمغو مكركىا بؿ بعضو مرجك محبكبه كقيؿ أف ىذا عمى القمب تقديره لعمي بالغ بمطؼ اهلل 

 تعالى بعض ما اؤممو 

  ًف كمركمُّ مركى ًلبسي القركدً   بسرمو لباسيوي خشػفي الػقػط

سرٌم يقكؿ ابمغو بسرٌم يمبس ما ينسج مف  السرٌم الماجد الشريؼ يقاؿ سرك يسرك سركا فيك
القطف الخشف كمركٌم مركام أف الثكب المركٌم الذم نيسج بيا لباس المئاـ كالعرب تتمدح بخشكنة 
الممبس كالمطعـ كتعيب الترفو كالنعمة كيركم لسرم بالبلـ اراد بو نفسو كىذه الركاية إنما تصح إذا 

عمي بالغ بعض ما اؤممو لسرم يتقشؼ في لبسو كالمبس كاف البيت الذم قبمو عمى القمب يقكؿ ل
 مصدري لبست الثكب كالمبس بكسر البلـ ما يمبس.

 البنيػدً  بيف طعًف القنا كخفؽً   عش عزيزان أك مت كأنت كريـه 

البنكد جمع البند كىك العمـ الكبير يقكؿ إما أف تعيش عزيزان ممتنعا مف االعداء أك تمكت في 
ف القتؿ في الحرب يدؿ عمى شجاعة الرجؿ ككـر خمقو كىك خيره مف العيش الحرب مكت الكراـ أل

 في الذؿ.
  ًظ كأشفى لغًؿ صدًر الحقكدً   فرؤكس الرماًح أذىبي لمغي

أراد برؤكس الرماح األسنة كقكلو اذىب لمغيظ كاف حقو أف يقكؿ اشد اذىابا كال يبني افعؿ مف 
بالغيظ لـ يكف ضركرةن يقكؿ ذىاب الغيظ برؤس االفعاؿ إال في ضركرة الشعر كلك قاؿ اذىب 

الرماح أكبر مف ذعابو بالسمـ كاشفى لغٌؿ الحقكد عمى اعدائو كمف ركل الحسكد إراد الكثير الحسد 
 الذم ال يذعب حسده إال بأف يطعف المحسكد فيقتمو كالحقكد احسف في المعنى.

ذا متَّ متَّ غيرى   ال كما قد حييت غير حميدو   فىقيدً  كا 

يقاؿ حيى يحيى كيقاؿ أيضا حٌي باالدغاـ في الماضي كال يقاؿ في المستقبؿ باالدغاـ كذلؾ أف 
حيى عيف الفعؿ منو ياء مكسكرة كالمو أيضا ياءه كالياء أخت الكسرة فكأنو اجتمع ثبلث كسرات 

نما يخاطب نفسو  فحذفت كسرة العيف كأدغمت في البلـ كلـ يعرض لي المستقبؿ شيءه مف ىذا كا 
يقكؿ عش عزيزا أك مت في الحرب حميدان كال تكف كما قد عشت إلى ىذا الكقت غير محمكد فيما ف
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ذا مٌت عمى فراشؾ في ىذا الكقت مٌت غير مفقكد ألف الناس يجدكف ممؾ كثيرا  بيف الناس كا 
 فيستغنكف عنؾ كال يبالكف بمكتؾ فبل يذكركنؾ بعد مكتؾ.

 الخػمػكدً  ف في جنافً كلك كا  فأطمب العزَّ في لظى كذر الذؿَّ 

ف كاف في الجٌنة كىذا مثؿه  ف كاف في جيٌنـ كدع الذٌؿ كا  لظى مف أسماء جينـ يقكؿ اطمب العٌز كا 
ال فبل عزَّ في جينـ كال ذؿَّ في الجنة.  كمبالغةه في طمب العٌز كالتجافي مف الذؿ كا 

  جزي عف قطًع بخنًؽ المكلكدً   يقتؿي العاجزي الجبافي كقػد يع

ؽ خرقة تقنع بيا االمرأة رأسيا يقكؿ العاجز الجباف قد يقتؿ يعني أف العجز كالجبف ليسا مف البخن
 أسباب البقاء فبل تعجز كال تجبف حبذا لمبقاء 

 كضى في ماًء لبة الصنديدً   كيكقى الفتى المخش كقد خ

كض أكثر الخكض يقاؿ كقاه اهلل السكءى ككقاه فيك مكقَّى كالمخٌش الدٌخاؿ في األمكر كالحركب كخ
كالمبة أعمى الصدر عند الحمؽ كماءىا الدـ كالصنديد الشجاع الشديد يقكؿ قد يسمـ مف يدخؿ 

 الحركب في أشد األحكاؿ كاكثرىا خكفا كىذا حثّّ عمى األقداـ 
 كبنفسي فخرت ال بجػدكدم  ال بقكمي شرفتي بؿ شرفكا بي

قداما، كصيرتو ممكان ىماما، حتى عدا ىذا كقكلو، نفس عصاـو سكدت عصاما، كعممتو اهلل كاإل
كجاكز األقكاما، كنحكه قكؿ عامر بف الطفيؿ، فما سكدتني عامره عف كراثةو، أبى اهلل أف أسمك بأـو 
، كلكنني أحمى ًحماىا كأتقى، أذاىا كأرمى مف رماىا بمقنًب، قالت الركاةي لك اقتصر عمى  كال أبو

 ىذا البيت كاف الـ الناس نسبا لكنو قاؿ 
  دى كعكذي الجاني كغكتي الطريدً   كبيـ فخري كؿّْ مف نطؽ الضػا

الضاد لمعرب خاصةن يقكؿ فخر العرب كميـ كبيـ عكذ الجاني يعني أف مف جنى جناية كخاؼ 
عمى نفسو عاذ بقكيـ ليأمف عمى نفسو كبيـ غكث الطريد كىك الذم نفى كطرد أم أنو يستغيث بيـ 

 كيمجأ إليو فيعز بمنعتيـ 
  لـ يجد فكؽ نفسًو مف مزيدً   أكف معجبان فعجبي عجيبو إف 

المعجب الذم يعجب بنفسو كالعجيب الذم يعجب غيره كىك بمنعى المعجب أيضا كالبديع بمعنى 
المبدع يقكؿ أف أعجبت بنفسي فإف عجبي عجبي معجبو ال يرل فكؽ نفسو مزيدان في الشرؼ أم 

 ليس عجبي بمكر 
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ـي الًعدىل كغيظي الحسكدً   افيأنا تربي الندل كربُّ القك    كسما

نا قتؿ  يقكؿ أنا أخك الجكد كلدنا معا كأنا صاحب القكافي كمنشئيا ألني لـ أسبؽ إلى مثميا كا 
 اعدائي كما يقتؿ السـ كأنا سبب غيظ الحساد ألنيـ يتمنكف مكاني فبل يدرككنو فيغتاظكف 

  قي غريبه تصالحو في ثمكدً   أنا في أمةو تداركيػا الػؿ

تداركيا اهلل دعاءه ليا أم ادركيا اهلل كنجاىـ مف لكميـ كيجكز أف يككف دعاءن عمييـ أم أدركيـ اهلل 
 باالىبلؾ ألنجك منيـ قاؿ ابف جنى انو بيذا البيت سمي المتنبي.

كقاؿ في صباه ارتجاال كقد أىدل إليو عبيد اهلل بيف خيراساف ىدية فييا سمؾ مف سكر كلكز في 
 عسؿ.

  كأنت بالمكرماًت في شغؿً   الناس كثرةي األمػؿً قد شغؿ 

يقكؿ الناس مشغكلكف بكثرة آماليـ بؾ كاطماعيـ فيما يأخذكف مف امكالؾ كأنت مشغكؿ بتحقيؽ 
 آماليـ كبتصديؽ اطماعيـ فذلؾ شغؿ بالمكرمات 

  لكنت في الجكد غاية المثؿً   تمثمكا حاتما كلك عػقػمػكا

كد فحذؼ الباء ضركرةن كذلؾ أف المثؿ في الجكد يضرب بحاتـ فيقاؿ أراد تمثمكا بحاتـ أم في الج
 أجكد مف حاتـ كأسخى مف حاتـ كلك نظركا بعيف العقؿ لضربكا المثؿ بؾ ألنؾ الغاية في الجكد 

 إييا أبا قاسـو كبالرسؿً   أىبلن كسيبلن بما بعثت بو

الرسؿ عطؼ عمى قكلو بما بعثت يقاؿ لمشيء يسر لقاؤه أىبل بؾ كسيبلن كمرحبان كذلؾ كالتحية ك 
 بو أم ىبلن باليدية كبالذيف ارسمتيـ كقكلو أييا أم كؼَّ كدع فقد اكثرت مف اليدية 

  أال رأيت العباد في رجؿً   ىديةه ما رأيتي ميػدييػا

ىدية خبر ابتداءو محذكؼو كأنو قاؿ ىديتؾ ىديةه ما رأيت صاحبيا الذم أىداىا يعني الممدكح إال 
، أف يجمع العالـ في كاحًد، رأيت النا س كالمـك كىذا المعنى مف قكؿ أبي نكاس، كليس هلل بمستنكرو

كلو أيضان، متى تحطي إليو الرحاؿ سالمةن، تستجمعي الخمؽ في تمثاًؿ إنساًف، كقد كرر أبك الطيب 
 ىذا المعنى فقاؿ، أـ الخمؽي في حٌي شخصو أعيدا، كقاؿ، كمنزلؾ الدنيا كأنت الخبلئؽي، 

  يسبحي في بركةو مف العسؿً   ؿ ما في أقميػا سػمػؾه أق

يقكؿ أقؿ شيء في ىذه اليدية سمؾ بيذه الصفة كيريد بالبركة اإلناء الذم كاف فيو العسؿ يعني 
 أف ىذه اليدية كانت عظيمة أقميا ما ذكره 
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  مف ال يرل أنيا يده قبمي  كيؼ أكافي عمى أجًؿ يدو 

ةو لو عندم أنيا نعمة استحقارا ليا كتصغيرا كيؼ اكافيو كالمكافاة يقكؿ الذم ال يعتقد في أجؿ نعم
 اف يقابؿ الشيء بمثمو كأصميا اليمزة ككتب إليو أيضا عمى جكانب الجاـ بالزعفراف 

  بمغى المدل كتجاكز الحدا  أقصر فمست بزائدم كدا

ر فيو إذا لـ يقاؿ أقصر عف الشيء إذا كؼ عنو كىك قادر عميو كقصر عنو إذا عجز عنو كقص
يبالغ يقكؿ كؼ عف البر كأمسؾ عنو فانؾ ال تزيدني بذلؾ كدا لف كدم إياؾ قد بمغ الغاية كتجاكز 
الحدَّ كصار بحيث ال مزيد عميي كىذا مف قكؿ ذم الرمة، كما زاؿ يعمكا حبُّ ميةى عندنا، كيزداد 

 حتى لـ نجد ما يزيدىا 
  مدافرددتييا مممكءىةن ح  أرسمتيا مممكءةن كرمان 

 يقكؿ أرسمت اآلنية مممكءة بكرمؾ الذم انعمت عمى فصرفتيا اليؾ مممكءة بالحمد كالشكر 
 مثنى بف كتظنيا فػردا  جاءتؾ تطفح كىي فارغةه 

يقاؿ طفح االناء إذا متؤل كاراد جاءتؾ طافحةن فصرؼ الحاؿ إلى لفظ االستقباؿ يقكؿ ىي فارغة ال 
أنو كتب األبيات عمى جكانبيا كىي مثنى بالحمد أم إثناف  شيء فييا كىي مممكءةه بالثناًء كذلؾ
 كأنت تظنيا فردا ليس معيا شيءه 
 أال تحف كتذكر العيػدا  تأبى خبلئقؾ التي شرفت

الخميقة ما خمؽ عمييا اإلنساف كالطبيعة كىي ما طيبع عمييا يقكؿ اخبلقؾ الشريفة تأبى عميؾ إف 
 ال تحف إلى اكليائؾ كتذكر عيدىـ 

  كينتى الربيع ككانًت الكردا  نتى عصران منبتان زىران لك ك

العصر الدىر كالزىر كاحد االزىار كىك ما ينبتو الربيع مف االنكار يقكؿ لك كنت زمانا ينبت الزىر 
كنت زماف الربيع ككانت اخبلقؾ الكرد أم كنت أفضؿ كقت ككانت أخبلقؾ أفضؿ نكر كقاؿ في 

  كريح المجكف ارتجاال كقد اصابيـ مطر 
  كأنضاء أسفارو كشرًب عيقارً   بقػيةي قػكـو آذنػكا بػبػكارً 

االنضاء جمع نضك كىك الميزكؿ الذاىب المحـ مف الناس كاإلبؿ كالشرب جمع شارب كالعقار 
الخمر يقكؿ نحف بقية قكـو اعمـ بعضيـ بعضا باليبلؾ أم عممكا أنيـ ىالككف كنحف ميازيؿ 
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كالتعب كأننا سكارل ال يقدركف عمى الحركة، يقكؿ تحكمت فينا اسفار ال حراؾ بنا مف الجيد 
 الرياح بيذا المكاف حتى سقت عمينا مف الحصى كالتراب كالغبار ما سترتنا بو.

 عمينا ليا ثكبا حصان كغبػارً   نزلنا عمى حكـً الرياًح بمسجدو 

 شدا عمييا كأرحبل بنيػار  خميمي ما ىذا مناخنا لمثمػنػا

المكاف منزال لنا فشدا رحالكما عمى اإلبؿ كارحبل قبؿ ىجكـ الميؿ كفي قكلو فشدا  يقكؿ ليس ىذا
 عمييا نكعاف مف الضركرة حذؼ المفعكؿ كالكناية عف غير مذككر 

  قرل كًؿ ضيؼو باتى عندى سكارً   كال تنكرا عصؼى الرياًح فإنيػا

ـي مف بات ضيفا عند س كار كىك اسـ رجؿ ىجا بيذا يقكؿ ال تنكرا شدة ىبكب الرياح فإنيا طعا
البيت ألف ىبكب الرياح اشتد عمييـ لما نزلكا بالمسجد الذم عند داره كلـ يقرىـ بطعاـ كيركل قكـو 

عند سكارم قالكا اراد سكارم المسجد يعني األساطيف كىذا ال حقيقة لو الف ىبكب الرياح ال يختص 
بف محمد بف أكس بف معف بف الًرٌضا باألساطيف كقاؿ أيضا في صباه يمدح أبا المنتصر شجاع 

 األزدم 
  كجكل يزيدي كعبرةه تترقرؽي   أرؽه عمى أرؽو كمثمي يأرؽي 

يقكؿ لي سياده بعد سيادس كعمى أثر سياد كمثمي ممف كاف عاشقا يسيد المتناع النـك عميو 
 كحزف يزيد كؿَّ يكـو عميو كدمع يسيؿ كيقاؿ رقرقت الماء فترقرؽ مثؿ أسمتو فساؿ 

 يخػفػؽي  عيفه مسيدةه كقمبه   دي الصبابة أف تككف كما أرلجي

الجيد المشقة كالجيد الطاقة كالصبابة رقة الشكؽ يقكؿ غاية الشكؽ أف تككف كما أرل ثـٌ فسره 
 بباقي البيت 

  إال انثنيتي كلي فؤاده شيؽي   ما الحى بىرؽه أك ترنـى طائره 

كالجيد كالييف كمعناه أف قمبي يشكقني إلى الشيؽ يجكز أف يككف بمعنى فاعؿ مف شاؽ يشكؽ 
أحبتي ككزنو فيعؿ كىك كثيره مثؿ الصيب كالسيد كبابو كيجكز أف يككف عمى كزف فعيؿ بمعنى 

مفعكؿ كلمعاف البرؽ يييج العاشؽ كيحرؾ شكقو إلى أحبتو ألنو يتذكر بو ارتحاليـ لمنجعة كفراقيـ 
ذلؾ ترنـ الطائر كذكرىما بيذا المعنى كثيره في كألف البرؽ ربما لمع مف الجانب الذم ىـ بو كك

 اشعارىـ 
 تحػرؽي  ناري الغضا كتكؿُّ عما  جربتي مف ناًر اليكل ما تنطفي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 37 

يقكؿ جربت مف نار اليكل نارا تكؿ نار الغضا عما تحرقو تمؾ النار كتنطفىء عنو كال تحرقو يريد 
يستكقد بو فتككف ناره أبقى كمف ركل  أف نار اليكل أشٌد إحراقان مف نار الغضا كىك شجره معركؼه 

 يحرؽ بالياء فالمفظ ما 
  فعجبتي كيؼ يمكتي مف ال يعشؽي   كعذلتي أىؿى العشًؽ حٌتى ذيٍقػتيػوي 

يذىب ىكـ في ىذا البيت إلى أنو مف المقمكب عمى تقدير كيؼ ال يمكت مف يعشؽ يعني أف 
نما يتعجب ممف يعشؽ ثـ ال ي نما يحمؿ عمى القمب ما ال العشؽ يكجب المكت لشدتو كا  مكت كا 

يظير المعنى دكنو كىذا ظاىر المعنى مف غير قمبو كىك أنو يعظـ أمر العشؽ كيجعمو غاية في 
الشدة يقكؿ كيؼ يككف مكت مف غير عشؽ أم مف لـ يعشؽ يجب أف ال يمكت ألنو لـ يقاس ما 

نما يكجبو العشؽ كقاؿ بعض مف فسر ىذا البيت لما كا ف المتقرر في النفكس أف يكجب المكت كا 
المكت في اعبل مراتب الشدة قاؿ لما ذقت العشؽ كعرفت شدتو عجبت كيؼ يككف ىذا األمر 

 المتفؽ عمى شدتو غير العشؽ 
 لقكا عيرتيـ فمقيتي فيو ما  كعذرتيـ كعرفتي ذنبي أنني

لعشؽ كفي يقكؿ لما ذقت مرارة العشؽ كما فيو مف ضركب الببلء عذرت العشاؽ في كقكعيـ في ا
جزعيـ كعرفت أني أذنبت بتعييرىـ بالعشؽ فابتميت بما ابتمكا بو كلقيت في العشؽ مف الشدائد ما 

 لقكا 
  أبدان غرابي البيًف فينا ينعؽي   أبنى أبينا نحف أىؿ منػازؿو 

كيركل فييا يريد يا أخكتنا كيجكز أف يككف ىذا نداءن لجميع الناس ألف الناس كميـ بنكا آدـ كيجكز 
أف يريد قكما مخصكصا إما رىطو كقبيمتو يقكؿ نحف نازلكف في منازؿو يتفرؽ عنيا أىميا بالمكت 
نما ذكر عراب البيف لف العرب تتشاءـ بصياح الغراب يقكلكف إذا صاح الغراب في دارو تفرؽ  كا 

ليس أىميا كىك كثيره في اشعارىـ كقاؿ ابف جنى يريد بغراب البيف داعي المكت كىذا خمؼه فاسده 
عمى مذىب العرب كداعي المكت ال يسمع لو صياح كاألمر في غراب البيف اشير مف أف يفسر 

بما فسره بو كقد انتقؿ أبك الطيب مف النسيب إلى الكعظ كذكر المكت كمثؿ ىذا يستحسف في 
 المراثي ال في المدائح 

 يتفػرقػكا جمعتيـي الدنيا فمـ  نبكي عمى الدنيا كما مف معشرو 

كي عمى فراؽ الدنيا كال بد لنا منو ألنو لـ يجتمع قـك في الدنيا إال تفرقكا ألف عادة الدنيا يقكؿ نب
 الجمع كالتفريؽ 
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  كنزكا الكنكزى فما بقيفى كال بقكا  أيف األكاسرة الجبابػرةي األكلػى

 االكاسرة جمع كسرل عمى غير قياس كىك لقب لممكؾ العجـ كالجبابرة جمع جبار كاألكلى بمعنى
الذيف كال كاحد ليا مف لفظيا يقكؿ تحقيقا لفقدىـ أم ىـ الذيف جمعكا األمكاؿ لـ يبقكا ىـ كال 

 أمكاليـ 
 حتى ثكل فحكاهي لحده ضػيؽي   مف كؿّْ مف ضاؽى الفضاءي بجيشوً 

مف في أكؿ البيت لمتفسير يقكؿ اكالئؾ الذيف ذكرناىـ مف كؿ ممؾ كثرت جنكده حتى ضاؽ بيـ 
ـ في قبره فجمعو لحد ضيؽ يعني انضـ عميو المحد بعد أف كاف الفضاء يضيؽ الفضاء كثكل أقا

 عنو 
 مطمؽي  أف الكبلـ ليـ حبلؿه   خرسه إذا نكدكا كأف لـ يعممكا

يريد أنيـ مكتى اليجيبكف مف ناداىـ كأنيـ يظنكف أف الكبلـ محـر عمييـ ال يحؿ ليـ أف يتكممكا 
ـ كعدـ القدرة عمى النطؽ كاف أكلى كأحسف مما قاؿ ألف كلك قاؿ خرس إذا نكدكا لعجزىـ عف الكبل

 الميت ال يكصؼ بما ذكره 
  كالمستغر بما لديًو األحمؽي   فالمكت آتو كالنفكسي نفائسه 

ف كانت نفكسيـ نفيسة عزيزة كالنفيس الشيء الذم ينفس  يقكؿ المكت يأتي عمى الناس فييمكيـ كا 
الكيس ال يغتر بما جمعو مف الدنيا لعممو أنو ال يبقى  بو أم يبخؿ بو كالمستغر المغركر يعني أف

كال يدفع عنو شيئان كمف لـ يعمـ ىذا فيك أحمؽ كركل عمٌي بف حمزة كالمستعٌز أم الذم يطمب 
 العز بمالو فيك األحمؽ 

  كالشيبي أكقري كالشبيبةي أنزؽي   كالمرءي يأمؿي كالحياةي شيػيةه 

ة عنده كالشيية المشتياة الطيبة مف شيى يشيى كشيا يشيك يقكؿ المرء يرجك الحياة لطيب الحيا
إذا اشتيى الشيء فيي فعيمة بمعنى مفعكلة كالشيب أكثر كقارا كالشبيبة كىي اسـه بمعنى الشباب 
انزؽي أخٌؼ كأطيش كيريد صاحب الشيب أكقر كصاحب الشبيبة انزؽ كاإلشارة في ىذا إلى أف 

يفيده الحمـ كالكقار كيحٌب الشباب كىك شٌر لو ألٌنو يحممو  اإلنساف يكره الشيب كىك خير لو ألنو
 عمى الطيش كالخٌفة 

 مسكدةه كلماًء كجيي ركنػؽي   كلقد بكيتي عمى الشباًب كلمتي

  حتى لكدتي بماًء جفني أشرؽي   حذران عميو قبؿى يكـً فػراقػوً 
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ما يقاؿ غصَّ بالطعاـ أم لكثرة دمكعي كاد يشرؽ بيا جفني أم يضيؽ عنيا يقاؿ شرؽ بالماء ك
ذا شرؽ جفنو فقد شرؽ ىك كلذلؾ قاؿ اشرؽ كيجكز أف يغمبو البيكاء فبل يبمعو ريقو كيككف التقدير  كا 

 بسبب ماء جفني اشرؽ بريقي 
 األينػؽي  فأعز مف تحدل إليو  أما بنك أكًس بف معًف بف الرضا

ا فكذا كأما كذا فكذا كقكلو تعالى أما أما ال تستعمؿ مفردةن ألف ما بعدىا يككف تفصيبل فيقاؿ أما كذ
السفينة فكانت لمساكيف ثـ قاؿ كأما الغبلـي كأما الجداري كقد استعممو مفردا كىك قميؿ كركل األستاذ 

أبك بكر الرضا بضـ الراء قاؿ كىك اسـ صنـو كاراد ابف عبد الرضا كما قالكا ابف مناؼو في ابف 
لمعركؼ في اسماء الرجاؿ كاألينؽ جمع عمى غير قياسو عبد مناؼو كركل غيره بكسر الراء كىك ا

 كقياسو االنكؽ غبل أنيـ ابدلكا الكاك ياءن كقدمكىا عمى النكف يقكؿ ىؤالء أعز مف يقصدىـ الناس 
  منيا الشمكس كليس فييا المشرؽي   كبرتي حكؿى ديارىـي لػمػا بػدت

كالمعنى كبرت اهلل تعالى تعجبا  جعميـ كالشمكس في عمك ذكرىـ كاشتيارىـ أك في حسف كجكىيـ
 مف قدرتو حيف اطمع شمكسا ال مف المشرؽ ككأف منازؿ الممدكحيف في جانب المغرب 

  مف فكقيا كصخكرىا ال تكرؽي   كعجبتي مف أرضو سحابي أكفيـ

أم إذا كانكا يسقكنيا بندل أيدييـ فمـ ال تكرؽ صخكرىا لفضؿ ندل أيدييـ عمى ندل السحاب أم 
يا أف تميف حتى تنبت الكرؽ كىذا منقكؿ مف قكؿ البحترم، أشرقف حتى كاد يقتبسي كاف مف حق

، ثـ ىك مف قكؿ أبي الشمقمؽ ككاف مع طاىر بف الحسيف  الدجى، كرطبف حتى كاد يجرم الجندؿي
في سميرية فقاؿ عجبت لحراقة ابف الحسيف كيؼ تعـك كال تغرؽ فقاؿ كما أربؾ يا ابف المخناء إلى 

اؿ، كحبراًف مف تحتيا كاحده، كآخري مف فكقيا مطبؽي، كأعجبي مف ذاؾ عيدانيا، كقد أف تغرؽ فق
 مسيا كيؼ التكرؽي 

 تستنػشػؽي  ليـ بكؿّْ مكانةو   كتفكحي مف طيًب الثناًء ركائحه 

يقاؿ مكاف كمكانة كما يقاؿ منزؿ كمنزلة كدار كدارة كقاؿ اهلل تعالى أعممكا عمى مكانتكـ كالثناءي 
الرائحة ألف طيب اخبار الثناء في اآلذاف مسمكعةن كطيب الركائح في األنكؼ  يكصؼ بطيب

مشمكمةن كتستنشؽ تطمب رائحتيا باألنكؼ كالمعنى أف أخبار الثناء عمييـ تسمع بكؿ مكاف لكثرة 
 المثنيف عمييـ 

  كحشيةه بسكاىـي ال تعبؽي   مسكيةي النفحاًت إال أنيػا
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عمييـ مسكيةه ليا طيبي المسؾ إال أنيا نافرةه ال تعمؽ بغيرىـ كال يقكؿ ركائح ما يسمع مف الثناًء 
 تفكح إال منيـ كالمعنى ال يثني عمى غيرىـ كما يثني عمييـ 

 يمحؽي  ال تبمنا بطبلًب ما ال  أمريد مثؿ محمدو في عصرنا

، كلًئف يقكؿ يا مف يريد أف يكجد لو نظيره ال تمتحنا بطبلب ما ال يدرؾ كالبيت مف قكؿ البحترمٌ 
 طمبتي نظيرهي إني إذا، لمكمؼه طمب المحاؿ ركابي، ثـ أكد بقكلو 

 أحدان كظني أنو ال يخمػؽي   لـ يخمًؽ الرحمف مثؿ محمدو 

 أم إذا كاف اهلل تعالى لـ يخمؽ لو مثبل كاف طمب مثمو محاال 
 أني عميو بأخذًه أتصػدؽي   يا ذا الذم ييبي الكثير كعنده

ىبتو فقد تصدقت بيا عميو ككىبتيا لو فيك متقمد المنة بذلؾ كيكجب لي  أم يعتقد أني إذا أخذت
 الشكر كالتصدؽ اعطاء الصدقة كقاؿ اهلل تعالى كتصدؽ عمينا 

  كأنظر إلٌي برحمةو ال أغرؽي   أمطر عمى ساحبى جكدؾ ثرةن 

، الثرة الغزيرة الكثيرة الماء مف الثرارة كقاؿ عنترة، جادت عميو كؿُّ عيفو ثرةو، فت ركف كؿ قرارةو كالدرىـً
يقكؿ اجعؿ سحاب جكدؾ ماطران عمى مطرا غزيرا ثـ ارحمني باف تحفظني مف الغرؽ كيبل أغرؽ 

 في كثرة مطرؾ 
  مات الكراـ كأنت حيّّ ترزؽي   كذب ابفي فاعمةو يقكؿي بجيمػوً 

ء مرزكؽ كيركل كنى بالفاعمة عف الزانية يقكؿ كذب مف قاؿ أف الكراـ قد ماتكا ما دمتى في األحيا
ترزؽ بفتح التاء أم ترزؽ الناس تعطييـ أرزاقيـ كاألكؿ اجكد ألنو يقاؿ حيّّ يرزؽ كذلؾ أنو ما داـ 

 حٌيا كاف مرزكقا لف الرزؽ ينقطع بالمكت كقاؿ أيضا في صباه يمدح عمٌي ابف أحمد الخراسانٌي 
 أشػيعي  فمـ أدر أم الظاعنيفً   حشاشةي نفسو كدعت يـك كدعكا

لي بقية نفس كدعتني يـك كدعني االحباب فذىبت في آثارىـ فمـ ادر أم المرتحميف اشيع يقكؿ 
منيما يعني الحشاشة كالحبيب المكدع في جممة مف كدعكه كركل الظاعنيف عمى لفظ الجمع لمنفس 

 كاالحباب الذيف ذكرىـ في قكلو كدعكا 
  دمعي تسيؿي مف اآلماًؽ كالسـي أ  أشاركا بتسميـو فجدنا بأنػفػسو 

يقكؿ اشاركا إلينا بالسبلـ عمينا فجدنا عمييـ بأركاح سالت مف اآلماؽ كاسميا دمكع أم أنيا كانت 
نما، ىك الركح  اركاحنا سالت مف عيكننا في صكرة الدمكع تفسير ىذا قكلو، خميميَّ ال دمعان بكيتي كا 
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كىك ميمكز العيف  مف عيني تسيؿي بمخرًج، كالمؤؽ طرؼ العيف الذم يمي األنؼ كجمعو أمأاؽ
كيقمب فيقدـ اليمز فيقاؿ آماؽ مثؿ بئر كآبار كأصؿ السـ بكسر العيف كيقاؿ سيـ أيضا كمثؿ ىذا 

 ألبي الطيب، أركاحنا انيممٍت كعشنا بعدىا، مف بعًد ما قطرت عمى األقداـً 
  كعينامى في ركضو مف الحسًف ترتعي   حشامى عمى جمرو ذكيو مف الػيػكل

خؿ الجكؼ كيريد بو القمب ىينا يقكؿ قمبي عمى جمرو شديًد التكقد مف اليكل ألجؿ الحسا ما في دا
تكديعيـ كفراقيـ كعينام ترتع مف كجو الحبيب في ركض مف الحسف كالبيت مف قكؿ أبي تماـ، 

نما لـ يقؿ ترتعاف ألف  أفي الحؽّْ أف يضحي بقمبيى مأتـه، مف الشكًؽ كالبمكل كعينامى في عيرًس، كا 
عينيف حكـ حاٌسة كاحدة فبل تكاد تنفرد أحداىما برؤية دكف األخرل فاكتفى بضمير الكاحد حكـ ال

 كما قاؿ اآلخري بيا العيناف تنيؿ 
 غداةى افترقنا أكشكٍت تتصدعي   كلك حممٍت صُـّ الجباًؿ الذم بنا

 ،  ىذا مف قكؿ البحترم، فمك أفَّ الجباؿى فقدفى ألفان، ألكشؾ جامده منيا يذكبي

  إلى الدياجي كالخميكف ىجه   جنبي التي خاض طيفيابما 

الدياجي جمع ديجكج ككاف القياس دياجيج كلكنيـ خففكا الكممة بحذؼ الجيـ االخيرة كما قالكا 
مككؾه كمكاكي كالخميُّ الذم يخمك قمبو مف اليكل كاليـ يقكؿ أفدل بقمبي المرأة التي أتاني خيالييا 

ٌي كالذيف خمكا مف الحٌب كانكا نياما كىذا كالمتضاٌد ألنو أيضا كاف في ظبلـ الميؿ فقطع الظممة إل
نائما حتى رأل خياليا لكٌنو يجكز أف يككف نكمو نعسةن رأل خياليا في تمؾ النسعة كغيريه مٌمف خبل 

 ناـ جميع ليمتو 
 يتضكعي  ككالمسًؾ مف أردانيا  أتت زائران ما خامرى الطيبي ثكبيا

ديره أتت خياال زائران ما خالط الطيب ثكبيا ألنيا لـ تتعطر ككالمسؾ أم زائران نعت لمحذكؼو تق
كرائحة المسؾ ينفح مف ثيابيا ألنيا طيبة الرائحة طبعا كىذا مف كبلـ امرء القيس، ألـ ترياني كمَّما 

ٍف لـ تطيًب.  جئتي طارقا، كجدتي بيا طيبان كا 
 ىا قبؿى ترًضػعي كفاًطمىةو عف در   فما جمسٍت حتى أنثنٍت تكًسعي الخطا

 المفػتػجي  مف النكـً كالتاعى الفؤادي   فشردى إعظامي ليا ما أتىى بػيػا
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يقكؿ لٌما رأيت خياليا استعظمت رؤيتيا فنفى ذلؾ نكمي الذم أتى بيا كاحترؽ قمبي لفقد رؤيتيا 
كالمكعة  كالتأنيث في ليا كبيا لمحبيبة كيقاؿ اعظمتو كاستعظمتو كاكبرتو كاستكبرتو كالتاع احترؽ

 الحرقة 
  كسُـّ األفاعي عذبي ما أتجرعي   فيا ليمةن ما كاف أطكؿى بتُّػيػا

أراد ما كاف اطكليا فحذؼ المضمر القامة الكزف كذلؾ يجكز في الشعر يقكؿ كاف اطكؿ تمؾ 
 الميمة التي فارقني فييا خياليا فتجرعت مف مرارة فراقيا ما كاف السـٌ باالضافة إليو عذبا 

 كيخػضػعي  فما عاشؽه مف ال يذؿُّ   ا كاخضع عمى القرًب كالنكلتذلؿ لي

يقكؿ أرض بما تحكـ منقادان مطيعا ليا كالخضكع في القرب الطاعة كاالنقياد كفي البعد الرضا 
كالتسميـ لفعميا كذلؾ عبلمة المحب كما قاؿ الحكمي، يا كثير النكًح في الدمًف، ال عييا بؿ عمى 

كاحدةه، فإذا أحببتى فاستكًف، ككقكؿ اآلخر، كف إذا أحببت عبدان، لمذم تيكل السكًف، سنةي العشاًؽ 
مطيعا، لف تناؿ الكصؿ حتى، تمزـى النفسى الخضكعا، كقريب مف ىذا قكؿ العباس بف األحنؼ، 
ـي، فإنؾ إف لـ تحمًؿ الذنبى في  ف كنتى مظمكمان فقؿ أنا ظال تحمؿ عظيـ الذنب ممف تحبو، كا 

،  اليكل، يفارقؾ مف  تيكل كأنفؾ راغـً
 مػرقػع عمى أحدو إاٌل بػمػؤـو   كال ثكبى مجدو غير ثكًب ابف أحمدو 

ركل ابف جنى يرقع يقكؿ لـ يخمص المجد لغيره إنما خمص لو كمجد غيره مشكبه بالمـؤ مجده 
 خالص مف الذـٌ كالغيب كمف ركل كال ثكبي بالرفع فبلنو عطؼ عمى قكلو فما عاشؽ 

ف الذم حابى جد   بو اهلل يعطى مف يشاءي كيمنعي   يمة طػيىءو كا 

جديمة رىط الممدكح مف طيىًء كالنسبة إلييـ جدلي كجميع مف فسر شعره قالكا حابى بمعنى حبا 
مف الحباء كىي العطية يقكؿ الذم اعطى بني جديمة ىذا الممدكح فجعمو منيـ ىك اهلل تعالى 

ي مف يشاءي مف صفة الممدكح كحابى ال يعطي مف يشاء كيمنع مف يشاءي كابف جنى يجعؿ يعط
يككف بمعنى حبا كال يقاؿ حاباه بكذا إذا اعطاه كمعنى البيت الذم حابى بني جديمة أم غالبيـ 

كباىاىـ في العطاء يعني الممدكح بو اهلل يعطي مف يشاءي كيمنع ألنو ممؾي قد فكض اهلل تعالى إليو 
 أف  أمر الخمؽ في النفع كالضر فقكلو بو اهلل خبر

  عمى رأًس أكفى ذمةو منو تطمعي   بذم كرـو ما مرَّ يكـه كشمػسيػوي 
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بذم كـر بدؿ مف قكلو بو يقكؿ لـ يمر يكـه كشمسي ذلؾ اليـك تطمع عمى رأس أكفى بالذمـ مف ىذا 
 الممدكح يشير إلى أنو أكثر الناس كفاءن كأكثرىـ عيدا 

ـي شعرو يتصمفى لدنػو ـي ماؿو ال تنى   فأرحا   تتقطعي كارحا

قاؿ ابف جنى قكلف لدٌنو فيو قبح كبشاعة ألف النكف إنما تشدد إذا كانت بعدىا نكفه نحك لدٌني كلديٌنا 
ذا لـ يكف بعدىا نكف فيي خفيفة كقكلو تعالى مف لدنوي ككقكلو تعالى مف لدٍف حكيـو خبيرو كأقربي  كا 

ف لـ يكف في الياء ما في ما ينصرؼ إليو ىذا إف يقاؿ أنو شبو بعض الضمير ببعضو ضركرةن  كا 
النكف مف كجكب اإلدغاـ كما قالكا يعدي فحذفكا الكاكر لكقكعيا بيف ياء ككسرة ثـ قالكا أعدي كنىًعدي 
ف لـ يكف ما يكجبو قاؿ كيجكزأنيككف ثقؿى النكف كما قالكا في القطف  كتعدي فحذفكا الفاء ايضا كا 

ده كاتصاؿ ارحاـ الشعر يحتمؿ كجيف احدىما أنو القيطفَّ كفي الجبف الجبيفَّ ثـٌ ركل يتصمف بجك 
يقبؿ الشعر كيثيبي عميو فيحصؿ بينو كبيف الشعر صمةه كصمة الرحـ كالكجو اآلخر إنو يمدح 

باشعار كثيرة تجتمع عنده فيتصؿ بعضيا ببعض كاتصاؿ األرحاـ ككذلؾ تقطع أرحاـ األمكاؿ فيو 
كأنو قد قطعى ارحاميا كاآلخر أنيا ال تجتمع  كجياف أحدىما انقطاعيا منو بتفريؽ الماؿ فيصير

عنده كما قاؿ "ككمَّما لىًقيى الديناري صاحبوي" البيت كقكليبل تنى معناه ال تزاؿ مف النكل كىك الضعؼ 
 فكضعو مكضع ال تزاؿ النيا إذا لـ تفتر عف التقطع يككف بمعنى ال تزاؿ تتقطع 

  بعضو الرأمي أجمعي أقؿ جزول   فتنى ألؼي جزءو رأييوي في زماًنوً 

ترتيب الكبلـ فتى رأيو في زمانو ألؼ جزءو أقؿ جزٌل مف ىذه األجزاًء األلؼ بعضو أم بعض أقؿ 
جزل مف رأيو مف رأيو الرأمي الذم في أيدم الناس كمو فألؼ جزء مرفكعه ألنو خبر مبتداًء قدـ عميو 

مضاؼ إلى ضمير المبتدأ األكؿ كالرأم  كىك قكلو رأيو كأقؿ مرفكعه باالبتداء كبعضو مبتدأه ثافو كىك
 خبره عف المبتدأ الثاني كأجمع تككيده لمرأم كىذا كما يقاؿ زيد أبكه قائـه 

  كال البرؽ فيو خمبان حيف يممعي   غماـه عمينا ممطره ليس يقشػع

الممطر مثؿ الماطر يقاؿ مطرت السحابة كامطرت كليس يقشع أم ليس يتفرؽ كال يذىب يقاؿ 
 لسحابة كانقشعت كتقٌشعت إذا تفٌرقت كالبرؽ الخٌمب المخمؼ اقشعت ا

  إلى نفسًو فييا شفيعه مشفعي   إذا عىرىضٍت حاجه إليو فنفسوي 

الحاج جمع حاجة كيقاؿ أيضا في جمعيا حاجات كحكجؽ كالمشفع الذم تقضي الحاجة بشفاعتو 
المسؤكؿ شفيعا لى نفسو  يقاؿ إذا سئؿ حاجةن شفعت نفسو إلى نفسو في قضائيا كحسبؾ أف يككف
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كمثمو قكؿ الخريمي، شفعٍت مكارميوي ليـ فكفتيـ، جيد السؤاؿ كلطؼى قكًؿ المادًح كمثمو ألبي تماـ، 
 طكل شيمان كانت تركح كتغتدم، كسائؿ مف أعيت عميو كسائمو، 

  كأسمر عريافه مف القشر أصمعي   خبت ناري حربو لـ تيجيا بنانػوي 

يا كمف األسمر إلى آخر البيت مف صفة القمـ كجعمو اصمع لمينو خبت النار إذا سكف لييب
كمبلستو كالرأس األصمع يقكؿ كٌؿ نار حربو أكقدت بغير قممو كأناممو فإنو منطفئة ال تطكؿ مٌدتيا 

 يعني أف الحرب التي اكقدىا ىك ال تنطفىء لقكة عزمو كشٌدة نفسو 
  دكهي حيف يقطعي كيحفى كيقكل ع  نحيؼي الشكل يعدك عمى أْـّ رأسوً 

يقكؿ ىذا القمـ دقيؽ االطراؼ يريد دقة خمقتو يعدك عمى كسط رأسو كيحفى أم يكٌؿ عف المشي 
 فيقكل عدكه إذا قطع كقٌط 

  كيفيـي عمف قاؿ ما ليس يسمعي   يمجُّ ظبلما في نيارو لسػانيػوي 

إليو ما لـ يسمعو منو يريد بالظبلـ كبالنيار القرطاس كبمسانو طرفو المحدد يقكؿ يفيـ المكتكب 
ف شئت يفيـ القمـ عف الكاتب ما ليس يسمعو الكاتب كىذا مف قكؿ الطائٌي، أخذُّ المفظ ينطؽي  كا 

 عف سكاهي، فيفيـي كىكى ليس بذم سماًع، 
  كأعصى لمكاله كذا منو أطكعي   ذباٍب حيساـو منو أنجى ضػريبةن 

ية اسـ لممرمى يفضؿ القمـ عمى السيؼ ذباب السيؼ طرفو المحدد كالضريبة اسـ لممضركب كالرم
يقكؿ المضركب بالسيؼ قد ينجك ألنو ينبك عنو كيعصى صاحبو الضاربى بو ألنو قد ال يقطع 

 كمضركب القمـ ىك المكتكب بقتمو ال ينجك كالقمـ اطكع مف السيؼ ألنو ال ينبك عف مراد الكاتب 
  كالغرب مكضعي  لما فاتيا في الشرؽ  بكؼّْ جكادو لك حكػتػيػا سػحػابةه 

يقكؿ ىذا القمـ المكصكؼ يجرم بكٌؼ جكاد لك كانت السحابة مثؿ كٌفو في عمـك النفع لعمت 
 المشرؽ كالمغرب بالمطر 

 تتفرَّعي  أصكؿ البراعاًت التي  فصيحه متى ينطؽ تجد كؿ لفظةو 

يبنكف يعني أف كؿ لفظة مف ألفاظو أصؿ مف أصكؿ البراعات كىي الكماؿ في الفصاحة كالناس 
  كبلميـ عمييا كيرجعكف في استعماؿ الفصاحة إلييا 

  إلى حيث يفنى الماءي حكته كضفدعي   كليس كبحًر الماًء يشتػؽُّ قػعػرهي 

 يقكؿ ليس بحر جكده كبحر الماًء الذم فيو يغكص الحكت كالضفدع حتى ينتييا إلى قعره 
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  زعاؽه كبحرو ال يضرُّ كينفعي   أبحره يضر المعتفيف كطعموي 

المعتفكف السائمكف يقاؿ فبلف عفاه كاعتفاه إذا أتاه سائبل كالزعاؽ المر يريد أف يفضؿ الممدكح 
عمى البحر كاالستفياـ في أكؿ البيت معناه اإلنكار يقكؿ ليس بحر يضر مف كرده بالغرؽ كىك مر 

كاف احسف  الطعـ ال يمكف شربو كبحر ينفع الكارديف بالعطاء كال يضرىـ كلك قاؿ ينفع كال يضرٌ 
حتى ال يتكىـ نفى النفع كالضرر جميعا لكنو قدـ ال يضر الثبات القافية قاؿ ابف جنٌي كىذا فيو 
قبح لف المشيكر عندىـ أف ينسب الممدكح إلى المنفعة الكليائو كالمضرة ألعدائو كما قاؿ، كلكف 

ذا أنت لـ تنفع فضر فتى الفتياًف مف راحى كأغتدل، لضًر عدكٍّ أك لنفع صديًؽ، كقاؿ اآلخر، إ
فإٌنما، يرجى الفتى كيما يضر كينفعا، قاؿ ابف فكرجة أبك الطيب قاؿ أبحر يضر المعتفيف 

فخصص في المصراع األكؿ فعمـ مف لفظو أنو أراد كبحر ال يضر المعتفيف ألنو خصص في 
 ابتداء الكبلـ كال يككف آخر الكبلـ خارجا عف أكلو كىذا عمى ما قاؿ 

  كيغرؽ في تياره كىك مصقع  الفكًر في بعد غكره يتيوي الدقيؽي 

التيار المكج كالمصقع الفصيح البميغ ألنو يأخذ في كؿ صقع مف القكؿ كالدقيؽ الفكر الفيـ الفطف 
الذم يدؽ فكره كخاطره إذا تفكر كىذا ىك الركاية الصحيحة باأللؼ كالبلـ في الدقيؽ مع االضافة 

فاعميف كالطكيؿ الذيؿ كالحسف الكجو كمف ركل دقيؽ الفكر جعؿ إلى الفكر كىك جائز في اسماء ال
الدقة نعتا لمفكر اراد يتيو الدقيؽ مف االفكار كاألكؿ اجكد ليككف نعتا لمرجؿ كأنو قاؿ يتيو الرجؿ 

 الدقيؽ الفكر أال تراه يقكؿ كىك مصقع كىذا نعته لمرجؿ ال لمفكر 
ـي بمػنػبػجو    فكؽ السماكيف تكضعكىمتيوي   أال أييا القيؿي المقي

 يريد السماؾ الرامح كالسماؾ األعزؿ كااليضاع السير السريع اكضعت الناقة إذا اسرعت 
  كأف طنكني في معاليؾ تظمع  أليس عجيبان أف كصفؾ معجز

يقاؿ طمعت النقاة تظمع إذا مشت مشية العرجاء مف يدىا أك رجميا يقكؿ أليس مف العجب أني مع 
 كبلمي اعجز عف كصفؾ كال يبمغ ظني معاليؾ فبل ادركيا لكثرتيا  جكدة خاطرم كببلغة

  عمى أنو مف ساحًة األرًض أكسعي   كأنؾ في ثكبو كصدرؾ فيكػمػا

صدرؾ بالرفع استئناؼ يقكؿ أك ليس مف العجب انؾ في ثكب قد اشتمؿ عميؾ كصدرؾ فيؾ كفي 
 الثكب مع أنو أكسع مف كجو األرض 
  كبالجًف فيو ما درت كيؼ ترجع  بػنػا كقمبؾ في الدنيا كلك دخمت
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يقكؿ أك ليس مف العجب أف قمبؾ قد احاطت بو الدنيا كىك مف السعة بحيث لك دخمت الدنيا بمف 
 فييا مف الجف كاإلنس في قمبؾ لضمت كما اىتدت لمرجكع 

 ككؿ مديح في سكاؾ مضيع  أال كؿ سمحو غيرؾ اليكـ باطؿه 

د شيعة، كما لي إال مذىب الحؽ مذىب، كما في الدار غير نصب غيرؾ كنصب، كما لي إال أحم
زيد أحد ألنو قد تقدـ عمى المستثنى منو كالسمح الذم يسمح بمالو يقكؿ كؿ جكاد سكاؾ باطؿ أم 

 باإلضافة إليؾ ككؿ مدح مدح بو غيرؾ فيك مضيع ألنو ليس في أىمو كفيمف يستحقو.
 و ذلؾ كقاؿ في صباه عمى لساف بعض التنكخييف كقد سأل

  ذم ادخرت لصركؼ الزماف  قضاعة تعمـ أني الفػتػى اؿ

 يقكؿ قبيمتي تعمـ أني فتاىا الذم يحتاجكف إليو فيدخركنو لدفع ما ينزؿ بيـ مف الحكادث 
  عمى أف كؿ كريـ يماني  كمجدم يدؿ بني خنػدؼ

 يقكؿ شرفي دليؿ عمى أف كؿ كريـ يمني أم مف قبائؿ اليمف ألني منيـ 
  أنا ابف الضراب أنا ابف الطعاف  المقاء أنا ابف الػسػخػاء أنا أبف

العرب تقكؿ لكؿ مف لـز شيأ انو ابنو حتى قالكا لطير الماء ابف الماء كالمقاء مبلقاة األقراف في 
 الحرب يقكؿ أنا صاحب ىذه األشياء ال أفارقيا 

  افأنا ابف السركج أنا ابف الرع  أنا ابف الفيافي أنا ابف القكافػي

ككاف ينشده أيضا بطرح الياء مف الفيافي كالقكافي اكتفاء بالكسرة كقكلو تعالى جابكا الصخر بالكاد 
 كالرعاف جمع الرعف كىك الشاخص مف الجبؿ يقكؿ أنا صاحب الجباؿ لكثرة سمككي طرقيا 

  طكيؿ القناة طكيؿ السناف  طكيؿ النجاد طكيؿ العماد

ؿ عمى طكؿ قامتو كالعماد عماد الخيمة الذم تقكـ بو كذلؾ مما النجاد حمالة السيؼ كطكليا دلي
يمدح بو ألنو يدؿ عمى كثرة حاشيتو كزكاره كطكؿ القناة يدؿ عمى قكة حامميا ألنو ال يقدر عمى 

 استعماؿ القناة الطكيمة إال القكم 

  حديد الحساـ حديد الجناف  حديد الحفاظ حديد المحاظ

ب حفظو كمعنى حديد المحاظ أنو يرل مقاتؿ عدكه في الحرب يقكؿ الحفاظ المحافظة عمى ما يج
 ىذه األشياء منى حديدة كأنا حديد ىذه األشياء 

  إلييـ كأنيما في رىاف  يسابؽ سيقي منايا العباد
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يقكؿ سيفي يبادر آجاؿ الناس ليسبقيا فيقتميـ قبؿ انقضاء آجاليـ كىذا مف قكؿ عنترة، كأنا المنية 
يا، كالطعف منى سابؽ اآلجاؿ. كمثمو قكؿ الطاعي، يكاد حيف يبلقي القرف مف في المكاقؼ كم

 حنؽ، قبؿ الحماـ عمى حكبائو يرد، 
  إذا كنت في ىبكة ال أراني  يرل حده غامضات القمكب

نما خصيا دكف سائر األعضاء الغامضة  غامضات القمكب يريد القمكب الغامضة في األبداف كا 
ؿ يرل حد سيفي قمكب األعداء فيردىا إذا كنت في غبار ال أرل نفسي كال ألنيا مقاتؿ ببل شؾ يقك 

نما يجكز ذلؾ في أفعاؿ معدكدة نحك ظننتني كخمتني كبابيما  يجكز أراني بمعنى ارل نفسي كا 
كمعنى البيت مف قكؿ زيد الخيؿ، كأسمر مرفكعو يرل ما رأيتو، بصير إذا صكبتوي بالمقاتًؿ، أم 

، إلى المقاتؿ ما في متنو أكدي، ىيأتو نحك العدك كقد   قاؿ أبك تماـ، مف كؿ أرزؽ نظارو ببل نظرو
  كلك ناب عنو لساني كفاني  سأجعمو حكمان في النفػكس

الحكـ بمعنى الحاكـ يقكؿ سأقتؿ مف اعداءم ما شئت كلساني كسيفي في الحدة فمك ناب عنو 
بمغو السيؼ كيجكز أف يككف المعنى كفاني السيؼ ألف أبمغ مف التأثير في أعداءم بمساني ما ي

 كلك ناب المساف عف السيؼ بأف يطيعكا أمرم لـ استعمؿ فييـ السيؼ كقاؿ أيضا في صباه 
  كال تخشيا خمفان لما أنا قائؿ  قفا تريا كدقي فياتا المخائؿ

سـ الكدؽ المطر كىاتا بمعنى ىذه كالمخائؿ جمع المخيمة كىك السحابة الخميقة بالمطر كالخمؼ ا
مف االخبلؼ يقكؿ لصاحبيو اصبرا تريا مف أمرم شأنا عظيما فقد ظيرت مخائمو كما يشيد لي 

 بتحقيؽ ما كنت أعدكما مف نفسي مف قتؿ األعداء كبمكغ اآلماؿ كذكر أنو ال يخمؼ كعده.
 الػجػنػادؿي  كآخر قطفه مف يديوً   رماني خساسي الناًس مف صائًب أستوً 

صابو يصكبو كاصابو يصيبو كصاب السيـ اليدؼ كاصابو يقكؿ  الصائب بمعنى المصيب يقاؿ
عابني األراذؿ كاالخساء ثـ بيف تفصيميـ فقاؿ مف صائب استو أم ممف يصيب استو ما يرميني 

بو أم يمحقو ما يعيبني بو كينقمب عميو كآخر يؤثر في ما يرميني بو كال يرميني بو كال يعمؽ بي ما 
قطف لعدـ التأثير كقكلو مف صائب استو كقكليـ جاءني القـك مف يقكلو في كأنو يرميني بقطعة 

 فارسو كراحؿو يعني أنيـ مف ىذيف الجنسيف 
 كيجيؿ عممي أنو بي جاىػؿي   كمف جاىؿو بي كىك يجيؿ جيمو
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يقكؿ كمف رجؿ آخر ال يعرفني كال يعرؼ أنو جاىؿ بي فياتاف جيالتاف كيجيؿ أني أعمـ أنو 
 جاىؿ بي 

  كأني عمى ظير السماكيف راجؿه   ؾن األرض معسػره كيجيؿ أني مال

يقكؿ كال يعمـ ىذا الجاىؿ أني في الحاؿ التي اممؾ فييا األرض كميا معسره عند نفسي كمقتضى 
ىمتي كأني إذا عمكت السماء كركبت السماكيف كنت راجبل القتضاء ىمتي ما فكؽ ذلؾ أال تراه 

 يقكؿ 
  في عيني المدل المتطاكؿي  كيقصر  تحقر عندم ىمتي كؿ مػطػمػبو 

 يقكؿ ىمتي تريني كؿ شيءو اطمبو حقيرا كالغاية البعيدة قصيرةن في عيني 
  إلى أف بدت لمضيـ في زالزؿي   كما زلت طكدان ال تزكؿ مناكبي

مناكب الجبؿ أعاليو يقكؿ لـ أزؿ في الثبات كالكقار طكدان ال يحركو شيء إلى أف ظيممت فمـ 
 تجردت لدفع الظمـ عف نفسي كىك قكلو  اصبر عمى الظمـ بؿ

 قبلقؿى عيسو كميفَّ قبلقػؿي   فقمقمتي باليـ الذم قمقؿى الحشا

القمقمة التحريؾ كيريد بالحشا ما في داخؿ الجكؼ كالقبلقؿ األكلى جمع قمقؿو كىي الناقة الخفيفة 
جمع قمقمةو كىي الحركة كيقاؿ أيضا رجؿ قمقؿ كفرس قمقؿ إذا كانا سريعي الحركة كالقبلقؿ الثانية 

يقكؿ حركت بسبب اليـ الذم حركة قمبي نكقا خفافا في السير يعني سافرت كلـ اعرج بالمقاـ الذم 
يمحقني في الضيـ كيجكز أف يككف القبلقؿ الثانية ايضا بمعنى األكلى فإذا كاف كذلؾ عادت 

اؼ يعني انيف خفاؼ الكناية مف كميف عمى العيس ال عمى القبلقؿ يقكؿ خفاؼ إبؿو كميف خف
الخفاؼ كسراع السراع كما يقاؿ افضؿ الفضبلء كعاب الصاحب اسماعيؿ ابف عباد أبا الطيب 
بيذا البيت فقاؿ ما لو قمقؿ اهلل احشاء كىذه القافات باردة كال يمزمو في ىذا عيبه فقد جرت عادة 

لي أبك نصر بف المرزباف  الشعراء بمثؿ ىذا سمعت الشيخ أبا منصكر الثعالبي رحمو اهلل يقكؿ قاؿ
ثبلثة مف رؤساء الشعراء شمشؿ أحدىـ كسمسؿى الثاني كقمقؿى الثالث أما الذم شمشؿ فاألعشى كىك 

، كأما  مف رؤساء شعراء الجاىمية قاؿ، كقد غدرت إلى الحانكًت يتبعني، شاكو مشؿّّ شمكؿه شكؿي
قاؿ، سمَّت كسمت ثـ سؿَّ سميمييا، الذم سمسؿ فمسمـ بف الكليد كىك مف رؤساء المحدثيف كىك الذم 

فأتى سميؿي سميميا مسمكال، كأما الذم قمقؿ فيك المتنبي كىك مف رؤساء العصرييف كىك الذم يقكؿ 
فقمقمت باليـ الذم قمقؿ الحشا البيت فبمبٍؿ أنت أيضا فقمت لو أخشى أف أككف رابع الشعراء أعني 

كال يجرم معٍو، كشاعره ينشدي كسطى المعمعٍة،  قكؿ مف قاؿ، الشعراء فاعمف أربعة، فشاعره يجرم
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كشاعره مف حقو أف تسمعو، كشاعره مف حقو أف تصفعو، فقاؿ بؿ ال تككف رابع الشعراء قاؿ ثـ 
ذا الببلبؿ أفصحت بمغاتيا، فأنًؼ الببلبؿى باحتساًء ببلبؿ، كفي ىذا ما  قمت بعد حيفو مف الدىر، كا 

 يبطؿ انكار ابف عباد عمي أبي الطيب 

  بقدًح الحصى ما ال ترينا المشاعؿي   إذا الميؿ كارانا أرتنا خػفػافػيػا

المكاراة الستر كالمشاعؿ جمع مشعمة كىي النار المكقدة كالمشعمة بكسر الميـ اآللةي التي تحمؿ فييا 
النار يقكؿ إذا سترنا الميؿ بظبلمو أسرعت ىذه اإلبؿ حتى تصطؾ الحجارة بعضيا ببعض كتنقد 

 يا فنرل بيا ما ال نراه بضكء المشاعؿ النار من
 سكاحؿي  رمٍت بي بحاران ما ليفَّ   كأني مف الكجناًء في ظيًر مكجةو 

الكجناء الناقة الغميظة الكجنات كقيؿ ىي مف الكجيف كىك ما غمظ مف األرض جعؿ الناقة مف شدة 
في ىذه المفازة في ظير عدكىا كالمكج كجعؿ المفازة كالبحر في سعتيا يقكؿ كأني منيا إذا ركبتيا 

 مكج يرميني في بحرو ال ساحؿى لو 
  كأني فييا ما تقكؿ العكاذؿي   يخيؿ لي أف الببلد مسامعي

يخيؿ لي أم يشبو كاراد بالببلد المفاكز يقكؿ ال أستقر في الببلد كما ال يستقر في مسامعي كبلـ 
، كقد قاؿ البحترم، تقاذؼي بي العذاؿ كىذا منقكؿ مف قكؿ مف قاؿ، كأني قذلن في عيف كؿ ببلد

، كأني بينيا عيره شركدي،   ببلده عف ببلدو
 كالمقاتػؿي  تساكم المحائي عنده  كمف يبغ ما أبغي مف المجد كالعبل

العبل جمع العميا تأنيث األعمى كالكبر في جمع الكبرل كالمحائي جمع المحيا بمعنى الحياة يقكؿ 
عالية استكل عنده الحياة كالقتؿ ألنو عمـ أف األمكر مف يطمب ما أطمب مف الشرؼ كالرتب ال

العالية فييا المخاكؼ كاليبلؾ فيككف قد كطف نفسو عمى اليبلؾ فيك يصبر عميو كال يبالي بو 
ف كاف بمعنى تتساكل فبل ياءى لنو في محؿ الجـز جكابا  كقكلو تساكل إف كاف مضيا يثبت بالياء كا 

 لمشرط 
  كليس لنا إال السيكؼ كسائؿ  كـأال ليست الحاجات إال نفكس

 يقكؿ لممكؾ عصره ال نطمب إال أركاحكـ كال نتكسؿ إال بسيكفنا 
  كال صدرت عف باخؿو كىك باخؿي   فما كردت ركح امرءو ركحو لػو
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ف كاف بخيبل غير بخيؿو  ذا صدرت عنو صار كا  أم إذا كردت السيكؼ ركح امرءو اممؾ ليا عنو كا 
 يطمب منو أك يفتدم ركحو بمالو ألف السيؼ يناؿ منو ما 

 المآكؿي  كليس بغثو أف تغثَّ   غثاثة عيشي أف تغثَّ كرامتي

يقاؿ غٌث الشيء يغٌث غثاثة كغٌث يغٌث أيضا يقكؿ ىزاؿ عيشي في ىزاؿ كرامتي ال في ىزاؿ 
 مطاعمي كقاؿ أيضا في صباه 

  كالسيؼي أحسفي فعبلن منو بالممـ  ضيؼه ألـ براسي غير محتشػـً 

نى بالضيؼ الشيب كما قاؿ اآلخر، أىبلن كسيبلن بضيؼو نزٍؿ، كاستكدعي اهلل الفان رحٍؿ، يريد ع
الشيب كالشباب كالمحتشـ المنقبض المستحيي يريد أف الشيب ظير في رأسو شائعا دفعةن مف غير 

أف يظير في تراخو كميمةو ىذا معنى قكلو غير محتشـ ثـ فضؿ فعؿ السيؼ بالشعر عمى فعؿ 
ب ألف الشيب بيضو كذلؾ اقبح الكاف الشعر كلذلؾ سف تغيره بالحمرة كالسيؼ يكسكه حمرةن إذا الشي

قطع المحـ عمى أف ظاىر قكلو أحسف فعبل منو بالممـ يكجب أف الشعر المقطكع بالسيؼ أحسف 
نما يكسكه حمرةن إذا قطع المحـ  مف الشعر األبيض بالشيب ألف السيؼ إذا صادؼ الشعر قطعو كا 

البحترم، كددتي بياضى السيؼ يكـى لقيتني، مكافى بياًض الشيب حؿ بمفرقي، فجعؿ نزكؿ  كقاؿ
 السيؼ برأسو أحب إليو مف نزكؿ الشيب برأسو 

  ألنت أسكدي في عيني مف الظمـً   إبعٍد بعدتى بياضان ال بياض لػو

الخصاؿ الحميدة يقاؿ بعد يبعد بعدان إذا ذؿ كىمؾ كعنى بالبياض األكؿ بياض الشيب كبالثاني 
يقكؿ يا بياضان ليس لو بياضه يريد معنى قكؿ أبي تماـ، لو منظره في العيف أبيضي ناصعي، كلكنو 

في القمب أسكدي أسفعي، كقد قاؿ أبك الطيب في بياض الثمج ما يشبو ىذا كىك قكلو، فكأنيا ببياضيا 
ادان مف الظمـ لما يكرل بو سكداءي، يقكؿ بياض الشيب ليس ببياضو فيو نكره كسركر كىك اشٌد سك 

مف قطع األجؿ كقطع األمؿ كجميع مف فسر ىذا الشعر قالكا في قكلو ألنت اسكد في عيني مف 
الظمـ أف ىذا مف الشاٌذ الذم أجازه الككفيكف مف نحك قكلو أبيضي مف أخًت بني إباض كسمعت 

ر الشير التي يقاؿ ليا العركضي يقكؿ اسكد ىاىنا كاحد السكد كالظمـ الميالي الثبلث في أكاخ
ثبلث ظمـ يقكؿ لبياض شيبو أنت عندم كاحدةه مف تمؾ الميالي الظمـ عمى أف أبا الفتح قد قاؿ ما 
يقارب ىذا فقاؿ كقد يمكف أف يككف ألنت اسكد في عيني كبلما تاما ثـ ابتدأ بصفة فقاؿ مف الظمـ 

 غير أنو لـ يجعؿ الظمـ الميالي كما تقكؿ ىك كريـه مف أحرارو كىذا يقارب ما ذكره العركضٌي 
  ىكام طفبلن كشيبي بالغ الحمـً   بحبّْ قاتمتي كالشيًب تغػذيتػي
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عني بقاتمتو حبيبتو يعني أف حبيا يقتمو كالباء في بحب مف صمة التغذية يقكؿ تغذيتي بيذيف 
ممت بالحب كالشيب ثـ فسر ذلؾ بالنصؼ األخير مف البيت يقكؿ ىكيت كأنا طفؿ كشبت حيف احت
لشدة ما قاسيت مف اليكل فصار غذاءن لي كىكام ابتداءه كطفبل حاؿه سٌد مسٌد الخبر كما يقاؿ 
قبالؾ مسركرا كعمى ىذا التقدير أيضا كشيبي بالغ الحمـ كالمصراع الثاني  انطبلقؾ ضاحكا كا 

 تفصيؿ ما إجممو في األكؿ ألنو بيف كقت العشؽ ككقت الشيب 
  كال بذات خمارو ال تريؽي دمي  فما أمر بػرسػـو ال أسػائمػو

ارسـ أثر الدار مما كاف مبلصقا باألرض كالطمؿ ما كاف شاخصا يقكؿ كؿ رسـ يذكرني. رسـ 
 دارىا فأسألو تسميا ككؿ ذات خار تذكرنييا فتريؽ دمي 

  يكـى الرحيؿ كشعبو غير ممتئـً   تنفست عف كفاًء غيًر منصدعو 

راقي عف كفاءو يعني في قمبيا مف كفاء صحيح غير منشؽ يقكؿ تنفست عند الكداع تحسرا عمى ف
كفراؽ غير مجتمع كالمعنى كحزف فراؽو فحذؼ المضاؼ أم أنيا كانت منطكيةن عمى كفاء صحيحو 

كىـ فراؽو ال يمتئـ كال يجتمع ككاف تنفسيا عف ىذيف كيريد بالشعب الفراؽ مف قكليـ شعبتو إذا 
كيككف المعنى عف فراؽ شعبو غير مجتمع الرتحاليـ كتفرقيـ فرقتو كيجكز أف يريد بالشعب القبيمة 

في كؿ كجو كىي كانت تشاىد ذلؾ كالمعنى أنا افترقنا باالجساد ال بالفؤاد ألنيا كانت معي عمى 
 الكفاء 

  كقبمتني عمى خكؼو فما لفـ  قبمتيا كدمكعي مزج أدمعيا

ؿ كالمزج مصدر سمي بو الفاعؿ أم بكينا جميعا حتى امتزجت دمكعي بدمكعيا في حاؿ التقبي
يقكؿ دمكعي مازجة دمكعيا أم ممتزجة بيا كنصب فما ألنو كضعو مكضع اسـ الحاؿ كما تقكؿ 

 كممتو فاه إلى فٌي أم مشافيا 
  لك صاب تربان ألحيا سالؼى األمـً   فذقتي ماءى حيكةو مف مقبػمػيػا

بو كمعنى لك صاب تربا لك نزؿ عمى جعؿ ريقيا ماء الحياة عمى معنى أف العاشؽ إذا ذاقو حيي 
تراب مف قكليـ صاب المطر يصكب صكبا كيجكز أف يككف بمعنى اصاب كقد ذكرناه يقكؿ لك 
كقع عمى األرض ألحيى المكتى مف األمـ المتقدمة كأكؿ ىذا المعنى لؤلعشى بقكلو، لك أسندت 

 إلى ريقيا  ميتان إلى نحرىا، عاش كلـ ينقؿ إلى قابر، فنقؿ أبك الطيب األحياء
  كتمسح الطؿ فكؽ الكرد بالنعـً   ترنك إليَّ بعيف الظبي مجشػيةن 
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جعؿ عينيا عيف الظبي لسكادىا كمجيشة متييئة لمبكاء كيريد بالطؿ دمكعيا كبالكرد خدىا كبالعنـ 
اطرافيا بنانيا محمرة بالخضب كالعنـ شجره لو ثمر أحمر يشبو العناب قاؿ االزىرم قد رأيتو في 

كاضع كمعنى البيت مف قكؿ أبي نكاس كىك ما قرأتو عمى أبي الحسف محمد بف الفضؿ عدة م
فقمت أخبركـ عف عبد المؤمف بف خمؼ قاؿ اخبرنا محمد بف زكرياء الغبلبي قاؿ سمعت الصمت 

لى جانبي سفياف بف عيينة فقاؿ لي يا شابُّ مف أيف  بف مسعكد الجحدرم يقكؿ كنت عمى الصفا كا 
ف ناحية العراؽ فقاؿ ما فعؿ شاعركـ ما فعؿ ظريفكـ قمت مف تعني قاؿ الحسف بف أنت فقمت أنا م

، يندب شجكان بيف  ىانىء قمت كما الذم استظرفت مف شعره قاؿ قكلو، يا قمران أبصرتي في مأتـو
، كيمطـ الكردة بعناًب، قاؿ فتعجبت مف سفياف بف عيينو  أتراب، يبكي فيمقي الدرَّ مف نرجسو

أبي نكاس كمثمو البف الركمي، كأف تمؾ الدمكع قطر ندنل، يقطري مف نرجسو عمى كانشاده شعر 
 كرًد، 

 حكـً  بالناس كميـ أفديؾ مف  كريد حكمؾ فينا غير منصفةو 

يوو يقاؿ ركيدى ركيدا أم دعو كأميمو كغير  ركيد اسـ مف أسماء الفعؿ بمنزلة بمنزلة صو كمٍو كا 
صدر كغير منصفة بمعنى ظالمة يقكؿ دعي أك أقمي منصفة نصب عمى الحاؿ كالعامؿ فيو الم

حكمؾ عمينا كأنت ظالمة لنا ثـ قاؿ أفديؾ بالناس كميـ مف حاكـ يعني أنت حبيبة إلى أف حكمت 
 بالجكر 

 ألـ كلـ تجنى الذم أجننتي مف  أبديت مثؿى الذم أبديتي مف جزعو 

زع لمفراؽ كلـ تضمرم ما يقاؿ أجننت الشيء أم سترتو ككتمتو يقكؿ كافقتني في ظاىر الج
اضمرتو مف كجعو كما قاؿ الناشىء، لفظي كلفظؾ بالشككل قد ائتمفا، يا ليت شعرم فقمبنا لـ 

 اختمفا 
  كصرًت مثمي في ثكبيف مف سقـ  إذا لبزؾ ثكبى الحسًف أصػغػره

قكؿ إذا قاؿ الزجاج تأكيؿ إذا أف كاف األمر كما جرل أك كما ذكرت يقكؿ القائؿ زيد يصير إليؾ فت
اكرمو تأكيمو أف كاف المر عمى ما تصؼ كقع اكرامو كتأكيمو ىينا أنو ذكر أنيا لـ تجف األلـ كأنو 

قاؿ لك اجننت مف األلـ ما اجننتو إذا لبزؾ أم لسمبؾ ثكبى الحسف أقؿ جزءو مف اجزاء األلـ أم 
نما ذكر لفظ  أذىب حسنؾ كظير عميؾ مف أثره ما يذىب نضارة حسنؾ كيكسكؾ ثكب السقـ كا 

التثنية ألف العادة في المباس ثكباف ازاره كرداءه لمعرب كيسمكنيا الحمة كلمعجـ قميص كسراكيؿ 
 فكأنو قاؿ ككساؾ حمة السقـ كما كساني 
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  كال القناعةي باإلقبلؿ مف شيمي  ليس التعمؿي باآلماؿ مف أربػى

بكذا أم يمضي بو كقتو كدىره التعمؿ ترجية الكقت بالشيء اليسير بعد الشيء يقاؿ فبلف يتعمؿ 
كاإلقبلؿ الفقر كالحاجة. أقؿ إذا صار إلى حالة قمة الكجد لمشيء كىك ضد اإلكثار يقكؿ ليس مف 
عادتي اف أتزجى باآلماؿ كأدافع الكقت بشيءو أرجكه لعمو ال يككف كال أف أقنع باليسير يعني أنو 

كما طمبي المعيشة بالتمني، كلكف ألؽ  يطمب الكثير كيسافر في طمب الماؿ كما قاؿ أبك األسكد،
 دلكؾ في الدالًء، 

  حتى تسدَّ عمييا طرقيا ىممي  كال أظفي بناًت الدىًر تتركنػي

بنات الدىر حكادثو كنكائبو التي تتكلد منو كتحدث فيو يقكؿ ال تدعني النكائب حتى ادفعيا عف 
 نفسي بسٌد طريقيا إلى كىك أف يتقكل بالماؿ كاالنصار 

 تمـً  برقًة الحاًؿ كاعذرني كال  الميالي التي أخنت عمى جدتيلـً 

يقكؿ لمف المو في الفقر ال تممني كلـ الدىر الذم اىمؾ مالي كسمبني الغني يقاؿ اخنى عميو 
 الدىر إذا اتمفو كالجدة الغنى 

  كذكر جكدو كمحصكلي عمى كمـً   أرل أناسا كمحصكلي عمى غنػـو 

يككف المفعكؿ مصدرا كالمعقكؿ كالميسكر كقكلو كذكر جكد معناه  المحصكؿ بمعنى الحصكؿ كقد
كاسمع ذكر جكد كىك مف باب، عمفتيا تبنا كماءن باردان، يقكؿ أرل قكما عمى صكرة الناس غير أنيـ 
، بيف  عند التحصيؿ كالنعـ ال عقؿ ليـ كما قاؿ السيد الحميرم، قد ضيع اهلل ما جمعتي مف أدبو

 كالبقًر، الحميًر كبيف الشاًء 
  لـ يثًر منيا كما أثرل مف العدـ  كربَّ ماؿو فقيرا مف مػركتػوً 

يقكؿ كأرل رب ماؿ كليست لو مركة كلـ يستكثر منيا كما استكثر مف الماؿ حتى اثرل بعد الفقر 
أم لـ يكثر المركة عند كثرة الماؿ كقكلو اثرل مف العدـ ىك كما يقاؿ استغنى مف الفقر كالمركة 

يمز يقاؿ امرءه بيف المركءة ثـ تخفؼ اليمزة فتمتقي كأكاف فتدغـ األكلى في الثانية كىذا اصميا ال
 منقكؿ مف قكؿ الطاءم، ال يحسبي اإلقبلؿ عدمان بؿ يرل، أف المقؿَّ مف المركًة معدـي، 

 الصمـً  كينجمي خبرم عف صمةً   سيصحب النصؿ مني مثؿ مضربوً 

جبلن كحده في المضاء كيتبيف لمناس أني اشجع الصمة الشجاع يقكؿ السيؼ يصحب مني ر 
 الشجعاف يعني إذا قصد الحرب مضى مضاء السيؼ كعمؿ عمؿ االشجع كاالنجبلء االنكشاؼ 
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ـً  فاآلف أقحـ حتى الت  لقد تصبرت حتى الت مصطبرو   مقتحػ

و قميؿ التاء في الت زائدة كمف الحركؼ ما يزاد فيو ىاء التأنيث نحك ثـ كثمت كرب كربت كالجر ب
، فأجبنا أف ليس  شاذ كقاؿ ابف جنٌى مف العرب مف يجر ببلت كانشد، طمبكا صمحنا كالت أكافو

حيف بقاًء، كالمصطبر بمعنى اإلصطبار ككذلؾ المقتحـ بمعنى االقتحاـ كىك الدخكؿ في الشيء 
أم  كيجكز أف يككنا بمعنى الكقت كبمعنى المكاف يقكؿ تكمفت الصبر حتى لـ يبؽ اصطبار فاآلف

 أكرد نفسي الميالؾ كاكقعيا في الحرب حتى ادرؾ مرادم فبل يبقى اقتحاـ 
  كالحربي أقكـي مف ساؽو عمى قدـً   ألتركفَّ كجكه الخػيؿ سػاىػمةن 

ساىمة متغيرة لما يمحقيا مف شدائد الحرب يقاؿ سيـ كسيـ كجيو يسيـ كيسيـ إذا تغير سيكما 
ألكانيا كألتركف الحرب قائمةن كانتصاب الساؽ عمى  يقكؿ ألكمفف الخيؿ مف الحرب ما تسيـ لو

 القدـ 
  حتى كأف بيا ضربان مف الممـ  كالطعف يحرقيا كالزجري يقمقيا

أم يعمؿ فييا الطعف عمؿ النار حتى كأنو يحرقيا كيركم يخرقيا كالزجر الصياح بيا عند 
كيقمقيا يحركيا كالممـ شبو  اقتحاميا في الحرب أك في الماء كأنو بذلؾ الصياح يزجيا عف التأخر

الجنكف يريد أنيا تضطرب لما يمحقيا مف ألـ الطعف كخكؼ الزجر فكأنيا مجنكنة إال ال تستقر كال 
 تثبت 

  كأنيا الصابي معصكبه عمى المجـ  قد كممتيا العكالي فيػي كػالػحةه 

ح الرماح ككاف التكميـ تفعيؿ مف الكمـ الذم ىك الجرح يقكؿ ىي عابسةه لما اصابيا مف جرا
الصاب كىك نبت مر يقاؿ لو الصبر قد شد عمى لجميا فيي تجد مرارتو كيركل معصكر مف 

 العصر 
  حتى أدلتي لو مف دكلًة الخدـً   بكؿ منصمتو ما زاؿ منتظرم

يقكؿ ألنكرف الحرب قائمةن بكؿ رجؿو ماضو في األمر انتظر خركجي عمى السمطاف حتى أعطيتو 
ذيف ال يستحقكف اإلمارة كعني بيا األنراؾ الذيف تممككا بالعراؽ كيقاؿ ادلت لو الدكلة مف الخدـ ال

 مف فبلف إذا أعنتو عميو حتى جعمت لو الدكلة 
 الحرـً  كيستحؿُّ دـ الحجاًج في  شيخو يرل الصمكات الخمس نافمةن 

 لخدـ شيخ بدؿ مف منصمت يريد أنو يستعيف بمثؿ ىذا ممف ال يعتقد الديف حتى يزيؿ دكلة ا
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 يرـً  أسد الكتائب رامتو كلـ  ككمما نطحت تحت العجاج بو

رامتو زالت عنو كلـ يزؿ ىك عنيا كاراد رامت عنو فحذؼ حرؼ الجر كأكصؿ الفعؿ كاألصؿ 
، كالمعنى أف  استعمالو بحرؼ الجر كما قاؿ األعشى، أبنا فبل رمتى مف عندنا، فإنا بخيرو إذا لـ ترـٍ

نيـز ىك كالنطح إنما ىك لمكباش كال يستعمؿ في األسكد كلك قاؿ كمما األبطاؿ تنيـز عنو كال ت
 صدمت أك رميت كاف اليؽ كلكنو أراد بالنطح القتاؿ 

  كتكتفي بالدـً البحارم عف الديـً   تنسى الببلد بركؽ البحك بارقتي

 يقكؿ إذا أبرقت سيفي ألعداءم في الحرب فإف ضكءه يزيد عمى ضكء بركؽ السحاب حتى ينسى
الناس البركؽ كيكثر مع ذلؾ سيبلف الدـ حتى تستغني الببلد عف الديـ كىي األمطار بما اصابو 

 مف الدماء 
 كالنعـً  حياض خكًؼ الردل لمشآء  ردم حياض الردل يا نفسي كاتركي

ككاف ينشده أيضا حكباءي أم يا حكباءي كىي النفس يقكؿ ردل الميالؾ كالحركب كاتركي خكؼ 
نعاـ مف اإلبؿ كالغنـ أم إنيا ىي التي ال تقاتؿ عف نفسيا كال تحامي عنيا عف كركد اليبلؾ لبل

 الذؿ كيذكر النعـ كالمراد بو اإلبؿ خاصةن 
  فبل دعيتي ابف أـ المجد كالكرـً   إف لـ أذرًؾ عمى األرماح سائمةن 

الدـ مني يقكؿ لنفسو أف لـ اذكر سائمة الدـ عمى األرماح يعني أف لـ احضر الحرب حتى يسيؿ 
  عمى األرماح فبل ديعت أخا المجد كالكـر 
  كالطير جائعةه لحـه عمى كضـً   أيممؾ الممؾ كاألسياؼي ظامػئةه 

الكضـ كؿ شيء يكضع عميو المحـ كيضرب المحـ عمى الكضـ مثبل لمضعيؼ الذم ال امتناع 
يمـ بيا، فييتؾ الستر عنده كيقاؿ لممرأة لحـ عمى كضـ كمنو قكؿ السنبسي، أحاذر الفقر يكما أف 

عف لحـو عمى كضـ، كذلؾ أف الحيكاف فيو نكع امتناع فإذا ذبح ككضع لحمو عمى الكضـ كاف 
عرضةن لكؿ أحد حتى الطيكر كالذباب كقكلو أيممؾ الممؾ استفياـه معناه اإلنكار يقكؿ ال يممؾ 

ـ تشبع مف لحمو الممؾ ضعيؼه ال يمنع كال يدفع عف نفسو كاإلسياؼ عطاش إلى دمو كالطير ل
 يعنى أنو يقتؿ كيمقى لمطيكر كال يممؾ 

 ينـً  كلك مثمتي لو في النكـً لـ  مف لك رآني ماءن ماتى مف ظمأو 
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مف بدؿه مف قكلو لحـ عمى كضـ يقكؿ الذم لك كانت ماءن ككاف عطشاف لـ يقدر أف يشرب مني 
 فا مف أف يراني في النـك لخكفو حتى يمكت عطشا كلك رآني في النـك ماثبل لو ليجر النـك خك 

  كمف عصى مف ممكؾ العرب كالغجـً   ميعاد كؿ رقيؽ الػشػفػرتػيف غػدان 

أراد كؿ سيؼ رقيؽ الشفرتيف كىك الذم رققت شرفتاه بكثرة الصقؿ يعني أنو يحاربيـ كيقكد غمييـ 
 الجيش كمف عصى يريد كمف عصاني 
ف تكلكا فما أرض  فإف أجابكا فما قصدم بيا ليـي    ى ليا بيـً كا 

ف أدبركا عني فبل  يقكؿ إف اطاعكني كأجابكا إلى ما أدعكىـ إليو فميست بسيكفي كال اقتميـ بيا كا 
اقتصر عمى مثميـ بؿ اتعداىـ إلى غيرىـ قاؿ أيضا في صباه كقد عذلو أبك سعيد المخيمرم في 

 تركو لقاءى الممكؾ 
  فربَّ رآءو خطأن صكابا  أبا سعيدو جنب العتػابػا

قكؿ بعد عني عتابؾ كال تعاتبني ألنؾ ترل الخطأ مف زيارة الممكؾ صكابا كيجكز رائي خطأو ي
باإلضافة كراء خطأن كما تقكؿ زيد ضاربي عمركو كضاربه عمرا إذا كاف فيما يستقبؿ الرؤية ىينا 

 بمعنى الظف كالعمـ فيجكز أف يتعٌدل إلى مفعكليف 
  نا البكاباكاستكقفكا لرد  فإنيـ قد أكثركا الحجابا

يقكؿ الممكؾ نصبكا الحجاب الذيف يحجبكف عنيـ الناس كاستكثركا منيـ كسألكا البكاب كىك الذم 
 يقؼ عمى الباب أف يقؼ عمى أبكابيـ لصرؼ الناس عنيـ 

ف حد الصاـر القرضابا   كالذاببلت السمر كالعرابا  كا 

   الحجابػا ترفع فيما بيننا

بلت الرماح المينة كالعراب الخيؿ العربية يريد أنو يتكصؿ إلى القرضاب السيؼ القاطع كالذاب
 الممكؾ بالسبلح كالخركج عمييـ كقاؿ أيضا في صباه ارتجاالن عمى لساف رجؿو سألو ذلؾ 

ـى بيف ضمكعي  شكقي إليؾ نفى لذيذ ىجكعي  فارقتني كأقا

 يعني شكقي إليؾ منعني طيب النـك فارقتني أنت كأقاـ الشكؽ في قمبي 
  مما أرقرؽي في الفراًت دمكعي  كما كجدتـ في الصراًة ممػكحةن أ
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الصراة نير يتشعب مف الفرات فيصير إلى المكصؿ ثـ إلى الشاـ ككاف حبيبو مف جانب الصرة 
يقكؿ أكما كجدتـ طعـ ممكحة مف دمكعي في مائكـ لبكاءم في الفرات كيقاؿ رقرؽ الماء كالدمع إذا 

 صبو 
  حتى اغتدل أسفي عمى التكديع  ؾ جاىدان ما زلتي أحذر مف كداع

يقكؿ لـ أزؿ أحذر مف كداعؾ خكؼ الفراؽ كأنا اشتاؽ اآلف إلى التكديع كاتأسؼ عميو ألني 
لقيتكعند الكداع فاتمنى ذلؾ أللقاؾ قاؿ ابف جنى كنت أكره الكداع فمما تطاكؿ البيف أسفت عمى 

 التكديع لما يصحبو مف النظر كالشككل كالبث 
 أتبعتو اإلنفاس لمتػشػييع  لعزاء برحمتي فكأنمارحؿ ا

يقكؿ ارتجؿ الصبر عني بارتحالي عنكـ فكاف أنفاسي تبعت العزاء مشيعةن لو فيي صاعدة متصمة 
 دائمة كقاؿ في صباه أيضا ارتجاال 

  أم عظيـو أتقي  أم محؿٍّ أرتقى

ياـه معناه االنكار أم كليس يخاؼ يقكؿ لـ يبؽ لو محؿ كال درجة في العمك إال كقد بمغيا كأم استف
 عظيما يتقيو 

 قي كما لـ يخػمػؽ  ككؿ ما قد خمؽ الؿ

  كشعرةو في مفرقي  محتقره في ىمػتػي

قكلو كما لـ يخمؽ ليس معناه ما ال يجكز أف يككف مخمكقا كذات البارلء عز كجؿ كصفاتو ألنو 
نما أراد كما لـ   يخمقو مما سيخمقو كقاؿ أيضا في صباه لك أراد ىذا لمزمو الكفر بيذا القكؿ كا 

  فقـ كاطمب الشيء الذم يبتر العمرا  إذا لـ تجد ما يبتر الفػقػر قػاعػدا

البتر القطع كما يبتر الفقر ىك الماؿ يقكؿ إذا لـ تجد غنى يقطع عنؾ الفقر فقـ كأطمب ما يقطع 
  العمر كىك الحرب أم لتصيب ماال أك تقتؿ فتستغني عف الماؿ 

 ؿ مجيبا إلنساف قاؿ لو سممت عميؾ فمـ ترد الجكاب كقا

  متعجبه لتعجبؾ  أنا عاتبه لتعتبػؾ

يقكؿ أنا كاجد عميؾ لتكمفؾ المكجدة عمى مف غير ذنب كاتعجب مف تعجبؾ مني حيف لـ أرد 
 عميؾ الجكاب 

 متكجعا لػتػغػيبػؾ  إذ كنت حيف لقػيتػنػي
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  بؾـً ككاف شغمي عنؾ   فشغمتي عف رًد السػبل

يقكؿ كنت في تمؾ الحالة التي لقيتني فييا اتكجع لغيبتؾ عني كاشتغالي بالتكجع لفراقؾ شغمني عف 
رد الجكاب عميؾ ككاف اشتغالي في الظاىر اشتغاال عنؾ كفي الباطف اشتغاال بؾ كقاؿ أيضان في 

 صباه 
  في الشرؽ كالغرب مف عاداؾ مكبكتا  أنصر بجكدؾ ألفاظان تػركػت بػيػا

كؿ انصر بعطائؾ اشعارم التي مدحتؾ بيا فكأني كبت بيا أعداءؾ في الشرؽ كالغرب يعني يق
أنيا غاظتيـ كمعنى نصره إياىا أف يصدقيا فيما كصفو بو مف الجكد كيعطي المتنبي حتى يزيده 

 منيا 
  كذا الكداع فكف أىبلن لما شيتا  فقد نظرتؾ حتى حاف مرتحمي

ه انتظرتؾ كالمرتحؿ االرتحاؿ يقكؿ انتظرت عطاءؾ حتى حاف كيركم كقد بالكاك كنظرتؾ معنا
االرتحاؿ كىذا كقت كداعي إياؾ فاختر أف تككف أىبل لمجكد كالمدح إف شئت أك لمحرماف كالذـ إف 

، حاف الرحيؿ فقد أكليتنا حسنان، كاآلف أحكج ما كنا إلى زاًد   شئت كىذا كقكؿ أحمد بف أبي فنفو
  كغيض الدمع فأنيمت بكادره  رهحاشا الرقيب فخانتو ضمػائ

 كقاؿ أيضا في صباه كلـ ينشدىا أحدا 
  كغيض الدمع فانيمت بكادره  حاشا الرقيب فخانتو ضمػائره

حاشاه تجنبو كتكقاه كغيض الدمع حبسو كنقصو كانيمت انصبت كبكادره سكابقو كمسرعاتو يقكؿ 
يكتمو ألنو لـ يقدر عمى كتمانو فكقؼ تباعد عف الرقيب مخافة أف يطمع عمى ىكاه فظير عميو ما 

الرقيب عمى سره كالضمائر جمع الضمير كىك ما يضمره اإلنساف في قمبو كمعنى خانتو ظيرت 
 لمرقيب بغير قصده كأرادتو كقد أكد ىذا فيما بعده كىك قكلو 

  كصاحب الدمع التخفى سرائره  ككاتـ الحب يكـ البيف منتػيػؾ

طمع عميو يبدك سره يـك الفراؽ ألنو يجزع كيبكي فيستدؿ بجزعو كبكائو يقكؿ الذم يكتـ حبو كيبل ي
 عمى حبو كالمصراع الثاني كالتفسير لؤلكؿ 

 كال بربربيـ لكال جػاذره  لكال ظباء عدمٍّ ما شقيت بيـ

كنى بالظباء عف النساء كعدم قبيمة كالربرب قيطع مف البقر كالجاذر جمع جكذر كىك كلد البقرة 
لعرب تكنى بيذه األشياء عف النسكاف الحساف يقكؿ لكال نساء ىذه القبيمة البلتي ىف الكحشية كا
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كالظباء في عيكنيف كاعناقيف لـ اشؽ بيـ أم أحتاج إلى مجاممتيـ كاحتماؿ الذؿ ألجؿ نسائيـ 
الحساف كال شقيت أيضا بالربرب لكال الصغار يعني لكال الشكاب المميحات لـ اشؽ بالكبار في 

  مضايقتيف
  خمر يخامرىا مسؾ تخامره  مف كؿ أحكر في أنيابو شنبه 

كيركل مخامرىا يريد مف كؿ ظبي احكر كىك شديد سكاد العيف كالشنب صفاء األسناف كرقة مائيا 
كسئؿ ذك الرمة عف الشنب فأخذ حبة رماف فقاؿ ذا ىك الشنب أشار إلى صفائيا كرقة مائيا كقاؿ 

ؿ في أنيابو خمره قد خالطت المسؾ كالمسؾ قد خالطيا كىذا ابف جنى خمره بدؿ مف شنب كأنو قا
قكؿ جميع مف فسر ىذا الديكاف قالكا الشنب الذم في أنياب ىذا األحكر خمره يخالطيا مسؾ 

تخالط ىذه الخمر ذلؾ المسؾ كيبعد إبداؿ الخمر مف الشنب ألنو ليس في معنى الخمر كالقكؿ فيو 
ابتداء ثاف كمسؾ خبره كىما في محؿ الرفع بالخبر عف خمر أف خمر في معنى االبتداء كمخامرىا 

كالياء في تخامره ضمير الشنب يعني أف خمران قد خامرىا المسؾ تخامر ذلؾ الشنب كعمى ركاية 
 مف ركل يخامرىا مسؾ ىذه الجممة صفة لمنكرة التي ىي خمر كخبره قكلو تخامره 

  حمر غفائره سكد غدائره  نعج محاجره دعج نكاظره

نعج جمع انعج كالنعج البياض كالدعج السكاد كالغفائر جمع غفارة كىي خرقة تككف عمى رأس 
المرأة يكقى بيا الخمار مف الدىف كقد يككف اسما لممقنعة التي يغطي بيا الرأس كالمحجر جمع 
ف جعمنا الغفائر المقانع فإنما جعميا  المحجر كىك ما حكؿ العيف جعميا بيضا لبياض الكانيف كا 

ف جعمناىا الخرؽ فيي حمر لكثرة  حمرا ألنيف شكاب كما قاؿ، حمر الحمي كالمطايا كالجبلبيب، كا 
 استعماليف الطيب مف المسؾ كالزعفراف كالغدائر الذكائب كاحدتيا غديرة 

  مف اليكل ثقؿ ما تحكل مآزره  أعارني قسـ جفنيو كحمػمػنػي

و كما قاؿ ابف المعتز، ضعيفة أجفانو، كالقمب يريد بسقـ عينيو الفتكر كذلؾ مما تكصؼ الحساف ب
منو حجر، كأنما ألحاظو، مف فعمو تعتذر، كىك كثير كالمآزر جمع المئزر كىك االزار كما تحكيو 
المآزر الكفؿ كذلؾ مما يكصؼ بالثقؿ كالمعنى أنو أمرضني كمرض جفنكنو كاثقمني باليكل كثقؿ 

مي ما كاف بعينيؾ مقيما، كمثمو لمبحترم، ككأف اردافو كىذا كقكؿ منصكر بف الفرج، حؿ في جس
في جسمي الذم، في ناظريتؾ مف السقـ، كقد قاؿ السرم، كنكاظرو كجد المحب فتكرىا، لما استقؿ 

 الحي في أعضائو، 

  كمف فؤادم عمى قتمي يضافره  يا مف تحكـ في نفسي فعذبنػي
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يسمك مع ما يرل مف كثرة الجفاء كىذا المضافرة المعاكنة يعني أف قمبو يعينو عمى قتمو حيث ال 
 كما يقاؿ قمب العاشؽ عكفه عميو مع حبيبو 

  سمكت عنؾ كناـ الميؿ ساىره  بعكدًة الدكلة الغػراًء ثػانػيةن 

يعني دكلة رجؿ كاف قد عزؿ ثـ كلي ثانيا يقكؿ لما عادت دكلتو ذىب حبؾ مف قمبي كنمت الميؿ 
 بعد أف كنت أسيره 

 كأف أكؿ يـك الحشػر آخػره  ى ال صباح لومف بعد ما كاف ليم

يقكؿ مف بعد ما كنت أقاسي مف الحزف ما يسيرني فيطكؿ عمى الميؿ لمسير حتى كأنو متصؿ 
 بيكـ الحشر 

 منابره كادت لفقد اسمو تبكي  غاب األميري فغاب الخيري عف بمدو 

اب بالخير أجماع ىذا مف قكؿ أشجع السممي، فما كجو يحيى كحده غاب عنيـ، كلكف يحيى غ
نما، أبكي المنابر فقد فارسينو،   كمف قكؿ مكسى، بكت المنابر يـك مات كا 

  كخبرت عف أسى المكتى مقابره  قد اشتكت كحشة األحياء أربعػو

الكحشة الحزف يجده اإلنساف في قمبو ند كحدتو عف الناس كأربع جمع ربع كىك المنزؿ كاألسى 
البمد حزف لغيبتو األحياء حتى أحست بذلؾ دكرىـ كمنازليـ الحزف يقكؿ لما غاب األمير عف 

 ككذلؾ المكتى حزنكا حتى اخبرت المقابر عف حزنيـ كالضمير في األربع كالمقابر لمبمد 
 أىؿ هلل باديو كحػاضػره  حتى إذا عقدت فيو القباب لو

أىؿ البادية كأىؿ الحضر  يعني القباب التي تتخذ لمزينة كالنثار كأىؿ هلل أم رفعكا اصكاتيـ بالدعاء
 سركرا بعكده 

  كال الصبابة في قمبو تجاكره  كجددت فرحان ال الغـ يطػرده

أم أف عكدة دكلتو جددت فرحا ال يغمبو الغـ كال تجاكره شدة الشكؽ بعد ىذا الفرح في قمب أم ال 
 تسكنو أم المتبلء كؿ قمب بيذا الفرح ال يككف فيو مكضع لمعشؽ 

 باكػره فبل سقاىا مف الكسمي  ص ال خمت أبدان إذا خمت منؾ حم

حمص بمد بالشاـ كلد بو الممدكح كقكلو ال خمت أبدا دعاء لو أم إذا خمت منؾ ىذه البمدة فبل نزؿ 
 بيا المطر كال سقاىا باكر الكسمي كىك أكؿ مطر في السنة كالكلي ثانية 

  كنكر كجيؾ بيف الخيؿ باىره  دخمتيا كشعاع الشمس متػقػد
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متقد مثؿ متكقد يقكؿ دخمت ىذه البمدة في كقت اشراؽ الشمس حيف كاف يتكقد ضياؤىا كنكر 
 كجيؾ قد بير ضكء الشمس أم غمبو 

  صرؼ الزماف لما دارت دكائره  في قيمؽو مف حديدو لك قذفػت بػو

الناس الفيمؽ العسكر كجعمو مف حديد لكثرتو فييـ كعمييـ يقكؿ لك حاربت بو الزماف ما دارت عمى 
 دكائره كىي حركاتو كصركفو التي تدكر عمى الناس كتأتي حاال بعد حاؿ 

 طػائره منيا إلى الممؾ الميمكفً   تمضي المكاكبي كاألبصاري شاخصة

الطائر الفأؿ كالعرب يتفاءلكف في الخير كالشر بما طار فيسمكف الفأؿ الطائر يقكؿ العيكف ذاىبة 
 يره مف عساكره في نظرىا إلى الممؾ ال تنظر إلى غ

 في درعو أسد تدمى أظافره  قد حرف في بشرو في تاجو قمر

حرف تحيرف يعني اإلبصار كارد بالبشر الممدكح كبالقمر كجيو كجعمو أسدا في الدرع لشجاعتو 
 كاألظافر جمع اظفار كقكلو تدمي أف تتمطخ بالدـ بافتراسو اعداءه 

  قبؿ أف تحصى مآثرهتحصى الحصى   حمػك خػبلئقػو شػكسو حػقػائقػو

الخبلئؽ جمع الخميقة بمعنى الخمؽ كالشكس جمع األشكس كىك الذم ينظر نظر المتكبر كالحقيقة 
ما يحؽ عمى الرجؿ حفظو مف الجار كالكلد يقاؿ فبلف حامى الحقيقة يقكؿ اخبلقو حمكة كحقائقو 

  محمية ال يحـك حكليا أحد فيي ممتنعة امتناع المتكبر كىك كثير المآثر
 عساكػره كصدره لـ تبف فييا  تضيؽ عف جيشو الدنيا كلك رحبت

الكناية في عساكره تعكد إلى الممدكح كىذا مف قكؿ أبي تماـ، كرحب صدر لك أف األرض كاسعة، 
  ككسعو لـ يضؽ عف أىمو بمد، 

  مف مجده غرقت فيو خكاطره  إذا تغمغؿ فكر المرء في طرؼ

 دنى مجده يستغرؽ الفكر كالخكاطر لمف أراد أف يصفيد التغمغؿ الدخكؿ في الشيء يقكؿ أ

 كأنيف بػنػكه أك عػشػائره  تحمى السيكؼ عمى أعدائو معو

يقاؿ حمى الشيء يحمى حمنى فيك حاـو كحـو إذا أشتد حره يقكؿ إذا حارب اعداءه كاشتد حر 
ك مف قكؿ غضبو غضبت سيكفو عمييـ معو حتى كاف اقاربو كادانيو الذيف يغضبكف لغضبو كى

أبي تماـ، كأنيا كىي في األركاح كالغةه، كفي الكمى تجد الغيظ الذم تجد، كقد قاؿ البحترم، 
 كمصمتاتو كأف حقدان، بيا عمى الياـ كالرقاب، 
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 إال كباطنو لمعيف ظػاىػره  إذا انتضاىا لحرب لـ تدع جسدا

ربا حتى تبدكا بكاطف ذلؾ يقكؿ إذا أخرجيا مف أغمادىا ليحارب بيا لـ تدع جسدا إال قطعتو إ
 الجسد 

  كقد كثقف بأف اهلل ناصره  فقد تيقف أف الحؽ في يده

يقكؿ عممت سيكفو أف الحؽ في يده ككثقتبنصر اهلل إياه لكثرة ما رأت ذلؾ كتعكدت كالمعنى أنيا 
 لك كانت ممف يعمـ لعممت ىذا 

  عمى رؤكس ببل ناس مغافرة  تركف ىاـ بني عكؼو كثعمػبةو 

ل بني بحرو كىؤالء قك اكقع بيـ كالمغافر جمع مغفر كىك ما يغفر الرأس أم يغطيو يقكؿ كيرك 
سيكفو فرقت بيف رؤكس ىؤالء القـك كبيف ابدانيـ حتى صارت مغافرىـ عمى رؤكس ببل ابداف 

كالياـ جمع ىامة كىي أعمى الرأس كمستقر الدماغ كالكناية في مغافرة تعكد إلى الياـ يقكؿ مغافر 
ؤالء عمى رؤكس ببل ابداف ألف سيكفو فرقت بيف الرؤكس كاألبداف كقاؿ ابف جنى ألنو جاء ىاـ ى

 برؤكسيـ لما قتميـ كعمييا المغافر كعنى بالناس االبداف كمغافره رفع باالبتداء كخبره عمى رؤكس 
 زاخػره ككاف منو إلى الكعبيف  فخاض بالسيًؼ بحر المكت خمفيـ

النير يزخر زخكرا إذا امتؤل كعنى ببحر المكت كالمعركة الممتمئة بالدـ الزاخر الممتمىء يقاؿ زخر 
كالبحر الزاخر يقكؿ خاض ذلؾ البحر خمؼ ىؤالء إال أنو لـ يغرؽ كلـ يبمغ ماؤه فكؽ كعبيو كقاؿ 
ابف جنى أم ركب منيـ أمرا عظيما عمييـ صغيرا عميو ىذا كبلمو كعمى ما قاؿ بحر المكت مثؿ 

 غكره لو مثؿ لصغره عنده  لؤلمر العظيـ كقرب
  كميجةو كلغت فييا بكاتره  كـ مف دـو ركيت منو أسنتو

الميجة دـ القمب ككلغت شربت كأصؿ الكلغ شرب السباع الماء بألسنتيا يقاؿ كلغ الكمب في الماء 
 يمغ كلكغا ككلغا كالبكاتر القكاطع 

  كالعيش ىاجره كالنسر زائرة  كحائف لعبت سمر الرماح بػو

كؿ ككـ مف حائف أم ىالؾ لعبت رماحؾ بو أم قتمتو فيجره عيشو كفارقو كزاره النسر ليأكؿ يق
 لحمو كمعنى لعب الرماح بو تمكنيا منو كقدرتيا عميو 

 فجيمو بؾ عند الناس عاذره  مف قاؿ لست بخير الناس كميـ

  يقكؿ مف لـ يفضمؾ عمى جميع الناس فذلؾ ألنو جاىؿ بؾ كعذره في ذلؾ جيمو بؾ
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  ببل نظير ففي ركحي أخاطره  أك شؾ أنؾ فرد في زمانػيػـ

أخاطره مف الخطر الذم يككف بيف المتراىنيف يقاؿ خاطر فبلف فبلنا عمى كذا أم راىنو عميو 
يقكؿ مف شؾ في ككنؾ فردا ببل نظير فأنا ال أشؾ في ذلؾ كاجعؿ الخطر بيني كبينو ركحي حتى 

نما يقكؿ ىذا لثقتو بككنو فردا  إف كجد لؾ نظير استحؽ ركحي فقتمني  كا 
  كمف أعكذ بو مما أحاذره  يا مف ألكذ بو فيما أكممػو

يقكؿ يا مف الجأ إليو في آمالي ألني ال ابمغيا إال بو كالجأ إليو مما أخافو ألني بو انجك منو يعني 
 أنو يدرؾ بو ما يرجكه كيأمف ما يخافو 
  طاياىا جكاىرهجكداص كأف ع  كمف تكىمت أف البحر راحتػو

ف ما يعطيو جكاىر ذلؾ البحر   يقكؿ يا مف ظننت كفو البحر لجكده كا 
  كال يييضكف عظمان أنت جابرهي   ال يجبر الناس عظمان أنت كاسرهي 

الجبر اصبلح الكس كالييض الكسر بعد الجبر يقاؿ ىضت العظـ فيك مييض كانياض إذا 
ذا اصمحت أمرا لـ يقدركا انكسر بعد الجبر يقكؿ إذا افسدت أمرا لـ يق در الناس عمى اصبلحو كا 

عمى افساده كالمعنى انيـ ال يقدركف عمى خبلفؾ في حاؿو مف األحكاؿ قاؿ ابف جنى كىذا بيت 
 آخر بعينو: 

  كال يييضكف عظـ ما جبركا  ال يجبر الناس عظـ ما كسركا

 كيركل بعده بيت منحكؿ كىك 
  بل كذنى في السجف ناضرهيد الب  إرحـ شباب فتى اكدت بجػدتػو

يقكؿ تسمط عميو البمى حتى اذىب جدتو كذبمت نضارتو في السجف كقاؿ يمدح شجاع بف محمد 
  بف عبد العزيز الطاءم المنبجي 

 قبؿ عياء بو مات المحبكف مف  عزيز أسى مف داؤه الحدؽ النجؿي 

ح األلؼ العبلج يقاؿ أسكت العزيز الشيء الذم يقؿ كجكده كاألسى بضـ األلؼ الصبر كاألسى بفت
الجرح آسكه أسكان كأسنى كمنو قكؿ األعشى، عنده البر كالتقى كأسى الشؽ كحمؿه ممضمع األثقاؿ، 
كالنجؿ جمع األنجؿ كىك الكاسع العيف كالعياء الداء الذم ال عبلج لو كقد أعيا األطباء يقكؿ يعز 

مف قبمنا فمما حذؼ المضاؼ إليو عبلج مف داؤه ىكل الحدؽ النجؿ كىك عياء بو مات العشاؽ 
 بنى قبؿ رفعا عمى الغاية 
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  نذيره إلى مف ظف أف اليكل سيؿ  فمف شاء فمينظر إلى فمنػظػرم

يقكؿ مف اراد أف يعرؼ حاؿ اليكل فمينظر إلٌي فمنظرم أم مكضع النظر مني كيجكز أف يككف 
 سيؿه مصدرا مضافا إلى المفعكؿ يقكؿ منظرم منذر مف ظف أف أمر اليكل 

  إذا نزلت في قمبو رحؿ العقؿ  كما ىي إال لحظة بعد لحػظة

ىي كناية عف لحظات العاشؽ يقكؿ ما ىي إال أف يمحظ مرة بعد أخرل فاذا تمكنت النظرة مف 
 قمبو زاؿ عقمو ألف اليكل كالعقؿ ال يجتمعاف 
 شغؿ فأصبح لي عف كؿ شغؿ بيا  جرل حبيا مجرل دمي في مفاصمي

ـ في عركقي مجرل الدـ لشدة امتزاجو بي فشغمني عف كؿ ما سكاىا كيركم بو أم يقكؿ جرل الد
 بالحب كيركل ىينا بيتاف منحكالف كىما 
 تكحؿ عينييا كليس ليا كحػؿ  سبتني بدؿٍّ ذات حسف يزينػيػا

 رقيب تعدل أك عدك لو دخػؿ  كأف لحاظ العيف في فتكو بػنػا

 فػعػؿ كقيا إال كفييا لوفما ف  كمف جسدم لـ يترؾ السقـ شعرةن 

فما فكقيا أم فما ىك أعظـ منيا كيجكز أف يريد فما دكنيا في الصغر كقد ذكر في قكلو تعالى ما 
بعكضةن فما فكقيا الكجياف يقكؿ سقـ اليكل قد أثر في كؿ شيء مف بدني فظير فيو فعمو كيركل 

 إال كفيو عمى عكد الكناية إلى ما 
  حبيبتا قمبا فؤادا ىيا جمؿ  إذا عذلكا فييا أجبت بػأنةو 

إذا المكني فييا كفي حبيا أجبتيـ بانة كىي فعمةه مف األنيف كالحبيبة تصغير الحبيبة كاأللؼ فييا 
كفي قمبا كفؤادا بدؿ عف ياء االضافة ككميا في مكضع نصب ألنو نداء مصاؼ اراد يا حبيبتي يا 

جعميا قمبو كالمراد بالتصغير التقريب مف قمبو  قمبي يا فؤادم يا جمؿ كالقمب كالفؤاد ىما الحبيبة
كىذا كما يقاؿ أخى سيدم مكالم يا فبلف تجعؿ كبلمؾ كمو نداء بعد نداء كحذفت حرؼ النداء 

كتقكؿ في النداء يا زيد كأيا زيد كىيا زيد كأم زيد كأزيد كزيد ىذا الذم ذكرناه كمو معنى قكؿ أبي 
بة اراد يا حبيبتاه يا قمباه يا فكاداه فحذؼ الياء لمدرج كقاؿ الفتح كيجكز أف تككف األلؼ فييا لمند

ابف فكرجة اراد حبيبتاه فاسقط الياء لدرج الكبلـ كقكلو قمبا فؤادا يدعكىما ألنو يتشكاىما شككل 
العميؿ كما قاؿ ديسـ بف شاذلكيو الكردم، أنيني أنيسي كشجكم كسادم، كعيني كحيؿ بشكؾ 

تكي، أقكؿ بشجكو فؤادم فؤادم، فيذا أيضا يقكؿ قمبي فؤادم أم ىك القتاد، إذ قيؿ ديسـ ما تش
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الذم اتشكاه كمعنى البيت أني إذا عذلت في حبيا اجبتيـ بأنة ثـ قمت قمبي فؤادم يا جمؿ يريد 
أني ال ألتفت إلى العذؿ كال أزيد عمى االنيف كدعاء المحبكب ليغيثني ما أنا فيو كقاؿ غيرىما قمبا 

رفع عمى تقدير حبيبتي قمبي فؤادم أم ىي لي بمنزلة القمب كعمى ىذا جمؿ اسـ فكادا في محؿ ال
 كاحدة مف العكاذؿ أم أقكؿ ليا ىي قمبي فبل افارقيا كال اسمع عذلؾ فييا 

  عف العذؿ حتى ليس يدخميا العذؿ  كأف رقيبان منؾ سد مػسػامػعػي

رقيبان كناظرم، فميس يؤدم عف  أكؿ ىذا البيت لمعباس بف االحنؼ في قكلو، أقامت عمى قمبي
سكاىا إلى قمبي، ثـ محمد بف داكد قاؿ، كأف رقيبان منؾ يرعى خكاطرم، كآخر يرعى ناظرم 

 كلساني، 
  فبينيما في كؿ ىجرو لنا كصؿي   كأف سياد العيف يعشؽ مقمتػي

طيؼ مف  يقكؿ إذا تياجرنا كاصؿ السياد عيني يعني لـ أنـ كجدا لفقدىا كىذا كقكلو، إني ألبغض
أحببتو، إذ كاف ييجرنا زماف كصالو، فجعؿ الطيؼ ييجر عند الكصاؿ كما أف السياد يصؿ عند 

 اليجراف 
  كأشكك إلى مف ال يصاب لو شكؿ  أحب التي في البدر منيا مشػابػوه 

المشابو جمع شبو كالمحاسف جمع حسف كالمشائخ جمع شيخ كقد خرج في ىذا البيت مف النسيب 
ضبل لمممدكح بالكماؿ عمى المعشكؽ في الجماؿ فذكر أف في البدر انكاعا مف شبو إلى المدح مف

الحبيبة منيا الحسف كالضياء كالعمك كالبعد عف الناس ثـ قاؿ كاشكك ىكاىا إلى مف ال يكجد لو 
نما يشكك إليو ليعطيو مف الماؿ ما يتكصؿ بو إلييا   نظير كال مثؿ كا 

  اع الذم هلل ثـ لو الفضؿشج  إلى كاحد الدنيا إلى ابف محمد

أراد شجاع الذم بالتنكيف كحذفو لسككنو كسككف البلـ األكلى مف الذم كذالؾ جائز في الشعر كما 
 قاؿ، عمرك الذم ىشـ الثريد لقكمو، كرجاؿ مكة مسنتكف عجاؼ، كىك كثير 

  فركع كقحاف بف ىكدو ليا أصؿ  إلى الثمر الحمك الذم ضيء لػو

ليمف كعدناف أبك قبائؿ العرب كاراد بالثمر الحمك الممدكح جعمو كالثمر الحمك في قحطاف أبك قبائؿ ا
 جكده كحسف خمقو كقكلو ليا يعني ليذه الفركع كمف ركل لو رد الكناية إلى الثمر 

  بغير نبي بشرتنا بو الرسؿ  إلى سيدو لك بشر الػمػو أمة
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يككف نبيا فمك كاف يبشر بغير نبي لبشرنا بو يقكؿ اهلل تعالى ال يبشر عباده بأحد مف الخمؽ إال ف 
 عمى لساف الرسؿ كركم لك بشر اهلل خمقو 

 كالرجؿ تحدث عف كقفاتو الخيؿ  إلى القابض األركاح كالضيغـ الذم

الضيغـ األسد ألنو يضغـ الناس إم يعضيـ كاراد كقفاتو بفتح القاؼ فسكف لمضركرة كفعمة إذا 
ذا كانت صفة جمعت عمى فعبلت بسككف العيف يقكؿ الخيؿ  كانت اسما جمعت عمى فعبلت كا 

 كالرجاؿ كيخبركف عف حسف مكاقفو في القتاؿ كاراد بالخيؿ اصحابيا 
  تجمع في تشتيتو لمعمي شمؿ  إلى رب ماؿو كمما شت شممو

 شت تفرؽ كالشمؿ االجتماع يقكؿ كمما تفرؽ جمع مالو اجتمع شمؿ معاليو 
  كعاينتو لـ تدر أييما النصؿ  ىماـ إذا ما فارؽ الغمد سيفو

يقكؿ أنو يمضي في األمكر مضاء سيفو فإذا فارؽ سيفو الغمد لـ تدر أييما نصؿ السيؼ كما قاؿ 
 أبك تماـ، يمدكف بالبيض القكاطع أيديان، كىف سكاء كالسيكؼ القكاطع، 

  فشى بيف أىؿ األرض ال نقطع النسؿ  رأيت ابف أـ المػكًت لػك أف بػأسػو

نما جعمو أخا لممكت لكثرة قتمو اعداءه كخص األـ دكف األب ألف  أراد بابف أـ المكت أخا المكت كا 
األمر أخص بالمكلكد مف األب أال ترل أف عيسى عميو السبلـ كلد مف غير اب كلـ يكلد أحد مف 

فاشيا غير أـ كالف اكثر الحيكانات تعرؼ أمياتيا كال تعرؼ أباءىا كالمعنى لك كاف بأسو في الناس 
 لكاف لكؿ أحد قتاال فينقطع النسؿ لكثرة القتؿ 

  غداة كأف النبؿ في صدره كبؿ  عمى سابح مكج المنايا بنحػره

يعني بالسابح فرسو الذم كاف يسبح مف حسف جريو كلما سمى فرسو سابحا استعار لممنايا مكجا 
كما قاؿ، باسرع الشد كاراد في مكج المنايا فحذؼ حرؼ الجر كاكصؿ سابحا إلى المكج فنصبو 

مني يـك ال إنةو، لما لقيتيـ كاىتزت الممـ، أراد بأسرع في الشد فحذؼ حرؼ الجر كاضاؼ غداة 
إلى الجممة التي بعدىا ألف ظركؼ الزماف تضاؼ إلى الجمؿ تقكؿ رأيتؾ يـك قدـ زيد كالمعنى 

ـ كثرت سياـ رأيت الممدكح عمى فرسو يسبح في مكج البحر الحرب أم يسرع الجرم فيو يك 
 االعداء في صدر فرسو كما يكثر الكبؿ كىك المطر السريع يقاؿ كبؿ المطر يبؿ كببل فيك كابؿه 

  فمـ تغض غبل كالسناف ليا كحؿ  ككـ عيف قرفو حذقت لػنػزالػو
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يريد بالنزاؿ القتاؿ كأصمو مف منازلة األقراف كىك أف ينزؿ بعضيـ إلى بعض إذا أشتد القتاؿ كعظـ 
ممضاربة بالسيؼ كالمعانقة لمصراع كيقاؿ أصمو مف أنيـ كانكا يركبكف اإلبؿ كيجنبكف األمر ل

الخيؿ إذا غزكا اجماما ليا فإذا كصمكا إلى العدك تداعكا نزاؿ فينزلكف مف اإلبؿ كيركبكف الخيؿ 
ازلة كبيذا فسر قكلو، فدعكا نزاؿ فكنت أكؿ نازؿ، ىذا ىك األصؿ ثـ يسمى القتاؿ نزاال كالمقاتمة من
كاف لـ يكف ىناؾ نزكؿ مف اإلبؿ كالتحديؽ شدة النظر يقكؿ كـ عيف قرف شددت النظر نحك 

 قصدا لقتالو فمـ يغمض عينو إال كقد أدخؿ فييا سنانو فجعمو لعينو بمنزلة الكحؿ 
  كحمـ الفتى في غير مكضعو جيؿ  إذا قيؿ رفقا قاؿ لمحمػـ مػكضػع

يؿ لو ارفؽ رفقا قاؿ مكضع الحمـ غير الحرب يعني أف الرفؽ أم أنو إذا أمر بالرفؽ باالقراف كق
كالحمـ يستعمبلف في السمـ كأما الحرب فبل رفؽ فييا باألقراف كالمتحمـ فييا جاىؿ كاضع الشيء 
في غير مكضعو كقد أكثر الناس في ىذا المعنى فمف اشير ما فيو قكؿ الفند الزماني، كبعض 

كؿ سالـ بف كابضة، إف مف الحمـ ذال أنت عارفو، كالحمـ عف الحمـ عند الجيؿ لمذلة إذعاف، كق
، كقاؿ الخريمي، أرل الحمـ في بعض المكاضع ذلة، كفي بعضيا عزا يسكد  قدرةو فضؿ مف الكـر
صاحبو، كقاؿ األعكر الشني، خذ العفك كأعفر أييا المرء إنني، أرل الحمـ ما لـ تخش منقصة 

الحمـ أف تستعمؿ الجيؿ دكنو، كقاؿ، كؿ حمـ أتى بغير غنما، كقد ذكره أبك الطيب كقاؿ، مف 
 اقتدار، البيت كقاؿ، أني أصاحب حممي، البيت 

  عف األرض ألنيدت كناءى بيا الحمؿ  كلكال تكلي نفسو حمػؿ حػمػمػو

كصؼ حممو بالرزانة يقكؿ لكال أنو باشر بنفسو حمؿ حممو عف األرض النكسرت األرض بثقؿ 
حمؿ كىك ما يحمؿ عمى الظير كيقاؿ ناء بو إذا اثقمو فجعمو ينكء بثقؿ ما حممو كأثقميا ذلؾ ال

حممو كىذا الكجو احسف ما فسر بو قكلو تعالى ما إف مفاتحو لتنكء بالعصبة اآلية كلما كاف الحمـ 
يكصؼ بالرزانة كالثقؿ كالحميـ يشبو بالطكد صاغ في كصؼ حمـ الممدكح ىذا الكبلـ كالمعنى إنو 

 لكاف مف الثقؿ بيذه الصفة  لك كاف جسما
  كضاؽ بيا إال إلى بابؾ السبؿ  تباعدت اآلماؿ عف كؿ مقصػدو 

يقكؿ تباعدت آماؿ الناس عف جميع المقاصد يعني إنيا قصدتؾ كتكجيت نحكؾ دكف غيرؾ كىك 
 قكلو كضاؽ بيا البيت أم ال سبيؿ ليا إال إلى بابؾ 

 البخؿ كا فقد ىمؾفاسمعيـ ىب  كنادل الندل بالنائميف عف السرل
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يقكؿ إف شيكع نداه يحث القاعديف عنو عمى طمبو فكأنو ينادييـ كيقكؿ ليـ استيقظكا مف نكمكـ 
 كاسركا إليو فقد ىمؾ بجكده البخؿ كيركم فقد رقد البخؿ 

  فميس لو إنجاز كعدو كال مطؿ  كحالت عطايا كفو دكف كعػده

ذا لـ يكف كعد لـ يقاؿ حاؿ دكف الشيء إذا منع منو يقكؿ حصكؿ عط ائو عاجبل يمنع مف الكعد كا 
يكف إنجاز كال مطؿ كما قاؿ أشجع السممي، يسبؽ الكعد بالنكاؿ كما يسبؽ برؽ الغيكث صكب 

 الغماـ، كمثمو ألبي الطيب، لقد حاؿ بالسيؼ، البيت 
  كأيسر مف إحصائيا القطر كالرمؿ  كأقرب مف تػحػديدىػا رد فػائت

 يمكف ذكر حدىا كنيايتيا كما ال يرد ما فات بؿ رد الفائت أسيؿ كأقرب يقكؿ التحد عطاياه كال
 كأيسر مف احصائيا إحصاء القطر كالرمؿ كىك مف باب حذؼ المضاؼ 

  ألخمصو في كؿ نائبة نعؿ  كما تنقـ األياـ ممف كجكىيا

أم ما كرىكا كما يقاؿ نقمت الشيء إذا كرىتو كعبتو كمنو قكلو تعالى كما نقمكا منيـ إال أف يؤمنكا 
عابكا إال إيمانيـ يريد أنو غمب األياـ بعزه كذلت لو األياـ ذؿ مف يطأه بأخمصو حتى يصير تحت 

رجمو كالنعؿ في الذلة فاألياـ ال تقدر أف تخالفو أك تعيب فعمو كما تنقـ استفياـ معناه اإلنكار 
 كيجكز أف يككف نفيا كاخبارا 

ف ع  كما عزة فييػا مػراد أراده   ز إال أف يككف لو مثؿكا 

ف عز أم قؿ كجكده يقكؿ لـ يمتنع عميو مراد في  عزه معناه غمبو مف قكليـ مف عز بز كقكلو كا 
ف كاف قميؿ الكجكد إال أف يككف لو نظير فإنو يمتنع كاليكجد لعدـ نظيره كىذا كقكؿ  األياـ كا 

كلو أيضا، كلئف طمبت البحترم،كؿ الذم تبغي الرجاؿ تصيبو، حتى تبقى أف يرل شركاه، ككق
شبييو إني إذا، لمكمؼ لب المحاؿ ركابي، كأبك الطيب جمع كجييف مف المدح كصفو باالقتدار 

كاالنفراد عف االمثاؿ كاقتصر في مكضع آخر عمى أحدىما فقاؿ، أمريد مثؿ محمدو في عصرنا، ال 
 تبمنا بطبلب ما ال يمحؽ، 

  سيت مف أىمو أىؿكدىر ألف أم  كفى ثعبلن فخران بأنػؾ مػنػيػـ

ثعؿ بطف مف طيء كىـ رىط الممدكح يقكؿ كفاىـ مف الفخر أنؾ منيـ قاؿ ابف جنى كارتفع دىر 
بفعؿ مضمر دؿ عميو أكؿ الكبلـ كأنو قاؿ كليفخر دخر أىؿ ألف امسيت مف أىمو كأىؿ صفة 

أم ىك أىؿ  لمدىر كركل ابف فكرجة كدىران عطفا عمى ثعبل قاؿ كأىؿ رفع ألنو خبر مبتدأ محذكؼ
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ألف أمسيت مف أىمو قاؿ كلمرفع في كدىر كجو آخر كىك العطؼ عمى فاعؿ كفى كأنو قاؿ ككفى 
دىر أىؿ ألف أمسيت مف أىمو ثعبلن فخران أم كفاىـ دىرؾ فخرا ليـ كأىؿ األخير في البيت معناه 

 مستأىؿ لذلؾ مستحؽ 
  كطكبى لعيف ساعة منؾ ال تخمك  ككيؿ لنفسو حاكلت منػؾ غػرة

  كال في ببلد أنت صيبيا محؿ  فما بفقيرو شاـ بػرقػؾ فػاقةه 

الفاقة الحاجة كالصيب المطر الشديد كالمحؿ الجدب يقكؿ ال فاقة بفقير يرجك عطاءؾ ألنؾ تحقؽ 
رجاءه كال جدب حيث كنت ىناؾ ألف جكدؾ خصب حيث كاف كشيـ البرؽ مثؿ لتكجيو األمؿ إليو 

 مطره كقاؿ أيضا يمدح شجاع بف محمد الطاءم المنبجي كما يشاـ برؽ الساحب إذا رجى 

  ىييات ليس ليـك عيدكـ غد  أليـك عيدكـ فأيف المػكعػد

العيد المقاء يقكؿ لؤلحبة عند الكداع اليـك ألقاكـ فأيف مكعد لقائكـ ثـ التفت إلى سمطاف البيف فقاؿ 
اقكـ فبل غد لي بعد ىذا اليكـ كلـ ىييات أم بعد ما اطمبو ليس ليذا اليكـ غدا أم ال أعيش بعد فر 

قاؿ فمتى المكعد كاف أليؽ بما ذكر بعده ألف أيف سؤاؿ عف المكاف كمتى سؤاؿ عف الزماف يريد 
 بقكلو ليس ليـك عيدكـ غد يـك عيدىـ لمكداع 

  كالعيش أبعد منكـ ال تبعدكا  المكت أقرب مخمبان مف بينكـ

ع فاستعاره لممكت ألنو باىبلكو الحيكاف كأنو يفترسو المخمب يككف لممفترسة مف الجكارح كالسبا
يقكؿ مخمب المكت أقرب إلى مف فراقكـ الذم يقع غدا أم أمكت خكفا لبينكـ قبؿ أف تفارقكني 
كيركم مطمبا كالمعنى اطمب المكت قبؿ فراقكـ أم لك خيرت بينيما لطمبت المكت كلـ أطمب 

ف كنتـ بعداء عني  فراقكـ كقكلو كالعيش أبعد منكـ قاؿ ابف جنى ألنو يعدـ البتة كأنتـ مكجكدكف كا 
كالمعنى أف بعد العيش بالفناء كبعدكـ بشسكع الدار كقكلو ال تبعدكا دعاء ليـ أم ال بعدتـ عني كال 
فارقتمكني أبدا كمف ركل بفتح العيف فيك مف البعد بمعنى اليبلؾ أم ال أىمككـ اهلل كال فرؽ بيني 

 كبينكـ 
 تتقمػدي  لمتدر أف دمي الذم  مي بجفكنياإف التي سفكت د

نيا باءت بإثـ قتمي   يقكؿ إف التي قتمتني لما نظرت إلٌي ليست تدرم أف دمي في عنقيا كا 
 المػتػنػيػدي  كتنيدت فأجبتيا  قالت كقد رأت اصفرارم مف بو
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بف جنى أم أم لما رأت صفرة لكني كجدا بفراقيا قالت مف بو أم مف فعؿ بو ىذا الذم أراه كقاؿ ا
مف المطالب بو.. كتنيدت أم عبل صدرىا لشدة تنفسيا كزفرت استعظاما لما رأت فأجبتيا عف 

 سؤاليا المتنيد أم المطالب بي كالفاعؿ بي ىذا الشخص أك اإلنساف المتنيد 
  لكني كما صبغ المجيف العسجد  فمضت كقد صبغ الحياءي بياضيا

ال يصفر المكف بؿ يحمره كلكف ىذا الحياء كاف مختمطا  يعني أنيا استحيت فاصفر لكنيا كالحياء
بالخكؼ ألنيا خافت الفضيحة عمى نفسيا أك خافت أف يسمع الرقيب ىذا الكبلـ أك خافت إف 

نما عدم  تطالب بدمو فاستشعارىا خكؼ ما جنت مف القتؿ غمب سمطاف الحياء فأكرث صفرةن كا 
و قاؿ أحاؿ الحياء بياضيا لكني كقكلو كما صبغ الصبغ إلى مفعكليف لنو تضمف معنى اإلحالة كأن

 المجيف العسجد مف قكؿ ذم الرمة، كأنيا فضةه قد مسيا ذىب، 
 يتػػأكدي  متػأكدان غػصػفه بػو  فرأيت قرف الشمس في قمر الدجى

جعؿ بياض لكنيا قمرا كعارض الصفرة فييا قرف الشمس كىذا أكؿ ما يبدك منيا اصفر قاؿ ابف 
ت حسف الشمس كالقمر كقكلو متأكدان حاؿ لقرف الشمس كمعناه متثنيا متمائبل ثـ جنى أم قد جمع

 ذكر سبب تثنيو فقاؿ غصف بو يتأكد يعني قامتيا تتمايؿ بكجييا في حاؿ مشيتيا 
  سمب النفكس كنار حرب تكقد  عدكيةه بػدكيةه مػف دكنػيػا

دكمّّ كالنسبة إلى عمٌي عمكمه يقكؿ ىي مف بني عدٌم مف أعراب البادية كالنسبة إلى عدٌم ع
لى  كالبدكية منسكبة إلى بداء كالبداء بمعنى البدك كالبادية كالنسبة إلى البدك بدكم بجـز الداؿ كا 
البادية بادمّّ كالمعنى إنيا منيعةه في قكميا فقبؿ الكصكؿ إلييا تسمب أركاح طالبييا كتكقد نيراف 

 الحركب فمف طمبيا صمى بنار الحرب 
 كتػيػدد كذكابؿه كتكعػده   كصكاىؿه كمناصؿه كىكاجؿه 

اليكاجؿ األرض الكاسعة كالصكاىؿ الخيؿ كالمناصؿ السيكؼ كالذكابؿ الرماح يقكؿ دكف الكصاؿ 
 إلييا ىذه اإلشياء 

  كمشى عمييا الدىر كىك مقيد  أبمت مكدتيا الميالي بػعػدنػا

ا الميالي عندىا كقكلو كمشى عمييا الدىر أم أببلىا بعد العيد كأنساىا مكدتيا أيانا كيركم مكدتن
كىك مقيد مبالغة في اإلبادة أم كطئيا كطأ ثقيبل ككطأ المقيد كذلؾ إف المقيد ال يقدر عمى خفة 

، كقاؿ ابف جنى ىذا مثؿ  المشي كرفع الرجميف فيك يطأ كطأ ثقيبل كما قاؿ، كطأ المقيد نابت اليـر
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ريد إف الدىر دب إلييا فغيرىا كىذا الذم قالو يفسد بقكلو كاستعارة كذلؾ أف المقيد يتقارب خطكه في
عمييا كلك أراد ما قاؿ لقاؿ كمشى إلييا الدىر كما قاؿ أبك تماـ، فيا حسف الرسـك كما تمشى، إلييا 

 الدىر في صكر البعاد، 

 العػكد مرض الطبيب لو كعيد  أبرحت يا مرض الجفكف بممرض

و كالبرح كالبرحاء الشدة كقاؿ ابف جنى أبرحت تجاكزت الحد يقاؿ ابرح بو كبرح بو أم اشتد عمي
كعني بالممرض جفنيا كمرض الطبيب لو كعيد العكد مثؿ أم تجاكزت يا مرض الجفكف الحد 
حتى أحكجتو إلى طبيب كعكد يبالغ في شدة مرض جفنيا ىذا كبلمو كقاؿ ابف فكرجة ابرح أبك 

نما يستحسف مف مرض الجفكف ما كاف الفتح في التعسؼ كمف الذم جعؿ مرض الجفكف م تناىيا كا 
غير مبرح كقكؿ أبي نكاس، ضعيفة كر الطرؼ تحسب أنيا، قريبة عيد باإلناقة مف سقمك، كلك 
نما عنى بالممرض نفسو كأنو ابرح بو حبو لذلؾ  أراد تناىيو لقاؿ تحسبيا في برساـ أك نزع ركح كا 

كعيد عكده رحمةن لو عمى طريقتيـ المعركفة  الجفف المريض كأنو بمغ ابراحو بو إف مرض طبيبو
بالتناىي في الشككل ىذا كبلمو كىك عمى ما قاؿ كمعنى مرض الطبيب لو أم ألجمو مرض 

 الطبيب حيف ىالو مرضو كيدؿ عمى أف المراد بالممرض المتنبي ال الجفف قكلو 
 كلكؿ ركبو عيسيـ كالفدفػد  فمو بنك عبد العزيز بف الرضى

مذككر كىك المتنبي ىؤالء أم ىـ الذيف يقصدىـ كيبمغ بيـ آمالو كلسائر الناس مف أم لمممرض ال
الراكبيف المسافريف إلى غيرىـ اإلبؿ كالمفازة أم ال يحصمكف مف سفرىـ عمى شيء سكل التعب 

 كقطع الطريؽ 
ما زيادة ليس في الخمؽ كميـ مقصكد يمدح  الطيب قد قاؿ في غير النسبة كالعراقاف بالقنا كالشآـ، كمف استفياـ معناه اإلنكار أم في النسبة يقاؿ رجؿ شآـ كما يقاؿ رجؿ يمافو عمى أف أبااأللؼ بعد اليمزة فإنما تزاد  الناس كميـ رككا مف فيؾ شأـ ألف اسـ البمد شأـ كا 

  خمؽالكبلـ فإنو ليس أكحدىا فقد بؿ ىك أكحد جميع ال غير شجاع كال تقؿ مف فيؾ يا شأـ أم ال تخصيا بيذا

  أعطى فقمت لجكده ما يقتني
لػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػيفػػػػػػػػػػػػػػػو  فػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػت كسػػػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػػػػا

 يكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ثر حتى قمت في نفسي أنو سيعطي جميع ما يقتنيو الناس كلما سطا يقكؿ لما أخذ في العطاء أك
عمى األعداء أكثر القتؿ حتى قمت أنو سيقتؿ كؿ مكلكد كيجكز أف يككف المعنى أعطى فقمت 

لجكده مخاطبا إياه ال يقتني أحد ماال ألنيـ يستغنكف بكؿ عف نالجمع كاإلدخار كسطا فقمت لسيفو 
اد كمعنى أخر أعطى فقمت جميع ما يقتنيو الناس مف جكده كىباتو انقطع النسؿ فقد الفنيت العب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 72 

كسطا فقمت لسيفو ما يكلد بعد ىذا يشير إلى إبقائو عمى مف أبقى مع اقتداره عمى االفناء فجعميـ 
 طمقاءه كعقتاءه 

 ألفت طرائقو عمييا تبعد  كتحيرت فيو الصفات ألنيا

ت طرائؽ الممدكح كمسالكو التي تحمد بعيدةن عمى يقكؿ تحيرت فيو أكصاؼ المادحيف لو النيا كجد
 الصفات ال تبمغيا كال تدركيا 

  يذممف منو ما األسنة تحمد  في كؿ معترؾ كمي مفرية

المعترؾ مكضع الحرب كالمفرية المشقكقة يقكؿ ىك يقطع كمى المحاربيف فالكمى تذـ مف الممدكح 
 ؽ كالكمى تذـ ىذا ما تحمده االسنة كىك االصابة في الطعف كجكدة الش

  نعـ عمى النعـ التي ال تجحد  نقـ عمى نقـ الزماف يصبيػا

نقـ عمى نقـ الزماف يصبيا الممدكح عمى أعدائو كىي في اكليائو نعـ عمى نعـ ال تجحد ألنو ما لـ 
ف يككف لمتأنيث   ينكب األعداء لـ يفد األكلياء كمف ركل بفتح التاء جاز أف يككف خطابا كا 

 كجنانو عجب لمف يتػفػقػد  كلسػانػو كبػنػانػوفي شأنو 

  مكت فريص المكت منو يرعد  أسد دـ األسد اليزبر خضػابػو

يقكؿ ىك شجاع يتمطخ بدـ األسد حتى يصير كالخضاب لو كىك مكت ألعدائو فيخافو المكت 
 كترتعد فرائصو كىي لحمات عند الكتؼ تضطرب عند الخكؼ 

  سيدت ككجيؾ نكميا كاإلثمدي   ما منبج مذ غبػت إال مػقػمةه 

يقكؿ ىذه البمدة مذ غبت عنيا كالمقمة الساىدة ككجيؾ ليا بمنزلة النـك كالكحؿ كىما المذاف تصمح 
  بيما العيف أم صبلحيا بحضكرؾ 

  كالصبح منذ رحمت عنيا أسكد  فالميؿ حيف قدمت فييا أبػيض

مت كأسكد صباحيا منذ خرجت منيا كىذا يقكؿ أبيض الميؿ في ىذه البمدة بنكرؾ كضيائؾ حيف قد
 مف قكؿ أبي تماـ، ككانت كليس الصبح فييا بأبيض، فأضحت كليس الميؿ فييا بأسكد، 

  حتى تكارل في ثراىا الفرقدي   مازلت تدنك كىي تعمك عػزة

كيركم رفعة يقكؿ لـ تزؿ تقرب مف منبج كىي تزداد عزة كرفعة لقربؾ منيا حتى عمت النجـك 
 ؽ الفرقديف فصارت فك 

  لك كاف مثمؾ في سكاىا يكجد  أرض ليا شرؼ سكاىا مثميا
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أرض سكل منبج ليا شرؼ مثؿ شرؼ منبج لك كجد فييا مثمؾ أم إنما شرفيا بؾ فيك كجد مثمؾ 
 في غيرىا لكانت تساكييا في الشرؼ 

  فرحكا كعندىـ المقيـ المقعد  أبدل العداة بؾ السركر كأنيـ

 دكمؾ خكفا منؾ ال فرحا بؾ كعندىـ مف الحسد كالخكؼ ما يزعجيـ أم أظيركا السركر لق
  فتقطعكا حسدان لمف ال يحسد  قطعتيـ حسدان أراىـ ما بيػـ

يردم أنيـ حسدكؾ فماتكا بشدة حسدىـ إياؾ فكأنؾ قطعتيـ إربان حتى تقطعكا حسدان لمف ال يحسد 
كقكلو قطعتيـ حسدا ىك كقكلؾ  أحدا ألنو ليس فكقو أحد فيحسده كلف نالحسد ليس مف اخبلقو

أىمكتو ضربا كأفنيتو قتبل كقكلو أراىـ ما بيـ مف التقصير عنؾ كالنقص دكنؾ أم كشؼ ليـ عف 
احكاليـ كما في محؿ النصب ألنو مفعكؿ أرل كقكؿ مف قاؿ ما بيـ مف قكليـ فبلف لما بو إذا 

 اشرؼ عمى المكت ليس بشيء كال يمتفت إليو 
  في قمب ىاجرةو لذاب الجممد  ر قمكبيـحتى انثنكا كلك أف ح

أم انصرفكا عنؾ كعف مباىاتؾ عالميف بنقصيـ كفي قمكبيـ مف حرارة الحسد كالغيظ ما لك كاف 
 في ىاجرة لذاب الحجر كاستعار لمياجرة قمبا لما ذكر قمكبيـ 

 الػسػيد لما رأكؾ كقيؿ ىذا  نظر العمكج فمـ يركا مف حكليـ

مف الرـك كالعجـ يقكؿ شغمكا بالنظر إليؾ عف النظر إلى غيرؾ فصاركا العمكج غبلظ األجساـ 
كأنيـ ال يركف أحدا سكاؾ مف القـك الذيف حكليـ كرأكا منؾ ما دليـ عمى سيادتؾ فقالكا ىذا ىك 

 السيد كعنى بالعمكج القادة مف الرـك 
  كبقيت بينيـ كأنؾ مفرد  بقيت جمكعيـ كأنؾ كميا

دؾ مثميـ كميـ ألف ابصارىـ لـ تقع إال عميؾ كشغمت كحدؾ أعينيـ قاؿ ابف جنى أم كنت كح
ذا فقدكا كنت  فقمت مقاـ الجماعة ىذا كبلمو كالمعنى أنيـ لصغرىـ في جنبؾ كأنو ال كجكد ليـ كا 
كؿ مف بذلؾ المكاف ثـ حقؽ ىذا المعنى بالمصراع الثاني كأتى بكاؼ التشبيو داللة عمى أف ىذا 

 ال كجكد تمثيؿ ال حقيقة كمعنى 
 كالسػكدد لك لـ ينينيؾ الحجي  ليفاف يستكبي بؾ الغضب الكرل

الميؼ حرارة الجكؼ مف شدة ككرب كيستكبي يستفعؿ مف الكباء كأصمو يستكبىء باليمزة كيقاؿ 
نينيو إذا رده ككفو كيريد بالميفاف المغتاظ كالغضباف كىك حاؿه لمممدكح مف قكلو كبقيت كتقدير 
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رل الغضب بؾ يعني الغضب الذم بؾ يجدكنو كباءه ميمكا ليـ لك لـ ينيؾ الكبلـ يسكبىء الك 
 سكددؾ كحممؾ عف إىبلكيـ 

 األكحد فاألرض كاحدةه كأنت  كف حيث شئت تسر إليؾ ركابنا

يقكؿ كف في أم مكضع شئت مف الببلد فأنا نقصدؾ كأف بعدت المسافة فإف األرض كاحدة كأنت 
دكف غيرؾ قاؿ ابف جنى قكلو فاألرض كاحدة أم ليس لمسفر  أكحدىا أم فأنت الذم تزار كتقصد

عمينا مشقة إللفنا إياه قاؿ العركضي ليست شعرم أم مدح لمممدكح في أف يألؼ المتنبي السفر 
كلكف يقكؿ األرض ىذه التي نراىا ليس أرضا غيرىا كأنت اكحدىا ال نظير لؾ في جميع األرض 

ذا كاف كذلؾ لـ يبعد السفر إليو كا    ف طاؿ لعدـ غيره ممف يقصد كا 
  يشكك يمينؾ كالجماجـ تشيد  كصف الحساـ كال تذلو فإنػو

قاؿ ابف جنى صنو ألف بو يدرؾ الثأر كيحمى الذمار قاؿ ابف فكرجة كيؼ أمف أف يقكؿ ما أذلتو 
نما يعني  إال ألدرؾ بو ثأرم كأحمي ذمارم كىذا تعميؿ لك سكت عنو كاف أحب إلى أبي الطيب كا 

نما يريد اغمده كىذا كقكلو، شـ ما أنؾ ق د أكثرت القتؿ فحسبؾ كأغمد سيفؾ فقاؿ صف صيفؾ كا 
 انتضيت، البيت 

 مف غمده ككأنما ىك مغمد  يبس النجيع عميو كىك مجرد

يقكؿ أف الدـ الجاسد عميو صار كالغمد لو حتى يرل مجردا كالمغمكد كىذا مف قكؿ البحترم، 
مرةن فكأنيـ لـ يسمبكا، كىك مف قكؿ اآلخر، كفرقت بيف أبني ىشيـ سمبكا كأشرقت الدماء عمييـ، مح

 بطعنةو، ليا عاند يكسك السميب إزارا، 
  لجرل مف الميجات بحر مزبد  رياف لك قذؼ الذم أسػقػيتػو

مف نصب رياف كاف حاال مف يبس كيريد بالميجات دماء قمكب االعداء يقكؿ لك قاء ما سقيتو 
 المعنى أنؾ أكثرت بو القتؿ لجرل منو بحر ذك زبد ك 

  إال كشفرتو عمى يدىا يد  ما شاركتو منيةه في ميجةو 

يقكؿ لـ يشارؾ المكت سيفو في سفؾ دـ إال استعاف بسيفو فكاف كاليد لممنية كاستعار لممكت 
 كالسيؼ اليد ألف العمؿ بيا يحصؿ مف الحيكاف كالمعنى أف لسيفو األثر االظير االقكل في القتؿ 

  حمفاءي طي غكركا أك أنجدكا  رزايا كالعطايا كالقػنػاإف ال
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يقكؿ ال تفارقيـ ىذه اإلشياء أينما كانكا كذىبكا أم إنيـ حيث ما كانكا كانكا رزايا كمصائب 
ألعدائيـ كعطايا ألكلياءىـ كىذا مف قكؿ الطاءم، فإف المنايا كالصكاـر كالقنا، أقاربيـ في الركع 

 دكف األقارب، 
نماصح ياؿ جمي  أشفار عينؾ ذابؿه كمينػد  مةو تذرؾ كا 

البلـ في ياؿ جميمة المف االستغاثة كالعرب إذا استغاثت في الحرب بقـك تقكؿ يا لفبلف كجميمة 
اسـ طيء كطيء لقب أم إذا دعكتيـ دنكا منؾ برماحيـ كسبلحيـ فيككنكف في الدنك منؾ كاشفار 

ؽ بؾ الرماح كالسيكؼ فتغطي عينؾ كما عينؾ كىذا معنى قكؿ ابف جنى ألنو يقكؿ أم تحد
تغطييا االشفار قاؿ ابف فكرجة ليس في لفظ البيت ما يدؿ عمى التغطية كىذا كقكلؾ تركت زيادا 
نما عينو سماء ىاطمةه يقكؿ إذا صحت ياؿ جميمة اجتمعت إليؾ فيابؾ كؿ أحد حتى كأنؾ إذا  كا 

ؼ ىذا كبلمو كتحقيقو أنيـ يسرعكف نظرت إلى رجؿ بعينؾ اشرعت إليو رماحا كصمت عميو بسيك 
إليؾ لطاعتيـ لؾ كيحفكف بؾ فتصير مييبا تقكـ اشفار عينؾ مقاـ الذابؿ كالميند ككاف األستاذ أبك 

بكر يقكؿ يريد أنيـ يتنازعكف إليؾ كيمؤلكف الدنيا عميؾ سيكفا كرماحا ىذا كبلمو كتحقيقو حيثما 
 كثرتيا عينؾ كتحيط بعينؾ أحاطةى االشفار بيا كقع عميو بصرؾ رأيت الرماح كالسيكؼ فتمؤل مف 

  قمبان كمف جكد الغكادم أجكد  مف كؿ أكبر مف جباؿ تيامةو 

ىذه صفة رجاؿ جميمة يقكؿ مف كؿ رجؿ أكبر قمبا مف الجباؿ كيريد بذلؾ قكة قمبو كشدتو ال 
نما رفع أجكد بإضمار ىك عمى تقدير كمف ىك أجكد  مف جكد عظمتو كأجكد مف مطر السحاب كا 

 الغكادم كعمى ىذا التقدير يرتفع قكؿ مف ركل أكبر بالرفع 
  ذىبت بخضرتو الطمى كاألكبد  يمقاؾ مرتديا بأحػمػر مػف دـ

 أم متقمدا بسيؼ قد أحمر مف الدـ كزالت خضرة جكىره بدماء األعناؽ كاألكباد 
  كىـ المكالي كالخميقة أعبد  حتى يشار إليؾ ذا مكالىػـ

اية األستاذ أبي بكر أم حتى يشير الناس إليؾ فيقكلكا ىذا مكلى طيءو أم رئيسيـ حتى يشار رك 
كسيدىـ كىـ سادة الخمؽ كالخمؽ عبيدىـ كركل ابف جنى فكرجة حيّّ يريد جميمة حيُّ يشار إليؾ 

 أنؾ مكلى ليـ 
  كأبكؾ كالثقبلًف أنت محمد  أنى يككف أبا الػبػرية آدـه 
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ية كأبكؾ محمد كأنت الثقبلف أم أنؾ جميع اإلنس كالجف يعني أنؾ يقكؿ كيؼ يككف آدـ أبا البر 
تقـك مقاميما بغنائؾ كفضمؾ كىذا كما يركل أف أبا تماـ قاؿ ألحمد بف أبي دؤاد لما اعتذر إليو 
أنت جميع الناس كال طاقة لي بغض جميع الناس فقاؿ لو ما أحسف ىذا المعنى فمف أم أخذتو 

، أف يجمع العالـ في كاحد، كفصؿ أبك الطيب في ىذا  قاؿ مف قكؿ أبي نكاس، كليس هلل بمستنكرو
 البيت بيف المبتدأ كالخبر بجممة مف مبتدأ كخبر كىذا تعسؼ 

 ينفػد أيحيد ما يفنى بما ال  يفنى الكبلـ كال يحيط بفضمكـ

 كقاؿ في أبي دلؼو فف كنداج كقد تعاىده في الحبس 
  القيد يا أبا دلؼً كالسجًف ك   أىكف بطكؿ الثكاًء كالتمؼ

يريد بالثكاء مقامة في الحبس يقكؿ ما أىكف عمٌي ىذه الصفة األشياء أم أني كطنت نفسي عمييا 
، فقمت ليا يا عز كؿ مصيبةو، إذا  ف أشتد كما قاؿ كثيرو كمف كطف نفسو عمى أمر ىاف عميو كا 

 كره كطنت يكمان ليا النفس ذلت، كألنو شجاع قكم القمب صبكر ال ييكلو ما ذ
  كالجكع يرضى األسكد بالجيؼ  غير اختيار قبمػت بػرؾ بػي

يقكؿ قبمتو اضطرارا ال اختيارا كاألسد يرضى بأكؿ الجيؼ إذا لـ يجد غيرىا لحما كىذا مف قكؿ 
، دعى إلى أكمو اضطرار، كمثمو ألبي عمٌي البصير، لمر أبيؾ ما  الميمبي، ما كنت إال كمحـ ميتو

كفي الدنيا كريـ، كلكف الببلد إذا اقشعرت، كصكح نبتيا رعى اليشيـ، كمثمو نسب المعمي، إلى كرـو 
قكؿ اآلخر، فبل تحمدكني في الزيارة أنني، أزكركـ إذ ال أرل متعمبل، كأبك دلؼ ىذا كاف صديؽ 

 المتنبي بره كىك في سجف الكالي الذم كتب إليو، أيا خدد اهلل كرد الخدكد، 

 طنت لممكت نفس معترؼك   كف أييا السجف كيؼ شئت فقد

المعترؼ كالعركؼ الصابر عمى ما يصيبو يقكؿ لمسجف كف كيؼ شئت مف الشدة فإني صابر 
 عميو 

  لـ يكف الدر ساكف الصدؼ  لك كاف سكنام فيؾ منقصةن 

السكني اسـ بمعنى السككف يقكؿ لك كاف نزكلي فيؾ يمحؽ بي نقصا لما كاف الدر مع كبر قدره 
يمة لو جعؿ نفسو في السجف كالدر في الصدؼ كقاؿ في صباه كقد كشى في الصدؼ الذم ال ق

 بو قـك إلى السمطاف حتى حبسو فكتب إليو كىك في السجف يمدحو كيبرأ إليو مما ريمي بو 
  كقد قدكد الحساف القدكد  أم خدد اهلل كرد الخػدكد
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 تعالى فيزكؿ حسنو كأف التخديد الشؽ كالقد القطع طكالء دعاء عمى كرد الخدكد بأف يشققو اهلل
يقطع القدكد الحساف لما ذكر بعد ىذا كقـك يقكلكف العرب إذا استحسنت شيئا دعت عميو صرفا 
لمعيف عنو كقكؿ جميؿ، رمى اهلل في عيني بثينة بالقذل، كفي الغر مف أنيابيا بالقكادح، كىذا 

فيما بعده أم فجازاىف اهلل  المذىب بعيد مف بيت المتنبي ألنو أخرجو مف معرض المجازاة لما ذكر
بالتخديد كالقد جزاء لما صنعف بيف كىينا مذىب ثالث كىك أنو إنما دعي عمييا ألف تمؾ المحاسف 
تيمتو فإذا زالت زاؿ كجده بيا كصمت لو السمكة كما قاؿ أبك حفص الشيرزكرم، دعت عمى ثغرة 

 ت بي تمؾ الممح، بالقمح، كفي شعر طرتو بالجمح، لعؿ غرامي بو أف يقؿ، فقد برح
  كعذبف قمبي بطكؿ الصدكد  فيف أسمف دما مػقػمػنػي

 أم ىف ابكيف عيني حتى سالت بالدمد 
  ككـ لمنكل مف قتيؿو شييد  ككـ لميكل مف فتى مدنؼ

 كأعمؽ نيرانو بالكػبػكد  فكا حسرتا ما أمر الفراؽ

 يتحسر عمى ما فاتو مف لقاء االحبة فيما يجد مف مرارة الفراؽ 
 كأقتميا لممحب العمػيد  كأعرل الصبابة بالعاشقيف

 أم ما أكلع الصبابة بيـ مف قكليـ غرم بالشيء إذا لصؽ بو كالعميد مثؿ المعمكد 
  بحب ذكات الممى كالنيكدً   كأليج نفسي لغير الخػنػا

ارية عند يقاؿ ليج بالشيء يميج بو ليجا إذا كلع بو كالممى سمرة في الشقة كالنيكد خركج ثدم الج
 البمكغ يقكؿ ما اليد نفسي بحب السمر الشفاه الناىدات لغير الخناء أم لغير الفحش كالفجكر 

  كال زاؿ مف نعمةو في مزيد  فكانت ككػف فػداء األمػير

 عذاء عمى سبيؿ الدعاء يقكؿ كانت نفسي كاحبائي البلتي كصفيف فداء لو 
  ف الكعكدكحالت عطاياه دك   لقد حاؿ بالسيؼ دكف الكعيد

نما يناجزىـ بالسيؼ كالكعد عنده لؤلكلياء إنما يمقاىـ بالسيب  يقكؿ ال كعيد عنده لبلعداء كا 
كالعطاء فيك يعجؿ ما ينكم فعمو فإذف سيفو حاؿ بينو كبيف الكعيد كسيبو بحصكلو عاجبل حاؿ 

 بينو كبيف الكعكد 
  كأنجـ سؤالو في السعكدً   فأنجـ أمكالو في النحكس
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أمكالو بالنحكسة لتفريقو أياىا كتباعده منيا كلسائميو بالسعادة إلكرامو إياىـ كبذلو ليـ ما  حكـ عمى
يتمنكف كيقترحكف عميو كىذا مف قكؿ الطاءم، طمعت عمى األمكاؿ أنحس مطمع فغدت عمى 

 اآلماؿ كىي سعكد، 
 عميو لبشرتو بالخمػكد  كلك لـ أخؼ غير أعدائو

عدائو كقاؿ إنما خاؼ عميو أف يصيبو أعداؤه بالعيف كىذا ليس بشيء ركاية األستاذ أبي بكر عيف ا
ألف االصابة بالعيف قد تككف مف جية الكلي كالصحيح كلك لـ أخؼ غير اعدائو كالمعنى أني 

 أخاؼ عميو الدىر كحكادثو التي ال يسمـ عمييا أحد فإما اعداؤه فإنيـ ال يصمكف إليو بسكء 
  مرو يرقف دمان في الصعيدكس  رمى حمبا بنكاصي الخػيكؿ

 كيركل بنكاصي الجياد يعني كجو إليو العسكر كرماحيا تريؽ دماء اعدائو عمى األرض 
  ف ال في الرقاب كال في الغمكد  كبػيضو مػسػافػرةو مػا يقػـ

يريد كثرة انتقاليا مف الرقاب إلى الغمكد كمف الغمكد إلى الرقاب كذلؾ لكثرة حركبو كغزكاتو فميست 
نيا ل سيكفو إقامةه في شيء مما ذكر كليذا جعميا مسافرةن كليس يريد بمسافرتيا مسافرة الممدكح كا 

معو في أسفاره ألنو نفى اقامتيا في الرقاب كفي الغمكد فمسافرتيا تككف بيف ىذيف الجنسيف كما 
بينيما كليس تقكؿ فبلف مسافر أبدا ما يقيـ بمرك كال بنيسابكر فذكر البمديف دليؿ عمى أنو مسافر 

يريد أيضا انتقاليا مف رقبة إلى رقبة كما قاؿ ابف جنى كغيره كما ال يريد انتقاليا مف غمكد إلى 
غمكد بؿ يقكؿ ىي مستعممة في الحركب فتارةن تككف في الرقاب غير مقيمة ألف الحرب ال تدـك ثـ 

 تنتقؿ منيا إلى الغمكد كال تقيـ فييا أيضا لما يعرض مف الحرب 

  إلى كؿ جيشو كثير العديد  لفناء غداة المػقػاءيقدف ا

ف  يقدف إخبار عما ذكر مف الخيكؿ كالرماح كالسيكؼ ألف ىذه األشياء سبب فناء اعدائو إم كا 
 كثر عددىـ فيك يفنييـ 

  كشاء أحس بزار األسكد  فكلي بأشياعو الخرشنػي

عكنو كالخرشني منسكب إلى خرشنة كلي كتكلى إذا أدبر كأشياع الرجؿ اتباعو كمشايعكه الذيف يطي
كىي مف ببلد الرـك يقكؿ ادبر كمعو جنكده كاتباعو كالغنـ إذا سمعت صياح األسد كىذا كما يقاؿ 

خرج بثيابو كركب بسبلحو أم كمعو ذلؾ كاإلحساس العمـ بالشيء بطريؽ الحس كالزأر صكت 
 األسد كمنو، كال قرار عمى زأر مف األسد، 
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 صييؿ الجياج كخفؽ البنػكد  لرياحيركف مف الذعر صكت ا

أم يظنكف ذلؾ يقاؿ فبلف يرل كذا أم يظنو كمف ركل بفتح الياء فيك غالطه ألف ما ذكره ظف 
 كليس بعمـو كمعنى البيت مف قكؿ جرير، مازلت تحسب كؿ شيء بعدىـ، خيبل تكر عمييـ كرجاال، 

 ر أـ مف كآبائو كالجػدكد  فمف كاألمير ابف بنت األمي

 استفياـ معناه اإلنكار أم ال أحد مثمو كال مثمو آبائو كجدكده مف 
  كسادكا كجادكا كىـ في الميكد  سعكا لممعالػي كىػـ صػبػية

 يعني أنيـ كرثكا السيادة كالجكد عف آبائيـ الماضيف فحكـ ليـ بالجكد كالسيادة كىـ صغار 
  ىبات المجيف كعتؽ العبيد  أمالؾ رقى كمف شػأنػو

مف يممؾ عبكديتي كيا مف شأنو أف ييب الفضة كيعتؽ العبيد ككضع العتؽ مكضع  يقكؿ يا
اإلعتاؽ لو إذا أعتؽ حصؿ العتؽ فعتؽ عبيده بإعتاقو كركل ابف جنى كمف شأنو كقاؿ إني 

 أدعككـ كمف شأنؾ أف تفعؿ كذا 
  ء كالمكت مني كحبؿ الكريد  دعكتؾ عند انقطاع الػرجػا

 غيرؾ كقرب المكت كحبؿ الكريد كىك عرؽ في العنؽ  أم عند انقطاع الرجاء مف
 كأكىف رجمي ثقؿ الحػديد  دعكتؾ لما برانػي الػبػبلء

  فقد صار مشييما في القيكد  كقد كاف مشييما في النعػاؿ

 قركد فيا أنا في محفؿو مف  ككنت مف الناس في محفػؿ

معو مف المصكص كاصحاب المحفؿ الجماعة يجتمعكف في مكضع كعني بالقركد المحبكسيف 
 الجنايات يقكؿ كنت أجالس الناس في محافميـ كقد سرت في الحبس أجالس قكما لئاما كالقركد 

  كحدم قبؿ كجكب الساجكد  تعجؿ في كجكب الػحػدكد

يريد أتعحؿ باالستفياـ كحذفو كمعنى تعجؿ الشيء مجيئو قبؿ كقتو أم إنما تجب الحدكد عمى 
يجب عمى الصمكة فكيؼ أحد كليس يريد أنو في الحقيقة صبحي غير بالغ البالغ كأنا صبيّّ لـ 

نما يصغر أمر نفسو عند الكالي أال ترل أف مف كاف صبيا ال يظف بو اجتماع الناس إليو لمشقاؽ  كا 
كالخبلؼ ىذا كبلـ ابف جنى قاؿ ابف فكرجة ما أراد أبك الطيب إال الذم منع أبك الفتح يريد أنى 

لحمـ فيجب عمى السجكد فكيؼ يجب عمى الحدكد كالقكؿ ما قالو أبك الفتح كيركم صبيّّ لـ أبمغ ا
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كجكب منصكبا كالتعجؿ عمى ىذا مجاز كقكلو، كال تعجمتيا جنبا كال فرقا، كيككف المعنى أيعجؿ 
 األمير كجكب الحدكد 

  ف بيف كالدم كبيف القعكد  كقيؿ عدكت عؿ العالمػي

ني ظممت الناس كخرجت عمييـ كذلؾ حيف كلدتني أمي قبؿ أف الكالد الكالدة أم أدعى عمٌي أ
 استكيت قاعدا يدفع بيذا عف نفسو الظنة 

  كقدر الشيادة قدر الشيكد  فما لؾ تقبؿ زكر الكػبلـ

ال  أم إنما شيدكا عمٌي بالزكر فمـ تقبمو كقدر الشيادة عمى قدر الشياد إف كاف عدال صادقا قبمت كا 
 ردت 

 كال تعبأف بمحؾ الييكد  شحيففبل تسمعف مف الكا

الكاشح العدك الذم يضمر العداكة في كشحو كىذا عمى ما قاؿ ألف شيادة العدك في الشرع ال تقبؿ 
يقكؿ ال تسمع عمٌي قكؿ اعداءم كال تباؿ بمجاج الييكد في إساءة القكؿ في كيركم بمحؿ الييكد 

ي الحقيقة ييكدا قاؿ ابف فكرجة ىذا كىك السعاية قاؿ ابف جنى جعؿ خصكمو ييكدا كلـ يككنكا ف
 نفى ما اثبتو قائؿ الشعر كال يقبؿ إال بحجةو مف نفس الشاعر 

 كدعكل فعمت بشأكو بعػيد  ككف فارقا بيف دعكل أردت

يقكؿ افرؽ بيف دعكل مف يدعي عمٌي فيقكؿ أردت أف تفعؿ كذا كبيف دعكل مف يقكؿ فعمت كذا 
نما ادعك   ا أني أردت أف أفعؿ كبينيما بكف بعيد أم لـ يدعكا عمٌي الفعؿ كا 

  بنفسي كلك كنت أشقى ثمكد  كفي جكد كفيؾ ما جدت لي

كما جدت بمعنى المصدر كفي جكد كفيؾ جكد لي بنفسي كأراد بأشقى ثمكد عافر الناقة كقاؿ 
 لمعاذ كىك يعذلو عمى تقدمو في الحرب 

  يخفيّّ عنؾ في الييجا مقام  أبا عبد اإللػو مػعػاذ إنػي

 يقكؿ يخفى عميؾ مقامي في الحرب ألني مختمط باألبطاؿ ممتبس باألقراف بحيث ال تراني أ،ت 
  نخاطر فييا بالميج الجساـ  ذكرت جسيـ ما طمبي كأنػا

 يقكؿ عاتبتني عمى طمب األمكر العظيمة كمخاطرتنا فييا باألركاح كما صمةه 
  اـكيجزع مف مبلقاة الحم  أمثمي تأخذ النكبات مػنػو
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النكبات الشدائد تنكب اإلنساف يقكؿ مثمي ال تصيبو النكبات إما ألنو حاـز يدفعيا بحزمو عف نفسو 
ما ألنو صابر عميو فميست تؤثر فيو   كا 
  لخضب شعر مفرقًو حسامي  كلك برز الزماف إلى شخصػا

لخضب شعر يقكؿ الزماف الذم ىك محؿ النكبات كالنكائب لك كاف شخصا ثـ برز إلٌي في الحرب 
 مفرقو سيفي 

  كال سارت كفي يدىا زماني  كما بمغت مشيتيا الػمػيالػي

يقكؿ لـ يبمغ الزماف مراده مني كمف تغيير حالي كتكىيف أمرم كما انقدت لو انقياد مف يعطى 
زمامو فيقاد بو ىذا مف قكؿ البحترم، لعمر أبي األياـ ما جار صرفيا، عمٌي كال أعطيتيا ثني 

 مقكدم، 
 فكيؿه في التيقظ كالمنػاـ  ا امتؤلت عيكف الخيؿ منيإذ

أراد أصحاب الخيؿ كأراد فكيؿ ليـ في الحالتيف جميعا ألنيـ يخافكنني اشد الخكؼ حتى تذىب لذة 
 مناميـ كأمنة يقظتيـ كقاؿ لرجؿ بمغو عف قـك كبلما 

 ىيجتني كبلبكـ بالنباح  أنا عيف المسكد الجحجاح

ذم سكده قكمو أثارتني كأغضبتني سفياؤكـ بسفييا كلما سماىـ كبلبا سمى يقكؿ أنا نفس السيد ال
 كبلميـ نباحا كيركم ىجنتني أم نسبتني إلى اليجنة كيدؿ عمى صحة ىذا قكلو 

  أما يككف الصراح غير صراح  أيككف اليجػاف غػير ىػجػاف

كلـ يقؿ ذلؾ أحد ذكر حاكمنا أبك سعيد بف دكست في تفسير ىذا البيت أف اليجاف جمع ىجيف 
نما جمعكا اليجيف ىجنا كىجناء كاليجاف إنما يذكر في خمكص البياض كالنسب  مف أىؿ المغة كا 
كىك مف صفات المدح حيثما استعمؿ يقاؿ رجؿ ىجاف كامرأة ىجاف كىي الكريمة التي لـ تعرؽ 

ؿ شيء فييا اإلماء كارض ىجاف إذا كانت تربتيا بيضاء كناقة ىجاف خالصة المكف كخيار ك
ذا قيؿ ف ىجاف قريش، كنت أنت الفتي كأنت اليجاف، ثـ أخطأ أيضا  ىجانو كأنشد أبك الييثـ، كا 

ف انتسب إلى  في معنى البيت فقاؿ أم ال يككف اليجيف إال ىجينا كال يككف الصريح إال صريحا كا 
نما يفعؿ  ذلؾ غير نسبو كليس في البيت ذكر االنتساب كلـ ينتسب الصريح إلى غير نسبو كا 

اليجيف ككثيرا ما يخطىء في ىذا الجيكاف كليس يمكف عد ىفكاتو لكثرتيا كقمة الفائدة في ذكرىا 
نما ذكرنا ىذا تعجبا كداللة عمى أمثالو كمعنى البيت أف الكريـ الخالص النسب ال يصير غير  كا 
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كؿ كريـ كغير خالص النسب عنى بذلؾ أف ىجك الياجي ال يؤثر فيو ألنو ذكر في البيت األ
 شكايتو مف السفياء كالمئاـ كذكر في ىذا البيت أف سفييـ كبيتيـ ال يقدح فيو كال يغير نسبو 

ف عمرت قمػيبل   نسبتني ليـ رؤكس الرماح  جيمكني كا 

قكلو نسبتني ليـ رؤكس الرماح تيديد ليـ بالقتؿ كالظاىر مف الكبلـ إف الرماح تعرفيـ نسبي كلكنو 
اد إذا طاعنتيـ فرأكا غنائي كحسف ببلءم استدلكا بذلؾ عمى كـر نسبي ايعاد بالقتؿ كيحتمؿ أنو أر 

 كقاؿ ارتجاال كقد سألو أبك طبيس الشرب 
  كأحمى مف معاطاة الكؤكس  ألذ مف المداـ الػخػنػدريس

قحامي خميسا في خميس  معاطاة الصفائح كالعكالػي  كا 

مد اليد بالسيكؼ إلى األقراف يعني إف الحرب الذ عنده مف الشرب كمعنى معاطاة الصفائح 
 بالضرب كمد المتناكؿ يده إلى مف ناكلو الشيء كاالقحاـ االدخاؿ 

  رأيت العيش في أرب النفكس  فمكتي في الكغى عيشي ألنػي

أم إذا قتمت في الحرب فكأني قد عشت ألف حقيقة العيش ما يككف فيما تشتيي النفس كحاجتي 
ذا أدركت حاج  تي فكأني قد عشت أف أقتؿ في الحرب كا 

  أسر بو لكاف أبا ضبيس  كلك سقيتيا بػيدم نػديـو 

يعيف لك أردت شربيا لشربتيا مف يدم أبي ضبيس فإني أسر بمنادمتو كقاؿ لو بعض الكبلبييف 
 أشرب ىذه الكأس سركرا بؾ فأجابو 

  شربنا الذم ف مثمو شرب الكـر  إذا ما شربت الخمر صرفا مينأ

صة غير ممزكجة بشيء كقكلو الذم مف مثمو شرب الكـر يعني الماء يريد أف الصرؼ الخمر الخال
 شرابو الماء ال الخمر 

  يسقكنيا ريا كساقييـ العـز  أال حبذا قـك نداماىـ القػنػا

يعني األبطاؿ الذم يقاتمكف بالرماح كيبلزمكنيا مبلزمة النديـ لمنديـ أم كأنيا ندماءىـ ألنيـ ال 
يسقكنيا ما يركييا مف الدماء فيـ سقاة رماحيـ كعزميـ عمى الحرب يسقييـ يخمكف مف صحبتيا ك 

 دماء االعداء كقاؿ ارتجاال في صباه 
 بالصافيات األككبا  ألحبتي أف يمػمػؤا

  كعميَّ أف ال أشربا  كعمييـ أف يبػذلػكا
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 المسمعات فأطربا  حتى تككف الباترات

قا البف عبد الكىاب كقد جمس ابنو إلى جانب يعني أنو يطرب عمى استماع صميؿ السيكؼ ك 
 المصباح 

  كأننا في سماء ما ليا حبؾ  أما ترل ما أراه أييا الممؾ

جعؿ مجمسو في عمك قدره كالسماء في ارتفاعيا غير أنو ليست لو طرائؽ كما لمسماء كالحبؾ جمع 
 الحبيكة كىي الطريقة ثـ ذكر شبو مجمسو بالسماء فقاؿ 

  كأنت بدر الدجى كالمجمس الفمؾ  لمصباح صاحػبػوألفرقد ابنؾ كا

جعؿ ابنو كىك قريب مف المصباح كالفرقد كأراد بالصاحب الفرقد اآلخر كىما كككباف معركفاف 
 كقاؿ كقد ناـ أبك بكر الطائي كأبك الطيب ينشد فانتبو 

نػمػا   محقتؾ حتى صرت ما اليكجد  إف القكافي لـ تنمػؾ كا 

كف سبب نكمؾ كلكف كاف سبب نقصانؾ حيث حسدتني عميو فنقصؾ حتى يقكؿ إف الشعر لـ ي
 صرت كالمعدـك الذم ال يذكر كال يككف لو كجكد 

 ككأنيا مما سكرت المرقدي   فكأف أذنؾ فكؾ حيف سمعتيا

أم لـ تدركيا كلـ تتبينيا فإف الفـ ال يسمع أم لـ يفدؾ السماع فيما كأنؾ لـ تسمع كالمرقد دكاء 
النـك يقكؿ كأنيا كانت دكاء النكـ حيث صرت كالسكراف مف النـك كقكلو مما  مف شربو غمبو

سكرت أم مف سكرؾ يعني سكر النـك كقاؿ ابف جنى أم نمت عمى اإلنشاد فكأف ما سمعت منيا 
 بأذنؾ مرقد بفيؾ كىذا ىك القكؿ كقاؿ أيضا في صباه 

عبلني  كتمت حبؾ حتى منؾ تػكػرمة   ثـ استكل فيؾ إسرارم كا 

عظاما لو  يقكؿ تكرمت بكتماف حبؾ حتى كتمتو منؾ أيضا كيجكز أف يككف المعنى إكرامان لمحب كا 
حتى ال يطمع عميو ثـ تغيرت الحاؿ حتى صارت االعبلف كاالسرار سكاء يعني لـ ينفع اإلسرار 

 كصار كاإلعبلف حيث ظير الحرب بالشكاىد الدالة عميو كبطؿ الكتماف 
  فصار سقمي بو في جسـ كتماني  دمكأنو زاد حتى فاض عف جسػ

لـ يعرؼ الشيخاف معنى ىذا البيت قاؿ أبك الفتح كأنو أم كاف الكتماف ثـ قاؿ كما عممت أف أحدا 
ذكر استتار سقمو كأف الكتماف أخفاه غير ىذا الرجؿ كقاؿ أبك عمٌي كأنو زاد يريد الكتماف كقكلو 

كتما كأنو في كعاء مف الكتماف ككأنو يقكؿ فصار سقمي بو في جسـ كتماني يريد فصار سقمي من
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نما حكيت  كاف كتماني في جسمي فصار جسمي في كتماني كىذا مثؿ قكؿ أبي الفتح سكاء كا 
نما ىك  كبلميما لتعرؼ أنيما لـ يقفا عمى معنى البيت كأخطاءا حيث جعبل الخبر عف الكتماف كا 

تمانو ثـ فاض عف جسدم كما عف الحب يقكؿ كأف الحرب زاد حتى لـ أقدر عمى امساكو كك
يفيض الماء إذا عمى مئًل اإلناء كصار سقمي بالحب في جسـ الكتماف أم سقـ كتماني كضعؼ 

ذا سقـ الكتماف صح اإلفشاء كاإلعبلف كاألستاذ أبك بكر فسر ىذا التقسير كىك عمى ما قاؿ كقاؿ  كا 
 كقد مد إليو إنساف بكأس كحمؼ بالطبلؽ ليشربنيا 

 ألعممف بيذه الخرطكـ  لطبلؽ أليةن كأخو لنا بعث ا

األليتة القسـ كجمعيا األاليا كالتعميؿ السقي مرةن كالخرطـك مف اسماء الخمر سميت بذؿ ألنيا إذا 
  بزؿ الدف تنصب في صكرة الخرطـك 
  مف شربيا كشربت غير أثيـ  فجعمت ردم عرسو كفػارةن 

ا غير آثـو حيث كاف قصدم بالشرب بقاء يقكؿ جعمت حفظي امرأتو عميو كفارة مف شربيا كشربتي
 الزكجية بينيما كقاؿ يمدح عبيد اهلل بف خراساف الطرابمسي 

  لما غدكت بجدو في اليكل تعس  أظبية الكحش لكال ظبية األنػس

يخاطب الظبية الكحشية ألنيا ألفتو لكثرة مبلزمتو الفيافي كمساءلتو األطبلؿ كما قاؿ ذك الرمة، 
ثـ أعيده، بكفيَّ كالغزالف حكلي ترتع، أم قد ألفنني كأنسف بي لكثرة ما يرينني أخط كأمحك الخط 

كاألنس جماعة الناس يقكؿ لكال الحبيبة التي ىي ظبية األنس في الحسف لما صرت في الحب ذا 
جد منحكس كالتعس اليبلؾ كقاؿ الزجاج ىك اإلنحطاط كالعثكر كأىؿ المغة عمى أنو يقاؿ تعس 

س فيك تاعس كال يجكز تعس بكسر العيف إال فيما ركاه شمر عف الفراء كاحتج أىؿ بفتح العيف يتع
المغة ببيت األعشى، كالتعس أدنى ليا مف أف أقكؿ لعا، كقالكا لك جاز تعس بكسر العيف لكاف 

 المصدر تعسان كعمى قكليـ ال يقاؿ جد تعس إنما يقاؿ جد تاعس 
 نفسػي مف لكعةو  دمعا ينشفو  كال سقيت الثرل كالمزفي مخمفو

االخبلؼ يككف بمعنى االستقاء كالمخمؼ المستقى كيككف بمعنى أخبلؼ الكعد ككبلىما جائز في 
ىذا البيت يقكؿ كال سقيت الثرل دمعي كالذم يستقي إليو الماء ىك المزف كيجكز أف يككف كالمزف 

يصؼ كثرة دمكعو  مخمفة أم غير ماطرة مف أخبلؼ الكعد كيريد دمعا يذىب رطكبتو حرارة نفسو
 كحرارة جكفو 
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  ذم أرسـو درس في األرسـ الدرس  كال كقفت بجسػـ مػسػى ثػالػثةو 

المسى المساء مثؿ الصبح كالصباح كالدرس جمع دارس كدراسة يعني بجسـ باؿ قد اببله الحزف 
بميالييا  في رسـ بالية دراسة قاؿ ابف جنى يقكؿ لكال ىذه الظبية لما كقفت عمى رسكميا ثبلثة أياـ

نما المعنى أنو كقؼ  أسائميا كليس معناه أنو كقؼ عمييا بعد ثبلثو ألف الدار بعد ثبلثو ال تدرس كا 
عمييا ثبلثا قاؿ ابف فكرجة دعكل أبي الفتح أنو كقؼ عمييا ثبلثا ال تقبؿ إال ببينة كليس في البيت 

إذ قد عمـ أف عفك ديار العرب  ما يدؿ عمى ما ذكر كقكلو الدار ال تعفك لثبلثة أياـ ليس كما ذكر
نما يريد مسى  ألكؿ ريح تيب فتسفي ترابيا فتدرس آثارىا كأبك الطيب لـ يرد ما ذىب إليو كىمو كا 
ثالثة فراقيا أم أقؼ بربعيا مع قرب العيد بمقائيا متشفيان بالنظر إلى آثارىا كليس بكاجب أف يككف 

 يجكز أف يككف رسما قديما  رسميا ىذا الذم كقؼ بو ىك آخر رسـ عيدىا بو فقد
  قتيؿ تكسير ذاؾ الجفف كالمعس  صريع مقمتيا ساؿ دمنػتػيػا

مف كسر صريع كساؿ فأنيما نعت جسـ كمف نصب فعمى الحاؿ كالدمنة ما اسكد مف آثار الدار 
نو يتسمى  ف مقمتيا قد صرعتو بسحرىا كا  كالمعس سمرة في الشفة مثؿ الممى يذكر شدة كجده بيا كا 

نو مقتكؿ بما في جفنيا مف اإلنكسار كفتكر النظر كما في  بسؤاؿ آثار دارىا عنيا أيف ذىبت كا 
 شفتيا مف السمرة كالكسر في كاؼ ذاؾ لمخاطبة الظبية 

 يمس كلك رآىا قضيب الباف لـ  خريدة لك رأتيا الشمس ما طمعت

سف تثنيا مف تثني يريد أنيا أحسف مف الشمس حتى لك رأتيا الشمس لـ تطمع حياء منيا كىي أح
غصف الباف فمك رآىا لـ يتمايؿ كالميس التبختر كىك لبلنساف فجعمو لمقضيب مف حيث أف حسف 

ف الشمس لـ ترىا كال القضيب   تمايمو يشبو التبختر كفي ىذا اشارة في غاية الستر كا 
 كال سمعت بديباج عمى كنس  ما ضاؽ قبمؾ خمخاؿه عمى رشإو 

ال يضيؽ الخمخاؿ عمى قكائمو كأنت رشأ غميظ القكائـ كثير المحـ يضيؽ يقكؿ الرشأ دقيؽ القكائـ 
عميؾ الخمخاؿ كلـ اسمع أف كناس الرشإ يستر بالديباج أم كأنت مستكرة الكناس بالديباج أم 

خكدىا كالكنس جمع الكناس كىك المكضع الذم تتخذه الظباء مف أغصاف الشجر تستظؿ بو مف 
بكسر النكف كىك ذك الكناس قاؿ كيركم كنس بمعنى الكناسة كلـ الحر قاؿ ابف جنى كيركم كنس 

 أر الكنس بكسر النكف كال الكنس بفتح النكف إال لو 
 نكس تـر أمرأ غير رعديدو كال  إف ترمني نكبات الدىر عف كثبو 
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الكثب القرب يقاؿ قد أكثب الصيد أم دنا كالرعديد الجباف كالنكس الساقطالنسؿ كمثمو النكس يقكؿ 
ف رماني الدىر بشدائد مف قريب يعني مف حيث ال يخطىء فإف غير جباف كال ساقط دني يعني إ

 ال أخاؼ كال أجبف منو كلـ أر النكس بمعنى النكس إال في ىذا البيت 
  بجبية العير يفدم حافر الفرس  يفدم بنيؾ عبيد اهلل حػاسػدىػـ

عز شيء في المئيـ يفدم أخس شيء في جعؿ العير مثبل لمدني كالفرس مثبل لمكريـ كالمعنى بأ
الكريـ أم أف حاسدىـ إذا فداىـ كاف كما يفدم حافر الفرس بكجو الحمار كمثؿ ىذا ألبي جعفر 
اإلسكافي، فنسي فداءؾ كىي غير عزيزةو، في جنب شخصؾ كىك جد عزيز، اهلل يشيد كالمبلئؾ 

 ل، أف الشعير كقاية الكافكر، أنني، لجميؿ ما أكليت غير كفكر، نفسي فداؤؾ ال لقدرم بدؿ أر 

  كتاركي الميث كمبا غير مفترس  أبا الغطارفة الحاميف جػارىػـ

يقكؿ يا أبا السادة الذيف يحفظكف كيترككف األسد كمبا ال يصيد شيئا يعني أف األسد عندىـ كالكمب 
 غير الصائد لجبنو عنيـ 

  كأنما اشتممت نكران عمى قبس  مف كؿ أبيض كضاح عمامتو

الكضاح الكاضح الجبية كتـ الكبلـ ثـ ابتدأ كقاؿ عمامتو كأنيا مشتممة عمى شعمة نار لنكر كجيو 
شراؽ لكنو   كا 

  أغر حمكو ممر ليف شرس  دافو بعيد محب مبغضو بيج

أم ىك داف قريب ممف يحبو كيقصده بعيد عف مف ينازعو محب لمفضؿ كأىمو مبغض النقص 
ليائو مر عمى أعدائو يقاؿ أمر الشيء إذا صار مرا ليف حسف كأىمو بيج مبيج بالقصاد حمك ألك 

الخمؽ شرس سيىءي الخمؽ عمى اإلعداء كالمعنى أنو جمع ىذه األكصاؼ كركل الخكارزمي محب 
 كمبغض عمى المفعكؿ 

ى ندس  ندو أبي غػرو كاؼو أخػي ثػقةو    جعدو سرمٍّ نوو ندبو رضن

كالغرل ىك المغرل بالشيء يقكؿ ىك مغرم بالفعؿ  ند جكاد أم ىك ندل الكؼ كأبى يأبى الدنايا
الجميؿ كاؼو بالعيد كالكعد أخي ثقة صاحب ثقة يكثؽ بو كركل ابف جنى أخو ثقةو أم ىك مستحؽ 
إلطبلؽ ىذا اإلسـ عميو لصحة مكدتو لمف خالطو كثقة مكثكؽ بو مأمكف عند الغيب كىك مصدر 

أمره خفيؼ النفس يشيب بشعر الجعد كىك كصؼ بو كمعناه ذك ثقة كصاحب ثقة كجعد ماضو في 
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ضد المسترسؿ كسرم مف السرك يقاؿ سرك يسرك سركا فيك سرمه إذا صار مرضيه كالندس الفطف 
 البحاث عف األمكر العارؼ بيا يقاؿ رجؿ ندس كندس 

  عز القطا في الفيافي مكضع اليبس  لك كػاف فػيض يديو مػاء غػاديةو 

ض فيضا كاراد بالفيض ىاىنا الفائض كىك ما يفيض مف يديو الفيض مصدر مف فاض الماء يفي
مف العطاء يقكؿ لك كاف عطاؤه ماء سحابة لعـ الدنيا كميا حتى ال يجد القطا مكضعا يابسا يمتقط 
منو الحب أك يناـ فيو كعز معناه غمب كالمعنى أف اليبس يغمبو بامتناعو عميو فيك يطمبو كال يجده 

كجكد مكضع اليبس كاليبس المكاف اليابس كمنو قكلو تعالى فأضرب  كتحقيؽ المعنى غمب القطا
 ليـ طريقا في البحر يباس كىك مف باب اضافة المنعكت إلى النعت 

  كقصرت كؿ مصر عف طرابمس  أكاـر حسد األرض السماء بػيػـ

أكاـر جمع أكـر كما يقاؿ افاضؿ جمع أفضؿ يقكؿ بسببيـ كككنيـ في األرض تحسدىا السماء 
 حيث لـ يكف في السماء مثميـ كتاخر كؿ مصر عف بمدتيـ لفضميـ عمى أىؿ سائر األمصار 

  كام قرف كىـ سيفي كىـ ترسي  أم الممكؾ كىـ قصػدم أحػاذره

ذا استعنت بيـ لـ  ىذا استفياـ معناه األنكار يقكؿ إذا قصدت ىؤالء لـ أحذر أحدا مف الممكؾ كا 
 يضا لصديؽ لو كأراد سفرا أحذر قرنا يقاتمني كقاؿ في صباه أ

  فكجدت أكثر ما كجدت قميبل  أحببت برؾ إذ أردت رحػيبل

الرحيؿ اسـ بمعنى االرتحاؿ يقكؿ لما أردت أف ترتحؿ لمسفر احببت أف أبرؾ فكجدت أكثر ما 
 عندم قميبل باالضافة إلى عظـ قدرؾ 

 صب إلييا بكػرةن كأصػيبل  كعممت أنؾ في المكاـر راغب

 مني إليؾ كظرفيا التأمػيبل  تيدم إلػى ىػديةن فجعمت ما 

قاؿ ابف جنى ىذا البيت يحتمؿ معنييف احدىما أف يككف اىدل إليو شيئا كاف اىداه إليو صديقو 
الممدكح كاآلخر أف يككف اراد جعمت ما مف عادتؾ أف تيديو إلٌي كتزكدينيو كقت فراقؾ ىديةن مني 

عركضي فيما امبله عمٌي مما استدركو عمى أبي الفتح أراد إليؾ أم اسألؾ أف ال تتكمفو لي قاؿ ال
أنؾ تحب أف تعطى فجعمت قبكؿ ىديتؾ إلى ىديةن مني إليؾ لحبؾ ذلؾ كقكؿ العركضي امدح 

كاليؽ بما قبمو مف رغبتو في المكاـر كاشتياقو إلييا كقكلو ظرفيا التأميبل الظرؼ كعاء الشيء يقكؿ 
اليدية أىداىا الممدكح فعادت إليو كعمى القكؿ الثاني ىذه  جعمت تأميمي مشتمبل عمى قبكؿ ىذه
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اليدية أف ال ييدل الممدكح إلى المتنبي شيئا كعمى القكؿ الثالث أف ييدم إلى المتنبي شيئا فيككف 
 كما لك أىدم إليو المتنبي شيئا لحبو اإلىداء 

  كيككف محممو عميَّ ثقيبل  بر يخؼ عمى يديؾ قبكلو

ال كمفة عميؾ بو ألني لـ اتكمؼ لؾ شيئان مف مالي فإنما ىك مالؾ عاد إليؾ أك قاؿ ابف جنى أم 
بقي بحالو عندؾ كيككف تحمؿ شكرؾ عمى قبكلو ثقيبل عمٌي لتكامؿ صنيعتؾ بو كقاؿ العركضي 
ىذا البيت تأكيد لما فسرتو فتأممو ألنو يقكؿ ىذه اليدية بر تحبو كما كصفتو فيخؼ عميؾ قبكلو 

نما المنة لؾ كتحممو إنما يثقؿ عمٌي ال ألنو إعطاء كأ نت تخؼ إلى اإلعطاء كال منة عميؾ فيو كا 
 عميؾ ألنؾ إذا اعطيتني رقبتي بالشكر كقاؿ يمدح محمد بف زريؽ الطرسكسي 

  ثـ انصرفت كما شفيت نسيسا  ىذم برزت لنا فيجت رسيسا

العبلء المعرم ىذه مكضكعة قاؿ ابف جنى أم يا ىذه ناداىا كحذؼ حرؼ النداء ضركرة كقاؿ أبك 
مكضع المصدر كاشارة إلى البرزة الكاحدة كأنو يقكؿ ىذه البرزة برزت لنا كأنو يستحسف تمؾ البرزة 
الكاحدة كانشد، يا إبمي إما سممت ىذم، فاستكسقي لصارـو ىذاذ، أك طارؽو في الدجف كالرذاذ، يريد 

و إلى اإلعتذار كالرسيس كالرس مس ىذه الكرة كىذا تأكيؿ حسف ال ضركرة فيو كال حاجة مع
الحمى كأكليا كىك ما يتكلد منيا مف الضعؼ كالرسيس ما رس في القمب مف اليكل أم ثبت كمنو 
قكؿ ذم الرمة، إذا غير النأم المحبيف لـ يكد، رسيس اليكل مف ذكر مية يبرح، كىذا ىك المراد 

قكؿ برزت لنا فحركت ما كاف في قمبنا في بيت المتنبي كالنسيس بقية النفس بعد المرض كاليزاؿ ي
 مف ىكاؾ ثـ انصرفت عنا كلـ تشفي بقايا نفكسنا التي ابقيت لنا بالكصاؿ 

 جػمػيسػا كتركتني لمفػرقػديف  كجعمًت حظي منؾ حظي في الكرل

أم حمت بيني كبينؾ كما حمت بيني كبيف الكرل فحظي منؾ كمف كصالؾ كحظي مف الكرل أم 
 ؿ كال مف النـك ال حظ لي مف الكصا

  كأدرت مف خمر الفراؽ كؤسا  قطعت ذياؾ الخمار بسػكػرة

ذياؾ تصغير ذاؾ أم كنا مع قربؾ في شبو الخمار لما كنا نقاسي مف ضنؾ بالكصؿ فأزلت ذلؾ 
كمو بأف اسكرتنا بفراقؾ فجاء ما طـ عمى الخمار كالمعنى بمينا مف فراقؾ باشد مما كنا نقاسيو مف 

شبو بخميا في قربيا بالخمار كفراقيا بالسكر كصغر الخمار ألنو لما قايسو منعؾ مع قربؾ ف
 بالسكر صغر عنده 
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  تكفي مزادكـ كتركم العيسا  إف كنت طاعنة فإف مدامعي

يقكؿ إف كنت مرتحمة فإني أكثر عميؾ مف البكاء حتى إف دمكعي تمؤل ما معكـ مف المزاد كتركم 
 ة الماء الذم يتزكد في السفر كيريد بالمدامع مدامع عينيو ابمكـ كالمزاد جمع مزادة كىي أكعي

  كلمثؿ كجيؾ أف يككف عبكسا  حاشى لمثمؾ أف تككف بخػيمةن 

حاشا مف المحاشاة كىي المجانبة كالمباعدة يقكؿ ال ينبغي لمثمؾ مف النساء أف تككف بخيمة فتبخؿ 
مناظريف إليو ككاف الكجو أف عمى مف يحبيا بالكصاؿ كلمثؿ كجيؾ في حسنو أف يككف عبكسا ل

يقكؿ حاشا لمثمؾ أف يككف بخيبل لتذكير المثؿ كلكنو حمؿ المثؿ عمى المعنى ال عمى المفظ ألنيا 
 إذا كانت مؤنثة فمثميا ايضا مؤنث 

  كلمثؿ نيمؾ أف يككف خسيسا  كلمثؿ كصمؾ أف يكك ممنعػا

ذا كاف مبذكال مؿ قاؿ ابف جنى يسأؿ عف ىذا فيقاؿ إنما يحسف الكصؿ كيطيب إذ ا كاف ممنعا كا 
كعزفت عنو النفس اال ترل إلى قكؿ أبي تماـ، غالي اليكل مما يرقص ىامتي، أركية الشغؼ التي 
ف ألسمكا بالكصاؿ إلى التي، يككف سناء كصميا كأزديارىا، أم  لـ تسيؿ، كلى قكؿ كثير عزة، كا 

نشد قكؿ األعشى، كأف مشيتيا مف بيت إنما ارغب في ذت القدر ال المبذكلة أكال ترل أف بعضيـ ا
جارتيا، مر السحابة ال ريث كال عجؿ، فقاؿ ىذه خارجة كالجة ىبل قاؿ كما قاؿ اآلخر، كتشتاقيا 

ف ىي لـ تقصد ليف أتينيا، نكاعـ بيضا مشييف  جاراتيا فيزرنيا، كتعتؿ عف إتيانيف فتعذر، كا 
نما أراد حاشا ل ف تمنعي كصمؾ التأطر، قاؿ ككجو ما جاء بو صحيح كا  ؾ أف تعتقدم البخؿ كا 

بالنية إف لـ يكف بالفعؿ قاؿ ابف فكرجة ىذا اعتراض عمى أبي الطيب بكصفو عشيقتو بإنيا مبذكلة 
نما قاؿ ليا حاشاؾ مف ىذا الكصؼ كليس في المفظ ما يدؿ  الكصؿ كلـ يتعرض لذلؾ بشيء كا 

نما قاؿ لي ا حاشاؾ مف ىذا الكصؼ كليس في عمى أنيا مبذكلة الكصؿ كلـ يتعرض لذلؾ بشيء كا 
المفظ ما يدؿ عمى أنيا مبذكلة الكصؿ أك ممنعة بؿ فيو أنى أكثر أف يككف مبذكال فأم محب ال 
ف كاف يراد منو أف ال يتمنى بذؿ  يؤثر ذلؾ كلفظ المتنبي لـ يفد إال التمني كابعادىا مف البخؿ كا 

 حبيبو فيك محاؿ 
  ادرت الفؤاد كطيساحربان كغ  خكد جنت بيني كبيف عكاذلي

أم لكثرة ما يممنني في ىكاىا كيغضبني كيراجعنني كاف بيف كبينيف حربا بسببيا كالكطيس تنكر 
 مف حديد سمي بذلؾ ألف المطارؽ دقتو كالكطسف الدؽ يريد حرارة قمبو بما فيو مف حرارة اليكل 
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  تييان كيمنعيا الحياء تميسا  بيضاء يمنعيا تكمـ دلػيػا

تتكمـ فحذؼ أف يبقى عمميا كما قاؿ األخر، أنظرا قبؿ تمكماني إلى، طمؿو بيف النقا أراد أف 
 كالمنحني، 

  ىانت عمى صفات جالينكس  لما كجدت دكاء دائي عندىػا

 يريد بصفاتو ما كصفو مف االدكية في كتبو كمعالجاتو 
 أبقى نفيس لمنفيس نفيسا  أبقى زريؽ لمثغكر محمدا

ريؽ ىك أبكه يقكؿ لما مات أبك كرثو كالية الثغكر كىك نفيس كابنو محمد محمد ىك الممدكح كز 
نفيس كحفظ الثغكر أيضا نفيس فقد أبقى رجؿ نفيس البف نفيس أمرا نفيسا كىك حفظ الثغكر كذكب 

 الكفار عنيا 
  أك سار فارقت الجسـك الركسا  إف حؿ فارقت الخزائف مػالػو

ع فعؿ عمى فعؿ مثؿ فرس كرد كخيؿ كرد كرجؿ كث المشيكر في جمع الرأس الرؤس كقد جم
المحية كقـك كث كسقؼ كسقؼ كرىف كرىف كرجؿ ثط كقكـ ثط كقد قاؿ امرء القيس، فيكمان إلى 

أىمي كدىرم إليكـ، كيكمان أحطُّ الخيؿ مف رؤس أجباؿ، يقكؿ إف كاف نازال في كطنو كىب أمكالو 
ف سار لمحرب فرؽ مف جسـك   اعدائو رؤسيـ حتى تفارؽ خزائنو كا 

  كرضيت أكحش ما كرىت أنيسا  ممؾ إذا عاديت نػفػسػؾ عػاده

تقدير الكبلـ إذا عاديت نفسؾ كرضيت أكحش ما كرىت أنيسا فعاده كلكنو حذؼ الفاء ضركرة كما 
قاؿ، مف يفعؿ الحسنات اهلل يشكرىا، أراد فاهلل يشكرىا كال يجكز أف يريد بعاده التقديـ كأنو قاؿ 

إذا عاديت نفسؾ ألف ما بعد ممؾ مف الجممة صفة لو كقكلو عاده أمر كاألمر ال ممؾ عاده 
يكصؼ بو ألف الكصؼ البد مف أف يككف خبرا يحتمؿ الصدؽ كالكذب كاألمر كالنيي كاالستفياـ 
اليحتمؿ صدقا كال كذبا كمعنى البيت إف عاديتو فقد عاديت نفسؾ كرضيت أكحش األشياء كىك 

 يقتمؾ كما يقتؿ اعداءه المكت أنيسا أم أنو 
 كالشمرم المطعف الدعيسا  الخائض الغمرات غير مدافعو 

نصب الخائض بفعؿو مضمر كأنو قاؿ ذكرت أك مدحت الخائض كيجكز أف يككف بدال مف الياء 
في عاده كالشمرم الجاد في أمره كالمشمر كركل بكسر الشيف كذلؾ حكاه أبك زيد كالدعيس فعيؿ 

 يقكؿ ىك الذم يخكض شدائد الحرب فبل يعارضو أحد  مف الدعس كىك الطعف
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 إال مسكدان جنبو مرءكسػا  كشفت جميرة العباد فمـ أجد

جميرة الشيء كجميكره أكثره يقكؿ جربت جماعة عباد اهلل فمـ أجد أحدا إال كالممدكح فكقو في 
رءكس كما يقاؿ ىذا السيادة كالرياسة كنصب جنبو تشبييا بالظرؼ اراد أنو باالضافة إليو مسكد كم

 حقير في جنب ىذا 
  تنفي الظنكف كتفسد التقييسا  بشر تصكر غػياة فػي آية

اآلية العبلمة كاكثر ما تستعمؿ اآلية في العبلمة عمى قدرة اهلل تعالى يقكؿ ىك غاية في الداللة 
نكف الناس عمى قدرة اهلل تعالى حيف خمؽ صكرتو بشرا آدميا كفيو ما اليكجد في غيره حتى نفى ظ

فبل يدرؾ بالظف كافسد مقايستيـ ألف الشيء يقاس عمى مثمو كنظيره كال نظير لو فيقاس عميو كقاؿ 
ابف جنى في قكلو تنفى الظنكف أم ال يتيـ في حاؿو كال تسبؽ غميو ظنة كليس ىذا مف ظف التيمة 

نما ىك مف الظف الذم ىك الكىـ أم أف ظننتو بحران أك أسدان أك قمران فمي س عمى ما ظننتو بؿ ىك كا 
 أفضؿ مف ذلؾ كفكؽ ما ظننتو 

 كعميو منيا ال عمييا يكسا  كبو يضف عمى البرية ال بيا

الضف البخؿ بالشيء أم أنو يبخؿ بو عمى الناس كميـ ال بالناس عميو أم لك جعؿ ىك فداء جميع 
ـ يبخؿ عميو بيـ ألنو الناس بأف يسممكا ىـ كميـ دكنو لـ يساككا قدره كلك جعمكا كميـ فداء لو ل

افضؿ منيـ ففيو منيـ خمؼ كال خمؼ منو في جميع الناس كعميو يحزف لك ىمؾ ال عمى الناس 
كميـ كالمصراع الثاني كالتفسير لؤلكؿ كيقاؿ أسيت عميو أسى أم حزنت عميو كقاؿ ابف جنى كجو 

خؿ بو المتنبي عمى الضف ىينا أف يككف فييـ مثمو حسدان ليـ عميو كىذا محاؿ باطؿ ألنو إذا ب
 الناس فقد تمنى ىبلكو كأف يفقد مف بيف الناس حتى ال يككف فييـ 

  لما أتى الظممات صرف شمكسا  لك كاف ذك القرنيف أعمػؿ رأيو

قصة ذم القرنيف في دخكلو الظممات مشيكرة يقكؿ لك استعمؿ رأم الممدكح ألضاءت لو تمؾ 
 الظممات 

 يكـ معركةو ألعيى عيسػىفي   أك كاف صادؼ راس عازر سيفو

عازر اسـ رجؿ أحياه اهلل تعالى بعداء عيسى عميو السبلـ يقكؿ لك كاف مقتكال بسيفو في الحرب 
 ألعجز عيسى إحياءه كىذا جعؿ كافراطئل نعكذ باهلل مف الغمك 

  ما انشؽ حتى جاز فيو مكسى  اك كاف لج البحر مثؿ يمػينػو
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 م قبمو كىذا أيضا مف اإلفراد كالغمك كالذ
  عبدت فصار العالمكف مجكسا  أك كاف لمنيراف ضكء جبػينػو

 كرأيتو فرأيت منو خمػيسػا  لما سمعت بو سمعت بػكاحػدو 

يعني أنو يقـك بنفسو مقاـ جماعة كيغنى غناءىـ كما قاؿ أبك تماـ، لك لـ يقد جحفبلن يكـ الكغى 
 لغدا، مف نفسو كحدىا في جحفؿو لجب، 

  كلمست منصمو فساؿ نفكسا  مكاىبػان  كلحظت أنممو فسمف

لحظ األنامؿ كناية عف االستمطار كلمس المنصؿ كناية عف االستنصار يقكؿ تعرضت لعطائو 
 فسالت بالمكاىب أناممو كتعرضت العانتو أيام فساؿ سيفو بنفكس أعداءم كأركاحيـ ألنو قتميـ 

 إبميسػا أبدان كنطرد باسمو  يا مف نمكذ مف الزماف بظمو

يقكؿ إذا اصابتنا شدة مف الزمف لذنا بو ليكفينا ذلؾ أم نيرب إلى ظمو كجكاره مف جكر الزماف 
ذا ذكرنا أسمو طردنا عنيا أبميس لنو يخافو كييرب   كا 

  مف بالعراؽ يراؾ في طرسكسا  صدر المخبر عنؾ دكنؾ كصفػو

لكبلـ ثـ قاؿ مف أم الذم أخبر عنؾ بالمدح كالثناء صدؽ ككصفو لؾ دكف ما يستحقو كتـ ا
بالعراؽ يراؾ في طرسكس أم لميمو إليؾ كمحبتو أياؾ كأنو يراؾ كما قاؿ كثير، أريد ألنسى ذكرىا 
فكأنما، تمثؿ لي ليمى بكؿ سبيؿ، ككما قاؿ أبك نكاس، ممؾ تصكر في القمكب مثالو فكأنو لـ يخؿ 

ما لف آثاره ظاىرة بالعراؽ كذكره شائع بيا فكاف مف بي ا يراه كىك بطرسكس كقد قصر منو مكاف، كا 
في ىذا الكجو حيث اقتصر عمى مف بالعراؽ كقد استكفاه في مكضع آخر فقاؿ، ىذا الذم أبصرت 

منو حاضران، مثؿ الذم أبصرت منو غائبان، يقكؿ إذا حضرتو ابصرت منو ما تبصر منو عمى 
حسانو قد بمغ كؿ مكضع   الغيبة عنو ألف آثاره كا 

أبغضت كىذا البيت يدؿ عمى المعنى  أبدان ال ينزؿ ليبل كال نياران كأراد يشنأ ميمكزا فابدؿ اليمزة ألفا كىك مف شنأت أم كالمقيؿ القيمكلة كقد يككف أسـ المكضع كالتعريس النزكؿ في آخر الميؿ يقكؿ ذكرؾ سائر مقيـ كذكرؾ سائر في الببلد كميايقكؿ طرسكس بمد أنت بو 
  الثاني في الذم قبمو

  فريسةن فارقتو فإذا طمبت
ذا خػػػػػػػػػػػػػػػدرت  تػػػػػػػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػػػػػذتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كا 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

جعمو كاألسد كجعؿ بمده كاألجمة لؤلسد كالفريسة ما يفترسو األسد مف صيد يصيده كيقاؿ خدر 
األسد كاخدر األسد إذا غاب في األجمة فيك خادر كمخدر كقاؿ الراجز، كاألسد الكرد غدل مف 
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مخدره، كقالت ليمى األخيمية، فتنى كاف أحيى مف فتاة حييةو، كأشجع مف ليث اردت الغزك كأف تطأ 
 سائر الممالؾ فارقت بالدؾ كاألسد إذا طمب الصيد 

  س فاحذر التدليساكثر المدل  إني نثرت عميؾ درا فانتقػد

يقاؿ نقدت الرجؿ الدراىـ كالدنانير إذا اعطيتو أياىا فانتقدىا أم أخذىا ىذا ىك األكثر في استعماؿ 
العرب فقد يستعمبلف في تمييز الجياد كنفى الزيكؼ يقاؿ نقد كبلمو كانتقده ككذلؾ في الدراىـ 

بدرو نثره عميو كالتدليس اخفاء العيب  كالدنانير كىذا الذم أراده المتنبي كشبو شعره الذم مدحو بو
في السمعة يقكؿ كثر المدلسكف مف الذيف يبيعكف الشعر فاحذر تدليسيـ عميؾ كانتقد ما نثرت مف 

 در الشعر عميؾ لتعرؼ جيد الشعر مف رديو 
  كجمكتيا لؾ فاجتميت عركسا  حجبتيا عف أىؿ انطػاكػيةو 

بتيا عف أىؿ ىذه البمدة أم لـ أمدحيـ بيا ثـ جعؿ قصيدتو التي مدحو بيا كالعركس يقكؿ حج
أظيرتيا لؾ كعرضتيا عميؾ كما تعرض العركس كتجمى عمى الزكج فاجتميتيا أم نظرت إلييا 

كقكلو عركسا يجكز أف يككف حاال لمقصيدة كيجكز أف يككف حاال لمممدكح ألف العرب تسمى المرأة 
 كالرجؿ العركس عند الزفاؼ 

 الناككسػا يأكم الخراب كيسكف  ر كشرىاخير الطيكر عمى القصك 

ىذا مثؿ يقكؿ خير الشعر ما يقصد بو مدح الممكؾ كالبزاة التي تطير إلى قصكر الممكؾ كشر 
الشعر ما يمدح بو المئاـ كاألراذؿ كالطيكر التي تأكل إلى الخرابات كنكاكيس المجكس كالمعنى أنت 

 خير الناس ككبلمي خير الكبلـ فأنت أكلى بو 
  أك جاىدت كتبت عميؾ حبيسا  جادت الدنيا فدتؾ بأىمػيػا لك

يقكؿ لك كانت الدنيا جكادان ألبقتؾ كفدتؾ بمف فييا أك كانت غازيةن مجاىدة لكتبت كقفا محبكسا 
نما قاؿ ىذا ألنو كاف مجاىدا صاحب ثغكر الرـك  عميؾ فكانت ال تغزك إال لؾ كعنؾ كبأمرؾ كا 

 كقاؿ أيضا فيو 

  إذا فقدناؾ يعطي قبؿ أف يعدا  ما نرل أحػدان محمد بف زريؽ 

 كالدار شاسعة كالزاد قد نفدا  فقد قصدتؾ كالترحاؿ مقترب

ال أغرؽ  فخؿ كفؾ تيمي كاثف كابميػا  البمػدا إذا اكتفيت كا 
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يقاؿ ىمي الماء إذا ساؿ كتيمي ىا ىنا معناه ىاميةن يقكؿ اطمؽ يديؾ سائمة بالعطاء كاصرؼ عني 
إذا اكتفيت يعني أف في قميؿ عطائيا كفايةن كال حاجة إلى كثيرىا الذم ىك كالكابؿ معظـ مطرىا 

 المغرؽ البمد كقاؿ يمدح عبيد اهلل بف يحيى البحترم 
  كجدت بي كبدمعي في مغانيكا  بكيت يا ربع حتى كدت أبكيكػا

تى ىمكت يقكؿ بكيت في مغانيؾ ككثر بكاءم حتى لك كنت ممف يعقؿ لساعدتني عمى البكاء ح
 كفني دمعي أسفا عميؾ كتذكرا ألىمؾ 

 مػحػيككػا كأردد تحيتناإنا  فعـ صباحان لقد ىيجت في شجنا

يقاؿ عـ صباحا بمعنى أنعـ يقاؿ كعـ يعـ بمعنى نعـ ينعـ كمنو قكؿ عنترة، كعمي صباحان دار 
حاؿ األحبة عبمة كاسممي، يخاطب الربع عمى عادة العرب في مخاطبة الربكع كاالطبلؿ بعد ارت

يتسمكف بذلؾ يقكؿ لمربع أنعـ صباحا عمى سبيؿ الدعاء لقد حركت لي كجدا حيف نظرت إليؾ 
 فأجب لي سبلمنا أنا مسممكف عميؾ كىذا مما يدؿ عمي كلو العاشؽ لفقد األحبة 

  رئـ الفبل بدال مف رئـ أىميكا  بأم حكـ زمافو صرت متخذان 

ؾ فاكجب لؾ اتخاذ ظباء الفبلة بدال مف ظباء األنس يقكؿ أم حكـ مف أحكاـ الزماف جرل عمي
 كالرئـ الظبي الخالص البياض 

  إال ابتعثف دمان بالمحظ مسفككا  أياـ فيؾ شمكس ما انبعثف لنػا

يريد بالشمكس الجكارم كانبعثف ذىبف كجئف كتحركف كابتعثف بعثف أم ارسمف يقاؿ بعثتو كابتعثتو 
 يننا دما مصبكبا بنظرنا إلييف فانبعث أم لـ يظيرف لنا إال أبك

 يعػمػككػا كأف نكر عبيد اهلل  كالعيش أخضر كاألطبلؿ مشرقة

 يعني قبؿ تفرؽ األحبة كارتحاليـ مف الربع 
 كخاب ركب ركابو لـ يؤمككا  نجا امرء يا ابف يحيى كنت بغيتو

كما قاؿ،  أم تخمص مف مكاره الزماف مف كنت حاجتو أم مف قصدؾ بسفره كخاب مف لـ يقصدؾ
كلكؿ ركبو عيسيـ كالفدفد، كالركب جمع راكب كالركاب اإلبؿ كيركل ركب رجاء أم قـك ركبكا 

 كالرجاء في قمكبيـ ثـ لـ يقصدكؾ 
 فيكػا جميع مف مدحكه بالذم  أحييت لمشعراء الشعر فامتدحكا
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استغنكا عف  يقكؿ أحييت ليـ الشعر بما أريتيـ مف دقائؽ المكـ كحممتـ مف غكامض المعاني حتى
استخراجيا بالفكر فسيؿ عمييـ الشعر حتى كأنو صار حيا بعد أف كاف ميتا ثـ امتدحكا ممدكحييـ 

 بما فيؾ مف خصاؿ المجد كمعاني الشرؼ كىي لؾ غير انيـ ينحمكنيا ممدكحييـ 
 معانيكػا عمى دقيؽ المعاني مف  كعممكا الناس منؾ المجد كاقتدركا

شيـه فتحت مف المدح ما قد، كاف مستغمقان عمى المداح، كمف قكؿ ابف  ىذا مف قكؿ أبي العتاىية،
، يعممنا الفتح المديح بجكده، كيحسف حتى يحسف القكؿ قائمو، كقاؿ قاؿ أبك تماـ، كلك ال  ابي فنفو
، كقاؿ أيضا، تغرل العيكف بو كيغمؽ  خبلؿ سنيا الشعر ما درم، بناة العمي مف أيف تؤتى المكاـر

 عفكان كليس بمغمؽ،  شاعر، في كصفو
 أككيؼ شئت فما خمؽ يدانيكا  فكف كما شئت يا مف ال شبيو لو

نما قاؿ  أم كف عمى الحالة التي عمينا أنت أك كما شئت فميس أحد يقاربؾ في اكصافؾ كاخبلقؾ كا 
 كما شئت ألنو ال يككف إال عمى طريقةو مف الكـر كالمجد بديعة في جميع احكالو 

  إلى يديؾ طريؽ العرؼ مسمككا  ت أكجػدنػيشكر العفة لما أكلي

يقكؿ شكر السائميف لعطائؾ دلني عميؾ فكجدت طريؽ العرؼ مسمككا إليؾ فسمكتو إلى جكدؾ 
 كيركل إلى نداؾ 

 أىجػككػا أني بقمة ما أثنيت  كعظـ قدرؾ في اآلفاؽ أكىمني

 قدر استحقاقؾ  يقكؿ قؿ ثناءم كحقر في جنب قدرؾ فحسبت الثناء ىجاء حيث لـ يكف عمى
ف فخرت فكؿ مف مكالػيؾ  كفى بأنؾ مف قحطاف في شرؼو   كا 

يقكؿ كفاؾ أنؾ مف ىذه القبيمة في شرؼ أم في مكضع شريؼ أك نسب شريؼ فإف فخرت بيذا 
 الشرؼ فكؿ بي قحطاف مف مكاليؾ 

 عمى الكرل لرأكني مثؿ شانيكا  كلك نقصت كما قد زدت مف كرـو 

مة مثؿ عدكؾ الذم يبغضؾ كىذا مف قكؿ أبي عيينة، لك كما ينقص تزداد أم لرأكني في الذلة كالق
إذف كنت الخميفو، كفي قكؿ آخر، لك كما تنقص تزداد إذا نمت السماء، ثـ نقمو الطاءم فقاؿ، أما 

 لك أف جيمؾ كاف عمما، إذف لنفذت في عمـ الغيكب، كزاد المتنبي بقكلو لرأكني مثؿ شأنيكا 

  يفديؾ مف رجؿ صحبي كأفديكا  اسمعػنػيلبي نداؾ لقد نادل ف
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لبيؾ تثنية لب عمى قكؿ الخميؿ كالمب اسـ مف اإللباب كىك المبلزمة يقاؿ الب بالمكاف كارب بو 
نما ثنكا المب ألنيـ ارادكا الباب بعد الباب كاجابة بعد اجابة كذىب يكنس إلى أف لبيؾ  إذا أقاـ بو كا 

نو إنما قيؿ لبيؾ كما قي ؿ إليؾ كعميؾ كلديؾ ككؿ كاحد منيما شيء كاحد يقكؿ دعاني اسـ كاحد كا 
جكدؾ فاسمعني كأنا أجيبو فأقكؿ لبيؾ ثـ دعا لمممدكح فقاؿ يفديؾ مف رجؿ أم أفديؾ مف بيف 

 الرجاؿ فمف ىيفا تفسير أك تخصيص 
  حتى ظننت حيكتي مف أياديكا  ما زلت تتبع ما تكلي يدان بػيدو 

 ة حتى كثرت أياديؾ عندم فظننت أف حيكتي مف جممتيا يقكؿ لـ تزؿ تتبع نعمة بنعم
  أكال فإنؾ فظننت ال يسخك ببل فككا  فإف تقؿ ىا فعادات عرفػت بػيػا

ىا ىنا معناه خذ كمنيقكلو تعالى ىآأـ اقرأكا كتابيو يقكؿ إف قمت لي خذ فذلؾ عادة معركفة لؾ أك 
ك بيذه الكممة أم اليجكد يقاؿ سخى تقؿ ال يعني ال أعطيؾ كال أقضي حاجتؾ فإف فاؾ ال يسخ

يسخى كسخا يسخك كسخك يسخك كركل بعضيـ ال يشحك يقاؿ شحى فمو يشحى كشحا فمو 
كيشحكه ألنو الـز كمتعدو كمعناه ال ينفتح فكؾ ببل يقكؿ عادتؾ أف تقكؿ خذ ألنؾ معطو كال تقدر 

قزكيف كتب إلى الصاحب عمى التكمـ ببل ألنؾ لـ تتعكد ذلؾ كىذا كما يحكي أف العميرم قاضي 
ف أعتد مف كجكه القضاة، خدـ المجمس الرفيع  كقد اىدل إليو كتبا، العميرم عبد كافي الكفاة، كا 
، مترعاتو مف حسنيا مفعمات، ككتب إليو الصاحب، قد أخذنا مف الجميع كتابا، كرددنا  بكتبو

ات كقاؿ يمدح عبيد اهلل لكقتنا الباقيات، لست أستغنـ الكثير فطبعي، قكؿ خذ ليس مذىبي قكؿ ى
 يحيى البحترم 

  بفيَّ بركده كىك في كبدم جمري   أريقؾ أـ ماء الغمامة أـ خمػري 

يقكؿ شككت فيما ذقتو مف فمؾ فمست أدرم اريؽ ىك أـ ماء سحاب أـ خمر كىك بارد في فمي 
 حارّّ في كبدم ألنو بحرؾ الحب كيذكى جمر اليكل 

 ثػغػري  كذيا الذم قبمتو البػرؽ أـ  نةه إذا الغصف أـ ذا الدعص أـ أنت فت

ذا بمعنى ىذا كاأللؼ ألؼ االستفياـ كعنى بالغصف قكاميا كبالدعص ردفيا أـ أنت فتنة تفتنيف 
الناس بحبؾ حتى يظنكا قدؾ غصنا كردفؾ رمبل كذيا تصغير ذا كمعنى التصغير ىا ىنا ارادة 

  صغر اسنانيا أك ألف ثغرىا محبكب عنده قريبه مف قمبو
  فقمف نرل شمسا كما طمع الفجر  رأت كجو مف أىكل بميؿو عكاذلي
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أم تعجبف مف رؤية شمس في الميؿ كالفجر لـ يطمع ألنيف حسبف كجييا شمسا كخص العكاذؿ 
ألنيف إذا اعترفف لو بيذا مع انكارىف عميو حبيا كاف ذلؾ ادؿ عمى حسنيا ككاف ىذا مف قكؿ 

 راغـ، بشمس ليـ مف جانب الخدر تطمع  الطاءم، فردت عمينا الشمس كالميؿ
  سيكؼ ظباىا مف جمي أبدان حمري   رأيف التي لمسحر في لحظاتػيػا

يريد رأيف التي تقتمني بسحر عينييا كلما جعؿ سحر عينييا قاتبل استعار لو سيكفا ثـ جعميا حمر 
 الظبي مف جمو النيا تقتمو 

  لـ يمت عذر فميس لراء كجييا  تناىى سككف الحسف في حركاتيا

يقكؿ حركاتيا كيفما تحركت حسنة كسككف الحسف فييا قد بمغ الغاية فمف رآىا مات مف فرط حبيا 
 كىي تقتؿ مف رآىا بشدة الحب كاراد لـ يمت عشقا أك حبا 

  بي البيد عيس لحميا كالدـ الشعر  إلبيؾ ابف يحيى بف الكليد تجاكزت

كالعرب تزعـ أف اإلبؿ إذا سمعت الغناء كالحداء أم كنت أحدكىا بالشعر فتقكل عمى السير 
نشطت لمسير يقكؿ قاـ الشعر ليا مقاـ المحـ كالدـ في تقكيتيا عمى السير كركل الخكارزمي بفتح 
الشيف كالمعنى أنيا ىزلت فمـ يبؽ منيا غير الشعر كالركاية الصحيحة بكسر الشيف ألنو ال شعر 

ى أم إنما كنت أحيييا بمدحكـ كأحدكىا بو فأصكف بذلؾ لئلبؿ إنما يككف ليا الكبر قاؿ ابف جن
لحميا كدميا كعمى ىذا أراد الشعر الذم مدحو بو كيدؿ عمى ذلؾ البيت الذم بعده كأراد أف الشعر 

 سبب بقاء لحميا كدميا كىذا غير األكؿ 
  فسارت كطكؿ األرض في عينيا شبر  نضحت بذكراكـ حػرارة قػمػبػيػا

إذا رششتو عميو يقكؿ بردت بذكركـ كشعرم الذم قمتو فيكـ حرارة قمب ىذه  نضحت الشيء بالماء
 الناقة يعني غمة عطشيا فاسرعت كاستقربت البعيد لنشاطيا عمى ذكركـ 

  كبحر ندل في مكجو يغرؽ البحر  إلى ليث حربو يمحـ الميث سػيفػو

ممحـ كلحيـ كالمعنى يجعؿ أم يمكف السيؼ مف لحـ الميث مف قكليـ الحمت الرجؿ إذا قتمتو فيك 
الميث طعمة السيؼ كىذا كصؼ نجدتو كأما كصؼ جكده فإنو بحر جكد يغرؽ في مكجو بحر 

 الماء ألنو أعظـ منو 
ف كاف يبقى جكده مػف تػمػيده   شبييان بما يبقى مف العاشؽ اليجر  كا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 98 

ف لـ أكف كاثقا بإبقاء نكالو شيئا مف مالو كالمعنى أف جكده يبقى  يقكؿ سارت ناقتي إليو كقصدتو كا 
 مف مالو المقدار اليسير لكثرة عطائو 

  رماح المعالي ال الردينية السمر  فتى كؿ يكـو يحتكم نفس مػالػو

يقاؿ احتكل الشيء كاحتكل عميو إذا أخذه كحازه كالردينية الرماح المنسكبة إلى ردينة كىي امرأة 
ـ يعني أنو يفرقيا فيما يكرثو المجد كالعمك فمالو كانت تعمؿ الرماح يقكؿ المعالي تأخذ مالو كؿ يك 

عرضة لرماح المعالي تستكلي عميو ال الرماح الحقيقية ألنو ال يتكصؿ إلى مالو بالحرب كالغصب 
 كاستعار لممعالي رماحا مف حيث كانت تأخذ مالو لما ذكر الرماح الردينية السمر في آخر البيت 

 ميا قطر كنائمو غػمػرفنائ  تباعد ما بيف السحاب كبػينػو

  ألصبحت الدنيا كأكثرىا نزر  كلك تنزؿ الدنيا عمى حكـ كفو

أم لك أطاعت الدنيا كفو لفرقيا كميا ككانت قميبل عند ىباتو ألف ىباتو تقتضي أكثر منيا كما 
 قاؿ، يا مف إذا كىب الدنيا فقد بخبل، 
 قػدر فما لعظيـو قدره عنده  أراه صغيران قدرىا عظـ قدره

يقكؿ أرل الممدكح قدر الدنيا صغيرا عظـ قدره كليس لشيء عظيـ الخطر عنده خطر مقداره لزيادة 
 قدره عمى كؿ شيء 

  تخر لو الشعرم كينكسؼ البدر  متى ما يشر نحك السماء بكجيو

يعني الشعرم العبكر الضاءتيا يريد أف كجيو أتـ نكرا مف الشعرم كالبدر فإذا اشار بكجيو إلى 
 ء سقطت الشعرم حياء منو كانكسؼ البدر لغمبة ضكء كجيو البدر السما

  لو الممؾ بعد اهلل كالمجد كالذكر  ترل القمر األرضي كالممؾ الذم

ترل يجكز أف يككف بدال مف جكاب الشرط فيككف جزما كيكتب بغير ياء كيجكز أف يككف استئنافا 
 رضي لممخاطبة يقكؿ ترل أنت أييا الراءم برؤيتو القمر األ

 يؤرقو فيما يشرفو الفكػر  كثير سياد العيف مف غير عمةو 

 يقكؿ يسير مف غير عمةو تكجب السير كلكنو يتفكر فيما يزيده شرفا فسياده ألجؿ ذلؾ 
  بو أقسمت أف ال يؤدم ليا شكر  لو منف تفنى الثػنػاء كػأنػمػا
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ميو حتى كأنيا اقسمت بحؽ الممدكح يقكؿ مننو عمى الناس باحسانو كانعامو تستغرؽ الثناء كتزيد ع
أف ال يبمغ أحده تماـ شكرىا كالقسـ بو عظيـ ال يجرم فيو حنث فكانت مننو عمى ما أقسمت بو 

 زائدةن عمى ثناء المثنيف كشكر الشاكريف 
  كما ألمرء لـ يمس مف بحترو فخر  أبا أحمد ما الفػخػر إال ألىػمػو

 أىمو كليس لغير أىؿ قبيمتؾ فخر  يقكؿ الفخر لمف يستحؽ الفخر كيككف مف
  يغنى بيـ حضر كيجدك بيـ سفر  ىـ الناس إال أنيـ مػف مػكػارـو 

يقكؿ ىـ الناس في الحقيقة إال أف اهلل تعالى خمقيـ مف طينة المكاـر لكثرة ما ركب فييـ مف الكـر 
لمسافركف كالحاضركف الذيف ىـ أىؿ الحضر يغنكف بمدائحيـ كبما صيغ فييـ مف األشعار كا

حداءىـ أيضا بيـ كقكلو يغنى بيـ أم يذكرىـ كيمدحيـ كالحضر جمع الحاضر كالسفر القـك 
 المسافركف كال يقاؿ في أحدىـ سافر 

  إليؾ كأىؿ الدىر دكنؾ كالدىر  بمف أضرب األمثاؿ أـ مف أقيسو

ذا كاف ىك أجؿ كأعبل مف  كؿ ضرب المثؿ إنما يككف لتشبيو عيف بعيف أك كصؼ بكصؼ كا 
نما كصؿ  شيء لـ يكف ضرب المثؿ لو بشيء في مدحو كىذا معنى قكلو أـ مف اقيسو إليؾ كا 
القياس بإلى ألف فيو معنى الضـ كالجمع كأنو قاؿ مف اضمو إليؾ في الجمع بينكما كالمكازنة 
كأىؿ الدىر كميـ دكنؾ ككذلؾ الدىر الذم يأتي بالخير كالشر دكنؾ ألنو يتصرؼ عمى مرادؾ 

 حدث فيو النعمي كالبؤسي كقاؿ يمدح أخاه أبا عبدادة عبيد اهلل ابف يحيى البحترم كألنؾ ت
 حتى أككف ببل قمبو كال كبدً   ما الشكؽ مقتنعان مني بذا الكمد

االقتناع مثؿ القناعة يقكؿ شكقي إلى االحبة ال يقنع مني بيذا الحزف الذم أنا فيو حتى يحرؽ 
 ب العقؿ كبدم كيكلو عقمي فاصير مجنكنا ذاى

 أحد تشكك إلٌي كال أشكك إلى  كال الديار التي كاف الحبيب بيا

قاؿ ابف جنى يقكؿ لـ يبؽ في فضؿ لمشككل كال في الديار أيضا فضؿ ليا ألف الزماف اببلىا قاؿ 
ابف فكرجة ذىب أبك الفتح إلى أف تقدير الكبلـ كال الديار تشكك إلٌي كقد عمـ أف الديار كمما كانت 

را كبمى كانت أشكى لما تبلقي مف الكحشة بفراؽ األحبة فكيؼ جعؿ الدار ال فضؿ فييا اشد دثك 
نما كاف عمى ما ذكر لك أف شككاىا حقيقة فكانت  نما ىي مجاز كا  لمشككل كشككاىا ليست بحقيقة كا 
تقصر عنيا لضعفيا كببلىا كما يصح ذلؾ في العاشؽ كما قاؿ الممقب بالببغاء، لـ يبؽ لي رمؽ 
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نما تيشكى مف بو رمؽ، كأيضا لك كاف عمى ما ادعى لـ يكف لعطؼ ىذه اشكك ى كاؾ بو، كا 
نما يعنى  الجممة عمى قكلو ما الشكؽ مقتنعا معنى كلما عطفيا عمييا دؿ عمى إنيا منيا بسبيؿو كا 
ال الشكؽ يقتنع مني بيذا الكمد كال الديار تقتنع مني بو كتـ الكبلـ عند قكلو كاف الحبيب بيا ثـ 

دأ فقاؿ ىذه الديار تشكك إلٌي كحشتيا بفراؽ أىميا كأنا ال أشكك إلى أحد أما لجمدم أك ألني ابت
كتكـ ألسرارم فيككف قد نظر إلى قكؿ القائؿ، فإني مثؿ ما تجديف كجدم، كلكني أسر كتعمنينا، 
ف ىذا كبلمو كيمكف تكجيو المعنى مف غير أف يتـ الكبلـ في المصراع األكؿ عمى ما قاؿ كىك أ

يككف كال تقنع الديار التي كاف الحبيب بيا يشكك إلٌي أم يطمعني عمى أمره كأنا ال افشي سرم ىذا 
عمى قكؿ مف ركل يشكك بالياء كمف ركل بالتاء فمعناه الديار الشاكية إلٌي بمساف الحاؿ ما دفعت 

 نو ليس بو غيرم إليو مف الكحشة كالخبلء فتشكك أريد بو الحاؿ ال االستقباؿ كال أشكك إلى أحد أل
  كالسقـ ينحمني حتى حكت جسدم  ما زاؿ كؿ ىزيـ الكدؽ ينحمػيػا

أراد كؿ سحاب ىزيـ الكدؽ كىك الذم ال يستمسؾ كأنو منيـز عف مائو يقاؿ غيث ىزيـ كمنيـز 
كأكثر ما يستعمؿ اليزيـ كالمنيـز في صفة السحاب كىك الذم لرعده صكت يقاؿ سمعت ىزيمة 

في صفة الكدؽ كمعنى البيت مف قكؿ مخمد بف بكار المكصمي، يا منزالن ضف  الرع كال يستعمؿ
بالسبلـ، سقيت صكبا مف الغماـ، ما ترؾ المزف منؾ إال، ما ترؾ السقـ مف عظامي، كمثمو قكؿ 

ابف كىب، لبسا البمى فكأنما كجدا، بعد األحبة مثؿ ما أجد، كمثمو أيضا لمبحترم، حممت معالميف 
تى كأف نحكليف نحكلي،كمثمو ألبي الطيب، أثاؼو بيا ما بالفؤاد مف الصبل، كرسـ أعباء البمى، ح

 كجسمي ناحؿ متيدـ، 
 جمػدم كأف ما ساؿ مف جفني مف  ككمما فاض دمعي غاض مصطبرم

غاض نقص كالمصطبر االصطبار يقكؿ كأف دمكعي جارية مف جمدم ألني كمما بكيت نقص 
 صبرم 

  كأيف منؾ ابف يحيى صكلة األسد  كأيف مف زفراتي مف كمفػت بػو

يقكؿ أيف مف عشقتو مف معرفة ما بيف مف الشكؽ إليو كالحسرة عمى فراقو كأيف تقع منؾ أييا 
الممدكح صكلة األسد يعني مف صكلتؾ كأنو قاؿ صكلتؾ فكؽ صكلة األسد فبل تقع صكلة األسد 

 األسد كصكلة الممدكح مف صكلتؾ إال دكىا أنكر أف يعرؼ الحبيب حالو كأف تككف صكلة 
  كبالكرل قؿ عندم كثرة العدد  لما كزنت بؾ الدنيا فممت بيػا
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يقكؿ لما رجحت كفتؾ كقد كضعت الدنيا كأىميا في الكفة الثانية عممت أف الرزانة لممعالي ال 
لبلشخاص أم إذا رجح الكاحد عمى الكثير كاف ذلؾ الكثير قميبل باالضافة إلى ذلؾ الكاحد الراجح 

 قد قاؿ البحترم، كلـ أر أمثاؿ الرجاؿ تفاكتت، لدل المجد حتى عد ألؼ بكاحد، ك 
  أبا عبادة حتى درت في خمدم  ما جار في خمد األياـ لي فرح

يقكؿ لـ يقع في قمب األياـ أف تسرني حتى كقعت أنت في قمبي أف أقصدؾ كامدحؾ كالمعنى مف 
، لزماف أقبمت عمى الدنيا حتى أممتؾ كقصدتؾ كىذا مف ق كؿ اآلخر، إف دىران يمؼ شممي بجمؿو

 ييـ باإلحسانف 
 أذاقيا طعـ ثكؿ األـ لمكلد  ممؾ إذا امتؤلت ماال خزائنو

جعؿ الحزائف كاألـ كالماؿ كالكلج يقكؿ إذا امتؤلت خزائنو بالماؿ فكؽ بينو كبينيا فكأنيا أـ فقدت 
 كلدىا 

 عيناه بعػد غػدبقمبو ما ترل   ماضي الجناف يريو الحـز قبؿ غدو 

يقكؿ حزمو في األمكر يريو في يكمو حتى يرل بقمبو ما تراه عينو بعد غد كالمعنى أنو يفطف إلى 
الكائنات قبؿ حدكثيا كما قاؿ أكس، أأللمعي الذم يظف بؾ الظف كأف قد رأل كقد سمعا، كقاؿ 

ك الطيب فقاؿ، الطاءم، كلذاؾ قيؿ مف الظنكف جميةه، عمـ كفي بعض القمكب عيكف، ككرره أب
ذكي تظنيو طميعة عينو، يرل قمبو في يكمو ما يرل غدا، كقاؿ، كيعرؼ األمر قبؿ مكقعو، البيت 
كقاؿ، مستنبط عف عممو ما في غد، كككؿ الظف باإلسرار، البيت كالمراد بيذا كمو صحة الحدس 

 كجكدة الظف 

 دي كال السماح الذم فيو سماح  ما ذا البياء كال ذا النكر مف بشر

يقكؿ أنت أجؿ مف أف تككف بشرا فإف ما نشاىده فيؾ مف الجماؿ كالنكر اليككف في البشر كليس 
 سماحؾ سماح يدو لف اليد ال تسمح بما تسمح بو بؿ ىك سماح غيث كبحر 

 يعد حتى إذا افترقا عادت كلـ  أمُّ األكؼ تبارم الغيث ما اتفقا

ماطريف حتى إذا افترقا بإقبلع السحاب عادت  يقكؿ االكؼ تبارل الغيث في السماحة ما اتفقا
الكؼ إلى عادتيا كلـ يعد الغيث يريد أف الغيث يمطر ثـ ينقطع ككفو تجكد كال ينقطع جكجيا فيي 
زائدة عمى الغيث كالمعنى عادت إلى الجكد عف قريب كلـ يعد الغيث بسرعة عكده ألف المطر قد 

 يسير مف الزماف ينقطع زمانا طكيبلن كعطاؤه ال ينقطع إال ال
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 أدد حتى تبحتر فيك الػيكـ مػف  قد كنت أحسب أف المجد مف مضر

يعني مضر بف نزار بف معد أبا العرب كأدد أبك اليمف كىك ابف قحطاف يقكؿ كنت أحسب المجد 
مضريان حتى تبحتر اليكـ أم انتسب إلى بحتر يعني أف الممدكح نقمو إلى بحتر فقد تبحتر بو 

 ديا كصار بحتريا أد
  حسبتيا سحبا جادت عمى بمد  قـك إذا مطرت مكتان سيكفيـ

ذا مطرت السيكؼ الدـ فقد مطرت المكت شبييا كىي  يريد بالمكت الدـ ألف سيبلنو سبب المكت كا 
 تمطر الدـ بالسحب تجكد بالمطر 

 األبػد إال كجدت مداىا غػاية  لـ أجر غاية فكرم منؾ في صفةو 

صفاتؾ إال كجدت غايتيا ال تنتيي كغاية األبد كىك الدىر الذم تطكؿ  يقكؿ لـ اتفكر في صفة مف
 غايتو كال يفنى إال بعد فناء الدنيا كانقطاعيا كقاؿ يمدح مساكر بف محمد الركمي 

  أغذاءي ذا الرشأ األغف الشيح  جمبلن كما بي فميؾ التػبػريح

مر العظيـ كالتبريح الشدة كاألغف الجمؿ مف االضداد يقع عمى الكبير كالصغير كيريد بو ىينا األ
الذم في صكتو غنة كيكصؼ بيا الظباء كما قاؿ، كما سعاد غداة البيف إذ رحمت، إال أغف 
غضيض الطرؼ مكحكؿ، كقكلو فميؾ التبريح حذؼ النكف لسككنيا كسككف التاء األكلى مف 

نيا ضارعت بالمخرج التبريح كليس حذفيا ىنا كحذفيا مف قكلو، لـ يكف شيء يا آليي قبمكا، أل
كالسككف كالغنة حركؼ المد فحذفت كما يحذفف كىي في فميكف التبريح قكيةه بالحركة ألف سبيميا 

أف تحركت فكاف ينبغي أف ال يحذفيا لكنو لـ يعتد بالحركة في النكف لما كانت غير الزمة ضركرة 
يات الكتاب، فمست بآتيو كال كمثمو، لـ يؾ الحؽ سكل أف ىاجو، رسـي دارو قد تعفت بالسرر كمف أب

ذا جاز حذؼ النكف مف كلكف مع أنو حذفت منو  أستطيعو، كلؾ اسقني إف كاف ماؤؾ ذا فضؿ، كا 
نكف أخرل كاف جائزا حذفيا مف فميؾ التبريح كفيو قبح مف كجو آخر كىك أنو حذؼ النكف مع 

ى النجار بنجار إال أف اإلدغاـ كىذا ال يعرؼ ألف مف قاؿ في بنى الحارث بمحارث لـ يقؿ في بن
يككف المتنبي حذؼ النكف مف قبؿ ثـ جاء بالمدغـ بعد كمعنى البيت إذا كاف أحد في شدة فميكف 
كما أنا عميو تعظيما لما ىك فيو كتـ الكبلـ ثـ استأنؼ كبلما آخر في المصارع الثاني فقاؿ أغذاء 

رشأ الذم ييكاه أنسيّّ ال كحشيّّ يغذم ذا الرشأ األغف الشيح كىك استفياـ معناه اإلنكار يريد أف ال
بالشيخ كالمصراعاف كالبيتيف لذلؾ أفرد كؿ كاحد بمعنى كىذا قكؿ ابف جنى في انفراد كؿ كاحد مف 
المصراعيف بمعنى كقاؿ أصحاب المعاني مثؿ ىذا قد يفعمو الشاعر في النسيب خاصة ليدؿ بو 
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، يـك ارتحمت برحمي قبؿ برذعتي، كالعقؿ عمى كليو كشغمو عف تقكيـ خطابو كما قاؿ جراف العكد
متموه كالقمب مشغكؿ، ثـ انصرفت إلى نصكل ألبعثو، إثر الحدكج الغكادم كىك معقكؿ، يريد أنو 
لشغؿ قمبو لـ يدر كيؼ يرحؿ كلـ يدر أنو معقكؿ فكاف يبعثو ليقكـ كفي كبلمو ما ىك أدؿ عمى 

ف كاف كليو مما ذكر مف حالو كىك قكلو ارتحمت ثـ انصرفت  إلى نضكل كيؼ ارتحمو كلـ يأتو كا 
أتاه فكيؼ قاؿ ثـ انصرفت إليو كعمى مثؿ ىذا يحمؿ قكؿ زىير، قؼ بالديار التي لـ يعفيا القدـ، 
ثـ قاؿ، بمى كغيرىا األركاح كالديـ، كقاؿ القاضي بيف المصارعيف اتصاؿ لطيؼ كىك أنو لما خبر 

رشأ الذم شكمو عميو شبو الغزالف في غذائو كزاده عف عظيـ تبريحو بيف أف الذم اكرثو ذلؾ ىك ال
ابف فكرجة بيانا فقاؿ يريد ما غذاء ىذا الرشأ إال القمب كأبداف العشاؽ ييزليا كيمرضيا كيبرح بيا 
كقد صرح بعض المحدثيف بيذا المعنى فقاؿ، يرعى القمكب كترتعي الغبلزف بركقةن كشيحو، ككاف 

يما مثؿ ما حؿ بيف أتظنكف غذاء مف فعؿ بني ىذا الفعؿ المتنبي يقكؿ ليكف تبريح اليكل عظ
 الشيح ما غذاؤه إال قمكب العشاؽ 

  صنمان مف األصناـ لكال الركح  لعبت بمشيتو الشمكؿ كغادرت

يقكؿ غيرت الخمر مشيتو فتمايؿ فييا كمشية السكراف كزادت في حسنو حتى تركتو كأنو صنـ لكال 
 و مف شبو الناس حتى أشبو الصنـ أنو ذك ركح كيركل كجردت أم جردت
  كجناتو كفؤادم المجركح  ما بالوي ال حظتو فتضرجت

تضرجت أم احمرت خجبل كأصمو مف انضرج الشيء إذا انشؽ كأنو قد انشؽ جمده فظير الدـ 
 يقكؿ فؤادم ىك المجركح بنظرم إليو فما باؿ كجناتو ترجت بالدـ 

 لسياـ تريحسيـ يعذب كا  كرما كما رمتا يداه فصابني

يقكؿ رماني بمحظو كلـ يرمني بيديو ككاف ينبغي أف يقكؿ كما رمت يداه كلكنو عمى لغة مف يقكؿ 
 قاما أخكاؾ فالمعنى أف سيـ لحظو يعذب كالسياـ المعركفة تقتؿ فتريح 

نما  يغدك الجناف فمتقي كيركح  قرب المزار كال مزار كا 

قة النا نمتقي بالقمكب ال باألجساـ كاراد يغدك قمبي كيركح يقكؿ قرب بيننا المزار كال مزار عمى الحقي
أم يتذكره فيتصكر في قمبي فكأنا قد التقينا كما قاؿ ابف المعتز، إنا عمى البعاد كالتفرؽ، لنمتقي 

ف لمترني، كمثمو ألبي  ف لـ ترني كأنني، أراؾ بالغيب كا  بالذكر إف لـ نمتؽ، ككما قاؿ ركبة، إني كا 
، تبلقي في جسكـو ما تبلقي، الطيب، لنا كألى  مو أبدان قمكبه
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  تعريضنا فبدا لؾ التصريح  كفشت سرائرنا إليؾ كشفنا

ذكر ابف جنى في ىذا البيت اكجيا فاسدة ثـ قاؿ اقكل ىذه الكجكه لما جيدنا التعريض استركحنا 
فصار اليزاؿ  إلى التصريح فانيتؾ الستر كلـ يقؼ عمى حقيقة المعنى كىك أنو يقكؿ كتماننا ىزلنا

صريح المقاؿ يعني أنو استدؿ باليزاؿ عمى ما في القمب مف الحب فقاـ ذلؾ مقاـ التصريح لك 
 صرحنا 

  نفسي أسى ككأنيف طمكح  لما تقطعت الحمكؿ تقطعت

الحمكؿ األحماؿ عمى اإلبؿ كيريد بيا اإلبؿ التي حممتيا يقكؿ لما تفرقت سائرة تقطعت نفسي كجدا 
الطمح كالعرب تشبو اإلبؿ كعمييا اليكادج كاالحماؿ باالشجار كقاؿ الخكارزمي  ثـ شبييا باشجار

 الطمح شجر اسفمو رقيؽ كاعبله كالقبة فشبو الحمكؿ بذلؾ 
 حسف العزاء كقد جميف قبيح  كجبل الكداع مف الحبيب محسنا

بر عنيا يقكؿ كشؼ الكداع محاسف الحبيب عند الفراؽ مف كجييا كيدييا كرجمييا حتى قبح الص
كما قاؿ العتبي، كالصبر يحمد في المكاطف كميا، إال عميؾ فإنو مذمكـ، كمثمو لعثماف ابف مالؾ، 
، كال الصبر إف أعطيتو بجميؿ، كقاؿ الطاءم، كقد كاف يدعى البس  أعداء ما كجدم عميؾ بييفو

كاؾ مركةن، الصبر حازما، فاصبح يدعى حازمان يحف يجزع، كمثمو ألبي الطيب، أجد الجفاء عمى س
 كالصبر إال في نكاؾ جميبل، 

  كحشان يذكب كمدمعه مسفكح  فيد مسممةه كطرؼه شاخػص

يعني في حاؿ الكداع اليد تشير بالسبلـ كالطرؼ شاخص إلى كجو المكدع كالقمب يذكب حزنا عمى 
 الفراؽ كالدمع مصبكب كأراد بالمدمع الدمع 
  الحماـ ينكح شجر األراؾ مع  يجد الحماـ كلك ككجدم النبرل

يقكؿ الحماـ يحزف عف فراؽ إلفو كلك كاف كجده ككجدم لساعده الشجر عمى النكح كالبكا رحمة 
 كرقة 

  في عرضو ألناخ كىي طميح  كأمؽ لك خدت الشماؿ براكبو 

يصؼ بمدا طكيبل كالمقؽ الطكؿ كاالمؽ الطكيؿ يقكؿ لك اسرعت ريح الشماؿ في ذلؾ البمد براكب 
ذا كانت الشماؿ تعيى فيو فكيؼ أم كعمييا راك ب ألناخ ذلؾ الراكب كالشماؿ طميح أم معييةه كا 

نما ذكر العرض ألنو أقؿ مف الطكؿ   اإلنساف كا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 115 

  خكؼ اليبلؾ حداىـ التسبيح  نازعتو قمص الركاب كركبيا

قاؿ ابف جنى نازعتو أم أخذت منو بقطعي إياه كأعطيتو ما ناؿ مف الركاب كليس المعنى عمى ما 
اؿ ألف القمص ىي المتنازع فييا فالبمد يفنييا كيأخذ منيا كىك يستبقييا كالمعنى إني أحب ابقاءىا ق

كالبمد يحب افناءىا بالمنازعة فييا كما قاؿ األعشى، نازعتيـ قضيب الريحاف متئا، أم أخذت منيـ 
اب ىذه كأعطيتيـ كىـ أخذكا مني كأعطكني كالقمص جمع قمكص كىي الفتيى مف اإلبؿ يقكؿ رك

 اإلبؿ يحدكنيا بالتسبيح هلل بدؿ الغناء لخكفيـ عمى أنفسيـ يتبرككف بالتسبيح كيرجكف النجاة 
  ما جشمت خطرا كرد نصيح  لكال األمير مساكر بف محمػد

 يقكؿ لكال ما كمفت القمص خطرا لمفازة كما رد الناصح الذم ينيي عف رككبيا ليكليا كبعدىا 
 فأتاح لي كليا الحماـ متيح  اكمتى كنت كأبك المظفر أمي

 كنت ضعفت كفترت كأميا قصدىا كالمعنى مقصكدىا كالمعنى إف المكت خير لنا أف تخمفنا عنو 
  كحرم يجكد كما مرتو الريح  شمنا كما حجب السماء بركقو

سمنا بركؽ الممدكح أم رجكف عطاءه كلـ تحجب السماء ألنو ليس بغيـ في الحقيقة كىك خميؽ 
ف لـ تمره الريح يفضمو عمى الحساب ألف السحاب يستر حسف السماء كال يدرؾ إال إذا بأف يجك  د كا 

 استدرتو الريح 
  مغبكؽ كأس محامد مصبكح  مرجك منفعةو مػخػكؼ أذيةو 

المغبكؽ الذم يسقى بالعشي كالمصبكح الذم يسقى بالصباح كحقو أف يقكؿ مغبكؽ بكأس محامد 
و كليس بالكجو كالمعنى أنو يحمد في كؿ كقت فكأنو يسقى كأس فحذؼ الباء كأضاؼ المغبكؽ إلي

 المحامد غبكقا كصبكحا 
 بإساءة كعف المسػيىء صػفػكح  حنؽ عمى بدر المجػيف كمػا أتػت

  في الناس لـ يكف في الزماف شحيح  لك فرؽ الكـر المػفػرؽ مػالػو

كرماء أسخياء كىك مف قكؿ  يقكؿ لك فرؽ في النسا كرمو الذم يفرؽ مالو لصار الناس كميـ
منصكر الفقيو، أقكؿ إذ سألكني عف سماحتو، كلست ممف يطيؿ القكؿ إف مدحا، لك أف ما فيو مف 
جكد تفسمو، أكالد آدـ عادكا كميـ سمحا، كمنقكؿ مف قكؿ العباس بف األحنؼ، لك قسـ اهلل جزأ مف 

ك أقتسمت أخبلقو الغر لـ تجد، محاسنو، في الناس طرأ لتـ الحسف في الناس، كقاؿ أبك تماـ، ل
  معيبا كال خمقان مف الناس عائبان، 
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 سمةن عمى أنؼ المئاـ تمػكح  ألغت مسامعو المبلـ كغادرت

أم جعمتو لغك ساقطا ال يبالي بو كركل ابف جنى ألفت أم لكثرة ما سمعت المـك ألفتو كغيره مف 
 طاىرا كما ترل السمة عمى األنؼ  الناس اطاعكا البلئـ فصاركا لئما يرل عمييـ أثر المـؤ

 كحديثو في كتبيا مشػركح  ىذا الذم خمت القركف كذكره

لـ يعرؼ ابف جنى البيت فمـ يفسره كفرسو ابف دكست بخبلؼ الصكاب فقاؿ أف اهلل تعالى بشر بو 
في كبت الماضيف كىذا كذب صريح لف اهلل ال يبشر بغير نبي أكلـ يسمع قكؿ أبي الطيب، إلى 

لك بشر اهلل أمةن، بغير نبي بشرتنا بو الرسؿ، كالمعنى أف الكتب مشحكنة بذكر الكـر كنعت  سيدو 
الكراـ كاخبلقيـ كىك المعنى بذلؾ إذ الحقيقة منيا لو فذكره إذف في الكتب مشركح كيجكز أف يريد 

 أنو الميدمُّ الذيذكر في الكتب خركجو كلـ يقؿ مشركحاف لف الذكر كالحديث كاحد 
  كسحابنا بنكالو مفضكح  ا بجمالو مبػيػكرةألبابن

يقكؿ عقكلنا مغمكبة بجمالو فنحف متحيركف في جماؿ لـ نر مثمو كزاد نكالو عمى امطار السحاب 
 حتى فضح نكاؿ السحاب 

  مكسكرةن كمف الكماة صحيح  يغشى الطعاف فبل يرد قناتػو

ى منيـ صحيح كىذا كقكؿ الفرزدؽ، أم يأتي الحرب فبل يرد رماحو مكسكرةن إال بعد أف ال يبق
بأيدم رجاؿو لـ يشيمكا سيكفيـ، كلـ تكثر القتمى بيا حيف سمت، أم لـ يغمدكىا إال بعد أف كثرت 
بيا القتمى كقكلو مكسكرة حشك أراد أف يطابؽ بينيا كبيف الصحيح ألنو ال فائدة في أف ترد القناة 

  مف الحرب مكسكرةن كلك ردىا صحيحةن لـ يمحقو نقص
  كعمى السماء مف العجاج مسكح  كعمى التراب مف الدماء مجاسػد

المجاسد جمع المجسد كىك المصبكغ بالجساد كىك الزعفراف يقكؿ لكثرة ما يسفؾ مف الدـ صبغ 
 األرض بمكنو حتى كاف عمييا مجاسد كاسكدت السماء بالغبار فكاف عمييا مسكحا 

  كخمفو المبطكحرب الجكاد   يخطك القتيؿ إلى القتيؿ أمامو

يقكؿ قد امتؤلت المعركة مف القتمى فالفارس عمى الفرس الجكاد يخطك مف قتيؿ إلى قتيؿ كيخمؼ 
 كراءه فارسا مبطكحا أم مطركحا عمى كجيو كيجكز أف يككف رب الجكاد الممدكح 

  كمقيؿ غيظ عدكه مقركح  فمقيؿ حب محبو فرح بػو
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ف مقيمو، كمقيؿ الحب ىك القمب ككذلؾ مقيؿ الغيظ المقيؿ المستقر كمنو، ضرب يزيؿ الياـ ع
 كالمقركح المجركح كيركل بالفاء كىك الذم أصيب فرحو 

 نظر العدك بما أسر يبػكح  يخفى العداكة كىي غير خفيةو 

عدكه يخفى العداكة خكفا منو كىي ال تخفى ألف نظر العدك إلى مف يعاديو يظير مف في قمبو مف 
لركمي، يخبرني العيناف ما القمب كاتـ، كال جف بالبغضاء كالنظر الشزر، العداكة كما قاؿ ابف ا

ككما قاؿ اآلخر، تكاشرني كرىا كأنؾ ناصح، كعينؾ تبدم أف صدرؾ لي دكل، كقاؿ اآلخر، 
 خميمي لمبغضاء عيف مبينةه، كلمحب آيات ترل كمعارؼ، 

  شرفا كال كالجد ضـ ضريح  يا ابف الذم ما ضـ برد كابنو

مممدكح يا ابف الذم لـ يشتمؿ برد عمى أحد كابنو في الشرؼ كيريد باالبف الممدكح كال ضـ يقكؿ ل
قبر أحدا في الشرؼ كجده يعني جد أبيو كالمعنى ليس في األحياء مثمؾ شرفا كال في األمكات مثؿ 

 جد أبيؾ في الشرؼ 
 ىكؿ إذا اختمطا دـ كمسيح  نفديؾ مف سيؿو إذا سئؿ الندل

ىك المطر يقكؿ أنت عند العطاء سيؿ كعند الحرب ىكؿه تيكؿ اعداءؾ كالمسيح يركل مف سبؿ ك 
 العرؽ قاؿ الشاعر، يا رييا حيف بدا مسيحي، كابتؿ ثكبام مف النضيح، كقاؿ اختمطا كالكجو اختمط 

  أك كنت غيثا ضاؽ عنؾ المكح  لك كانت بحران لـ يكف لؾ ساحؿ

 يكف يسعؾ اليكاء لك كنت سحابا  الغيث الساحب فيو مطركالمكح اليكاء أم لـ
 نػكح ما كاف أنذر قـك نكح  كخشيت منؾ عمى الببلد كأىميا

 كخشيت عطؼ عمى قكلو ضاؽ أم لك كنت غيثا خشيت منؾ الطكفاف الذم أنذر بو نكح قكمو 
  رزؽ اإللو كبابؾ المفتكح  عجز بحػر فػاقة ككراءه

اهلل باف يأتي بابؾ الذم ال يحجب عنو أحد  مف العجز أف يقاسي الحرب الفاقة كال يطمب رزؽ
يعني أف اهلل تعالى قد كسع بؾ الرزؽ عمى الناس فمف لـ يأتؾ طالبا لمرزؽ فذلؾ لعجزه كما قاؿ 

 أبك تماـ، خاب أمرء بخس الحكادث رزقو، كأقاـ عنؾ كأنت سعد األسعد، 
  مف أف يككف سكاءؾ الممدكح  إف القريض شج بعطفي عػائذ

ة البعير يشبو الشعر في ترديد الشاعر أياه منشئا كمنشدا بو يقكؿ الذ الشعر بكنفي مف القريض جر 
ذا فتحت مدت   أف أمدح بو غيرؾ كسكاءؾ بمعنى سكاؾ إذا كسرت السيف قصرت كا 
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  تبغي الثناء عمى الحيا فتفكح  كذكى رائحة الرياض كبلميا

مب بذلؾ إف تثنى عمى المطر الذم أحياىا يقكؿ الرائحة الطيبة مف الرياض بمنزلة الكبلـ ليا تط
فتفكح ركائحيا بالثناء عمى المطر كىذا مف قكؿ ابف الركمي، شكرت نعمة الكلي عمى الكسمي ثـ 
العياد بعد العياد، فيي تثنى عمى السماء ثناء، طيب النشر شائعا في الببلد، مف نسيـ كأف مسراه 

ه السرم المكصمي فقاؿ، ككنت كركضةو سقيت في الخيشـك مسرل األركاح في األجساد، ثـ أخذ
 سحابا، فأثنت بالنسيـ عمى السحاب، 
 تكليو خيران كالمساف فصيح  جيد المقؿ فكيؼ بابف كريمة

يقكؿ ذلؾ مف الرياض جيد المقؿ ألنيا ال تممؾ النطؽ كال تقدر مف شكر السحاب إال عمى ما 
يعني نفسو تحسف إليو كلو لساف فصيح  يفكح منيا مف الركائح الطيبة فكيؼ ظنؾ بابف كريمة

 كقدرة عمى الثناء أم أنو ال يترؾ شكرؾ كالثناء كقاؿ أيضا يمدح مساكر بف الركمي 
  أـ ليث غاب يقدـ األستاذا  أمساكر أـ قرف شمس ىذا

قدـ يقدـ إذا تقدـ كمنو قكلو تعالى يقدـ قكمو كالكزير عندىـ يسمى األستاذ شبيو فيحسنو بقرف 
 كفي شجاعتو بميث الغاب ككاف يتقدـ الكزير الشمس 

 جػذاذا قطعان كقد ترؾ العباد  شـ ما انتضيت فقد تركت ذبابو

يقكؿ أغمد سيفؾ الذم سممتو مف الغمد فقد فممت حد ظرفو بكثرة استعمالؾ إياه كقد ترؾ سيفؾ 
 ذكذ المقطكع الناس قطعا كالجذاذ ىي القطعة المنكسرة كالجذاذ بالكسر جمع الجذيذ كىك المج

  أترل الكرل أصحكا بنى يزداذا  ىبؾ ابف يزداذو حطمت كصحبػو

يقكؿ أعمؿ عمى أنؾ ىزمت عدكؾ ىذا كأصحابو اتظف الناس كميـ بنى يزداذ فتعامميـ معاممتيـ 
 إياىـ ثـ ذكر ما عامميـ بو فقاؿ 

 أقفاءىـ ككبكدىـ افػبلذا  غادرت أكجييـ بحيث لقيتيـ

بركا فكلكؾ اقفاءىـ حتى قامت مقاـ كجكىيـ في استقبالؾ كيجكز أف يككف يقكؿ ىزمتيـ حتى اد
المعنى طمست كجكىو بالضرب حنى صارت كاالقفاء كتركت اكبادىـ قطعا صغارا كاألفبلذ جمع 

 فالذرىك القطعة مف الكبد كمنو قكؿ األعشى، تكفيو حزة فمذو إف ألـ بيا، البيت 
  كاستحكذ استحكاذا في ضنطو  في مكقؼو كقؼ الحماـ عمييـ
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يقكؿ كاف ىذا الفعؿ منؾ في معركةو ضيقة كقؼ المكت عمييـ فحبسيـ في ضيقيا كغمبيـ حتى 
 قتميـ جميعا 

  أجريتيا كسقيتيا الفكالذا  جمدت نفكسيـ فمما جئتيا

قيؿ في جمدت نفكسيـ أقكاؿ أحدىا أنيا جمدت خكفا منو كالخكؼ يجدـ الدـ كعمى ىذا يتأكؿ قكؿ 
ر، فمك أنا عمى حجرو ذبحنا، جرل الديماف بالخبر اليقيف، أم أف دمي يسيؿ ألني شجاع الشاع

كدمؾ ال يسيؿ ألنؾ جباف كالثاني أف دماءىـ كانت محقكنة فمما جئتيا ابحتيا بسيكفؾ فجعؿ 
حقنيا الجمكد إذ كاف يذكر بعده اإلجراء كقاؿ ابف جنى يعني قست قمكبيـ كصبكا كشجعكا فاشتدكا 

الجامد كقكلو اجريتيا أم أسمت دماءىـ عمى الحديد فصارت بمنزلة الماء الذم يسقاه  كالشيء
 الفكالذ 

  في جكشف كأخا أبيؾ معاذا  لما رأكؾ رأكا أباؾ محمػدان 

 يقكؿ لما رأكؾ رأكا أباؾ كعمؾ ألنؾ تشبييما فمصحة شبيؾ بيما كأنيـ رأكىما 
 إال ذا عف قكليـ ال فػارس  أعجمت ألسنيـ بضرب رقابيـ

يقكؿ لما رأكؾ كرأكا شجاعتؾ أرادكا أف يقكلكا ال أحد يصمح لمفركسية غير ىذا لكنؾ قتمتيـ فمـ 
 يقدركا عمى ىذا القكؿ كالمعنى لك أميميـ سيفؾ ألقركا بأنؾ فرد الزماف 

 كرذاذا مطر المنػايا كابػبل  غر طمعت عميو طمعة عارضو 

نؾ حتى طمعت عميو كما يطمع السحاب كلما جعمو يعني بالغر ابف يزداذ يقكؿ كاف غافبل ع
 كالسحاب جعؿ ما فرقو فييـ مف المنايا كالمطر كاببل كىك الكبار القطر كرذاذا كىك الصغار 

 بدـو كبؿ ببكلو األفخاذا  فغدا أسيران قد بممت ثيابو

 يريد أنو تمطخ بالدـ كالبكؿ جميعا 
 بغداذا فانصاع ال حمبا كال  سدت عميو المشرفية طرقو

انصاع مطاكع صعتو فانصاع أم ثنيتو فانثنى كمنو قكؿ الشاعر، يصكع عنكقيا أحكل زنيـه، 
كالمشرفية السيكؼ المنسكبة إلى مشارؼ اليمف كىي قرل ىناؾ تعمؿ بيا السيكؼ يقكؿ انيـز فمـ 

  يقصد الشاـ كال العراؽ ألف سيكفؾ أخذت عميو ىذه الطرؽ 
 كػمػكاذا ما بيف كرخايا إلى  هطمب اإلمارة في الثغكر كنشؤ 
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نما نشأ في سكاد العراؽ أم أنو ليس يصمح لما طمب ألنو  يقكؿ طمب أف يككف أميرا لمثغكر كا 
 سكادم 

  أك ظنيا البراني كاآلزاذا  فكأنو حسب األسنة حمػكةن 

 البرني كاآلزاذ نكعاف مف التمر أم أنو تعكد أكؿ األرطاب كليس مف أىؿ الطعاف كالضراب 
  جعؿ الطعاف مف الطعاف مبلذا  لـ يمؽ قبمؾ مف إذا اختمؼ القنػا

يقكؿ لـ يمؽ قبمؾ رجبل إذا اختمفت الرماح عند المطاعنة لـ ييرب مف الطعاف إال إلى الطعاف كلـ 
يمجأ إال إلى المحاربة لشجاعتو كعممو أنو ال يحامى عمى حقيقتو إال بالطعاف كما قاؿ الحصيف، 

 يكة فمـ أجد، لنفسي حيكة مثؿ أف أتقدىا تأخرت أستبقي الح
  حتى يكافؽ عزمو اإلنقاذا  مف ال تكافقو الحياة كطيبيا

 أم ال يمتد طعـ الحياة إال إذا أـ ل عزمو فأنفذه يعني أف طيب عيشو في انفاذ عزمو 
  في البرد خزا كاليكاجر الذا  متعكدا لبس الدركع يخالػيػا

كرة في محؿ النصب كأنو قاؿ لـ يمؽ قبمؾ انسانا متعكدا لبس متعكدا مف صفة قكلو مف كىك ن
الدركع يظنيا في برد الشتاء خزا يدفىء مف البرد كفي اليكاجر كىي جمع ىاجرة كىي كقت شدة 
الحر في نيار الصيؼ الذا كىك ثكب رقيؽ مف الكتاف يبلذ بو مف الحر كفي ىذا البيت عطؼ 

عمى البرد كالبلذ عمى الخز كذلؾ ال يجز إال عمى قكؿ  عمى عامميف مختمفيف ألنو عطؼ اليكاجر
األخفش عمى أنو قد حكى عنو الرجكع عف ىذا قاؿ أبك بكر بف السراج اجماع أنو ال يجكز مر 

 زيد بعمرك كبكر كخالد 
 أف ال تككف لمثمػو أخػاذا  أعجب بأخذكو كأعجب منكما

لك لـ تأخذه أم ذاؾ كاف أعجب لك لـ يقكؿ ما أعجب أخذؾ إياه في قكتو كعدده كأعجب منكما 
تأخذه ألنؾ مظفر منصكر عمى أعدائؾ ال يفمت ال يفمت منؾ أحد تقصده كقاؿ يرثي محمد بف 

 اسحاؽ التنكخي 
ف حرصت غركر  إني ألعمـ كالمػبػيب خػبػير   أف الحياة كا 

ف حرص عمييا اإل نساف غركر يغتر قكلو كالمبيب خبير اشارة إلى أنو لبيب لذلؾ عمـ أف الحياة كا 
ف مضت، بو  بيا اإلنساف يظف أنو يبقى كتطكؿ حياتو كقكؿ البحترم، كليس األماني بالبقاء كا 

 عادة إال أحاديث باطؿ، 
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لى الفناء يصير  كرأيت كبلِّ ما يعمؿ نفسو   بتعمةو كا 

ا أم يمني ما زائدة لمتككيد أم رايت كؿ أحد يعمؿ نفسو كالتعمة التعميؿ يقاؿ فبلف يعمؿ نفسو بكذ
 نفسو ذلؾ كيرجي بو الكقت يعني أف كؿ إنساف يرجى نفسو بشيءو مف األشياء كمصيره إلى الفناء 

 فييا الضياء بكجيػو كالػنػكر  أمجاكر الديمػاس رىػف قػرارةو 

 تػغػكر أف الككاكب في التراب  ما كنت أحسب قبؿ دفنؾ في الثرل

كىك الظبلـ كأراد بو القبر كالقرارة كؿ مكضع يستقر الديماس حفرة ال ينفذ إلييا ضكء مف الدمس 
فيو شيء يريد القبر أيضا كجعؿ الميت رىف القبر إلقامتو ىناؾ إلى يـك البعث كاف القبر استرىنو 

 كالمنى أف قبره اشرؽ بنكر كجيو 
  رضكل عمى أيدم الرجاؿ تسير  ما كنت آمؿ قبؿ نعشػؾ أف أرل

ؿ اآلخر، ىذا أبك القاسـ، في نيشو، قكمكا انظركا كيؼ رضكل اسـ جبؿ معركؼ كىذا مف قك 
 تزكؿ الجباؿ، 

  صعقات مكسى يـك دؾ الطكر  خرجكا بو كلكؿ باؾ خػمػفػو

يعني أف الناس كانكا يبككف حكؿ نعسو كيصعقكف كما صعؽ مكسى كما أخبر اهلل تعالى في قكلو 
 جعمو دكا كخر مكسى صعقا كالدؾ الكسر 

 كاألرض كاجفة تكاد تمػكر  اء مريضةكالشمس في كبد السم

يريد أف ضكء الشمس ضعؼ بمكتو فكأنيا مريضة كاضطربت األرض فكادت تجيء كتذىب 
نما يذكر ىذا تعظيما لمكت المرثي   كالكاجفة الراجفة المضطربة كا 

  كعيكف أىؿ البلذقية صكر  كحفيؼ أجنحة المبلئؾ حكلو

جمع عمى غير قياس قاؿ كثير، لما قد عممت المؤمنيف يقاؿ في جمع الممؾ المبلئكة كالمبلئكة 
، أبا خالد صمت عميؾ المبلئؾ، كصكر جمع أصكر كىك المائؿ يقاؿ صاره يصكره إذا امالو  بنائؿو
كصكر إذا صار مائبل كمنو قكؿ الشاعر، اهلل يعمـ أنا في تمفتنا، يكـ الكداع إلى أحبابنا صكر، 

ى سمع ألجنحتيـ حفيؼ كعيكف أىؿ بمده مائمة إليو إما يقكؿ احاطت بنعشو مبلئكة السماء حت
نما ألنيـ يسمعكف حسف المبلئكة  ألنيـ يحبكنو فبل يصرفكف عيكنيـ عنو شكقا كحزنا عميو كا 

 فيميمكف نحك الحس الذم يسمعكف 
  في قمب كؿ مكحد محفكر  حتى أتكا جدثان كأف ضريحو
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 أم كأنو حفر في قمب كؿ مسمـ لحزنو عميو 

  مغؼو كاثمد عينو الكافكر  كفف البمى مف ممكو بمزكدو 

يعني لـ يزكد مف ممكو كممكو إال دفنا يبمى كجعمو مغفيا ألف الميت كالنائـ إلطباؽ جفنو يقكؿ 
 كحؿ بالكافكر بدؿ االثمد 

  كالبأس أجمع كالحجي كالخير  فيو السماحة كالفصاحة كالتقى

 بلؽ التي ذكرىا كالخير الكـر يقكؿ في ذلؾ الكفف ىذه األكصاؼ كىذه االخ
  لما انطكل فكأنو منشكر  كفؿ الثناء لو برد حياتػو

يقاؿ أنشر اهلل الميت كمنو قكلو تعالى ثـ إذا شاء أنشره كيقاؿ أيضا نشره يقكؿ ثناء الناس عميو 
كا كذكرىـ أياه بعده كفيؿ برد حياتو ألف مف بقي ذكره فكأنو لـ يمت كىذا مف قكؿ الحادرة، فأثن

عمينا ال أبا ألبيكـ، بإحساننا إف الثناء ىك الخمد، كقاؿ التيمي أيضا، ردت صنائعو إليو حياتو، 
فكأنو مف نشرىا منشكر، كقاؿ أيضا الطاءيف سمفكا يركف الذكر عيشان ثانيان، كمضكا يعدكف الثناء 

 خمكدا، 
  ككأف عازر شخصو المقبكر  فكأنما عيسى بف مريـ ذكػره

يحييو كما أحيى عيسى عميو السبلـ عازر بعد ما مات كاستزاده بنك عـ الميت فقاؿ  أم ذكره أبدا
 ارتجاال 

  كخبت مكايده كىف سعير  غاضت أناممو كىف بحكر

يقاؿ غاض الماء إذا نقص كغار كخبت سكف ليبيا كالسعير تسعر النار يقكؿ لما مات غاض 
 ت نار كيده ككانت سعيرا عمى اعدائو بحر جكده الذم كاف يفيض عمى الناس بالعطاء كانطفأ

  في المحد حتى صافحتو الحكر  يبكي عميو كما استقػر قػراره

قاؿ ابف جنى كاف يقاؿ قراره كيختار النصب كمف رفعو فبفعمو كمف نصبو فعمى الظرؼ يقكؿ ليس 
ذا كاف بيذه الص فة مف حقو البكاء عميو ألنو لـ يستقر في قبره حتى صافحتو حكر الجنة كا 

 كالمنزلة مف رحمة اهلل تعالى لـ يبؾ عميو بؿ يفرح عميو لكصكلو إلى كرامة اهلل تعالى 
  إف العظيـ عمى العظيـ صبكر  صبران بنى إسحاؽ عنو تكرمػان 

يقكؿ اصبركا عنو كاستعممكا الكـر في الصبر عنو فإف الرجؿ العظيـ يصبر عمى األمر العظيـ 
 لرجؿ العظيـ كركل ابف جنى عف العظيـ أم عف ا
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 كلكؿ مفقكدو سكاه نظير  فمكؿ مفجكعو سكاكـ مشبوه 

 يقكؿ ليس في العالـ مثمكـ كال مثمو ككؿ منكـ عظيـ 
  يمنى كباع المكت عنو قصير  أياـ قائـ سيفو فػي كػفػو اؿ

 أم أذكركـ تمؾ األياـ التي كاف يقاتؿ فييا اعداءه كىك في ميمة مف أجمو ال تمتد إليو يد المكت 
 في شفرتيو جماجـ كنحكر  كلطاؿ ما انيممت بماء أحمر

 كيركم أنيمرت يقكؿ طالما سالت الجماجـ كالنحكر مف االعداء في حدم سيفو بالدماء 
  أف يجزنكا كمحمد مسركر  فأعيد إخكتو برب محػمػدو 

يحزنكا الكجو أف يككف محمد األكؿ النبي عميو الصبلة كالسبلـ المرثي يقكؿ ال ينبغي ليـ أف 
 عميي ألنو مسركر بما أصاره اهلل إليو مف الكرامة 

 كنػكػيري  حياه فييا منػكػره   أك يرغبكا بقصكرىـ عف حفرةو 

قاؿ ابف جنى كأعيذىـ أف يترككا زيارة قبره كيمزمكا قصكرىـ كقاؿ العركضي ما أبعد ما كقع أراد أف 
مف رياض الجنة حتى حياه فييا  ال يحسبكا أف قصكرىـ أكفؽ لو مف الحفرة التي صارت ركضةن 

الممكاف كشرح ابف فكرجة ىذا القكؿ فقاؿ ليس معنى البيت عمى ما ذكره أبك الفتح لكنو يقكؿ 
أعيذىـ إف يظنكا إف قصكرىـ كانت خيرا لو مف قبر حياه فيو الممكاف يقاؿ رغبت بؾ عف ىذا 

في حكميـ خيرا لو مف قبره أم  األمر أم رفعتؾ عنو كالمعنى أعيذىـ أف يرفعكا قصكرىـ فيجعمكىا
 أف قبره خير لو مف تمؾ القصكر كمنزلو في اآلخرة أشرؼ مف منازلو التي كانت في الدنيا 

  عنيا فآجاؿ العداة حصكر  نفر إذا غابت غمكد سيكفيـ

يقكؿ بنك اسحاؽ نفر أم رىط كجماعة إذا سمكا سيكفيـ فغابت عف اغمادىا حضرت آجاؿ 
 كنيـ في تمؾ الحاؿ اعدائيـ ألنيـ يقتم

ذا لقكا جيشان تػيقػف أنػو   مف بطف طير تنكفة محشكر  كا 

التنكفة األرض البعيدة يقكؿ إذا حاربكا جيشا مف االعداء تيقف ذلؾ الجيش أنيـ يحشركف مف 
 بطكف الطير ألنيـ يقتمكاف فتأكميـ الطير 

 أال كعمر طريدىا مبتكر  لـ تثف في طمب أعنة خمييـ

طؼ اعنة خيؿ ىؤالء القـك في طمب عدك إال كعمر ذلؾ العدك الذم طردتو خيميـ بأف يقكؿ لـ تع
 اتبعتو يصير مبتكرا مقطكعا 
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  إف لمحب عمى البعاد يزكر  يممت شاسع دارىـ عف نيةو 

يقكؿ قصدت دراىـ البعيدة لمزيارة عف نيةو أم قصد مف قكليـ نكيت األمر كيجكز أف تككف النية 
ف كاف عمى البعد منو كما بمنعى النكل كىي  البعد كذلؾ لحبي أياىـ ألف المحب يزكر حبيبو كا 

ف شطت بؾ الدار، كحاؿ مف دكنو حجب كأستار، اليمنعنؾ بعد مف زيارتو،  قاؿ، زر مف ىكيت كا 
 إف المحب لمف ييكاه زكار، 

  إف القميؿ مف الحبيب كثير  كقنعت بالمقيا كأكؿ نظػرة

ف ما قؿ منؾ يكثر عندم، كقميؿ ممف تحب كثير كسألو بنك عمر أخذ ىذا مف قكؿ المكصمي، إ
 الميت إف ينفي الشماتة عنيـ فقاؿ ارتجاال 

 إال حنيف دائـ كزفير  أآلؿ إبراىيـ بعد محمد

ىذا استفياـ معناه اإلنكار يقكؿ ليس ليـ بعده إال الحنيف إليو كالزفير عمى فقده كىك متبلء الجكؼ 
 لغـ مف النفس لشدة الكرب كا

 أف العزاء عمييـ محظكر  ما شؾ خابر أمرىـ مف بعده

الخابر العالـ بالشيء مثؿ الخبير كيجكز أف يككف أيضا بمعنى المجرب يقاؿ خبرت األمر اخبره 
أم جربتو كالخبر العمـ كالخبرة التجربة يقكؿ ال يشؾ مف عرؼ أمرىـ كجربو أف الصبر ممنكع 

 م أنيـ ال يصبركف عنو محـر عمييـ لشدة حزنيـ عمى فقده أ
 ساعات ليميـ كىػف دىػكر  تدمى خدكدىـ الدمكع كتنقضي

 أم إنيـ يبدكف عميو دما كيسيركف لفقده حتى يطكؿ عمييـ الميؿ فكأنو دىر لطكلو 
  إال السعاية بينيـ مغفكر  أبناء عـو كؿ ذنبو المرءو 

ذنب مف سعى بينيـ بالنميمة  يقكؿ كؿ مف أذنب إلييـ ذنبا فإنيـ يغفركف لو ذلؾ الذنب إال
 كاإلفساد 

  ككذا الذباب عمى الطعاـ يطير  طار الكشاة عمى صفاء كدادىـ

قاؿ ابف جنى معنى طار الكشاة ذىبكا كىمككا لما لـ يجدكا بينيـ مدخبل قاؿ العركضي فيما امبله 
ككذا الذباب عمى  عمٌي أنو يظمـ نفسو كيغر غيره مف فسر شعر المتنبي بيذا النظر أال يراه يقكؿ

الطعاـ يطير أذىاب ىذا أـ اجتماع عميو كقاؿ طار الكشاة عمى كلك اراد ما قاؿ أبك الفتح لقاؿ 
طار عنو أراد أف الكشاة نمكا بينيـ كتمالئكا كمشكا بالنميمة كقاؿ أبك عمٌي بف فكرجة كيؼ يعني 
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نما يعنى  بقكلو طار ذىبكا كىمككا كقد شبو طيرانيـ عمى صفاء الكداد بطيراف الذباب عمى الطعاـ كا 
أف الكشاة تعرضكا لما بينيـ كجيدكا أف يفسدكا كدىـ كما أف الذباب يطير عمى الطعاـ كمثمو قكؿ 

اآلخر، كجؿ قدرم فاستحمكا مساجمتي، إف الذباب عمى الماذم كقاعي، ىذا كبلمو كالمعنى إف 
ينيـ مف المكدة كالذباب ال يجتمع إال اجتماع الكشاة كسعييـ فيما بينيـ بالنمائـ دليؿ عمى ما ب

عمى الطعاـ ككذلؾ الكشاة إنما يتعرضكف لبلحبة المتكاديف كلـ يعرؼ ابف دكست ىذا البيت البتة 
 ككثيرا مف أبيات ىذا البلديكاف 

 جكدم بيا لعدكه تػبػذير  كلقد منحت أبا الحسيف مكدةن 

مى اختياره كقاؿ أيضا في نفي الشماتة أم حصؿ خمقو عمى ما أراد فكأف القدر يجرم بمراده كع
 عنيـ 

 نطػالػب كأمَّ رزاياه بكترو   ألم صركؼ الدىر فيو نعاتب

البلـ في قكلو ألم حشك كرفك كقكلو تعالى ردؼ لكـ ككقكلو تعالى لمرؤيا تعبركف يريد أم صرؼ 
ككاف األستاذ  مف صركؼ الدىر نعاتب يعني أنيا كثرت فميس يمكف معاتبتيا كال مطالبتيا لكثرتيا

أبك بكر يذىب إلى أف البلـ الـ أجؿ يريد ألجؿ أم صرؼ مف صركؼ الدىر نعاتب اخكاننا 
 فيككف المفعكؿ محذكفا لمعمـ بو كيككف ىذا شكايةن مف الدىر كاالخكاف جميعا 

  كقد كاف يعطي الصبر كالصبر عازب  مضى مف فقدنا صبرنا عػنػد فػقػده

ر غيره إذا عزب الصبر عف الناس يعني في الشدائد كالنكائب يعيف يقكؿ كاف في حاؿ حياتو يصبٌ 
الناس كيحسف إلييـ حتى يصبركا عمى ما ينكبيـ بما ينالكف منو كمف ركل بفتح الطاء فمعناه أٌنو 

 كاف يصبر في المكاطف التي يصعب فييا الصبر 
 الككاكػب أسٌنتو في جانبييا  يزكر األعدل في سماء عجاجة

جة المرتفعة في اليكاء سماء كجعؿ األسنة المعة فييا كالككاكب كما قاؿ بشار، كأف جعؿ العجا
مثار النقع فكؽ رؤسنا، كأسيافنا ليؿ تياكل ككاكبو، كقاؿ أيضا، خمقنا سماء فكقنا بنجكمنا، سيكفا 
 كنقعا يقبض الطرؼ أقتما، كقاؿ اآلخر، نسجت حكافرىا سماء فكقيا، جعمت أسنتنا نجكـ سمائيا، 

  مضاربيا مما انفممف ضرائب  فتسفر عنو كالسيكؼ كأنػمػا
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المضارب جمع مضرب السيؼ كىك حده كضبتو كالضرائب جمع الضريبة كىي الشيء المضركب 
بالسيؼ يقكؿ تنجمي ىذه العجاجة كقد انفمت السيكؼ حتى كأف حدىا الذم يضرب بو كاف 

 يضرب عميو أم كأنيا مضركبات ال ضاربات 

  ليف كىامات الرجاؿ مغارب  كالغمكد مشارؽطمعف شمكسا 

يقكؿ طمعت السيكؼ مف أغمادىا كالشمكس في بريقيا ثـ غربت في ىاـ المضركبيف فصارت 
رؤسيـ مغارب ليا كىذا منقكؿ مف قكؿ أبي نكاس، طالعات مع السقاة عمينا، فإذا ما غربف يغربف 

 فينا، 
 مصائب كلـ يكفيا حتى قفتيا  مصائب شتى جمعت في مصيبة

شتى متفرقة كقفتيا تبعتيا يقكؿ ليست مصيبتنا بو كاحدة بؿ ىي جماعة لعظميا كلـ يكفيا ذاؾ 
 حتى تمتيا مصائب باتيامنا في بابو كقكؿ العداة إٌنا شامتكف بمكتو 

 فباعدنا عنو كنحف األقارب  رثى أبف أبينا غير ذم رحـ لو

مرثي بأف اتيمنا في مكتو بالشماتة كنحف أقاربو ركل الخكارزمي غير ذم رحـ لنا أم أبعدنا عف ال
 عمى الحقيقة 

ال فزارت عارضيو القكاضب  كعرض أٌنا شامتػكف بػمػكتػو   كا 

يركل أخدعيو كالعارضاف جانبا المحية كالقكاضب السيكؼ يقكؿ عرض في مرثيتو بشماتتنا ككاف 
ر كأنو قاؿ ذكر أنا شامتكف حقو أف يقكؿ عرض بأنا شامتكف كلكنو حذؼ الباء عمى ارادة الذك

ال فزارت يجكز أف يككف مف كبلـ المعرض حيكي عنو ما قاؿ كأنو قاؿ ىـ شامتكف  بمكتو كقكلو كا 
ال فزارتني السيكؼ أم قتمت بيا أف لـ يكف األمر عمى ما اقكؿ فيككف ىذا تأكديا لما ذكر  بمكتو كا 

اتة عف أنفسيـ يقكؿ إف لـ يكف األمر مف شماتتيـ كيجكز أف يككف ىذا مف كبلـ الذيف ينفكف الشم
عمى ما ذكر فرمى اهلل عارضيو بالسيكؼ فيككف ىذا تأكيدا لنفي الشماتة كأف األمر ليس عمى ما 

 ذكره 
  لنجؿ ييكدمٍّ تدب العقارب  أليس عجيبان أف بيف بني أبو 

كة يريد ىذا يقكؿ مف العجائب أف تدب عقارب ييكدم أم نمائمو بيف بني أب فيكقع بينيـ العدا
 الذم كاف يمشي بينيـ بالنميمة كالنجؿ الكلد 

  دليبل عمى أف ليس هلل غالب  أال إنما كانت كفاة محػمػدو 
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يقكؿ لما لـ يقدر عمى االمتناع مف المكت مع أنو كاف يغمب جميع الناس دؿ ذلؾ عمى أنو ال 
ف العزيز مع القضاء ذليؿ غالب هلل تعالى كىذا مف قكؿ أبي تماـ، كفى فقتؿ محمد لي شاىد، أ

 كقاؿ يمدح الحسيف بف اسحاؽ التنكخي 
  كيا قمب حتى أنت ممف أفارؽ  ىك البيف حتى ما تأنى الحزائؽ

ىك كناية عف البيف كالنحكيكف يسمكف ما كاف مف مثؿ ىذا االضمار عمى شريطة التفسير كقكلو 
ككقكؿ الشاعر، ىي النفس ما حممتيا تعالى قؿ ىك اهلل أحد كقكلو تعالى فإنيا ال تعمى األبصار 

تتحمؿ، كمثمو كثير كالحزائؽ جمع حزيؽ كىك الجماعة قاؿ لبيد، كحزيؽ الحبشيف الزجؿ، يقكؿ ىك 
البيف الذم فرؽ كؿ شيء حتى ال تتميؿ كال تتأنى الجماعات أف يتفرقكا إذا جرل فييـ حكـ البيف 

لقرب ممف أفارقو يعنى أف األحبة إذا ثـ خاطب قمبو فقاؿ كأنت أيضا عمى ما لؾ مف عبلئؽ ا
 فارقكني ذىب القمب معيـ ففارقني كفارقتو 

  فريقي ىكل منا مشكؽ كشائؽ  كقفنا كمما زاد بثػا كقػكفػنػا

فريقي ىكل نصب عمى الحاؿ مف النكف كاأللؼ في كقكفنا كالعامؿ فييا المصدر يقكؿ كقفنا 
معيما اليكل منا مشكؽ كىك العاشؽ يشكقو الحبيب بعد لمكداع كمما زادنا حزنا أنا كقفنا فريقيف يج

فراقو كشائؽ كىك المعشكؽ يشكؽ عاشقو كأراد منا مشكؽ كمنا شائؽ فحذؼ خبر الثاني لمعمـ بو 
كقكلو تعالى منيا قائـ كحصيد كجعؿ ىذه الحالة تزيده بثا ألف فراؽ األحبة أشؽ عمى القمب مف 

 قة بينؾ كبينيـ فراؽ المجاكريف كالمعارؼ الذيف ال عبل
 الشقائض كصار بياران في الخدكد  كقد صارت األجفاف قرحى مف البكا

قرحى بغير تنكني جمع قريح مثؿ مرضى كجرحى كركل ابف جنى أف المتنبي كاف يقكؿ قرحان 
بالتنكيف عمى أنيا جمع قرحة كما أف بيارا جمع بيارة كىي الكرد االصفر كالمعنى أف األجفاف قد 

رت حمرة الخدكد صفرةن ألجؿ البيف كما قاؿ عبد الصمد بف المعذؿ، باكرتو الحمى قرحت كصا
كراحت عميو، فكستو حمى الركاح بيارا، لـ تشنو لما ألحت كلكف، بدلتو باإلحمرار اصفرارا، كقاؿ 

 الطاءم، لـ تشف كجيو المميح كلكف، حكلت كرد كجنتيو بيارا، 
 كمكلػكد كقػاؿ ككامػؽكميت   عمى ذا مضى الناس اجتماع كفرقة

يذكر اختبلؼ أحكاؿ الدىر كالناس يقكؿ عمى ىذا مضى الناس قبمنا ليـ اجتماع مرة كفرقة مرة 
كمنيـ ميت يمكت كمكلكد يكلد كمنيـ مبغض كمحب كما قاؿ األعشى، شباب كشيب كافتقار 

 كثركة، فممو ىذا الدىر كيؼ ترددا، 
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  ا شاب الزماف الغرانؽكشبت كم  تغير حالي كالميالي بػحػالػيػا

جكز كؿ شيء كسطو كالميارم جمع ميرية كىي اإلبؿ المنسكبة إلى قبيمة مف اليمف يقاؿ ليا ميرة 
ابف حيداف كيقاؿ ميارل بفتح الراء كميارو بكسر الراء مثؿ صحارل كصحارو يقكؿ لصاحبو سؿ 

الجف كعف إبمنا الميارل أيف تقع البيد تخبرؾ أيف يقع الدف منيا بيذه المفازة أم كنا أسرع فييا مف 
 منيا الظمماف في السرعة أم أنيا كانت أسرع منيا كالنقنؽ ذكر النعاـ 

  محياؾ فيو فاىتدينا السمالؽ  كليؿ دجكجي كأنا جمت لنػا

الدجكجي المظمـ ال يستعمؿ بغير ياء النسبة كجمت كشفت كاظيرت السمالؽ جمع سممؽ كىي 
ؿ رب ليؿ مظمـ كاف السمالؽ التي كنا نقطعيا اظيرت لنا كجيؾ حتى األرض البعيدة الطكيمة يقك 

اىتدينا لمطريؽ كىذا كقكؿ زاحـ العقيمي، كجكه لك أف المدلجيف اعتشكا بيا، صدعف الدجى حتى 
 ترل الميؿ ينجمي، ككقكؿ أشجع، ممؾ بنكر جبينة، نسرم كبحر الميؿ طامي، 

  كباف لكال األيانؽكال جابيا الر   فما زاؿ لكال نكر كجيؾ جنحو

 جنح الميؿ إقبالو بظبلمو يجنح عمى النيار أم يميؿ عميو فيذىب ضكءه 
  مف السكر في الغرزيف ثكب شبارؽ  كىز أطار النـك حػتػى كػأنػنػي

يقاؿ ثكب شبارؽ إذا كاف مقطعا كىك كاحد كجمعو شبارؽ كاليز كالتجريؾ يعني تحريؾ اإلبؿ 
يمنع النكـ حتى يصير اإلنساف مف غمبة النـك مائدا بيف الغرزيف  ركبانيا في سرعة سيرىا كذلؾ
 كالثكب الخمؽ لكثرة تمايمو 

 الشػكاعػؽ عمييا كترتج الجباؿ  بمف تقشعر األرض خكفا إذا مشى

بمف بدؿ مف قكلو بابف اسحاؽ إال أنو اعاد العامؿ كاالقشعرار أف ينتفش شعر الرجؿ عمى بدنو إذا 
ؿ أخذتو فشعريرة كتريج تضطرب كتتحركة يقكؿ تيابو األرض إذا مشى اصابو خكؼ كمنو يقا

 عميياكتتحرؾ الجباؿ الطكاؿ خكفا منو 
  يرجى الحيا منو كتخشى الصكاعؽ  فتى كالسحاب الجكف يخشى كيرتجى

الجكف األسكد ىنا كركاه ابف جنى بضـ الجيـ كقاؿ السحاب جمع سحابة كلذلؾ قاؿ الجكف بضـ 
كالمعنى مرجك مييب يرجى نفعو كيياب ضره كالسحاب يرجى مطره كتخشى  الجيـ ألنو جمع

 صكاعقو كىذا كقكؿ البحترم، سماحا كبأسا كالصكاعؽ كالحيا، إذا اجتمعا في العارض المتراكـ، 
  كتكذب أحيانان كذا الدىر صادؽ  كلكنيا تمضي كىػذا مػخػيـ
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كىذا مقيـ في كؿ كقت كالسحاب قد شبيو بالسحاب ثـ ذكر تفضيمو عمى السحاب بأنيا تمضي 
 يكذب في الرعد كالبرؽ بأف ال يككف فيو مطر كالممدكح صادؽ فيما يعد كقكؿ 

  مغاربيا مف ذكره كالمشارؽ  تخمى مف الدنيا لينسى فما خمت

يعني زىد في الدنيا ففارقيا كتركيا لينسى إعراضا عف الخمؽ كلـ يزده ذلؾ إال جبللة قدر ألنو لـ 
 نيا مف ذكره تخؿ الد

 فيف مدارييا كىف المخانػؽ  غذل اليندكانيات بالياـ كالطمي

يقاؿ سيؼ ميند كىندم كىندكاني إذا عمؿ بببلد اليند كالمدارم جمع المدرم كىك ما يحؾ بو 
الرأس كالمخانؽ القبلئد يقكؿ غذل سيكفو بمحـك رؤس األعداء كأعناقيـ فقد طالت صحبتيا 

احبيا المدارم كالمخانؽ يعني إذا عمت سيكفو الرؤس صارت بمنزلة لمرؤكس كاألعناؽ كما تص
ذا عمت األعناؽ صارت بمنزلة المخانؽ   المدارم كا 

  كتخضب منيف المحى كالمفارؽ  تشقؽ منيف الجػيكب إذا غػزا

يقكؿ إذا غزا شققت الثاكبلت جيكبيف لكثرة ما تقتمو سيكفو كتخضب المحى كالمفارؽ بما يسيمو مف 
 ء الدما

  كيصمي بيا مف نفسو منو طالؽ  يجنبيا مف حتفو عنػو غػافػؿ

يقاؿ جنبتو الشيء إذا باعدتو عنو يقكؿ مف غفؿ عنو حتفو كلـ ينقص أجمو يبعد مف سيكفو كال 
 يصير مقتكال بيا كيقاسي ببلءىا مف نفسو طالؽ منو أم فارقتو كالمرأة الطالؽ مف الزكج تفارقو 

  يرل ساكتا كالسيؼ عف فيو ناطؽ  ػاكػتيحاجي بو ما ناطؽ كىك س

يحاجي بو أم يغالط مف األحجية كىي الكممة المخالفة المفظ لممعنى كالشيء الممغز بو يمقى عمى 
اإلنساف ليستنبط معناه كما قاؿ أبك ثركاف ما ذك ثبلث آذاف يسبؽ الخيؿ بالردياف يعني السيـ 

أقاـ كثبت فقيؿ ليا أحجية ألف الممقى عميو يحتاج كآذانو قذذه كأصؿ الكممة قكليـ حجا يحجك إذا 
إلى التثبت كالتفكر كالمعنى أف الناس يحاجي بعضيـ بعضا بيذا الممدكح يقكلكف ما ناطؽ كىك 
ساكت ثـ فسر ىذا بالمصراع األخير فقاؿ يرل ساكتا يعني الممدكح ال ينطؽ بالفخر كال يذكر 

اره فيك يدؿ عمى شجاعتو كيخبر بحميد غنائو شجاعتو كالسيؼ عف فيو ناطؽ بما يبدك مف آث
 كجميؿ ببلئو 

  كال عجب مف حسف ما اهلل خالؽ  نكرتؾ حتى طاؿ منؾ تعجػبػي
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نكرت الشيء كأنكرتو إذا لـ تعرفو كلـ يستعمؿ مف نكر إال ىذا المفظ لفظ الماضي كمنو قكؿ 
معا، يقكؿ أنكرت أف يككف األعشى، كأنكرتني كما كاف الذم نكرت، مف الحكادث إال الشيب كالص

 أحد مثمؾ في فضمؾ كاستغربت ذلؾ حتى طاؿ تعجبي ثـ عممت قدرة اهلل تعالى عمى خمؽ ما يريد 
 كفي كؿ حرب لممنية عاشؽ  كأنؾ في اإلعطاء لمماؿ مبغض

 كالسكابؽ كحؿ بيا منؾ القنا  أال قمما تبقى عمى ما بدا لػيػا

 زؿ بيا منؾ مف كثرة استعماليا في الحركب كالغارات يقكؿ الخيؿ كالرماح ال تبقى عمى ما ن
  فإف لحت ذابت في الخدكر العكاتؽ  خؼ اهلل كاستر ذا الجماؿ ببػرقػع

يقكؿ استر جمالؾ ببرقع ترسمو عمى كجيؾ فإنؾ إف ظيرت ذابت الشكاب في خدكرىف شكقا إليؾ 
 دـ حيضيا كعشقا لؾ كيركم حاضت كذلؾ أف المرأة اشتدت شيكتيا كأفرطت ساؿ 

 كيجدك بؾ السفار ما ذر شارؽ  سيحيى بؾ السمار ما الح كككب

أم يحيكف الميؿ بذكرؾ كحديثؾ كالمسافركف يغنكف بمدائحؾ فيحدكف اإلبؿ بيا كقكلو ما الح 
كككب كما ذر شارؽ مف الفاظ التأبيد كالمعنى أبدا أم أنت أبدا تذكر في األسمار كيجدل 

الظاىر كقكـ يقكلكف ما الح كككب أم ما بقي مف الميؿ شيء كما  بمدائحؾ في األسفار ىذا ىك
ذر شارؽ أم ما بقي مف النيار شيء ترل فيو الشمس كبيذا قاؿ ابف جنى أم يسيركف إليؾ نيارا 
ذا جاء الميؿ سمركا بذكرؾ كالقكؿ ىك األكؿ ألف الحداء ال يختص بالنيار بؿ  فينشدكف مديحؾ كا 

 كغالب العادة  يككف بالميؿ في أكثر األمر
  كال تحـر األقدار مف أنت رازؽ  فما ترزؽ األقدار مف أنت حػاـر

 فػاتػؽ كال ترتؽ األياـ ما أنت  كال تفتؽ األياـ مػا أنػت راتػؽ

يعني أف األقدار كاألياـ ال تخالفو فيما يصنع مف حرماف كرزؽ كرتؽ كفتؽ بؿ ىي مكافقة لو كما 
 حطو، كال يضع الناس مف يرفعو، قاؿ أشجع، فبل يرفع الناس مف 

 الحػؽ كغيرم بغػير الػبلذقػية  لؾ الخير غيرم راـ مف غيرؾ الغني

لؾ الخير دعاء لمممدكح باف يرزؽ الخير ثـ قاؿ غيرم يطمب الغني مف غيرؾ أم أنا ال أطمبو إال 
 منؾ كغيرم يمحؽ بغير بمدؾ أم أنا ال أقصد إال بمدؾ 

 الػخػبلئؽ كمنزلؾ الدنيا كأنػت  منىىي الغرض األقصى كرؤيتؾ ال
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يقكؿ بمدؾ المطمكب االبعد أم ىي أبعد ما يطمبو اإلنساف فإذا بمغيا لـ يطمب بعدىا شيئا كالدنيا 
 كميا منزلؾ أم في منزلؾ ما في الدنيا كميا كأنت جميع الناس.

نما ىجي عمى لسانو فعاتبو محمد بف  إسحاؽ فقاؿ  كبمغ محمد بف إسحاؽ أف أبا الطيب ىجاه كا 
  كتحسب ماء غيرم مف إناءم  أتنكر يا ابف إسحػاؽ إخػائي

يقكؿ مستفيما متعجبا أتنكر مؤاخاتي إياؾ كتظف أف ما ىجيت بو مف قبمي كضرب المثؿ بالماء 
 كاإلناء 

  بأنؾ خير مف تحت السماء  أأنطؽ فيؾ ىجرا بعد عممي

 د عممي أنؾ خير الناس يقكؿ ال أنطؽ فيؾ باليجر كىك القبيح مف القكؿ بع
  كأمضي في األمكر مف القضاء  كأكره مف ذباب السيؼ طعػمػا

كأكره طعما عمى العدك مف طرؼ السيؼ كأنفذ فيما تريد مف األمكر مف القضاء كىذا مف مبالغة 
 الشعراء يقصدكف بمثؿ ىذا المبالغة ال التحقيؽ 

 ءفكيؼ مممت مف طكؿ البقا  كما أرمت عمى العشريف سني

 أم ما زادت سنك عمرم عمى العشريف فكيؼ أمٌؿ طكؿ البقاء بالتعرض ليجائؾ 
 بالػيػجػاء فأنقص منو شيئان   كما استغرقت كصفؾ في مديحي

 يقكؿ لـ أستكؼ أكصاؼ مدحؾ كأنا باستتماميا أكلى مني باألخذ في ىجائؾ 
  أيعمى العالمكف عف الضياء  كىبني قمت ىذا الصبح لػيؿ

  جعمت فداءه كىـ فداءم  سديف كأنت مرءتطيع الحا

قكلو جعمت فداءه في مكضع الدعاء كجعمو كصفا لمنكرة كالكصؼ إذا كاف جممة يجب أف يككف 
خبرا يحتمؿ الصدؽ كالكذب مف بيف سائر أقساـ الكبلـ فبل يجكز الكصؼ بو كلكنو حممو عمى 

الراجز، مازلت أسعى معيـ كأختبط،  المعنى كأنو قاؿ كأنت امرء مستحؽ ألف أقكؿ لو ىذا كما قاؿ
حتى إذا جاء الظبلـ المختمط، جاءكا بضيح ىؿ رأيت الذيب قط، فجعؿ االستفياـ كصفا كأنو أراد 

جاءكا بضيح يقكؿ رآه ىؿ رأيت الذيب قط كمعنى البيت أنو ينكر عميو طاعتو لحساده بعد أنو 
 يدعك اهلل باف يجعمو فداءه كيجعؿ الحساد فداء المتنبي 

  كبلمي مف كبلميـ اليراء  كىاجى نفسو مف لـ يمػيز

 اليراء الساقط مف الكبلـ الذم ال خير فيو يقكؿ ترؾ تمييز كبلمي مف كبلميـ ىجاء منؾ لنفسؾ 
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ف مف العجائب أف تراني  فتعدؿ بي أقؿ مف اليباء  كا 

يباء في اليكاء يقكؿ مف العجائب أف ترني كتعرفني ثـ تسكم بيني كبيف خسيس أقؿ مف اجزاء ال
 يعني غيره مف الشعراء 

  طمعت بمكت أكالد الزناء  كتنكر مكتيـ كأنا سػيػيؿ

يقكؿ تنكر مكت حسادم كأنا الطالع عمييـ بمكتيـ كالعرب تزعـ أف سييبل إذا طمع كقع الكباء في 
األرض ككثر المكت يقكؿ فأنا سييؿ عمى أكالد الزني خاصة أم أنيـ يمكتكف حسدا لي كقاؿ 

 أيضا يمدح الحسيف بف اسحاؽ التنكخي 
  لعؿ بيا مثؿ الذم بي مف السقـ  مبلـ النكل في ظمميا غاية الظمـ

يقكؿ لكمي الفراؽ في تفريقو بيننا كظممو أيانا بالبعد غاية الظمـ منيا فمعمو يعشقيا كعشقي إياىا 
قاؿ محمد ابف كىيب،  فمذلؾ يختارىا لنفسو كيحكؿ بيني كبينيا كيريد بالسقـ العشؽ كىذا كما

كحاربني فيو ربب الرزماف، كأف الزماف لو عاشؽ، كقد قاؿ البحترم، قد بيف البيف المفرؽ بيناف 
 عشؽ النكل لربيب ذاؾ الربرب، ثـ حقؽ ذا المعنى فقاؿ 

  كلك لـ تردكـ لـ تكف فيكـ خصمي  فمك لـ تغر لـ تزك عني لقػاءكػـ

 لما طكت لقاءكـ عني كلما خاصمتني بسببكـ يقكؿ لك كانت النكل ال تغار عميكـ 
 الػػػػػػػػػػػػػػػظػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية بػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػكدة أمػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػمة

 ػػػػػػػػػػػػػيالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

كالكلي الذم يميو كىك منقكؿ  إليو فميتيا أنعمت عمٌي برجكعيا إلى الكصؿ مرة أخرل كالكسمي أكؿ مطر في السنة بالكسمي أكؿ ما بدأت بو كبالكتي ما بعد ذلؾ مف الكصؿ يقكؿ أنيا بدأت بكصؿ ثـ لـ تعد بغير كلي كاف نائميا الكسمييريد بنائميا كصاليا كأراد
  تجعمييا بيضة الديؾ، أكفيت مف ذاؾ شاكر، كالمعنى مف قكؿ بشار، قد زرتني زكرة في الدىر كاحدة، ثنى كال ؿ ذم الرمة، لني كلية تمرع جنابي فإنني، لكسمي مامف قك 

 فػػػػػػػػػػػػػػػاىػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػرة ترشػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـالػػػػ الػػػػػػػػػػػػػػػكجػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػارد ترشػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػػػػػر 

ذا  نما خص السحرة ألف االفكاه تتغير عند ذلؾ كا  الترشؼ المص كالظمـ ماء األسناف كبريقيا كا 
لمداـ كصكب كانت طيبة النكية في آخر الميؿ كاف امدح ليا اال ترل إلى قكؿ امرء القيس، كأف ا

الغماـ، كريح الخزامى كنشر القطر، يعؿ بو برد أنيابيا، إذا طرب الطائر المستجر، كقاؿ زىير 
أيضا، كأف ريقتيا بعد الكرل اغتبقت، مف طيب الراح لما بعد أ، عتقا، كقاؿ الحارثي، كأف بفييا 

دت نار حبو تميبا لذلؾ قيكةن بابمية، بماء سماء بعدكىف مزاجيا، كالعاشؽ إذا مص ريقيا معشكقة زا
 قاؿ، ترشفت حر الكجد مف بارد الظمـ، 
  كمبسميا الدرمُّ في الحسف كالنظـ  فتاة تساكل عقدىػا ككػبلمػيػا
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يريد أف كبلـ مف قبلدتيا كنظقيا كثغرىا الذم تبسـ عنو سكاء في الحسف كالنظـ فيي دربة العقد 
لمباسـ، كقدزاد النطؽ في ىذا البيت كقد قاؿ كالكبلـ كالثغر كىذا كقكلو، كأف التراقي كشحت با

البحترم، فمف لؤلؤو تبديو عند ابتساميا، كمف لؤلؤو عند الحديث تساقطة، فذكر أيضا شيئيف كقد 
ف نطقت در فدر كبلميا،كلـ أر درا قبميا ينظـ الدرا، فذكر شيئا كاحدا  قاؿ المؤمؿ بف أميؿ، كا 

معنى فقاؿ، كمفارؽ نفسي الفداء لنفسو، كدعت صبرم كأخذ أبك المطاع ابف ناصر الدكلة ىذا ال
عنو في تكديعو، كرأيت منو مثؿ لؤلؤ عقده، مف ثغره كحديثو كدمكعو، كزاد ذكر الدمكع عمى 

 المتنبي 
  معتقة صيباء في الريح كالطعـ  كنكيتيا كالمنػدلػي كقػرقػؼ

استكت منيا ىذه األشياء في المندلي العكد الذم يتخبر بو كالقرقؼ مف اسماء الخمر يقكؿ قد 
نما يستكم في الذكؽ شيئاف النكية كالخمر لف العكد مر المذاؽ كلكنو جمع  طيب الرائحة كالذكؽ كا 
بينيا في الريح كأراد في الطعـ شيئيف ثـ النكية أيضا ال طعـ ليا ألنيا رائحة الفـ كاستقاـ الكبلـ 

لى اقامة ا لكزف فذكر الطعـ فأفسد الختبلؼ ما ذكره في إلى ذكر الريح ثـ احتاج إلى القافية كا 
 الطعـ 

  كاطعنيـ كالشيب في ثكرة الدىـ  جفتني كأني لست انطؽ قكمػيػا

نما قاؿ ىذا لف نساء العرب  يقكؿ جفتني بيجرىا كأني لست األفصح كاألشجع عف عشيرتيا كا 
رأتو يطحف، تقكؿ كصكت يممف إلى الشجاع كالفصيح أال ترل إلى قكؿ العنبرم لما ازدرتو امرأتو ك 

كجييا بيمينيا، أبعمي ىذا بالرحى المتقاعسف فقمت ليا ال تعجمي كتبيني، ببلءم إذا التفت عمى 
الفكارس، فذكر ليا شجاعتو كحسف ببلئو عند الحرب لترغب فيو فذكر أبك الطيب أف ىذه ناقضت 

خيؿ الشيب سكداء لتمطخيا عادة امثاليا بجفائو كقكلو كالشيب في صكرة الدىـ يعني إذا رئيت ال
بالدماء كجفافيا عمييا كما قاؿ الجعدم، كننكر يـك الركع ألكاف خيمنا، مف الطعف حتى نحسب 

 الجكف أشقرا، 
  كتنكزني األفعى فيقتميا سمي  يحاذرني حتفي كأني حتػفػو

نما يريد أف قرني الذم منو حتفي لك قاتمني لحذرني كأن ي حتفو أم الحتؼ ال يتصكر منو الحذر كا 
كأني اقتمو يقينا كاغمبو فيك يحذرني حذر ف تيقف ىبلكو مف جية إنساف كيحتمؿ أف يككف ىذا 

تجاكز كمبالغة في كصؼ شجاعتو كقكلو كتنكزني األفعى أم يتعرض لي أعي عدكم فاىمكو كقد 
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جعؿ عدكه قسميف حاذر يحاذره كمتعرض لو ييمكو المتنبي كلما سمي عدكه األفعيى سمي قكة 
 نفسو كشجاعتو السـ لشدة تاثيره في عدكه 
  كبيض السريجيات يقطعيا لحمي  طكاؿ الردينيات يقصفيػا دمػي

السريجيت السيكؼ منسكبة إلى سريج قيف كاف يعمميا يقكؿ الرماح تتقصؼ قبؿ الكصكؿ إلى اراقة 
لؾ لحمو جمي كالسيكؼ تتقطع قبؿ قطع لحمي فجعؿ دمو يقصفيا لما كاف السبب في قصفيا ككذ

 كالفعؿ قد ينسب إلى مف كاف سببا فيو 
  أخؼ عمى المرككب مف نفسي جرمي  برتني السرل برل المػدل فػددنػنػي

أنث السرل عمى أنيا جمع سرية كيرل المدل المصدر المضاؼ إلى الفاعؿ أم كما تبرل المدل 
يى أخؼ بالنصب مف فمي كابدؿ جرمي مف المضير المفعكؿ في رددنني ىذا عمى ركاية مف رك 

ال فقد تـ المعنى دكنو كمف ركل أخؼ  قامة القافية كا  نما ابدؿ جرمي مف الضمير الثبات الكزف كا  كا 
بالرفع فيك مبتدأ كجرمي خبره كالجممة في مكضع النصب عمى الحاؿ كما تقكؿ مررت بزيد ثكبو 

 حسف أم في ىذه الحاؿ 
  ىما عمميإذا نظرت عينام ساكا  كأبصر مف زرقاء جػك ألنػنػي

جك قصبة اليمامة كزرقاء اسـ امرأة مف أىؿ جك كانت شديدة البصر تدرؾ ببصرىا الشيء البعيد 
فضربت العرب بيا المثؿ فقالكا أبصر مف زرقاء اليمامة كفضؿ نفسو عمييا فقاؿ إذا نظرت عينام 

كل ابف جنى ساكاىما عممي أم أنيما ال يسبقاف عممي فإذا رأيت الشيء ببصرم عممتو بقمبي كر 
شأكاىما عممي كالشأك األمد كالغاية يقكؿ إذا نظرت عينام فغايتاىما أف تعرفا ما عممتو كيركل 

شاءىما أم سبقيما مقمكب شأم كما يقاؿ رأم كراء كنأم كناء كيركل أيضا سأكاىما عممي كالسأك 
 اليمة أم ىمة ىيني أف تريا ما عرفت 

  ى اإلسكندر السد مف عزميكأف بن  كأني دحكت األرض مف خبرتي بيا

الدحك البسط يصؼ كثرة اسفاره كتقمبو في الببلد حتى عرؼ األرض كميا كحتى كأنو بسطيا لعممو 
بيا كيذكر قكة عزمو عمى األمكر فكأف اإلسكندر بنى السد بيف الناس كبيف ياجكج كماجكج مف 

 عزمو 
 ـالفي فأبدع حتى جؿ عف دقة  أللقي ابف إسحاؽ الذم دؽ فيمو
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يقكؿ برتني السرم أللقي ابف اسحاؽ يعني تكمفت المشاؽ أللقاه ثـ كصفو بدقة الفيـ فقاؿ ابدع في 
دقة فيمو حتى جؿ عف أف يكصؼ بو فقاؿ أنو عالـ بالغيب كيجكز أف يككف المعنى أنو أرتفع 

 عف إدراؾ دقة الفيـ إياه 
  يمذ بيا سمعي كلك ضمنت شتمي  كأسمع مف الفاظو المغة الػتػي

ف شتمو لصحة  يركل ليا كيركل كغف يريد أنو صحيح المفظ مستحمي الكبلـ يمتذ سمعو بكبلمو كا 
 لفظو كعذكبة كمماتو يقاؿ الذذت الشيء كلذذت بو أم استمذذتو 

 عرنينيا بدر النجـك بنى فيـ  يميف بني قحكاف رأس قضاعةو 

رنيف أم أنو رئيسيـ كبو عزىـ يعني أنو في ىؤالء كاليميف مف الجسد كفي ىؤالء كالراس كالع
 كالعنيف يجعؿ مثبل في العز ككذلؾ األنؼ كجعمو كالبدر في بني فيـ الذيف ىـ كالنجـك 

  صرير العكالي قبؿ قعقعة المجـ  إذا بيت األعداء كاف استماعػيػـ

 قاؿ ابف جنى أم يبادر إلى أخذ الرمح فإف لحؽ اسراج فرسو فذاؾ كال ركبو عريانا كىذا ىذياف
المبرسـ كالتائـ ككبلـ مف لـ يعرؼ المعنى يقكؿ إذا كافاىـ ليبل أخفى تدبيره كمكره كنحفظ مف أني 

فطف بو فيأخذىـ عمى غفمة حتى يسمعكا صرير رماحو بيف ضمكعيـ قبؿ أف يسمعكا أصكات 
المجـ متحركة في احناؾ خيمو كلـ يعرؼ ابف دكست ىذا ايضا ألنو قاؿ في تفسيره ألف رماحو 

الييـ قبؿ كصكؿ خيمو إلييـ كليس يتصكر ما قالو إال أف يأتييـ راجبل كالمعنى أنو ييجـ  تصؿ
 عمييـ فبل يشعركف بو إال إذا طعنيـ برماحو إلخفائو ذلؾ بمطؼ تدبيره 

ف يئف   بو يتميـ فالمكتـ الجابر اليتـ  مدؿُّ األعزاء المعز كا 

قكما كضع آخريف كقكلو يئف أم يحيف مف  أم ىك لمذؿ األعزاء كمعز األذالء أيضا ألنو يرفع
قكليـ آف يئيف أم حاف قاؿ األصمعي ال مصدر آلف كقاؿ أبك زيد يقاؿ فيو أينا كقكلو بو أم عمى 
ف حاف يتميـ يعني يتـ األعزاء فيك المكتـ كىك أيضا الجابر اليتـ يريد أنو يقتؿ اآلباء  يديو يقكؿ كا 

  ثـ يحسف إلى إبناءىـ األيتاـ ليصطنعيـ
ف تمس داء في القمكب قناتو   فممسكيا منو الشفاء مف العدـ  كا 

يقكؿ إف أكدل قمكب المطعكنيف بقناتو فإف الذم أمسكيا ىك الذم يشفى مف الفقر بعطائو كمف 
 ركل بفتح السيف فإنو أراد مكضع اإلمساؾ كىك كفو 

  عمى الياـ إال أنو جائر الحكـ  مقمد طاغي الشفرتيف محكػـ
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فو جعمو طاغي الشفرتني كىما حداه لكثرة ما يقتؿ كىك محكـ عمى رؤكس اعدائو جائر يعني سي
 في حكمو لنو يحكـ بقتؿ جميعيـ فبل يبقى منيـ أحدا 

  يرل قتؿ نفس ترؾ رأس عمى جسـ  تحرج عف حقػف الػدمػاء كػأنػو

يقكؿ أنو يريؽ  التجرج الكؼ عف الشيء كاإلمساؾ عنو كحقف الدماء أمساكيا كحفظيا في األبداف
دماء اعدائو كال يمسكيا كأنو يرل ترؾ رأس مف رؤكس األعداء عمى جسمو قتؿ نفس ال يحؿ لو 

 قتميا أم يتحرج مف ىذا كما يتحرج مف ذاؾ 
  عمى كثرة القتمى بريئا مف اإلثـ  كجدنا ابف إسحاؽ الحسني كجده

كجده ككاف غازيا يقتؿ الكفار فكاف لما كصفو بكثرة القتؿ ذكر أنو ال يقتؿ إال مف يستحؽ القتؿ 
بريا مف إثـ القتؿ عمى كثرة ما لو مف القتمى كركل ابف جنى كحده بالحاء كقاؿ أم كحد ىذا 

السيؼ كىك كثير القتؿ كال إثـ عميو ألنو ال يضع الشيء في غير مكضعو كما إف حد السيؼ 
لـ تنصؿ مف جرائميا، إف كثير القتؿ كىك غير آثـ كما قاؿ الطاءم في الرماح، إف أجرمت 

 أساءت إلى األقكاـ لـ تمـ، 
  أللحقو تضييعو الحـز بالحـز  مع الحـز حتى لك تعمد تركو

يقكؿ الستيبلء الحـز عميو يمحقو تركو إياه بفعمو حتى لك أراد ترؾ الحـز لـ يمكنو كىذا منقكؿ مف 
 أناممو،  قكؿ أبي تماـ، تعكد بسط الكؼ حتى لك أنو، ثناىا لقبض لـ تطعو

 القدـ آلخره الطبع الكريـ إلى  كفي الحرب حتى لك أراد تأخرا

يقكؿ ىك صاحب الحرب كفي الحر بأبدا حتى لك اراد تأخرا لكاف تأخره تقدما إذ ليس عنده إال 
 التقدـ كالمعنى ألخره الطبع الكريـ عف التأخر إلى التقدـ 

  ف صاحب الجـربيا فضمة لمجـر ع  لو رحمة تحيي العظػاـ كغػضػبة

أم بمغت رحمو إلى أنيا تكاد تحيي العظاـ الميتة أم فضمت عف األحياء كأدركت األمكات 
كغضبو فضؿ عف صاحب الجـر فضمةن ىي لمجـر يعني أنو ييمؾ بغضبو المجـر كيفنى ذلؾ 
الجـر الذم جناه حتى ال يجنى أحد تمؾ الجناية كال يأتي بذلؾ الجـر خكفا مف غضبو فغضبو 

نى المجـر أيضا كلـ يعرؼ ابف جنى ىذا فقاؿ إذا أغضبو مجـر ألجؿ جـر جناه تجاكزت يف
ما جازاه فتجاكز قدر جرمو  غضبتو أيضا قدر الجـر فكانت اعظـ منو فإما احتقره فمـ يجازه كا 

 فأىمكو كىذا ىكس ال يساكم الحكاية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 127 

  عمى كجنتيو ما انمحى أثر الختـ  كرقة كجوو لك ختمت بػنػظػرةو 

يقكؿ ىك رقيؽ الكجو حياء ككرما فمك نظرت إليو لظير عمى رقة كجيو أثر نظرؾ كأثر الختـ ثـ 
 ال يذىب ذلؾ األثر كال ينمحيد 

  كعؼ فجازاىف عني عمى الصـر  أذاؽ الغكاني حسنو ما أذقػنػنػي

عف  الغكاني النساء الشكاب يقاؿ أنيف البلتي غنيف بجماليف عف الحمى كيقاؿ غنيف بأزكاجيف
الرجاؿ كيقاؿ الغانية التي غنيت بيت أبكييا كلـ يقع عمييا سباء يقكؿ فعؿ بيف ما فعمف بيف ألنيف 

 عشقنو فمـ يكاصميف كعؼ عنيف فكاف ذلؾ جزاء ليف عف مصارمتيف أيام 

  ليذا األبي الماجد الجائد القـر  فدل مف عمى الغبراء أكليـ أنا

صر ال غير كاألبي بمعنى اآلبي كىك الذم يأبى الدينايا الفداء يمد كيقصر فإذا فتحت الفاء ق
 كالجائد الفاعؿ مف جاد يجكد كالقـر السيد كاصمو الفحؿ مف اإلبؿ يترؾ لمفحمة كال يحمؿ عميو 

  فما الظف بعد الجف بالعرب كالعجـ  لقد حاؿ بيف الجف كاألمػف سػيفػو

 فما ظنؾ باألنس بعد خكؼ الجف يقكؿ أخاؼ سيفو الجف حتى حاؿ بينيـ كبيف أف يأمنكه 
  جرت جزء مف غير نار كال فحـ  كأرىب حتى لك تػأمػؿ درعػو

 أم أخاؼ كؿ احد حتى لك نظر بييبتو إلى درعو لذابت جزعا مف خكفو كجرت جرل الماء 
 لقيؿ كريـ ىيجتو ابنة الكـر  كجاد فمك ال جكده غير شارب

لقاؿ الناس أنو كريـ حركتو الخمر كبعثتو عمى الجكد أم لكال أنو يجكد بالماؿ كلـ يشرب الخمر 
 كعني بابنة الكـر الخمر كىذا مف قكؿ البحترم، ضحى كاىتز لممعركؼ حتى قيؿ نشكاف، 

 بالػرغػـ بشيكتنا كالحاسدكا لؾ  أطعناؾ طكع الدىر يابف ابف يكسؼو 

اطعناؾ كما اطاعكـ قكلو طكع الدىر يجكز أف يككف المصدر مضافا إلى الفاعؿ فيككف المعنى 
الدىر كيجكز أف يككف مضافا إلى المفعكؿ كىك الظاىر فيككف المعنى اطعناؾ نياية الطاعة 

شيكة منا لطاعتؾ كما نطيع الدىر كال ينفؾ أحد مف طاعة الدىر كاطاعؾ حاسدكؾ عمى رغميـ 
كمثمو كثير  حكفا منؾ كأراد كالحاسدكف فحذؼ النكف ألنو شبية بالفعؿ كأنو قاؿ كالذيف حسدكؾ

قاؿ عبيد، كلقد يغنى بو جيرانؾ الممسككا منؾ بأسياب الكصاؿ، أراد الممسككف كأنشد جميع 
النحكييف، الحافظكا عكرة العشيرة ال، يأتييـ مف كرائيـ ككؼ، كاراد الحافظكف كلذلؾ نصب العكرة 

كل فيما انشده كقرأ بعض القراء كالمقيمي الصبلة بالنصب كمف ركل الحاسدكؾ فيك كركاية مف ر 
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النحكيكف الحافظك عكرة العشيرة ككقراءة العامة كالمقيمي الصبلة ألف النكف إذا حذفت لؤلضافة 
فالكجو أف يخفض المضاؼ إليو كيجكز إدخاؿ األلؼ كالبلـ في إسـ الفاعؿ مع االضافة خاصة 

بنا، كخمقت عبدا كقكؿ عنترة، الشاتمي عرضي كلـ أشتميما، ككقكؿ عمرك يا أييا المغتابنا جيبل 
ألف المعنى يا أييا الذم يغتابنا كارتفع الحاسدكا بالعطؼ عمى الضمير في اطعناؾ كحسف العطؼ 

ف لـ يؤكد لطكؿ الكبلـ   عمى الضمير المرفكع كا 
  لخمناؾ قد أعطيت مف قكة الكىـ  كثقنا بأف تعطى فمك لـ تجد لػنػا

 ك لـ تعطنا لظنناؾ قد أعطيتنا يقكؿ كثقنا بأنؾ تعطينا لما تحققناه مف جكدؾ فم
  كطف الذم يدعك ثناءم عميؾ اسمى  دعيت بتقريظيؾ في كؿ مجػمػس

يقكؿ لكثرة مدحي أياؾ دعيت مادحؾ كشاعرؾ كالذم يدعكني يظف أف أسمي ثناءم عميؾ فيقكؿ 
ي يا مثني فبلف كأراد الذم يدعكني فحذؼ المفعكؿ كلمظف في البيت مفعكالف أكليما اسمي كالثان

ثناءم كىذا المعنى مف قكؿ الناس مف أكثر مف شيء عرؼ بو كقد قاؿ جعفر بف كثير لجميؿ قد 
مؤلت الببلد بذكر بثينة كصار أسميا لؾ نسبا كأبك الطيب نقؿ ىذا مف قكؿ البحترم، كما أنا إال 

 عبد نعمتؾ التي، نسبت إلييا دكف رىطي كنصبي، 
  نمت حتى صرت أطمع في النجـبما   كأطمعتني فػي نػيؿ مػا ال أنػالػو

يقكؿ قد نمت بجكدؾ كؿ ما أردت كلما أدركت ذلؾ طمعت فيما ال يناؿ ألف مف ناؿ ما أراد طمع 
فيما كراءه مما ال ينالو كلـ يزؿ في ىذا الطمع حتى صرت أطمع في إدراؾ النجـك حتى أناليا كما 

 ا ما كنت لي عضدا، قاؿ البحترم، لـ ال أمد يدم حتى أناؿ بيا، زىر النجـك إذ
 بالكمـ فكؿ ذىبا لي مرة منو  إذا ما ضربت القرف ثـ أجزتني

اجزتني اعطيتني جائزةن كىي العطاء كالكمـ الجرح كيريد بو أنو كاسع الضربة رحيب الجرح فمك كاؿ 
 بو الذىب في جائزتو كاف كثيرا 

  كنفس بيا في مازؽ أبدا ترمي  أبت لؾ ذمػي نػخػكة يمػينة

ل عربية كالنخكة الكبر يريد تكبره عف الدنايا كعما يكرثو عيبا يقكؿ تكبرؾ عف النقاءض كيرك 
كنفسؾ التي ترمي بيا أبدا في مضيؽ مف الحرب تأبياف ذمي لؾ أم ال مكضع لمذـ فيؾ ألنؾ 

 مترفع عف كؿ ما يزرم بؾ ألنؾ شجاع
 الدىـ لكاف قراه مكمف العسكر  ككـ قائؿ لك كاف ذا الشخص نفسو
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القرل الظير كالدـ الكثير يقكؿ كـ مف قائؿ يقكؿ لشخصؾ لك كاف عمى قدر نفسو كىمتو لكاف 
 الجيش الكثير يكمنكف كراء ظيره فيسترىـ بكبره 

  عمى أمرؤ يمشي بكقرم مف الحمـ  كقائمة كاألرض أعنى تػعػجػبػا

 حممو كثقمي  يصؼ رزانتو كثقؿ حممو يقكؿ األرض تقكؿ تعجبت تعجبا يمشي عمى امرؤ كثقؿ
  تكاضعت كىك العظـ عظمان عف العظـ  عظمت فممػا لػـ تػكػمػـ مػيػابةن 

يقكؿ أنت عظيـ القدر كالنفس كاليمة فمـ يكممؾ الناس ميابةن لؾ فمما ىابكؾ تكاضعت عف تمؾ 
العظمة كىي العظمة ألف تكاضع الشريؼ عف شرفو أشرؼ مف شرفو كقكلو عظما عف العظـ أم 

عظـ كتركا لمتعظـ كدخؿ عمى عمي بف أبراىيـ التنكخي فعرض عميو كأس في يده تعظما عف الت
 فييا شراب أسكد فقاؿ ارتجاال 

  صحكت فمـ تحؿ بيني كبيني  إذا ما الكأس أرعشت الػيديف

ارعشت حركت مف الرعشة كىي الرعدة أم حركتيما لسكر شاربيا يعني ال اشربيا فأككف صاحيا 
ف عقمي فحذؼ المضاؼ فجاء بو مف طرز كبلـ الصكفية كقكؿ قائميـ، التحكؿ الكأس بيني كبي

 عجبت منؾ كمني، أفنيتني بؾ عني، 
 فخمرم ماء مزفو كالمػجػيف  ىجرت الخمر كالذىب المصفى

 عمى شفة األمير أبي الحسيف  أغار مف الزجاجة كىي تجرم

القميص، كمف قكؿ ىك مف قكؿ الطاءم، أغار مف القميص إذا عبله، مخافة أف يبلمسو 
الخبزارزم، مف لطؼ إشفاقي كدقة غيرتي، أني اغار عميؾ مف ممكيكا، كلك استطعت جرحت 

لفظؾ غيرةن أني أراه مقببل شفتيؾ، كأساء أبك الطيب ألف األمراء ال يغار عمى شفاىيـ كيقكؿ مف 
كااللفاظ الحسنة يعذره إنما يغار ألنو يرفع شفتيو عف رتبة الكأس كالخمر ألنيما لؤلمر كالنيي 

كاألمر بالصمة كيجكز أف يريد أف الزجاجة نالت ما لـ ينمو أحد فيك يغار عمييا حيث ال تستحؽ 
 الزجاجة ذلؾ 

  بياض محدؽ بسكاد عيف  كأف بياضيا كالراح فييػا

 فطالب نفسو منو بػديف  أتيناه نطالػبػو بػرفػد

كما قاؿ أبك تماـ، غريـ لمممـ بو كحاشا، نداه مف  يقكؿ إف الرفد الذم طالبناه بو رآه دينا عمى نفسو
 مماطمة الغريـ، كقاؿ أيضا. إال ندل كالديف حؿ قضاءه، إف الكريـ لمعتفيو غريـ فشربيا فقاؿ فيو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 131 

  كىنئتيا مف شارب مسكر السكر  مرتؾ ابف إبراىيـ صافية الخمػر

أمرأتؾ ألنو إنما يقاؿ مرأؾ إذا في قكلو مرتؾ نكعاف مف الضركرة أحدىما أنو كاف يجب أف يقكؿ 
كاف مع ىنأؾ فإذا أفرد أمرأني الطعاـ كاآلخر أنو حذؼ ىمزة مرأتؾ كقكلو مسكر السكر أم أنو 

يغمب السكر كالسكر ال يغمبو كعادتو أف يغمب كؿ شيء فكأنو قد غمبو كيجكز أف يستحسف السكر 
 شمائمو فيسكر لحسنيا 

  شبيتيا بالشمس في البدر في البحرف  رأيت الحميا في الزجػاج بػكػفػو

الحميا مف اسماء الخمر كىي مف األسماء التي ال تستعمؿ إال مصغرةن شبو الخمر بالشمس 
 كالزجاجة بالبدر ككفو بالبحر 

  نام أك دنا يسعى عمى قدـ الخضر  إذا ما ذكرنا جكده كاف حػاضػران 

يما يقاؿ أنو ال يذكر في مكضع إال أم ال نذكر جكده غبل كىك يحضر كالخضر عميو السبلـ ف
 كيحضر كقاؿ أيضا يمدح عمٌي بف إبراىيـ التنكخي 

  لييمتنا المنكطة بالتنادم  أحاد أـ سداس في أحاد

المشيكر في لغة العرب أف ىذا البناء ال يتجاكز األربعة نحك أحاد كثناء كثبلث كرباح كحكى نادرا 
ـ يستريثكؾ حتى رميت فكؽ الرجاؿ خصاال عشارا، كال أنو يقاؿ إلى عشار كمنو قكؿ الكميت، فم

يستعمؿ أحاد في مكضع الكاحد فبل يقاؿ ىك أحاد أم كاحد إنما يقكلكف جاءكا أحاد أم كاحدا 
كاحدا فسداس نادر غريب كأحاد في مكضع كاحد خطأ ككذلؾ سداس في مكضع ستة كأكثركا في 

ف نحكيت ما قالكا فيو طاؿ الكبلـ كلكني معنى ىذا البيت ثـ لـ يأتكا ببياف مفيد مكافؽ ا لفظ كا 
أذكر ما كافؽ المفظ مف المعنى كىك أنو أراد كاحدة أـ ست في كاحدة كست في كاحدة إذا جعمتيا 
فييا كالشيء في الظرؼ كلـ ترد الضرب الحسابي سبع كخص ىذا العدد ألنو أراد ليالي األسبكع 

كع بعد اسبكع آخر إلى آخر الدىر يقكؿ ىذه الميمة كجعميا اسما لميالي الدىر كميا لنو كؿ أسب
كاحدة أـ ليالي الدىر كميا جمعت في ىذه الكاحدة حتى طالت كامتدت إلى يـك القيامة كىك قكلو 

لييمتنا المنكطة بالتنادم كالمراد بالتصغير ىينا التعظيـ كالتكبير كقكؿ لبيد، ككؿ أناس سكؼ تدخؿ 
مؿ، يعني المكت ىك أعظـ الدكاىي كمثمو قكؿ اآلخر، فكيؽ جبيؿ بينيـ، دكييية تصفر منيا األنا

شامخ الرأس لـ تكف، لتبمغو حتى تكؿ كتعمبل، كيريد بالتنادم القيامة كاهلل تعالى سمى يـك القيامة 
يـك التنادم ألف النداء يكثر في ذلؾ اليـك كيككف ىذا كقكلو، كأف أكؿ يـك الحشر آخره، كقاؿ ابف 

أصحابو بما ىـ بو أال ترل إلى قكلو، أفكر في معاقرة المنايا، كعمى ىذا استطاؿ  جنى يريد تنادم
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الميمة التي عـز في صباحيا عمى الحرب شكقا إلى ما عـز عميو كأراد ىمزة اإلستفياـ في أحاد 
 فحذفيا ضركرةن كما قاؿ، تزكح مف الحي أـ تبتكر، 

  خرائد سافراتس في حداد  كأف بنات نعشو في دجاىا

بنات نعش ككاكب معركفة كالسافرات البلتي كشفف عف كجكىيف كالحداد ثياب سكد تمبس في 
الحزف كعند المصيبة شبو ىذه الككاكب كىي مضيئة في سكاد الميؿ بالجكارم السافرات في الثياب 
السكد كسافرات بالرفع نعت لمخرائد كبالنصب حاؿ ككاف مف حقو أف يذكر ما يدؿ عمى بياضيف 

ئد الحبيبات كليس الحياء مف البياض في شيء كلعمو أراد أف الحياء في الغالب يككف في كالخرا
البيض دكف السكد كالبيت مف قكؿ ابف المعتز، كأرل الثريا في السماء كأنيا، قدـ تبدت مف ثياب 

 حداد، 
  كقكد الخيؿ مشرفة اليكادم  أفكر في معاقرة الػمػنػايا

 معيا في عقر دارىا كىك المعترؾ كاليكادم األعناؽ معاقرتيا مبلزمتيا كأف يككف 
  بسفؾ دـ الحكاضر كالبكادم  زعيما لمقنا الخطي عزمػي

 الزعيـ الكفيؿ يقكؿ عزمي زعيـ بسفؾ دـ الناس كميـ 
  ككـ ىذا التمادم في التمادم  إلى كـ ذات التخمؼ كالتكاني

التمادم معناه بمكغ المدل كيككف بمعنى يقكؿ إلى كـ اتخمؼ عما اطمبو مف الممؾ كأتكانى فيو ك 
التطاكؿ كاالنتظار ككبلىما جائز في معنى ىذا البيت يقكؿ إلى كـ أبمغ المدل في التقصير أك 
يقكؿ إلى كـ ىذا التطاكؿ كاالنتظار ككأنو يستبطىء نفسو فيما يركـ كالتمادم في التمادم أف 

 يتتابع تماديو 
 الشعر في سكؽ الكسادببيع   كشغؿ النفس عف طمب المعالي

 كال يـك يمر بمػسػتػعػاد  كما ماضي الشباب بمسػتػرد

ركاه ابف جنى بمستفاد يقكؿ ما يمضي مف األياـ ال يسترجع كال يستعاد أم فاشغؿ نفسؾ بما ىك 
 األىـ كالمطمكب كما قالف كلكف ما يمضي مف العمر فائت، 

 لسػكادا فقد كجدتو منيا في  متى لحظت بياض الشيب عيني
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ذا أبيض  يقكؿ متى رأيت بياض الشيب في شعرم كأني كجدتو في سكاد عيني لشدة كراىتي لو كا 
سكاد العيف عمي صاحبيا فكأنو يقكؿ الشيب كالعمى كىذا مف قكؿ أبي دلؼ، في كؿ يـك أرل 

 بيضاء قد طمعت، كأنما طمعت في ناظر البصر، 
  ي في ازديادمفقد كقع انتقاص  متى ما أزددت مف بعد التناىي

 أم إذا تناىى الشباب ببمكغ حده فزيادة العمر بعد ذلؾ كفكر النقصاف 
  عمى ما لؤلمير مف األيادم  أأرضى أف أعيش كال أكافي

 يقكؿ ال ارضى بحياتي كال أكافىء األمير عمى أياديو عندم 
ف ترؾ المطايا كالمزاد  جزل اهلل المسير إليو خيران    كا 

قد انضاىا كىزليا فتركيا كالمزاد البالية فحذؼ الصفة قاؿ ابف فكرجة ال دليؿ قاؿ ابف جنى أم 
عمى حذؼ الصفة كاراد كالمزاد التي نحمميا في مسيرنا إذ قد خمت مف الماء كالزاد لطكؿ السفر 
كاأللؼ كالبلـ في المزاد لمعيد كالمعنى أف المسير إليو أذىب لحـك مطايانا كافنى ما استبقينا فمـ 

 في المطية لحـ كال في المزاد زاده  يبؽ

 كفييا قكت يكـو لمػقػراد  فمـ تمؽ ابف إبراىيـ عنسػي

  فصير طكلو عرض النجاد  ألـ يكف بيننا بػمػد بػعػيد

البمد المفازة ىينا كالفعؿ لممسير في قكلو فصير كالنجاد حمالة السيؼ يقكؿ ادناني المسير إليو 
 دار عرض حمائؿ السيؼ حتى لـ يبؽ بيني كبينو إال مق

  كقرب قربنا قرب البعاد  كأبعد بعدنا بعد التػدانػي

يقكؿ أبعد ما كاف بيننا مف البعد فجعمو كبعد التداني الذم كاف بيننا كقرب قربنا فجعمو مثؿ قرب 
البعاد الذم كاف بيننا أم قربني إليو بحسب ما كاف بيني كبينو مف البعد فجعؿ البعد بعيدا عني 

 القرب قريبا مني  كجعؿ
  كأجمسني عمى السبع الشداد  فمما جئتو أعمى مػحػمػي

أم رفع منزلتي في مجمسو حتى نمت بو محبل رفيعا فكأنو أجمسني فكؽ السماكات السبع كيريد 
 بالشداد المتقنة المحكمة الصنعة 
  كألقي مالو قبؿ الكساد  تيمؿ قبؿ تسميمي عمػيو
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ؤيتي كما قاؿ زىير، تراه إذا ما جئتو متيمبل، كىذا كقكؿ اآلخر، إذا ما أال تؤلأل كجيو كاستبشر بر 
أتاه السائمكف تكقدت، عميو مصابيح الطبلقة كالبشر، كمعنى المصارع الثاني مف قكؿ عمٌي بف 
جبمة، أعطيتني يا كلي الحمد مبتدئان، عطية كافأت مدحي كلـ ترني، ما شمت برقؾ حتى نمت 

كل تبادرني، فقد غدكت عمى شكريف بينيما، تمقيح مدح كنجكل شاعر ريقو، كأنما كنت بالجد
 فطف، شكران لتعجيؿ ما قدمت مف حسف، عندم كشكرا لما أكليت مف حسف، 

  ألنؾ قد زريت عمى العباد  نمكمؾ يا عميُّ لغػير ذنػبو 

 أم عبت أفعاليـ كصغرت مناقبيـ بزيادتؾ عمييـ 
 مقب الجكادىباتؾ أف ي  كأنؾ ال تجكد عمى جكادو 

أم ىباتؾ ال تجكد عمى أحد باسـ الجكاد ألنو ال يستحؽ ىذا اإلسـ مع ما يرل مف جكدؾ كزيادتؾ 
 عميو 

  متى ما حمت عاقبة ارتداد  كأف سخاءؾ اإلسبلـ تخشى

حمت انقمبت يقاؿ حاؿ عف عيده كعما كاف عميو إذا تغير يقكؿ أنت تعتقد سخاءؾ اعتقاد الديف 
نو عاقبة الردة كىك القتؿ كدخكؿ النار كىذا كقكؿ الطاءم، مضكا ككأف كتخاؼ لك تحكلت ع

المكرمات لدييـ، لكثرة ما أكصكا بيف شرائع، ثـ قمبو فقاؿ، كـر تديف بحمكه كبمره، فكأنو جزء مف 
 التكحيد، 

  كقد طبعت سيكفؾ مف رقاد  كأف الياـ في الييجا عػيكف

كالرقاد قاؿ ابف جنى أم سيكفؾ أبدا تألفيا كما  جعؿ الرؤكس في الحرب كالعيكف كجعؿ سيكفو
نما أراد أنيا تغمبيا  تألؼ العيف النـك العيف كقاؿ العركضي ال تكصؼ السيكؼ كالرؤكس باأللفة كا 

كما يغمب النـك العيف كقاؿ غيرىما السيكؼ تنساب في اليامات انسياب النـك في العيف قمت كالذم 
عمى الياـ كال تحؿ إال في الرؤكس كالنـك فإف محمو مف الجسد عند في ىذا أف سيكفو ال تقع إال 

 العيف يقبض العيف فيحميا كيدؿ عمى صحة ىذا قكلو 
 فما يخطركف إال في فؤاد  كقد صغت األسنة مف ىمكـو 

يقكؿ إف أسنتؾ ال تقع إال في قمكب اعدائؾ كأنيا اليمـك ال محؿ ليا غير القمكب كىذا أكلي مف 
ـك تألؼ القمب أك تغمبو أك تدخؿ فيو كيجكز في يخطرف الكسرة كالضمة فمف أراد أف يقاؿ أف اليم
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اليمـك قاؿ بالضمة كمف أراد األسنة كالرماح قاؿ بالكسرة كالبيت منقكؿ مف قكؿ أبي تماـ، كأنو 
، فميس يحجبو خمب كال كبد،   كاف ترب الحب مذ زمفو

 معقدة السبائب لمطػراد  كيـك جمبتيا شعث النكاصي

يريد جمبت الخيؿ فكنى عنيا كلـ يجر ليا ذكر كجعميا شعث النكاصي لمكاصمة السير عمييا 
كالحرب كالغارة كالسبائب شعر العرؼ كالذنب كذلؾ الشعر يعقد عند الحرب كما قاؿ، عقدكا 

 النكاصي لمطعاف فبل ترل، في الخيؿ إذ يعدكف غبل أنزعا 
 بغي عػادً  ليـ بالبلذقية  كحاـ بيا اليبلؾ عمى أناس

حاـ دار مف قكليـ حاـ الطير حكؿ الماء يحـك حكما أم دار حكلو ليشرب منو يقكؿ دار اليبلؾ 
 بخيمؾ عمى قكـ ليـ ببمدؾ ظمـ عاد أم ظممكا ظمميـ كعصكا معصيتيـ 

  ككاف الشرؽ بحران مف جياد  فكاف الغرب بحران مف مػياهو 

نما قاؿ ىذا ألف البلذقية عمى ساحؿ البحر  يقكؿ كاف جانبيا الغربي بحر الماء كالشرقي بحران كا 
 مف الجياد كشبييا بالبحر لكثرتيا كلما فييامف بريؽ األسمحة كالمعنى أنيـ كقعكا بيف بحريف 

  فظؿ يمكج بالبيض الحداد  كقد خفقت لؾ الرايات فيو

مكج كيتحرؾ أم اضطربت األعبلـ كتحركت لؾ ال عميؾ فيو أم في بحر الجياد فظؿ ذلؾ البحر ي
 بالسيكؼ 

  فسقتيـ كحد السيؼ حادم  لقكؾ بأكبد اإلبػؿ األبػايا

أم لقكؾ عاصيف غميظةن أكبادىـ كأكباد اإلبؿ التي تأبى عمى اربابيا كال تطيعيـ كاألبايا جمع 
األبية كىي اآلبية كاإلبؿ تكصؼ بغمظ الكبد كما قاؿ، لنحف أغمظ أكبادان مف اإلبؿ، يقكؿ سقتيـ 

 ما تساؽ اإلبؿ كحد سيفؾ الذم يحدكىـ كيسكقيـ أمامؾ ك
 كقد ألبستيـ ثكب الرشاد  كقد مزقت ثكب الغي عنيـ

 يقكؿ أخرجتيـ مف ضبلؿ المعصية إلى رشد الطاعة 
  كال انتحمكا كدادؾ مف كداد  فما ترككا اإلمارة الختػيارو 

حقيقة يقاؿ كددت كدادا  يقكؿ اضطررتيـ إلى ترؾ اإلمارة فترككىا خكفا كاظيركا حبؾ كذبا ال
 ككداده 

 كال انقادكا سركران بانػقػياد  كال استغمكا لزىدو في التعالػي
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  ىبكب الريح في رجؿ الجراد  كلكف ىب خكفؾ في حشاىػـ

ىبو تحرؾ كاضطرب كالحشا داخؿ الجكؼ بما فيو مف االعضاء الداخمة يقكؿ ريح الخكؼ 
 لجراد عصفت بيـ كفرقتيـ كما تفرؽ الريح رجؿ ا

  مننت أعدتيـ قبؿ البعد  كماتكا قبؿ مكتيـ فممػا

أم ماتكا خكفا منؾ قبؿ مكتيـ الذم قضى عمييـ فمما مننت بالعفك كاف ذلؾ كاإلحياء قبؿ المعاد 
 كىذا منقكؿ مف قكؿ أبي تماـ، معاد البعث معركؼ كلكف، ندل كفيؾ في الدنيا معادم، 

 بيا محػك الػمػدادً محكتيـ   غمدت صكارما لك لـ يتػكبػكا

ف تقكل  الػتػبلد بمنتصؼو مف الكـر  كما الغضب الطريؼ كا 

ف كاف قكيا الف  الطريؼ المستحدث كالتبلد القديـ يقكؿ الغضب الحادث ال يغمب الكـر القديـ كا 
 الطارم ال يككف كالقديـ المكركث 
 تقمبيف أفئدة أعػادم  كال تغررؾ السنة مكاؿو 

كىك الكلي يقكؿ ألسنتيـ تظير لؾ الكالية كالمحبة كقمكبيـ تضمر لؾ العداكة المكالي جمع المكلي 
 فبل تغتر بذلؾ فإف تمؾ األلسنة المكالية تقمبيا أفئدة معادية 

  بكى منو كيركل كىك صادم  ككف كالمكت ال يرثي لػبػاؾ

ك مع ذلؾ أم كف فظا عمييـ كالمكت ال يرحـ الباكي مف خكفو كيركم بما يشرب مف الدماء كى
 عطشاف لحرصو عمى القتؿ 

  إذا كاف البناء عمى فسادً   فإف الجرح ينفر بعد حيفو 

المكالي جمع المكلى كىك الكلي يقكؿ السنتيـ تظير لؾ الكالية كالمحبة كقمكبيـ تضمر لؾ العداكة 
 فبل تغتر بذلؾ فإف تمؾ األلسنة المكالية تقمبيا افئدة معادية 

  بكى منو كيركل كىك صادم  ػاؾككف كالمكت ال يرثي لػب

أم كف فظا عمييـ كالمكت ال يرحـ الباكي مف خكفو كيركم بما يشرب ما الدماء كىك مع ذلؾ 
 عطشاف لحرصو عمى القتؿ 

  إذا كاف البناء عمى فساد  فإف الجرح ينفر بعد حيف
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لبناء عمى فساد أم إذا كقاؿ مرة عف قريبو يقاؿ نفر الجرح ينفر إذا كـر بعد البرء كقكلو إذا كاف ا
نبت المحـ عمى ظاىره كلو غكر فاسد كىذا مف قكؿ البحترم، إذا ما الجرح ـر عمى فساد، تبيف فيو 

 تفريط الطبيب، كالمعنى أنيـ يطككف العداكة في نفكسيـ إلى أف يمكنيـ الفرصة 
ف الماء يجرم مف جماد ف النار تخرج مف زناد  كا    كا 

الكداد كمكف النار في الزناد كالماء في الجماد كما قاؿ نصر بف سيار،  يريد أف العداكة تكمف في
ف الفعؿ يقدمو الكبلـ  ف النار بالزنديف تركل، كا   كا 

 فرشت لجنبو شكؾ القتاد  ككيؼ يبيت مضطجعا جباف

 يعني أف خكفو إياؾ يمنعو النـك كما لك فرشت لو شكؾ القتاد كيريد بالجباف عدكه الخائؼ 
 كيخشى أف يراه في السيػاد  ـ رمحؾ في كبلهيرل في النك 

يقكؿ لخكفو أياؾ إذا ناـ رأل كأنؾ طعنت في كميتيو برمحؾ فيك يخشى أف يرل ذلؾ في اليقظة 
كما قاؿ أشجع السممي، كعمى عذكؾ يا ابف عـ محمد، رصداف ضكء الصبح كاإلظبلـ، فإذا تنبو 

ذا غفا، سمت عميو سيكفؾ األحبلـ، كقصر أبك الطيب في ذكر السياد ألنو أراد بو اليقظة  رعتو كا 
 كالسياد امتناع النكـ بالميؿ كال يسمى المتصرؼ بالنيار ساىدا 

  نزلت بيـ فرست بغير زاد  أثرت أبا الحسيف بمدح قػكـو 

  كأنت بما مدحتيـ مرادم  كظنكني مدحتيـ قػديمػا

نما كنت أعنيؾ بذلؾ المدح كالثناء كما قاؿ أبك نكاس،  يقكؿ ظنكا أف مدحي ليـ كثناءم عمييـ كا 
كف جرت األلفاظ منا بمدحة،لغيرؾ إنساف فأنت الذم نعني، ككقكؿ كثير، متى ما أقؿ في آخر 

 الدىر مدحةن، فما ىي إال ألبف ليمى المكـر 

ني عنؾ بعد غػد لػغػاد   كقمبي عف فنائؾ غير غادم  كا 

ف قمقت يقكؿ أنا مرتحؿ عنؾ كقمبي مقيـ عندؾ كما قاؿ الطا ءم، مقيـ الظف عندؾ كاألماني، كا 
 ركابي في الببلد، 

  كضيفؾ حيث كنت مف الببلد  محبؾ حيث ما اتجيت ركابي

يقكؿ حيثما تكجيت فأنا محبؾ كحيثما كنت فأنا ضيفؾ ألني آكؿ مما أعطيتني كزكدتني كما قاؿ 
ا يمدح عمٌي بف إبراىيـ الطاءم، فما سافرت في اآلفاؽ إال، كمف جدكاؾ راحمتي كزادم كقاؿ أيض

 التنكخي 
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ال فاسقيا السـ  ممث القطر أعطشيا ربكعا  النقيعػا كا 

ف ال  الممث الدائـ المقيـ كالمعنى يا سحابا دائـ القطر أعطش ىذه الربكع مف ربكع أم ال تسقيا كا 
 تعطشيا فأسقيا السـ النقيع في الماء 

  كعافبل تدرم كال تذرم دم  أسائميا عف المػتػديرييػا

 اسائميا عف الذيف اتخذكىا دارا أم ذىبكا فبل تدرم ذلؾ كال تساعدني عمى البكاء كاإلذراء اإللقاء 
  زماف الميك كالخكد الشمكعا  لحاىا المػو إال مػاضػيييػا

لحاىا اهلل بمعنى قشرىا مف لحكت العكد إذا قشرتو ثـ صار يستعمؿ في الدعاء عمى الشيء كقكلو 
تثناء مف غير الجنس كيجكز أف يككف جنسا ألف زماف الميك كالخكد ربع األنس إال ماضيييا اس

 فاستثنى ربع األنس مف ربع األنس الشتمالو عميو كالشمكع المعكب 
  يكمؼ لفظيا الطير الكقكع  منعػمة مػمػنػعة رداح

ـ، يصفيا رداح ضخمة العجيزة كقاؿ العديؿ، رداح التكالي إذا أدبرت، ىضيـ الحشا شختة الممتز 
 بحسف المفظ كعذكبة الكبلـ يقكؿ إذا سمعت الطير لفظيا كقفت كسقطت لحسنو 

  فيبقى مف كشاحييا شسكعا  ترفع ثكبيا األرداؼ عنيػا

يريد بالكشاحيف قبلدتيف تتكشح بيما المرأة ترسؿ أحداىما عمى جنبيا األيمف كاألخرل عمى األيسر 
يا ثكبيا كتمنعو عف أف يبلصؽ جسدىا حتى يككف يقكؿ أردافيا عظيمة سمينة شاخصة عف بدن

 بعيدا عما تكشحت بو مف القبلئد 
 لو لكال سكاعدىا نزكعػا  إذا ماست رأيت ليا ارتجاجا

يقكؿ إذا ما مشت ىذه المرأة متبخترةن رأيت لركادفيا اضطرابا كحركةن نزكعا لمثكب عنيا لكال أف 
 ف سكاعدىا تمسؾ عمييا الثكب لدخكليا في الكمي

  كما تتألـ العضب الصنيعا  تألـ درزه كالػدرز لػيف

التألـ كالتكجع كىك الـز يقاؿ تألـ بو أك لو أك منو كعداه ىينا ضركرةن كالدرز مكضع الخياطة مف 
الثكب كالصنيع المصنكع المحكـ العمؿ يصؼ نعكمة بدنيا كأنيا تتكجع إذا اصابيا مكضع 

 ع مف السيؼ يريد أف لمدرز في بدنيا تأثيرا كتأثير السيؼ الخياطة مف ثكبيا مع لينو كما تتكج
  يظف ضجيعيا الزند الضجيعا  ذراعاىا عدكا دمػمػجػييػا
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يقكؿ الدممج يضيؽ عف ذراعييا فتفصمو كتكسره المتبلئو بيا كعظـ ساعدييا غميظ بالمحـ حتى 
 يظف الضجيع زندىا شخصا مضاجعا لو 

  عو البدر الطمكعايضي بمن  كأف نقابيػا غػيـ رقػيؽ

شبو النقاب عمى كجييا بغيـ رقيؽ عمى البدر يمنعو أف يبرز منو فذلؾ الغيـ مضيء بصكء البدر 
 تحتو كذلؾ نقابيا يشرؽ الضاءة كجييا مف تحتو كما يشرؽ الغيـ الرقيؽ فكؽ القمر كيضيء الـز 

 بأكثر مف تدلميا خضػكعػا  أقكؿ ليا أكشفي ضرم كقكلي

 في قكلي ىذا أكثر مف دالليا عمى كثرتو لي خضكعي ليا 
  متى عصى اإللو بأف أطيعا  أخفت اهلل في احياء نػفػس

أم احياء النفس ما يتقمب بو إلى اهلل تعالى كليس ما يخاؼ منو يعني أنؾ أف كاصمتني كنت كأنؾ 
 قد أحييتني كاحياء النفس طاعة هلل كاهلل ال يعصي بالطاعة 

  كأصبح كؿ مستكر خميعا  غدا بؾ كؿ خمك مسيامػا

أم أحياء النفس مما يتقمب بو إلى اهلل تعالى كليس ما يخاؼ منو يعني أنؾ إف كاصمتني كنت 
 كأنؾ قد احييتني كاحياء النفس طاعة هلل كاهلل ال يعصى بالطاعة 

  كأصبح كؿ مستكر خميعا  غدا بؾ كؿ خمك مستيامػا

 مو اليكل ىائما ذاىب العقؿ كالخميع الذم يخمعو أىمو الخمك الخالي مف اليكل كالمستياـ الذم يجع
  ثبيرا كابف إبراىيـ ريعا  أحبؾ أك يقكلكا جر نمؿ

أك معناه ىينا حتى كقد عمؽ زكاؿ حبو بما ال يجكز كجكده كالمعنى ال أزاؿ أحبؾ ألف الجبؿ ال 
 يجره النمؿ كالممدكح ال يرتاع كاليركعو شيء كثبير اسـ جبؿ معركؼ 

  يشيب ذكره الطفؿ الرضيعا  لصيت منبث الػسػرايابعيد ا

الصيت كالصات ذىاب الذكر الحسف بيف الناس كخكؼ سراياه إذا ذكر اسمو الطفؿ الرضيع شابع 
 خكفا منو 

 كأف بو كليس بو خشػكعػا  يغض الطرؼ مف مكر كدىي

بو ذلؾ الخشكع  الدىي كالدىاء المكر يقكؿ يخفى مكره كدىاءه بغض الطرؼ كأف بو خشكعا كليس
 كالخشكع االستكانة كالذؿ 

  فقدؾ سألت عف سر مذيعا  إذا استعطيتو مػا فػي يديو
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قدؾ أم حسبؾ ككفاؾ يقكؿ أف سألتو جميع مالو كفاؾ ذلؾ السؤاؿ كالمذيع إذا سألتو عف سر فشا 
 بو كلـ يكتمو كذلؾ ىك يعطيؾ ما يممكو كال يبخؿ بو 

ال يبتدم  قبكلؾ منو مف عمػيو   يره فظيعا كا 

ف لـ يبتدلء بالعطاء قبؿ السؤاؿ رأل  يقكؿ إذا قبمت عطاءه فقد مننت عميو الستمذاذه العطاء كا 
 ذلؾ منكرا 

  كلمتفريؽ يكره أني ضيعا  ليكف الماؿ أفرشو أديمػا

كانت الدراىـ المجبية مف كجكه األجبلب حممت إلى الممدكح كبسط تحتيا النطع عمى الرسـ فيو 
كقاؿ ليس ذلؾ لكرامتو عميو كلكف لييينو في العطاء كالتفريؽ كليس يكره ضياعو ليدخره  فاعتذر لو

 إنما يكره ذلؾ ليفرقو عمى الشعراء كالسؤاؿ ثـ احتج ليذا فقاؿ 
 فما لكرامة مد النطكعػا  إذا ضرب األمير رقاب قـك

نما ذلؾ ليصاف المجمس عف ت مطيخو بالدـ كذلؾ يقكؿ ليس بسط األنطاع لضرب الرقاب كرامة كا 
 بسطو النطع لمماؿ لـ يكف كرامة لمماؿ 

  كليس بقاتؿ إال قريعا  فميس بكاىب إال كثيرا

 القريع الفحؿ الكريـ سمي بذلؾ ألنو يقرع اإلبؿ كيسمى بو السيد الشريؼ كما يسمى القـر 
  كفى الصمصامة التعب القطيعا  كلػيس مػؤدبػا إال بػنػصػؿ

ـ سكطو في التأديب فقد أغنى السيؼ السكط عف التعب كالقطيع السكط الذم يقكؿ أقاـ سيفو مقا
 يقطع مف جمد البعير يصؼ شدتو عمى المذنب كالمريب كصعكبة سياستو لمناس 

  مبارزه كيمنعو الرجكعا  عميّّ ليس يمنع مف مجيء

 كمدلو مف الزرد النجيعا  عميّّ قاتؿ البطؿ المفػدل

اس فدتؾ نفكسنا لما يركف مف شجاعتو كشدة بأسو كيبدلو مف لبكس درعو المفدل الذم يقكؿ لو الن
 لبكسا مف الدـ كالزرد حمؽ الدرع كالنجيع الدـ الطرم 

  كجاز إلى ضمكعيـ الضمكعا  إذا أعكج القنا في حامػمػيو

في حامميو يعني أىؿ الحرب الذيف حممكا الرماح إلى الحرب كأراد باإلعكجاج اإلنحناء كذلؾ أف 
الرمح إذا طعف بو اعكج كالتكل كجاز إلى ضمكعيـ الضمكعا أم نفذ مف ىذه إلى ىذه كأنو شؽ 
الضمع مف الجانبي قاؿ المتنبي ككنت قمت كأشبو في ضمكعيـ الضمكعا ثـ أنشدت بيتا لبعض 
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المكلديف يشبيو فرغبت عنو يعني بيت البتحرم، في مأزؽو ضنؾو تخاؿ بو القنا، بيف الضمكع إذا 
 ف ضمكعا، انحني

  فأكلتو اندقاقان أك صدكعا  كنالت ثارىا األكباد منػو

 أف اندقت الرماح كتصدعت م األكباد لشدة الطعف ككأف األكباد أدركت بذلؾ ثارا 
ف كنت الجبعثنة الشجيعا  فحد في ممتقى الخيميف عنو   كا 

نا يقكؿ إذا كاف كذلؾ الجبعثنة مف أكصاؼ األسد كيركل الغضنفرة كىذا جكاب قكلو إذا اعكج الق
ف كنت شجاعا قكم القمب كاألسد كغبل ىمكت   فحد عنو أم مقؿ كتباعد عنو كا 

  فأنت اسطعت شيئا ما استطيعا  إف استجرأت ترمقػو بػعػيدان 

قاؿ ابف جنى استجرأ الرجؿ بمعنى جرؤ أم صار جريئا يقكؿ أف قدرت عمى النظر إليو في 
ى شيء لـ يقدر عميو أحد كىك مف قكؿ أبي تماـ، إما كقد الحرب عمى البعد منو فقد قدرت عم

 عشت يكمان بعد رؤيتو، فاذىب فإنؾ أنت الفارس النجد، 
ف ماريتني فاركب حصانا  كمثمو تخر لو صػريعػا  كا 

يقكؿ ف الججتني فيما أقكؿ فاركب فرسا كصكره في نفسؾ كأنؾ تحاربو فإنؾ إذا فعمت ذلؾ 
 و كخكفؾ منو سقطت عمى األرض صريعا لييبت
  فأقحط كدقو البمد المريعا  غماـ ربما مطر انتقػامػا

يقكؿ ىك غماـ ندل كلكف الغماـ قد يككف فيو صكاعؽ ميمكة كاحجار برد كذلؾ ىك ربما مطر 
 نقمة عمى األعداء فصير مره البمد المريع قحطا كالمريع بمنى الممرع كىك المخصب 

  عت القطكعاتيممو كقط  رآني بعد ما قطع المطايا

القطكع جميع القطع كىي الطنفسة تحت الرحؿ يقكؿ رآني بعد ما طاؿ سفرم حتى قطع ركاحمي 
 قصدم إياه كقطعت الركاحؿ طنافسيا يعني أبمتيا بكثرة السير كطكؿ المسافة 

  كصير خيره سنتي ربيعا  فصير سيمو بمدم غػديرا

دىرم حتى صار كالربيع كىك فصؿ الخصب أم مؤلني العطاء كما يمؤل السيؿ غديرا كأصمح لي 
 كاألمطار 

 فاغرؽ نيمو أخذم سريعا  كجاكدني بأف يعطى كأحكل
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جعؿ العطاء مف الممدكح كاألخذ منو مجاكدة عمى معنى أف أخذم منو كالجكد مني عميو يقكؿ لـ 
 يمحؽ أخذم اعطاءه حتى اغرؽ أخذم أم كاف ىك في اإلعطاء أسرع مني في األخذ 

 ككالدتي ككندة كالسبيعػا  لسككف كحضرمكتان أمنسٌي ا

ىذه أماكف بالككفة سميت باسماء قبائؿ كانكا يسكنكف ىذه المحاؿ يريد أف إحسانو ألياه عف بمده 
كأىمو كىذا مف قكؿ الراعي، رجاؤؾ أنساني تذكر إخكتي، كمالؾ أنساني بكىبيف ماليا، كقاؿ 

ان عف ببلدم، كمثمو ألبي الطيب، لكالؾ لـ أترؾ الطاءم، كمثؿ نداؾ أذىمني حبيب، كألبسني سمك 
 البحيرة كالغكر دفىء كماؤىا شبـ، 

 فرج ليـ مف السمب اليجكما  قد استقصيت في سمب األعادم

يقكؿ بالغت في سمب األعداء فسمبتـ كؿ شيء حتى النكـ فرد ذلؾ النـك عمييـ فإنيـ ال يجدكف 
 النـك خكفا منؾ 

  اسرت إلى قمكبيـ اليمكعا  ػـإذا ما لـ تسر جيشان إليي

 يقكؿ إذا لـ تغزىـ بجيشؾ غزكتيـ بالفزع فبل يزالكف خائفيف منؾ جزعيف 
 كقد كخط النكاصي كالفركعػا  رضكا بؾ كالرضى بالشيب قسران 

 أم صبركا عمى الذؿ لؾ كارىيف كما يصبر اإلنساف عمى الشيب إذا جمؿ رأسو 
  كف بو منيعالحاظؾ ما تك  فبل عزؿ كأنت ببل سبلح

العزؿ مصدر األعزؿ كىك الذم ال سبلح معو كيقاؿ منع الرجؿ يمنع مناعة فيك منيع يقكؿ إذا 
كنت ببل سبلح قامت لحاظؾ كنظرؾ مقاـ السبلح ألنؾ إذا نظرت إلى عدكؾ قتمتو ىيبة لؾ 
يء فقامت لحاظؾ مقاـ سبلحؾ فصرت بو منيعا كالياء م بو تعكد إلى ما كأنو قاؿ لحاظؾ الش

 الذم تككف بو منيعا 
  قددت بو المغافر كالدركعا  لك استبدلت ذىنؾ مف حساـ

 يصفو بالذكاء كحدة الفطنة حتى لك أخذىا بدالن مف الحساـ لقطع بو المغافر كالدركع عمى األعداء 
 أتيت بو عمى الدنيا جميعػا  لك استفرغت جيدؾ في قتاؿ

 قنػكعػا فما تمفي بمرتبةو   سمكت بيمة تسمك فتسمػك

قكلو فتسمكا يجكز أف يككف خطابا لمممدكح أم كمما سمت ىمتؾ أزددت عمكا كيجكز أف يككف 
 خبرا عف اليمة يقكؿ سمكت بيمة كتمؾ اليمة تسمك بؾ أبدا فتسمكا كال تقنع بنيؿ مرتبة 
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  فكيؼ عمكت حتى ال رفيعا  كىبؾ سمحت حتى ال جكاد

الناس فكيؼ محا ارتفاعؾ اسـ الرفيع عف كؿ شيء  يقكؿ إحسب أف جكدؾ محى اسـ الجكاد عف
كاأللؼ في رفيعا ليس بدال مف التنكيف ألف ال تنصب النكرة بغير تنكيف كقاؿ أيضا يمدح عمٌي بف 

 إبراىيـ التنكخي 
  أحدث شيء عيدان بيا القدـ  أحؽ عاؼو بدمعؾ اليػمػـ

نيا أكلى بالبكاء مف الدمف يقكؿ أكلى دارس ذاىبو ببكائؾ اليمـ التي درست كذىبت أم أ
كاالطبلؿ ثـ ذكر قدـ كجكدىا بالمصراع الثاني فقاؿ ال عيد ألحد باليمـ ألف المحدثات تتأخر عف 
ذا كاف القدـ أحد األشياء عيدا بيا فبل عيد بيا ألحد كىذا كما تقكؿ احدث الناس عيدا بيا  القدـ كا 

 آدـ دؿ ىذا عمى أنو ال عيد ألحد مف الناس بيا 
ن   تفمح عرب ممككيا عجـ  ما الناس بالممكؾ كمػاكا 

أم الناس بالممكؾ يرتفعكف كبخدمتيـ ينالكف الدرجة الرفيعة كالعرب إذا ممكتيـ العجـ ال يفمحكف 
 لما بينيما مف التبايف كالتنافر كاختبلؼ الطبائع كالمغة ثـ بيف ىذا فقاؿ 

 كال عيكد ليـ كال ذمـ  ال أدب عندىـ كال حسب

 ترعى بعبد كأنيا غنـ  ضو كظئتيا أمػـبكؿ أر 

 يعني عبيد الخمفاء مف األتراؾ الذيف كانكا يأمركف عمى الناس 
  ككاف يبرل بظفره القمـ  يستخشف الخز حيف يممسو

ف لمت حاسدم فما  أنكر أنى عقكبة ليػـ  إني كا 

 يادة فضمي يقكؿ إنيـ معذكركف في حسدم ألنيـ معاقبكف بتقدمي عمييـ كظيكر نقصانيـ بز 
 لو عمى كؿ ىامةو قدـ  ككيؼ ال يحسد أمرء عمـ

ىذا تأكيد لبياف عذرىـ في الحسد يقكؿ لـ ال يحسد مف صار كالعمـ كىك الجبؿ المنيؼ في كؿ 
فضؿ أم اشتير كصار كالمشار إليو كعبل الناس كميـ فصار قدمو فكؽ اليامات يعني عمت 

بحترم، كاعذر حسكدؾ فيما قد خصصت بو، إف درجتو درجاتيـ كقد نظر في ىذا إلى قكؿ ال
 العمي حسف في مثميا الحسد، 

  كتتقي حد سيفو البيـ  ييابو أبسأ الرجاؿ بػو
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أبسأ الرجاؿ آنسيـ بو كآلفيـ لو يقاؿ بسأت بالشيء كبسئت بو إذا أذىبت ىيبتو مف قمبؾ يقكؿ 
 حيث تتقيو األبطاؿ كيؼ ال يحسد مف كاف مف الييبة بحيث ييابو أنيسو كمف الشجاعة ب

  أكـر ماؿ ممكتو الكـر  كفاني الذـ أنني رجػؿ

يقكؿ الذم أزاؿ عني الذـ أنى أبذؿ الماؿ كأصكف الكـر كجعؿ الكـر ماال لما كاف يصكنو كيبخؿ 
 بو بخؿ غيره بالماؿ كصيانة الكـر في بذؿ الماؿ 

  ما ليس يجني عمييـ العدـ  يجني الغني لمئاـ لك عقمكا

مئيـ لك عمـ يجني عميو ما ال يجنيو العدـ لف العدـ يقطع عنو الطمع كال يظير لكمو ألنو ال غنى ال
يقصد في حاجة كالغنى يظير لؤمو لف األطماع تتصؿ بو كلؤمو يمنع مف تحقيقيا فيتكجو عميو 

 الذـ كمعنى يجني ليـ يكسب ليـ لف معنى الجناية في المغة الكسب 
  لعار يبقى كالجرح يمتئـكا  ىـ ألمكاليـ كلسف لػيػـ

يقكؿ المئاـ مممكككف ألمكاليـ ألنيـ يتعبكف في حفظيا كجمعيا كمنعيا كىي كأنيا تشير عمييـ بأف 
يصكنكىا كال يبذلكىا فيطيعكنيا كال يممككنيا ىـ ألنيـ ليست ليـ قدرة عمى البذؿ ليا كال أف يكسبكا 

فإذف ىـ لؤلمكاؿ كليست ليـ بيذا يكصؼ المئيـ بيا محمدةن في الدنيا أك أجرا كمثكبةن في العقبى 
المكثر كما قاؿ حاتـ الطائي، إذا كاف بعض الماؿ ربا ألىمو، فإني بحمد اهلل مالي معبد، كقاؿ 

حطائط بف يعفر، ذريني أكف لمماؿ ربا كال يكف، لي الماؿ ربا كتحمدم غبو غدا، كقاؿ أبك نكاس، 
ذا أنفقتو فال ماؿ لؾ، كقاؿ أيضا أبك تماـ، فممالؾ العبد المذؿ إذا غدا، أنت لمماؿ إذا أمسكتو، كا 

كىـ لماليـ المصكف عبيد، كقاؿ أيضا المخزكمي، إف رب الماؿ آكمو، كىك لمبخاؿ أكاؿ، ثـ ذكر 
 إف العار أبقى مف الجرح ألف جرح السيؼ يمتئـ كال يبقى بقاء جرح العار الذم ال يزكؿ 

  أللؼ كىك يبتسـمٍّ ييب ا  مف طمب المجد فميكف كعؿ

 ليس ليا مف كحائيا ألػـ  كيطعف الخيؿ كؿ نػافػذةو 

يعني كؿ جراحة نافذة تنفذ في المطعكف إلى الجانب اآلخر كال يتألـ بيا لسرعتيا حتى يمكت كال 
 ألـ بعد المكت 

 فما لو بعد فعمػو نػدـ  كيعرؼ األمر قبؿ مكقعو

ذا عرؼ األ مر قبؿ مكقعو ال يندـ عمى فعمو ألنو يعمـ كجو إنما يندـ مف ال يعرؼ العكاقب كا 
 الصكاب فيو فيفعمو عمى البصيرة كالمعرفة المكقع ىنا مصدر بمعنى الكقكع 
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 كالحػشػـ بيض لو كالعبيد  كاألمر كالنيي كالسبلىب كاؿ

السبلىب الخيؿ الطكاؿ جمع السميب كالحسـ اتباع الرجؿ الذيني غبكف لغضبو يقكؿ لو ىذه 
 نو ممؾ األشياء أل

 تكاد منيا الجباؿ تنقصػـ  كالسطكات التي سمعت بيا

 يقاؿ سطا عمييا إذا حمؿ عميو يقكؿ تنيد الجباؿ كتنكسر مف سطكاتو 
 داعي كفيو عف الخنا صمػـ  يرعيؾ سمعان فيو استماع إلى اؿ

و يقاؿ أرعني سمعؾ أم استمع مني كمعناه اجعؿ سمعؾ لكبلمي بمنزلة المكضع الذم يرعى في
 كيتصرؼ يقكؿ ىك يسمع صكت مف يدعكه كيستغيث بو كىك كاالصـ عف الفحش 

  في مجده كيؼ تخمؽ النسـ  يريؾ مف خمقػو غػرائبػو

النسـ جمع النسمة كىي النفس كالركح قاؿ الشاعر، ما صكر اهلل حيف صكرىا، في سائر الناس 
بداعو منو ما لـ  يسبؽ إلى مثمو يعرفؾ كيصحح لؾ مثميا نسمو، يقكؿ خمقو الغرائب مف المجد كا 

 خمؽ اهلل عز كجؿ النسـ ألف المخمكؽ إذا قدر عمى خمؽ شيء كؿ الخالؽ أكلى أف يقدر 
  إف كنتما السائميف ينقسـ  ممت إلى مف يكاد بينكما

يقكؿ عدلت إلى زيارة مف لك جئتما يا صاحبي تسأالنو يكاد ينقسـ بينكما فصار لكؿ كاحد منكما 
 ماه نفسو نصفو إف سألت

 لمف أحب الشنكؼ كالخدـ  مف بعد ما صيغ مف مكاىبو

يقكؿ ممت إلى زيارتو مف بعد ما كثرت عطاياه عندم حتى صغت لمف أحبو القرطة كالخبلخؿ مف 
 الذىب الذم أعطاني كالمعنى أف عطاءه كصؿ إلى قبؿ زيارتو 

  كال تيدم لما يقكؿ فـ  ما بذلت ما بو يجكد يد

 يجكد بو كال اىتدم فـ ألف بما يقكؿ أم أنو أجكد كأفصح مف كؿ أحد ما بذلت يد ما 

  األسد كلكف رماحيا األجـ  بنك العفرني محطة األسػد

العفرني األسد القكم كالنكف زائدة كأصمو مف العفر كأنو يعفر صيده لقكتو ثـ يقاؿ لمناقة القكية 
، فالتعس أدنى ليا مف أف أقكؿ لعا، عفرناة كمنو قكؿ األعشى، بذات لمكثو عفرناةو إذا عثرت

كمحطة إسـ جد الممدكح يقاؿ أف المنصكر ضرب عنقو عمى اإلسبلـ فمـ يسمـ كمحطة بدؿ مف 
العفرني كاألسد صفة محطة كاألسد خبر البتداء يقكؿ بنكه أسكد إال أف رماحيـ ليـ بدؿ اآلجاـ 
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مييا أظمت األجـ، كقاؿ الطاءم، آساد لؤلسكد كما قاؿ عمٌي بف جبمة، كأنيـ كالرماح شابكة، أسد ع
مكت محدرات ما ليا، إال الضكاـر كالقنا آجاـ، كقاؿ أيضا، أسد العريف إذا ما المكت صبحيا، أك 
صبحتو كلكف غابيا األسؿ، كمحطة في مكضع الخفض ألنو بدؿ مف العفرني إال أنو ال ينصرؼ 

الكضع يقكؿ ىك يحط األسد عف كركل الخكارزمي محطة بكسر التاء كجعمو مف الحط بمعنى 
 منزلتو بشجاعتو كاألكلى ىي الصحيحة 

  طعف نحكر الكماة ال الحمـ  قـك بمكغ الغبلـ عػنػدىػـ

 ال صغر عاذر كال ىػـر  كأنما يكلد الندل مػعػيػـ

أم ىـ مكلكدكف مع الجكد فبل صغر يعذرىـ في البخؿ كال ىـر كما قاؿ البحترم، عريقكف في 
 نؼ الندل، لناشئيـ مف حيث يؤتنؼ العمر، اإلفضاؿ يؤت

ف تكلك صنيعة كتمكا  إذا تكلكا عداكة كشفػكا   كا 

أم ىـ مكلكدكف مع الجكد فبل صغر يعذرىـ في البخؿ كال ىـر كما قاؿ البحترم، عريقكف في 
 اإلفضاؿ يؤتنؼ الندل، لناشئيـ مف حيث يؤتنؼ العمر، 

ف تكلكا صنيع  إذا تكلكا عداكة كشفػكا   ةن كتمكاكا 

ف اصطنعكا صنيعةن اخفكىا كستركىا   يقكاؿ إذا عادكا اظيركا العداكة ألنيـ ال يخافكف عدكا كا 
  أنيـ أنعمكا كما عممكا  تظف مف فقدؾ اعتدادىـ

يريد ال يعتدكف بصنيعتيـ كأنعاميـ فكأنيـ لـ يعممكا بذلؾ لتناسييـ كغفمتيـ عنو كما قاؿ الخزيمي، 
ا، إنو عندؾ مستكر حقير، تتناساه كأف لـ تأتو، كىك عند الناس مشيكر زاد معركفؾ عندم عظم

 كثير، 
  أك نطقكا فالصكاب كالحكـ  إف برقكا فالحتكؼ حاضرة

ف نطقكا تكممكا بما ىك الصكاب كالحكمة   يقكؿ إذا ىددكا اعداءىـ حضر ىبلكيـ كا 
 القػسػـ فقكليـ خاب سائمي  أك حمفكا في الغمكس كاجتيدكا

س اليميف التي تغمس الحانث فييا في اإلثـ يقكؿ إذا حمفكا يمينا يخافكف فييا اإلثـ عند الغمك 
 الحنث حمفكا بخيبة سائميـ ألنيا أعظـ شيء عمييـ 

 فإف أفخاذىػـ لػيػا حػـز  أك ركبكا الخيؿ غير مسػرجة

  مف ميج الدارعيف ما احتكمكا  أك شيدكا الحرب القحا أخػذكا
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 كأنيا في نفػكسػيػـ شػئـ  كجػيػـتشرؽ أعراضيػـ كأ

 يصفيـ بنقاء االعراض كالكجكه كالشئـ 
 غكر دفىء كماءىا شبـ  لكالؾ لـ أترؾ البحيرة كاؿ

البحيرة بطبرية مف الشاـ يقكؿ لكالؾ لـ أتركيا كماءىا بارد كلـ آت بمدؾ الدفىء الحار كالغكر 
 مكضع منخفض بالشـ ككؿ منخفض مف أرض غكر 

 تيدر فييا كما بيا قطػـ  الفحكؿ مزبدةكالمكج مثؿ 

شبو المكج في اضطرابيا كما يسمع مف صكتيا بالفحكؿ إذا ىاجت كاشتيت الضراب فرمت بالزبد 
مف افكاىا كمعنى تيدر فييا أم تصيح في البحيرة ىدير الفحكؿ كما بيا شيكة الضراب كالمكج 

 جمع مكجة 
 ا المجـفرساف بمؽ تخكني  كالطير فكؽ الحباب تحسبيا

الحباب طريؽ الماء عند اختبلؼ األمكاد كأراد فرساف خيؿ بمؽ كجعميا بمقا ألف زبد الماء أبيض 
كما ليس بزبد فيك إلى الخضرة كتخكنيا المجـ تنقطع أعنتيا فيي تذىب حيث شاءت يريد تصرؼ 

رفرفة الطير  المكج عمى غير مراد الطائر في كؿ كجوو كقاؿ ابف جنى تخكنيا المجـ فيي تكبك يريد
عمى الماء ثـ انغماسيا فيو كليس ىذا بشي ألف الفرس إذا انقطع لجامو لـ يكب كليست الرفرفة 

نما بناىما عمى الكبك الذم ذكره   كاالنغماس مما ذكر في البيت كا 
  جيشا كغي ىاـز كمنيـز  كأنيا كالرياح تضربػيػا

الرياح إياىا بجيشيف ىاـز كمنيـز  شبو الطيكر كىي تتبع بعضيا بعضا عمى كجو الماء تضرب
 فالياـز يتبع الميزكـ 

  حؼ بو مف جنانيا ظمـ  كأنيا في نيارىا قمػر

حؼ بو أم أحاط بو ككاف حقو إف يقكؿ حفو كما ركل في الحديث حفت الجنة بالمكاره كشبو 
ف ىذا الماء في صفائو كقد احاط بو سكاد الجناف كخضرتيا بقمر احاط بو ظمـ كخص النيار أل

 الكصؼ ليا بالنيار دكف الميؿ 

 ليا بنات كما ليا رحـ  ناعمة الجسـ ال عظاـ ليا

 ناعمة الجسـ ألنيا ماء كأراد ببناتيا ما فييا مف حيكاف الماء 
  كما تشكى كما يسيؿ دـ  يبقر عنيف بطنيػا أبػدا
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يا بالبقر كىك شؽ لما جعميا ناعمة الجسـ كجعؿ ليا بناتو كنى عف استخراج سمكيا كصيجيا من
 البطف 

  كجادت الركض حكليا الديـ  تغنت الطير في جكانػبػيػا

 األدـ جرد عنيا غشػاءىػا  فيي كػمػاكيةو مػطػكقةو 

 الماكية المرآة كجعميا مطكقة لما حكليا مف سكاد الجناف 
  تشينو األدعياء كالقـز  يشينيا جرييا عمى بمد

 ب ىذه البحيرة إنيا في بمد أىمو لئاـ خساس القـز رذاؿ الناس كسفميـ يقكؿ عي
  في الفعؿ قبؿ الكبلـ منتظـ  أبا الحسيف استمع فمدحكػـ

يقكؿ فعمكـ يمدحكـ قبؿ أف ينظـ في الشعر أم أنو بحسنو يثني عميكـ كيركل في العقؿ يعني أف 
 الناس عقمكا مدحكـ قبؿ أف يتكممكا بو 

  رة التي تسـكجادت المط  كقد تكالى العياد منو لكػـ

العياد األمطار كالمطرة التي تسـ ىي الكسمي تسـ األرض بالنبات شبو مدائحو فييـ بامطار 
 تتابعت ليـ ألنيا تنبت ليـ انعاميـ عميو كالتي تسـ يعني بيا ىذه القصيدة 

 فإنو في الكراـ متػيػـ  أعيذكـ مف صركؼ دىركـ

ىبلكيـ كأنا اسأؿ اهلل تعالى أف يحفظكـ كقاؿ يمدح يقكؿ الزماف متيـ في الكراـ مكلع بإفنائيـ كا  
 المغيث بف عمي العجمي 

 كػربػا ليمو كشػفػى أنػى كال  دمع جرل فقضي في الربع ما كجبا

يعني أنو بكى في اطبلؿ االحبة بدمع قضى ما كجب ليـ كشفاه مف كجده بيـ ثـ رع عف ذلؾ 
لؾ كال داناه يعني لـ يقض الحؽ كال شفي فقاؿ أنى أم كيؼ قضى ذلؾ كال يكرب أم كال قارب ذ

الكجد كذلؾ إنو أكثر البكاء فغمب عمى ظنو أنو بمغ قضاء حقيـ ثـ عمـ بعد أنو قاصر عف ذلؾ 
 فرجع عما قاؿ 

 ذىبا مف العقكؿ كما رد الذم  عجنا فأذىب ما أبقى الفراؽ لنا

مف العقكؿ بتجديده ذكر االحبة يكقؿ عطفنا عمى ىذا الربع تكقفنا لنزكره فأذىب ما كاف بقي لنا 
 كلـ يردد ما كاف ذىب مف عقكلنا عند الفراؽ 

 سكائبل مف جفكف ظنيا سحبا  سقيتو عبرات ظنيػا مػطػرا
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  ليبلن فما صدقت عيني كال كذبا  دار الممـ ليا طيؼ تيػددنػي

يني فيما رأت يقكؿ الربع الذم ذكرتو دار المرأة التي زارني ليا طيؼ أكعدني ليبل فما صدقت ع
ألنيا أرتني ما لـ يكف حقيقة ألنو كاف رؤيا كال كذب الطيؼ في تيدده أيام ألنو كفي كبما أكعد 

 بو مف القطيعة أم ىجرني خياليا 
  جمشتو فنبا قبمتو فأبي  ناءيتو فدني أدنيتو فنأم

نأيت زيدا  ناءيتو باعدتو مف المناءاة كىي المباعدة كركل ابف جنى نأيتو أم بعدت عنو يقاؿ
كنأيت عف زيد قاؿ، نأتؾ امامة نأيا طكيبل، كالتجميش كالمغازلة كنبا ارتفع كجفا كأبي استصعب 

 كامتنع يقكؿ كمما أردت مف ىذا الطيؼ شيئا قابمني بضده 
  بيتا مف القمب لـ تمدد لو طنبا  ىاـ الفؤاد بأعرابية سكػنػت

انت كمف سكف بيتا لـ يتعب باقامتو كال مد قاؿ ابف جنى يقكؿ ممكت قمبي ببل كمفة كمشقة فك
 اطنابو كاحسف مف ىذا إف يقاؿ اتخذت بيتا مف قمبي فنزلتو كالقمب بيت ببل اطناب كال اكتاد 

  مظمكمة الريؽ في تشبييو ضربا  مظمكمة القد في تشبييو غصػنػا

شبو بالعسؿ ألنو يقكؿ ىي مظمكمة القد إذا شبو بالغصف ألنو أحسف منو كىي مظمكمة الريؽ إذا 
 أحمى منو 

 كعز ذلؾ مطمكبا إذا طمبا  بيضاء تطمع فيما تحت حمتيا

يقكؿ ألنسيا كحسف حديثيا تطمع فيما تحت ثكبيا فإذا طمب ذلؾ عز مطمكبا كبعد كما قاؿ عبيد 
اهلل بف الحسيف العمكم، يحسبف مف ليف الحديث دكانيا، كبيف عف رفث الرجاؿ نفار، كانتصب 

 الحاؿ كقاؿ ابف جنى عمى التمييز اراد مف مطمكب  مطمكبا عمى
  شعاعيا كيراه الطرؼ مقتربا  كأنيا الشمس يعيى كؼ قابضو

شبييا بشعاع الشمس في قربو مف الطرؼ كبعده مف القبض عميو كما قاؿ ابف عيينة، كقمت 
ا أف ألصحابي ىي الشمس ضكءىا، قريب كلكف في تناكليا بعد، كقاؿ الطرماح، ىي الشمس لم

تغب ليميا، كغارت فما تبدك لعيف نجكميا، تراىا عيكف الناظريف إذا بدت، قريبان كال يسطيعيا مف 
يركميا، كقاؿ بشار، أك كبدر السماء غير قريب، حيف يكفى كالضكء فييا اقتراب، كقاؿ اآلخر 

كد، كلف أيضا، ىي الشمس مطمعيا في السماء، فعز الفكاد عزاء جميبل، فمف تستطيع إلييا الصع
 تستطيع إليؾ النزكال، 
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 مف أيف جانس ىذا الشادف العػربػا  مرت بنا بيف تربييا فقػمػت لػيػا

  ليث الشرل كىك مف عجؿ إذا انتسبا  فاستضحكت ثـ قالت كالمغػيث يرل

استضحؾ مثؿ ضحؾ كقكليـ استعجب بمعنى عجب كاستسخر بمعنى سخر كيركل استضحكت 
ؿ كما إف المغيث يرل كأنو أسد كىك مع ذلؾ مف عجؿ كذلؾ أنا بضـ التاء كليس بصحيح يقك 

 أرل كالظبي كأنا عربية 
 كتبػا أعطى كأبمغ مف أممي كمف  جاءت بأشجع مف يسمى كأسمح مف

يقكؿ جاءت عجؿ مف ىذا الممدكح باشجع الناس كاجردىـ كأبمغيـ كيجكز أف يككف المعنى جاءت 
 المرأة لما ذكرتو برجؿ ىذا كصفو 

  أك جاىؿ لصحى أك أخرس خطبا  حؿ خاطره في مقعد لمػشػىلك 

يقكؿ خاطره لتكقده كقكتو لك كاف في زمف لمشى أك في جاىؿ لصحا مف جيمو كصار عالما أك 
 في أخرس قدر عمى النطؽ 

  كليس يحجبو ستر إذا احتجبا  إذا بدا حجبت عينيؾ ىيبػتػو

يبتو عيكنيـ عف النظر إليو كما قاؿ الفرزدؽ، يريد أنو شديد الييبة إذا ظير لمراءيف حجبت ى
ذا الرجاؿ رأكا يزيد  يغضى حياء كيغضى مف ميابتو، فما يكمـ إال حيف يبتسـ، كقاؿ أيضا، كا 

رأيتيـ، خضع الرقاب نكاكس األبصار، كقاؿ بعض العرب، تغضي العيكف إذا تبدل ىيبةن، كتنكس 
جبف عنؾ بييبة، فإذا بدكت ليف نكس ناظر، النظار لحظ الناظر، كقاؿ أبك نكاس، إف العيكف ح

كقكلو ليس يحجبو ستر يريد أف نكر كجيو يغمب الستكر فيمكح مف كرائيا كما قاؿ، أصبحت تأمر 
بالحجاب لخمكةو، ىييات لست عمى الحجاب بقادر، كذكر ابف جنى تأكيميف آخريف أحدىما أف 

ف حجابو قريب لما فيو مف التكاضع فميس يقصر أحد اراده د ف كاف محتجبا كاآلخر أنو كا  كنو كا 
 احتجب فيك كبل محتجب لشدة تيقظو كمراعاتو لؤلمكر 

 كدر لفظ يريؾ الدر مخشمبػا  بياض كجو يريؾ الشمس حالكة

ىذا البيت يدؿ عمى المعنى األكؿ فيما قبمو كالمخشمب ىك الخرز المعركؼ كليست عربية كلكنو 
مشخمبا كىما لغتاف لمنبط فيما يشبو الدر مف حجارة  استعمميا عمى ما جرت بو العادة كيركل

البحر كليس بدر كالعرب تقكؿ لو الحضض كالمعنى أف نكره يغمب نكر الشمس حتى ترل كأنيا 
 سكداء كلفظو احسف مف الدر 
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  رطب الغرار مف التامكر مختضبا  كسيؼ عـز ترد السيؼ ىػبػتػو

 السيؼ مف جـ األعداء كالتامكر دـ القمب  ىبتو تحركو كاىتزازه يقكؿ إذا مضى عزمو خضب
  أقؿ مف عمر ما يحكل إذا كىبا  عمر العدك إذا القاه فػي رىػج

يقكؿ إذا لقي عدكه في غبار الحرب قصر عمر حتى يككف أقؿ مف بقاء الماؿ عنده إذا أخذ في 
 العطاء 

  فكف معاديو أك كف لو نشبا  تكقو فإذا ما شئت تبػمػكه

ه فحذؼ أف كبقي عمميا يقكؿ إحذره كال تحـ حكلو بالمعاداة فإف أردت اختباره فكف أراد أف تبمك 
عدكه أك ماال لو فترل ما يفعؿ بؾ مف اإلبادة كاإلفناء كما قاؿ اآلخر، تظمـ الماؿ كاألعداء مف 

 يده، ال زاؿ لمماؿ كاألعداء ظبلما، 
  ا شرباحالت فمك قطرت في الماء م  تحمك مذاقتو حػتػى إذا غػضػبػا

 حالت تغيرت كجعؿ المذاقة مما يقطر إتساعا أم لك كانت مما يقطر فقطرت في الماء لـ يشرب 
 ركػبػا كتحسد الخيؿ منيا أييا  كتغبط األرض منيا حيث حاؿ بو

ف كثرت بقاعيا فيي كالمكاف الكاحد التصاؿ  الغبطة أحسف مف الحسد كجعميا لؤلرض ألنيا كا 
ت كذلؾ ألنيا متفرقة فاستعمؿ لؤلرض الغبطة كلمخيؿ الحسد كالياء في بعضيا ببعضو كالخيؿ ليس

بو تعكد إلى حيث حؿ كىك في مكضع نصب ألنو مفعكؿ تغبط كأييا منصكب بركب كمعنى 
 البيت منقكؿ مف قكؿ الطاءم، مضى طاىر األثكاب لـ تبؽ بقعة، غدا ثكل إال اشتيت أنيا قبر، 

  سو كيرد الجحفؿ المجباعف نف  كال يرد بفػيو كػؼ سػائمػو

الجحفؿ الجيش العظيـ كالمجب الذم فيو أصكات مختمطة يقكؿ ال يرد بقكلو ككبلمو كؼ السائؿ 
 كيرد الجيش العظيـ كالمعنى أنو جكاد شجاع 

  في ممكو افترقا مف قبؿ يصطحبا  ككمما لقي الػدينػار صػاحػبػو

كأراد إذا التقيا تفرقا قبؿ اإلصطحاب فيما أراد مف قبؿ أف يصطحبا فأبقى عمؿ أف كىي محذكفة 
يمتقياف مجتازيف ال مصطحبيف كىذا أبمغ مف قكؿ جؤية بف النضر، إنا إذا اجتمعت يكما دراىمنا، 
ظمت إلى سبؿ المعركؼ تصطحب، ألنو أثبت ليا اجتماعا كمثؿ ىذا قكؿ اآلخر، ال يألؼ الدرىـ 

كلو المصركر أم الذم مف عادتو أف يصر المصركر خرقتنا، لكف يمر عمييا كىك منطمؽ، كق
 كيجكز أف ينصب الدينار كالصاحب فيككف معناه كمما لقي الممدكح الدينار مصاحبا لو 
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 فكمما قيؿ ىذا مجتد نعبا  ماؿ كأف غراب البيف يرقبو

قاؿ ابف جنى ىذا معنى حسف يقكؿ كما إف غراب البيف ال ييدء مف الصياح كذلؾ ىذا اليفتر عف 
قاؿ العركضي لعمرم أف الذم قالو المتنبي لحسف كلكف تفسيره غير حسف كمف الذم قاؿ  العطاء

أف الغراب ال ييدأ مف الصياح كلكف معناه أف العرب تقكؿ أف غراب البيف إذا صاحب في ديار 
قكـو تفرقكا فقاؿ المتنبي كأف المجتدم إذا ظير صاح ىذا الغراب في مالو فتفرؽ كقاؿ ابف فكرجة 

رد عمى ابف جنى يقكؿ كاف غراب البيف يرقب مالو فكمما جاء مجتد نعب فيو فتفرؽ شممو فيما 
انتيى كبلمو كتمخيص المعنى أ،ق قاؿ لو ماؿ كاف رقيبو غراب البيت فإذا جاءه السائؿ فرؽ 
الممدكح مالو فكاف الغراب نعب في مالو بالتفريؽ كما ذكره مف رقبة الغراب نعيبو مثؿ كبياف 

 الماؿ عند مجيء السائؿ لتفريقو 
  كال عجائب بحر بعدىا عجبا  بحر عجائبو لـ تبؽ في سمر

يقكؿ ىك بحر كلو عجائب كثيرة أعجب مما يذكر مف عجائب االسمار كالبحار كتكؿ العجائب 
 ليس بعجائب عند ما يذكر مف عجائب الممدكح 

  ايشكك محاكليا التقصير كالتعب  اليقنع ابف عميٍّ نػيؿ مػنػزلةو 

 ال يقنعو نيؿ ىذه المنزلة العظيمة التي يشكك طالبيا قصكره عنيا مع تعبو في طمبيا 
  رأسا ليـ كغدا كؿ ليـ ذنبا  ىز المكاء بنك عجؿ بو فغدا

أم حرككا المكاء باسمو كالمعنى جعمكه سيدىـ فإذا حرككا رأيتيـ حرككىا باسمو فصار سيدىـ 
 كصاركا ىـ بو سادة الناس 

  كالراكبيف مف األشياء مف صعبا  مف األشياء أىػكنػيػاالتاركيف 

نصب التاركيف عمى المدح باضمار اذكر أك أعني أك أمدح كالمعنى أنيـ يترككف ما ىاف مف 
األمكر كسيؿ كجكده كرامكا ما صعب منيا لبعد ىمتيـ كما قاؿ الطيكم، كاليرعكف أكناؼ اليكينا، 

 إذا حمكا كال ركض اليدكف، 
  ىاـ الكماة عمى أرماحيـ عذبا  يميـ بالبيض متخذممبرقعي خ

قاؿ ابف جنى أم قد جعمكا مكاف براقع خيميـ حديدا عمى كجكىيا ليقييا الحديد أف يصؿ إلييا قاؿ 
أبك الفضؿ العركضي أمثؿ المتنبي يمدح قكما بأف يستركا كجكه خيميـ بحديدة كأم شرؼ كنجدة 

ككفؿ كمعناه أف سيكفيـ مكاف البراقع لخيميـ فبل  لفارس إف فعؿ ذلؾ كذلؾ معرض لكؿ فرس
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يصؿ العدك إلى كجو فرسيـ ألنيـ يقكنو بالقتؿ كالرد كعنى بالبيض السيكؼ ال الحديد الذم أراد 
كنحك ىذا قاؿ ابف فكرجة عني أف سيكفيـ تحكؿ دكف جيادىـ كمسيا بطعف أك ضرب أما 

البراقع ليا ىذا كبلمو كالمعنى أنيـ  لمنازلتيـ دكنيا أكؿ حذقيـ بالضرب فيي تجرم مجرل
يحمكنيا بالسيكؼ ال بالبراقع كالتجافيؼ كقكلو متخذم ىاـ الكماة أم جعمكا رؤكس الكماة كشعكرىـ 
ألرماجيـ بمنزلة العذب كىي المعمؽ بالرماح جعمت كالعبلمة عمييا كمثمو ما ذكرت الرؤكس عمى 

غداة الكغا تيجاف كسرل كقيصرا، كقكؿ مسمـ الرماح قكؿ جرير، كأف رؤكس القـك فكؽ رماحنا، 
بف الكليد، يكسك السيكؼ نفكس الناكثيف بو، كيجعؿ الياـ تيجاف القنا الذبؿ، كقكؿ الطاءم، أبدلت 
أرؤسيـ يـك الكريية مف، قنا الظيكر قنا الخطي مدعما، مف كؿ ذم لمةو غطت ضفائرىا، صدر 

 القناة فقد كادت ترل عمما، 
  خرقاء تتيـ اإلقداـ كاليربا  تيـ كقفػتإف المنية لك الق

خرقاء فزعة متحيرةن يقاؿ خرؽ يخرؽ خرقا إذا لصؽ باألرض مف فزع قاؿ ابف جنى تتيـ األقداـ 
مخافة اليبلؾ كاليرب مخافة العار قاؿ ابف فكرجة ال يتيـ اليرب في العار فإف العار كمو فيو 

ربت أدركت كمثمو ألبي تماـ، مف كؿ أركع يرتاع كلكف يتيـ اليرب في اإلدراؾ أم تقدر أنيا إف ى
المنكف لو، إذا تجدر ال نكس كال جحد، كلو أيضا، شكس إذا خفقت عقاب لكائيـ، ظمت قمكب 

 المكت منيا تخفؽ، 

  فجاز كىك عمى آثارىا الشيبا  مراتب صعدت كالفكر يتبعيػا

ف الفكر الذم يتبعيا جاز أم ليـ مراتب عالية عمت في السماء فصارت أعمى مف الككاكب أل
 الككاكب كلـ يحمقيا 

  فآؿ ما امتؤلت منو كال نصبا  محامد نزفت شعرم ليمؤلىػا

جعؿ اقتضاء المحامد نظميا بالشعر نزفا كجعؿ الشعر لككنو مقتضى منزكفا يقكؿ لـ تمتؤل ىذه 
أبدا امدحيـ  المحامد مف عشرم أم لـ تبمغ الغاية التي تستحقيا مف شعرم كال شعرم فنى فأنا

كيزيد ىذه الجممة كضكحا أف يقكؿ ليـ محامد استخرجت شعرم لينظـ تمؾ المحامد كميا فمـ 
تنحصر بالشعر كلـ يفف الشعر يريد كثرة محامدىـ ككثرة مدائحو ليـ كجعؿ الشعر كالماء ينزؼ 

  كاستغراؽ محامدىـ في الشعر كممئيا بالماء كلما جعؿ الشعر كالماء جعؿ فناءه نضكبا
  مف يستطيع ألمرو فائتو طمبا  مكاـر لؾ فت العالميف بيػا

 حمبا إلى بالخبر الركباف في  لما أقمت بأنطاكية اختمفػت
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 يقكؿ لما اقمت بيذه البمدة اختمفت إلى ركباف العفاة الذيف قصدكؾ كأنا في حمب فأتيتؾ كىك قكلو 
 أحث راحمتي الفقر كاألدبػا  فسرت نحكؾ ال ألكم عمى أحد

 ال الكم عمى أحد ال أقيـ عميو كال أعرج كلي راحمتاف الفقر كالشعر أم ىما حمبلني إليؾ 
 لك ذاقيا لبكى ما عاش كانتحبا  أذاقني زمني بمكل شرقت بيػا

ف عمرت جعمت الحرب كالدة  أبا كالسميرم أخا كالمشرفي  كا 

ذه القرابات عف مبلزمة يقكؿ أني إف عشت الزمت الحرب كالسبلح أم ألدرؾ مطمكبي ككنى بي
 ىذه األشياء 

 حتى كأف لو فيقتمػو أربػا  بكؿ أشعث يمقى المكت مبتسما

يعني بكؿ رجؿ اشعث مغر مف طكؿ السفر كلقاء الحركب كالمعنى أالـز الحرب بكؿ رجؿ ىذه 
صفتو كمثمو لمبحترم، متسرعيف إلى الحتكؼ كأنيا، كفر بأرض عدكىـ يتنيب، كنقمو مف قكؿ 

، مسترسميف إلى الحتكؼ كأنما، بيف الحتكؼ كبينيـ أرحاـ، كمثمو لمطاءم، يستعذبكف الطاءم
 مناياىـ البيت، 

  عف سرجو مرحا بالعز أك طربا  قحٍّ يكاد صييؿ الخػيؿ يقػذفػو

القح الخالص مف كؿ شيء كىك نعت اشعث كركل ابف جنى الجرد كيركل بالغعزك كىك اجكد 
 خفو ذلؾ حتى يكاد يطرحو عف السرج لما يجد مف النشاط كالطرب يقكؿ إذا سمع صكت الخيؿ است

 غػمػبػا كالبر أكسع كالدنيا لمف  فالمكت أعذر لي كالصبر أجمؿ بي

المكت أعذر لي مف أف أعيش ذليبل فإذا قتمت في طمب المعالي قاـ المكت بعرم كالصبر أجمؿ 
اسافر كالدنيا لمف غمب كزاحـ ال لمف لـز  بي الف الجزع عادة المئاـ كالبر أكسع لي مف منزلي فإنا

 المنزؿ كقاؿ يمدح المغيث بف عمٌي بف بشر العجمي 
  كعمر مثؿ ما تيب المئاـ  فؤاد ما تسمػيو الػمػداـ

قاؿ ابف فكرجة يعني أف غرضي بعيد كرامي متعذر إذ لست كالناس أرضى بما يرضكف بو 
كىذا تأسؼ منو يقكؿ لك كاف العمر طكيبل  كيمييني السكر ثـ قاؿ كعمر مثؿ ما تيب المئاـ

لرجكت أف أدرؾ أغراضي بطمك العمر كلكف العمر قصير كمدتو قميمة فيك كيبة المئاـ يسيرة حقيرة 
فما أخكفني أف ال أدرؾ طمبتي بقدر ما أرجكه مف العمرانتيى كبلمو ككأف ىذا مف قكؿ الطاءم 

 لبخيؿ، ككأف األنامؿ اعتصرتيا، بعد كدٍّ مف ماء كجو ا
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  كف كانت ليـ جثث ضخاـ  كدىر ناسو ناس صػغػار

ف كانكا ضخاـ األجساـ كما قاؿ حساف، ال عيب بالقـك مف طكؿ  يريد أنيـ صغار القدر كاليمـ كا 
كمف قصر، جسـ البغاؿ كأحبلـ العصافير، كقاؿ العباس بف مرداس، فما عظـ الرجاؿ ليـ بفخر، 

 كلكف فخرىـ كـر كخير، 
  كلكف معدف الذىب الرغاـ،  بالعػيش فػييػـ ما أنا منيـ

ف عشت فيما بينيـ كالذىب الذم معدنو التراب ثـ ال يككف  يقكؿ لست مف ىؤالء الذيف ذكرتيـ كا 
 بككنو فيو منو 

 مفتحة عيكنيـ نػياـ  أرانب غير أنيـ ممكؾ

بلـ مبالغة فجمع المعيكد في مثؿ ىذا أف يقاؿ ىـ ممكؾ إال أنيـ في طبع األرانب لكنو عكس الك
ف انفتحت عيكنيـ نياـ مف حيث الغفمة  األرانب حقيقة ليـ كالممؾ مستعار فييـ يقكؿ ىـ كا 

كاألرانب تناـ منفتحة العينيف كما قاؿ، كأنت إذا استيقظت يكما فنائـ، ككما قاؿ أبك تماـ، أيقظت 
 ىاجعيـ كقؿ يغنييـ، سير النكاظر كالقمكب نياـ، 

  كما أقرانيا إال الطعاـ  ػابأجساـ يحر القتؿ فيي

بأجساـ أم مع أجساـ يحر يشتد مف قكليـ حر يكمنا يحر حرارةن يقكؿ يقتميـ الطعاـ فيمكتكف 
 بالتخمة مف كثرة األكؿ 

 كأف قنا فكارسيا ثػمػاـ  كخيؿ ال يخر ليا طػعػيف

ف كثر التجمؿ كالكبلـ  خميمؾ أنت ال مف قمت خمى  كا 

ف كثر تممقو كألف قكلو  يقكؿ ليس خميؿ خميمؾ إال  نفسؾ كليس مف تقكؿ ىك خميمي خميبل لؾ كا 
  تجنب عنؽ صيقمو الحساـ  كلك حيز الحفاظ بغير عقؿو 

يقكؿ لك ممؾ الحفاظ أم المحافظ عمى الحقكؽ كرعى الذماـ مف غير عقؿ لكاف السيؼ يحافظ 
 ذلؾ ليس ليـ حفاظ عمى حؽ الصيقؿ الذم صقمو فبليقطع عنقو كالمعنى أنيـ ال عقؿ ليـ فم

 كأشبيما بدنيانا الطغاـ  كشبو الشيء منجذب إليو

الطعاـ األكغاد كالغكغاء مف الناس يقكؿ الشيء يميؿ إلى شبو كالدنيا خسيسة فمذلؾ ألفت 
 األخساس ألنيـ اشكاليا في المـؤ كالخسة كالشكؿ إلى الشكؿ أميؿ ال محالة 

  انحظ القتاـتعالى الجيش ك   كلك لـك يعؿ إال ذك محػؿو 
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يقكؿ عمكىـ في الدنيا ال يدؿ عمى محميـ كاستحقاقيـ كلك كاف كذلؾ لكاف الغبار سافبل كالجيش 
 عاليا 

 لرتبتو أساميـ المساـ  كلك لـ يرع إال مسنحؽ

يقاؿ سامت الماشية إذا رعت كىي سائمة كأساميا صاحبيا قاؿ اهلل تعالى فيو تسيمكف كيريد 
الكناية في أساميـ تعكد إلى قكلو ممكؾ يقكؿ رعيتيـ أكلى باألمارة منيـ لك بالمساـ ىينا الرعية ك 

كانت األمارة باالستحقاؽ كقاؿ ابف فكرجة المساـ الماؿ المرسؿ في مراعيو يقكؿ ىؤالء شر مف 
 البيائـ فمك كلى باالستحقاؽ لكاف الراعي ليـ البيائـ ألنيا اشرؼ منيـ كاعقؿ 

 ضياء في بكاطنو ظػبلـ  كمف خبر الغكاني فالغكاني

 أم مف جرب الغكاني فالغكاني ضياء في الظاىر ظبلـ في الباطف 
  ب ىما فالحيكة ىي الحماـ  ذا كاف الشباب السكر كالشي

يعني أف الحياة في الدنيا منغصة مكدرة ألف الشاب كالسكراف في سكر شبيبتو كالشيب ىـ لضعؼ 
 عمره فإذا الحياة مكت بعينو  اإلنساف عند الشيب كاىتمامو لما فات مف

  كال كؿ عمى بخؿو يبلـ  كما كؿ بمعذكر ببخػؿو 

يقكؿ ليس كؿ أحد يعذر إذا بخؿ ألف الكاجد الغني ال عذر لو في البخؿ كالمنع كليس كؿ أحد 
يبلـ عمى البخؿ فإف المعسر المحتاج إلى ما في يده ال يبلـ في بخمو ككجو آخر كىك أف الذم ال 

مو مف كلدتو كالكراـ كالذم ال يبلـ عمى بخمو مف كاف آباؤه لئاما بخبلء كلـ يتعمـ غير يعذر في بخ
البخؿ كلـ ير في آبائو الجكد كالكـر فيككف ىذا مف قكؿ الطاءم، لكؿ مف بني حكاء عذر، كال 

 عذر لطاءم لئيـ، 
 لمثمي عند مثميـ مقػاـ  كلـ أر مثؿ جيراني كمثمي

 الجكاء كقمة المراعاة كال مثمي في مصابرتيـ مع فرط جفكتيـ يقكؿ لـ أر مثميـ في سكء 
 فميس يفكتيا إال الػكػراـ  بأرض ما اشتييت رأيت فييا

 يقكؿ كمما تطمب تجد في ىذه األرض إال الكراـ فإنيـ غير مكجكديف فييا 
 ككاف ألىميا منيا التماـ  فيبل كاف نقص األىؿ فييا

األرض كتماميا في أىميا كالمعنى ليت كماؿ األرض كاف يقكؿ ىبل كاف نقص أىؿ األرض في 
 لساكنييا كنقصانيـ كاف فييا 
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 المكػاـ أنافا ذا المغيث كذا  بيا الجببلف مف فخر كصخر

المكاـ جبؿ معركؼ يقاؿ لو جبؿ األبداؿ ألنيـ كانكا يسكنكنو كالمصراع الثاني تفسير لمجبميف 
 كأنافا اشرفا كطاال 

 يمر بيا كما مر الغماـ  لكفكليست مف مكاطنو ك 

إنما قاؿ ىذا لنو ذـ أىؿ ىذه األرض فيك يقكؿ ليست ىذه البمدة مكطنا لو كلكنو يجتاز بيا أحيانا 
 اجتياز الغماـ كما قاؿ أبك تماـ، إف حف نجدكأىمكه إليؾ فقد، مررت فييا مركر العارض الياطؿ، 

 بدر ما لراضعو فطاـ  سقا اهلل ابف منجبةو سقاني

 ريد أنو ليس يقطع عنى بره ي
  كمف إحدل عطاياه الدكاـ  كمف إحدل فكائده العطايا

 كسمؾ الدر يخفيو النظاـ  كقد خفى الزماف بو عمينا

يعني أنو اغطى بمحاسنو مساكم الدىر كيجمؿ الزماف بو تجمؿ السمؾ إذا نظـ فيو الدر كمف 
 اف مف عطاياه ما لبس السمؾ مف الدر ركل بيا عادة الكناية إلى العطايا كالمعنى لبس الزم

  كمف يعشؽ يمذ لو الغراـ  تمذ لو المركة كىك تػؤذل

المركة تؤذم صاحبيا بما فييا مف التكاليؼ كىي مع ما فييا لذيذة لو كالعشؽ لذيذ مع ما فيو مف 
 النصب كقد قاؿ أبك الطيب، كالعشؽ كالمعشكؽ يعذب قربو، لممبتمي كيناؿ مف حكبائو، 

  ككاصميا كليس بو سقاـ  يا ىكل قيس لميمػىتعمق

يقكؿ عشؽ المركة كما عشؽ قيس المجنكف ليمى غير أنو كاصؿ المركة فمـ يكرثو حبيا سقما كما 
 أكرث عشؽ ليمى قيسا الجنكف لما لـ يجد إلييا سبيبل 

 فما يدرم أشيخ أـ غبلـ  يركع ركانة كيذكب ظرفا

 يف كقكر يعني أنو جمع بيف كقار الشيكخ كظرافة الفتياف يركع يفزع كالركانة الكقار كرجؿ رك
  فأما في الجداؿ فما يراـ  كتممكو المسائؿ في نػداه

يريد أنو منقاد لسؤاؿ مف سألو جدؿ صعب ال يراـ عند المسائؿ في الجداؿ كالمعنى أف المسائؿ 
ة فما المسائؿ في الجداؿ الكاردة عميو مف جية السؤاؿ تممكو حتى ال يمكنو رد مسألة منيا بالخيب

 فإنو ال يطاؽ فييا 
  كقبض نكاؿ بعض القـك ذاـ  كقبض نكالو شػرؼ كعػز
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ىذا كقكؿ أمية، عطاؤؾ زيف المرء إف اصبتو، بخير كما كؿ العطاء يزيف، كليس بعار المرء بذؿ 
 كجيو، إليؾ كما بعض السؤاؿ يشيف، 

  الحماـىي األصكاؽ كالناس   أقامت في الرقػاب لػو أيادو 

الحماـ عند العرب اسـ لذكات األطكاؽ كىي تكصؼ بالمزـك ليا النيا ال تفارقيا يقكؿ نعمو كأياديو 
الزمة لرقاب الناس كما تمـز األطكاؽ الحماـ يعني أف الناس تحت مننو كأياديو كىذا كما قاؿ 

 السرم، كطكقت قكما في الرقاب صنائعا، كأنيـ منيا الحماـ المطكؽ، 
  كما األنكاء حيف تعد عاـ  الكراـ فتمؾ عجؿإذا عد 

يقكؿ إذا عد الكراـ لـ يتجاكز العد ىذه القبيمة لبطبلف مف عداىـ كما أف األنكاء مف سقكط أكليا 
إلى سقكط آخرىا ىي العاـ كذلؾ عجؿ ىـ الكراـ كالتقدير كما أف األنكاء عاـ حيف تعد كالمعنى 

قؿ بنك عجؿ فإنيـ يشممكف جميع الكراـ كما أف األنكاء بطمكعيا مف أراد أف يعد الكراـ في الدنيا فمي
كسقكطيا تشتمؿ جميع العاـ كذلؾ إف لكؿ شيرو مف شيكر العاـ نكء فإذا عدت تمؾ األنكاء فيي 

 عاـ تاـ 
  إذا بشفارىا حمى المطاـ  يقي جبياتيـ ما في ذراىـ

ؿ سيكفيـ تحمى كجكىيـ إذا اشتدت ما في ذراىـ يعني السيكؼ ألنيا تقمد في أعالي البدف يقك 
المبلطمة بشفار السيكؼ كركل ابف جنى تقي جبياتيـ ما في ذراىـ فقاؿ أم يتمقكف الحديد 

ف لـ يجر ليا ذكر كالمعنى عمى  بكجكىيـ ليدفعكا عف حرميـ كقاؿ كأضمر السيكؼ في شفارىا كا 
 ىذه الركاية أنيـ يذبكف عمف استذرل بيـ 

  ألعطكؾ الذم صمكا كصامكا  جػدككلك يممتيـ في الحشر ت

تجدك تطمب جدكاىـ كىذا مف قكؿ بكر بف النطاح، كلك لـ يجز في العمر قسـ لمالؾ، كجاز لو 
اإلعطاء مف حسناتو، لجاد بيا مف غير شرؾ بربو، كأشركنا في صكمو كصمكتو، كقاؿ أبك 

، كمثؿ ىذا لمف اقتدل بأبي العتاىية، فمف لي بيذا البيت أنى اصبتو، فقاسمتو ما لي مف الحسنات
 الطيب، كلك جاءه يـك القيامة سائؿ، تعرل لو عف صكمو كصبلتو، 

  خفاؼ كالرماح بيا عراـ  فإف حممكا فإف الخيؿ فييـ

العراـ الشراسة يقكؿ أف كانكا حمماء ذكم كقار فإف خيميـ خفاؼ في العدك كرماحيـ عارمة عمى 
 األعداء 
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  كشزر الطعف كالضرب التكأـ  كعندىـ الجفػاف مػكػمػبلت

مكمبلت جعؿ المحـ عمييا كاإلكاليؿ كما قاؿ زياد بف منقد اليبللي، ترل الجفاف مف الشيزم مكممةن، 
كالشزر ما أدير بو عف الصدر التكأـ جمع تكأـ عمى غير قياس أم الضرب المتدارؾ المتكالى 

 كالمعنى أنيـ مطاعيـ مطاعيف 
  نبك عف كجكىيـ السياـكت  نصرعيـ بأعينػنػا حػياء

ذا نظرنا إلييـ صرعناىـ أم قدرنا عمييـ كعند الحرب تنبك  يريد أنيـ رقاؽ الكجو لفرط الحياء كا 
 السياـ عف كجكىيـ 

  كما حممت مف الجسد العظاـ  قبيؿ يحممكف مف المعػالػي

لممعالي كالعظاـ يعني أف المعالي مشتممة عمييـ اشتماؿ المحـ كالجمد عمى العظاـ كالمعنى أنيـ 
 لؤلجساـ 

  كجدؾ بشر الممؾ اليماـ  قبيؿ أنت أنت كأنت منيـ

اراد قبيؿ أنت منيـ كأنت أنت في عمك قدرؾ يعني إذا كنت أنت منيـ كجدؾ بشر فكفاىـ بذلؾ 
فخرا كقد أخر حرؼ العطؼ في قكلو كأنت كىك قبيح جدا كىذا كما تقكؿ قامت زيد كىند كأنت تريد 

  قامت ىند كزيد

 كيشرؾ في رغايبو األناـ  لمف ماؿ تمزقو العػطػايا

 ألف بصحبة يجب الذمػاـ  كال ندعكؾ صاحبو فترضى

يقكؿ لمف ماؿ نراه عندؾ كعطاياؾ تفرقو كالخمؽ كميـ شركاء في رغائبو كىيكؿ ما كاف مرغكبا فيو 
ترعى لو كأنت ال ترضى أف تقكؿ ىك لؾ كندعكؾ صاحبو لف الصحبة تكجب ذمامان كأنت ال 

ذماما أم فممف ىذا الماؿ ىذا إذا كاف البيتاف مقترنيف كيجكز أف ينفرد كؿ منيما بالمعنى فيككف 
معنى البيت األكؿ لمف ماؿ ىذه حالو يعني ال ماؿ ألحد بيذه الصفة إال لؾ كأراد لمف ماؿ ىذه 

فيرضي بالياء أف حالو غير مالؾ فحذؼ لداللة المعنى عميو ثـ ينفرد معنى البيت الثاني كيركل 
 إذا دعكناؾ صاحبو الماؿ بذلؾ رجاء أف يبقى معؾ ألجؿ الصحبة 

  تصافحو يد فييا جذاـ  تحايده كأنؾ سامػرم
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تحيد عف ىذا الماؿ كما يحيد ىذا الرجؿ كاف يقكؿ لمف أراد مسو ال مساس عف يد فييا ىذه 
باسـ عمـ كىك في القرآف  العاىة ككاف مف حقو أف يقكؿ كأنؾ السامرم ألف ىذا نسب لو ليس

 مذككر باأللؼ كالبلـ إال أف يريد كاحدا مف قبيمتو أف كانت ىذه العمة عامة فييـ 
 اإلمػاـ أفدانا أييا الحبػر  إذا ما العالمكف عركؾ قالكا

يقاؿ عراه كاعتراه إذا أتاه كمنو قكؿ النابغة، أتيتؾ عاريان خمقان ثيابي، عمى خكؼ تظف بي الظنكف، 
 ر العالـ يعني أف العمماء يستفيدكف منؾ كيتعممكف كالحب

 الميػاـ بيذا يعمـ الجيش  إذا ما المعممكف رأكؾ قالكا

المياـ الكثير الذم يمتيـ كؿ مف يستقبمو كالمعمـ الذم يشير نفسو في الحرب بعبلمة يعرؼ بيا أنو 
عبلمة يقكؿ إذا رأكؾ األبطاؿ بطؿ يقاؿ أعمـ الرجؿ نفسو كمف ركل بفتح البلـ فيـ الذيف أعممكا بال

قالكا ىذا عبلمة الجيش العظيـ ألنو ليس فييـ أشير منو كيجكز أف يككف يعمـ مف العمؿ أم بيذا 
يعرؼ الجيش أم أنو صاحب الجيش كفارس العسكر كمف ركل يعمـ بكسر البلـ فمعناه الجيش 

  يعمـ أنفسيـ بيذا الرجؿ ليعرؼ أنيـ شجعاف إذا كاف ىك فيما بينيـ
 كأنؾ في فـ الزمف ابتساـ  لقد حسنت بؾ األكقات حتى

يقكؿ طابت األياـ بؾ كظيرت بشاشتيا لمناس حتى كأنو مبتسـ بؾ كالمعنى أنيا كانت متجيمة 
عابسة فزاؿ بؾ عبكسيا فكأنؾ ابتساـ ليا كطبلقة كما قاؿ الطاءم، كيضحؾ الدىر منيـ عف 

 غطارفةو، كأف أياميـ مف إنسيا جمع، 
  عميؾ صمكة ربؾ كالسبلـ  ت الذم لـ يعط خمؽكأعطي

 كقاؿ يمدح أبا الفرج أحمد بف الحسيف القاضي المالكي 
  لكحشية ال ما لكحشية شنؼ  لجنية أـ غادة رفع السجػؼ

أراد ألجنية فحذؼ ىمزة االستفياـ كالعرب إذا بالغت في مدح الشيء جعمتو مف الجف كقكؿ 
رمى القمكب بقكس ما ليا كتر، ىذا في الحسف ككذلؾ في  الشاعر، جنية أكليا جف يعمميا،

الشجاعة كالحذؽ باألشياء كفي كؿ شيء كالغادة مثؿ الغيداء كالسجؼ جانب الستر إذا كاف 
بنصفيف كقكلو لكحشية يجكز أف يككف استفياما كاألكؿ كيجكز أف يككف جكابا لنفسو كأنو قاؿ 

ة كحشية ثـ رجع منكرا عمى نفسو فقاؿ ال ما لكحشية ليس لجنية كال لغادة بؿ ىك لكحشية أم لظبي
 شنؼ يعني أف السجؼ الذم رفع إنما رفع إلنسية ألف عمييا شنكفا كالكحشية ال شنؼ عمييا ليا 
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  سكالفيا كالحمى كالخصر الردؼ  نفكر عرقتيا نفرة فػتػجػاذبػت

ؤية الرجاؿ أياىا فتجاذبت أم ىي نافرة طبعا كأصابتيا نفرة حادثة فاجتمعت نفرتاف فنفرت مف ر 
سكالفيا كالحمى يعني أف الحمى الذم كاف عمييا جذب عنقيا بثقمو كالعنؽ امسكو فحصؿ التجاذب 

 كردفيا يجذب خصرىا لعظمو كدقة الخسر كالسالفة صفحة العنؽ كجمعو سكالؼ 
  تثنى لنا خكط كالحظنا خشؼ  كخؿ منيا مرطيا فكػأنػمػا

إليو مف سحرىـ أنيا تسعى أم يركف ذلؾ كالخياؿ كالمرط كساء مف كخيؿ مف قكلو تعالى يخيؿ 
خز أك صكؼ يقك لمرطيا يرينا كيمثؿ لنا صكرتيا كغصف بإف يتثنى ككلد ظبي رنا كخص القامة 

كالمحظ ألف المرط ستر محاسنيا كلـ يستر القد كال المحظ كركل ابف جنى كخبؿ كالمخبؿ الذم 
 حاسنيا فكأف ذلؾ خبؿ منو ليا قطعت يداه كاراد أف مرطيا ستر م

  كقكة عشؽ كىي مف قكتي ضعؼ  زيادة شيب كىي نػقػص زيادتػي

يقكؿ حالى زيادة شيب كىي في الحقيقة نقص زياة النفس ككمما قكل العشؽ ضعفت قكة البدف كما 
 قاؿ، كار في الدنيا بكؿ زيادة، كزيادتي فييا ىك النقص، كمثمو ألبي الطيب، متى ما أزددت مف

 بعد التناىي، فقد كقع انتقاصي في ازديادم، 

  مف الكجد بي كالشكؽ لي كليا حمؼ  ىراقت دمي مف بي مف الكجد ما بيا

يقكؿ أراقت دمي بحبيا المرأة التي أجد بيا مف الحب ما تجد بي كالشكؽ لي كليا مبلـز أم أنا 
 أحبيا كما تحبني كاشتاؽ إلييا كما تشتاؽ إلي 

  كساىا ثيابان غيرىا الشعر الكحؼ  مف ثػيابػيػاكمف كمما جردتيا 

 أم ليا مف الشعر الكثيؼ الممتؼ ما يقـك ليا في سترىا إذا عريت مف الثكب مقاـ الثكب 
  يميؿ بو بدر كيمسكو حقؼ  كقابمني رمانتا غصف بػانة

قامت عند الكداع يريد بالرمانتيف ثديييا كبالغصف قدىا كبالبدر كجييا كبالحقؼ ردفيا كالمعنى أنيا 
بحذائي فقابمني مف ثديييا رمانتاف عمى قدو كالغصف يميمو كجو كالبدر يعني أنيا إذا قصدت شيئا 
بكجييا مالت إليو نحك الكجو فكاف كجييا يميؿ قامتيا ثـ يمسؾ الردؼ بثقمو قامتيا الخفيفة فبل 

 تقدر عمى سرعة الحركة 
 ا تدنك كال عيشنا يصفكفبل دارن  أكيدان لنا يا بيف كاصمت كصمنػا

  كأكثر ليفي لك شفي غمة ليؼ  أردد كيمي لك قضي الكيؿ حاجةن 
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كيؿ كممة يقكليا كؿ كاقع في ىمكة كليؼ تحسر عمى ما فات كالمعنى أني أكثر القكؿ بياتيف 
 الكممتيف لك نفع القكؿ بيما كترد يدم أياىما كىذا عمى حكاية ما كاف يقكؿ 

 الحػتػؼ لذذت بو جيبل كفي المذة  الشيد كامنا ضني في اليكل كالسـ في

الضنا شبو اليزاؿ مف المرضى يقكؿ في اليكل ضني مستتر كما يكمف السـ في الشيد إذا مزج بو 
 كاستمذذت اليكل جيبل بذلؾ الضني كحتفي في تمؾ المذة 

  أبك الفرج القاضي لو دكنيا كيؼ  فأفنى كما أفنتو نفسػي كػأنػمػا

 الضني نفسي كما أفنيتو كأف الممدكح كيؼ لو دكف نفسي فميست تقدر عمى إفنائو يقكؿ أفنى 
  كآرائو ما أغنت البيض كالزغؼ  قميؿ الكرل لك كانت البيض كالقنا

ىك قميؿ النـك الشتغالو بالحكـ بيف الناس كما يكسبو مف المجد كالعمـ نافذ اآلراء لك كانت السيكؼ 
 غنت الدركع كالبيض عف أصحابيا شيئا كالرماح في نفاذ آرائو لما أ

  كيستغرؽ األلفاظ مف لفظو حرؼ  يقكؿ مقاـ الجيش تقطيب كجػيػو

يقاؿ قطب كجيو إذا جمع ما بيف عينيو عبكسا يقكؿ ىك مييب عند الكمكح فإذا نطؽ بحرؼ قاـ 
 مقاـ الكمـ الكثير لببلغتو بجمع المعاني الكثيرة في القميؿ مف الكبلـ 

ف فقد اإل   إليو حنيف اإللؼ فارقو اإللؼ  عطاء حنت يمينػوكا 

يقكؿ ألفت يمينو اإلعطاء حتى لك لـ يعط لحنت يمينو إلى اإلعطاء كما يحف اإللؼ إلى اإللؼ 
 إذا فارقو 

  جباؿ جباؿ األرض في جنبيا قؼ  أديب رست لمعمـ في أرض صدره

و اسـ الجباؿ لكثرة عممو كزيادتو عمى القؼ الغميظ مف األرض ال يبمغ أف يككف جببل كاستعار لعمم
عمـ الناس كلما استعار لو اسـ الجباؿ استعار لصدره األرض ألف الجباؿ تككف عمى األرض ثـ 

 فضميا عمى جباؿ األرض فضؿ الجباؿ عمى القفاؼ 
 كؼ سمكا أكد الدىر أف اسمو  جكاد سميت في الخير كالشر كفو

إليو ما يكجد فيو يقكؿ لكفو الذكر العالي في كؿ خير الدىر كعاء الخير كالشر كالعرب تنسب 
ألكليائو ألنيما يصدراف منو فالدىر يتمنى أنو يسمى كفا ليشارؾ كفو الذم ىك مجمع الخير كالشر 

في األسـ فيسمى الكؼ كال يسمى الدىر إذ كفو اغمب فييما مف الدىر كمعنى أكد الدىر حممو 
 عمى أف يكد 
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 مف الناس إال في سيادتو خمؼ  سيدو  كأضحى كبيف الناس في كؿ

  لجارم ىكاه في عركقيـ تقفكا  يفدكنو حتػى كػأف دمػاءىػـ

 أم مف حبيـ أياه يقكلكف لو نفديؾ بأنفسنا فكاف ىكاه جرل أكال في عركقيـ قبؿ الدـ ثـ تبعده الدـ 
 فنائمو كقؼ كشكرىـ كقؼ  كقكفيف في كقفيف شكر كنائؿ

و كمف الناس كالعامؿ فيو يفدكنو كقكلؾ رأيتؾ راكبيف أم أنا راكب صب كقكفيف عمى الحاؿ من
كأنت راكب كيريد بالكقكؼ الكاقؼ كىك مصدر سمى بو الكاحد كالجمع أراد الناس كالممدكح فريقاف 
كاقفاف في شيئيف كقفيف احدىما عمى الناس منو كىك العطاء كالثاني عمى الممدكح مف الناس كىك 

  أبدان يعطى كالناس أبدا يشكركنو الثناء كالمعنى أنو 
  عميو فداـ الفقد كانكشؼ الكشؼ  كلما فقدنا مثمو داـ كػشػفػنػا

يقكؿ لما فقدنا نظيره كمف يككف مثبل لو داـ كشفنا عمى حاؿ الفقد عف مثؿ لو يعني طمبنا ذلؾ لـ 
مو كلـ يفسر أحد نجد كىك قكلو فداـ الفقد كالنكشؼ الكشؼ أم زاؿ كبطؿ ألنا يئسنا عف كجكد مث

ىذا البيت تفسيرا شافيا كما فسرتو كبينتو كلك حيكت تخبط الناس في ىذا البيت كاقكاليـ المرذكلة 
 كالركايات الفاسدة طاؿ الخطب 

  بأكثر مما حار في حسنو الطرؼ  كما حارت األكىاـ في عظـ شانو

تحير األكىاـ أكثر مف  يقكؿ األكىاـ متحيرة في شأنو كالطرؼ متحير في حسنو كجمالو كليس
 تحير الطرؼ 

  بأعظـ مما ناؿ مف كفره العرؼ  كال ناؿ مف حساده الغػيظ كاألذل

يعني أف الحسد قد أثر فييـ كىزليـ كنقصيـ كما نقص عطاؤه مالو كليس ذلؾ النقصاف بأكثر مف 
 ىذا 

  كباطنو ديف كظاىره ظرؼ  تفكره عمـ كمنطػقة حػكػـ

كيجتيد في المسائؿ الشرعية فإذا نطؽ نطؽ بالحكمة كالحكـ بيف الناس  يقكؿ إنما يتفكر ليعمـ
فينطكم باطنو عمى ديف اهلل كيظير لمناس الظرؼ كمكاـر األخبلؽ كقاؿ ابف جنى ىذه القصيدة 
مف الضرب األكؿ مف الطكيؿ كعركض الطكيؿ أبدا تجيء مقبكضة عمى مفاعمف إال أف يصرع 

عكلف فيتبع العركض الضرب كليس ىذا البيت مصرعا كقد جاء البيت كيككف ضربو مفاعميف أك ف
بعركضو عمى مفاعميف كىك تخميط منو كأقرب منا يرؼ إليو ىذا أف يقاؿ أنو رد مفاعمف إلى 
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أصميا كىي مفاعميف لضركرة الشعر كما أف لمشاعر اظيار التضعيؼ كصرؼ ما ال ينصرؼ 
كؿ ذكره مما يرد فيو األشياء إلى أصكليا كاجراء المعتؿ مجرل الصحيح كقصر الممدكد كما يط

 انتيال كبلمو كلك قاؿ كمنطقو ىدم أك تقي صح الكزف 
  كمغنى العبل يكدم كرسـ الندا يعفك  أمات رياح المـؤ كىي عػكاصػؼ

يقكؿ سكف رياح المـؤ بعد شدة ىبكبيا كلما استعار لمـؤ رياحا استعار لمعمي مغنى كلمندل رسما 
تعفك الرسـك كتمحك المغاني كالمعنى أف المـؤ كاف يغمب العمي كالجكد فأذىب حيث كانت الرياح 

بكرمو قكة المـؤ كقكلو كمغنى العبل يجك أف تككف الكاك لمحاؿ فيككف يكدم كيعفك يراد بياـ الحاؿ 
ال االستقباؿ كأنو قاؿ أمات رياح المـؤ كحاؿ مغنى العبل أنو مكدو كحاؿ رسـ الندل أنو عاؼ 

 تككف لبلستئناؼ كأنو قاؿ كمغنى العبل مما يكدم بيا كرسـ الندل مما يعفك بيا  كيجكز أف
  إذا ما ىطمف استحيت الديـ الكطؼ  فمـ نر قبؿ ابف الحسيف أصػابػعػا

يقاؿ ىطمت السماء إذا اشتد انصبابا مائيا كالكطؼ جمع الكطفاء كىي السحابة المسترخية 
 القيس، ديمة ىطبلء فييا كطؼ، الجكانب لكثرة مائيا كمنو قكؿ امرء 

 بأفعالو ما ليس يدركو الكصػؼ  كال ساعيا في قمة المجد مػدركػا

 كيتسصغر الدنيا كيحممو طػرؼ  كلـ نر شيئا يحمؿ العبء حمػمػو

  كمف تحتو فرش كمف فكقو سقؼ  كال جمس البحر المحيط لقػاصػد

ة نداه يقكؿ لـ يجمس قبمو البحر لـ يقصده جعمو كالبحر المحيط ؼ يالدنيا في كثرة عطاياه كغزار 
 كمف تحتو فرش يقمو كمف فكقو سقؼ يظمو 

  كقد فنيت فيو القراطيس كالصحؼ  فكا عجبا منػي أحػاكؿ نػعػتػو

 صػنػؼ يمر لو صنؼ كيأتي لو  كمف كثرة األخبار عف مكرمػاتػو

تى نكع آخر فالصنؼ عمى يقكؿ مف كثرة ما يخبر عف مكارمو كيحدث عنيا كمما مر منيا نكع أ
ىذا صنؼ مف اخبار مكرماتو كيجكز أف يككف الصنؼ مف القصاد الذيف يقصدكنو كيأتكنو أم 
لكثرة ما يسمعكف مف تمؾ االخبار يمر صنؼ قد صدركا عنو كيأتي صنؼ يقصدكنو كمعنى لو 

 ألجمو 
  و خصالو في حسنيا كحبلكتيا بثنايا معشكؽو ال يمؿ مص ريقيالو األسناف شب كفتر االخبار كمعناه تسفر كتنجمي كأصمو مف الضحؾ إذا بدت

 كػػػػػػػالػػػػػػػذنػػػػػػػب األنػػػػػػػؼ كثػػػػػػير كلػػػػػػػكػػػػػػػف لػػػػػػػيس  قصدتؾ كالراجكف قصدم إلييـ
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جعؿ الممدكح كاألنؼ كغيره كالذنب يعني أنو يفضؿ غيره فضؿ األنؼ عمى الذنب كىذا مف قكؿ 
ة، قك ىـ األنؼ كاالذناب غيرىـ، كمف يسكل بأنؼ الناقة الذنبا، كيقاؿ أنو مدح قكما كانكا الحطي

 ينبزكف بأف الناقة فيكرىكنو فما قاؿ فييـ ىذا فخركا بمقبيـ 
  نفكعاف لممكدم كبينيما صرؼ  كال الفضة البيضاء كالتبر كاحد

ف اجتمعا في المنفعة المكدم الفقير الذم ال خير عنده يقكؿ ليس الذىب كالفضة س  كاء كا 
  كال منتيى الجكد الذم خمفو خمؼ  كلست بدكف يرتجي الغػيث دكنػو

أم لست بقميؿ مف الرجاؿ كال صغير المقدار يقاؿ ىذا رجؿ دكف كرأيت رجبل دكنا كمررت برجؿ 
ف دكف يقكؿ ليست خسيسا فيرتجى الغيث دكنو كال يرتجى أنت ليس كراءؾ لمجكد منتيى كالمعنى أ
الجكد مقصكر عميؾ ال يرتجى الجكد دكنؾ كال يتجاكز عنؾ كما قاؿ بعضيـ، ما قصر الجكد 

عنكـ يا بني مطر، كال تجاكزكـ يا آؿ مسعكد، يحؿ حيث حممتـ ال يفارقكـ، ما عاقب الدىر بيف 
البيض كالسكد، كقاؿ أشجع السممي، فما خمفو المرء مطمع، كال دكنو المرء مقنع، كقاؿ الطاءم، 

ليؾ تناىى المجد مف كؿ كجية، يصير فما يعدكؾ حيث تصير، كزاد أبك الطيب عمى ىذا المعنى إ
 فأساء العبارة كرفع خمؼ ألنو جعمو اسما ال ظرفا 

  كال البعض مف كؿ كلكنؾ الضعؼ  كال كاحدا في ذا الكرل مف جمػاعة

أم أنت تغني  يقكؿ لست كاحدا مف جماعة الناس كال بعضا مف كميـ كلكنؾ ضعؼ جميعيـ
 غناءىـ كتزيد عمييـ زيادة ضعؼ الشيء عمى الشيء 

  كال ضعؼ ضعؼ الضعؼ بؿ مثمو ألؼ  كال الضعؼ حتى يتبع الضعؼ ضعػفػو

يقكؿ لست أيضا ضعؼ الكرل حتى يككف ذلؾ الضعؼ ضعفيف ثـ تزيد عمى ذلؾ بأضعاؼو كثيرة 
نو نعت نكرة قدـ عمييا كما قاؿ، حتى تبمغ الفا كالمعنى أنؾ فكؽ الكرل بكثير كنصب مثمو أل

 لسممى مكحشا طمؿ، يمكح كأنو خمؿ، 
  غمطت كال الثمثاف ىذا كال النصؼ  أقاضينا ىذا الػذم أنػت أىػمػو

 يقكؿ أنت أىؿ لما اثنيت بو عميؾ ثـ قاؿ غمطت ليس ىذا ثمثي ما أنت أىمو كال نصفو 
  ف تعفكبذنبي كلكف جئت أسأؿ أ  كذنبي تقصيرم كما جئت مادحا

يقكؿ تقصيرم في مدحؾ ذنب كالذنب ال يمدح بو كلكف يستعفي عنو كقاؿ يمدح عمٌي بف منصكر 
 الحاجب 
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 البلبسات مف الحرير جبلببا  بابي الشمكس الجانحات غكاربا

كنى بالشمكس عف النساء كالجاناحات المائبلت ككنى بالغركب عف بعدىف يريد أنيف ممف عنا 
غكارب قد غبف في الخدكر كاألكؿ أجكد ألنو لما سماىف شمكسا كنى عف لمبعد كقاؿ ابف جنى 

 بعدىف بالغركب ألف بعد الشمس عف العيكف يككف بالغركب كالجمباب الخمار 
  كجناتيف الناىبات الناىبا  المنيبات قمكبنا كعقكلنػا

نيبتيا بحسنيف ثـ  يقاؿ انيبتو الشيء إذا جعمتو نيبا لو يقكؿ أنيبف كجكىيف قمكبنا كعقكلنا حتى
كصؼ تمؾ الكجنات بأنيا تنيب الناىب أم الرجؿ الشجاع المغكار كمف رفع كجناتيف فيي فاعمة 

 المنيبات كالمعنى البلتي انيبت كجناتيف قمكبنا فيككف قد اقتصر عمى ذكر مفعكؿ كاحد 
  ت المبديات مف الدالؿ غرائبا  الناعمات القاتبلت الػمػحػييا

ات المفاصؿ القاتبلت بيجرىف المحييات بكصميف كالدالؿ أف يثؽ االنساف بمحبة الناعمات المين
 صاحبو فيجترلء عميو 

  فكضعف أيدييف فكؽ ترائبا  حاكلف تفديتي كخفف مراقبا

حاكلف طمبف أف قمف لي نفديؾ بأنفسنا كخفف الرقيب فنقمف التفدية مف القكؿ إلى اإلشارة أم أف 
كؿ ابف جنى أشرف إلى مف بعيد كلـ يجيرف بالسبلـ كالتحية خكؼ انفسنا تفديؾ كىذا معنى ق

الكشاة كالرقباء جعؿ ابف جنى ىذه اإلشارة تحيةن كتسميما كاألكلى أف يككف عمى ما ذكرناه لذكره 
التفدية في البيت كلـ يقؿ حاكلف تسميمي كألف اإلشارة بالسبلـ ال تككف بكضع اليد عمى الصدر 

نما أراد كضعف أيدييف فكؽ قاؿ ابف فكرجة كضع الي د عمى الصدر ال يككف إشارة بالسبلـ كا 
 ترائبيف تسكينا لمقمكب مف الكجيب كليس كما قاؿ كصدر البيت ينقض ما قالو 

  مف حر أنفاسي فكنت الذائبا  كبسمف عف بردو خشيت أذيبو

ف بعد أف كنت أخشى يعني بالبرد اسنانيف التي تشبو في نقائيا البرد كالمعنى ذبت أسفا عمى فراق
 الذكب عمى ثغكرىف 

  كادو لثمت بو الغزالة كاعبا  يا حبذا المتحممكف كحػبػذا

 الغزالة مف اسماء الشمس كنى بيا عف الحبيبة أخبر أنيا كانت كاعبا حيف لثميا 
 مخالػبػا مف بعد أف أنشبف في  كيؼ الرجاء مف الخطكب تخمصا
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كالبلـ كما انشد سيبكيو، ضعيؼ النكاية أعداء، يخاؿ  نص تخمصا بالمصدر كف كاف فيو األلؼ
 الفرار يراخي األجؿ، كانشبف عمقف 

 متناىيا فجعمنو لي صاحبا  أكحدنني ككجدف حزنا كاحدان 

 أم أفردنني ممف أحب يعني الخطكب كقرنني بالحزف الذم ىك كاحد األحزاف كىك حزف الفراؽ 
  لسيكؼ مضاربامحف أحد مف ا  كنصبنني غرض الرماة تصيبني

 مستسقيا مطرت عمى مصائبا  أظمتني الدنيا فممػا جػئتػيػا

يعني حصؿ لو مف التجربة ما يعرؼ بو ما يأتي فيما يستقبؿ مف الزماف فكأنو أفنى الزماف لنو ال 
 يحدث عميو شيئا ال يعرفو 

  منو كليس يرد كفا خائبا  كمخيب العذاؿ مما أممكا

 ذكر الكؼ كأراد العضك 
 غائبا مثؿ الذم أبصرت منو  ذا الذم أبصرت منو حاضراى

حاضرا كغائبا حاؿ لممخاطب أك لممتنبي إذا قمت ابصرت يعني أنو حضره أك غاب عنو يرل 
عطاءه حيثما كاف كابف جنى يجعؿ الحاضر كالغائب حاال لمممدكح يقكؿ حضر أك غاب فأمره في 

 خبلؼ ما قالو كىك  الشرؼ كالكـر كاحد كما بعد ىذا البيت يدؿ عمى
  ييدم إلى عينيؾ نكران ثاقبا  كالبدر مف حيث التفت رأيتو

 أم حيثما كنت ترل عطاءه كما ترل ضكء البدر حيثما كنت مف الببلد 
 جكدان كيبعث لمبعيد سػحػائبػا  كالبحر يقذؼ لمقريب جػكاىػران 

 كمغاربػا يغشى الببلد مشارقا  كالشمس في كبد السماء كضكءىا

ريد عمـك نفعو لمبعيد كالقريب كىذه األبيات كقكؿ الطاءم، قريب الندل نائي المحؿ كأنو، ىبلؿ ي
قريب النكر نائي منازلو، كمثمو لمبحترم، كالبدر أفرط في العمك كضكءه، لمعصبة الساريف جد 
قريب، كقاؿ العباس أيضا، نعمة كالشمس لما طمعت، ثبت اإلشراؽ في كؿ بمد، كقاؿ أيضا 

 ترم، عطاء كضكء الشمس عـ فمغرب، يككف سكاء في سناه كمشرؽ، البح
 كتركؾ كؿ كريـ قـك عاتبا  أميجف الكرماء كالمزرم بيـ

أم تيجنيـ لنقصنيـ عف بمكغ كرمؾ كتتركيـ عاتبيف عميؾ لما يظير مف كرمؾ المزرم بيـ أك 
 ه عاتبيف عمى أنفسيـ حيث لـ يفعمكا ما فعمت كقد فسر ىذا البيت بما بعد
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  كجدت مناقبيـ بيف مثاليا  شادكا مناقبيـ كشدت مناقبا

أم لفضؿ مناقبؾ عمى مناقبيـ صارت مناقبيـ كالمثالب كما قاؿ الطاءم، محاسف مف مجد متى 
 يقرنكا بيا، محاسف اقكاـ تكف كالمعائب، 

  إنا لنخبر مف يديؾ عجائبا  لبيؾ غيظ الحاسديف الراتبا

 و بنداه مناد كالراتب المقيـ الثابت يقكؿ أنت غيظ ليـ دائـ اظير اإلجابة اشارة إلى أن
  كىجـك غر ال يخاؼ عكاقبا  تدبير ذم حنؾ يفكر في غػد

الحنؾ جمع حنكة كىي التجربة كجكدة الرأم أم لؾ في األمكر تدبير مجرب يتفكر في العكاقب 
ذا ىجمت ىجمت ىجـك الغر كالمعنى أنو يفعؿ كبل في مكضعو كنحك ذا  قاؿ الطاءم، كا 

كمجربكف سقاىـ مف بأسو، فإذا لقكا فكأنيـ أغمار، كقكلو أيضا، كيؿ األناة فتى الشداد إذا غدل، 
لمحرب كاف الماجد الغطريفا، كقاؿ ايضا البحترم، ممؾ لو في كؿ يـك كريية، إقداـ غر كاعتزاـ 

 مجرب، 
  أنفقتو في أف تبلقي طالبا  كعطاء ماؿ لك عداه طالب

 زه يقكؿ لك لـ يأتؾ طالب انفقت مالؾ في لقاء طالب عداه تجاك 
 الكاجبا ال تمزمني في الثناء  خذ مف ثنام عميؾ ما أسطيعو

 يقكؿ سامحني في الثناء عميؾ فإني لست أقدر أف أثني عميؾ بقدر استحقاقؾ ثـ ذكر عذره فقاؿ 
  ما يدىش الممؾ الحفيظ الكاتبا  فمقد دىشت لما فعمت كدكنػو

ش الرجؿ إذا تحير فيك مدىكش كأدىش غيره كما يقاؿ حـ الرجؿ كأحمو اهلل كزكـ كأزكمو يقاؿ دى
اهلل يقكؿ لقد تحيرت في افعالؾ فبل أقدر أف أصفيا كأثنى عميؾ بيا كأقؿ مف ذلؾ ما يدىش الممؾ 
المككؿ بؾ لنو لـ ير مثمو مف بنى آدـ كألنو لكثرتو يعجز عف كتابتو كقاؿ يمدح عمر بف سميماف 

 الشرابي كىك يكمئذ يتكلى الفداء بيف الرـك كالعرب 
 منيػـ كنتيـ الكاشيف كالدمع  نرل عظمان بالبيف كالصد أعظـ

يقكؿ نستعظـ البيف كالصدكد أعظـ منو الف البيف يقرب بقطع المسافة كمسافة الصدكد ال يمكف 
ل بالصد كالبيف أعظـ ألنو تقريبيا كنتيـ الكشاة في إذاعة سرنا كالجمع منيـ لنو يفشى السر كيرك 

 يحتاج فيو إلى قطع مسافة كالمعرض عنؾ يككف معؾ في البمد 
  كمف سره في جفنو كيؼ يكتـ  كمف لبو مع غيره كيؼ حالػو
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 يعني قمبو أسير غيره كىك دائـ البكاء فالدمع يظير سره 
  غفكالف عنا ظمت أبكى كتبسـ  كلما التقينا كالنكل كرقػيبػنػا

 الرقيب كالبعد في غفمة عنا كقفت أبكى أسفا كىي تضحؾ ىزأن كعجبا معناه أف 
 كلـ تر قبمي ميتػان يتػكػمػـ  فمـ أر بدران ضاحكا قبؿ كجييا

  ضعيؼ القكل مف فعميا يتظمـ  ظمـك كمتنييا لصبو كخصرىػا

جعؿ نفسو في الدقة كخصرىا كجعؿ ظمميا أياه كظمـ متنييا لخصرىا ثـ كصؼ نفسو بضعؼ 
كل كالعادة جرت لمشعراء بكصؼ الردؼ بالعظـ كالخصر بالييؼ كلـ يسمع ذكر سمف المتف الق

ككثرة لحمو بؿ يصفكف النصؼ األعمى بالخفة كالرشاقة كىك يقكؿ متنيا ممتمىء يظمـ خصرىا 
بتكميفو حممو كالصحيح في ىذا المعنى قكؿ خالد بف يزيد الكاتب، صبا كئيبان يتشكى اليكل، كما 

 رؾ مف ردفكا، اشتكى خص

 ككجو يعيد الصبح كالميؿ مظمـ  بفرع يعيد الميؿ كالصبػح نػير

  كلكف جيش الشكؽ فيو عرمـر  فمك كاف قمبي دارىا كاف خالػيان 

 كرسـ كجسمي ناحؿ متػيػدـ  أثاؼ بيا ما بالفؤاد مف الصمػى

تخفيؼ أثاؼ أثاؼ جمع أثفيو كىي الحجر ينصب تحت القدر قاؿ األخفش كاجمعت العرب عمى 
ذا كسرت مد كالتقدير أثاؼ بيا مف  ذا فتحت الصادر قصر كا  كالصمى كاالصطبلء بالنار كا 

 الصبلء ما بالفكاد يعني أف النار احرقتيا كأثرت فييا كما أحرؽ الشكؽ كالحب قمبي 
  كعبرتو صرؼ كىي عبرتي دـ  بممت بيا ردني كالغيـ مسػعػدم

 اف دمعي كدمعو صافيا يعني بكيت أنا كالغيـ في الدار كك
 فػأسػقػـ لما كاف محمران يسػيؿ  كلك لـ يكف ما انيؿ في الخد مف دمي

 يقكؿ لك لـ يكف دمعي دما ما كاف احمر كما كنت ىزلت كسقمت بعده 
 تطعـ كقكلتو لي بعدنا الغمض  بنفسي الخياؿ الزائرم بعد ىجعةو 

 تمتذ بالنـك بعدم اليجعة الرقدة يقكؿ غيرني الخياؿ الزائر كقاؿ كيؼ 
 المسمػـ لقمنا أبك حفص عمينا  سبلـ فمك ال البخؿ كالخكؼ عنده

سبلـ مف حكاية قكليا أم قاؿ لي الخياؿ معاتبا أتناـ بعد مفارقتنا سبلـ أم عميؾ سبلـ ثـ قاؿ لك 
اك  ال أنو بخيؿ جباف لقمت أنو الممدكح اجبلال لو كاستعظاما كقاؿ ابف جنى لكال خكفي مف مفارقتو
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ف ال  معاتبتو كلكال بخمو ألنو ال حقيقة لزيارتو كاخطأ في تفسيرىما ألنو جعؿ الخكؼ لممتنبي كا 
حقيقة لزيارتو اليككف بخبل كالمرأة تكصؼ بالجبف كالبخؿ كيقاؿ أف ىذيف مف شر أخبلؽ الرجاؿ 

 كىما مف خير أخبلؽ النساء 
 المتيـصبكا كما يصبك المحب   محب الندل الصابي إلى بذؿ مالو

 ضيغػـ لو ضيغما قمنا لو أنت  كأقسـ لكال أف في كؿ شػعػرة

 المعنى أنو يزيد عمى األسد قكة كشجاعة بعدد شعر بدنو كلكال ذلؾ لقمنا أنو أسد ثـ أكد ىذا فقاؿ 
  كنبخسو كالبخس شيء محـر  أننقصو مف حظو كىػك زائد

 نا قد نقصنا حظو لنو يستحؽ أكثر منو يعني أنو زاد عمى األسد شجاعة ثـ إف جعمناه كاألسد ك
  كال ىك ضرغاـ كال الرأم مخذـ  يجؿ عف التشبيو ال الكػؼ لػجةه 

 يقكؿ ىك أجؿ مف أف يشبو كفو بالبحر كىك باألسد كرأيو بالسيؼ 
 يتػثػمػـ كال حده ينػبػك كال  كال جرحو يؤسى كال غكره يرل

لبيت قبمو في ظاىر المفظ ال في المعنى ألٌف عطؼ ال في قكلو كال في جرحو يؤسى عمى ال في ا
قكلو ال الكؼ لجة يريد أف فييا ما في المجة كزيادة عميو ككذلؾ ما بعده في ىذا البيت كقكلو كال 

جرحو يؤسى ليس يريد أنو يؤسى كيزاد عميو فيك في ىذا ينفي في المفظ كالمعنى جميعا كفيما قبؿ 
أف جرحو أكسع مف أف يعالج ألنو ال يبرأ بالعبلج كال يرل  مثبت في المعنى ما نفاه لفظا كالمعنى

غكر جرحو لعمقو كيجكز أف يككف المعنى كال غكر الممدكح يرل أم يعمـ أم أنو بعيد الغكر في 
الرأم كالتدبير كال يدرؾ غكره كاستعار لو حدا لمضائو كنفاذه في األمكر كجعؿ حده غير ناب كال 

 متثمما لحدتو 
  كال يحمؿ األمر الذم ىك مبـر  ر الذم ىك حالػؿكال يبـر األم

 أظير التضعيؼ مف حالؿ لمضركرة كقكؿ الراجز، يشكك الكجى مف أظمؿ كأظممف 
ياه  كال يرمح األذياؿ مف جبرية  تخدـ كال يخدـ الدنيا كا 

ا طاؿ الجبرية الكبر يقكؿ ال يختاؿ في مشيتو فيرمح ذيؿ ثكبو يقاؿ لممختاؿ أنو ليرمح األذياؿ إذ
ذيمو كلـ يرفعو كضربو برجمو كمنو قكؿ القحيؼ العقيمي، يقكؿ لي المغني كىف عشية، بمكة 

 يرمحف الميذبة السحبل، 
  كال يسمـ األعداء منو كيسمـ  كال يشتيى يبقى كتفنى ىباتو
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يقكؿ ال يحب أف يبقى كال عطاء لو أم إنما يحب البقاء ليعطي فإذا لـ يكف لو عطاء لـ يحب 
اء كال يحب أف يسمـ في نفسو مع سبلمة األعداء منو أم أنو يحب أف يقتميـ كأف كاف في ذلؾ البق

 ىبلكو 
 كأحسف مف يسر تمقاه معدـ  ألذ مف الصيباء بالماء ذكره

 أم ذكره عمى األلسنة الذ مف الخمر مزجت بالماء كأحسف مف اليسر عند المعدـ 

 يحػـر سترفد منوكأعكز مف م  كأغرب مف عنقاء في الطير شكمو

مثمو في الناس أغرب مف العنقاء في الضير كأشد إعكازا كأقؿ كجكدا مف سائؿ منو شيئا يحرمو كال 
 يعطيو أم فكما أف ىذيف ال يكجداف كذلؾ نظيره كمثمو 

  مف القطر بعد القطر كالكبؿ مثجـ  كأكثػر مػف بػعػد األيادم أياديا

 ييػـك المػـك آلػى أنػو ال مف  سنى العطايا لك رأل نػكـ عػينػو

 التيكيـ إختبلس أدنى النـك يقكؿ لك كاف النكـ الذم البد منو لئلنساف لؤما حمؼ أنو ال يناـ 
  عمى أحد أعيى عمى الناس درىـ  كلك قاؿ ىاتكا درىما لـ أجد بػو

 يعني أف جميع ما في أيدم الناس مف الدراىـ كميا مف عطايا حتى لك طمب درىما ليس مف
 عطائو ألعجز الناس كجكده 

 ألثر فيو بأسو كالتكػـر  كلك ضر مرأ قبمو ما يسره

 يقكؿ لك كاف السركر يضر أحدا لكاف قد ضره بأسو ككرمو 
 كيؤتػـ يتامى ـ األغماد بيضا  يركم يكأ لفرصاد في كؿ غارة

ا كىي تؤتـ األكالد يعني بدـ كالفرصاد كأراد باليتامى السيكؼ التي تفارؽ أغمادىا فبل ترجع إليي
 مف اآلباء بقتؿ اآلباء كيركم تنضي كتؤتـ بالتاء 

  مذ الغزك سار مسرج الخيؿ ممجـ  إلى اليـك ما حط الفداء سػركجػو

قالكاأنو يتكلى فداء األسارل يقكؿ ىك مشتغؿ بعممو ما حط الفداء سركجو أم أنو يذىب إلى الرـك 
نما ا ف ال يغزك كقكلو مذ الغزك كيفادم األسارل كليس في ىذا مدح كا  لمعنى أنو ال يقبؿ الفداء كا 

كالغزك مبتدأ محذكؼ الخبر كأنو قاؿ مذ الغزك كاقع أك كائف كقكلو سار خبر مبتدأ محذكؼ أم 
 ىك سار يعني الممدكح كما بعد ىذا مف األبيات يدؿ عمى أف المعنى في الفداء ما ذكرنا 

 كالجك بالنقػع أدىػـبأسيافو   يشؽ ببلد الرـك كالنقع أبػمػؽ
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 تعمػـ تساير منو حتفيا كىي  إلى الممؾ الطاغي فكـ مف كتيبة

 يقكؿ كـ كتيبة لمرـك عارضتو في السير كىي تعمـ أنو حتفيا 
 أسيمة خد عف قميؿ ستمطػـ  كمف عاتؽ نصراتة برزت لو

ت عف سترىا ألنيا يريد جارية عاتقا أم شابة بكرا كالنصراتة تأنيث نصراف برزت لمممدكح أم خرج
ف كانت حسنة الخد   سبيت فيي تمطـ كتياف كا 

  متكف المذاكي كالتكشيج المقـك  صفكفا لميث في ليكث حصكنيا

أم برزت صفكفا ألف عاتؽ ىينا في معنى جماعة كما تقكؿ كـ مف رجؿ جاءني كالمذاكي الخيؿ 
 المسنة 

  دـكتقدـ في ساحاتيـ حيف يق  تغيب المنايا عنيـ كىك غائب

ف قدـ إلييـ أىمكيـ فمذلؾ يقدـ المكت معو   إذا غاب عنيـ لـ يقتميـ فمـ يمكتكا فمـ يمكتكا كا 
  عـ بف سميماف كماؿ تقسـ  أجدؾ ما ينفؾ عمف تفكػو

نصب أجدؾ عمى المصدر كأنو قاؿ أتجد جدؾ كمعناه أبجد ىذا منؾ ىذا أصمو ثـ صار إفتتاحا 
االسـ الثبلثي ال يجكز ترخيمو ألنو عمى أقؿ األصكؿ عددا  لمكبلـ كعـ ترخيـ عمر كىك لحف ألف

نما يجيزه الككفيكف كيركم ما تنفؾ بالتاء عمى الخطاب كماال نصبا   فترخيمو أجحاؼ بو كا 
  يدا ال تؤدم شكرىا اليد كالفـ  مكافيؾ مف أكليت ديف رسكلو

 س يرحمكنؾ أم أرفؽ بنفسؾ فأنؾ تبذليا في الغزك فإف كنت ال ترحميا فإف النا
  كمثمؾ مفقكد كنيمؾ خضـر  محمؾ مقصكد كشانيؾ مفحـ

المفحـ الساكت الذم ال يقدر عمى النطؽ يقكؿ عدكؾ ال ينطؽ فيؾ بالعيب ألنو ال يجد لؾ عيبا 
 يعيبؾ بو كالخضـر الكثير 

  إذا عف بحر لـ يجز لي التيمـ  كزارؾ بي دكف الممكؾ تحرج

ؾ حممني عمى زيارتؾ تـ ضرب لو المثؿ بالبحر كلغيره بالتراب يقكلتحرجيعف قصد غيرؾ مف الممك 
كال يجكز استعماؿ التراب عند كجكد الماء كما قاؿ الطاءم، لبست سكاه أقكاما فكانكا، كما أغنى 

 التيـ بالصعيد، 
  مف المكت لـ تفقد كفي األرض مسمـ  فعش لك فدل المممكؾ ربا بنػفػسػو
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مالكو ما فقدت ككاحد مف المسمميف حيّّ أم أنيـ كميـ مممكككف  يقكؿ لك قبؿ المممكؾ فداء عف
لؾ يغدكنؾ بأنفسيـ لك قبمكا منؾ فداء كىـ مممكككف لؾ كقاؿ يمدح عبد الكاحد بف العباس بف أبي 

 األصبع الكاتب 
  تطس الخدرد كما تطسف اليرمعا  أركائب األحبػاب إف األدمػعػا

  طس تدؽ كالكطس الدؽ كاليرمع حجارة رخكة الركائب جمع الرككب كىي ما يركب كت
  كأمشيف ىكنان في األزمة خضعا  فاعرفف مف حممت عميكف النكل

أم أعرفف قدرىا كلينيا كقمة صبرىا عمى احتماؿ األنى حتى تمشيف بيا ركيدا خضعا حتى ال 
 تتأذل بسيركف كىذا كأنو تأديب لممطايا 

 يمنعػا يمنعو البكا أففاليـك   قد كاف يمنعني الحياء مف البكا

 أم كاف الحياء غالبا لمبكاء كاليـك غمب البكاء الحياء 
  في جمده كلكؿ عرؽو مدمعا  حتى كأف لكؿ عػظػـ رنة

يعني غمب البكاء حتى صارت حالتي بيذه الصفة كالرنة فعمة مف الرنيف كىك صكت الباكي أم 
 كاف كؿ عرؽ لي يبكي  لكثرة رنيني كاف كؿ عظـ مني يرف رنينا كلكثرة بكاءم

 مصرعا لمحبو كبمصرعي ذا  ككفى بمف فضح الجداية فاضحا

الجداية كلد الظبي يقكؿ مف فضح الجداية بحسنو كفى فاضحا لمف يحبو ككفى بمصرعي في حبو 
 مصرعا يريد أنو غاية في الحسف كىك غاية في عشقو كحبو 

  قعاسترت محاجرىا كلـ تؾ بر   سفرت كبرقعيا الفراؽ بصفرة

يقكؿ سفرت عف كجييا لمكداع كقد البسيا كجد الفراؽ صفرة كأنيا برقع يستر محاجرىا كىي ما 
حكؿ العيف كلـ تكف برقعا حقيقةن كالمعنى أنيا جزعت بسمطي لؤلؤ قد رصعا يقكؿ كأف صفرتيا 

 كالجمع فكقيا ذىب مرصع بالآللىء 
 اأربعػ في ليمة فأرت ليالي  كشفت ثبلث ذكائب مف شعرىا

 يقكؿ صارت الميمة بذكائبيا الثبلث أربع لياؿو ألف كؿ ذؤابة منيا كأنيا ليمة لسكادىا 
  فأرتني القمريف في كقت معا  كاستقبمت قمر السماء بكجييػا
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يجكز أف يريد بالقمريف القمر كالشمس كىي كجييا كجعؿ كجييا شمسا في الحسف كالضياء كيجكز 
ذا الغزالة في السماء أف يشبو كجييا بالقمر فيما قمرا ف في كقت كاحد كىذا كقكؿ اآلخر، كا 

 ترفعت، كبدا النيار لكقتو يترحؿ، أبدت لكجو الشمس كجيان مثميا، تمقى السماء بمثؿ ما تستقبؿ، 
 أقشػعػا لك كاف كصمؾ مثمو ما  ردم الكصاؿ سقى طمكلؾ عارض

 ما ال ينقطع يريد سحابا يدكـ كال يتفرؽ يقكؿ فمك كاف كصمؾ مثمو كاف دائ
  كالبحر كالتمعات ركضان ممرعا  زجؿ يريؾ الجك ناران كالػمػبل

زجؿ يسمع لو زجؿ كىك الصكت يعني صكت الرعد كيمؤل الجك ببرقو حتى يرل نارا كيمؤل المتسع 
مف األرض ماء حتى يرل كالبحر كيمرع التبلع بمائو حتى تصير كالركض كىي مجارم الماء 

 إلى الكادم 
  أركل كآمف مف يشاء كأجزعا  د الكاحد الغدؽ الػذمكبناف عب

 الغدؽ الكثير الماء يشبو ذلؾ السحاب الذم كصفو ببناف الممدكح الكثير الندل 
  سقى المباف بيا صبيا مرضعا  ألؼ المركة مذ نشا فكػأنػو

انت لو، المباف جمع لبف أم كأنو إذا بالمركة صغيرا كىذا مف قكؿ الطاءم، لبس الشجاعة إنيا ك
 قدما نشكء في الصبا ككلكدا، 

  فاعتادىا فإذا سقطف تفزعا  نظمت مكاىبو عميو تمائمػا

مف ركل نظمت بضـ النكف فالمعنى أف ىباتو كما فعمو مف األعطاء جعمت لو بمنزلة التمائـ التي 
رؾ تعمؽ عمى مف خاؼ شيئا فإذا سقطت عنو عاد الخكؼ أم أنو ألؼ األعطاء كاعتاده حتى لك ت

ذلؾ كاف بمنزلة مف سقطت تمائمو كمف ركل بفتح النكف فقاؿ ابف فكرجة إنما يعني ما حصمت لو 
المكاىب مف الحمد كاألشعار كأدعية الفقراء فيك إذا لـ يسمع ما تعكد أنكر ذلؾ ككاف كمف ألقى 

 تميمتو فيفزع 
  تو كالمعالي كالعكالي شرعا  ترؾ الصنائع كالقكاطع بارقا

 و كأياديو مشرقة المعة معاليو منتصبة مرتفعة أم جعؿ نعم
  تغشى لكامعو البركؽ الممعا  متبسما لعفاتو عػف كاضػح

 يقكؿ يتبسـ لمسائميف عف ثغر كاضح يذىب لمعانو ضكء البرؽ 
  لك حؾ منكبيا السماء لزعزعا  متكشفا لعداتو عػف سػطػكة
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زاحـ منكبيا السماء لحركتيا أم أنو يقاؿ كشفتو فتكشؼ المعنى أنو يظير لبلعداء سطكة لك 
يجاىر األعداء قدرةن عمييـ كال يكاتميـ العداكة فاستعار لسطكتو منكبا لما جعميا تزاحـ السماء ألف 

 الزحاـ يككف بالمناكب 
  فطف األلد األريجى األركعا  الحاـز اليقظ األعز العالـ اؿ

ك الذم ال يغفؿ عف أمكره كاأللد شديد الخصكمة الحاـز ذك الحـز في أمكره كاليقظ الكثير التيقظ كى
 كاألريحي الذم يرتاح لممعركؼ كالكـر أم ييتز ليما كيتحرؾ كاألركع الذم يركعؾ بجمالو 

 ندس المبيب اليبرزم المصقعا  الكاتب المبؽ الخطيب الكاىب اؿ

كلي الخبلفة يقاؿ رجؿ لبؽ كلبيؽ كىك الخفيؼ كاليبرزم السيد الكريـ كمنو قكؿ جرير، فقد 
 ىبرزم، ألؼ العيص ليس مف النكاحي، كالمصقع الخطيب البميغ 

 مفنى النفكس مفرؽ مػا جػمػعػا  نفس ليػا خػمػؽ الػزمػاف ألنػو

  يسقى النفكس العمارة كالمكاف البمقعا  كيد لػيػا كػـر الػغػمػاـ ألنػػو

مكاف الخالي الذم ال عمارة فيو أم أنو يعطى كؿ أحد كما أف الغماـ يسقى كؿ مكضع كالبمقع ال
 كركل الخكارزمي بفتح العيف كقاؿ يعني القبيمة كأنو يسقى المكاف الذم بو الناس كالخالي 

  كيمـ شعب مكارـو متصدعا  أبدا يصدع شعب كفرو كافرو 

أم أبدا يفرؽ جميع الماؿ بالعطاء كيجمع مفرؽ المكاـر كقد جمع في ىذا البيت بيف التطبيؽ 
 س كالتجني

  يـك الرجاء ىززتو يكـ الكعا  ييتز لمجدكل اىتزاز ميػنػدو 

 الكعا الصكت في الحرب كتقدير البيت ييتز لمجدكل يكـ الرجاء اىتزاز ميند يـك الكعا 
 كدعاؤه بعد الصػبلة إذا دعػا  يا مغنيان أمؿ الػفػقػير لػقػاؤه

 فاربعا كبمغت حيث النجـ تحتؾ  أقصر فمست بمقصر جزت المدل

ف أمرتؾ باألقصار كاآلخر  قكلو فمست بمقصر يحتمؿ أمريف احدىما أني أعمـ أنؾ ال تقصر كا 
ف أقصرت اآلف لست مقصرا لتجاكزؾ المدل كأراد فأربعف بالنكف فكقؼ باأللؼ مثؿ لنسفعا  أنؾ كا 

 كيقاؿ ربع إذا كؼ 
 لـ يحمؿ الثقبلف منيا مكضعػا  كحممت مف شرؼ الفعاؿ مكاضعا

 فيو كال طمع امرء أف يطمعػا  ا كما طمع امرءكحكيت فضميم
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 أزمعػا لؾ كمما أزمعت أمران   نفذ القضاء بمػا أردت كػأنػو

 يقكؿ كأف القضاء لؾ ألنو نافذ عمى أرادتؾ فإذا أردت شيئا أراده 
 عبد إذا ناديت لبى مرعػا  كأطاعؾ الدىر العصي كأنو

م ال يطيع أحدا اطاعؾ فيما أردت منو طاعة العصي العاصي فعيؿ بمعنى فاعؿ يقكؿ الدىر الذ
 العبد السريع األجابة 

  عف شاكىف مطي كصفي ظمعا  أكمت مفاخرؾ المفاخر كانثنػت

يقكؿ غمبت مفاخرؾ مفاخر الناس حتى أفنتيا كانصرفت عف غايتيا مطايا كصفي ظالعة أم لـ 
اعي كانثنت، خطط يبمغ قكلي كصؼ مفاخرؾ كىذا مف قكؿ أبي تماـ، ىدمت مساعيو المس

 المكاـر في عراض الفرقد 
 المطمعا فقطعف مغربيا كجزف  كجريف جرل الشمس في أفبلكيا

 يقكؿ جرت مفاخرؾ في األرض جرل الشمس في الفمؾ حتى جاكزت المشرؽ كالمغرب 
  لعممتيا كخشيت أف ال تقنعا  لك نيطت الدنيا بأخرل مثميػا

نت إلييا لعممتيا بيمتؾ كسعة صدرؾ كخفت أف ال تقنع بيا يقكؿ لك قرنت الدنيا بدنيا أخرل كضم
 ألف ىمتؾ تقتضي فكقيا كمف ركل عممنيا بالنكف عني المفاخر ككذلؾ كخشيف 

  كاهلل يشيد أف حقان ما أدعى  فمتى يكذب مدع لؾ فكؽ ذا

 شيادة اهلل لو بذلؾ ما خمؽ في الممدكح مف عمك ىمتو ككاف الكجو أف يقاؿ أف ما أدعى حؽ
فجعؿ الخبر الذم ىك نكرة في مكضع األسـ كنصبو بأف كجعؿ األسـ المكصكؿ في محؿ الخبر 

 كذلؾ جائز في ضركرة الشعر 
  حفظ القميؿ النزر مما ضيعا  كمتى يؤدم شرح حالؾ ناطؽ

أم حفظ القميؿ مف جنس ما ضيعو ألف المحفكظ ال يككف مف المضيع كلكف يككف مف جنسو 
 أنو إنما يحفظ القميؿ مف أحكاؿ مفاخره ألنيا أكثر مف أف يمكنو حفظيا  كعنى بيذا نفسو يريد

  رجبلن فسـ الناس طرا إصبعا  إف كاف ال يدعى الفتى إال كذا

يقكؿ إف كاف ال يدعي الفتى رجبل إال إذا كاف كيذا الممدكح فكميـ اصبع كاحد أم إذا استحؽ ىك 
قياس إليو كاألصبع مف الرجؿ كركل الخكارزمي أسـ الرجؿ استحقكا أف يسمكا اصبعا ألنيـ بال

 أضبعا جمع الضبع أم ألنيـ كميـ باألضافة إليؾ ضباع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 176 

  إال كذا فالغيث أبخؿ مف سعى  إف كاف ال يسعى لجكد مػاجػد

يقكؿ إف لـ يصح سعى ماجد لجكد حتى يفعؿ مثؿ فعمؾ فالغيث أبخؿ الساعيف لبعد ما بينؾ كبينو 
 ث أبخؿ الساعيف مبالغة كما قاؿ، الجك أضيؽ ما القاه ساطعيا، البيت ككقكعو دكنؾ كجعؿ الغي

لى القيامة مسمعا  قد خمؼ العباس غرتؾ ابػنػو   مرأم لنا كا 

يقكؿ قد خمؼ أبكؾ غرتؾ يا ابنو فنحف نشاىدىا اآلف كسيبقى ذكرىا إلى يـك القيامة كاجتاز بمكاف 
 فقاؿ  يعرؼ بالفراديس مف أرض قنسريف فسمع زئير األسد

  فتسكف نفسي أـ مياف فمسمـ  أجارؾ يا اسد الفراديس مكـر

ىذه عادة العرب يخاطبكف الكحكش كالسباع ألنيـ يساكنكنيا في البرية يقكؿ ألسكد ىذا المكاف ىؿ 
 يككف مف جاكرؾ مكرما عزيزا فتسكف نفسي إلى جكارؾ أـ يككف مخذكال ميانا 

  ص كمنؾ كمنيـأحاذر مف ل  كرائي كقدامي عداة كثػيرة

 أم إنما اطمب جكارؾ آلمف ىؤالء الذيف أخافيـ كاحذرىـ 
 أعػمػـ فإني بأسباب المعيشة  فيؿ لؾ في حمفي عمى ما أريده

يقكؿ ىؿ لؾ رغبة في عيدم كعقدم ما أريده مف الجكار فإني اعمـ مف بأسباب المعيشة كىذا 
 لمعاقدة كالترغيب ليا في جكاره كالحمؼ اسـ مف المحالفة كىك ا

 كأثريت مما تغنميف كأغنػـ  إذا ألتاؾ الرزؽ مف كؿ كجيةو 

يعني أف رغبت في جكارم أقبؿ إليؾ الخير كالرزؽ ككثر عندؾ الماؿ مما تغنمينو مف الصيد 
 كأكسبو مف الماؿ كالغنيمة كقاؿ يمدح عبد الرحمف بف المبارؾ األنطاكي 

  كس اليبلؿنكساني في السقـ ن  صمة اليجر لي كىجر الكصاؿ

يقكؿ كصؿ اليجر بفراؽ الحبيب كىجر كصمو أعاداني إلى السقـ كما يعاد اليبلؿ إلى المحاؽ بعد 
 تمامو كيقاؿ نكس المريض ينكس نكسا إذا أعيد إلى المرض بعد البرء كالنكس األسـ 

 قص منو يزيد في بمبالي  فغدا الجسـ ناقصان كالذم يف

ص مف الجسـ يزيد مثمو في الحزف فمقدار زيادة الحزف بمقدار البمبؿ اليـ كالحزف يقكؿ ما ينق
 نقصاف الجسـ 

  يا كخاؿو في كجنةو جنب خاؿ  قؼ عمى الدمنتيف بالدك مف ر
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الدمنة ما أسكد مف آثار الدار كالدك الصحراء الكاسعة كقكلو مف ريا أم مف دمف ريا كما قاؿ، أمف 
 دمنتييا بخاليف في خد  أـ أكفى دمنة لـ تكمـ، كريا اسـ امرأة شبو

  في عراصو كأنيف ليالي  بطمكؿ كأنيػف نػجػكـ

يقكؿ قؼ بطمكؿ الئحات كالنجـك في عراص دراسة كالمعنى أف الطمكؿ تمكح في العراص كما تمكح 
 النجـك في الميالي 

  ف خداـ خرس بسكؽ خداؿ  كنؤم كػأنػيػف عػمػيو

و ماء المطر إف يدخمو كأصمو نؤكم مف باب حقك نؤل جمع نؤل كىنك نيير يحفر حكؿ البيت يقي
كحقي كدلك كدلي الخداؿ الغبلظ السماف جمع خدلة شبييا في استدارتيا بالخبلخيؿ عمى األسكؽ 
ذا غمظت الساؽ لـ يتحرؾ فييا الخمخاؿ فمـ يسمع لو صكت كىذا اخبار أف النؤل لـ  الغميظة كا 

ف ما أحدقت بو مؤلىا كما ت مؤل كؿ الساؽ الخدلة الخدمة كىذا مف قكؿ أبي تندفف في التراب كا 
تماـ، أثاؼو كالخدكد لطمف حزنا، كنؤمو مثؿ ما انقصـ السكار، فنقؿ المفظ مف السكار إلى الخداـ 

 كأصمو مف قكؿ األكؿ، نؤم كما نقص اليبلؿ محاقو، أك مثؿ ما قصـ السكار المعصـ، 
 اؿاؽ فييا يا أعذؿ العػذ  ال تممني فإنني أعشؽ العش

 أم ال تممني فييا أم في ىكاىا 
  كاؽ حر الفبل كبرد الظبلؿ  ما تريد النكل مف الحية الػذ

عنى بالحية نفسو يريد أنو كثير السفر قد تعكد بحر الفمكات بالنيار كببرد الميؿ كالميؿ ظؿ كمو 
نو مبتمي بو   كىذا شكاية مف الفراؽ كا 

 ي ظممة مف خػياؿت كأسرل ف  فيك امضى في الركع مف ممؾ المك

شبو نفسو بممؾ المكت ألنو يخكض غمار الحركب ألخذ األركاح مف غير خكؼ كالخياؿ يكصؼ 
 بالسرم 

  كلعمر يطكؿ في الذؿ قالي  كلحتؼو في العز يدنك محػب

ف طاؿ ذلؾ العمر  ف دنا منو كقرب كمبغض لمعمر في الذؿ كا  يقكؿ ىك محب لمحتؼ في العز كا 
 عز أحب إليو مف الحياة في الذؿ يعني أف المكت في ال

  فكؽ طير ليا شخكص الجماؿ  نحف ركب ممجف في زم نػاس
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أراد مف الجف فحذؼ النكف لسككنيا كسككف البلـ مف الجف كىذا كما قالكا بمعنبر في بنى العنبر 
، أك يممكا شقة فطير،   كبمقيف في بنى القيف كالبيت مف قكؿ أبي تماـ، في فتية إف سركا فجفّّ

 االجػؿ بيد مشػي األياـ فػي  مف بنات الجديؿ تمشي بنا في اؿ

 الجديؿ فحؿ كريـ تنسب إليو اإلبؿ أنيا تقطع المفاكز قطع األياـ اآلجاؿ حتى تفنييا 
  أثر النار في سميط الذباؿ  كؿ ىكجاء لمدياميـ فييػا

جاء كال يكصؼ بو الذكر اليكجاء الناقة التي ال تستكم في سيرىا لنشاطيا كخفتيا كالريح اليك 
 كالسميط الزيت يقكؿ كؿ ناقة أثرت فييا الدياميـ تأثير النار في دىف الفتيمة 

 غامة ابف المبارؾ المفػضػاؿ  عامداتو لمبر كالبحػر كالػضػر

 ؾ جبلالن كيكسفان في الجػمػاؿ  مف يزره يزر سميماف في المػؿ

  اض المعاليزىر الشكر مف ري  كربيعا يضاحػؾ الػغػيث فػيو

جعمو ربيعا كجعؿ عطاءه غيثا لذلؾ الربيع كجعؿ شكر الشاكريف زىرا يضاحؾ الغيث ألف الزىر 
إنما يتفتح كيحسف بعد مجيء الغيث كالشكر يككف بعد العطاء ثـ استعار لمعاليو رياضا لتجانس 

أثنى عميو األلفاظ ككاف ىذا الزىر قد طمع مف رياض معاليو لنو لكال كرمو كحبو لمجكد ما 
 الشاكركف 

  رد ركحا في ميت االماؿ  نفحتنا منو الصبا بنػسػيـ

يقاؿ نفح المسؾ ينفح إذا فاحت ريحو كقكلو منو يعني مف الربيع الذم ذكر يقكؿ ضربتنا الصبا 
 مف ذلؾ الربيع بنسيـ أحيى آمالنا الميتة 

 كبكار األعػداء كاألمػكاؿ  ىـ عبد الرحمف نفع المكالي

 ف عميو التشبيو بالػرئبػاؿ  عيب عنده البخؿ كالطعأكبر ال

 سبقت قبؿ سيبو بػسػؤاؿ  كالجراحات عنده نػغػمػات

يقكؿ عادتو أف يعطي بغير سؤاؿ فإف سبقت نغمة مف سائؿ عطائو بمغ ذلؾ منو مبمغ الجراحة مف 
 المجركح 

 جيب ىذا بػقػية األبػداؿ  ذا السراج المنير ىذا النقي اؿ

ا منيرا ألف برأيو ييتدم في مشكبلت الخطكب كظممات األمكر أك بعممو ييتدم إلى ما جعمو سراج
اشكؿ مف مسائؿ الديف كالنقي الجيب عبارة عف الطاعر مف العيب يعني أف ثكبو لـ يشتمؿ الجيب 
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عمى دنس كال خيانة كاألبداؿ مف األنبياء عمييـ السبلـ في إجابة دعكاتيـ كنصيحتيـ لمخمؽ كقيؿ 
 إذا مات أحدىـ أبدؿ اهلل مكانو آخر  ألنو

 الػزلػزاؿ مدف تأمف بكائؽ  فخذا ماء رجمو كانضحا في اؿ

يخاطب صاحبيو يقكؿ رشا الماء الذم يسيؿ مف رجمو إذا تكضأ عمى المدائف تصر منو مف 
  الزلزاؿ كالزلزاؿ بفتح الزاء األسـ كبالكسر المصدر كمنو قكلو تعالى إذا زلزلت األرض زلزاليا

 ئكما تشفيا مف األعػبلؿ  كأمسحا ثكبو البقير عمى دا

 أم استشفيا بثكبو تبركا بو حتى تشفيا مما بكما مف األعبلؿ كالبقير القميص الذم ال كـ لو 
  ب كمف خكفو قمكب الرجاؿ  مالئا مف نكالو الشرؽ كالغػر

 يا كلك شاء حازىا بالشمػاؿ  قابضان كفو اليميف عمى الػدف

 ر كألحاظو الظبي كالعكالي  شو كتدبيره الػنػصنفسو جي

يقكؿ نفسو لشجاعتو كقكتو تقـك مقاـ الجيش كتدبيره الصابتو في الرأم يكجب لو النصر كىيبتو إذا 
 نظر قامت مقاـ السيكؼ كالرماح 

 كقعو في جماجـ األبطاؿ  كلو في جماجـ الماؿ ضرب

س األبطاؿ كىذا فاسد ككبلـ مف لـ يعرؼ قاؿ ابف جنى أم ييب الماؿ فيقتدر بذلؾ عمى رؤك 
المعنى كالرجؿ يكصؼ بضرب رؤكس األعداء مف حيث الشجاعة ال مف حيث الجكد كاليبة 

كالمعنى أنو يفرؽ مالو بالعطاء فإذا فنى الماؿ أني أعداءه فضرب جاجميـ كأغار عمى أمكاليـ 
لحقيقة في رؤكس األبطاؿ كما يقاؿ ىك مفيد كمتبلؼ فكقع ضربو في رؤكس أمكالو يككف في ا

ألنو لك لـ يفرؽ مالو ما عاد إلى قتاليـ كاستباحة أمكاليـ كىذا كقكلو، فالسمـ يكسر مف جناحي 
 مالو، بنكالو ما تجبر الييجاء، 

  ـ نزاؿو كليس يـك نزاؿ  فيـ التقائو الدىر في يك

ف لـ  يباشرىـ بحرب كال لقاء ىذا قاؿ ابف جنى أم فيـ الدىر يتقكنو العمالو رأيو كمضائو فييـ كا 
كبلمو كليس العماؿ الرأم كمضائو ىينا معنى إنما يقكؿ ىـ أبدا يخافكنو حتى كأنيـ في يـك 

 حرب لشدة خكفيـ كليس الكقت يـك حربو 
  د كطيف الرجاؿ مف صمصاؿ  رجؿ طينو مف العنبػر الػكر
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مرة كالناس خمقكا مف طيف يسمع أم أنو لنقائو كطيارتو خمؽ مف العنبر الذم يضرب لكنو إلى الح
 لو صمصمة 

  ء فصارت عذكبة في الزالؿ  فبقيات طينػو القػت الػمػا

 يعني أف الماء إنما استفاد منو ألف ما بقي مف طينو خمؽ منو اجتمع مع الماء فصار زالال 
  س فصارت ركانة في الجباؿ  كبقايا كقاره عػافػت الػنػا

 لحمـ كالكقار كره أف يحؿ الناس فصار في الجباؿ ركانو كسككنا يقكؿ كما بقي مما أعطى مف ا
  ـ كأف ال ترل شيكد القتاؿ  لست ممف يغره حبؾ السؿ

نؾ ال ترل حضكر الحرب فأقكؿ أف ذلؾ مف الجبف   يقكؿ ال يغرني ما أرل مف محبتؾ الصمح كا 
 ؾ ذليبلن كقمة األشػكػاؿ  ذاؾ شيء كفاكو عيش شاني

قتاؿ يقكؿ كفاؾ القتاؿ أف مف عاداؾ ذؿ فمـ تحتج إلى قتالو كليس لؾ نظير ذاؾ إشارة إلى ال
 يقاتمؾ 

 جعمت ىاميـ نعاؿ النعاؿ  كاغتفار لك غير السخط منو

االغتفار افتعاؿ مف المغفرة يقاؿ غفر لو كاغتفر يقكؿ كفاؾ القتاؿ عفكؾ كتجاكزؾ كلك غيرؾ 
ر الخيؿ حتى تصير ىاميـ نعاال لنعاليا السخط مف ذلؾ االغتفار كست رؤكس األعداء بحكاف

 كالكناية في ىاميـ تعكد إلى األعداء كدؿ عميو قكلو عيش شانيؾ 

  ء كيخرجف مف دـ في جبلؿ  لجياد يدخمف في الحرب أعرا

عراء جمع عرل يقاؿ فرس عرمه  ىذا البيت مضمف بالذم قبمو ألف تماـ الكبلـ نعاؿ النعاؿ لجياد كا 
نى أنيا تدخؿ الحرب اعراء مف الجبلؿ ثـ تخرج منيا كعمييا كالجبلؿ مف الدـ كأفراس أعراء كالمع

الذم جؼ عمييا كما قاؿ، كتنكر يـك الركع ألكاف خيمنا، مف الطعف حتى تحسب الجكف أشقرا، 
كيبعد أف يقاؿ أنيا اعراء مف السرج كالمبد كالجبلؿ جمع جؿ كيقاؿ إجبلؿ أيضا كذكر سيبكيو 

 كقاؿ في جمعو أجمة الجبلؿ في اآلحاد 
  لكنو في ذكائب األطفاؿ  كاستعار الحديد لكنا كألقى

يقكؿ سيكفو مستعيرة معيرة فإف لكف الذكائب كىك السكاد ينتقؿ الييا كذلؾ إف الدماء إذا جفت عمييا 
 اسكدت كلكنيا كىك البياض ينتقؿ إلى الذكائب فإنيا بالركع تشيب األطفاؿ 

  ـ كطكران أحمى مف السمساؿ  سأنت طكران أمر مف ناقع ال
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الناقع مف السـ الثابت في بدف شاربو ال يفارقو حتى يقتمو كالسمساؿ الماء العذب الذم يتسمسؿ في 
الحمؽ يقكؿ أنت سـ العدائؾ حمك الكلياءؾ كىذا المعنى يستعمؿ كثيرا قاؿ أبك داكد، فيـ 

، يميف حينا كحينا فيو شدتو، كالدىر يخمط لممبلينيف أناة، كعراـ إذا يراـ العراـ، كقاؿ أيضا بشاء
ايساران بإعسار، كقاؿ أبك نكاس، حذر أمرء نصرت يداه عمى العدم، كالدىر فيو شراسة كلياف، 

كنقمو أبك الشيص إلى السيؼ فقاؿ، ككالسيؼ إف الينتو ألف متنو، كحداه إف خاشنتو خشناف، كىذا 
 ف، البيت المعنى أراد أبك الطيب في قكلو، متفرؽ الطعمي

  س بناس في مكضع منؾ خالي  إنما الناس حيث أنت كما الػنػا

 كقاؿ يمدح أبا عمٌي ىاركف بف عبد العزيز األكارجي الكاتب 
  إذ حيث أنت مف الظبلـ ضياء  أمف ازديارؾ في الدجى الرقباء

ؿ كأنت ابتداء يقكؿ أمف رقباءؾ أف تزكريني ليبل إذ حيث أنت ضياء بدال مف الظبلـ يعني في المي
كضياء خبره كىما جممة أضيؼ حيث إلييا كمف ىينا لمبدؿ ألف الضياء ال يككف مف نجنس 

الظبلـ كيركل إذ حيث كنت كعمى ىذا ضياء ابتداء كخبره محذكؼ عمى تقدير حيث كنت مف 
ذا ظؼ لمف يقكؿ  الظبلـ ضياء ىناؾ ككاف ال يحتاج إلى خبر ألنو في معنى حصمت ككقعت كا 

ذاؾ حيث كنت بيذه الصفة كلـ يفسر أحد مف إعراب ىذا البيت ما فسرتو ككاف ىذا البيت امنكا 
بكرا إلى ىذا الكقت كالمعنى أنيا لككنيا نكرا كضياء ال تخرج ليبل ألف الرقباء يشعركف بخركجيا 
حيف يركف الظبلـ ضياء كىذا مف قكؿ عمٌي بف جبمة، بأبي مف زارني مكتتما، حذران مف كؿ كاشو 

زعا، طارقا نـ عميو نكره، كيؼ يخفى الميؿ بدران طمعا، ثـ قاؿ أيضا، رصد الخمكة حتى أمكنت، ف
كرعى السامر حتى ىجعا، كابد األىكاؿ في زكرتو، ثـ ما سمـ حتى كدعا، ثـ أكد ىذا المعنى فزاد 

 فيو كقاؿ 
  كمسيرىا في الميؿ كىي ذكاء  قمؽ المميحة كىي مسؾ ىتكيا

يتؾ مصدر فعؿ متعد كلك أتى بمصدر الـز كاف أقرب إلى الفيـ كأنو قاؿ قاؿ ابف فكرجة ال
انتياكيا كلكنو راعى الكزف كقكلو كمسيرىا مبتدأ معطكؼ عمى قمؽ كخبره محذكؼ لمعمؿ بو كأنو 

يقكؿ كمسيرىا بالميؿ ىتؾ ليا أيضا غذ كانت ذكاء كمثؿ ىذا المعنى كثير في شعر المحدثيف 
ى كثير مف الشعراء إذ لـ يجعؿ ىتكيا مف قبؿ الطيب الذم استعممتو كقكلو كىي مسؾ زيادة عم

ف لـ تطيب، كقاؿ آخر، كتكؽ  بؿ جعؿ نفسيا مسكا ككأنو مف قكؿ امرء القيس، كجدت بيا طيبا كا 
الطيب ليمتنا، إنو كاشو إذا سطعا، ىذا كبلمو كيريد بالقمؽ حركتيا كخركجيا كالكاك في كىي مسؾ 
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اسـ لمشمس معرفة ال تنصرؼ كىك مثؿ خضارة كأسامة كىنيدة كشعكب  كىي ذكاء لمحاؿ كذكاء
كمف ىذا المعنى قكؿ البحترم، كحاكلف كتماف الترحؿ بالدجى، فنـ بيف المسؾ حتى تضكعا، 
كقكلو أيضا، ككاف العبير بيا كاشيان، كجرس الحمي عمييا رقيبا، كقكؿ آخر، فأخفكا عمى تمؾ 

لظبلـ التبسـ، كزاد أبك المطاع بف ناصر الدكلة عمى الجميع في المطايا مسيرىـ، فنـ عمييـ في ا
قكلو، ثبلثة منعتني مف زيارتيا، كقد دجا الميؿ خكؼ الكاشح الحنؽ، ضكء الجبيف ككسكاس الحمي 
كما، يفكح مف عرؽ كالعنبر العبؽ، ىب الجبيف بفضؿ الكـ تستره، كالحمي تنزعو مف الشأف في 

 العرؽ، 

 عف عممو فبو عمى خفػاء  دليتني أسفي عمى أسفي الذم

يقكؿ إنما اتأسؼ عمى أنؾ شغمتني عف معرفة األسؼ حتى خفى عمٌي ما األسؼ ألنؾ أذىبت 
نما تعرؼ األشياء بالعقؿ كالمدلو الذم ذىب عقمو كالمعنى إني أحزف لذىاب عقمي لما  عقمي كا 

 لقيت في ىكاؾ مف الشدة كالجيد 
  اف لما كاف لي أعضاءقد ك  كشكيتي فقد السقػاـ ألنػو

الشكية كالشكاية يقكؿ إنما اشكك عدـ السقـ ألف السقـ إنما كاف حيف كانت لي أعضاء يحميا 
السقـ فأحسو بأعضاءم فإذا ذىب باإلعضاء الجيد الذم اصابني في ىكاؾ لـ يبؽ محؿ يحمو 

ادا، كجفنان كنت أجزع السقـ قد بيف ىذا المعنى أبك الفتح البستي في قكلو، كلك أبقى فراقؾ لي فك 
 مف سياد، كلكف ال رقاد بغير جفف، كما ال كجد إال بالفكاد، 

 فتشابيا كمتاىمػا نػجػبلء  مثمت عينؾ في حشام جراحة

يقكؿ لما نظرت إلٌي صكرت في قمبي مثاؿ عينؾ جراحة تشبو عينؾ في السعة كلـ يقؿ تشابيتيا 
ك الشيئاف أك ذىب بالعيف إلى العضك كبالجراحة حمبل عمى المعنى كأنو قاؿ فتشابو المذككراف أ

إلى الجرح كما قاؿ، إف السماحة كالمركة ضمنا، قبران بمرك عمى الطريؽ الكاضح، فذىب بالسماحة 
إلى السخاء كبالمركة إلى الكـر كلـ يقؿ نجبلكاف كاف لفظ كمتا كاحد مؤنث كقكلو عز كجؿ كمتا 

 الجنتيف أتت أكميا 
  تندؽ فيو الصعدة السمراء  كربما نفذت عميَّ السابرم

السابرم الثكب الرقيؽ يقكؿ نفذت عينؾ مف ثكبي إلى قمبي فجرحتو، كربما كاف الرمح يندؽ فيو 
أم ال يصؿ إلٌي كيندؽ قبؿ كصكلو إلٌي كما ذكرنا في قكلو، طكاؿ الردينيت يقصفيا دمي، ألف 

شجاع مكقى كيجكز أف يريد بالسابرم ىيبتو في القمكب تمنع مف نفكذ الرمح في قميصو كألف ال
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الدرع فيككف المعنى نفذت نظرتؾ الدرع إلى قمبي يريد أف الدرع لـ تحصنو مف نظرتيا كىي 
 تحصنو مف الرمح 

ذا نطقت فإنني  أنا صخرة الكادم إذا ما زكحمت  الػجػكازء كا 

تزكؿ عف  يقكؿ إذا زكحمت لـ يقدر عمى ازالتي عف مكضعي كيذه الصخرة التي رسخت فبل
ذا نطقت كنت في عمك المنطؽ الجكزاء يريد أف كبلمو عمكٌم كيقاؿ أف الجكزاء بنت  مكضعيا كا 
عطارد يقكؿ مني يستفاد البراعات كيقتبس الفضؿ كما أف الجكزاء تعطى مف يكلد فييا البراعة 

 كالنطؽ 
ذا خػػػػػػػفػػػػػػػيت عػػػػػػػمػػػػػػػى  مػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػمة عػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػياء أف ال تػػػػػػػرانػػػػػػػي  ػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػاذرالػػػػػػػغػػػػػػػبػػػػػػػي ف كا 

    عماىا كذلؾ الجاىؿ فبفضمي فأنا عاذر لو ألف الجاىؿ كاألعمى كالمقمة العمياء إف لـ ترني كانت في عذر م يقكؿ إذا خفى مكاني عمى الجاىؿ فمـ يعرؼ قدرم كلـ يقر

 أـ الػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػيداء صدرم بػػػػػػػيػػػػػػػا أفػػػػػػػػػػػػضػػػػػػػػػػػػػػػى  شيـ الميالي أف تشكؾ ناقتي

قاؿ ابف جنى مف عادات الميالي أف تكقع لناقتي الشؾ أصدرم أكسع أـ البيداء لما ترل مف سعة 
ذا رددت الكناية في بيا إلى الميالي قمبي كبعد مطمبي كىذا إ نما يصح لك لـ يكف في البيت بيا كا 

بطؿ ما قاؿ ألف المعنى صدرم بالميالي كحكادثيا كما تكرده عمي مف مشقة األسفار كقطع المفاكز 
أكسع أـ البيداء كناقتي تشاىد ما أقاسي في السفر كصبرم عميو فيقع ليا الشؾ في أف صدرم 

عمى ىذا أفضي أفعؿ مف الفضاء كما يقاؿ أكسع كتشبيو الصدر في السعة أكسع أـ البيداء ك 
بالمفازة عادة الشعراء كما قاؿ أبك تماـ، كرحب صدر لك أف األرض كاسعة، ككسعو يضؽ عف 
أىمو بمد، كقاؿ البحترم، مفازة صدر لك تطرؽ لـ يكف، ليسمكو فردا سميؾ المقانب، كقاؿ أيضا، 

، يضؿ الفضاء الرحب في صدره الرحب، كقاؿ قـك الكناية تعكد إلى كريـ إذا ضاؽ الزماف فإنو
الناقة كمعنى أفضى بيا أم أداىا إلى اليزاؿ صدرم أـ البيداء فمرة تقكؿ لكال سعة صدره مف 

حيث اليمة كبعد المطمب لما أتعبني في السفر كمرة تقكؿ البيداء ىي التي تذىب لحمي كتؤديني 
ف عادت الكناية إلى الناقة فالمعنى أف إلى اليزاؿ كعمى ىذا افضى  فعؿ كيجكز أف يككف إسما كا 

سادم عمييا في  ناقتي قكية نجيبة يضف بمثميا كال تيزؿ في السفر كىي ترل إتعابي إياىا كا 
األسفار فتقكؿ صدره أكسع بي حيث طابت نفسو بغيبلكي أـ البيداء أم لكال أف لو صدرا في 

سو بإىبلكي كالقكؿ ىك األكؿ في معنى البيت كىك رد الكناية إلى السعة كالبيداء لـ تطب اكسع نف
 الميالي كأراد أصدرم فحذؼ ألؼ اإلستفياـ لداللة أـ عميو كلـ يشرح أحد ىذا البيت كما شرحتو 

  إسآدىا في الميمة اإلنضاء  فتبيت تسئد مسئدا في نييػا
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ضاه ينضيو إذا ىزلو كمسئدا حاؿ اإلسآد إسراع السير كالني الشحـ كالسمف كاإلنضاء مصدر إن
مف الناقة كىك اسـ فاعؿ كفاعمو اإلنضاء يقكؿ تبيت ناقتي تسير سائرا في جسدىا اليزاؿ سيرىا 
في الميمة كأقاـ اإلنضاء مقاـ اليزاؿ لمقافية كاإلنضاء فعؿ أبي الطيب بيا ألنو ينضييا ككاف 

ب إلى الفيـ كتقدير البيت كمعناه األكلى أف يجعؿ مكاف اإلنضاء مصدر فعؿ الـز فيككف أقر 
تبيت ىذه الناقة تسئد مسئدا اإلنضاء في نييا إسآدا مثؿ إسآدىا في الميمة كمسئد فعؿ لئلنضاء 
كجرل حاال عمى الناقة لما تعمؽ بو مف ضميرىا الذم في نييا كما تقكؿ مررت بيند كاقفا عندىا 

 عمرك 
  ءمنككحة كطريقيا عذرا  أنساعيا ممغكطة كخفافيا

النسع سير كييئة العناف يشد بو الرحؿ كالمغط المد كذلؾ كناية عف عظـ بطف الناقة حيف امتدت 
انساعيا فطالت كخفافيا منككحة مثقكبة بالحصى ككنى بيذا عف كعكرة الطريؽ كطريقيا عذراء لـ 

 يسمؾ قبميا 
 الػحػربػاء فيياكما يتمكف  يتمكف الخريت مف خكؼ التكل

سمى خريتا الىتدائو في الطرؽ الخفية كخرت اإلبرة كأنو يعرؼ كؿ ثقب في الخريت الدليؿ 
الصحراء يقكؿ الدليؿ الحاذؽ يتغير لكنو مف خكؼ اليبلؾ كما يتمكف الحرباء كىي دابة تستقبؿ 

الشمس كتدكر معيا حيث دارت تتمكف في اليـك الكانا كما قاؿ ذك الرمة، غدا أكيب األعمى كراح 
ستقبالو الشمس أخضر، كالمعنى مف قكؿ ىدبة، يظؿ بيا اليادم يقمب طرفو، كأنو، مف الضح كا

مف اليكؿ يدعك كيمو كىك الىؼ، كقاؿ الطرماح، إذا اجتابيا الخريت قاؿ لنفسو، أتاؾ برجمي 
 حائف بعد حائف، 

  شـ الجباؿ كمثميف رجاء  بيني كبيف أبي عميٍّ مثمػو

عمك كالكقار كرجاء عظيـ مثؿ ىذه الجباؿ فنصب مثميف يقكؿ بيني كبينو جباؿ مرتفعة مثمو في ال
الف نعت النكرة المرفكعة إذا قدـ عمييا نصب عمى الحاؿ منيا كما تقكؿ فييا قائما رجؿ كما قاؿ 

 ذك الرمة كىك مف أبيات الكتاب، كتحت العكالي كالقنا مستظمة، ظباء أعارتيا العيكف الجآذر، 
  شتاء كصيفيف شتاءكىك ال  كعقاب لبناف ككيؼ بقطعيا

يعني بيني كبينو عقاب ىذا الجبؿ الذم يعرؼ بمبناف كىك جبؿ معركؼ مف جباؿ الشاـ ككيؼ 
 الظف بقطعيا كالكقت الشتاء كالصيؼ مثؿ الشتاء 
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 فكأنيا ببياضيػا سػكداء  لبس الثمكج بيا عمى مسالكي

بسكف يقكؿ أخفى الثمكج بيذه لبس الشيء كلبسو إذا عماه كمنو قكلو تعالى كلمبسنا عمييـ ما يم
العقاب طرقى عمٌي فمـ أىتد فييا لكثرتيا كبياضيا كاألسكد ال ييتدم فيو يقكؿ فكأنيا أسكدت لما 

 لـ ييتد فييا لبياضيا 
  ساؿ النضار بيا كقاـ الماء  ككذا الكريـ إذا أقاـ ببػمػدة

قاـ مقاـ السكاد كالبياض إذا معنى ىذا البيت متصؿ بالذم قبمو ألنو يقكؿ بياض الثمكج يعمى ف
عمؿ عمؿ السكاد فقد نقض العادة كذلؾ الكريـ إذا أقاـ ببمدة تنقض العادة فيجعؿ الذىب سائبل 
نما قاؿ ىذا ألنو أتاه في الشتاء عند جمكد الماء كلـ يعرؼ أحد ممف فسر ىذا  كيجمد الماء كا 

 مو الشعر معنى قكلو ككذا الكريـ كالتشبيو فيو كاتصالو بما قب

 األنػكاء بيتت فمـ تتبجػس  جمد القطار كلك رأتو كما ترل

القطار جمع قطر كاألنكاء منازؿ القمر كالعرب تنسب إلييا األمطار يقكلكف سقينا بنكء كذا كيريد 
بجمكد القطار الثمكج جعميا كالمطر الجامد لما لـ يسؿ يقكؿ لك رأتو األنكاء كما ترل القطار 

فتح بالثمج استعظاما لما يأتيو كخجبل مف جكده كيركل كما رأل كالصحيح تحيرت في جكده كلـ تت
 كما ترل ألف القطار مؤنثة 

 حتى كأف مداده األىػكاء  في خطو مف كؿ قمبو شيكةه 

يصفو بحسف الحظ يقكؿ كأنو يستمد مف اىكاء الناس فيـ يحبكف خطو كيميمكف إليو بقمكبيـ 
لجكد يقكؿ ال يكقع إال بالنكاؿ يميمكف إلى خطو كيجكز أف كيجكز أف يككف ىذا كناية عف كصفو با

يككف كناية عف طاعة الناس لو أم أف كتبو تقكـ مقاـ الكتائب ألف الناس يميمكف إليو كينقادكف لو 
 طبعا كاألكؿ الكجو 

 الشعراء في القكؿ حتى يفعؿ  مف ييتدم في الفعؿ ما ال ييتدم

ل بالغيبة عنو حتى كأنيا تقذل إذا غاب الممدكح كلـ تره يقكؿ كؿ عيف تقر بقربو كرؤيتو كتتأذ
 فكأف غيبتو قذل العيكف كاألقذاء جمع القذل كاإلقذاء مصدر اقذيت عينو أم طرحت فيو القذل 

 في القكؿ حتى يفعؿ الشعػرا  مف ييتدم في الفعؿ ما ال ييتدم

المكاـر كالمساعي الجسيمة  مف بمعنى الذم كليست استفياما يقكؿ ىك الذم ييتدم فيما يفعؿ مف
إلى ما ال ييتدم إلييا الشعراء في القكؿ حتى يفعؿ ىك أم إنما يقتدكف فيما يقكلكف مف المدائح 
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بأفعالو فإذا فعؿ ىك تعممكا مف فعمو القكؿ فحكمكا مف فعمو القكؿ فحككا ما فعمو ككاف مف حقو أف 
يت أليو كلو كال يقاؿ أىتديتو كلكنو عداه يقكؿ لما ال ييتدم أك لى ما ال ييتدم ألنو يقاؿ أىتد

 بالمعنى ألف االىتداء إلى اليء معرفة بو كأنو قاؿ مف يعرؼ في الفعؿ ما ال ييتدم 
 في قمبو كألذنو إصغاء  في كؿ يـك لمقكافي جكلة

 يعني أنو يمدح كؿ يـك فيعي ذلؾ في قمبو كيميؿ إليو بأذنو حبا لمشعر كأعطاء الشعراء كىك قكلو 
  في كؿ بيت فيمؽ شيباء  غارة فيما احتكاه كأنماكا  

احتكاه جمعو مف مالو كممكو يقكؿ لمقكافي اغارة في مبله كأنو كؿ بيت مف بيكت الشعر كتيبة 
 صافية الحديد 

 أكفاء أف يصبحكا كىـ لو  مف يظمـ المكماء في تكميفيـ

كنكا مثمو ألنيـ ال يقدركف عمى ذلؾ المؤماء جمع لئيـ يقكؿ ىك الذم يظمـ المئاـ في تكميفيـ أف يك
كليس في ىذا مدح كلك قاؿ الكرماء كاف مدحا فإما إذا كاف أفضؿ ف المئاـ كال يقدركنأف يككنكا 
أكفاءه فيذا ال يميؽ بمذىبو في إيثاره المبالغة كركل الخكارزمي مف نظمـ بالنكف كقاؿ إذا كمفنا 

 فيـ ما ال يطيقكف المئاـ أف يصيركا أكفاء لو فقد ظممناىـ بتكمي
 كبضدىا تتبيف األشػياء  كنذيميـ كبيـ عرفنا فضمو

يقكؿ نعيب المئاـ كفضمو إنما يعرؼ بيـ ألف األشياء إنما تتبيف بأضدادىا فمك كاف الناس كميـ 
كراما مثمو لـ نعرؼ فضمو كقاؿ ابف جنى كىذا كقكؿ المنبجي، فالكجو مثؿ الصبح مبيض، 

ضداف لما استجمعا حسنا، كالضد يظير حسنو الضد، قاؿ كىذا البيت كالشعر مثؿ الميؿ مسكد، 
مدخكؿ معيكب ألنو ليس كؿ ضديف إذا اجتماعا حسنا أال ترل أف الحسف إذا قرف بالقبيح بأف 

حسف الحسف كقبح القبيح كبيت المتنبي سميـ ألف األشياء باضدادىا يصح أمرىا انتيى كبلمو كقد 
قاؿ أبك تماـ، كليس يعرؼ طيب الكصؿ صاحبو، حتى يصاب بنأم  أكثر الشعراء في ىذا المعنى

ف أصابؾ بؤسيا، فيك الذم أنابؾ كيؼ نعيميا، كقاؿ أيضا،  أك بيجراف، كقاؿ أيضا، ألحادثات كا 
سمجت كنبينا عمى استسماجيا، ما حكليا مف نضرة كجماؿ، ككذاؾ لـ تفرط كآبة عاطؿ، حتى 

حترم، فقد زادىا إفراط حسف جكارىا، خبلئؽ أصغار مف يجاكرىا الزماف بحالي، قاؿ أيضا الب
المجد خيب، كحسف درارم الككاكب أف ترل، طكالع في داج مف الميؿ غييب، كقد ممح بشار في 
قكلو، ككف جكارم الحي ما دمت فييـ، قباحا فمما غبت صرف مبلحا، كأبك الطيب صرح بالمعنى 
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شيء كقبحو ثـ أخفاه في مكضع آخر فقاؿ، كلك كبيف أف مجاكرة المضادة ىي التي تثبت حسف ال
 ال أيادم الدىر في الجمع بيننا، غفمنا فمـ نشعر لو بذنكب، 

 في تركو لك تفطف األعداء  مف نفعو في أف يياج كضره

ذا ترؾ مف ذلؾ قمت ذات يده  يقكؿ إذا ىيج استباح حريـ اعدائو كأخذ أمكاليـ فانتفع بيا كا 
 بيذا لتارككه فكصمكا بذلؾ إلى أذيتو أال تراه قاؿ  كاستضر بو فمك فطف اعداؤه

 بنكالو ما تجبر اليػيجػاء  فالسمـ يكسر مف جناحي مالو

ألنو في السمـ يعطى فينتقص مالو كفي الحرب يأخذ ماؿ أعدائو كىذا كقكؿ بعضيـ، إذا اسمفتيف 
، كقاؿ أيضا أبك تماـ، إذا م ا أغاركا فاحتككا ماؿ المبلحـ مغنما، دعاىف مف كسب المكاـر مغـر

 معشر، أغارت عميو فاحتكتو الصنائع، 
 كتػرل بػػرؤية رأيو اآلراء  يعطى فتعطى مف ليي يده الميى

أم يكثر إذا أعطى حتى يعطى مما أخذ منو كرأيو جزؿ قكم تتشعب منو اآلراء فإذا نظر اإلنساف 
تيا ليكة كأصميا القبضة مف الطعاـ إلى رأيو كحزمو كعقمو استفاد منو اآلراء كالميي العطايا كاحد

 تمقى في فـ الرحى شبيت العطية بيا 
 فكأنو السراء كالػضػراء  متفرؽ الطعميف مجتمع القكل

يقكؿ فيو حبلكة ألكليائو كمرارة ألعدائو كىك مع ذلؾ نساف كاحد كقكاه مجتمعة غير متباينة كأكؿ 
يف حمك كالعسؿ، ثـ تبعو اآلخركف فقاؿ ىذا المعنى لمبيد، ممقر مر عمى أعدائو، كعمى األذن

المسيب بف عمس، ىـ الربيع عمى مف ضاؼ أرحميـ، كفي العدك مناكيد مشائيـ، كقاؿ عبلقة بف 
عركي، ككنتـ قديما في الحركب كغيرىا، مياميف في األدنى ألعدائكـ نكد، كقاؿ كعب ابف األجذـ، 

، كقاؿ النابغة الجعدم، فتى كاف فيو ما يسر بنك رافع قـك مشائيـ لمعدل، مياميف لممكلى كلممتحـر
صديقو، عمى أف فيو ما يسكء األعاديا، قاؿ ابف فكرجة مجتمع القكل يعني قكم العزائـ كاآلراء 

 كأنكر القكؿ األكؿ كىك قكؿ ابف جنى 
  متمثبل لكفكده ما شاءكا  ككأنو ما ال تشاء عداتػو

تمثمو لكفكده كىـ الذيف يفدكف عميو كيرجكف  يقكؿ كأنو صكر عمى ما يكرىو االعداء كفي حاؿ
 نكالو كما شاءكا 

 إذ ليس يأتيو ليا استجداء  يا أييا المجدم عميو ركحو
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يقكؿ يا مف ركحو مكىكب عميو منو إذا لـ يسأؿ ركحو يعني أنو لك سئؿ الركح لبذليا فإذا لـ يسأؿ 
كف في كفو غير ركحو، لحاد بو فكأنو كىب ركحو عميو كىذا مف قكؿ بكر بف النطاح، كلك لـ ي

فميتؽ اهلل سائمو، ثـ نقؿ أبك الطيب المعنى مف الركح إلى الجسـ فقاؿ، لك اشتيت لحـ قارييا 
لبادرىا، ثـ غيره بعض التغيير فقاؿ، ممت إلى مف يكاد بينكما، إف كنتما السائميف ينقسـ، ثـ اخفاه 

 بخمكا، فقاؿ، إنؾ مف معشر إذا كىبكا، مف دكف أعمارىـ فقد 
 فمترؾ ما لـ يأخذكا إعطاء  إحمد عفاتؾ ال فجعت بفقدىـ

ىذا البيت اتماـ لممعنى كتأكيد لو يقكؿ اشكر سائمؾ كدعا لو بإف ال يفجع بفقدىـ لحبو العطاء 
 كالسائميف كيركل بحمدىـ ألنو يريد ال قطع اهلل شكرىـ عنؾ 

  إال إذا شقيت بؾ األحياء  ال تكثر األمكات كثرة قمة

قكلو كثرة قمة أم كثرة تحصؿ عف قمة كىي قمة األحياء يقكؿ إنما تكثر األمكات إذا قمت األحياء 
فكثرتيـ كأنيا في الحقيقة قمة كقكلو شقيت بؾ األحياء قاؿ ابف جنى يريد شقيت بفقدؾ فحذؼ 
المضاؼ كالمعنى عمى ما قاؿ ال تصير األمكات كثر مف األحياء إال إذا مت يعني إذا مات 

لممدكح كصار في عسكر المكتى كثر األمكات بو ألنو يصير في جانبيـ كىذا فاسد لشيئيف ا
أحدىما أنو إذا أراد باألمكات القتمى ال الذيف ماتكا قبؿ الممدكح كمعنى شقيت بؾ أم بغضبؾ 

كقتمؾ أياىـ يقكؿ ال تكثر القتمى إال إذا قاتمت األحياء كشقكا بغضبؾ فإذا غضبت عمييـ كقاتمتيـ 
قتمت كميـ فزدت في األمكات زيادةن ظاىرةن كنقصت مف األحياء نقصا طاىرا كلـ يفسر أحد ىذا 

 البيت كما فسرتو 

  حتى تحؿ بو لؾ الشحناء  كالقمب ال ينشؽ عما تحتو

قاؿ ابف جنى يقكؿ ال ينصدع قمب أحد حتى يعاديؾ فيضمر لؾ عداكة فإذا تأمؿ ما جنى عمى 
ؽ قمبو فمات خكفا كجزعا ىذا كبلمو كلـ يفسر قكلو عما تحتو كالمعنى نفسو مف عداكدتو أياؾ انش

ف أضمر لؾ الغؿ كالحسد لـ ينشؽ قمبو فإذا اضمر لؾ العداكة  عما فيو مف الغؿ كالحسد أم أنو كا 
 انشؽ قمبو كبأف عدك لؾ كالشحناء مف المشاحنة كىي المعاداة مؤل القمب مف الشحف 

  ترعت كنازعت اسمؾ األحاء  ؽلـ تسـ يا ىاركف إال بعد ما ا

 يقكؿ لـ تسـ بيذا األسـ إال بعد ما تقارعت عميؾ األسماء فكؿ أراد أف يسمى بو فخرا بؾ 
 كالناس فيما فػي يديؾ سػكاء  فغدكت كاسمؾ فيؾ غير مشارؾ
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أم لـ يشارؾ اسمؾ فيؾ ألنو ال يككف لؤلنساف أكثر مف اسـ كاحد كالناس في مالؾ سكاء ألنيـ 
 قد تساككا في األخذ منؾ كال تخص أحدا دكف غيره بالعطاء  كميـ

 كلفت حتى ذا الثناء لفػاء  لعممت حتى المدف منؾ مبلء

أم عـ برؾ كشاع ذكرؾ حتى امتؤلت بؾ الببلد فأنت تذكر بكؿ مكضع كيكجد بكر بكؿ مكاف 
لخسيس الذم ىك كسبقت ثناء المثنيف عميؾ حتى ىذا الثناء خسيس حقير في استحقاقؾ كالمفاء ا

 دكف الحؽ 
 لممنتيى كمف السركر بكاء  كلجدت حتى كدت تبخؿ حائبل

يقكؿ بمغت مف الجكد أقصاه كغايتو ككدت تحكؿ أم ترجع عف آخره لما انتييت فيو إذ ليس مف 
شأنؾ أف تقؼ في الكـر عمى غاية كال مكجكد مف الجكد بعد بمكغؾ نيايتو قكلو لممنتيى أم مف 

ىك مصدر كاألنتياء ثـ أكد ىذا المعنى بقكلو كمف السركر بكاء أم إذا تناىى أجؿ المنتيى ك 
 اإلنساف في السركر بكى 

 كأعدت حتى أنكر اإلبداء  أبدات شيئا منؾ يعرؼ بدؤه

يقكد ابتدأت مف الكـر ما لـ يعرؼ ابتداؤه إال منؾ لعظـ ما أتيت بو ثـ اتبعت ذلؾ مف الزيادة فيو 
 ساه ألنو في كؿ كقت يحدث لو ضربا مف الكـر ينسى لو األكؿ بما عفى عمى األكؿ كن

 كالمجد مف أف تستزاد براء  فالفخر عف تقصيره بكؿ ناكب

يقكؿ لـ يقصر بؾ الفخر عف غاية بؿ قد أعطاؾ مقادتو كأركبؾ ذركتو كبمغتؾ غايتو كالمجد بزم 
 ب عادؿ مف أف تستزاد مجدا لنؾ في الغاية منو كالتاء لممخاطبة كمعنى ناك

ذا كتمت كشت بؾ اآلالء  فإذا سئمت فبل ألنؾ محػكج   كا 

يقكؿ إذا سئمت فميس ألنؾ أحكجت إليو كلكف تساؿ ألنؾ تحب نغمة السائميف أك ألنؾ تحتاج أف 
ذا كتمت أم حجبت عف أبصار الناس دلت  تعرؼ تفصيؿ حكائج الطالبيف أك تشرفا بسؤالؾ كا 

 ف ضكء جبينو كنكالو، لـ يحجبا لـ يحتجب عف ناظر، عميؾ نعمؾ كصنائعؾ كما قاؿ، مف كا
ذا مدحت فؿ لتكسب رفعة  لمشاكريف عمى اإللو ثنػاء  كا 

يقكؿ بمغت مف الرفعة غاية ال تزداد يمدح المادحيف عمكا كلكنؾ تمدح ليؤخذ منؾ العطاء كليعد 
  الشاعر مف جممة مداحؾ كالشاكر هلل تعالى يثني عميو ليستحؽ بو أجرا كمثكبة

ذا مطرت فبل ألنؾ مجػدب   يسقى الخصيب كتمطر الدأماء  كا 
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يقكؿ لست تمطر الجداب محمؾ كلكف كما يمطر المكاف الخصيب ككما يمطر البحر عمى كثرة 
 مائو 

نمػا   حمت بو فصبيبيا الرخضاء  لـ تحؾ نائمؾ السحاب كا 

كأغزر كلكنيا حمت حسدا  يقكؿ ليست تحكى السحاب بمائيا عطاءؾ المتتابع فإنو أكثر مف مائيا
لؾ فما ينصب مف مطرىا إنما ىك عرؽ حماه كالصبيب المصبكب كالرحضاء عرؽ الحمى كقد 

 قاؿ أبك نكاس، إف السحاب لتستحيي إذا نظرت، إلى نداؾ فقاستو بما فييا، 
 إال بكجو ليس فػيو حػياء  لـ تمؽ ىذا الكجو شمس نيارنا

ال فبل حا  جة إلييا مع كجيؾ أم لكقاحتيا تطمع عميؾ كا 

  أدـ اليبلؿ ألخمصيؾ حذاء  فبأيما قدـ سعيت إلى العمػي

ىذا استفياـ معناه التعجب مف سعيو إلى العبل كبمكغو منيا حيث لـ يبمغو أحد كما صمة ثـ دعا 
لو بأف يككف كجو اليبلؿ نعبل الخمصيو يعني أف قدما بمغ سعييا ىذا المبمغ استحؽ أف يككف 

 يا كاألدـ جمع أديـ كأديـ كؿ شيء ظاىره اليبلؿ نعبل ل
 كلؾ الحماـ مف الحماـ فداء  كلؾ الزماف مف الزماف كقاية

 أم لييمؾ الزماف كف ىبلكؾ كليمت المكت دكف مكتؾ 
 حػكاء عقمت بمكلد نسػمػيػا  لك لـ تكف مف ذا الكرل الذ منؾ ىك

منؾ ألنؾ جمالو كشرفو كافضمو لكانت  المذ لغة في الذم يقكؿ لك لـ تكف مف ىذا الكرل الذم كأنو
حكاء في كـ العقيـ التي لـ تمد كلكف بؾ صار ليا كلد كقاؿ يصؼ كمبا أرسمو أبك عمٌي األكارجي 

 عمى ظبي فصاده كحده 
  كال لغير الغاديات اليطؿ  كمنزؿ ليس لنا بمػنػزؿً 

س بمنزؿ لشيء غير يقكؿ رب منزؿ نزلناه ليس لنا بمنزؿ في الحقيقة ألنا نرتحؿ عنو كلي
 الساحابات الباكرة الماطرة يعني ركضا نزلكه كىك معنى قكلو 

 محمؿ ممكحش لـ يحمػؿ  ندل الخزاميى ذفر القرنفؿ

الندل الرطب كالخزامى كالقرنفؿ نبتاف كالذفر الذم الرائحة كالمحمؿ الذم كثر بو الحمكؿ يقكؿ ىك 
 امرء القيس، غذاىا نمير الماء غير محمؿ، محمؿ مف الكحش غير محمؿ مف األنس كىذا مف قكؿ 

  محيف النفس بعيد المكئؿ  عف لنا فيو مراعي مغزؿ
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تقكؿ راعت الظبية اختيا إذا رعت معيا كالمغزؿ الظبية ذات الغزاؿ يقكؿ ظير لنا في ىذا المكاف 
مف  ظبي يرعى مع ظبية ذات غزاؿ محيف ميمؾ النفس يقاؿ حينو اهلل أم أىمكو كالمكئؿ المنا

 قكليـ كآؿ إذا نجا يقكؿ ىك بعيد المنجا ألنو ال ينجك مف صيدنا أياه 
 كعادة العرم ف التػفػضػؿ  أغناه حسف الجيد عف لبس الحمى

أغنى ىذا الظبي حسف جيده عف أف يمبس حميا يتزيف بيا كتعكد العرل فبل يحتاج إلى لبس الفضؿ 
 الضحى لـ تنتطؽ عف تفضؿ،  كىك البذلة مف الثكب كمنو قكؿ امرء القيس، نؤكـ

  معترضان بمثؿ قرف األيؿ  كأنو مضمػخ بػصػنػدؿ

شبو لكنو بمكف الصندؿ كىكنكع مف الطيب يشبو لكنو لكف الظباء يقكؿ اعترض لنا بقرف طكيؿ 
 كقرف األيؿ كىي الشاة الكحشية كيركم األيؿ بالضـ قاؿ ابف جنى كال أعرؼ ىذا كال يصح 

  فحؿ كبلبي كثاؽ األحبؿ  مػؿيحمك بيف الكمب كالتأ

 أم لسرعتو ال يتمكف الكمب مف النظر إليو كأراد بالكثاؽ ما يشد بو الكمب 
  أقب ساط شرس شمردؿ  عف أشدؽ مسكجرو مسمسؿ

أم عف كمب أشدؽ كىك الكاسع الشدؽ كالمسكجر الذم لو ساجكر كىك قبلدة الكمب التي فييا 
كاألقب الضامر كالساطي الذم يسطك عمى الصيد أم  مسامير كالمسمسؿ الذم في عنقو سمسمة

يصكؿ عميو كقاؿ ابف جنى ىك البعيد األخذ مف األرض كالشرس العضكض السيء الخمؽ 
 كالشمردؿ الطكيؿ 

  مكجد الفقرة رخك المفصؿ  منيا إذا يثغ لػو ال يغػزؿ

د يأخذه ثغا في كجيو منيا مف الكبلب إذا يثغ مف الثغاء كذلؾ أف الكمب إذا جنا مف الظبي ككا
ثغاء فغزؿ الكب غزال أم تحير ككقؼ مكانو مف صكر الغزاؿ يقكؿ ىذا الكمب ال يفرؽ مف صكت 

 الغزاؿ كىك قكم الظير ليف المفصؿ كذلؾ أسرع ألخذه 
  كأنما ينظر مف سجنجؿً   لو إذا أدبر لحظ المقبػؿ

 تو كشبو صفاء حدتو بالمرآة أم إذا أدبر يرل كما يرل المقبؿ مف قدامو كذلؾ لسرعة التفا
  إذا تمى جاء المدل كقد تمي  يعدك إذا أحزف عدك المسيؿ

ف تبع سائر الكبلب بمغ الغاية  يعدك في الحزف مف األرض عدك الذم ىك في السيؿ لقكة قكائمو كا 
 كىك متمك أم متبكع لسرعتو كقد تقدـ الكبلب ككاف في أكؿ العدك تابعا 
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 تػجػدؿً  بأربعو مجدكلةو لػـ  مييقعى جمكس البدكم المصط

اإلقعاء أف يجمس الكمب عمى اليتو كالبدكم إذا اصطمى بالنار أقعى عمى استو كنصب ركبتيو 
لتصؿ الحرارة إلى بطنو كصدره كالمجدكلة المفتكلة يريد بقكائـ محكمة الخمؽ مف جدؿ اهلل ال مف 

 جدؿ اهلل ال مف جدؿ االدمييف 
 آثارىا أمثاليا في الجندؿ  ؿفتؿ األيادم ربذات األرج

فتؿ األيادم مف نعت األربع يقكؿ بأربع فتؿ األيادم كلو يداف فذكرىما بمفظ الجمع ككذلؾ األرجؿ 
كالمعنى أف يديو فتمتا عف الكركرة حتى ال تمساىا عند العدك كذلؾ مما يحمد في األبؿ كالربذات 

ذا كطئت الحجارة أثرت فييا كأمثاؿ مكاطىء قكائميا  كالخفيفات يريد أنيا شديدة الكطإ لقكتيا كا 
 كمخالبيا 

  يجمع بيف متنة كالكمكؿ  يكاد في الكثب مف التفتؿ

التفتؿ كاالنفتاؿ يصؼ سرعة تفتمو كانقبلبو لميف اعطافو حتى يكاد أف يجتمع صدره كظيره في 
 حالة كاحدة 

  شبيو كسمى الحضار بالكلي  كبيف أعبله كبػيف األسػفػؿ

األعمى رأسو كباألسفؿ رجميو كالحضار العدك الشديد يقكؿ عدكه الثاني في القكة كالسرعة يريد ب
 كالعدك األكؿ أم أنو ال يعي كال يفتر 

  مكثؽ عمى رماحو ذبؿً   كأنو مضبر مف جركؿ

المضبر المحكـ المشدكد كالجركؿ الحجارة يقكؿ كاف خمقو أحكـ مف الحجارة كعنى بالرماح الذبؿ 
 مينة قكائمو ال

  يخط في األرض حساب الجمؿ  ذم ذنب أجػرد غػير أعػزؿ

كبلب الصيد تككف جردا ليست بكثيرة الشعر كاألعزؿ الذم ال يككف ذنبو عمى استكاء فقاره كذلؾ 
ذا لـ يكف  عيب في الكبلب كالخيؿ كلذلؾ قاؿ امرء القيس، بصاؼو فكيؽ األرض ليس بأعزؿ، كا 

 ذنبو في األرض كآثار الكاتب إذا كتب حساب الجمؿ اعزؿ كاف اشد لمتنو يقكؿ آثار 
  لك كاف يبمي السكط تحريؾ بمى  كأنو مف جسػمػو بػمػعػزؿ

قاؿ ابف جنى يقكؿ ىك مف سرعتو كحدتو يكاد يترؾ جسمو كيتميز عنو فقد الذ في ىذا بقكؿ ذم 
األىب، كبقكؿ أبي الرمة إال أنو تجاكزه، ال يذخراف مف اإليغاؿ باقية، حتى تكاد تفرم عنيما 
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نكاس، تراه في الحضر إذا ىاب بو، يكاد أف يخرج مف إىابو، فيذا ذكر الجمد كىك ذكر جميع 
الجسد انتيى كبلمو كقد جعؿ ابف جنى كأنو مف جسمو مف صفة الكمب عمى ما فسر كىك مف 

غير صفة ذنبو يقكؿ كأف الذنب متنحو متباعد عف جسمو ألنو يتمكل في عدكه أخؼ تمك فكأنو 
متصؿ بجسمو أال ترل أنو قاؿ لك كاف يبمى السكط كىذا مف صفة الذنب كجعمو أبك الفتح مف 

صفة الكمب أيضا كقاؿ أم ىك كالسكط في الصبلبة كالجدؿ فبل يؤثر فيو العدك ككما ال يؤثر في 
كو إياه السكط التحريؾ كليس عمى ما قاؿ كالمعنى أ، الكمب يكثر تحريؾ ذنبو ثـ ال يبميو كثرة تحري

 كما أف السكط يكثر تحريكو كال يبميو التحريؾ 
 كعقمة الظبي كحتؼ التتفؿً   نيؿ المنى كحكـ نفس المرسؿ

أم يناؿ الصائد مناه كالذم يرسمو عمى الصيد يدرؾ بو حكـ نفسو كالعقمة القيد كما يعتقؿ بو 
ؿ، كالتتفؿ كلد الثعمب المحبكس كىذا كقكؿ امرء القيس في صفة الفرس، بمنجرد قيد األكابد ىيك

 يعني أنو يدرؾ الظبي فيحبسو عف العدك كيدرؾ كلد الثعمب فييمكو 
  قؿ ضمف اآلخر قتؿ األكؿً   فانبريا فذيف تحت القسطػؿ

انبريا اعترضا لمناظريف فديف منفرديف يعني الكمب كالظبي يريد أنو لـ يكف مع الكمب كمب آخر كال 
الغبار الذم ثار مف عدكىما كعنى باآلخر الكمب كباألكؿ  مع الظبي ظبي آخر كأراد بالقسطؿ

 الظبي ألنو كاف سابقا بالعدك كضماف الكمب شدة حرسو كعدكه كخمفو فجعؿ ذلؾ ضمانا منو 
  ال يتمي في ترؾ أف ال يأتمي  في ىبكة كبلىما لػـ يذىػؿ

مجد في اليرب  اليبكة الغبرة يقكؿ كؿ كاحد مف الكمب كالظبي لـ يشتغؿ عف صاحبو فالظبي
كالكمب مجد في الطمب كال يقصر الكمب في ترؾ التقصير كاأللك كااليتبل التقصير كال زيادة في أف 

ذا لـ يقصر في ترؾ التقصير فقد جد   ال يأتمي كىي تزاد في مكاضع كثيرة كا 
  يخاؿ طكؿ البحر عرض الجدكؿ  مقتحما عمى المػكػاف األىػكؿ

لشديد قاؿ ابف جنى أم حامبل نفسو عمى األمر العظيـ يعني أخذ االقتحاـ الدخكؿ في األمر ا
الظبي جعؿ المكاف األىكؿ أخذ الظبي كليس عمى ما زعـ ألف أخذ الكمب الصيد ليس باألمر 

األىكؿ بؿ ىك ما ذكره مف قكلو يخاؿ طكؿ البحر يقكؿ ىذا الكمب في كثكبو كسرعة عدكه يقتحـ 
و بحر ظف طكلو عرض جدكؿ فكثب إلى الشط اآلخر كما يثب فيما يتقبمو مف ىكؿ حتى لك استقبم

 إذا قطع عرض النير 
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  إفتر عف مدركبة كاألنصؿً   حتى إذا قيؿ لو نمت أفعػؿ

حتى إذا دنى الكمب مف الصيد قيؿ لو أدركت فافعؿ ما تريد فعمو مف القبض عميو كشر عف 
 أنياب محدكدة كأنيا نصكؿ 

 كبات في العذاب المنزؿمر   ال تعرؼ العيد بصقؿ الصقيؿ

يقكؿ لـ تصقؿ ىذه األنياب كال عيد ليا بالصقؿ كعنى بالعذاب المنزؿ خطمو فإنو كالعذاب 
 المنزؿ عمى الصيد 

 كأنيا مف ثقؿ في يذبػؿ  كأنيا مف سرعة في الشمأؿ

 أم كاف األنياب مركبة في الريح الشمأؿ مف خفة الكمب كسرعتو في العدك ككأنيا مف ثقؿ الكمب
 عمى الصيد في الجبؿ جعؿ الكمب في خفة العدك كالريح كفي ثقمو عمى الصيد كالجبؿ 

 كأنو مف عممو بالمقتؿ  كأنيا مف سعة في ىكجؿ

يريد سعة في فميا أم كأف األنياب مف سعة فميا في ىكجؿ كىك األرض الكاسعة ككاف الكمب مف 
 عممو بمقتؿ الصيد 

  عمـ بقراض فصاد األكحؿ

ب عمى المتنبي ىذا البيت فقاؿ لس األكحؿ بمقتؿ ألنو مف عركؽ الفصد كىك يصؼ نقد الصاح
الكمب بالعمـ بالمقتؿ كىذا خطأ ظاىر قاؿ القاضي أبك الحسف لـ يخطىء المتنبي ألف فصد 

األكحؿ مف أسيؿ أنكاع الفصد فإذا احتاج بقراط إلى تعمـ فصد األكحؿ منو فيك إلى تعمـ غيره 
اب شاؼو كالجكاب أف الكمب إذا كاف عالما بالمقاتؿ كاف عالما أيضا بما ليس أحكج كىذا ليس بجك 

نما يحتاج بقراط إلى تعمـ ما ليس بمقتؿ فمذلؾ ذكر المتنبي فصد األكحؿ في تعميـ بقراط   بمقتؿ كا 
  كصار ما في جمده في المرجؿ  فحاؿ ما لمقػفػز لػمػتػجػدؿ

قكط عمى الجدالة كىي األرض يقاؿ جدلتو فتجدؿ كما حاؿ أم أنقمب كالقفز الكثكب كالتجدؿ الس
لمقفز يجكز أف يريد بو قكائمو يقكؿ صارت قكائمو التي كانت لمكثكب لمسقكط في التراب يعني أنو 
فحص بقكائمو األرض لما أخذه الكمب كيجكز أف يريد بو الظبي أم صار الظبي الذم كاني قفز 

 إلى التجدؿ 
 إذا بقيت سالما أبا عمػيٌ   فمـ يضرنا معو فقد األجدؿ

   فالممؾ هلل العزيز ثـ لي
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 كقاؿ يمدح أبا الحسيف بدر بف عمار بف اسماعيؿ األسدم الطبرستانٌي 
  أما الخمؽ في شخص حي أعيدا  أحمما نػرل أـ زمػانػا جػديدا

غير ما يتعجب مف نضارة زماف الممدكح يقكؿ ىذا الذم نراه حمـ أـ صار الزماف جديدا فيك زماف 
رأيناه كانقطع االستفياـ ثـ قاؿ أـ الخمؽ كىك رفع االبتداء كخبره أعيد يقكؿ بؿ أعيد الخمؽ الذيف 
ماتكا مف قبؿ في شخص حي كىك الممدكح أم جمع فيو ما كاف ليـ مف الفضؿ كالعمـ كالماني 

العالـ في المحمكدة فكأنيـ أعيدكا في شخصو كما قاؿ أبك نكاس، كليس هلل بمستنكر، أف يجمع 
 كاحد، 

  كأنا نجـك لقينا سعكدا  تجمى لنا فأضأنػا بػو

أم ظير لنا ىذا الممدكح فصرنا بو في الضكء كأضاء يككف الرما كمتعديا يقكؿ قبمنا عدكل 
 سعادتو مثؿ النجكـ التي تسعد ببركجيا 

  لبدر كلكدان كبدران كليدا  رأينػا بػبػدرو كآبػائو

عمار كآبائو كالدا لقمر كقمرا مكلكدان جعمو كالقمر في الضياء كالشيرة  يريد رأينا برؤية بدر بف
كالعمك كالقمر ال يككف مكلكدا كال كالدا فجعمو كالقمر المكلكد كأباه كالكالد لمقمر كعنى بالبدريف 

اآلخريف القمريف كلك أراد بيما اسـ الممدكح لـ يكف فيو مدح كال صنعة كالكلكد بمعنى الكالد كيقاؿ 
إلشارة في ىذا أف الممدكح فيو معاني البدكر مف الضكء كالحسف كالكماؿ ال معاني بدر كاحد ا

 فمذلؾ قاؿ كلكدا ال كالدا 
  رضينا لو فتركنا السجكدا  طمبنا رضاه بتػرؾ الػذم

يقكؿ رضينا أف نسجد لو الستحقاقو غاية الخضكع منا لو فمـ يرض ذلؾ فتركنا ما رضينا لو طمبا 
 لرضاه 

  جكاد بخيؿ بأف ال يجكدا  ير أمير عميو الػنػدلأم

المصراع األكؿ مف قكؿ النمرم، كقفت عمى حاليكما فإذا الندل، عميؾ أمير المؤمنيف أمير، كقكؿ 
أبي تماـ، أال إف الندل أضحى أميران، عمى ماؿ األمير أبي الحسيف، كقكلو بخيؿ بأف يجكد أم 

ذا بخؿ بترؾ الجكد كاف  عيف الجكد كيجكز أف يككف المعنى بخيؿ بأف يقاؿ ال يجكد بترؾ الجكد كا 
 أم يعطى السائميف كيكالي بيف العطايا حتى يحكؿ بينيـ كبيف أف يقكلكا ال يجكد كاألكؿ الكجو 

  كأف لو منو قمبا حسكدا  يحدث عف فضمو مكرىا
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قاؿ، أنا بالكشاة أم ال يحب نشر فضائمو فكأف لو قمبا يحسده فبل يحب اظيار فضمو كمناقبو كما 
إذا ذكرتؾ أشبو، تأتي الندل كيذاع عنؾ فتكره، كقد قاؿ أبك تماـ، ككأنما نافست قدرؾ حظو، 
كحسدت نفسؾ حيف أف لـ تحسد، معناه أنؾ نافست قدرؾ كحسدت نفسؾ فطفقت تباىي في 
ف كنت منقطع القريف كأبك الطيب يقكؿ كأف قمبؾ  الشرؼ كتزيد عمى كؿ غاية تصؿ إلييا كا 

بجسدؾ عمى فضائمؾ فيك يكره أف تستقؿ بذكرىا كىذا نكع آخر مف المديح لكنيما قد اجتمعا في 
 حسد النفس كالقمب 

  كيقدر إال عمى أف يزيدا  كيقدـ إال عمػى أف يفػر

يقكؿ ىك يقدـ عمى كؿ عظيـ إال عمى الفرار فإنو أىكؿ عنده مف كؿ ىكؿ كيقدر عمى كؿ صعب 
 ىك عميو مف جبلؿ القدر كالمحؿ فإنو ال نياية لو كراءه  إال عمى أف يزيد عمى ما

  فما تعط منو نجده جدكدا  كأف نكالؾ بعض القضاء

يقكؿ إذا كصمت أحدا ببر سعد ببرؾ كتشرؼ بعطيتؾ فصارت جدا لو كيجكز أف يككف المعنى أف 
نو بفتح القضاء نحس كسعد كنكالؾ سعد كمو فيك أحد شقي القضاء كركل ابف دكست فما تعط م

الطاء كتجده بالتاء عمى المخاطبة كقاؿ في تفسيره كأف عطاءؾ لمناس قضاء يقضي اهلل بذلؾ كما 
أعطاؾ منو فيك عندؾ بمنزلة بخت تعطاه كترزقو كىذا تفسير باطؿ كركاية باطمة كىك مف كبلـ 

 مف لـ يقرأ ىذا الديكاف 
  رددت بيا الذبؿ السمر سكادا  كربتما حممة فػي الػكغػى

التاء في ربتما لمتأنيث كما صمة يقكؿ رب حممة لؾ عمى اعدائؾ في الحرب صرفت بيا رماحؾ 
 السمر سكدا أم لطختيا بالدماء حتى اسكدت عمييا لما جفت 

 كرمح تركت مبادا مبػيدا  كىكؿ كشفت كنصؿ قصفت

يمكا يقكؿ رب ىكؿ كشفتو عف أكليائؾ كحزبؾ كرب سيؼ كسرتو بقكة ضربؾ كرب رمح تركتو م
باستعمالؾ إياه في الطعف كمبيدا حاؿ مف الممدكح أم تركتو ميمكا في حاؿ إبادتؾ بو كطعنؾ 
العدك كال يجكز أف يككف نصبو كنصب مبادا ألنو بعد أف صار مبادا ال يككف مبيدا كجميع مف 

ضمار كاف ال يجكز  فسر ىذا الديكاف جعمكا المباد كالمبيد لمرمح كقالكا تركتو مبادا ككاف مبيدا كا 
نا لنعطى المشرفية  في ىذا المكضع ألنو ال دليؿ عميو كمثؿ ىذا المعنى في السيؼ قكؿ البعيث، كا 
حقيا، فتقطع في أيماننا فتقطع، كقاؿ أيضا أبك تماـ، كما كنت إال السيؼ القى ضريبةن، فقطعيا 
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يد، البيت كقاؿ ثـ انثنى فتقطعا، ككرر أبك الطيب ىذا المعنى فقاؿ، قتمت نفكس العدل بالحد
 ألقاتؿ السيؼ في جسـ القتيؿ بو، البيت 

  كقرف سبقت إليو الكعيدا  كماؿ كىبت ببل مػكعػدو 

 ىذا كقكلو، لقد حاؿ بالسيؼ دكف الكعيد، كحالت عطاياه دكف الكعكد، 
  تمنى الطبل أف تككف الغمكدا  بيجر سيكفػؾ أغػمػادىػا

يضرب بيا كال ترجع إلى أغمادىا فاعناؽ اعدائؾ تتمنى يقكؿ سيكفؾ قد ىجرت أغمادىا ألنيا أبدا 
أف تككف أعمادا ليا فبل تجتمع معيا أبدا كغمط ابف دكست في ىذا البيت مع كضكحو غمطة 

فاحشة فقاؿ يقكؿ يقكؿ سمؾ السيكؼ كتفريقؾ بينيا كبيف أغمادىا تتمنى اعناؽ الناس أف تككف 
تؿ بيا يريد شدة حبيـ الغمادىا كلك كاف ذلؾ في غمكدا ليا فتغمدىا فييا حتى يقؿ الضرب كالق

اعناقيـ ىذا كبلمو ككنت أربأ بو عف مثؿ ىذا الغمط مع تصدره في ىذا الشأف كنعكذ باهلل مف 
الفضيحة أما عمـ أف الغمكد في القافية ىي اإلغماد المذككرة في البيت ككيؼ يفسر قكلو بيجر 

 اء بمعنى عند سيكفؾ بقكلو عند سمؾ السيكؼ كمتى تككف الب
  ترل صدران عف كركدو كركدا  إلى الياـ تصدر عف مػثػمػو

لى مف صمة اليجر أم بيجر سيكفؾ اغمادىا  ىذا البيت متصؿ بالذم قبمو كىك مؤكد لمعناه كا 
إلى الياـ كقكلو قالكا ىجرت إليو الغيث كتصدر معناه الحاؿ أم صادرة عف مثؿ ما ىجرت إليو 

درة عف رؤكس قـك آخريف كصدرىا عما كردت عميو كركدىا عمى مثؿ أم تأتي الرؤكس كىي صا
ما صدرت عنو فيي أبدا صادرة عف ىاـ إلى ىاـ كصدرىا أبدا كركدىا إلى ىاـ أخرل لذلؾ ال 

 تعكد إلى أغمادىا كلـ يفسر ىذا البيت أحد كما فسرتو 
  د حتى قتمت بيف الحديدا  قتمت نفكس العدل بالحدم

تماـ، كما مات حتى مات مضرب سيفو، مف الضرب كاعتمت عميو القنا السمر، ىذا مثؿ قكؿ أبي 
 كمعنى قتؿ الحديد بيف كسره في نفكسيـ 

  كأبقيت مما ممكت النفكدا  فأنفدت مف عيشيف البقػا

يقكؿ أفنيت بقاء نفكس االعداء أم اىمكتيـ كأبقيت فناء الماء الذم كنت تممكو كالمعنى انؾ 
ت امكالؾ كقاؿ ابف دكست مف عيشيف يعني عيش السيكؼ ألنؾ كسرتيا في اىمكت اعداءؾ كفرق
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الرؤكس حتى كأنؾ قتمتيا فماتت كغمط في ىذا أيضا ألف الكناية في عيشيف تعكد إلى نفكس 
 العدل ال إلى السيكؼ كلـ يتقدـ لفظ السيكؼ إنما تقدـ ذكر الحديد في البيت السابؽ 

  لمكت في الحرب تبقي الخمكداكبا  كأنؾ بالفقر تػبػغػي الػغػنػى

يقكؿ إلفراط سركرؾ ببذؿ الماؿ كأنؾ تبغي بذلؾ الغنا ألنؾ تسر بما تعطيو سركر غيرؾ بما 
 يأخذه فكاف عندؾ أف الفقر ىك الغني ككأنؾ إذا مت في الحرب ترل أنؾ مخمد 

  كآية مجدو أراىا العبيدا  خبلئؽ تيدل إلى ربيػا

مف الكـر كالفضؿ كمحاسف الشيـ كتدؿ عمى معرفتو كلو آية مجد أم لمممدكح خبلئؽ تدؿ عميو 
أراىا الناس كىـ عبيده كىذا معنى قكؿ أبي الفتح كاحسف مف ىذا أف يقاؿ خبلئؽ خبر مبتداء 
محذكؼ أم ىذه خبلئؽ يعني ما ذكر قبؿ ىذا البيت يستدؿ بيا عمى قدرة خالقيا ألنيا أخبلؽ 

احد القادر كىي آية مجد أراىا اهلل عباده حتى يستدلكا بيا عمى عجيبة ال يقدر عمييا إال اهلل الك 
 المجد كالشرؼ 

  حقرنا البحار بيا كاألسكدا  ميػذبة حػمػكة مػػرة

ميذبة ال عيب فييا حمكة الكليائؾ مرة عمى اعدائؾ كيجكز أف يقاؿ حمكة ألف كؿ أحد يحبيا 
ماؿ كالمخاطرة بالنفس حقرنا البحار بيا كيعشقيا كيستحمييا مرة ألف الكصكؿ إلييا صعب لبذؿ ال

 كاألسكد لزيادتؾ عمييما بالجكد كالشجاعة 
  تغكؿ الظنكف كتنضى القصيدا  بعيد عمى قربيػا كصػفػيػا

يقكؿ كصؼ اخبلقؾ بعيد مع قرب اخبلقؾ منا النا نراىا كلكف ال نقدر عمى كصفيا ألنيا تيمؾ 
 يبمغ الشعر غاية مدحؾ الظف فبل ندركيا بالظف كتيزؿ القصائد فبل 

  كلست لفقد نظير كحيدا  فأنت كحػيد بػنػى آدـو 

يقكؿ لو لـ تصر كحيدا ألنؾ فقدت نظيرا كاف لؾ بؿ كنت كحيدا لـ تزؿ كالكحدة صفة لؾ الزمة 
كقاؿ يمدح بدر بف عمار بف اسماعيؿ ككاف قد كجد عمة ففصده الطبيب فغرؽ المبضع فكؽ حقو 

 فأضر بو 
  في البعد ما ال تكمؼ اإلبؿ  ميحة البػخػؿأبعد نأم الم

يقكؿ ابعد بعد المميحة بخميا إذ ال يمكف قطع مسافة البخؿ ثـ قاؿ في البعد أم في جممة البعد 
كانكاعو ما ال تكمؼ اإلبؿ قطعو كىك البعد بالبخؿ فإف اإلبؿ ال تقرب ىذا البعد كمثؿ ىذا يقكؿ 
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، مف قبؿ كشؾ النكل عندم نكل قذفا، كقكلو أيضا، ففراؽو الطاءم، ال أظمـ النأم قد كانت خبلئقيا
جرعتو مف فراؽ جرعتو مف صدكد، كقاؿ أيضا البحترم، عمى أف ىجراف الحبيب ىك النكل، لدم 
ف مقيمات بمنقطع المكل، ألقرب مف ميٍّ  كعرفاف المسيء ىك العدؿ، كقاؿ إبراىيـ بف العباس، كا 

 كىاتيؾ دارىا، 
  مف ممؿو دائـ بيا ممؿ  ياممكلة ما يدـك ليس ل

يقاؿ رجؿ ممكؿ كامرأة ممكؿ فتدخؿ فييما لممبالغة يقكؿ تمؿ كؿ شيء داـ إال ممميا الدائـ فإنو ال 
تمؿ ذلؾ كلك ممتو لتركتو كعادت إلى الكصؿ كمف ركل تدكـ بالتاء كانت ما لمنفي أم ليست تدكـ 

 عمى حاؿو 
  طرفيا ثمؿ سكراف مف خمر  كانما قدىػا إذا انػفػتػمػت

 يعني أنيا تتمايؿ في مشييا تمايؿ سكراف نظر إلى طرفيا فسكر مف خمر عينييا 
 كأنو مف فراقيػا كجػؿ  يجذبيا تحت خصرىا عجز

يريد أف عجزىا ثقيؿ بكثرة المحـ كىك يجذبيا إذا ىمت بالنيكض ىذا معنى قكلو يجذبيا تحت 
فسير ىذا المصراع ابف جنى كابف دكست خصرىا عجز كقكلو كأنو مف فراقيا كجؿ اخطأ في ت

فقاؿ ابف جنى كأف عجزىا كجؿ مف فراقيا فيك متساقط متجدؿ قد ذىبت منتو كتماسكو ىذا كبلمو 
نما يصير العجز بالصفة التي  كلـ يعرؼ كجو تشبيو العجز بالكجؿ مف فراقيا ففسره بيذا التفسير كا 

العجز متساقط ذاىب المنة كقاؿ ابف دكست كصفيا عند المكت كما دامت الحياة باقية ال يصير 
عجزىا يجذبيا إلى القعكد ألنو خائؼ مف فراقيا فيقعدىا باألرض كىذا أفسد مما قالو ابف جنى 

كمتى كصؼ العجز بالخكؼ مف فراؽ صاحبو كأيف رأل ذلؾ كلكنو أراد كصؼ عجزىا بكثرة المحـ 
ائؼ مف فراقيا كالخائؼ يكصؼ باالرتعاد كتحرؾ المحـ عميو لكثرتو فشبيو بارتعاده كاضطرابو بخ

ككذلؾ العجز إذا كثر لحمو كما قاؿ، إذا ماست رأيت ليا ارتجاجا، فيما يتشابياف مف ىذا الكجو 
كالتقدير كأنو انساف كجؿ أك شيء كجؿ مف فراقيا كأراد كاف العجز في اضطراب لحمو خائؼ مف 

يره كليس الجذب سبب الكجؿ كما ذكره ابف فراقيا فمذلؾ ارتعد كالكجؿ عمى ىذا ىك العجز ال غ
دكست كالمعنى أف عجزىا بثقمو ككثرة لحمو يجذبيا إلى القعكد كأنو خائؼ مف فراقيا فيقعدىا 

 باألرض إذا ىمت بالنيكض 

  ينفصؿ الصبر حيف يتصؿ  بي حر شكؽو إلى ترشفيػا

 لصبر يريد ترشؼ فميا كىك مص ريقيا يقكؿ إذا اتصؿ بي ذلؾ الشكؽ انفصؿ ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 211 

  عصـ دائي كالفاحـ الرجؿ  الثغر كالنحر كالمخمخؿ كالـ

 يعني أنو يحب ىذه األشياء كىذه المكاضع مف بدنيا فيي داؤه كالمعصـ مف اليد مكضع السكار 
  تعجز عنو العرامس الذلؿ  كميمةو جبتو عمى قػدمػي

مة بالعمؿ المركضة يصؼ شدة سيره كأنو يجكب الفبلة التي تعجز عنيا النكؽ الصبلب المذل
 لمسير العرامس جمع عرمس كىك الصخرة كالناقة الشديدة 

  مجتزلء بالظبلـ مشتمؿ  بصارمي مرتدو بمخبرتػي

أراد فأنا مرتد بصارمي فحذؼ المبتدأ كالمعنى متقمد بسيفي مكتؼو بعممي كخبرتي فمـ احتج إلى 
 ب أك كساء دليؿ ييديني الطريؽ البس ثكب الظبلـ كما يشتمؿ الرجؿ بثك 

  لـ تعيني في فراقو الحيؿ  إذا صديؽ نكرت جانػبػو

يقكؿ إذا تغير صديقي كحاؿ عف مكدتو فانكرت جانبو لـ تعجزني الحيمة في فراقو أم فارقتو كلـ 
 أقـ عميو 

 بػدؿ كفي ببلد مف أختيا  في سعة الخافقيف مضطرب

ضع االضطراب كىك الذىاب كالمجيء الخافقاف فطرا اليكاء كىما المشرؽ كالمغرب كالمضطرب مك 
يقكؿ األرض كاسعة كالببلد كثيرة فإذا لـ يكافقني مكاف فمي عنو بدؿ كما قاؿ البحترم، فإذا ما 

تنكرت لي ببلد، أك صديؽ فإنني بالخيار، كقاؿ عبد الصمد بف المعذؿ، إذا كطف رابني، فكؿ ببلد 
 ألرض مف تربةو كالناس مف رجؿ، كطف، كقاؿ أيضا اآلخر، إذا تنكر خؿ فاتخذ بدال، فا

 شغؿ ار عف الشغؿ بالكرل  كفي اعتمار األمير بدر بف عـ

االعتمار الزيارة كمنو قكؿ األعشى، كراكبو جاء مف تثميث معتمرا، كقاؿ العجاج، لقد سما ابف 
معمر حيف اعتمر، مغزل بعيدان مف بعيد كصبر، يقكؿ قصدم إياه يشغمني عف قصد غيره كيركم 

 اد بالداؿ كمعناه االعتماد بالسير إليو كتعميؽ الرجاء بو اعتم
 حاجة ال يبتدم كال يسؿ  أصبح ماال كمالو لذكم اؿ

أم يغنييـ بنفسو كمالو كىك ليـ ماؿ ككما أف مالو يؤخذ ببل إذف كذلؾ ال يستأذف في الدخكؿ عميو 
  فكؿ مف كرد عميو أخذ مالو ببل ابتداء مف بدر كال مسألة مف الكراد

 يبيف فيو غـ كال جػذؿ  ىاف عمى قمبو الزماف فما
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ىذا صفة الكامؿ العقؿ الذم يستخؼ بالنكائب كالحكادث لعممو أنيا ال تبقى ال الغـ كال السركر فبل 
 يككف ليما فيو أثر فبل يبطر عند السركر كال يجزع عند ما يجزئو 

  يقتؿ مف ما دنا لو األجؿ  يكاد مف طاعة الحماـ لو

 يفعؿ قبؿ الفعاؿ ينفعؿ  مف صحة العزيمة ما يكاد

 يكاد فعمو يسابقو لصحة تقديره كنفاذ عزيمتو فما يفعؿ ينفعؿ قبؿ فعمو 
 كأنو بالذكاء مكتحػؿ  تعرؼ في عينو حقائقو

يقكؿ حقائؽ الخصاؿ كالمعاني التي خمقيا اهلل فيو تعرؼ بالنظر إلى عينو فكأف ذكاءه كحدة ذىنو 
 عينو كالكحؿ  كفطنتو مكجكد في

  عميو منيا أخاؼ يشتعؿ  أشفؽ عند اتقاد فكرتػو

يقكؿ إذا اضطرمت فكرتو كاحتد ذىنو اشفقت عميو أف يشتعؿ بنار فكرتو فيصير نارا متكقدا كما 
 قاؿ ابف الركمي، أخشى عميؾ اضطراـ الذىف ال حذرا، 

  باليرب استكبركا الذم فعمكا  أغر أعػداؤه إذا سػمػمػكا

 أربعيا قبؿ طرفيا تػصػؿ  كجػو كػؿ سػابػحةو  يقبميـ

أم يجعؿ إلييـ كجو كؿ فرس سابحة تقكؿ اقبمتو كجيي أم حكلتو كجيي كىذا مف قكؿ أبي نكاس، 
 يسبؽ طرؼ العيف في التيابو، أم في شدة عدكه 

  تككف مثمي عسيبيا الخصؿ  جرداء مئل الحزاـ مجفػرةو 

كعظـ بطنيا كالمجفرة الكاسعة الجنبيف كالجفرة سعتيما كالخصؿ يقكؿ أنيا تمؤل الحزاـ بسعة جنبييا 
 جمع خصمة يريد أف شعر ذنبيا أطكؿ مف عسيبيا كىك عظـ الذنب كيستحب قصره كطكؿ شعره 

  أك أقبمت قمت ما ليا كفؿ  إف أدبرت قمت ال تميؿ ليا

دتيا مشرفة عند اقباليا التميؿ العنؽ كالكفؿ الردؼ كيستحب فييما األشراؼ أم مف حيث تأممتيا كج
بعنقيا كعند ادبارىا بعجزىا كما قاؿ عمٌي بف جبمة، تحسبو أقعد في استقبالو، حتى إذا استدبرتو 

 قمت أكب، 
 كأنما في فػؤادىػا كىػؿ  كالطعف شزر كاألرض كاجفة

 أصؿ الشزر في الفتؿ كىك ما أدير بو عف الصدر ثـ يستعمؿ في الطعف فيقاؿ شزرا إذا فتؿ يده
عف يميف أك شماؿ كذلؾ أشد الطعف ككاجفة مضطربة لشدة الحرب ترل أف األرض تتحرؾ كاف 
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في قمب األرض فزعا فيي ترتعد مف الخكؼ كلما كصؼ األرض بالحركة مف الخكؼ استعار ليا 
 قمبا كالكاك كاك الحاؿ ألف المعنى يقبميـ كجو كؿ سابحة في ىذه الحاؿ 

  خد الخريدة الخجؿ يصبغ  قد صبغت خدىا الدماء كما

 شبو كجو األرض متمطخا بالدماء بخد الجارية الحيية إذا خجمت فاحمر لكنيا 
 بأدمع ما تسحيا مػقػؿ  كالخيؿ تبكي جمكدىا عرقا

 كأنما كؿ سبسبو جبػؿ  سار كال قفر مف مكاكبػو

لمتسع مف األرض يريد أنو عـ القفار كاألماكف الخالية بجيكشو فمؤلىا حتى لـ يبؽ قفر كالسبسب ا
 كشبيو بالجبؿ لكثافة جيكشو كارتفاعيا بالخيؿ كاألسمحة كالرماح اال ترل أنو قاؿ 

  شدة ما قد تضايؽ األسؿي   يمنيا أف يصيبيا مػطػر

فجعؿ فييا مف الرماح ما يمنعيا المطر مف تضايقيا بكثرتيا كأصؿ ىذا المعنى لقيس بف الحطيـ، 
تدحرج عف ذم سامة المتقارب، ثـ قاؿ ابف الركمي، فمك حصبتيـ  لك أنؾ تمقى حنظبلن فكؽ ىامنا،

بالفضاء سحابة، لظمت عمى ىاماتيـ تتدحرج، فنزؿ عف الحنظؿ إلى البرد كبالغ في ذلؾ ثـ نزؿ 
المتنبي عف البرد إلى المطر كىك الطؼ منو ثـ أخذ السرم ىذا المعنى فقاؿ، تضايؽ حتى لك 

 بيض أف يتسريا، جرل الماء فكقو، حماه ازدحاـ ال
  ليث الشرل يا حماـ يا رجؿ  يا بدر يا بحر يا غػمػامة يا

يقكؿ أنت بدر في الحسف بحر في الجكد سحاب في كثرة العطاء ليث في الشجاعة مكت لمعدك 
 كرجؿ في الحقيقة يعني جمعت ىذه األكصاؼ كأنت رجؿ 

  عندؾ في كؿ مكضع مثؿ  إف البناف الذم تػقػمػبػو

 بيا المثؿ في الجكد أم يضرب 
  ما دكف أعمارىـ فقد بخمكا  إنؾ مف معشرو إذا كىػبػكا

 أم بخمكا عند أنفسيـ كلـ يفعمكا الكاجب عمييـ بحكـ جكدىـ حيث لـ ييبكا األعمار 
 اعتقمكا قاماتيـ في تماـ ما  قمكبيـ في مضاء ما امتشقكا

العتقاؿ امساؾ الرمح بيف الساؽ االمتشاؽ االفتعاؿ مف المشؽ كىك سرعة الطعف كالضرب كا
كالركاب يقكؿ قمكبيـ في مضاء سيكفيـ كقدكدىـ في طكؿ رماحيـ كالعائد إلى المكصكؿ محذكؼ 

 مف البيت كتقديره ما امتشقكا بو كاعتقمكه 
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 قكاضب اليند كالقنا الذبؿ  أنت نقيض اسمو إذا اختمفت

 ر ىذا البيت فيما بعده يقكؿ أنت رجؿ نقيض اسمو إذا جاءت الرماح كذىبت كتفسي
 نؾ في حكمة الكغى زحؿي   أنت لعمرم البدر المنير كلؾ

 القمر سعد كزحؿ نحس يريد أنؾ في الحرب نحس عمى اعدائؾ 
  كبمدة لست حمييا عطؿ  كتيبة لست ربيا نػفػؿه 

 النفؿ الغنيمة كالعطؿ التي ال حمي ليا يقكؿ كؿ كتيبة لست صاحبيا فيي نفؿ لمعدك ككؿ بمدة
 لست حمييا فيي عطؿ عف الحمي 

  حتى اشتكتؾ الركاب كالسبؿ  قصدت مف شرقيا كمغربيػا

يقكؿ قصدؾ الناس مف شرؽ األرض كغربيا طمعا في عطائؾ كحرصا عمى لقائؾ حتى اشتكتؾ 
اإلبؿ لكثرة ما امتطيت إليؾ كالطرؽ بكثرة ما كطئت كذلمت بالخفاؼ كالحكافر كاألقداـ كقاؿ ابف 

ضاقت بكثرة القاصديف كالسالكيف كليس بشيء كشككل اإلبؿ كثيرة في الشعر كقكؿ  دكست ألنيا
أبي العتاية، إف المطايا تشتكيؾ ألنيا، قطعت إليؾ سباسبيا كرماال، ككقكؿ البحترم، يشتكي 

الكجى كالميؿ ممتبس الدجى، غريرية األنساب مرت بقيعيا، كمثمو كثير كأما اشتكاء السبؿ فيك مف 
 المتنبي ككنى عف األرض في شرقيا كغربيا قبؿ الذكر اختراعات 

  قد كفدت تجتديكيا العمؿ  لـ تبؽ إال قميؿ عػافػيةو 

 ىذا كقكلو أيضا، كبذلت ما ممكتو نفسؾ كمو، حتى بذلت ليذه صحاتيا، 
  آسو جباف كمبضع بطؿ  عذر الممكميف فيؾ أنيما

ي يده كاصابو لذلؾ مرض كجعميما كاف الفصاد قد فصده كاخطأ في فصده كنفذت حديدتو ف
ممكميف في ذلؾ الخطأ الحاصؿ منيما ثـ قاؿ عذرىما فيؾ أف الطبيب كاف جبانا فارتعدت يده 

 كالمبضع كاف شجاعا لحدتو كنفاذه فتكلدت العمة مف ىذيف ثـ ذكر لمطبيب عذرا آخر فقاؿ 
  كما درم كيؼ يقطع األمؿ  مددت في راحة الطبػيب يدا

لو الخطأ ألف يدؾ أمؿ كؿ أحد منيا يرجكف العطاء كاإلحساف كلـ يدر الطبيب كيؼ  أم إنما كقع
يقطع األمؿ ألنو إنما تعكد قطع العركؽ ال قطع اآلماؿ كقاؿ ابف جنى أم أف عركؽ كفؾ تتصؿ 

 بيا اتصاؿ اآلماؿ فكأنيا آماؿ كىذا خطأ فاسد ككبلـ مف لـ يعرؼ المعنى 
  ضر ظيرىا القبؿ فربما  إف يكف النفع ضر باطنيا
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عني بالنفع الفصد كيركم البعض كىك اظير كأراد بضر القبؿ كثرة تقبيؿ الناس ظير كفو حتى 
أثرت فيو كضرتو كقد اكثر الشعراء في ذكر تقبيؿ اليد كلـ يذكر أحد أنيا استضرت بالقبؿ غير 

بذؿ النكاؿ كظيرىا أبي الطيب كىك مف مبالغاتو قاؿ ابف الركمي، فامدد إلى يدان تعكد بطنيا، 
التقبيبل، كقاؿ إبراىيـ بف العباس، لفضؿ بف سيؿ يد، تقاصر عنيا المثؿ، فباطنيا لمندل، 

كظاىرىا لمقبؿ، كقاؿ أبك الضياء الحمصي، ما خمقت كفاؾ إال ألربع، كما في عباد اهلل مثمؾ 
سداء نائؿ، كتقبيؿ أفكاه كأخذ عناف، كقد ممح مف قاؿ، يد تراىا أبدان، فكؽ يد  ثاني، لتجريد ىندم كا 

 كتحت فـ، ما خمقت بنانيا، إال لسيؼ أك قمـ، 
  يشؽ في عرؽ جكدىا العذؿ  يشؽ في عرقيا الفصػاد كال

الفصاد ىك الفصد كأراد بالشؽ التأثير كالنفاذ لذلؾ عداه بفي كاستعار لجكده عرقا لما ذكر عرؽ 
 ىا أم ال ينجع قكؿ العاذؿ فيؾ يده يقكؿ الفصد يشؽ عرؽ يدرؾ كالعذؿ ال يشؽ عرؽ جكد

  كأنو مف حذاقة عجؿ  خامره إذ مددتيا جزع

يقكؿ خالط الطبيب لما مددت يدؾ إليو لمفصد جزع مف ىيبتؾ فعجؿ في الفصد كلـ يتأف كأنو 
 عجؿ مف حذقو كمف ركل عجؿ عمى المصدر أراد كأنو ذك عجؿ مف حذاقة فحذؼ المضاؼ 

  تياد ألمو اليبؿغير اج  جاز حدكد اجتياده فأتى

يقكؿ بالغ في االجتياد حتى جاكز حد االجتياد ففعؿ ما ىك غير اجتياد ألف الخطأ مف فعؿ 
 المقصريف ثـ دعا عميو فقاؿ ألمو اليبؿ كىك الثكؿ 

 طبع كعند التعمؽ الزلؿ  أبمغ ما يطمب النجاح بو اؿ

لحد يقكؿ النجاح في األمكر التعمؽ بمكغ عمؽ الشيء كىك اقصاه يريد بو المبالغة كمجاكزة ا
 مقركف بما يفعمو اإلنساف بطبعو فإذا تكمؼ كبالغ زؿ فأخطأ 

  كبالذم قد أسمت تنيمؿ  إرث ليا إنيا لما ممكت

 تصمح إال لمثمؾ الدكؿ  مثمؾ يا بدر ال يككف كال

احب يقكؿ ال يخمؽ اهلل مثمؾ كال تصمح الدكالت إال لؾ في جكدؾ ككرمؾ كاحسانؾ إلى الناس كص
الدكلة يجب أف يككف كريما سخيا لينتفع الناس بدكلتو كالمثؿ الثاني صمة يريد إال لؾ كقاؿ أيضا 

 يمدحو 
  كحسف الصبر زمكا ال الجماال  بقاءم شاء ليس ىـ ارتػحػاال
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يقكؿ لما ارتحمكا عني ارتحؿ بقاءم شاء ارتحاال ال ىـ شاءكا ذلؾ ككأنيـ زمكا صبرم لممسير ال 
نما نفى االرتحاؿ عنيـ ألف ارتحاؿ بقائو أىـ كأعظـ شأنا جماليـ ألن ي فقدت الصبر بعدىـ كا 

فكأف ارتحاليـ ليس ارتحاال عند ارتحاؿ بقائو كألنيـ ربما يعكدكف كالبقاء إذا ارتحؿ لـ يعد ككذلؾ 
 مسير صبره أعظـ مف مسير الجماؿ فمـ يعتد بسير جماليـ مع سير صبره عنو 

  تييبني ففاجأني اغتياال  ػاتكلكا بغتة فكأف بػين

االغتياؿ االىبلؾ يقاؿ غالو كاغتالو إذا اىمكو يقكؿ كأف الفراؽ ىابني ففاجأني باغتيالو كالمعنى 
 فاغتالني اغتياال مفاجأةن 

  كسير الدمع إثرىـ انيماال  فكاف مسير عيسيـ ذمػيبلن 

ابف فكرجة ظف أبك الفتح أنو قاؿ أبك الفتح أم سبقت دمكعي عيرىـ كالذميؿ سير متكسط كقاؿ 
يريد دمعي كاف اسرع مف سير العيس كليس كما ظف كلكف جمع ذكر سيرىـ كسيبلف دمعو عمى 
أثرىـ في بيت كاحد تكجعا كتحسرا كليس يريد السبؽ كالتأخر كمثمو البف ركمي، ليـ عمى العيس 

 إمعاف يشط بيـ، كلمدمكع عمى الخديف إمعاف، 
 مناخاتو فمما ثػرف سػاال  يكأف العيس كانت فكؽ جفن

يقكؿ كنت ال أبكي قبؿ فراقـ فكأف ابميـ كانت تمسؾ دمعي عف السيبلف ببرككيا فكؽ جفني فمما 
فارقكني ساؿ دمعي فكأنيا ثارت مف فكؽ جفني فساؿ ما كانت تمسؾ مف دمكعي قاؿ ابف جنى 

 كما قيؿ في سبب بكاء أظرؼ مف ىذا 
  دت البراقع كالحجاالكساع  كحجبت النكل الظبيات عني

  كلكف كي يصف بو الجماال  لبسف الكشى ال متجمػبلت

يقكؿ ال حاجة ليف إلى التجميؿ بمبس الديباج كلكف يمبسنو لصكف جماليف بو كقيؿ لمصاحب 
اغرت عمى ابف الطيب في قكلؾ، لبسف بركد الكشي ال لتجمؿ، كلكف لصكف الحسف بيف بركد، 

قكلو، ما باؿ ىذم النجـك حائرة، كأنيا العمى ما ليا قائد، عمى بشار فقاؿ نعـ كما اغار ىك في 
 في قكلو، كالشمس في كبد السماء كأنيا، أعمى تحير ما لديو قائد، 

  كلكف خفف في الشعر الضبلال  كضفرف الغدائر ال لػحػسػف
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ضبلليف في التضفير فتؿ الذكابة كالغدائر الذكائب يقكؿ لـ ينسجف ذكائبيف لتحسيف كلكف خفف 
الشعكر لك أرسمنيا كقد زاد في ىذا عمى أمرء القيس في قكلو، تضؿ العقاص في مثنى كمرسؿ، 

 ألنو جعميف يضممف 
 كشاحي ثقب لؤلؤة لجػاال  بجسمي مف برتو فمك أصارت

 يقكؿ افدم بجسمي مف ىزلتو حتى لك جعمت قبلدتي ثقب درة لجاؿ في يصؼ دقتو كنحكلو 
  لبت أظنني مني خياال  كـكلكال أنني في غير ن

يقكؿ لكال أنني يقظاف لكنت أظف نفسي خياال يعني أنو كالخياؿ في الدقة إال أف الخياؿ ال يرل في 
اليقظة كقكلو مني أم مف دقتي كيبعد أف يقاؿ عف نفسي ألنو قد قاؿ اظنني كمعناه اظف نفسي كال 

 يقاؿ اظف نفسي مف نفسي خياال 
  كفاحت عنبرا كرنت غزاال  افو بدت قمران كمالت خكط بػ

ىذه اسماء كضعت مكضع الحاؿ كالمعنى بدت مشبية قمرا في حسنيا كمالت مشبية غصف باف 
في تثنييا كحسف مشييا كفاحت شبية عنبرا في طيب رائحتيا كرنت مشبية غزاال في سكاد مقمتيا 

 ف غصكنا كالتفتف جآذرا، كىذا يسمى التدبيج في الشعر كمثمو، سفرف بدكرا كانتقبف أىمةن، كمس
  فساعة ىجرىا يجد الكصاال  كأف الحزف مشغكؼ بقمبػي

المشغكؼ الذم قد شغؼ الحب قمبو أم أحرقو كمنو قكؿ امرء القيس، أيقتمني كقد شغفت فؤادىا، 
كما شعؼ المينكءة الرجؿ الطاؿ، يقكؿ كاف الحزف يعشؽ قمبي كأنما يجد الكصاؿ إذا ىجرتني أم 

 كاصؿ الحزف قمبي  كمما تيجرني
  صركؼ لـ يدمف عميو حاال  كذا الدنيا عمى مف كاف قبمي

يقكؿ الدنيا كانت عمى مف كاف قبمي كما اراىا اآلف ثـ بيف ذلؾ فقاؿ صركؼ ال تدـك عمى حالة 
 كاحدة كيركل ال يدمف 

 تيقف عنو صاحبو انتقاال  أشد الغـ عندم في سركر

نتقاؿ عنو فيك عندم أشد الغـ ألنو يراعي كقت زكالو فبل يقكؿ السركر الذم تيقف صاحبو اال
 يطيب لو ذلؾ السركر 

 قتكدم كالغريرم الجػبلال  الفت ترحمي كجعمت أرضي
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يقكؿ تعكدت االرتحاؿ فصار مألكفا لي كصار ارضي رحالي ألني أبدا عمى الرحؿ فيك لي 
جبلؿ كالجميؿ كما يقاؿ طكاؿ كاألرض لممقيـ كالغريرم منسكب إلى غرير فحؿ لمعرب معركؼ كال

 كطكيؿ 
  كال أزمعت عف أرض زكاال  فما حاكلت في أرضو مقامػا

ف جئت الببلد كالقاطف في داره ىذا قكلو  قاؿ ابف جنى يقكؿ إذا كاف ظيره كالكطف لي فأنا كا 
كيجكز أف يككف المعنى ما طمبت االقامة في أرض الني أبدا عمى السفر كال عزمت عمى الزكاؿ 

 يا إذ العـز عمى الزكاؿ تأنى االقامة كليست أقيـ حتى أزكؿ كيدؿ عمى صحة ما ذكرنا قكلو عن
 أكجييا جنكبا أك شماال  عمى قمؽو كأف الريح تحتي

كيركم عمى قمؽ بكسر البلـ أم عمى بعير قمؽ كأنو ريح تحتي لسرعة مركره أكجييا مرة إلى 
 حيف عف الجابني كيركم يمينا أك شماال جانب الجنكب كمرة إلى جانب الشماؿ فعبر بالر 

  يكف في غرة الشير اليبلال  الى البدر بف عمار الذم لػـ

كيركم إلى بدر بف عمار بغير الـ التعريؼ ألنو عمـ كمف ركل البدر فؤلنو أراد بدر السماء ال 
لحقيقة كأف أشبو ألسـ العمـ يعني إلى الرجؿ الذم ىك كالبدر ثـ نسبو إلى أبيو ألنو ليس بدران في ا

أال ترل أنو قاؿ لـ يكف في غرة الشير اليبلؿ كال بدر إال ككاف ىبلؿ أكال كىذا الذم عناه لـ يكف 
 ىبلال قط كقد فسره بقكلو 

  كلـ يزؿ األمير كلف يزاال  كلـ يعظـ لنقص كاف فػيو

ف أبصرت فػيو  لكؿ مغيب حسف مثػاال  ببل مثؿ كا 

ف كاف النا ظر إليو يرل فيو مثاال لكؿ شيء حسف غاب عنو كالمعنى لـ يجتمع يقكؿ ال مثؿ لو كا 
ف كانت أشباىو متفرقة في اشياء كثيرة فكفو كالبحر كقمبو كعضده  في أحد ما اجتماع فيو كا 

 كاألسد ككجيو كالبدر 
 حساـ المتقي أياـ صاال  حساف البف رائؽ المرجى

خميفة أياـ صاؿ عمى اليزيدم كذلؾ أف يقكؿ ىك حساـ ألبي بكر ابف رائؽ الذم كاف حساـ ال
 المتقي حاربيـ بابف رائؽ 

  بني أسد إذا دعكا النزاال  سناف في قناة بني معػد
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بنك معد ىـ العرب ألف نسبيـ يعكد إلى معد بف عدناف كاختمفكا في بني أسد ىينا كركم قـك بني 
ـ بالشجاعة كذكر ابف جنى أسد عمى أنيا جمع أسد كقالكا يعني أف بني معد ىـ بنك أسد يصفي

كجييف آخريف فقاؿ بني أسد منصكب ألنو منادم مضاؼ كمعناه أف قكؿ بني معد إذا نازلكا 
األعداء يا بني أسد يقـك في الغناء كالدفع عنيـ مقاـ سناف مركب في قناتيـ ألنيـ إذا دعكىـ اغنكا 

معد عند نزاؿ األقراف يا بني عنيـ ىذا كبلمو في أحد الكجييف كمعناه عمى ما قاؿ أف قكؿ بني 
أسد كالسناف في قناتيـ قاؿ كيجكز أف يككف بدال مف قناة بني معد كأنو قاؿ سناف في قناة بني 
أسد الذيف ىـ قناة بني معدو يريد نصرتيـ أياىـ كىذا كمو تكمؼ كتمحؿ ككبلـ مف لـ يعرؼ كجو 

ـ بنك معد ثـ خصص بعض المعنى كالمتنبي يقكؿ الممدكح سناف في قناة العرب الذيف ى
التخصيص كابدؿ مف بني معد بني أسد فكأنو قاؿ ىك سناف قناة بني أسد عند الحرب كبنك أسد 
أيضا ىـ مف كلد معد فميذا جاز أبداليـ مف بني معد الشتماليـ عمييـ كما تقكؿ ىذا مف قريش 

ني أسد كالنزاؿ بني ىاشـ كىذا مف بني ىاشـ بني أبي طالب كالممدكح كاف أسديا لذلؾ خص ب
منازلة األقراف بعضيـ إلى بعض مف الخيؿ عند شدة القتاؿ يقكؿ ىك رئيسيـ كصدرىـ الذم بو 
يقاتمكف كاختار ابف فكرجة الكجو الثاني مف الكجييف الذيف ذكرىما ابف جنى قاؿ كقد قصر أبك 

بناء العمي بؾ الطيب في ىذا البيت عف النامي حيث قاؿ، إذا فاخرت بالمكرمات قبيمة، فتغمب أ
 تغمب، قناة مف العمياء أنت سنانيا، كتمؾ أنابيب إليؾ كأكعب، 

  كمقدرة كمحميةن كآال  أعز مغالب كفا كسيفا

يريد باليز ىينا الغمبى كاالمتناع يقكؿ ىك أعز مف يغالب األقراف كفا فإف يده فكؽ كؿ يد كسيفو 
الحميؼ كمف يجب عميو الذب عنو زائدة أغمب السيكؼ كقدرتو فكؽ قدرة الناس كحمايتو لمبحار ك 

 عمى حماية غيره كاآلؿ األىؿ يعني آؿ كاصحابو اغمب كاعز مف آؿ غيره 
 كأكػـر مػنػتػـ عػػمػػػان كخػػػاال  كأشػرؼ فػاخػر نػفػسػا كقػػكمػػػا

    يككف أخؼ إثناء عميو عمى الدنيا كأىمييا محاال

تى يككف الفراطو محاال إذا أطمؽ عميو كما خفا يقكؿ المدح الذم يستعظـ لمدنيا كأىميا ح
 الستحقاقو غاية الثناء يعني أف الناس كميـ ال يستحقكف ادنى ما يستحقو ف الثناء 

 إذا لـ يترؾ أحد مػقػاال  كيبقى ضعؼ ما قد قيؿ فيو

ف يقكؿ إذا مدحو الناس غاية ما قدركا عميو حتى لـ يترؾ أحد مقاال بقي ضعؼ ما قالكاه يعني أ
ف أطنبكا  المادح كالمثنى ال يبمغ ما يستحقو كما قالت الخنساء، كما بمغ الميدكف نحكؾ مدحة، كا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 219 

إال كما فيؾ أفضؿ، كقاؿ أبك نكاس، إذا نحف أثنينا عميؾ بصالح، فأنت كما نثني كفكؽ الذم 
 نثني، 

  مكاضع يشتكي البطؿ السعاال  فيا ابف الطاعنيف بػكػؿ لػدف

 نيف صدكر األبطاؿ بكؿ رمح ليف الميز أراد يا ابف الطاع
  مف العرب األسافؿ كالقبلال  كيا ابف الضاربيف بكؿ عضب

يريد باألسافؿ األرجؿ كبالقبلؿ أعالي البدف مف الرؤكس كىي جمع قمة كىي رأس الجبؿ فجعميا 
  رؤكس الرجاؿ 

 العضاال كمف ذا يحمد الداء  أرل المتشاعريف غركا بذمي

ء إذا كلع بو كالداء العضاؿ الذم ال دكاء لو يعني أنو ليـ كالداء الذم ال يجدكف يقاؿ غرم بالشي
 لو دكاء لذلؾ يذمكنو كيحسدكنو 

 يجد مرا بو الماء الزالال  كمف يكف ذا فـ مر مريض

ىذا مثؿ ضربو يقكؿ مثميـ معي كمثؿ المريض مع الماء الزالؿ يجده مرا لمرارة فمو كذلؾ ىؤالء 
لنقصانيـ كقمة معرفتيـ بفضمي كشعرم بالنقص فييـ ال فٌي كلك صحت حكاسيـ إنما يذمكنني 

 لعرفكا فضمي كالزالؿ الماء الذم يزؿ في الحمؽ لعذكبتو مثؿ السمساؿ كقد مٌر 
  فقمت نعـ إذا شئت استفاال  كقالكا ىؿ يبمغؾ الػثػريا

ف يبمغني بخدمتو منزلة رفيعة أم قالكا لي حسدا لو عمٌي كلي عميو ىؿ يرفعؾ إلى الثريا أنكارا أل
فقمت نعـ يبمغنييا أف نحططت عف درجتي يعني أنو رفعو فكؽ الثريا فإف استفؿ كانحط رجع إلى 

ال فيك أعمى منيا درجة بخدمة المدكح   مكضع الثريا كا 
 الطكاال كبيض اليند كالسمر  ىك المفني كالمذاكي كاألعادم

 ىك الذم يفنى ىذه األشياء بكثرة حركبو  المذاكي الخيؿ المسنة جمع المذكي يقكؿ
  عمى حيٍّ تصبح ثقاال  كقائدىا مسكمة خفافان 

 المسكمة المعممة يقكؿ ىك قائدىا خفافا في العدك كثقاال عمى الحي الذم يأتي صباحا لمغارة 
  كأف عمى عكامميا الذباال  جكائؿ بالقنى مثقػفػاتو 

بأرماح فرسانيا كىي مثقفة أم مقكمة بالثقاؼ كىك الحديدم القنى جمع القنا كالجكائؿ انمخيؿ تجكؿ 
 الذم يسكل بو الرمح كشبو اسنتيا في الممعاف بالفتائؿ التي في السرج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 211 

  يفئف لكطيء أرجميا رماال  إذا كطئت بأيدييا صخػكرا

 يفئف يعدف كيرجعف كما قاؿ ابف المعز، كأف حصى الصماف مف كقعيا رمؿ، كيرم بقيف 
  كال لؾ في سؤالؾ ال أال ال  مي ألو نػظػيرجكاب مسائ

أم إذا سألني سائؿ فقاؿ ىؿ لو نظير فجكابو ال كال لؾ أيضا كأخر المعطكؼ عميو لضركرة 
الشعر كما قاؿ، أال يا نخمة مف ذات عرؽ، عميؾ كرحمة اهلل السبلـ، ككرر النفي بقكلو إال ال 

 عميو  إشارة إلى أف جيؿ ىذا السائؿ يكجب إعادة الجكاب
 تعد رجاءىا إياؾ مػاال  لقد أمنت بؾ اإلعداـ نفسه 

 يقكؿ كؿ نفس رجتؾ كأممت عطاءؾ فعدت ذلؾ ماال ليا فقد أمنت األعداـ ألنؾ تبمغيا آماليا 
 غدت أكجاليا فييا كجاال  كقد كجمت قمكب منؾ حتى

أكجاليـ  كجاؿ جمع كجؿ مثؿ كجع ككجاع يقكؿ خافتؾ قمكب اعدائؾ حتى خاؼ خكفيـ ككجمت
 كىذا كما يقاؿ جف جنكنو كشعر شاعر كمكت مائت 

 تعمميـ عميؾ بػو الػدالال  سركرؾ أف تسر الناس طرا

يقكؿ إنما يحصؿ لؾ السركر بأف تسر جميع الناس كما بقي كاحد منيـ لـ تسره لـ يحصؿ لؾ 
ت حتى تسره السركر فأنت تعمميـ الدالؿ عميؾ بيذا ألنو لك قاؿ كاحد أنا غير مسركر اجتيد

 كترضيو فيـ يدلكف عميؾ إذا عرفكا منؾ ىذا 
ف سكتكا سألتيـ السؤاال  إذا سألكا شكرتيـ عػمػيو   كا 

 ينيؿ المستماح بأف ينػاال  كأسعد مف رأينا مستمػيح

يقكؿ أسعد الناس سائؿ يعطي مسئكلة بأف يناؿ منو شيئا يعني أف مسؤكلة يفرح بأخذ عطائو حتى 
 كاالستماحة طمب العطاء كأنو ينيمو شيئا 

  فراؽ القكس ما القى الرجاال  يفارؽ سيمؾ الرجؿ المبلقػى

يصفو بشدة نزع القكس كقكة الرمي يقكؿ يفارؽ سيمؾ مف يمقاه مف الرجاؿ كقد نفذ فيو كما يفارؽ 
 القكس كلـ يمؽ الرجاؿ أم فيو مف القكة بعد النفاذ في المرمى كالمركؽ منو ما كاف فيو حيف فارؽ

القكس كما عمى ىذا لمنفي كيجكز أف يككف ما ظرفا كأنو قاؿ يككف األمر كذلؾ مدة مبلقاتو 
 الرجاؿ كما تقكؿ ال اكممؾ ما طار طائر 

  كأف الريش يطمب النصاال  فما تقؼ السياـ عمى قرار
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يقكؿ سيامؾ إذا رميتيا لـ تقؼ كأف ريشيا يطمب نصاليا فيي تمضي أبدا ألف الريش ال يدرؾ 
لنصؿ لتقدـ النصؿ عميو كىذا منقكؿ مف قكؿ الخنساء، كلما أف رأيت الخيؿ قببلن، تبارل بالخدكد ا

 شبا العكالي، فنقؿ المعنى عف الخيؿ كالخدكد كالعكالي إلى السياـ كالريش كالنصاؿ 
 كجاكزت العمك فما تعػاال  سبقت السابقيف فما تجػارل

 شمػاال لو لما صمح العباد  كأقسـ لك صمحت يميف شيء

يفضمو عمى الناس كميـ كيذكر أنو لك كاف يميف شيء لـ يصمح عباد اهلل كميـ أف يككنكا شماؿ 
 ذلؾ الشيء

ف طمعت ككاكبيا خصاال  أقمب منؾ طرفي في سماء   كا 

ف كانت ككاكب تمؾ السماء خصاال جعمو كالسماء كخصالو في  يقكؿ أنت في الرفعة سماء كا 
 البحترم، كبمكت منؾ خبلئقا محمكدة لك كف في فمؾ لكف نجكما، الشيرة نجكميا كما قاؿ 

  كقد أعطيت في الميد الكماال  كأعجب منؾ كيؼ قدرت تنشا

يقكؿ كلدت كامبل فكيؼ أزددت بعد الكماؿ كقاؿ فيو ارتجاال كىك عمى الشراب كقد صفت الفاكية 
 كالنرجس 

  ىطؿ فيو ثكاب كعقاب  إنما بدر بف عمار سحاب

لقطعة مضطربة الكزف كىي مف الرمؿ كذلؾ ألنو جعؿ العركض فاعبلتف كىك األصؿ في ىذه ا
الدائرة كلكف لـ يستعمؿ العركض ىينا إال محذكفة السبب عمى كزف فاعمف كقكؿ عبيد، مثؿ سحؽ 
البرد عفى بعدؾ القطر مغناه كتأديب الشماؿ، غير أف ىذا البيت األكؿ صحيح الكزف ألنو مصرح 

ضربة كالمعنى أف السحاب فيو صكاعؽ كرعد كبرؽ كماء كذلؾ ىذا الممدكح فيو  فتبعت عركضو
 ثكاب ألكليائو عقاب العدائو 

  كمنايا كطعاف كضراب  إنما بدر رزايا كعطػايا

جعمو ىذه األشياء لكثرة كجكدىا منو كما تقكؿ العرب الشعر زىير كالسخاء حاتـ ككما قالت 
دبار، تذكر كحشية تطمب كلدىا مقبمة الخنساء، ترتع ما رتعت حتى إذا  أذكرت، فإنما ىي إقباؿ كا 

دبار لكثرتيما منيا   كمدبرة فجمتيا إقباال كا 
  جيدىا األيدم كذمتو الرقاب  ما يجيؿ الطرؼ إال حمدتػو
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يقكؿ ال يجيؿ طرفو إال عمى إحساف كاساءة فمو في كؿ طرفة كنظرة إحساف تحمد األيدم جيدىا 
 اء كاساءة تذميا الرقاب ألنو يكسعيا قطعا ألنو يمؤلىا بالعط

  يتقي أخبلؼ ما ترجك الذئاب  ما بو قتػؿ أعػادية كلػكػف

يقكؿ ليس لو مراد في قتؿ األعداء ألنو قد أمنيـ بقصكرىـ عنو لكنو يحذر أف يخالؼ رجاء الذئاب 
 كما عكدىا مف اطعامو أياىا لحـك القتمى أم فمذلؾ يقتميـ 

  كلو جكد مرجى ال يياب  تػرجػىفمو ىيبة مف ال ي

يعني أنو يياب ىيبة مف ال يرجى العفك عنو كيجكد جكد مف يرجى كال يياب يقكؿ أنو مييب شديد 
 الييبة كجكاد في غاية الجكد 

 نقػابي  كعجاجي الحرب لمشمس  طاعف الفرساف في األحداؽ شزران 

مشمس كالنقاب يصؼ حذقو بالطعف يقكؿ ىك يطعف في األحداؽ إذا أظمـ المكاف كصار الغبار ل
 كىذا كقكلو، يضع السناف بحيث شاء مجاكال، 

 ما لنفس كقعت فػيو إيابي   باعث النفس عمى اليكؿ الذم

 يحمؿ نفسو عمى رككب األمر العظيـ الذم ال يتخمص مف كقع فيو 
  كأحاديثؾ ال ىذا الشراب  بأبي ريحؾ ال نرجسنػا ذا

لنرجس كحديثو ألذ مف الشراب كىذا ليس مما يمدح بو الرجاؿ كىذا يريد أف ريحو أطيب مف ريح ا
 البيت مف األبيات التي قبمو بعيد البكف كبعد ما بيف الثريا كالثرل 

  غير مدفكع عف السبؽ العراب  ليس بالمنكر إف برزت سبػقػا

 كقاؿ يذكر منازلة األسد 
 المطر تزيد بو الخدكد محك   في الخد أف عـز الخميط رحيبل

يقكؿ في الخد ألف عـز كألجؿ أ، عـز الخميط كىك الحبيب الذم يخالطؾ مطر يعني الدمع تزيد 
الخدكد بو محكال كالخدكد شحكبيا كتخدد لحميا كذىاب نضارتيا كالمطر مف شأنو أف تخصب بو 

 الببلد كيخضر العشب كالجمع مطر بخبلؼ ىذا صنيعا 
  ما حييت فمكالفي حد قمبي   يا نظرة نفت الرقاد كغادرت

يعني نظرة إلى الحبيب عند افراؽ يقكؿ نفت تمؾ النظرة رقادم كأذىبت حدة قمبي يعني اثرت في 
 عقمي 
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  أجمى تمثؿ في فؤادم سكال  كانت مف الكحبلء سؤلي إنما

يقكؿ كانت ىذه النظرة مرادم كمطمكبي مف ىذه المرأة ككانت في الحقيقة أجمي تصكر مرادا في 
 أف نظرة إلييا في حاؿ التكديع أذىب ركحو قمبي يعني 

  كالصبر إال في نكاؾ جميبل  أجد الجفاء عمى سكاؾ مركة

أراد بالجفاء النبك كاالمتناع كلذلؾ كصمو بعمي يقكؿ االمتناع مف النساء مركة عندم إال منؾ 
و صرت كالصبر جميؿ إال في بعدؾ كما قاؿ البحترم، ما أحسف الصبر إال عند فرقة مف، ببين

 بيف البث كالحزف، 
  كأرل قميؿ تدلؿ مممكال  كارل تدلمؾ الكثير محببا

ف كثر كما قاؿ جرير، إف كاف شأنكـ الدالؿ فإنو،  ف قؿ كاحب داللؾ كا  يقكؿ أمؿ دالؿ غيرؾ كا 
 حسف داللؾ يا أميـ جميؿ، 

  شككل التي كجدت ىكاؾ دخيبل  تشكك ركادفؾ المطية فػكقػيػا

كل الذم كجد فيككف المعنى ثقؿ ىكاؾ عمٌي ثقؿ ركادفؾ عمى المطية إال أنو اتبع لك أمكنو لقاؿ شك
التأنيث ليصح الكزف كيعذب الكبلـ كلنو أراد أف يتبعو قكلو كيغيرني جذب الزماـ البيت كالتي في 

قكلو شككل التي يعني مطية كجدت ىكاىا دخيبل كبنى البيتيف عمى أف المطية مف شككاىا ركادفيا 
ا فميا إلييا في أكصاؼ المحب العاشؽ ىذا الذم ذكرت ىك ما قيؿ في تفسير ىذا البيت كقمبي

كأحسف مف ىذا أف يقاؿ شككل النفس التي كجدت ىكاؾ دخيبل يعني العاشؽ ليا ثـ يجكز أف 
يعني نفسو أك نفس عاشؽ سكاه كالركادؼ الكفؿ كما حكلو جمع رادفة ألنيا تردؼ اإلنساف أم 

 يؼ الذم يككف خمؼ الراكب تككف خمفو كالرد

 فميا إليؾ كطالب تقبػيبل  كيغيرني جذب الزماـ لقمبيا

يقكؿ يحممني عمى الغيرة جذبؾ زماميا إليؾ تقمب فميا إليؾ كأنيا تطمب قبمة كما قاؿ مسمـ، 
 كالعيس عاطفة الرؤكس كأنما، يطمبف سر محدث في األحمس، 

 صبػابة كغػمػيبليـك الفراؽ   حدؽ الحساف مف الغكاني ىجف لي

 إسػمػاعػيبل بدر بف عمار بف  حدؽ يذـ مف القكاتػؿ غػيرىػا

يذـ يجير كيعطى الذماـ يقكؿ يجير بدر مف كؿ ما يقتؿ سكل ىذه األحداؽ أم أنو ال يقدر عمى 
األجازة منيا كما قاؿ، كقي األمير ىكل العيكف فإنو، ما ال يزكؿ ببأسو كسخائو، فأما قكلو، فمك 
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كب العشؽ فييا، لما خافت مف الحدؽ الحساف، فقد أثبت في ىذا ما استثني في مدح طرحت قم
 بدر 

  كالتارؾ الممؾ العزيز ذليبل  الفارج الكرب العظاـ بمثميا

يقاؿ فرج عنو يفرج كأفرج كفرج تفريجا أم كشؼ الغـ عنو يغني أنو يفرج الكرب عف اكليائو بمثؿ 
ألعداء ليدفعيـ عف اكليائو كيفقرىـ ليغني اكلياءه فيزيؿ عنيـ ما ينزلو بأعدائو يعني أنو يقتؿ ا

 الفقر 
  جعؿ الحساـ بما أراد كفيبل  محؾ إذا مطؿ الغريـ بدينػو

المحؾ المجكج كسمع األصمعي أعرابية ترقص ابنيا كىي تقكؿ، إذا الخصـك اجتمعت جثيا، كجتد 
مطؿ الغريـ كلـ يقص دينو طالب سيفو بذلؾ ألكم محكا أبيا، يقكؿ يمج فيما يطمب كال يتكانى فإذا 

ذا كاف السيؼ متقضيا صار الغريـ قاضيا   مطالبة الكفيؿ يعني أنو يقتضي الديف بالسيؼ كا 
  أعطى بمنطقة القمكب عقكال  نطؽ إذا حط الكبلـ لثػامػو

ا كشفكا المثاـ النطؽ الجيد الكبلـ كمثمو المنطيؽ ككانت العرب تتمثـ بعمائميا فإذا أرادكا أف يتكممك 
عف افكاىيـ يقكؿ إذا كضع الكبلـ لثامو عف فمو عند النطؽ افاد منطقة قمكب السامعيف عقكال 

 يعني أنو يتكمـ بالحكمة كبما يستفاد منو العقؿ 
 كلقد يككف بو الزماف بخيبل  أعدل الزماف سخاؤه فسخا بو

عدـ إلى الكجكد كلكال سخاؤه الذم قاؿ ابف جنى أم تعمـ الزماف مف سخائو كسخا بو كأخرجو مف ال
افاد منو لبخؿ بو عمى أىؿ الدنيا كاستبقاه لنفسو قاؿ ابف فكرجة ىذا تأكيؿ فاسد كعرض بعيد 

نما يعني سخا بو عمٌي ككاف بخيبل بو فمما اعداه سخاؤه  كسخاء غير مكجكد ال يكصؼ بالعدكل كا 
راع األكؿ منقكؿ مف قكؿ ابف الخياط، اسغدني الزماف بضمي إليو كىدايتي نحكه ىذا كبلمو كالمص

لمست بكفي كفو أبتغي الغنى، كلـ أدر أف الجكد مف كفو يعدل، فبل أنا منو ما أفاد ذكك الغنى، 
أفدت كأعادني فأتمفت ما عندم، كقاؿ الطاءم أيضا، عممني جكدؾ السماح فما، أبقيت شيئا لدم 

أف فعمت أتمفت مالي، كأبك الطيب نقؿ مف صمتؾ، كقاؿ أيضا، لست يحيى مصافحا بسبلـ، أنني 
المعنى إلى الزماف كالمصراع الثاني مف قكؿ أبي تماـ، ىييات ال يأتي الزماف بمثمو، إف الزماف 

 بمثمو لبخيؿ، 
 ىندية في كفو مسمػكال  ككأف برقا في متكف غمامة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 215 

 ىذا يسمى العكس ألف السيؼ يشبو البرؽ كىك شبو البرؽ بالسيؼ 
 لك كف سيبل ما كجدف مسيبل  يؿ مػكاىػبػاكمحؿ قائمو يس

  بيديف مف عشؽ الرقاب نحكال  رقت مضاربو فيف كػأنػمػا

 أراد أف سيكفو تبلـز الرقاب فكصفيا بالعشؽ ألنو ادعى األشياء إلى المزـك كالدقة 
  لمف أدخرت الصاـر المصقكال  أمعفر الميث اليزبر بسػكطػو

بقرة قد افترسيا فكثب عمى كفؿ فرسو أعجمو عف سؿ السيؼ  إنما قاؿ ىذا ألنو ىاج أسدا عف
 فضربو بسكطو كدار الجيش بو فقتمو 
  نضدت بيا ىاـ الرفاؽ تمكال  كقعت عمى األردف منو بمػية

األردف نير بالشاـ كنضدت كضعت بعضو عمى بعض يقكؿ كاف ىذا األسد بميةن كقعت عمى أىؿ 
كىي جمع رفقة حتى ترؾ رؤكسيـ كالتمكؿ المجتمعة مف  ىذا النير فأكثر قتؿ الرفاؽ في السفر

 التراب كأسند الفعؿ إلى البمية كالبمية ىي األسد 

  كرد الفرات زئيره كالنيبل  كرد إذا كرد البحيرة شاربا

 األسد يسمى الكرد ألف لكنو يضرب إلى الحمرة 
 في غيمو مف لبدتيو غػيبل  متخضب بدـ الفكارس البسه 

ا قتؿ مف الفكارس قد تمطخ بدمائيـ كالغيؿ األجمة يقكؿ ىك في غيمو كأنو لبس غيبل يقكؿ لكثرة م
 مف شعر جانبي عنقو لكثافتو عمى كتفيو 

  تحت الدجى نار الفريؽ حمكؿ  ما قكبمت عينػاه إال ظػنػتػا

عيف األسد كعيف السنكر كعيف الحية تتراءل في ظممة الميؿ بارقة يكقؿ ما استقبمت عيف ىذا 
 ألسد في الدجى إال ظنت نار اكقدت لجماعة نزلكا مكضعا ا

  ال يعرؼ التحريـ كالتحميبل  في كحدة الرىباف إال أنػو

يقكؿ ىك في غيمو منفرد انفراد الرىباف في متعبداتيـ غير أنو ال يعرؼ حراما كال حبلال كاألسد إذا 
 كاف قكيا لـ يسكف معو في غيمو غيره مف األسكد 

 فكأنو آسو يجس عمػيبل  رفقا مف تييويطأ الثرل مت

األسد لعزتو في نفسو كقكتو ال يسرع المشي ألنو ال يخاؼ شيئا شبيو في ليف مشيو بالطبيب الذم 
 يمس العميؿ فإنو يرفؽ بو كال يعجؿ 
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  حتى تصير لرأسو إكميبل  كيرد غفرتو إلى يافكخػو

لى ىامتو حتى يجتمع عمييا فيصير ذلؾ الغفرة الشعر المجتمع عمى قفاه يقكؿ يرد ذلؾ الشعر إ
نما يفعؿ ذلؾ غضبا كتغيظا يجمع قكتو في أعالي بدنو كابف دكست يقكؿ الغفرة  لرأسو كاالكميؿ كا 
شعر الناصية يعني إف ىذا األس يرفع رأسو في مشيتو حتى يرتد شعر ناصيتو إلى رأسو كالقكؿ 

 ىك األكؿ لنو بعد ىذا كصؼ غيظ األسد فقاؿ 
  عنيا لشدة غيظو مشغكال  ا تزمجر نفسػوكتظنو مم

الزمجة ترديد الصكت أنشد األصمعي، إذا استيؿ رنة كزمجرة، يقكؿ تظنو مشغكال عف نفسو لشدة 
تغيظو كزمجرتو كمف ركل يزمجر بالياء قاؿ تظنو نفسو مشغكال عنيا مما يزمجر أم مف زمجرتو 

 كصياحو كىك ركاية ابف جنى 
 ركب الكمى جكاده مشككال  يماقصرت مخافتو الخطا فكأن

القصر ىينا ضد التطكيؿ كمنو قصر الصبلة مف قكلو تعالى أف تقصركا مف الصمكة كالمخافة 
مصدر مضاؼ إلى المفعكؿ كذك الحافر إذا رأل األسد كقؼ كفحج كباؿ يقكؿ كأف الشجاع ركب 

لبيت كقاؿ ابف فكرجة فرسو بشكالو حتى ال يخطك كال يتحرؾ خكفا منو ىذا تفسير الناس ليذا ا
معناه لما خاؼ منؾ األسد تقاصرت خطاه ىيبةن كنازعتو نفسو إليؾ جراءة فخمط إقداما بإحجاـ 
فكأنو فارس كمى ركب فرسو مشككال فيك يييجو لؤلقداـ جراءة كالفرس يحجـ عجزا عما يسكمو 

 لمكاف شكالو 
  كقربت قربان خالو تطفيبل  ألقى فريستو كبربر دكنيا

سة صيد األسد كىك ما يفترسو يريد البقرة التي ىاجو عنيا كالبربرة الصياح يقكؿ لما قصدتو الفري
ألقى الفريسة كصاح دكنيا يعني دفعا عنيا لنو ظف أنؾ تتطفؿ عمى صيده لتأكؿ منو قاؿ الميث 

 التطفيؿ مف كبلـ أىؿ العراؽ كيقاؿ ىك يتطفؿ في األعراس 
  ا في بذلؾ المأككالكتخالف  فتشابو الخمقاف في إقدامو

يقكؿ تشابيتما مقدميف كتخالفتما شحيحا عمى الطعاـ كباذال لو كما قاؿ البحترم، شاركتو في 
 البأس ثـ فضمتو، بالجكد محقكقا بذاؾ زعيما، 

 مفتػكال متنا أزؿ كساعدان   أسد يرل عضكيو فيؾ كمييما

 أم لي يقكؿ اشبيو منؾ ىذاف العضكاف األزؿ القميؿ المحـ كالمفتكؿ القكم الشديد خمقة كأنو فتؿ 
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 الػتػمػثػيبل يأبى تفردىا ليا  في سرج ظامية الفصكص طمرةو 

يعني فرسا دقيقة المفاصؿ ليست برىمة يقاؿ خيؿ ظماء الفصكص ككذا تككف خيؿ العرب كالطمرة 
 ا مثؿه الكثابة يريد أنو كاف راكبا في سرج فرس بيذه الصفة كتفردىا بالكماؿ يأبى أف يككف لي

  تعطى مكاف لجاميا ما نيبل  نيالة الطمبات لػكال أنػيػا

يقكؿ ىذه الفرس تدرؾ ما تطمبو بشدة حضرىا كىي طكيمة العنؽ لكال أنيا تحط رأسيا لمجاـ ما نيؿ 
 رأسيا لطكؿ عنقيا كما قاؿ زىير، كممجمنا ما أف يناؿ قذالو، كال قدماه األرض إال أناممو 

 كيظف عقد عنانيا محمػكال  تحضرتياتندل سكالفيا إذا اس

ذا جذبت عنانيا طاكعت كالنت  يقكؿ تعرؽ عنقيا كما حكليا إذا طمبت حضرىا أم إذا ركضتيا كا 
عنقيا حتى تظف العناف محمكؿ العقد ألنيا ال تجاذبؾ العناف لمطاكعتيا كيجكز أف يككف ىذا 

كطاؿ ألنو عمى قدر طكؿ عنقيا  كصفا بطكؿ العنؽ يعني أنيا إذا رفعت رأسيا استرخى العناف
فيصير العناف كأنو محمكؿ كيقكؿ أبنو دكستو أنيا تمد عنقيا كرأسيا كيؼ شاءت كتغمب فارسيا 
فبل يقدر عمى رد رأسيا بالعناف فكأف عقد عنانيا غير مشدكد ألنو لك كاف مشدكدا لقدر الفارس 

 بالجماح عمى ضبطيا كما أبعد ما كقع إذ فسر بضد المراد ككصؼ الفرس 

  حتى حسبت العرض منو الطكال  ما زاؿ يجمع نفسػو فػي زكره

عاد إلى كصؼ األسد فقاؿ ما زاؿ يجمع قكل نفسو في صدره حتى صار عريضا في قدر طكلو 
 ككذلؾ يفعؿ األسد إذا أراد الكثكب عمى الصيد 

  يبغي إلى ما في الحضيض سبيبل  كيدؽ بالصدر الحػجػار كػأنػو

احجار لـ تصدقو النظر إليؾ كلك صدقتو لما دنا منؾ ىيبةن لؾ كأدنى افتعؿ مف الدنك يقاؿ حجر ك 
 كعني بالخطب الجميؿ مقاتمة الممدكح 
  في عينو العدد الكثير قميبل  أنؼ الكريـ مف الدنية تارؾ

 يقكؿ الكريـ يأنؼ مف الدنية فبل ييرب بؿ يقدـ عمى العدد الكثير حتى كأنو قميؿ في عينو 
  مف حتفو مف خاؼ مما قيبل  عار مضاض كليس بخائؼكال

 مضاض محرؽ يقاؿ مضنى األمر كامضني كالمعنى أف مف أنؼ مف الدنية لـ يحجـ عف المنية 
  لك لـ تصادمو لجازؾ ميبل  سبؽ التقاءكو بكثبة ىاجػـو 
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طكو يعني عجؿ األسد بكثبتو عمى ردؼ فرسؾ قبؿ التقائؾ معو فيجـ عميؾ بكثبةو لك لـ تص
 لجاكزؾ بمقدار ميؿ كىك ثمث فرسخ كالمصادمة مفاعمة مف الصدـ كىي الصؾ 

  فاستنصر التسميـ كالتجديبل  خذلتو قكتو كقد كافحػتػو

يقكؿ ذىبت قكتو لما قاتمتو فكأنو طمب النصر مف التسميـ كىك االنقياد كترؾ الخصكمة كالتجديؿ 
ممدكح كىك جدلو كاألسد ماؿ إلى ذلؾ كانجدؿ مف قكليـ جدلو إذا صرعو كالتجديؿ كؿ مف جية ال

 فكأنو رأم النصر في ذلؾ 
 فكأنما صادفتو مغمكال  قبضت منيتو يديو كعنقو

اساء أبك الطيب في ىذا حيف لـ يجعؿ أثرا لمممدكح كالغناء في قتؿ األسد كقاؿ كأنو كاف مغمكؿ 
 اليد كالعنؽ بقبض المنية عميو 

  نجا ييركؿ أمس منؾ ميكالف  سمع ابف عمتو بو كبػحػالػو

يريد أسدا كاف قد ىرب منو أم لما سمع بقتمؾ األسد األكؿ ىرب كنجا برأسو خائفا منؾ كلـ يرد 
 بقكلو ابف عمتو تحقيؽ النسب إنما أراد أسدا آخر مف جنسو 

  ككقتمو أف اليمكت قتيبل  كأمر مما فر منو فراره

مو إذ لـ يقتؿ ألف المقتكؿ بالسيؼ خير مف المقتكؿ يقكؿ فراره أمر مف ىبلكو الذم فر منو ككقت
 بالذـ كالعيب كىذا مف قكؿ أبي تماـ، ألفكا المنايا فالقتيؿ لدييـ، مف لـ يخؿ العيش كىك قتيؿ 

  كعظ الذم اتخذ الفرار خميبل  تمؼ الذم اتخذ الجراءة خػمةن 

 رار يقكؿ تمؼ األسد الذم اجترأ عميؾ كعظ ىذا الذم فر كحبب إليو الف
  في الناس ما بعث اإللو رسكال  لك كاف عممؾ باإللو مقػسػمػان 

 يقكؿ لك عرؼ الناس ربيـ معرفتؾ بو لـ يبعث اهلل تعالى رسكال يدعكىـ إليو كيعمميـ دينو 
 كاألنػجػيبل قرآف كالتكراة  لك كاف لفظؾ فييـ ما أنزؿ اؿ

 ف ذلؾ اساء في ىذيف البيتيف كافرط كتجاكز الحد نعكذ باهلل م
 التأمػيبل تعطييـ لـ يعرفكا  لك كاف ما تعطييـ مف قبؿ أف

يقكؿ لك كصؿ إلى الناس عطاؤؾ قبؿ اعطائؾ أياىـ لكانكا ال يعرفكف األمؿ ألف المكجكد ال يؤمؿ 
 أم فكانكا يستغنكف بما نالكا منؾ ألنؾ تعطى فكؽ األمؿ فبل يحتاجكف إلى تأميؿ بعد ذلؾ 

  كلقد جيمت كما جيمت خمكال  قةفمقد عرفت كما عرفت حقي
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 أم لـ يعرفكؾ حؽ معرفتؾ ألنيـ ال يبمغكف كنة قدرؾ فإذا لـ يعرفكؾ حؽ المعرفة فقد جيمكؾ 
  كبما تجشميا الجياد صييبل  نطقت بسكددؾ الحماـ تغنيان 

يقكؿ إذا غنت الحماـ غنت بذكر سيادتؾ ككذلؾ الخيؿ إذا صيمت يعني أف البيائـ الذم ال تعقؿ 
 عقمت سيادتؾ فنطقت بيا 

 فييا كال كؿ الرجاؿ فحكال  ما كؿ مف طمب المعالي نافذان 

 كرد كتاب مف ابف رائؽ عمى بدر بإضافة الساحؿ إلى عممو فقاؿ 
  كقؿ الذم صكر فأنت لو لكا  تيني بصكرو أـ نينئيا بػكػا

قاؿ كقؿ لؾ صاحبا  صكر بمدة معركفة بالساحؿ يقكؿ أتيني بكالية صكر أـ تينىء صكرا بؾ ثـ
صكر الذم لو ىذه البمدة كأنت لو أم أنت أحد أصحابو يعني ابف رائؽ كىذا كقكؿ اشجع، إف 

ف أصبحت، ترفع مف ذم اليمة الشأنا، لـ يحب ىركف بو جعفرا، لكنو حابا خراسانا،  خراساف كا 
ف ال بخراساف يعني الرشيد حيف كلٌي جعفر بف يحيى إمارة خراساف يقكؿ تفضؿ بجعفر عمى خراسا

 عمى جعفرو 

 قدركػا حبيت بو إال إلى جنب  كما صغر األردف كالساحؿ الذم

ال فالشأف فييا كبير   يعني أف ىذه الكالية إنما تصغر باألضافة إليؾ كا 
  نفكس لسار الشرؽ كالغرب نحككا  تحاسدت البمداف حتػى لػك أنػيػا

مدةه إلعظاـ نعمى، لسعي نحكىا المكاف مثؿ ىذا كثير في الشعر قاؿ أبك تماـ، لك سمعت ب
الجديب، يصؼ ديمة كقاؿ البحترم، فمك أف مشتاقان فكؽ ما، في كسعو لمشى إليؾ المنبر، كفي 

 مثؿ ىذا يقكؿ الخكارزمي، تغايرت الببلد عمى يديو، كزاحمت الجرـك بو الصدكر، 
 كلك أنو ذك مقمةو كفـ بكى  كأصبح مصر ال تككف أميره

رأل خمعا بيف يديو مطكية ككانت عميو فطكاىا كتأخر أبك الطيب لعمة عرضت لو كدخؿ عميو ف
 فقاؿ 

  عداني أف أراؾ بيا اعتبللي  أرل حمبل مطكاة حػسػانػان 

إنما قاؿ ىذا ألنو رأل الخمع مطكية إلى جانبو كلـ يره فييا ألنو كاف ذلؾ اليـك الذم لبس فيو 
 عميؾ كمعؾ كما يقاؿ ركب بسبلحو كخرج بثيابو  الخمعة عميبل كمعنى أراؾ بيا أراؾ كىي
  أتطكم ما عميؾ مف الجماؿ  كىبؾ طكيتيا كخرجت منيا
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 يعني أنو ال يتجمؿ بالثياب فإف لو جماال ال ينطكم عنو 
  مع األكلى بجسمؾ في قتاؿ  لقد ظمت أكاخرىا األعالػي

كىك ما يباشر جسده فبينيما  يعني أعالى الثياب كىك ما ظير منيا لؤلعيف تحسد األقرب إليؾ
 قتاؿ 

 كأف عميؾ أفئدة الرجاؿ  تبلحظؾ العيكف كأنت فييا

قاؿ ابف جنى أم فيـ يحبكنؾ كما يحب اإلنساف فؤاده كقاؿ ابف فكرجة يعني استحساف القمكب ليا 
كتعمقيا بو كبيا مف حيث االستحساف كقاؿ غيرىما أم يديمكف النظر إليؾ فإف العيف تبع القمب 

ظر إلى حيث يميؿ إليو القمب فالعيكف إنما تنظر إليؾ ألف القمكب تحبؾ كما قاؿ ابف جنى أك تن
 تستحسف الخمع كما قاؿ ابف فكرجة 

 فقد أحصيت حبات الرماؿ  متى أحصيت فضمؾ في كبلـ

 كقاؿ يمدحو ككاف سار إلى الساحؿ ثـ عاد إلى طبرية 
  ما أعمنا كألذ شككل عاشؽو   الحب ما منع الكبلـ األلسنا

ركل االلسنا بفتح السيف كيككف ما عمى ىذه الركاية بمعنى الذم يقكؿ غاية الحب ما منع لساف 
صاحبو مف الكبلـ فمـ يقدر عمى كصؼ ما في قمبو منو كما قاؿ المجنكف كلما شككت الحب قالت 

رس حتى ال كذبتني، فما لي أرل األعضاء منؾ ككاسيا، فما الحب حتى يمصؽ الجمد بالحشا، كتخ
تجيب المناديا، ككما قاؿ قيس بف دريج، كما ىك إال أف أراىا فجاءة، فأبيت حتى ما أكاد أجيب، 

كيجكز أيضا أف يككف ما بمعنى الذم عمى ركاية مف ركل االلسنا بضـ السيف كالظاىر أف ما نفى 
ما يعمف مف قدر عمى الكبلـ كىك مع نى قكؿ أبي ألف المصراع الثاني حث عمى إعبلف العشؽ كا 

نكاس، فبح باسـ مف تيكل كدعني مف الكنى، فبل خير في المذات مف دكنيا ستر، كيقكؿ عمي بف 
الجيـ، كقؿ ما يطيب اليكل، إال لمنيتؾ الستر، كقكؿ المكصمي، ظير اليكل كتيتؾ أستاره، 

 كالحب خير سبيمو إظياره، أعصى العكاذؿ في ىكاه جيارةن، فألذ عيش المستياـ جياره، 
 مف غير جـر كاصمي صمة الضنا  ليست الحبيب الياجرم ىجر الكرل

 تػمػكنػا ألكاننا مما امتقػعػف  بنا فمك حػمػيتػنػا لػـ تػدر مػا

يقكؿ فارقنا احبابنا كلك أردت أف تثبت حميتنا لـ تدر الكاننا لتغيرىا عند الفراقفكنت التدرم بأم لكف 
 تصفنا 
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  قت تحترؽ العكاذؿ بينناأشف  كتكقدت أنفاسنا حتى لػقػد

أم لشدة حرارة الكجد صارت أنفاسنا كالنار المتكقدة حتى خفت عمى العكاذؿ أف يحترقف فيما بيننا 
نما خاؼ ذلؾ ألنو كاف ينـ عمى ما في قمكبيـ مف حرارة اليكل   كا 

  نظران فرادل بيف زفراتو ثنا  أفدل المكدعة التي أتبعتػيػا

 ة زفرت زفرتيف كثناء ممدكدة قصره ضركرة أم كمما نظرت إلييا كاحد
  ثـ اعترفت بيا فصارت ديدنا  أنكرت طارقة الحكادث مػرة

نما اخطأت في قصدم ثـ لما كثرت أقررت بيا  أنكرتيا أكؿ ما طرقتنيف كقمت ليست تقصدني كا 
كارزمي كعرفت أنيا تأتيني فصارت عادة لي ال تفارقني كال أنفؾ منيا كالديدف العادة كركاه الخ

 بكسر الداؿ األكلى كأنو أراد معرب ديدف كليس في كبلـ العرب فيعؿ بكسرة الفاء 

 فييا ككقتي الضحى كالمكىنا  كقطعت في الدنيا الفبل كركائبي

يصؼ كثرة اسفاره كتردده في الدنيا حتى قطع الفمكات كقطع المرككب أيضا بكثرة اإلنعاب كقطع 
المكاف كالزماف كالمرككب يعني أفنيت كبل منيا ىذا ىك الصحيح الميؿ كالنيار كالمعنى أنو قطع 

 في معنى البيت كما سكل ىذا فيك تخميط كعدكؿ عف الصكاب 
  كبمغت مف بدر بف عمار المنى  فكقفت منيا حيث أكقفني النػدا

ف منيا أم مف الدنيا كيركم فييا كأكقفو لغة عند بعضيـ كقاؿ ابك عمرك بف العبل لك قاؿ رجؿ فبل
أكقفني أم عرضني لمكقكؼ لـ أر بذلؾ بأسا ككذلؾ ىينا اكقفني الندل عرضني لمكقكؼ يقكؿ 

 كقفت مف الدنيا حيث حبسني الجكد كأدركت مف الممدكح ما كنت أتمنى 
 األزمنػا عنو كلك كاف الكعاء  ألبي الحسيف جدل يضيؽ كعاءه

ذا ضاؽ الزماف عف يقكؿ عطاؤه يضيؽ عنو الكعاء كلك كاف الزماف مع سعتو ال عالـ بما فيو كا 
 شيء فحسبؾ بو عظما 

  كنيى الجباف حديثيا أف يجبنا  كشجاعة أغناه عنيا ذكرىػا

ذكر شجاعتو كاشتيارىا في الناس اغناه عف اظيارىا كاستعماليا فكؿ أحد ييابو لما سمع مف 
 منى ذلؾ فيترؾ الجبف شجاعتو كذلؾ أيضا يشجع الجباف ألنو يسمع ما يتكرر مف الثناء عميو فيت

  ما كر قط كىؿ يكر كما أنثنى  نيطت حمائمو بعاتؽ مػحػرب
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المحرب صاحب الحرب يقكؿ ما عاد كال رجع إلى الحرب ألف الكر يككف بعد الفر كىك لـ ينثف 
كلـ يكؿ العدك ظيره فكيؼ يكر كىذا منقكؿ مف قكؿ اآلخر، اهلل يعمـ أني لست أذكره، أك كيؼ 

أنساه، كالشعراء يصفكف بالكر كاالنحياز كالطراد في الحرب كالمتنبي بالغ كجعؿ  أذكره إذ لست
 الممدكح ال ينثني البتة 

  متخكؼ مف خمفو أف يطعنا  فكأنو كالطعف مف قػدامػو

يقكؿ لشدة إقدامو كتقدمو في الحرب كاف الخكؼ كراءه فيك يتقدـ خكفا مما كراءه كما قاؿ بكر ابف 
 الطعف في حكمة الكغى، تفر مف الصؼ الذم مف كرائكا، النطاح، كأنؾ عند 

  فقضى عمى غيب األمكر تيقنا  نفت التكىـ عنو دحة ذىػنػو

ىذا كأنو اعتذار لو مما ذكر مف إقدامو كذكر أف فطنتو تقفو عمى عكاقب األمكر حتى يعرفيا يقينا 
 ال كىما 

  فيظؿ في خمكاتو متكفنا  يتفزع الجبار مف بغتاتػو

ؿ الرجؿ الجبار يخاؼ أف يأخذ بغتة كييجـ عميو مف حيث ال يدرم فيظؿ البس كفنو كتكقعا يقك 
 لكقعتو كيركم متكتنا كىك المتندـ يعني أنو يندـ عمى معاداتو 

  كاستقرب األقصى فثـ لو ىنا  أمضى إرادتو فسكؼ لو قػد

ا يقاؿ فيو سكؼ يككف سكؼ لبلستقباؿ كقد لما مضى كمقاربة الحاؿ يقكؿ ىك ماضي اإلرادة فم
يقاؿ ىك قد كاف كالبعيد عنده قريب لقكة عزمو فما يقاؿ فيو ثـ كىك لممكاف المتراخي قاؿ ىك ىنا 

 كىك يستعمؿ فيما دنا كجعؿ قد اسما فأعربو كنكنو 
 كألينا ثكبان أخؼ مف الحرير  يجد الحديد عمى بضاضة جمده

ذا مف قكؿ البحترم، ممكؾ يعدكف البضاضة مثؿ الغضاضة يقاؿ غض بض أم طرم ليف كى
 الرماح مخاصرا، إذا زعزعكىا كالدركع غبلئبل، كمثمو ألبي الطيب، متعكدان لبس الدركع، البيت 

  فقد السيكؼ الفاقدات األجفنا  كأمر مف فقد األحبة عػنػده

صؼ يعني أف الحرب أحب إليو مف الغزؿ فإذا فقد سيكفو كاف ذلؾ أشد عميو مف فقد أحبتو ثـ ك 
 سيكفو بإنيا فاقدة لجفكنيا ألنو أبدا يستعمميا في الحرب 

  يكمان كال اإلحساف أف ال يحسنا  ال يستكف الرعب بيف ضمكعػو
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اإلحساف األكؿ مصدر أحسنت الشيء إذا حذقتو كعممتو كاإلحساف الثاني ىك ضد االساءة يقكؿ 
أف ال يحسف لـ يعرؼ ذلؾ كلـ  ىك ال يحسف أف ال يحسف أم ال يعرؼ ترؾ اإلحساف حتى إذا راـ

يمكنو كىذا مف قكؿ اآلخر، يحسف أف يحسف حتى إذا، راـ سكل اإلحساف لـ يحسف، كف ال يحسف 
في محؿ النصب ألنو مفعكؿ المصدر الذم ىك اإلحساف كلك قاؿ كال إحساف أف ال يحسف كاف 

ف كاف المعنى سكاء فإف  قكلؾ اعجبني ضرب زيدو أقرب إلى الفيـ مف إستعمالو باأللؼ كالبلـ كا 
أقرب إلى الفيـ مف قكلؾ أعجبني الضرب زيدا كمعنى البيت ال يستكف الرعب ضمكعو كال عمـ أف 
يترؾ اإلحساف كقاؿ ابف فكرجة اإلحساف ضد اإلساءة يقكؿ ال يستكف اإلحساف حتى يحسف أم ال 

 بر عميو حتى يفعمو يثبت حتى يفعمو كعمى ىذا اإلحساف اليـ بو يقكؿ إذا ىـ باإلحساف لـ يص

 فكأف ما سيككف منو دكنا  مستنبط مف عممو ما في غدو 

يقكؿ يعرؼ بعممو ما يقع فيما يستقبؿ فكاف ما سيككف قد كتب في عممو كالمعنى أف عممو صحيفة 
 الكائنات كيركل مف يكمو كالمعنى أنو يستدؿ بما في يكمو عمى ما سيقع في غد فيعرفو 

  مثؿ الذم األفبلؾ فيو كالدني  اكػوتتقاصر األفياـ عػف إدر 

الدني جمع الدنيا مثؿ الكبر كالصغر في جمع الكبرل كالصغرل يقكؿ إفياـ الناس قصيرة عف 
إدراؾ ىذا الممدكح كما تقاصرت عف عمـ الشيء المحيط باألفبلؾ كبالدني فإف أحدا ال يعرؼ ما 

ف العالـ إلى ما ينتيي مف األعمى كاألس فؿ كالتقدير تتقاصر اإلفياـ مثؿ تقاصرىا كراء األفبلؾ كا 
 عف إدراؾ الذم فيو االفبلؾ لكنو حذؼ لداللة ما تقدـ عمى ما حذؼ 

  مف ليس ممف داف ممف حينا  مف ليس مف قتبله مف طمقائو

يقكؿ مف أفمت مف سيفو فمـ يقتمو فيك ممف اطمقو كعفا عف كمف لـ يطعو كليس مف أىؿ طاعتو 
و كذكر لفظ الماضي لتحقؽ كجكد اليبلؾ كمف ركل بضـ الحاء فالمعنى فيك فيك ممف ييمكو كيقتم

 ممف ىمؾ 
  قفمت إلييا كحشة مف عندنا  لما قفمت مف السكاحؿ نحكنا

أم كنا في كحشة مف غيبتؾ فمما رجعت إلينا عادت الكحشة مف عندنا إلى حيث انصرفت منو 
 إلينا 

 مستػكطػنػا لشذاإال أقاـ بو ا  ارج الطريؽ فما مررت بمكضع
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الشذا شدة الرائحة يقكؿ طاب الطريؽ الذم سمكتو ففاحت رائحتو كما مررت بطريؽ إال صارت 
 الرائحة الطيبة مقيمة ىناؾ 

 مدت محيية إليؾ األغصنػا  لك تعقؿ الشجر التي قابمتيػا

  شكؽو بيا فأدرف فيؾ األعينا  سمكت تماثيؿ القباب الجف مف

يؾ فتكارت بتماثيؿ القباب لمنظر إليؾ كتماثيؿ القباب ىي القباب كيجكز أف يقكؿ اشتاقت الجف إل
يريد بتماثيميا الصكر المنقكشة عمييا أم أنيا تضمنت مف الجف أركاحا كىذا معنى قكؿ ابف جنى 

 ألنو قاؿ ما أعمـ أنو كصفت صكرة بأنيا تكاد تنطؽ باحسف مف ىذا 
  اقيا رقصت بنالكال حياء ع  طربت مراكبنا فخمنا أنػيػا

أم لسركرىا بقدكمؾ طربت حتى ظننا أنيا لك ال الحياء لرقصت بنا كالمعنى أف سركر قدكمؾ 
 غمب حتى ظير في البييمة التي ال تعقؿ 

  يخببف بالحمؽ المضاعؼ كالقنا  أقبمت تبسـ كالجػياد عػكابػس

لطكؿ سيرىا كيريد بالحمؽ  تبسـ معناه باسما أريد بو الحاؿ كالجياد يعني جياد الممدكح عابسة
 المضاعؼ الدركع 

  لك تبتغي عنقان عميو أمكنا  عقدت سنابكيا عمييا عثيران 

العثير الغبار يقكؿ عقدت سنابؾ الجياد فكقيا غبارا كثيفا لك تطمب السير عميو أمكف كما قاؿ، 
مشي عميو كثافة كأف الجك كعثا أك خبار، كىذا منقكؿ مف قكؿ البحترم، لما أتاؾ جيشا أرعنا، ي

 كجمكعان، فنقمو أبك الطيب إلى الرىج 
  في مكقؼ بيف المنية كالمنى  كاألمر أمرؾ كالقمكب خكافؽ

 يقكؿ أمرؾ مطاع كالحاؿ ما ذكر كىك اضطراب القمكب في الحرب بيف القتؿ كبيف ادراؾ المطمكب 
 السنا كرأيت حتى ما رأيت مف  فعجبت حتى ما عجبت مف الظبي

ت مف كثرة السيكؼ حتى زاؿ تعجبي لما كثرت كرأيت مف الضكء كتألؽ الحديد ما يقكؿ عجب
 خطؼ بصرم يعني يـك قدكمو رأل السيكؼ كاألسمحة مع عسكره 

  في عسكرو كمف المعالي معدنا  إني أراؾ مف المكاـر عسكػرا

ر مف تقديره أني أراؾ عسكرا في عسكر مف المكاـر أم أنت في نفسؾ عسكر كحكلؾ عسكر آخ
  المكاـر كأراؾ معدنا مف المعالي أم أصبل ليا فيي تؤخذ منؾ 
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 تفطنػا كلما تركت مخافة أف  فطف الفؤاد لما أتيت عمى النكل

يقكؿ قمبؾ يعرؼ ما فعمتو في حاؿ بعدؾ كما تركتو فمـ أفعمو خكفا مف أف تعمـ فتعاتبني عميو 
 سياؽ األبيات يدؿ عميو  ككاف قد كشى بو إليو ككأنو قد اعترؼ بتقصير منو ألف

 ليس الذم قاسيت فيو ىينػا  أضحى فراقؾ لي عميو عقكبةن 

 عميو أم عمى ما فعمتو يقكؿ صار فراقؾ عقكبةن لي عمى ما فعمتو مما كرىتو 
 أنػا لتخصني بعطيةو منػيػا  فاغفر فدل لؾ كاحبني مف بعدىا

بعد المغفرة ألككف مخصكصا بعطية أراد فأغفر لي أم ذنبي الذم جنيتو فدل لؾ نفسي كأعطني 
 منيا نفسي يعني إذا عفكت عني كاعطيتني كنت قد خصصتني بعطاء أنا مف جممتو 

 فالحر ممتحف بأكالد الزنا  كأنو المشير عميؾ في بضمةو 

كاف األعكر بف كركس قد كشى بو إلى بدر بف عمار لما سار كتأخر عنو المتنبي كجعؿ قبكلو 
و فٌي ضممت ييدده باليجاء كيجكز أف يريد بالضبلؿ ما يؤمر بو مف ىجراف منو ضمةن أم أف اطعت

المتنبي كحرمانو كىذا أكلى مما ذكر ابف جنى مف التيديد كعنى بالحر نفسو كبأكالد الزنا الكشاة 
كمثمو لمطاءم، كذك النقص في الدنيا بذم الفضؿ مكلع، كىذا مف قكؿ مركاف ابف أبي حفصة، ما 

 ـ كلـ يزؿ، ذك الفضؿ يحسده ذكف التقصير، ضرني حسد المئا
ذا الفتى طرح الكبلـ معرضا   في مجمس أخذ الكبلـ المذ عني  كا 

 يعني أنو قد عرض بذكر أكالد الزمنا كقد فيمو مف عناه بيذا الكبلـ 
  كعداكة الشعراء بئس المقتنى  كمكائد السفياء كاقعة بػيػـ

 كؿ كيدىـ يعكد عمييـ بالشر يعني السعاة كالكشاة الذيف كشكا بو يق
  ضيؼ يجر مف الندامة ضيفنا  لعنت مقارنة المئاـ فػإنػيػا

 يقكؿ مخالطة المئيـ مذمكمة ممعكنة ألف عاقبتيا الندامة فيي كضيؼ معو ضيؼ مف الندامة 
  رزء أخؼ عمى مف أف يكزنا  غضب الحسكد إذا لقيتؾ راضيا

 نا بفضمؾ مؤمنامف غيرنا مع  أمسى الذم بػربػؾ كػافػرا

أل أمسى مف يكفر باهلل مف غيرنا مؤمنا بفضمؾ معنا يعني أف مف يخالفنا في األيماف يكافقنا في 
 اإلقرار بفضمؾ 

  فأعاضياؾ اهلل كي التحزنا  خمت الببلد مف الغزالة ليميا
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ؿ كي ال الغزالة اسـ الشمس يقكؿ جعمؾ اهلل عكضا مف الشمس لمببلد كأىميا عند فقد الشمس بالمي
يحزنكا كسيبكيو ال يجيز تقديـ ضمير الغائب المتصؿ عمى الحاضر في مثؿ قكلؾ ما فعؿ الرجؿ 
الذم أعطاىكؾ زيد عمى معنى الذم أعطاه إياؾ فتأتي بالضمير المنفصؿ كتدع المتصؿ كأبك 
 العباس يجيزه كالصكاب عند سيبكيو فأعاضيا أياؾ كالشعر مكقؼ ضركرة فيجكز فيو ما ال يجكز

 في غيره كيقاؿ عاضو كأعاضو كعكضو بمعنى كأمر بدر أف يحجب الناس عنو 
  ىييات لست عمى الحجاب بقادر  أصبحت تأمر بالحجاب لخػمػكةو 

 ناظػر لـ يحجبا لـ يحتجب عف  مف كاف ضكء جبينػو كنػكالػو

يكنيا سدؼ، أما ضكء الحبيف فمف قكؿ قيس ابف الخطيـ، قضى ليا اهلل حيف يخمقيا الخالؽ أف ال
كأما ذكر الجكد فمف قكؿ أبي تماـ، يا أييا الممؾ الناءم برؤيتو، كجكده لمراعي جكده كثب، كقد 

 قاؿ أبك نكاس، ترل ضكءىا مف ظاىر الكأس ساطعان، عميؾ لك غطيتيا بغطاء، 
ذا بطنت فأنت عيف الظاىر  فإذا احتجبت فأنت غير محجب   كا 

إذا حجبت بدت، مف خدرىا فكأنيا لـ تحجب كسقاه بدر ىذا مف قكؿ الطاءم، فنعمت مف شمس 
 كلـ يكف لو رغبة في الشراب فقاؿ 
  ال لسكل كدؾ لي ذاكا  لـ تر مف نادمت األكػا

مف ىاىنا نكرة بمنزلة أحد كاالؾ فيو قبح كالكجو إال أياؾ ألف إال ليست ليا قكة الفعؿ كال ىي 
نبالي إذا ما كنت جارتنا، أال يجاكرنا إالؾ ديار، أيضا عاممة كىك يجكز في الضركرة كقكلو، فما 

يقكؿ لـ ترؾ أحدا نادمتو غيرؾ كليس ذلؾ لشيء سكل كدؾ لي أم إنما أنادمؾ ألنؾ تكدني ال 
 لمعنى آخر 

  أمسيت أرجكؾ كأخشاكا  كال لحبييا كلػكػنػنػي

مييب كقاؿ  كنى عف الخمر كلـ يجر ليا ذكر يقكؿ لست أنادمؾ لحب الخمر كلكف ألنؾ مرجك
 أيضا 

  في شربيا ككفت جكاب السائؿ  عذلت منادمة األمير عػكاذلػي

يقكؿ مف عذلني في شرب الخمر عذلتو منادمتيف األمير ألف منادمتو شرؼ كالشرؼ مطمكب 
كليس لمعاذؿ أف يعذؿ فيما يكرث الشرؼ ككفت جكاب سائؿ يسأؿ فيقكؿ لـ تشرب الخمر كلـ 

  شرؼ تنادمو بما حصمت لي مف ال
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  كحممت شكرؾ كاصطناعؾ حاممي  مطرت سحاب يديؾ رمَّ جكانحػي

يقكؿ أركاني سحاب جكدؾ كحممت شكرؾ عمى انعامؾ كاحسانؾ حممني ألنو كفى مؤني كتحمؿ 
 اثقالي 

  كالقكؿ فيؾ عمك قدر القائؿ  فمتى أقـك بشكر ما أكليتنػي

ما أعطيتني أم ال أقـك بو ألني كمما  متى سؤاؿ عف الزماف كأنو قاؿ منكرا أم زماف أقـك بشكر
اثنيت عميؾ كشكرتؾ حصمت عمٌي نعمةه لؾ جديدة كىك أف ذلؾ يكسبني عمكا كرفعة كتاب بدر مف 

 الشراب فرآه يشرب فقاؿ 
 شركاؤه في ممكو ال ممكو  يا أييا الممؾ الذم نػدمػاؤه

  لؾ تكبة مف تكبةو مف سفكوً   في كؿ يـك بيننػا دـ كػرمةو 

الخمر دـ الكـر كجعؿ شربيا كاستيبلكيا سفكا لذلؾ الدـ يقكؿ كؿ يـك تتكب مف تكبتؾ مف جعؿ 
 شرب الخمر كالتكبة مف التكبة ترؾ التكبة 

  أمف المداـ تتكب أـ مف تركو  كالصدؽ مف شيـ الكراـ فنبئنا

ة ياء ثـ حذفيا قاؿ لو بدر بؿ مف تركو قاؿ ابف جنى ككاف الكجو أف يقكؿ فنبيئنا كلكنو أبدؿ اليمز 
 كقاؿ ابف فكرجة ىذا تصحيؼ كالصحيح فنبئف فكتبت باأللؼ فصحفت إلى نبنا كقاؿ أيضا فيو 

  يكمان تكفر حظو مف مالو  بدر فتى لك كاف مف سؤالو

 أم ألف حظ السؤاؿ أكثر مف حظو 
  كيقؿ ما يأتيو في إقبالو  تخير األفعاؿ في أفعالو

فيما يفعمو ىك لقصكرىا عف فعمو كزيادة ما يفعمو عمى فعميـ ثـ أم افعاؿ الناس كصنائعيـ تخير 
 يقؿ ذلؾ في دكلتو القتضائيا الزيادة عمى ما فعؿ 

 مف كجيو كيمينو كشمالػو  قمران ترل كسحابتيف بمكضع

فسر المصراع بالمصراع الثاني كقاؿ ابف جنى أم يمينو تسح العطاء كشمالو الدماء قاؿ ابف 
نما يككف عمؿ الشماؿ كالمعاكنة فكرجة الرجؿ اليقا تؿ بشمالو كالفعؿ يككف لميميف في كؿ شيء كا 

نما يعني أف يديو جيمعا كالسحابتيف عطاء كسح دماء   لميميف كا 
  كرما ألف الطير بعض عيالو  سفؾ الدماء بجكده ال بػأسػو
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عراء مف اطعاـ الطير ىذا كقكلو، ما بو قتؿ اعادم، البيت زاد بذكر الجكد كالعياؿ عمى ما قالو الش
 لحـك االعداء 

  ذكرا يزكؿ الدىر قبؿ زكالو  إف يفف ما يحكم فقد أبقى بػو

ىذا منقكؿ مف قكؿ الشاعر، بقمبي غراـ لست أبمغ كصفو، عمى أنو ما كاف فيك شديد، تـر بو 
 األياـ تسحب ذيميا، كتبمى بو األياـ كىك جديد كقد سألو حاجة فقضاىا فنيض فقاؿ 

  كعفت في الجمسة تطكيميا  بالحاجة مقػضػية قد أبت

 خير لنفسي مف بقائي ليا  أنت الذم طكؿ بقػائي بػو

 كسألو بدر الجمكس فقاؿ 
 مف لـ يكف لمثالو تككيف  يا بدر إنؾ كالحديث شجكف

قكلو الحديث شجكف مثؿ كالمعنى أنو ذك شجكف أم ذك طريؽ مشتبكة مختمطة كفصؿ بيذا المثؿ 
كخبرىا كما يفصؿ بالقسـ فيقاؿ أنؾ كاهلل عاقؿ يقكؿ أنؾ مف لـ يككف اهلل مثمو كلـ  بيف أسـ إف

 يخمقو كاشار بقكلو كالحديث شجكف إلى أف تحت قكلو ال مثؿ لؾ معاف كثيرة ال تحصى 
 ما كاف مؤتمنا بيا جبريف  لعظمت حتى لك تككف أمانة

بلـ نكنا ككذاؾ يقاؿ اسماعيؿ كاسمعيف جبريف لغة في جبريؿ بكسر الجيـ كحذؼ اليمزة كتبدؿ ال
كاسرائيؿ كاسرائيف يقكؿ لك كنت أمانة لكنت عظيما ال يؤتمف بيا جبريؿ األميف عمى كحي اهلل 

 ككتبو إلى انبيائو كىذا إفراط كتجاكز حد يدؿ عمى قمة ديف كسخافة عقؿ 
  فإذا حضرت فكؿ فكؽ دكف  بعض البرية فكؽ بعض خاليا

س منؾ اختمفكا كتباينكا فإذا حضرت استككا كميـ في التقصير عنؾ كصار يقكؿ إذا خبل النا
 اعبلىـ دكنؾ كاخمص فكقا كدكنا اسميف كقاؿ فيو أيضا 

  كبيض اليند كىي مجردات  فدتؾ الخيؿ كىي مسكمػات

المسكمات المعممات بعبلمات تعرؼ بيا يقكؿ فدتؾ الخيؿ كالسيكؼ في الحرب حتى تفنى ىي 
 كتبقى أنت 

ف كثرت صفات  فتؾ في قكاؼو سػائراتكص   كقد بقيت كا 

ف كثرت القكافي ألنيا ال تحيط بصفاتؾ   أم بقيت صفات كا 
 كفعمؾ في فعاليـ شيات  أفاعيؿ الكرل مف قبؿ دىـ
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الشية مف المكف ما خالؼ معظمو كالغرة كالتحجيؿ يقكؿ أفعاؿ الناس مف قبمؾ سكد بالقياس إلى 
ليـ تميز الشية مف لكف األدىـ أك تتزيف أفعاليـ بفعمؾ تزيف األدىـ فعمؾ كفعمؾ يتميز مف أفعا

بالغرة كالتحجيؿ كقكؿ الطاءم، قـك إذا اسكد الزماف تكضحكا، فيو كغكدر كىك منيـ أبمؽ كقاـ 
  منصرفا بالميؿ كقاؿ 

  كرؤياؾ أحمى في العيكف مف الغمض  مضى الميؿ كالفضؿ الذم لؾ ال يمضي

اف يجب أف يقكؿ كلقياؾ ألف الرؤيا تستعمؿ في المناـ خاصةن لكنو ذىب كيركل في الجفكف كك
بالرؤيا إلى الرؤية ألنو كاف بالميؿ كقكلو تعالى كما جعمنا الرؤيا التي أريناؾ إال فتنة لمناس لـ يرد 

 رؤيا المناـ إنما أراد رؤيا اليقظة كلكنو كاف بالميؿ 

  عضي لغيرم عمى بعضيشييد بيا ب  عمى أنني طكقت مػنػؾ بػنػعػمةو 

يريد انصرؼ عنؾ مع أنؾ قمدتني نعمةن يشيد بيا بعضي عمى بعضو أم مف نصر إلٌي استدؿ 
 بنعمتؾ عمٌي كالمعنى أف القمب أف أنكر نعمتؾ شيد الجمد بما عميو مف الخمعة 

  تخص بو يا خير ماشو عمى األرض  سبلـ الذم فكؽ السمكات عػرشػو

 شطرنج كقد كثر المطر فقاؿ كقاؿ أيضا كىك يمعب بال
 عجائب ما رأيت مف السحاب  ألـ تر أييا الممؾ الػمػرجػى

  كترشؼ ماءه رشؼ الرضاب  تشكي األرض غيبػتػو إلػيو

ىذا البيت تفسير ما ذكره مف العجائب يقكؿ األرض بعطشيا تشكك إلى السحاب غيبتو عنيا 
 كتمص ماءه كما يمص العاشؽ ريؽ المحبكب 

 انتصابػي كفيؾ تأممي كلؾ  في الشطرنج ىمي كأكىـ أف

الشطرنج معرب كاألحسف كسر الشيف ليككف عمى كزف فعمؿ كجردحؿ كقرطعب يقاؿ ما لو 
قرطعبة أم شيء كالجردحؿ مف األبؿ الضخـ كليس في كبلـ العرب فعمؿ كقيؿ أنو معرب مف 

محاسنؾ ال في الشطرنج  سدرنج يعني أف مف اشتغؿ بو ذىب غناؤه باطبل يقكؿ إنما اتأمؿ في
 كانتصب جالسا ألراؾ ال لمعب 

 مغيبي ليمتي كغدان إيابػي  سأمضي كالسبلـ عميؾ مني

 كأخذ الشراب مف أبي الطيب كأراد االنصراؼ فمـ يقدر عمى الكبلـ فقاؿ ىذيف البيتيف كىك ال يدرم 
 هلل ما تصنع الخمػكر  ناؿ الذم نمت منو منػي
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 أآذف أييػا األمػػير  كذا انصرافي إلى محمي

يقكؿ الذم نمت منو بشربو ناؿ مني بتغيير اعضائي كاألخذ مف عقمي ثـ تعجب مما تفعمو الخمر 
كىذا كما قاؿ الطائي، ككأس كمعسكؿ األماني شربتيا، كلكنيا أجمت كقد شربت عقمي، إذا اليد 

أفيكـ فتنى حيّّ فيخبرني  نالتيا بكتر تكترت، عمى ضغنيا ثـ استقادت مف الرجؿ، ككما قاؿ ايضا،
 عني، بما شربت مشركبة الراح مف ذىني كعرض عميو الصحبة في غد فقاؿ 

 تييج لمقمب أشكاقو  كجدت المدامة غبلبةن 

غبلبة تغمب العقؿ كالحزف كتحرؾ الشكؽ كما قاؿ البحترم، مف قيكةو تنسى اليمكـ كتبعث، الشكؽ 
 الذم قد ضؿ في األحشاء، 
 كلكف تحسف أخبلقو  ديبوتسيء مف المرء تأ

 أراد بسكء األدب حركاتو المفرطة كقكؿ الخنا كالعربدة كبحسف الخمؽ السماحة 
  كذك المب يكره إنفاقو  كأنفس ما لمفتى لػبػو

 اعز ما لبلنساف عقمو كالعاقؿ يكره اخراج العقؿ مف نفسو 
  كما يشتيي المكت مف ذاقو  كقد مت أمس بػيػا مػكتةن 

لسكر عقمو كالمكت ثـ قاؿ كمات مرة ال يشتيي العكد إليو كقاؿ يصؼ لعبة أحضرت جعؿ غمبة ا
 المجمس عمى صكرة جارية 

 محكمةو نافذ أمرىػا  كجارية شعرىا شطرىا

يعني أف شعر رأسيا طكيؿ قد بمغ نصؼ بدنيا حكميا أىؿ المجمس كاطاعكىا فيما تأمرىـ ألنيا 
 شرب فأمرىا نافذ عمييـ كانت تدكر فإذا كقفت بحذاء كاحد منيـ 

  تضمنيا مكرىان شبرىا  تدكر كفي يدىا طػاقة

 كانت قد كضعت في كفيا طاقة ريحاف أك نرجس كرىا ألنيا لـ تأخذىا طكعا 
 بما فعمتو بنا عذرىػا  فإف أسكرتنا ففي جيميا

رت فكقفت أم أف اسكرتنا بكقكفيا حذاءنا فجيميا ما فعمت عذر ليا ألنيا ال تعمـ ما فعمت كادي
 حذاء أبي الطيب فقاؿ 

  بالقمب مف حبيا تباريح  جارية ما لجسميا ركح

 يعني أف القمكب تحبيا لمطؼ صكرتيا كالتباريح الشدائد 
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  لكؿ طيب مف طيبيا ريح  في يدىا طاقة تشير بيػا

 أم كؿ طيب يستفيد طيب الرائحة منيا ألنيا أطيب األشياء ريحا 
  كدمع عيني في الخد مسفكح  سأشرب الكاس عف إشارتيػا

أم إنما يبكي لكراىية الشرب كلكنو ال يمكنو مخالفة اشارتيا كاديرت فكقفت حذاء بدر رافعةن رجميا 
 فقاؿ 

 سيدنا كابف سيد العػرب  يا ذا المعالي كمعدف األدب

 كلك سألنا سكاؾ لـ يجب  أنت عميـ بكؿ معػجػزةو 

 كالجكاب فييا  أم بكؿ مسألة معجزة الناس عف بيانيا
  أـ رفعت رجميا مف التعب  أىذه قابػمػتػؾ راقػصة

 كقاؿ أيضا فييا: 

  لفاخر كسيت فخران بو مضر  أف األمير أداـ المػو دكلػتػو

 يعني أف العرب كميا قد لبست فخرا بو كيركل كسبت 
 ما كاف كالدىا جف ك البػشػر  في الشرب جارية مف تحتيا خشب

 تػدر كليس تعقؿ ما تأتي كمػا  مف ميابتػو قامت عمى فرد رجؿو 

 كأديرت فسقطت فقاؿ بدييا 
  كال اشتكت مف دكارىا ألما  ما نقمت في مشيئة قػدمػا

يقكؿ ىي ال تنقؿ القدـ في مشيتيا كأرادتيا يعني ال قصد ليا كال إرادة كيركم في مشية تصغير 
 مشية 

 عزمػايفعؿ أفعاليا كما   لـ أر شخصا مف قبؿ رؤيتيا

 أطربيا أف رأتؾ مبتسمػا  فبل تمميا عمى تكاقػعػيػا

 كقاؿ لبدر ما حممؾ عمى احضار المعبة فقاؿ أردت نفي الظنة عف أدبؾ فقاؿ أبك الطيب 
  كأنت أعظـ أىؿ العصر مقدارا  زعمت أنؾ تنفى الظف عف أدبي

 ى عنو ىذه التيمة كاف المتنبي يتيـ بأنو ال يقدر عمى ارتجاؿ الشعر فاراد بدر أف يفن
 دينارا يزيد في السبؾ لمدينار  أني أنا الذىب المعركؼ مخبره
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يقكؿ أنا كالذىب الذم يخبر لمناس جكىره بالسبؾ فتزيد قيمتو عمى ما كانت قبؿ السبؾ فقاؿ بدر 
 بؿ كاهلل لمدينار قنطار فقاؿ أبك الطيب 

 كبأف تعادم ينفد الػعػمػر  برجاء جكدؾ يطرد الػفػقػر

  كزرت عمى مف عافيا الخمر  فخر الزجاج بأف شربػت بػو

 حتى كأنؾ ىابؾ الػسػكػر  كسممت منيا كىي تسكػرنػا

 بػػدر إال اإللػو كأنػت يا  ما يرتجي أحػد لػمػكػرمة

 كقاؿ يمدح أبا الحسف عمٌي بف أحمد المرم الخراساني 
  مدرؾ أك محاربو ال يناـ  ال افتخار إال لمف ال يضاـ

نما يجكز الرفع مع النفي ببل إذا ك اف الكجو أف يقكؿ ال افتخار بالفتح كما يقاؿ ال رجؿ في الدار كا 
عطؼ عميو فيرفع كينكف فيقاؿ ال رجؿ في الدار كال امرأة كلكنو اجازه بغير عطؼ لضركرة الشعر 

اف كجعؿ مف نكرةن كجر مدرؾ أك محارب ألنيما كصؼ لو كما يقاؿ مررت بمف عاقؿ أم بإنس
عاقؿ يقكؿ الفخر إال لمف ال يظمـ بامتناعو عف الظمـ بقكتو كىك إما مدرؾ ما طمب أك محارب ال 

 يناـ كال يغفؿ حتى يدرؾ ما يطمبو 
 الظبلـ ليس ىما ما عاؽ عنو  ليس عزمان ما مرض المرء فيو

ؾ الظبلـ يقكؿ العاـز عمى الشيء ال يقصر فيو كما قصر اإلنساف فيو لـ يكف ذلؾ عزما كما منع
 عف طمبو ليس ذلؾ عمة ألف العاـز إذا ىـ بأمرو لـ يعقو دكف ادراكو شيءو 

ـي   ذؿ مف يغبط الذليؿ بػعػيشو    رب عيشو أخؼ منو الحما

يقكؿ مف عاش بذؿ فميس لو عيش يغبط بو كمف غبطو بذلؾ العيش فيك ذليؿ ألف المكت في 
 العز أخؼ مف العيش مف الذؿ 
  حجة الجيء إلييا المئاـ  دارو كؿ حمـو أتى بغير اقت

يقكؿ الحمـ إذا لـ يكف عف قدرة عمى العدك كاف عجزا كىك حجة المئاـ يسمكف عجزىـ عف مكافأة 
 ،  العدك حمما كما قاؿ اآلخر، إف مف الحمـ ذال أنت عارفو، كالحمـ عف قدرةو فضؿ عمى الكـر

 لـ لجرح بػمػيتو إيبلـ  مف ييف يسيؿ اليكاف عميو

 ذا كاف اإلنساف ىينا في نفسو سيؿ عميو احتماؿ اليكاف كالميت الذم ال يتألـ بالجراحة يقكؿ إ
  عان زماني كاستكمرتني الكراـ  ضاؽ ذرعان بأف أضيؽ بػو ذر
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يقاؿ ضاؽ ذرعا بكذا إذا لـ يطقو إذا لـ يطقو كىك مف الذراع كأصمو أف يمد الرجؿ ذراعو إلى 
بكذا كما يقاؿ حسف كجيا يقكؿ عجز الزماف عف أف يدخؿ  شيء فبل يصؿ إليو فيقاؿ ضاؽ ذرعا

عمى أمرا ال احتممو كال أطيقو أم لست أضيؽ بالزماف ذرعا كأف كثرت ذنكبو كاساءتو إلٌي ثـ قاؿ 
استكرمتني الكراـ أم كجدكني كريما صبكرا عمى نكائب الزماف غير جزكع يقاؿ استكرمت فاربط 

 أم كجدت كريما فتمسؾ بو 
 كاقفان تحت أخمصي األنػاـ  حت أخمصي قدر نفسيكاقفان ت

يقكؿ إذا عمكت األناـ ككقفكا تحت أخمصي كنت في تمؾ الحاؿ كاقفا تحت أخمص ىمتي أم لـ 
 أبمغ مع بمغتو ىمتي كأف كنت فكؽ جميع األناـ 

  كمرامان أبغي كظممي يراـ  أقراران ألػذ فػكؽ شػرارو 

ر أم ال اصبر عمى مقاساة الذؿ كال أبغي مطمبا ما داـ ظممي يقكؿ ال أستمذ القرار فكؽ شرار النا
 يراـ كيطمب كأنو قاؿ ال أبغي مراـ دكف دفع الضيـ عف نفسي كىك قكلو 

 كالعراقاف بالقنا كالػشػاـ  دكف أف يشرؽ الحجاز كنجده 

ؼ عند أم قبؿ أف تغص كتضيؽ ىذه الببلد بالرماح أم امؤلىا بالخيؿ كالشاـ إنما يزاد فييا األل
 النسبة إلييا فيحذؼ التشديد مف ياء النسبة كتجعؿ األلؼ بدال مف التشديد كما يقاؿ يمنى كيمافو 

 ر عمى بف أحمد القمقػاـ  شرؽ الجك بالغبػار إذا سػا

  بالذكي الجعد السرم اليماـ  األديب الميذب األصيد الضر

 ق كمف حاسدم يديو الغماـ  كالذم ريب دىره مف أسارا

 الزماف صركفو كنكائبو يعني أنو اسر ريب الدىر كحبسو عف الناس  ريب
 سقػاـ الًؿ جكدان كأف ىاالن   يتداكل مف كثرة الماؿ كاإلؽ

يقكؿ كأف الماؿ سقاـ ككأف األقبلؿ برء ذلؾ السقاـ فيك يتداكل مف كثرة الماؿ باالقبلؿ أم يبذلو 
 كثار ليصير مقبل فيصير ذلؾ دكاء لو مف الداء الذم ىك اإل

  بح مف ضيفو رأتو السكاـ  حسف في عيكف أعدائو أؽ

يقكؿ ىك حسف كتـ الكبلـ ثـ قاؿ في عيكف اعدائو أقبح مف ضيفو في عيف الماؿ الراعي ألنو 
ينحر إبمو لؤلضياؼ فيي تكرىيـ كما قاؿ اآلخر يصؼ الضيؼ، حبيب إلى كمب الكريـ مناخو، 
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ي عيكف أعدائو ظرؼ لمقبح ال لمحسف كقدمو عميو كما بغيض إلى الككماء كالكمب أبصر، كقكلو ف
 تقكؿ في الدار زيد 

 لحماؾ اإلجبلؿ كاإلعظاـ  لك حمى سيدان مف المكت حاـو 

يقكؿ لك كاف سيد محميان مف المكت لحماؾ كحفظؾ ال تمكت كقاؿ ابف دكست ألنيـ ييابكنؾ فبل 
نو ليس كؿ المكت القتؿ حتى يصح يقدمكف عميؾ كليس المعنى في اجبلؿ الناس إياه مف ذكره أل

 ما ذكر 
  ؿُّ كلكف زييا اإلحراـ  كعكار لكامعه دينيا الح

أم كسيكؼ عكار مف الغمكد دينيا استحبلؿ قتؿ النفكس كلكف زييا زم محـر ألف المحـر عارو مف 
 الثياب 

 ثـ قيس كبعد قيس السػبلـ  كتبت في صحائؼ المجد بسـ

ض حركفيا لطكؿ صحبتيا اإلسـ كما أنشده الفراء، فبل كاهلل ال يمفي مف قاؿ بسـ اجرم الباء كبع
لما بي، كال لمما بيـ أبدان دكاء، كانشد االخر، ككاتبو قطط اهالما، كخط بسما ألفا كالما، كمف قاؿ 
بسـ خفضو بالباء كأراد بسـ اهلل كىذا قبيح جدان أف يجعؿ ما ليس مف نفس الكممة كالجزء منو 

س مف كسر السيف حذؼ التنكيف الجتماع الساكنيف كمثمو كثير كمف نصب قيس كقكلو كبعد قي
ذىب إلى القبيمة فمـ يصرفيا لمتعريؼ كالتأنيث كمعنى البيت أف غير قيس ال يسمى عند التسمية 

 أىؿ المجد فيكتب بإسـ اهلل ثـ أسـ ىذه القبيمة ثـ يكتب السبلـ الذم يكتب في أكاخر الكتب 
 جمرات ال تشتيييا النعاـ  بف سعدو إنما مرة بف عكؼ 

جمرات العرب بنك عبس كبنك ضبةى كبنك ذبياف سمكا جمرات لشككتيـ كشدتيـ كما أحسف ما فضؿ 
ىذه القبيمة الممقبة بالجمرة عمى سائر الجمرات جعميا ال تشتيييا النعاـ ألنيا قبيمة ذات بأس كشدة 

ت الميب كالنعاـ تشتيي جمرة النار لفرط ال ذات جمر في الحقيقة فيـ جمرات الحرب ال جمرا
 بركدة في طبعيا 

 باح ليؿ مف الدخاف تػمػاـ  ليميا صبحيا مف النار كاألص

يعني أنيـ مضاييؼ بالميؿ كالنيار فميميا كالصبح لضكء النار التي أكقدكىا لمضيغاف كنيارىـ 
 نى دكنو كمعناه تاـ في الطكؿ كالميؿ مف الدخاف كقكلو تماـ أتى بو إلتماـ القافية فقط كتـ المع

  قصرت عف بمكغيا األكىاـ  ىمـ بمغػتػكػـ رتػبػاتو 
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 اإلقػداـ نفدت قبؿ ينػفػذ  كنفكس إذا ايرت لػقػتػاؿو 

االنبراء التعرض لمشيء كالمعنى أنيا تقبؿ مقدمة فتنفد كاالقداـ باؽ بحالو ألنيا لـ تتأخر فنفادىا 
لمعنى أنيـ يعممكف الناس األقداـ فيفنكف كأقداميـ باؽو كيجكز قبؿ نفاد اقداميا كيجكز أف يككف ا

 أيضا أف يريد أنيـ متجسمكف مف األقداـ فإذا فنيت الركح فالجسـ الباقي ىك اإلقداـ 
 استسبلـ ع كأف اقتحاميا  كقمكب مكطنات عمى الرك

كاالستسبلـ طمب  المكطنات المسكنات كأراد بالركع الحرب ال الفزع كاالقتحاـ الدخكؿ في الحرب
 السمـ كالصمح يقكؿ كاف دخكليـ في الحرب طمب لمسمـ السترساليـ كانبساطيـ 

ـي   قائدك كؿ شطبةو كحػصػافو    قد براىا اإلسراج كاإللجا

 ر بتاءات نطقو التػمػاـ  يتعثراف بالرؤكس كػمػا ـ

العداء كما يعثر التمتاـ التماـ الذم يتردد لسانو بالتاء يعني أف خيميـ تعثر برؤكس القتمى مف ا
 بالتاء كيقاؿ تمتا كتاتاء 

ـي   طاؿ غشيانؾ الكرائو حتػى   قاؿ فيؾ الذم أقكؿ الحسا

يقكؿ طاؿ اتيانؾ الحركب حتى أف السيؼ يشيد بما أقكلو بانفبللو فجعؿ ذلؾ كالقكؿ مف السيؼ 
 عة كلـ يعرؼ ابف دكست المعنى فقاؿ السيؼ قاؿ فيؾ ما أقكلو مف المدح كالشجا

 قد كفتؾ الصفائح األقبلـ  ككفتؾ الصفائح الناس حتى

قاؿ ابف جنى أم استغنيت بسيكفؾ عف نصرة الناس لؾ كليس المعنى عمى ما ذكر يقكؿ ىاب 
الناس سيكفؾ فكفكا عنؾ كلـ تحتج إلى قتاليـ ثـ صرت إلى أف كفتؾ األقبلـ السيكؼ لما استقر 

كفتؾ سيكفؾ الناس مف العساكر كغيرىا حتى استغنيت لؾ مف الييبة في القمكب كقاؿ ابف دكست 
عنيـ كلـ تحتج إلييـ كىذا أيضا ضعيؼ لف السيكؼ تحتاج إلى مف يحمميا ليحصؿ لو الييبة 

كىي بمجردىا ال تكفيو الناس كالمعنى ما ذكرنا كمف ركل البأس أراد كفتؾ سيكفؾ الحرب فتككف 
 ىذه الركاية تأكيدا لممعنى الذم ذكرنا 

 اإللياـ قد كفاؾ التجارب  ؾ التجارب الفكر حتىككفت

التجارب جمع التجربة كىي التجريب يقكؿ قد جربت األمكر كعرفتيا حتى ال تحتاج إلى التفكر 
 فييا ثـ صرت مميما يميمؾ اهلل الصكاب حتى كفاؾ الياـ اهلل تعالى التجارب 

 ر بقتؿو معجػؿو ال يبلـ  فارس يشترم برازؾ لمفخ
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اشترل نفاسة ما يكتسبو مف الفخر بككنو قرنا لؾ بأف تعجؿ قتمو لـ يمـ عمى ذلؾ ألنؾ يقكؿ مف 
ف قتمتو فقد استحؽ الفخر بأف يقاؿ قدر عمى مبارزتو   كا 

ـي   نائؿ منؾ نظرةن ساقو الفؽ  ر عميو لفقره إنػعػا

غير النظر أم لما كاف فقره سبب نظره إليؾ بقصده إياؾ كاف فقره منعما عميو يعني لك لـ ينؿ 
 إليؾ لكاف لفقره أنعاـ عميو 

 فضمتيا بقصدؾ األقػداـ  خير أعضائنا الرؤس كلكف

يقكؿ خير اعضاء اإلنساف الرأس ألنو مجمع الحكاس كفيو الدماغ الذم ىك محؿ العقؿ كلكف 
ف القياـ التي حكلو، لتحسد أقداميا  األقداـ صارت أفضؿ منيا بقصدىا إياؾ كىذا كما قاؿ ايضا، كا 

 األركس، 
 ازدحػاـ د ازدحاـ كلمعطػايا  قد لعمرم أقصرت عنؾ كلمكؼ

 يقكؿ لـ آتؾ حيف ازدحمت عميؾ الكفكد كازدحمت عمييـ عطاياؾ 
ـي   خفت إف صرت في يمينؾ أف تأ  خذني في ىبػاتػؾ األقػكا

ذكر عمة تأخره عنو كىي خكفو أف يؤخذ في جممة ما كاف ييبيا كىذا اغراؽ في كصؼ كثرة 
ياه حتى خاؼ شاعره كزائره أف يكخذ فيما يكخذ عنو مف اليبة كىذا كقكؿ البحترم، كمف لك عطا

 ترل في ممكو عدت نائبل، ألكؿ عاؼو مف مرجيو مقتر، 
 ب عمى البعد يعرؼ اإللماـ  كمف الرشد لـ أزرؾ عمى القر

إذا كاف مف بعد  يقكؿ مف اصابة الرشد لـ أزرؾ كأنا عمى القرب منؾ ألف حؽ الزيارة إنما يعرؼ
 قاؿ أبك الطيب كنت بالقرب منو كلـ أزره فمما بعدت عنو زرتو 

  أسرع السحب في المسير الجياـ  كمف الخير بطؤ سيبػؾ عػنػى

البطؤ اسـ مف اإلبطاء كىك التأخر يقكؿ تأخر عطائؾ عني يدؿ عمى كثرتو كالسحاب إنما يسرع 
 الماء يككف ثقيؿ المشي  منيا ما كاف جياما ال ماء فيو كما يككف فيو

 كدىا أنيا بفيؾ كػبلـ  قؿ فكـ مف جكاىر بنظاـو 

يقكؿ لمممدكح قؿ كتكمـ فإف الجكىر المنظـك يتمنى أف يككف كبلما لؾ لحسف نطقؾ كانتظاـ 
 كمماتؾ 

 ؽ كال ييتدم إليؾ أثػاـ  حسبؾ اهلل ما تضؿ عف الح
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أنت مع الحؽ ال تضؿ عنو كال تيتدم إليؾ يقكؿ كافيؾ اهلل أم ىك الذم يكفيؾ كؿ شر كغائمة ك 
 اإلثـ ألنؾ ال تأتي بما تأثـ فيو 

ـي  ًر الدنايا أك ما عميؾ  لـ ال تحذر العكاقب في غي  حرا

يعني أنو يقدـ عمى الميالؾ ككؿ شيء كال يتفكر في عقابة شيء إال ما كاف مف دنية أك شيء 
ما باإلستفياـ كىك ركاية ابف جنى كقاؿ في حراـ فإنو ال يقدـ عميو فيقكؿ لـ تفعؿ ذلؾ كركل أ

تفسيره يقكؿ الفراطؾ في تكقي الدنايا صار كأنو حراـ عميؾ غيرىا ىذا كبلمو كالمعنى أنو ال 
 يتفكر في عاقبة شيء سكل الدنايا فكأنو لـ يحـر عميو شيء كاألكؿ أمدح 

 لؾ فيو مف التػقػي لػكاـ  كـ حبيبو ال عذر في المـك فيو

حبيب يستحؽ المكاصمة بتماـ حسنو كال تبلـ لك كاصمتو كتقاؾ يمنعؾ عنو حني كأف يقكؿ كـ 
 التقكل لكاـ يمكمكنؾ في كصمو يصفو بتقكل اهلل كخشيتو ثـ أكد ىذا فقاؿ 

 لؾ فيو مف التػقػى لػكاـ  كـ حبيب ال عذر في المـك فيو

ؾ عنو األمكر العظيمة يقكؿ نزاىتؾ كتباعدؾ عف اآلثاـ رفعت قدرؾ عف مكاصمتو كصرفت قمب
 التي تسعى فييا 

 ليس شيئا كبعضو أحكػاـ  إف بعضا مف القريض ىذاء

اليذاء الذياف كاألحكاـ جمع الحكـ بمعنى الحكمة كما ركل في الحديث إف مف الشعر لحكما أم 
 حكمةن كالبيت مآخكذ مف ىذا الحديث 

 ؿ كمنو ما يجمب البرسػاـ  منو ما يجمب البراعة كالفض

 ذا البيت تفسير لما قبمو كقاؿ أيضا كأراد األرتحاؿ ى
 فإنني لرحيمي غير مػخػتػارً   ال تنكرف رحيمي عنؾ في عجػؿو 

  يـك الكغى غير قاؿو خشية العارً   كربما فارؽ اإلنساف ميػجػتػو

شبو فراقو الممدكح بفراؽ اإلنساف ركحو يقكؿ قد يعرض لممرء ما يكجب لو فراؽ ركحو مف غير 
 لمركح كذلؾ أنا أفارقؾ كارىا لذلؾ مضطرا  بغض

  فاجعؿ نداؾ عمييـ بعض انصارم  كقد منيت بحػسػاد أحػاربػيػـ

يقكؿ أنا مبتمي بحساد أعادييـ فانصرني عمييـ بجكدؾ يعني ألفتخر عمييـ بما كىبت لي كقاؿ 
 يصؼ سيره في البكادم كىجا فييا ابف كركس األعكر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 238 

 كف جكانحي بدؿ الخدكرس  عذيرم مف عذارم مف أمكر

قكليـ عذيرم مف فبلف يستعممكنو عند الشكاية مف الشيء كالمعنى مف يعذرني أف أكقعت بو 
كأسات إليو فقد استحؽ ذلؾ كيريد باألمكر العذارل ىمما لـ يسبؽ إلييا أك خطكبا عظيمة ال عيد 

 خدكرىف بمثميا يقكؿ ىذه األمكر اتخذت اضبلعي كقمبي مسكنا كما تسكف العذارل 
  عف األسياؼ ليس عف الثغكر  كمبتسمات ىيجاكات عػصػرو 

الييجاكات جمع الييجاء كىي الحرب أم مف حركب تبتسـ ىبكاتيا عف بريؽ السيكؼ ال عف 
 الثغكر 

  ككؿ عذافر قمؽ الضفكر  ركبت مشمران قدمي إلييػا

كالضفكر جمع ضفر كىك الحبؿ  مشمرا رافعا ذيمي لمسرعة كالعذافر القكم مف اإلبؿ كالناقة عذافرة
نما تقمؽ الضفكر لشدة السير كاليزاؿ   كالنسع يقكؿ قصدتيا راجبل كراكبا كا 

 كآكنةن عمى قتد البعػير  أكانا في بيكت البدك رحمي

اآلكنة جمع أكافو مثؿ زماف كأزمنة يقكؿ ارتحالي أكثر مف نزكلي لذلؾ قاؿ في النزكؿ أكانا كفي 
 األرتحاؿ آكنة 

 كأنصب حر كجيي لميجير  لمرماح الصـ نحرمأعرض 

 كأني منو في قمرو مػنػيرً   كأسرل في ظبلـ الميؿ كحدم

 يقكؿ كأني في الظبلـ في قمر لمعرفتي بالطرؽ كاىتداءم فييا 
  عمى تعبي بيا شركم نقير  فقؿ في حاجةو لـ أقض منيا

شركم الشيء مثمو كمعنى قؿ فييا النقير النقرة تككف في ظير النكاة يضرب مثبل لمشيء الحقير 
أم أكثر القكؿ كقؿ ما شئت فإف فيو مقاالتو يذكر كثرة تعبو كقمة نيمو يقكؿ كـ مف حاجة تعبت 

 فييا أك شغفت بيا ثـ لـ أقض منيا شيئان قميبل كلـ يفسر أحد معنى قؿ ىينا 
 كعيف ال تدار عمى نظيرو   كنفس ال نجيب إلى خسيس

يعني ال تجيب إلى أمر خسيس كعيفو ال تفتح كال تدار في النظر عمى أم كقؿ ما شئت في نفس 
 نظير لي 

  ينازعني سكل شرفي كخيرم  ككؼو ال تنازع مػف أتػانػي
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يعني ككؼ جكادو ال تمسؾ األشياء كال تنازع المنازع في غير الشرؼ كالكـر يعني أنو يجكد بالماد 
 ككؿ شيء سكل الشرؼ 

  رٍّ منؾ يا شر الدىكربش  كقمة ناصرو جكزيت عني

أم كقؿ في قمة مف ينصرني عمى ما اطمبو ثـ خاطب الدىر فقاؿ جكزيت عني بدىر شر منؾ أم 
 ابتبلؾ اهلل بدىر شر منؾ كما ابتبلني بؾ كأنت شر الدىكر 

  لنحمت األكـ مكغرة الصدكر  عدكم كؿ شيء فيؾ حػتػى

ألكـ تنبك بو كال تطمئف فكأف ذلؾ لعداكة قاؿ ابف جنى ىذا يحتمؿ أمريف أحدىما أف يريد أف ا
بينيما كاآلخر كىك الكجو أف يككف إراد شدة ما يقاسي فييا مف الحر فكأنيا مكغرة الصدكر مف قكة 
حرارتيا قاؿ ابف فكرجة أما المعنى األكؿ فيقاؿ لـ يريد أف يستقر في األكـ فتنبك بو كبئسما يختار 

اؿ كيؼ خص األكـ بشدة الحر كالمكاف الضاحي لمشمس أكلى لداره كمقامو كأما المعنى اآلخر فيق
أف يككف أحر كاألكمة ظؿ كىك أبرد مف المكاف الذم ال ظؿ فيو كىذا أيضا خطأ كالذم يعني أبك 
ف  الطيب أنو كؿ شيء يعاديو حتى خشي أف يككف األكمة التي ىي شخص ببل عقؿ معاديةن لو كا 

الرجؿ الخائؼ أخاؼ الجدار كأخاؼ كؿ شخص ماثؿ  لـ يكف ظير منيا ما يكجب ذلؾ كما يقكؿ
نما يريد بذلؾ المبالغة في الخكؼ  ف لـ يكف ظير مف الحائط ما يستريب بو كا   كا 

  لجدت بو لذا الجد العثكرً   فمك أني حسدت عمى نفيسو 

يقكؿ لك حسدني األعداء عمى شيء نفيس يرغب فيو لتركتو لما أنا فيو مف الجد العاثر كيركل 
  الجد أم لجدت بو الخس الناس لذم 

  كما خير الحيكل ببل سركر  كلكني حسدت عمى حيكتػي

كنى بالحيكة عف السركر ألف الحيكة إذا خمت عف السركر لـ تكف حيكةن كالمعنى أنيـ حسدكني 
ذا أرادكا فكأنيـ قد أرادكا مكتي ألف حيكة  عمى سركرم كأنسي كأرادكا أف أككف محزكنا أبدان كا 

ف ال خير فييا ىذا ما يفسر بو البيت كليس بظاىر كأظير مف ىذا أنو ذكر في البيت قبمو المحزك 
أنو لك حسد عمى نفيس لجاد بو ثـ قاؿ إنما أحسد عمى حيكتي كىي حيكة ببل سركر يدؿ عمى ىذا 

قكلو كما خير الحيكة ببل سركر أم فبل خير في حيكتي ألنيا بغير سركر كلك كاف فييا خير 
دت بيا كلكف ال يرغب أحد في حيكة ال سركر فييا فجعؿ الحيكة كالشيء الذم يجاد بو كسركر لج

 عمى الحاسد لمنجاة مف شره كحسده ثـ ذكر أنيا خالية مف السركر فبل يرغب فييا راغب 
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ف تفخر فييا نصؼ البصير  فيا ابف كركسو يا نصؼ أعمى   كا 

ؼ البصير كالمعنى أف فخرت ببصرؾ ىذا األعكر كاف يعاديو لذلؾ سماه نصؼ األعمى كنص
 فأنت ذك بصر كاحد 

  كتبغضنا ألنا غير عكر  تعادينا ألنا غير لػكػف

 يقكؿ تعادينا لما بيننا مف المضادة ألنؾ الكف كأنا فصيح كأنت أعكر كأنا بصير 
  كلكف ضاؽ فتر عف مسير  فمك كنت امرءن ييجا ىجكنا

جاء يرتفع عف قدرؾ كالفتر يضيؽ مقداره عف المسير يقكؿ لخستؾ ال مجاؿ لمشعر فيؾ فإف الي
فيو كذلؾ أنت ليس لؾ عرض ييجي كما قاؿ، بما أىجكؾ ال أدرم، لساني فيؾ ال يجرم، إذا 
فكرت في عرضؾ أشفقت عمى شعرم، كقاؿ يمدح محمد بف عبيد اهلل بف محمد بف الخطيب 

 القاضي الخصيبي 
  ليـ أخبلىـ مف الفطفيخمك مف ا  أفاضؿ الناس أغراض لذا الزمف

نما يخمك مف الحزف مف كاف  يقكؿ االفضمكف كاألغراض لمزماف يرمييـ بنكائبو كيقصدىـ بالمحف كا 
خاليا مف الفطنة كالبصيرة يعني أف الزماف إنما يقصد بشره األفضؿ كما قاؿ ذك اإلصبع، أطاؼ 

ألـ تر لمنكائب كيؼ تسمك، بنا ريب الزماف فداسنا، لو طائؼ بالصالحيف بصير، كقاؿ البحترم، 
 إلى أىؿ النكافؿ كالفضكؿ، 

نما نحف في جػيؿ سػكاسػية   شرو عمى الحر مف سقـو عمى بدف  كا 

 الجيؿ الضرب مف الناس كسكاسية متساككف في الشر كال يقاؿ في الخير 
  تخطى إذا جئت في استفياميا بمف  حكلي بكؿ مكافو منػيػـ خػمػؽ

رة كيركم خمؽ جمع خمقة مف الناس كالمعنى أف مف يستفيـ بيا عف خمؽ جمع خمقة كىي الصك 
ذا استفيمت عنيـ فقؿ ما أنتـ كال تقؿ مف أنتـ   مف يعقؿ كىؤالء كالبيائـ كا 

  كال أمر بخمؽو غير مضطغفً   ال أقترم بمدان إال عمى غػررو 

كمضطغف ذك ضغف كحقد  تقكؿ قزكت الببلد كاستقريتيا كاقتريتيا إذا تتبعتيا تخرج مف بمد إلى بمد
يقكؿ ال أسافر عمى خطر كخكؼ عمى نفسي مف الحساد كاالعداء كال أمر بأحد ال يككف لو عمٌي 

 حقد يعني أنيـ جياؿ اعداء لذكم الفضؿ كالعمـ فمجيميـ كفضمي يعادكنني 
  ال أحؽ بضرب الرأس مف كثفً   كال أعاشر مف أمبلكيػـ أحػدا
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إال كىك يستحؽ القتؿ كالصنـ الذم يستؽ أف يكسر كيفصؿ بيف  يقكؿ ال اخالط أحدا مف ممككيـ
رأسو كبدنو حتى ال يككف عمى خمقة اإلنساف كيجكز أف يككف ضرب الرأس كناية عف االذالؿ 

نما خص الكثف ألنو أراد أنو صكرة ال معنى كراءه كالكثف الذم  يقكؿ ىك أحؽ باإلذالؿ مف الكثف كا 
 ال معنى كراءه  يفتف بو قكـ يعبدكنو كىك تمثاؿ

  حتى أعنؼ نفسي فييـ كأني  إني ألعذرىـ مما أعنفػيػـ

يقكؿ أجعؿ ليـ عذرا فيما الكميـ بو مف الغفمة كالمـؤ حتى اعكد عمى نفسي بالمـك كاقصر في 
لكميـ كعذرىـ أنيـ جياؿ كالجاىؿ ال يبلـ عمى ترؾ المكاـر كالرغبة عف المعالي كقد ذكر ىذا 

 فقاؿ 
  فقرالحماًر ببل رأسو إلى رسفً   ببل قمبو إلػى أدبفقر الجيكؿ 

أكؿ ما يحتاج إليو اإلنساف العقؿ كالقمب الذم بو يعقؿ ثـ يتأدب بعد ذلؾ فإذا لـ يكف عاقبل لـ 
 يحتج إلى أدب كالحمار إذا لـ يكف لو رأس لـ يحتج إلى الرسف 

  عاريف مف حمؿو كاسيف مف درفً   كمدقعيف مسبكرتو صحبػتػيػـ

 ريد الصعاليؾ الذيف يجمسكف عمى الدقعاء بالمفازة التي ال نبت فييا كمنو قيؿ لمفقير سبركت ي
  مكف الضباب ليـ زاد ببل ثمف  خراب بادية غرثى بطكنػيػـ

الخراب جمع خراب كىك الذم يسرؽ اإلبؿ خاصة ثـ سمٌي بو كؿ لص كالمكف بيض الضب يقكؿ 
  لضب يأخذكنو ببل ثمف ىـ سراؽ فبلة كليس ليـ زاد إال بيض ا
 كما يطيش ليـ سيـ مف الظنف  يستخبركف فبل أعطييـ خبػرم

  كيما يرل أننا مثبلف في الكىف  كخمةو في جميسو أتػقػيو بػيػا

يقكؿ رب خصمة في جميس لي استقبمو بمثميا مف نفسي أم اتخمؽ بمثميا كي يظنني مثمو في 
نما يفعؿ ضعؼ الرأم كما قاؿ اآلخر، أحامقو حتى يقا ؿ سجيةه، كلك كاف ذا عقؿو لكنت أعاقمو، كا 

 ذلؾ لكي يستر نفسو كفضمو فبل يحسده كيؤكد ىذا قكلو 

  فييتدم لي فمـ أقدر عمى المحف  ككممةو في طريؽ خفتأعربػيػا

ما إلغازا كفطنة كيسمى الفطف لحنا كمنو  أصؿ معنى المحف العدكؿ عف الظاىر إما خطأ كا 
أف يككف الحف بحجتو أم افطف ليا يقكؿ رب كبلـو أردت ترؾ اإلعراب فيو الحديث كلعؿ بعضكـ 
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لئبل ييتدم إلٌي كال يطمع عمى أنني المتنبي فمـ أقدر عمى ذلؾ يعني أنو مطبكع عمى الفصاحة ال 
 يقدر أف يخالفيا إلى الخطأ 

  كليف العـز حد المركب الخشف  قد ىكف الصبر عندم كؿ نازلةو 

حادثة تنزؿ بي سيمة ىينةن كعزمي أالف لي المركب الخشف يعني ال أشتكي  يقكؿ صبرم جعؿ كؿ
 النكازؿ بؿ أصبر عمييا كال استخشف الخطكب الصعبة لقكة عزمي إذا عزمت 

 الػجػبػف كقتمةو قرنت بالذـ في  كمف مخمصو عمى في خكض ميمكةو 

ني كثيرا ما يتخمص يقكؿ كـ خبلص كعمك لمف خاض الميالؾ ككـ مف قتؿ مع الذـ لمجباف يع
 خائض الميالؾ مع ما يكسب مف الرفعة ككثيرا ما يقتؿ الجباف مذمكما 

  كىؿ تركؽ دفينا جكدة الكفف  اليعجبف مضيمان حسف بػزتػو

المضيـ المظمـك كالبزة المباس يقكؿ ال ينبغي لممظمـك اف يعجب بحسف لباسو فإف الميت ال يعجب 
 دفع الظمـ عف نفسو بالميت كجعؿ ثكبو كالكفف بحسف كفنو شبو المظمكـ الذم ال ي
  كأقتضي ككنيا دىرم فيمطمني  هلل حاؿه أرجييا كتخػمػفػنػي

يقاؿ عند التعجب مف الشيء هلل ىك كالمعنى ىينا إف القادر عمى تمكيني مف ىذه الحاؿ التي 
ني ىك اهلل أرجكا بمكغيا كىي تخمفني أم ال تصؿ إلٌي كال تنجز عدتي كأساؿ دىرم كىك يمطم

 تعالى 
ف عشنا نظمت ليـ   قصائدان مف إناًث الخيًؿ كالحصف  مدحت قكما كا 

مدح قكما بخبلء ال يستحقكف المدح يقكؿ ف عشت غزكتيـ بخيؿ إناث كذككر كالحصف جمع 
 حصاف كىك الفحؿ مف الخيؿ كجعميا كالقصائد المؤلفة بدؿ القصائد التي ألفيا في مدىـ 

  إذا تنكشدف لـ يدخمف في أذف  مضمرةن  تحت العجاًح قكافييا

 يقكؿ قكافي ىذه القصائد خيؿ مضمرة تحت العجاج كليست مما ينشد فيدخؿ اآلذاف 
  كال أصالح مغركران عمى دخف  فبل أحارب مدفكعا عمى جػدرو 

مدفكعا حاؿ لو ككذلؾ مغركرا أم لست ممف يعتصـ في الحرب باألبنية كالجدر كركل ابف جنى 
أم يرفع إلى الجدر فيحارب عمييا أم ال أصالح إال عمى بذؿ الرضاء كالدخف الفساد مرفكعا 

 كالعداكة في القمب كمنو الحديث ىدنة عمى دخف كالمعنى ال أصالح أعداءم إذا غركني كنافقكني 
  حر اليكاجر في صـو مف الفتف  مخيـ الجمع بالبيداء يصػيػره
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سكره قد نصبكا الخياـ بالصراء يذيبيـ حر اليكاجر في فتف يقكؿ إنا مخيـ الجمع بالبيداء يعني ع
 صـ شديدة أك فتف ال ييتدم فييا كالحية الصماء التي ال تجيب الرافي 

  عمى الخصيبي عند الفرض كالسنفً   ألقى الكراـ األكلى بادكا مكارميػـ

ضة كعند ما ال يمزمو يقكؿ الكراـ الذيف ىمككا كرثكه مكارميـ فيك يستعمميا عند ما يمزمو كالفري
 كالسنة 

 كالمػنػف لو اليتامى بدا بالمجد  فيف في الحجر منو كمما عرضت

يقكؿ فالمكاـر في حجره يريبيا كلكما عرضت لو اإليتاـ بدا باستعماؿ المجد فمف عمييـ كاحسف 
نما ذكر اليتامى ألنو يمدح قاضيا كالقضاة يتكمفكف أمر األيتاـ كأطاؿ ابف فكرج ة الكبلـ في إلييـ كا 

معنى البيتيف كذلؾ أ،ق قاؿ يعني أف المكاـر فقد راغبكىا ككاف ليا منالكراـ اباء فمما ىمككا اكفمكىا 
ىذا الممدكح لنو قاض كالقضاة تكفؿ اليتامى فجعمكه كفيميا فيك يربييا مع سائر األيتاـ غير أنو 

كمما عرضت لو اليتامى بدا بالمجد يؤثر المكاـر بحسف التربية عمى سائر األيتاـ كىذا معنى قكلو 
كالمنف أراد بدا بالمكاـر فأقاـ المجد كالمنف مقاميما ألنيا في معناىا ىذا كبلمو كىك تكمؼ مف لـ 

 يعرؼ المعنى 
 رأمه يخمص بيف الماء كالمبفً   قاضو إذا التبس األمراف عفَّ لو

يمكف الفصؿ بينيما كىك الماء  يقكؿ إذا اختمط األمراف فاشتبيا ظير لو رأمه يفصؿ بيف ما ال
 كالمبف 

  مجانب العيف لمفحشاء كالكسف  غض الشباب بعيده فجر ليمتػو

في بعيد فجر ليمتو كجياف احدىما أنو يسير فيما يكسبو العمـ كالديف كليس ممف يقصر ليمتو 
اض الشيب بعيد بالمذات كالثاني أنو أراد بالفجر بياض الشيب كبالميالي سكاد الشباب كالمعنى أف بي

منو ألنو شابّّ طرمّّ الشباب كقكلو مجانب العيف لمفحشاء كالكسف أم عينو بعيدة عف النظر إلى 
 ما ال يحؿ كعف النـك أيضا لطكؿ سيره 

  كطعمو لقكاـ الجسـ ال السمف  شرابو النشح ال لمرم يطمػبػو

ىيـ، كالطعـ الطعاـ يقكؿ يشرب النشح الشرب القميؿ كمنو قكؿ ذم الرمة، كقد نشحف فبل رمّّ كال 
 كيطعـ القدر الذم يقيـ بو جسمو ليس يشرب لمرم كال يأكؿ لمسمف 

  كالكاحد الحالتيف السر كالعمف  القائؿ الصدؽ فيو ما يضر بو
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ف كاف فيو ضرر عميو كال يضر خبلؼ ما يظير ريآءه   أم يقكؿ الحؽ كالصدؽ كا 
  الخصـ الذكيٌ  الذم يقكؿ يفصؿ برأيو كعممو الحكـ الذم عجز عنو السابقكف كيظير حؽ الخصـ الغافؿ مف افؿ كالذىف الفطفيقكؿ عيي باألمر إذا عجز عنو كالساىي الغ

 بػػػػػػػالػػػػػػػغػػػػػػػصػػػػػػػف الػػػػػػػعػػػػػػػرؽ جدم الػػػخػػػصػػػيب عػػػرفػػػػػػنػػػػػػػا  أفعالو نسب لك لـ يقؿ معيا

الخصيب بما ظير مف افعالو حتى لك لـ ينتسب إليو عرفنا ذلؾ كما يستدؿ أم يعرؼ أنو مف كلد 
ذا جيمت مف امرء أعراقو، كأصكلو فانظر إلى  بالغصف عمى األصؿ كالمعنى مف قكؿ بعضيـ، كا 

 ،  ما يصنع، كمثمو قكؿ الطاءم، فركعه ال ترؼ عميؾ إال، شيدت بيا عمى طيب األرـك
  ف العارض اليتف ابف العارًض اليتفً   العارض اليتف ابف العارض اليتف اب

العارض السحاب يعرض في جانب اليكاء كاليتف الكثير الصب مثؿ اليطؿ يقكؿ ىك ابف آباء 
 اجكاد كالسحاب 

  آباؤه مف مغار العمـ في قرفً   قد صرت أكؿ الدنيا كآخرىػا

قد ضبطكا العمـ كقيدكا  المغار الحبؿ الشديد الفتؿ كالقرف الحبؿ قاؿ ابف جنى ىذا مثؿ ضربو أم
بو األحكاـ كالشرائع كيككف التقدير عمى ما قاؿ أكؿ أحكاـ الدنيا أم األحكاـ التي تككف في الدنيا 

كتجرم فييا كالمعنى أف آباءه كانكا عمماء كقاؿ ابف فكرجة مدحيـ بركاية الحديث يعني أنيـ 
ـ بكثرة التجارب كالعمـ بالدنيا يقكؿ ضابطكف األياـ عارفكف باألخبار كاظير مف القكليف أنو مدحي

 احاطكا عمما باحكاؿ الدنيا مف أكليا إلى آخرىا كيدؿ عمى صحة ىذا قكلو 
 ككاف فيميـ أياـ لـ يكػف  كأنيـ كلدكا مف قبؿ أف كلدكا

أم لعمميـ باألمكر كأحكاؿ الدنيا كأنيـ قد شاىدكا أكليا فكانكا قبؿ أف كانكا ألنيـ إذا عممكا احكاؿ 
ماضيف فكأنيـ كانكا معيـ في عصرىـ ككأف فيميـ كاف مكجكدا في األياـ التي لـ يكف فييا ال

 مكجكدا ألنيـ فيمكا ما كاف في تمؾ األياـ 
  مف المحامد في أكقى مف الجنفً   الخاطريف عمى أعػدائيػـ أبػدان 

مييـ مف يقاؿ خطر يخطر إذا مشى متبخترا خطرانا يقكؿ يمركف عمى اعدائيـ متبختريف كع
 المحاميد ما يقي اعراضيـ الذـ أكثر ما تقي الجنة السبلح 

  يزيؿ ما بجباه القـك مف غضف  لمناظريف إلى إقبػالػو فػرح

الغضف كاحد الغضكف كىك تكسر الجمد يعني أنو يقبؿ عمى الزائريف اقباال يفرحكف بو فيزكؿ بذلؾ 
 كف يككف متزكم جمدة الكجو حزنيـ كتشنج كجكىيـ كالمسركر يككف بشا طمقا كالمحز 
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  مف راحتيو بأرض الرـك كاليمف  كأف ماؿ ابف عبد اهلل مػغػتػر

ف بعد عنو حتى كأنو يؤخذ مف يده في  يريد أف عطاءه يكجد في كؿ مكضع كيسافر إلى كؿ أحد كا 
أرض الرـك كاليمف أم عطاؤه باألقاصي كعطائو بحيث ىك كالمعنى أف مالو يقرب مف القاصي 

 مف الداني قربو 
  كال مف البحر غير الريح كالسففً   لـ نفتقد بؾ مف مزفو سكل لػثػؽو 

يقكؿ لـ نفقد بكجكدؾ مف السحاب سكل الكحؿ الذم يككف مف مائو كال مف البحر غير الريح 
 كالسفف التي ال يمكف عبكر البحر إال بيما كالمعنى أنو سحاب كبحر 

  اه سكل ما ليس بالحسفً كمف سك   كال مف الميث إال قبح منػظػره

يقكؿ كجدنا بؾ كؿ شيء إال ما كاف قبيحا يعني أف جميع محاسف الدنيا مجتمعة فيو كجميع 
 المقابح منفية عنو 

  حتى كأف ذكم األكتار في ىدفً   منذ احتبيت بأنطاكية اعتػدلػت

األحقاد قد  يقكؿ منذ جمست محتبيا لمحكـ بيذه البمدة استكل أمرىا كاستقاـ حتى كأف اصحاب
 تصالحكا كىادنكا فزاؿ الشر كالظمـ كالخبلؼ 

 القنف مف السجكد فبل نبت عمى  كمذ مررت عمى أطكادىا قرعت

أراد أنيا عمى بعدىا مف التمييز عرفت أنؾ فكقيا كأفضؿ منيا حمما فخضعت لؾ كمف شعار 
ف إلى الرأس الخضكع السجكد فجعؿ الخضكع سجكدا كالمبالغة في السجكد أف يتعدل الجبي

 كالمبالغة فيو أف يتكالى السجكد عميو حتى يقرع كالقنف جمع قنة كىي أعمى مكضع في الجبؿ 
  أغنى نداؾ عف األعماؿ كالميف  أخمت مكاىبؾ األسكاؽ مف صنعو 

، أك صنع السكابغ تبع، كالميف جمع المينة كىي  الصنع الصانع الحاذؽ بيده كمنو قكؿ ابي ذكيبو
ؿ األسكاؽ مف الصنائع قد عطمكىا استغناء بعطائؾ عما كانكا يعممكف حتى خمت الخدمة يقكؿ أى

منيـ األسكاؽ كالمعنى أف مكاىبؾ قد انتشرت كفشت بيف الناس حتى اصاب منيا أىؿ األسكاؽ ما 
 استغنكا بو عف األعماؿ 

  كزىد مف ليس مف دنياه في كطف  ذا جكد مف ليس مف دىرو عمى ثقةو 
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الذم نشاىده منؾ جكدي مف ال يأمف الدىر كيعمـ أف الماؿ لمحادثات فيك يجكد بو يقكؿ ىذا الجكد 
ليحرز بو الحمد كاألجر كزىدؾ زىد مف عمـ أف الدنيا دار قمعة كمحؿ نقمة فبل تشتغؿ بعماراتيا 

 كجمع الماؿ ليا 
 كذا اقتدار لسافو ليس في المػنػفً   كىذه ىػيبةه لػـ يؤتػيػا بػشػره 

  تبارؾ اهلل مجرل الركح في حضفً   قدست مػف جػبػؿو  فمر كأـك تطع

حضف جبؿه بأعمى نجد كمنو المثؿ أنجد مف رأم حضنان جعمو كجبؿ ذم ركح في ثباتو ككقاره 
 كرزانتو كقاؿ يرثي جدتو ألمو 

  فما بطشيا جيبل كما كفيا حمما  أال ال أرم األحداث حمدان كال ذما

أذـ الضارة فإنيا إذا بطشت بنا أك ضت لـ يكف ذلؾ جيبل منيا  يقكؿ ال أحمد الحكادث السارة كال
نما تنسب  ذا كفت عف الضرر لـ يكف ذلؾ حمما يعني أف الفعؿ في جميع ذلؾ هلل ال ليا كا  كا 

 األفعاؿ إلييا استعارة كمجازا 
  يعكد كما أبدل كيكرل كما أرمي  إلى مثؿ ما كاف الفتى مرجع الفتى

ما كاف عميو مف العدـ كيعكد إلى حالتو األكلى كما أبدل كينقص كما زاد يقكؿ كؿ كاحد يرجع إلى 
 يقاؿ بدا الشيء كأبدل كبدأ اهلل الخمؽ كأبدأىـ كاإلكراء النقص كاإلرماء الزيادة 

  قتيمة شكؽو غير ممحقيا كصما  لؾ اهلل مف مفجكعةو بحبيبػيػا

 حقيا عيبا ألنيا اشتاقت إلى كلدىا معنى لؾ اهلل دعاء ليا كعني بالحبيب نفسو كشكقيا لـ يم
  كأىكل لمثكاىا التراب كما ضما  أحف إلى الكأس التي شربت بيػا

يعني كاس المكت يقكؿ ال أحب البقاء بعدىا كأحب ألجؿ مقاميا في التراب التراب كما ضمو 
كيجكز التراب يعني شخصيا أك كؿ مدفكف في التراب كحبو التراب يجكز أف يككف حبا لمدفف فيو 

 أف يحب التراب ألنيا فيو 
  كذاؽ كبلنا ثكؿ صاحبو قدما  بكيت عمييا خيفة في حيكتيػا

 يقكؿ كنت أبكي عمييا في حياتيا خكفا مف فقدىا كتغربت عنيا فثكمتيا كثكمتني قبؿ المكت 
  مضى بمد باؽو أجدت لو صرما  كلك قتؿ اليجر المحبيف كمػيػـ

ب لقتؿ بمدىا كاجد بمعنى جدد يعني أف البمد كاف يحبيا الفتخاره يقكؿ لك كاف اليجر يقتؿ كؿ مح
 بيا كلكف اليجر إنما يقتؿ بعض المحبيف دكف بعض 
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 عمما فمما دىتني لـ تزدني بيا  عرفت الميالي قبؿ ما صنعت بنا

يقكؿ كنت عالما بالميالي كتفريقيا بيف االحبة قبؿ اف صنعت بنا ىذا التفريؽ فمما دىتني ىذه 
مصيبة لـ تزدني بيا عمما كىذا منقكؿ مف قكؿ الطائي، حممتني كأراني، قبؿ ىذا التحميـ كنت ال

 حميما، 
  تغذل كتركل أف نجكع كأف تظما  منافعيا ما ضر في نفع غػيرىػا

قاؿ ابف جنى أم منافع األحداث أف تجكع كأف تظمأ كىذا ضار لغيرىا كمعنى جكعيا أك ظمئيا 
عنيـ الدنيا قاؿ ابف فكرجة الضمير في منافعيا لمجدة المرثية يعني أنيا أف تيمؾ الناس فتخمى 

قتيف قميمة الطعـ تؤثر بالطعاـ عمى نفسيا فتجكع كتظمأ لتنفع غيرىا كتـ الكبلـ ثـ جعؿ المصراع 
الثاني تفسيرا لممصراع األكؿ فقاؿ غذاؤىا كرييا في أ، تجكع كتظمأ ألف سركرىا بإطعاـ غيرىا 

غذييا كتركييا أما قكؿ ابف جنى فميس بالكجو فميس بالكجو كال كجو لجكع االحداث يقـك مقاـ ت
كظمئيا عمى ما ذكر فأما قكؿ ابف فكرجة فيصبح عمى تقدير منافعيا ما ضرىا في نفع غيرىا 

كىي الجكع كالعطش بائثار غيرىا بالطعاـ كالشراب كذلؾ ضر ينفع غيرىا كىذا صحيح مف ىذا 
لى رٌد الكناية إلى األحداث كالميالي ال إلى الجٌدة كالمعنى منافع الميالي في الكجو غير أف األك 

مضرة غيرىا مف الناس ثـ ذكر ذلؾ كفسر فقاؿ غذاؤىا كرييا في أف تجكع أييا المخاطب كتظمأ 
لكلكعيا باإلساءة بنا كأف رييا كشعبيا في جكعنا كظمئنا كيركل نجكع كنظمأ بالنكف عمى ما ذكرنا 

سير كيجكز أف يككف تجكع كتظمأ بالتاء خبرا عف الميالي كالمعنى غذاؤىا كرييا جكعيا مف التف
كعطشيا أم ال رمَّ ليا كال شبع ألنيا ال تركل كال تشبع مف أىبلؾ األنفس كازىاؽ األركاح كتقدير 

 ما ضر في نفع غيرىا ما أثر في نفع غيرىا بالضرر كأنو قاؿ منافعيا في ضر غيرىا 

  فماتت سركران بي فمت بيا ىما  ي بػعػد يأسو كتػرحةو أتاىا كتاب

 سمػا أعد الذم ماتت بو بعدىا  حراـ عمى قمبي السركر فإننػي

 أم كثر حزني بفقدىا حتى كأني ميت حزنا 
  ترل بحركؼ السطر أغربةن عصما  تعجب مف خطي كلفظي كػأنػيػا

ييا كتابو تعجبت مف ذلؾ حتى كأنيا إنما تعجبت ألنو سافر عنيا حتى يئست منو فمما كصؿ إل
رأت غرابا اعصـ كىك قميؿ الكجكد في الغرباف أك تعجبت منو لفصاحتو كحسنو األعصـ الغراب 

 الذم في جناحو بياض 
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  محاجر عينييا كأنيابيا سحما  كتمثمو حتى أصػار مػداده

 سكدا بمداده يقكؿ تقبؿ الكتاب كتضعو عمى عينييا حتى صارت أنيابيا كما حكؿ عينييا 
 أدمى كفارؽ حبي قمبيا بعد ما  رقا دمعيا البحارل كجفت جفكنيا

يعني لما ماتت انقطع ما كاف يجرم مف دمعيا عمى فراقي كيبست جفكنيا عف الدمع كسميت عني 
 بعد ما ادمي حٌني قمبيا في حياتيا.
نػمػا   أشد مف السقـ الذم أذىب السقما  كلـ يسميا إال الػمػنػايا كا 

لـ يسميا عني إال المكت كالمكت الذم أذىب سقميا بالحزف ألجمي كاف اشد مف السقـ كما قاؿ 
 الطاءم، أقكؿ كقد قالكا استراحت بمكتيا، مف الكرب ركح المكت شر مف الكرب، 

  كقد رضيت بي لك رضيت بيا قسما  طمبت ليا حظا ففاتػت كفػاتػنػي

ا ففاتني بمكتيا كلـ أحد ذلؾ الحظ الذم طمبتو ككانت يقكؿ إنما سافرت ألطمب ليا حظا مف الدني
 قد رضيت بي حظا مف الدنيا لك كنت أرضى أنا بيا.

  كقد كنت أستسقي الكغى كالقنا الصما  فأصبحت استسقي الغماـ لػقػبػرىػا

يقكؿ بعد أف كنت استسقي الحرب كالرماح دماء األعداء صرت استسقي السحاب لقبرىا فأقكؿ 
برىا عمى عادة العرب في الدعاء لمقبكر بسقيا السماء يعني تركت الحرب كجدا بيا سقى اهلل ق

 اشتغمت بالدعاء ليا.
  فقد صارت الصغرل التي كانت العظمى  ككنت قبيؿ المكت استػعػظػـ الػنػكل

أم كنت قبؿ مكتيا استعظـ فراقيا كقد صارت حادثة الفراؽ صغيرة بمكتيا ككانت عظيمة يعني 
 أعظـ مف فراقيا. أف مكتيا

  فكيؼ بأخذ الثار فيؾ مف الحمى  ىبيني أخذت الثار فيؾ مف العدل

يقكؿ اجعميني بمنزلة مف أخذ ثارؾ مف األعداء لك قتمكؾ فكيؼ آخذ ثارؾ مف العمة التي قتمتؾ كال 
 سبيؿ إلى ذلؾ 

  كلكف ظرفا ال أراؾ بو أعمى  كما انسدت الدنيا عمٌي لضيقيػا

مٌي الدنيا ألنيا ضيقة بؿ ىي كاسعة كلكنني كاألعمى لفقدؾ كاألعمى تنسد عميو يقكؿ لـ تسند ع
 المسالؾ 

  لرأسؾ كالصدر الذم مميأى حزما  فكا أسفػان أال أكػب مػقػبػبل
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المذ لغة في الذم كتثنيتو المذا كمنو قكؿ األخطؿ، أبني كميبو إف عمى المذا،كالمتنبي قاؿ بيذه 
د المذيف فحذؼ النكف لطكؿ األسـ بالصمة كيقاؿ أكب عمى الشيء مثؿ المغة كيجكز أف يككف أرا

  انكب يقكؿ ما أشد حظني أف ال أنكب عميؾ مقببل رأسؾ كصدرؾ المذيف ممئا حزامة كعقبل 
  كأف ذكي المسؾ كاف لو جسما  كأال أالقى ركحؾ الطيب الػذم

لركح مف المسؾ الذكي الشديد يقكؿ ككا أسفي أني ال ألقى ركحؾ الطاىر الذم كاف جسـ ذلؾ ا
 الرائحة 

  لكاف أباؾ الضخـ ككنؾ لي أما  كلك لـ تككني بنت أكػـر كالػدو 

يقكؿ لك لـ يكف أبكؾ أكـر كالد لكانت كالدتؾ أيام بمنزلة أبو عظيـو تنسبيف إليو أم إذا قيؿ لؾ أـ 
 أبي الطيب قاـ ذلؾ مقاـ نسبو عظيـو لك لـ يكف لؾ نسب 

 لقد كلدت مني ألنفيـ رغما  شامتيف بمكتيػالئف لذ يكـ ال

 حكمػا كال قاببل إال لخالقو  تغرب ال مستعظما غير نفسو

يقكؿ خرج عف بمده إلى الغربة يعني نفسو ألنو لـ يستعظـ غير نفسو فأراد أف يفارؽ الذيف كانكا 
 يتعظمكف عميو بغير استحقاؽ كلـ يقبؿ حكـ أحد عميو إال حكـ اهلل الذم خمقو.

  كما تبتغي ما أبتغي جؿ أف يسمى  يقكلكف لي ما أنت في كؿ بػمػدةو 

أؿ الناس يقكلكف لي لما يركف مف كثرة أسفارم أم شيء أنت فأنا نراؾ في كؿ بمدة كما الذم 
 تطمبو فأقكؿ ما اطمبو أجؿ مف أف يذكر باسمو يعني قتؿ الممكؾ كاالستيبلء عمى ممكيـ 

  جمكبه إلييـ مف معادنو اليتما  كأف بنييـ عالمكف بػأنػنػي

يقكؿ أبناء ىؤالء الذيف يسألكف عف حالي كسفرم كأنيـ يعممكف أنى أؤمميـ كاجمب إلييـ اليتـ بقتؿ 
 آبائيـ أم فيـ يبغضكنني.

  بأصعب مف أف أجمع الجد كالفيما  كما الجمع بيف الماء كالنار في يدم

في األمكر كالعمـك كالعقؿ في التدبير ال يجتمع مع  الجد البخت كالحظ مف الدنيا كالمعنى أف الفيـ
البخت في الدنيا كليس الجمع بيف الضديف بأصعب مف الجمع بينيما أم فيما ال يجتمعاف كما ال 

يجتمع الضداف كىذا البيت تفسير قكؿ الحمدكني، إف المقدـ في حذؽو بصنعتو، أني تكجو فييا 
 فيك محركـ، 

  كمرتكب في كؿ حاؿو بو الغشا  كلكنني مستنػصػر بػذبػابػو
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يقكؿ لكني أف لـ أقدر عمى الجمع بيف الجد كالفيـ اطمب النصرة بذباب السيؼ كأركب الظمـ في 
 كٌؿ حاؿ يعني اظمـ اعداءم بسيفي.
ال فمست السيد البطؿ القرما  كجاعمو يكـ المقاء تػحػيتػي   كا 

تحية كما قاؿ عمرك بف معدم كرب، يقكؿ أحيي أعداءم يـك الحرب بسيفي أم أجعمو بدؿ ال
، تحية بينيـ ضرب كجيع،   كخيؿو قد دلفت ليا بخيؿو

 عزمػا فأبعد شيءو ممكف لـ يجد  إذا فؿ عزمي عف مدل خكؼ بعده

يقكؿ إذا منع عزمي عف بمكغ غايةو خكؼ بعد تمؾ الغاية فإف الممكف كجكده ال يدرؾ أيضا إذا لـ 
ٍو  ٍو ذا كنت تحتاج إلى العز لنيؿ  يكف عـز يعني ال يكصؿ إلى شيًء البتة إال بالعـز عميو كا 

القريب كتدركو بالعـز فأعـز أيضا عمى البعيد لننالو كال يمنعؾ منو خكؼ بعده فإنو يقرب بالعـز 
 كيمكف 

ني لمف قكـو كأف نػفػكسػنػا   بيا أنؼ أف تسكف المحـ كالعظما  كا 

ؼ أف تسكف أجسادا ىي لحـ كعظـ فيي تتطمع أم إنا نتعرض أبدا لمحرب لنقتؿ فكأف نفكسنا تأن
لسكنى غيرىا أم تختار القتؿ عمى الحياة كلك قاؿ كأف نفكسيـ كاف أكجو العادة الضمير عمى 

 لفظ الغيبة لكنو قاؿ نفكسنا ألنيـ ىـ القـك الذيف عناىـ كألف ىذا امدح 
  كيا نفس زيدم في كرائييا قدما  كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذىػبػي

يقكؿ لمدنيا أنا كما كصفت نفسي ال أقبؿ ضيما كال آسؼ لدنية فاذىبي عني إف شئت فمست أبالي 
ف شئت  بؾ كيا نفس زيدم تقدما فيما تكرىو الدنيا مف التعزز كالتعظـ عمييا كترؾ االنقياد ليا كا 

كريية قمت في كرائو أىميا يعني في الحركب كىي مكركىة عند أىؿ الدنيا كلذلؾ تسمى الحرب ال
 فيككف الكبلـ مف باب حذؼ المضاؼ.
  كال صحبتني ميجة تقبؿ الظمما  فبل عبرت بي ساعة ال تعرنػي

 كجعؿ قكـ يستعظمكف ما قاؿ في آخر ىذه القصيدة فقاؿ 
  التحسدف عمى أف ينئـ األسدا  يستعظمكف أبياتان نأمت بػيػا

نما صغرىا تحقيرا ليا يعني أنيـ ي ستعظمكنيا كأنا أحقرىا كجعؿ صكتو نئيما أبيات تصغير أبيات كا 
 إلى أنو أسد في شجاعتو 

  أنساىـ الذعر مما تحتيا الحسدا  لك أف ثـ قمكبا يعقػمػكف بػيػا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 251 

يقكؿ لك أنيا ليـ عقكال ألنستيـ ما تضمنتو أبياتي مف الكعيد الحسد كثـ اشارةه إلى حيث ىـ 
 كالمعنى لك أف ليـ أك معيـ.

 الفضؿ أحمد بف عبد اهلل بف الحسف األنطاكي  قاؿ يمدح القاضي أبا
  أقفرت أنت كىف منعؾ أكاىؿ  لؾ يا منازؿ في القمكب منازؿ

يقكؿ لمنازؿ االحبة لكف في قمبي منازؿ أنت خالية كمنازلؾ في القمب ذات أىؿ عامرة أم لـ 
بي تماـ، كقفت تدرس منازلؾ في القمكب كأف اقفرت أنت يعني تجدد ذكرىا في قمبو كىذا مف قكؿ أ

 كأحشاءم منازؿ لؤلسى، بو كىك قفر قد تعفت منازلو، 

نما   أكال كما ببكى عميو العاقؿ  يعممف ذاؾ كما عممت كا 

شارة إلى ما ذكر مف اإلقفار يقكؿ منازلؾ في القمب يعممف اقفارؾ كخمكؾ  ذاؾ خطاب لممنازؿ كا 
لعاقؿ يعني القمب أم قمبي أكلى بأف أبكى عف األحبة كأنت ال تعمميف كاألكلى منكما بالبكاء عميو ا

عميو منؾ ألنؾ جماد ال تعمميف ما حؿ بؾ كيركم يبكي عميو قاؿ ابف جنى أم منازؿ الحزف 
 بقمبي تعمـ ما يـر بيا مف ألـ اليكل كأنت تجيميف ذلؾ.

  فمف المطالب كالقتيؿ القاتؿ  كأنا الذم اجتمب المنية طرفو

بالنظر فمف أطالب بدمي كأنا قتمت نفسي كىذا كما قاؿ قيس بف يقكؿ طرفي جمب إلٌي المنية 
ذريج، كما كنت أخشى أ، تككف منيتي، بكفي إال أف مف حاف حائف، كقاؿ دعبؿ، ال تأخذا 

 بظبلمتي أحدان، قمبي كطرفي في دمي اشتركا، 
 مف كؿ تابعةو خياؿ خػاذؿ  تخمك الديار مف الظباء كعنده

ني بو نفسو كالخاذؿ المتاخر يقاؿ ظبية خاذؿ كخذكؿ إذا تأخرت في كعنده الضمير فيو لمذم كع
المرعى عف صكاحبيا يقكؿ تخمك الديار مف النساء الحساف كعندم مف كؿ صغيرة منيف خياؿ 

 يأتيني كأنو تأخر عنيف كجمعيا تابعة يريد بذلؾ صغر سنيا كما تتبع الظبية أميا 
 إلى الباخػؿي  كأحبيا قربا  ألبلء افتكيا الجباف بميجتي

يريد بالجباف النفارة مف الرجاؿ ألنيا تخافيـ كالمعنى أف النفكر منيف افتؾ بميجتي مف اإلنساف 
 كالبخيؿ ممنيف بالكصؿ أحبيف قربا 

  كالخاتبلت لنا كىف غكافؿي   الراميات لنا كىف نػكافػره 
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يختمننا بحسنيف كلـ  يقكؿ يرميننا بسياـ لحاظيف كىف عنا نافرات يعني ال يقصدف ذلؾ ككذلؾ
 يعممف ذلؾ.

  فميف في غير التراب حبائؿ  كافأننا عف شبييف مف الميػا

يقكؿ ىؤالء يشبيف بقر الكحش في سكاد احداقيف كسعة عيكنيف كنحف نصيد البقر الكحشية 
 فكافأننا عنيف كصدننا بحبائؿ في غير التراب أم بأعينيٌف.

  دمالج كخبلخؿ كمف الرماح  مف طاعني ثغر الرجاؿ جآذر

يريد بالجآذر نساءى كالمعنى أنيف يفعمف بحسنيف ما يفعؿ الطاعف بالرمح يعني يقتمف بيكاىف 
كحمييف تفعؿ ما تفعؿ الرماح كما قاؿ اآلخر، سبلحو يـك الكغى مكاحمو، كقاؿ أيضا مسمـ، 

 بارزتو كسبلحو خمخالو، حتى فضضت بكفي الخمخاال، 
  مف أنيا عمؿ السيكؼ عكامؿ  ياكلذا أسـ أغطية العيكف جفكن

يقكؿ إنما سمي غطاء العيف جفنا ألنو تضمف مقمة تعمؿ ما يعممو السيؼ فسمي باسـ غطاء 
 السيؼ كىك الجفف 

  غرل الرقيب بنا كلج العاذؿ  كـ كقفةو سجرتؾ شكقا بعد ما

قيؿ في اآلية سجرتؾ مؤلتؾ مف قكلو تعالى كالبحر المسجكر كيجكز أف يككف بمعنى أكقدتؾ فقد 
أنو بمعنى المكقد كيركم شجرتؾ مف قكليـ شجرت الدابة إذا أصبت شجرىا بالمجاـ لتكفيا كالمعنى 
أف الكقفة حبستؾ عف الكبلـ بما شغمتؾ بو مف الشكؽ كيركم سحرتؾ أم جعمتؾ مسحكران بالشكؽ 

 بعده مف قكلو:  حتى صرت كالمجنكف الكالو كأصابت كغرم بالشيء إذا كلع بو كتماـ الكبلـ فيما
  نصبو أدقيما كضـ الشاكؿ  دكف التعانؽ ناحميف كشكمتي

أم كـ كقفنا ناحميف دكف التعانؽ أم قرب بعضنا مف بعض كلـ نتعانؽ ثـ شبييما كاقفيف متدانييف 
ناحميف بشكمتي فتحتيف دقيقتيف قد ضـ الشاكؿ بينيما فقرب أحداىما مف األخرل كليس يريد الضـ 

ا كالشاكؿ الذم يشكؿ الكتاب أم يعجمو كىذا منقكؿ مف قكؿ اآلخر، إني رأيتؾ الذم يسمى رفع
في نكميتعانقني، كما تعانؽ الـ الكاتب األلفا، كمثمو ألبي اسحاؽ الفارسي، ضممتيا ضمة عدنا 

 بيا جسدان، فمك رأتنا عيكف ما خشيناىا.
  أبدان إذا كانت ليف أكائؿ  إنعـ كلذ فمؤلمكر أكاخر

 بالنعمة كالمذة ما بقي لؾ شبابؾ فمو آخر مف حيث كاف لو أكؿ يعني أنو يفنى كاليبقى. يقكؿ تمتع
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 ظؿ الشباب عميؾ ظؿه زائؿي   ما دمت مف أرب الحساف فإنما

 أم ما داـ لمحساف فيؾ أرب يعني ما دمت شابان فإف ركؽ الشباب كىك أكلو ظؿ يزكؿ كال يبقى 
 بيب راحؿقبؿ يزكدىا ح  لميك آكنة تمػر كػأ،ىػا

آكنة جمع أكاف يريد أنيا سريعة المركر كتزكيد الحبيب الراحؿ مف عندؾ قببل فيي لذيذة كلكنيا 
 كشيكة االنقضاء كذلؾ ساعات المك 

 مما يشكب كال سركر كامؿ  جمع الزماف فما لذيذ خالػص

 اليائؿ يتوي المنى كىي المقاـ  حتى أبك الفضؿ بف عبد اهلل رؤ

 رؤيتو كىي مقاـ ىائؿ لييبتو فيذه المنية لـ تخمص لمناس مف شائب  يقكؿ منى كؿ أحد
  مف جكده في كؿ قج كابؿ  ممطكرة طرقي إليو دكنػو

يعني أف طريقو إلى الممدكح مممكءة بآثار يديو كيركل إلييا كدكنيا كركاه ابف جنى كالضمير لمرؤية 
 كالمعنى يصؿ إلى احسانو قبؿ الكصكؿ إليو.

  تثني األزمة كالمطي ذكامؿي   ؽو مف ىػيبةو محجكبةه بسراد

ف ىيبتو ترد عنو المطي  أم الطرؽ إليو محجكبة كالبيت يدؿ عمى أنو يتعذر الكصكؿ إليو لييبتو كا 
الذكامؿ إليو كىذا إلى اليجاء أقرب منو إلى الممدح كابف جنى عدؿ عف ظاىر الكبلـ فقاؿ كاف 

و إلى غيره كالناس أبدا ينحكف نحكه قاؿ ابف فكرجة أال عمى الطرؽ إليو سرادقا يمنع مف العدكؿ عن
يعمـ أبك الفتح أف الييبة تثني الزائر عف االلتقاء بو ال تثني زائر غيره إليو كما قبؿ ىذا البيت يدؿ 

عمى ىذا أم رؤيتو محجكبةه بالييبة التي لك أف مطيا ذممت في سيرىا كاعترضتيا ىذه الييبة 
 شفاقا مف اإلقداـ كاستعظاما لبلنيجاـ.النثنت كعدلت كلـ تقدـ إ

  ر كلمرياح كلؤلسكد شمائؿي   لمشمس فيو كلمسحاب كلمجا

سراعو في العطاء يريد فيو إضاءة الشمس كمنفعتيا كبياؤىا  يريد عمكما نفعو كعمـك تصرفو كا 
قداـ األسكد   كعمـك الرياح كجكد السحاب كالبحار كا 

  ا الحيكة كما الممات مناىؿي د كم  كلديو ممعقياف كاألدب الػمػفػا

أراد مف العقياف كىك الذىب فحذؼ النكف اللتقاء الساكنيف كخصت النكف بالحذؼ لمناسبتيا 
حركؼ العمة بالغنة كالمعنى أف الناس يردكف منو عمى ىذه األشياء كما يردكف المناىؿ كقكلو مف 
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تماـ في قكلو، ترمي باشباحنا إلى الحياة أم ألكليائو كمف الممات أم العدائو كقد زاد عمى أبي 
 ممؾ، نأخذ مف مالو كمف أدبو، ألنو ذكر المكت كالحياة.

  لسرل إليو قطا الفبلة الناىؿ  لك لـ ييب لجب الكفكد حكالو

يقكؿ لك لـ يخؼ القطا أصكات الكفكد ببابو لسرل إلييا ليشرب منو قالو ابف جنى كقاؿ ابف فكرجة 
ينان فييـ بكركده كتشفؽ مف لجب كفكده عمى عادة الطير ىذا كبلمو يعني أ، القطا يراه ماء مع

كالمعنى أنو لعمـك نفعو تيـ الطير بالكركد عميو لتنقع غمتيا ليس أنو ماء يشرب منو أك تراه الطير 
 ماء كما ذكر الشيخاف.

  مف ذىنو كيجيب قبؿ تسائؿ  يدرم بما بؾ قبؿ تظيره لو

 اقنا كتحار حيف يقابػؿأحد  كتراه معترضا ليا كمكلػيا

أم تراه أحداقنا إذا اعترض ليا أك تكلى يعني أف األبصار إذا كاجيتو تحيرت كلـ تستكؼ النظر 
نما تراه في حاؿ اعتراضو كتكليو ألنحرافو عنيا   إليو مف الييبة كا 

  كؿ الضرائب تحتيف مفاصؿ  كمماتو قضب كىف فكاصػؿ

فصمت كالسيكؼ التي تطبؽ المفاصؿ يعني أنيا تفصؿ يقكؿ كمماتو سيكؼ فكاصؿ أينما أصابت 
 بيف الخصـك كاألحكاـ كما تفصؿ السيكؼ إذا ضربت عمى المفاصؿ.

 حتى كأف المكرمات قبائؿ  ىزمت مكارمو المكاـر كميا

يقكؿ غمبت مكارمو مكاـر الناس حتى كأنيا جيكش يعني أنو يغمب كؿ جيشو كذلؾ مكارمو غمبت 
 قبيمة الجماعة.أيضا مكاـر غيره كال

 ىابػؿ أـ الدىيـ كأـ دفرو   كقتمف دفران كالدىيـ فما ترل

الدفر معناه النتف ثـ سميت بو الداىية لخبثيا كالدىيـ اسـ لناقةو حمؿ عمييا رؤس قكمس قتمكا 
فسميت بيا الداىية يقكؿ مكارمو أفنت كاذىبت األمكر الشديدة حتى فقدت فكأف أميا صارت ثاكمةن 

ابف فكرجة أراد فما ترياف فاكتفى بضمير الكاحد مف االثنيف قاؿ كأراد أـ الدىيـ كدفر كلدىا قاؿ 
ىابؿ فراد أما تككيدا كلذلؾ قاؿ ىابؿه كلـ يقؿ ىابمتاف ىذا كبلمو كاحسف مما ذكر أف يقاؿ أـ 
ابؿ الدىيـ مفعكؿ ترل إراد فما ترل أـ الدىيـ أم أنيا قد فقدت كليس ترل ثـ ابتدأ فقاؿ أـ دفر ى

 كقد استغنينا عف تكمفو في المكضعيف.
 ال ينتيي كلكؿ لج ساحؿ  عبلمة العمماء كالمج الذم
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  كلد النساء كما ليف قكابؿ  لك طاب مكلد كؿ حيٍّ مثمو

أراد مثؿ مكلده في الطيب كالطيارة كالمعنى أنو خرج مف بطف أمو طيبا طاىرا كلك كلدت النساء 
 تجف إلى مف يشارفف في تمؾ الحاؿ أكالدىف كما كلدتو أمو لما اح

  لدرت بو ذكر أـ أنثى الحامؿ  لك باف بالكـر الجنػيف بػيانػو

يقكؿ لك باف الجنيف بيانو بالكـر أم كما باف كرمو حيف كاف جنينا لما التبس عمى الحامؿ الذكر 
ف حاؿ كؿ جنيف باألنثى كالمعنى أنو حيف كاف جنينا كاف ظاىر الكـر يعرؼ أنو مكلكد كريـ فمك با
 بياف كرمو لعرؼ الذكر مف األنثى كالتقدير أذكر أـ أنثى فحذؼ ىمزة االستفياـ.

  ىييات تكتـ في الظبلـ مشاعؿ  ليزد بنك الحسف الشراؼ تكاضعا

يأمرىـ أف يزيدكا تكاضعا فإف فضائميـ ال تنكتـ بالتكاضع كقد ضرب لذلؾ المثؿ بكتماف المشاعؿ 
فى كمتى كاف الظبلـ أشد كانت اظير كذلؾ متى كاف تكاضعيـ أكثر كانت في الظبلـ فإنيا ال تخ

 فضائميـ أكثر.
  فبدا كىؿ يخفى الرباب الياطؿ  ستركا الندل ستر الغراب سفاده

 يريد أنيـ يكتمكف معركفيـ كما يكتـ الغراب سفاده ثـ ذلؾ ال ينكتـ كما ال يخفى السحاب الياطؿ.
  شيـ عمى الحسب األعز دالئؿ  جفخت كىـ ال يجفخكف بيا بيـ

الجفخ الكبر كالفخر يقكؿ جفخت بيـ شيـ كفخرت كىـ ال يفخركف بيا ثـ ذكر أف شيميـ دالئؿ 
 حسبيـ الظاىر كالحسب ما يعد مف مآثر اآلباء.

  كصغيرىـ عؼ اإلزار حبلؿ  متشابيي كرع النفكس كبيرىـ

ـ عفيؼ االزار كالحبلحؿ السيد الذم يقكؿ كبارىـ كرعكف يشبو كرع بعضيـ كرع اآلخريف كشابي
 كيقاؿ عؼ كعفيؼ مثؿ طب كطبيب.
  مستعظـ أك حاسد أك جاىؿ  يا أفخر فإف الناس فيؾ ثبلثة

أراد يا ىذا افخر فحذؼ المنادل كقراءة مف قرأ أال يا اسجدكا عمى معنى أال يا ىؤالء اسجدكا كمنو 
بل، كال زاؿ منيبل بجرعائؾ القطر، يقكؿ الناس قكؿ ذم الرمة، أال يا اسممني يا دار ميَّ عمى الب

فيؾ ثبلثة أقساـ أما متستعظـ يستعظمؾ لما يرل مف عظمؾ أك حاسد يحسد فضمؾ أك جاىؿ 
 يجيؿ قدرؾ 

 القائؿ عرفكا أيحمد أـ يذـ  كلقد عمكت فما تبالي بعد ما
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مؾ كال بحمد الحامد يقكؿ بعد أف ظير عمكؾ كعرفو الناس ال تبالي يذـ الحاسد ألنو ال ينقص مح
 ألنو ال يزيدؾ عمكا.

  قصرت باإلمساؾ عني نمائؿ  أثنى عميؾ كلك تشاء لقمت لي

 أم أمساؾ عف إسكاتي نائؿ منؾ عندم بعد ما عرفت تقصيرم 
 الباسػؿي  بيتان كلكني اليزبري   ال تجسر الفصحاء تنشد ىاىنا

جسركف كقكؿ أبي نصر بف نباتة في يقكؿ لييبتؾ كعممؾ بالشعر ال يحسنكف إف ينشدكف أك ال ي
ىذا المعنى أحسف كأجكد حيث يقكؿ، كيمميا عند السرادؽ ىيبةن، لك سابقت قصب العظاـ 

 خصائمي، نفضت عمٌي مف القبكؿ محبةن، قامت بصبغي في المقاـ اليائؿ، 
ذا أتتؾ مذمتي مف ناقػصو    فيي الشيادة لي بأني فاضؿي   كا 

دليؿ فضمي ألف الناقص ال يحب الفاضؿ لما بينيا مف التنافر يقكؿ إذا ذمني ناقص كاف ذمو 
كىذا مف قكؿ أبي تماـ، كذك النقص في الدنيا بذم الفضؿ مكلع، كأخذه ىك مف قكؿ مركاف بف 

أبي حفصة، ما ضرني حسد المئاـ كلـ يزؿ، ذك الفضؿ يحسده ذكك التقصير، كأصؿ ىذا مف قكؿ 
غيض إلى كؿ أمرء غير طائؿ، كأني شقيّّ بالمئاـ كال ترل، األكؿ، كقد زادني نحبا لنفسي أنني، ب

 شقيا بيـ إال كريـ الشمائؿ، 
 باقؿي  أف يحسب اليندم فييـ  مف لي بفيـ أىيؿ عصرو يدعي

باقؿ اسـ رجؿ كاف يكصؼ بالعٌي كفيو جرل المثؿ أعيى مف باقؿ كيقاؿ أنو كاف اشترل ظبيا 
عف الجكاب بمسانو ففتح يديو كفرؽ اصابعيما كاخرج  بأحد عشر درىما فقيؿ لو بكـ اشتريت فعيٌ 

نما  لسانو يريد أحد عشر درىما فافمت الظبي كقاؿ ابف جنى كباقؿ ىذا لـ يؤت مف سكء حسابو كا 
أتى مف سكء عبارتو كلك قاؿ أني فحـ الخطباء فييـ باقؿ أك نحك ىذا لكاف اسكغ كليس كما قاؿ 

بيامو دائرة كمف خنصره فإف باقبل كما أتى مف البياف أيتي مف  البناف فإنو لك بنى مف سبابتو كا 
عقدة لـ يفمت منو الظبي فصٌح قكلو في نسبو إلى جيؿ الحساب كمعنى البيت يقكؿ مف يكفؿ لي 
بفيـ أىؿ عصر يدعكف أف باقبل كاف يعمـ حساب اليند مع سكء عممو بالحساب يعني أنيـ جياال 

قص مف الفاضؿ كصغر األىؿ تحقيرا ليـ كقاؿ يدعى ألف ال يعرفكف الجاىؿ مف العالـ كال النا
 لفظ األىؿ كاحد كالشائع الذائع عف باقؿ عيو كفياىتو.

 لمحؽ أنت كما سكاؾ الباطػؿ  كأما كحقمؾ كىك غايرة مقسػـو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 257 

  كالماء أنت إذا اغتسمت الغاسؿ  الطيب أنت إذا أصابؾ طػيبػو

اء أنت الغاسؿ لو إذا اغتسمت كالمعنى أنت أطيب تقدير البيت الطيب أنت طيبو إذا أصابؾ كالم
ذا الدر زاف حسف كجكهو، كاف لمدر حسف كجيؾ  مف الطيب كاطير مف الماء كما قاؿ اآلخر، كا 

زينا، كتزيديف أطيب الطيب طيبان، إف تمسيو أيف مثمؾ أينا، كنحكه قكؿ ابف الجكيرية، تزيف الحميى 
ب، كركل ابف جنى كالماء أنت نصبا قاؿ كتقديره أف لبست سميمى، كتحسف حيف تمبسيا الثيا

كتغسؿ أنت الماء كدؿ عمى ىذا المضمر قكلو الغاسؿ قاؿ كال يجكز انتصابو بالغاسؿ ألف الصمة 
 ال تعمؿ فيما قبؿ المكصكؿ أال ترل أنو ال يجكز زيدان أنت الضارب.

 أنامػؿي  قممان بأحسف مف نثاؾ  ما دار في الحنؾ المساف كقمبت

ما دار المساف في الحنؾ كما قمبت أنامؿ قمما بأحسف مف اخبارؾ كأنو قاؿ ما قيؿ كال كتب  يقكؿ
 أحسـ مف أخبار كرمؾ كالنثا الخبر مف نثكت الحديث أم نشرتو.

 كقاؿ يمدح أخاه أبا سيؿو سعيد بف عبد اهلل بف الحسف األنطاكي الحمصي.
  القمب أحزانا تدمي كألؼ في ذا  قد عمـ البيف منا البيت أجفػانػا

يقكؿ قد عمـ البيف اجفانا منا أم اجفاننا البيف فما تمتقي سيرا كما قاؿ، كفرؽ اليجر بيف الجفف 
كالكسف، كقكلو تجمي مف صفة االجفاف كأنو قاؿ اجفانا دامية كجعؿ البيف يؤلؼ الحزف إغرابان في 

 الصنعة.
 انػاحير  ليمبث الحي دكف السير  أممت ساعة ساركا كشؼ معصميا

يقكؿ رجكت حيف ساركا أف تكشؼ معصميا أم تظيره عند رككب اليكدج ليراه الحي فيتحيركا عف 
 السير كيقفكا.

  صكف عقكليـ مف لحظيا صانا  كلك بدت ألتاىتيـ فحجػبػيػا

يقكؿ لك ظيرت ليـ ىذه المرأة لحيرتيـ كلكف حجبيا صكف صاف عقكليـ عف لحظيا يعني أنيا 
ركز كالظيكر كذاؾ الصكف صاف عقكليـ عف لحظيا كالمحظ مصدر يجكز صانت نفسيا عف الب

أف يككف مضافا إلى الفاعؿ كيجكز أف يككف مضافا إلى المفعكؿ أم لك لحظكىا لطارت عقكليـ 
 كلك لحظتيـ ألخذت عقكليـ.

  يظؿ مف كخدىا في الخدر حشيانا  بالكاخدات كحادييا كبػي قػمػر
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حشياف إذا أخذه الربك يقكؿ يفدم باإلبؿ الكاخدة كالذم يجدكىا  ياقؿ حشى الرجؿ يحشى حشى فيك
كبي قمر يظؿ مف كخد الكاخدات حشياف قد عبله البير كيركم بالخاء أم أنيا تخشى سرعة سير 

 اإلبؿ لـ تسافر قط.
  إذا نضاىا كيكسى الحسف عريانا  أما الثياب فتعرل مف محاسػنػو

ذا عرل عف الثكب كاف مكسكا يقكؿ إذا خمع الثياب عريت مف محاسن و ألنو يزيف الثياب بحسنو كا 
بالحسف يقاؿ كسكتو ثكبا أكسكه ككسى يكسي فيك كاسو إذا اكتسى قاؿ، يكسي كال يغرب مممككيا، 

 إذا تيرت عبدىا الياريو، 
  حتى يصير عمى األعكاف أعكانا  يضمو المسؾ ضـ المستياـ بػو

متؼ عميو حتى يصير المسؾ اعكانا عمى اعكاف بطنيا يقكؿ إف المسؾ يحبو كالمستياـ بو كي
 كاإلعكاف األطكاء في بطف الجارية يقاؿ عكنة كعكف كاعكاف كتعكف بطف الجارية.

 ىػانػا فاليـك كؿ عزيزو بعػدكػـ  قد كنت أشفؽ مف دمعي عمى بصرم

 أم أنو ييكف عميو فقد البصر في البكاء عمى فراقيـ.
 نػيرانػا كلممحب مف التذكار  لكـ تيدم البكارؽ أخبلؼ المياه

البكارؽ السحاب ذات البرؽ كاألخبلؽ الضركع كاستعار لممياه اخبلفا ألنيا تغذك النبات كما تغذك 
األـ باإلرضاع الكلد يقكؿ ىذه البكارؽ تيدم لكـ المياه كتذكي نيراف شكقي ألنيا تممع مف جانبكـ 

 الذم ارتحمتيـ إليو فيتجددبيا شكقي كذكرم.
  قمب إذا شئت إف يسبلكـ خانا  إذا قدمت عمى األىكاؿ شيعني

 يقكؿ قمبي يشيعني كيطيعني في كؿ شيء إال عمى السمك كقدمتمعناه تقدمت كقدمت كردت.
ىكانػا كال أعاتبو صفحان   أبدك فيسجد مف بالسكء يذكرني  كا 

ض عف عتباه اىانةن يقكؿ مف يذكرني بالسكء في غيبتي إذا ظيرت لو عظمني كخضع لي كأنا أعر 
نما قاؿ أىكانا ألنو أخرجو عمى األصؿ ضركرةن كما قاؿ اآلخر، صددت فأطكلت الصدكد  لو كا 

، يريد فأطمت فجاء بو عمى األصؿ.  كقمما، كصاؿ عمى طكؿ الصدكد يدـك
 إف النفيس غريب حيثما كػانػا  كىكذا كنت في أىمي كفي كطني
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غريبا قميؿ المكافؽ كالمساعد ثـ قاؿ ككذلؾ الرجؿ  يقكؿ كنت كأنا في كطني كفيما بيف أىمي
النفيس العزيز غريبه حيث كاف كما قاؿ أبك تماـ، غربتو العمي عمى كثرة األىؿ فأضحى في 

 األقربيف جنيبا، فميطؿ عمره فمك مات في مرك مقيمان بيا لمات غريبا، 

 حانػا ألقى الكمي كيمقاني إذا  محسد الفضؿ مكذكب عمى أثرم

ذا يبلقينا اقشعر، كمف قكؿ قكل و مكذكب عمى أثرم مف قكؿ البرح التغمبي، يغتاب عرضي خاليا، كا 
سكيد بف أبي كاىؿ، كيحييني إذا القيتو، كغذا يخمكا لو لحمي رتع، كتقدير الكبلـ مكذكب عمٌي 
عمى أثرم أم يكذب عمٌي إذا قمت كخرجت مف مشيد كمجمع كالشجاع إذا حاف حينو لقيني في 

 ركة.المع
  كال أبيت عمى ما فات حسرانا  ال أشرئب إلى ما لـ يفت طمعان 

 يقاؿ اشرأب إلى الشيء إذا تطمع نحكه كالحسراف فعبلف مف الحسرة.
  كلك حممت إلى الجير مآلنا  كال أسر بما غيرم الحميد بو

 يا.يقكؿ ال أسر بما آخذه مف غيرم ألنو المحمكد عمى إعطائو كلك مؤلت إلٌي الدىر عطا
  ما جمت حيا كما قمقف كيرانا  اليجذبف ركابي نػحػكه أحػد

 أم ال أقصد أحدا ما حييت كما حركت ركابي اككارىا يعني ال يستحؽ أحد أف أقصده.
 بعرانا إلى سعيد بف عبد اهلل  لك استطعت ركبت الناس كميـ

ظيار ذل ؾ بأجرائيـ مجرل سائر يقكؿ لك قدرت ألظيرت ما كراء ظكاىرىـ مف المعاني البييمية كا 
نما كنت أفعؿ ذلؾ ألنو لك عقؿ لـ كبعرانا حاؿ لمناس كقاؿ ابف عباد في ىذا  الحيكاف بالرككب كا 
البيت أراد أف يزيد عمى الشعراء في ذكر المطايا فأتى باخرل الحزايا قاؿ كمف الناس أمو فيؿ 

األمر عمى ما قاؿ ألف الشاعر  ينشط لرككبيا كلمممدكح أيضا عصبةه ال يحب أف يركبكا إليو كليس
إذا ذكر الناس فقد يخرج مف جممتيـ كثير مف الناس كما قاؿ، أال إف خير الناس حيا كميتان، أسير 
ثقيؼو عندىـ في السبلسؿ، لـ يفضؿ السرٌم عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كأصحابو بيذا 

ف كاف قد أكد بقكلو حيا كميتا عمى أنو خصص في   البيت الثاني كىك قكلو: البيت كا 
  عما يراه مف اإلحساف عميانا  فالعيس أعقؿ مف قكـو رأيتيػـ

قد ظير في ىذا البيت أنو إنما يمتطي مف الناس المئاـ الذيف عمكا عف طريؽ اإلحساف فمـ يركا 
 منو ما رآه الممدكح 
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ف قؿ الجػكاد لػو ف لـ يرض أقرانا  ذاؾ الجكاد كا    ذاؾ الشجاع كا 

ف قؿ لو ىذا اإلسـ كىذه الصفة كىك يعني  ليس يمكننا أف نصفو في جكده بصفةو فكؽ الجكاد كا 
ف كاف يكصؼ بيذا الكصؼ. ف لـ يرض قرنا مف الناس يعني أنو فكؽ كؿ شجاع كا   الشجاع كا 

  فمك أصيب بشيءو منو عزانا  ذاؾ المعد الذم تقنكا يداه لنػا

لمشعراء كالزائريف فمك أصيب بشيء مف ذلؾ الماؿ عزانا  أم ما يجمعو مف الماؿ كيقتنيو إنما يقتنيو
ف كاف في يده كيقاؿ قنكت الشيء أقنكه قنكا.  ألف ذلؾ الماؿ لنا كا 

 أزمانػا حتى تكىمف لؤلزماف  خؼ الزماف عمى أطراؼ أنممو

 يعني أف الزماف في يده كتحت تصرفو فيك يصرفو عمى إرادتو فكأف أناممو أزماف لؤلزماف لتقميبيا
 أياىا كالزماف يقمب األحكاؿ كأناممو تقمب الزماف فكأنيا زماف لمزماف.

  كالسيؼ كالضيؼ رحب الباع جذالنا  يمقى الكغى كالقنا كالػنػازالت بػو

 نػشػكانػا كمف تكرمو كالبػشػر  تخالو مف ذكاء القمػب مػحػتػمػيان 

 كرمو كظيكر بشره كأنو سكراف.متحتميا متكقدا شديد الحرارة أم لحدة قمبو كأنو متكقد كمف 
  في جكده كتجر الخيؿ أرسانا  كتسحب الحبر القينات رافػمةن 

يريد أف جميع ما ينفقو مف مالو فما يمبسو الجكارم كترفؿ فيو مف ثياب الحسف فيك مف جكده 
 ككذلؾ ما تجر خيمنا مف األرساف.

  كمف يبشره بالماء عطشانا  يعطى المبشر بالقصاد قبميـ

بشره بالزكار كالعفاة قبؿ اتيانيـ يعطيو لبشارتو كما يعطى مف يبشره بالماء إذا كاف عطشاف مف 
يعني أنو يسر بالزائريف كما يسر بالماء عند العطش كما قاؿ أبك تماـ، يبشره خدامو بعفاتو، كما 

 بشر الظمآف بالماء كاشمو، 
  نانافي قكميـ مثميـ في الغر عد  جزت بني الحسف الحسنى فإنيػـ

أم كانت الحسنى ليـ جزاء فإنيـ في قكميـ مثؿ قكميـ في عدناف الغر كعدناف بدؿ مف الغر 
  يعني أنيـ خير قكميـ كقكميـ خير عدناف الغر كىذا مف قكلو تعالى فمو جزاء الحسنى 

 إال كنحف نراه فييـ اآلنا  ما شيد اهلل مف مجد لسالفيـ

 آبائيـ كأحسابيـ فمـ ييدمكه كلـ يضيعكه حتى بقي فييـ. يعني أنيـ حماة المجد حامكا عمى شرؼ

 فرسانا في الخط كالمفظ كالييجاء  إف ككتبكا أك لقكا أك حكربكا كجدكا
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ىذا تفصيؿ ما اجممو في البيت الذم قبمو يعيف أنيـ كتاب فضبلء شجعاف كآبائيـ فيـ فرساف 
ألقراف في القتاؿ ألنو ذكر الحرب بعده إنما الكتابة كالببلغة كالحرب كليس يريد بقكلو لقكا مبلقاة ا

 يريد مبلقاة األقراف في الخطابة كالمكالمة كقد فسر في المصراع الثاني.
  عمى رماحيـ في الطعف خرصانا  كأف ألسنيـ في النطؽ قد جعمػت

الخرصاف جمع خرصو كىك حمقة السناف كيريد بيا األسنة ىاىنا يريد أف أسنتيـ ماضية نافذة 
ذا تالؽ في الندل كبلمو المصقكلخمت فكأن يا السنيـ في النطؽ كىذا منقكؿ مف قكؿ البحترم، كا 

 لسانو مف عضبو.
  أك نشقكف مف الخطى ريحانا  كأنيـ يردكف المكت مف ظمإو 

أم لحرصيـ عمى المكت كسيكلة أمر الحرب عمييـ صار المكت عندىـ كالماء لمظمآف كصارت 
 الرماح كالريحاف الذم يشـ.

  أعدل العدل كلمف آخيت إخكانا  الكائنيف لمف أبػغػى عػداكتػو

نصب الكائنيف عمى المدح كأنو قاؿ أعني الكائنيف فيك مثؿ قكؿ البحترم، أخ لي ال يدني الذم 
 أنا مبعده، لشيء كال يرضى الذم أنا ساخطو.

  ظمى الشفاه جعاد الشعر غرانا  خبلئؽ لك حكاىا الزنج النقمبػكا

لخبلئؽ الخمؽ جمع الخمقة كىي الخمؽ كليس يريد السجايا ألف السجايا الحساف قد تككف في يريد با
الصكر القبيحة كالزنج ال يجتمع فييـ بياض الكجو مع جعكدة الشعر كدقة الشفاه لف شفاىيـ 

غميظة كىـ سكد األلكاف كمعنى ظمى الشفاه دقاؽ الشفاه كأنيا لـ ترتك فتغمظ كالمعنى لك أف خمقيـ 
لمزنج لحسنكا مع جعكدة شعكرىـ فكانكا احسف خمؽ اهلل تعالى ىذا معنى قد ذكرناه إال أف الخميقة 

ذا حممنا الخبلئؽ عمى السجايا فسد معنى البيت ألف الخمقة ال تتغير  بمعنى الخمقة ال تصح كا 
 بالسجية.

  ليا اضطراران كلك أقصكؾ شنآنا  كأنفس يممػعػيات تػحػبػيػـ

معي الحاد الفطنة يقكؿ ليـ أنفس زكية كتحبيـ ألجؿ أنفسيـ ضركرة كلك أبعدكؾ اليممعي كاألل
 بغضا لؾ يعني أف مف عادكه يحبيـ لما فييـ مف الفطانة فحبيـ ضركرة 

  ككالداتو كألبانان كأذىانا  الكاضحيف أبكاتو كأجبنةن 
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ف كاضح الجبيف إذا كاف يريد باألبكات اآلباء يعني أف آباءىـ معركفكف كأنسابيـ ظاىرة كيقاؿ فبل
 حسف المنظر بييا كما قاؿ ابف غنمة، كأف جبينو سيؼ صقيؿ، 

 أحدانػا إف الميكث تصيد الناس  يا صائد الجحفؿ المرىكب جانبو

 أحداف جمع كاحد كأصمو كحداف يقكؿ أنت تصيد الجيش كمو كالميث يصيد كاحدان فكاحدان 
نما ييب  ككاىبان كؿ كقتس كقتي نائمػوً   الكىاب أحػيانػا كا 

 خزانػا ثـ اتخذت ليا السؤاؿ  أنت الذم سبؾ األمكاؿ مكرمةن 

سبؾ األمكاؿ إم جمعيا كصفاىا كاستخمصيا ثـ أتخذ السؤاؿ خزانا مكرمةن أم سمميا إلييـ كما 
يسمـ الماؿ إلى الخازف كىك مف قكؿ البحترم، جمؿ مف ليى يشككف في القـك أىـ مجتدكه أك 

 خزانو، 
  لـ تأت في السر ما لـ تأت إعبلنا  نؾ إذا أخميت مػرتػقػبعميؾ م

أخميت كجدت خاليا كيركل خميت أم صادفت مكانا خاليا أم كانؾ رقيب نفسؾ فمست تفعؿ في 
 الخبل ما ال تفعمو في المبل كما قاؿ، كالكاحد الحالتيف السر كالعمف، 

 ظانايق أنا الذم ناـ إف نبيت  ال أستزيدؾ فيما فيؾ مف كرـو 

 يقكؿ أف استزيدؾ كرما كنت كمف نبو يقظاف كاليقظاف ال ينبو كذالؾ أنت ال تستزاد كرما.
  كرد سخطا عمى األياـ رضكانا  فإف مثمؾ باىيت الػكػراـ بػو

أم بمثمؾ أباىي الكراـ كارضى بو عف األياـ كالمعنى أنؾ ترد الساخط عمى األياـ راضيا بإحسانؾ 
 كانعامؾ.

 قدران كأرفعيـ في المجد بنيانا  ذكرا كأكبػرىػـكأنت أبعدىـ 

 كشرؼ الناس إذ سكاؾ إنسانا  قد شرؼ اهلل أرضان أنت ساكنيا

قاؿ ابف جنى ال يعجبني قكلو سكاؾ ألنو ال يميؽ بشرؼ الفاظو كلك قاؿ انشأؾ أك نحكه كاف اليؽ 
ة بشرؼ القرآف كال تميؽ بمفظ قاؿ أبك الفضؿ العركضي فيما امبله عمٌي سبحاف اهلل أتميؽ ىذه المفظ

المتنبي يقكؿ اهلل تعالى الذم خمؽ فسكل كقاؿ بشرا سكيان ثـ قاؿ فسكاؾ فعدلؾ كقاؿ ثـ سكاؾ رجبل 
كقاؿ ابف فكرجة نياية ما يقدر عميو الفصيح أف يأتي بألفاظ القرآف كالفاظ الرسكؿ أف ألفاظ 

ي الفتح أنو يقدر عمى تبديؿ الفاظ ىذا الصحابة بعده ثـ عٌد األيات التي ذكرناىا قاؿ كعند أب
الشعر بما ىك خير منو كقرأت عمى أبي العبلء المعرم كمنزلتو في الشعر ما قد عممو مف كاف ذا 
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أدب فقمت لو يكما في كممةو ما ضر أبا الطيب لك قاؿ مكاف ىذه الكممة كممة أخرل أكردتيا فأباف 
ف أنؾ تقدر عمى إبداؿ كممةو كاحدةو مف شعره بما لي عكار الكممة التي ظننتيا ثـ قاؿ لي ال تظن

ىك خير منيا فجرب إف كنت مرتابا كىا أنا أجرب ذلؾ منذ العيد فمـ أعثر بكممة لك ابدلتيا بأخرل 
 كاف اليؽ بمكانيا كليجرب مف لـ يصدؽ يجد األمر عمى ما أقكؿ.

 كقاؿ يمدح أبا أيكب أحمد بف عمراف 

  ي الصفات بعيد مكصكفاتيادان  سرب محاسنو حرمت ذكاتيػا

يريد بالسرب جماعة النساء يقكؿ ىك أم سربه حرمت ذكات محاسنو كذكات محاسف السرب ىف 
السرب ككأنو قاؿ ىك أم سرب حرمتو أم حيؿ بيني كبينو كىك داني الصفات ألف الكصؼ قكؿ 

يقكؿ ىذا السرب كىك قادر عميو متى أراده إال أف المكصكؼ بيذه الصفة كىك السرب بعيد فكأنو 
بعيد مني كذكره حاضر كاضاؼ ذكات إلى المضمر كال يجكز ذلؾ عند سيبكيو البتة كأصحابو ال 

 يجيزكف أف تقكؿ ىذا رجؿ ضربت ذاه أم صاحبو كأجاز ذلؾ أبك العباس المبرد.
  بشران رأيت ارؽ مف عبراتيا  أكفى فكنت إذا رميت بمقمتي

رف كيجكز أف يريد عمكف في ىكادجيف لممسير كالبشر أم اشرؼ السرب عمى مكاف عاؿو لما س
جمع البشرة كىي ظاىر الجمد أم إذا كقع بصرم عمى بشرتيا رأيت ارؽ كالطؼ مف عبرات المقمة 
كيجكز أف يككف الضمير لمبشر كأراد بالعبرات عرقيف الذم يسيؿ منيا كيككف فييا اشارة إلى انيف 

زان كىك ما ارتفع مف األرض يقكؿ إذا نظرت إلى النشر قد عرقف مف اإلعياء كركل الخكارزمي نش
الذم أكفى عميو السرب رأيتو لطكؿ البعد في صكرة السراب كالسراب أرؽ مف العبرات كالضمير 

 لممقمة.
  تتكىـ الزفرات زجر حداتيا  يستاؽ عيسيـ أنيني خمفػيػـ

 لحداة فسائيا أنيني كزفرتي.يقاؿ ساقو كاستقاه كالمعنى أف اإلبؿ تظف زفراتي لشدتيا أصكات ا
  شجر جنيت المكت مف ثمراتيا  ككأنيا شجر بػدا لػكػنػيػا

العرب تشبو األبؿ المرحكلة عمييا ىكادجيا بالنخؿ كالشجر كالسفف كؿ ذلؾ قد جاء في اشعارىـ 
، قد  كركل ابف جنى بمكت المر مف ثمراتيا قاؿ كىك مف قكؿ أبي نكاس، ال أذكد الطير عف شجرو

 ت مف ثمره، كاراد أنيا سارت باألحبة ككانت سبب فراقف كىك المر الذم جناه منيا.بمك 
  لمحت حرارة مدمعي سماتيا  ال سرت مف إبؿو لك أني فكقيا
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يريد حرارة عينيو في البكاء كجمع الحزف يككف سخينا حارا كليذا يقاؿ في الدعاء عمى اإلنساف 
ى تسخف عينو كقاؿ ابف جنى أراد حرارة ذم مدمعي اسخف اهلل عينيو أم أبكاه كجدا كحزنا حت

يعني الدمع فحذؼ المضاؼ ألف المدمع مجرل الدمع مف العيف دعا عمى تمؾ اإلبؿ بأف ال تسير 
 ثـ ذكر أنو لك كاف فكقيا لمحت سماتيا حرارة دمكعو كمعنى لمحت محت البلـ الذم فيو لمكاف لك 

  مت مف حسراتياكحممت ما حم  كحممت ما حممت مف ىذم الميا

 ىذا دعاء يقكؿ كنت حامؿ ما حممتو مف ىؤالء النسكة ككنت حاممة ما حممتو مف حسرات فراقيف.
 ألعؼ عما في سراكيبلتيػا  إني عمى شغفي بما في خمرىا

قاؿ ابف عباد كانت الشعراء تصؼ المآزر تنزييا اللفاظيا عما يستشنع ذكره حتى تخطا ىذا 
تصريح ككثير مف العير احسف مف ىذا العفاؼ كسمعت أبا الفضؿ الشاعر المطبكع إلى ال

العركضي يقكؿ سمعت أبا بكر الشعراني يقكؿ ىذا ما غير عميو الصاحب ككاف المتنبي قد قاؿ 
ألعؼ عما في سرابيبلتيا جمع سرباؿ كىك القميص ككذا ركاه الخكارزمي يقكؿ أنا مع حبي 

 لكجكىيف أعؼ عف أبدانيف.
 كة في كؿ مميحةو ضراتيا  الفتكة كاألبكترل المركة ك 

يقكؿ ىف يريف ىذه األشياء كالخصاؿ مني ضراتيف ألنيا تمنعني الخمكة بيف كيركم كترل المركة 
بالرفع ككذلؾ ما عطؼ عمييا ككؿ بالنصب عمى اسناد الفعؿ إلى المركة كقد فسر ىذا البيت بما 

 قاؿ: 

   الخكؼ مف تبعاتيافي خمكتي ال  ىف الثبلث المانعػانػي لػذتػي

 يقكؿ ىذه األشياء تمنعني المذة بيف في الخمكة ال ما يتخكؼ مف تبعات المذة.
 ثبت الجناف كأنني لـ آتيا  كمطالبو فييا اليبلؾ اتيتيا

ثبت الجناف ثابت القمب قاؿ العجاج، ثبت ما صيح بالقـك كقره، يقكؿ قمبي كأنا قد أتيتيا كيك كأنا 
 مبو كأنو ال يفزع مف شيء.لـ آتيا يصؼ قكة ق

  أقكات كحشو كف مف أقكاتيا  كمقانبو بمقانب غػادرتػيػا

المقانب جمع المقنب كىك الجماعة مف الخيؿ يقكؿ رب جيش قد تركتيـ بجيش آخر أقكات كحكشو 
كانت تمؾ الكحكش مف أقكاتيا أم كانكا يصيدكف الكحكش فيتقكتكنيا فمما قتمتيـ صاركا قكتا 
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ا عمى مذىب العرب في أكميـ كؿ ما دب كدرج ألنو ال يتقكت في الشرع مف الكحكش لمكحكش كىذ
 ما يتقكت الناس.

  أيدم بني عمراف في جبياتيا  أقبمتيا غرر الجياد كػأنػمػا

اقبمتيا ألياء لممقانب التي اىمكيا كيقاؿ اقبمتو الشيء أم كجيتو إليو كجعمتو قبالتو مما يميو كعني 
جرت العادة في جمع يد النعمة باأليادم كفي يد العضك باأليدم كاستعمؿ أبك باأليدم النعـ ك 

الطيب ىذه في مكاف تمؾ في المكضعيف جميعا أحدىما ىذا البيت كالثاني قكلو فتؿ األيادم 
 كبياض يد النعمة مجاز كالشاعر يكرد المجاز مكارد الحقيقة.

  لباتيافي ظيرىا كالطعف في   الثابتيف فركسةن كػجػمػكدىػا

إذا رفعت الطعف فالكاك لمحاؿ كمعناه اف الطعف ينزؼ الخيؿ كىـ يثبتكف في تمؾ الحاؿ فإذا 
 خفضت فمعناه يثبتكف في ظيكرىا ثبات الطعف في صدكرىا.

  كالراكبيف جدكدىـ أماتيا  العارفيف بيا كما عرفتيـ

ـ كما يقاؿ مررت بقالـك كاف الكجو أف يقكؿ كالراكب جدكدىـ ألنو في معنى الذيف ركب جدكدى
القائـ أخكىـ أم الذيف قاـ أخكىـ إال أف ىذا عمى قكؿ مف يقكؿ ذىبكا اخكتؾ، كقاما أخكاؾ كالذم 
يذكره الناس في معنى ىذا البيت أف ىذه الخيؿ تعرفيـ كىـ يعرفكنيـ ألنيا مف نتائجيـ تناسمت 

بيات قبمو يدؿ عمى أنو يصؼ عندىـ فجدكد الممدكحيف كانت تركب أمات ىذه الخيؿ كسياؽ األ
ذا كاف كذلؾ لـ يستقـ ىذا المعنى إال  خيؿ نفسو ال خيؿ الممدكحيف كىك قكلو أقبمتيا غرر الجياد كا 

أف يدعى مدعو أنو قاتؿ عمى خيؿ الممدكحيف كأنيـ يقكدكف الخيؿ إلى الشعراء قاؿ ابف فكرجة 
اؿ مراسو ليا كالخيؿ تعرفيـ أيضا كالذم عندم أنو يصؼ معرفتيـ بالخيؿ كال يعرفيا إال مف ط

نما يزكؿ اإلشكاؿ بأف يقاؿ الجياد  ألنيـ فرساف ىذا كبلمو كلـ يكضح أيضا ما كقع بو اإلشكاؿ كا 
أسـ الجنس ففي قكلو غرر الجياد أراد جياد نفسو كفيما بعده أراد خيؿ الممدكحيف كالجياد تعـ 

أف جدكدىـ كانكا مف ركاب الخيؿ أم أنيـ  الخيميف جميعا كقكلو كالراكبيف جدكدىـ أماتيا يريد
عريفكف في الفركسية طالما ركبكا الخيؿ فيذه الخيؿ مما ركب جدكدىـ أماتيا كيشبو ىذا في 

المعنى قكؿ أبي العبلء المعرم، يا ابف األكلى غير زجر الخيؿ ما عرفكا، إذ تعرؼ العرب زجر 
يطمؽ عمى مف يعقؿ ىذا ىك الغالب في  الشاء كالعكر، كيقاؿ األمات فيما ال يعقؿ كاألميات

 االستعماؿ كيجكزعمى العكس مف ىذا.
  ككأنيـ كلدكا عمى صيكاتيا  فكأنيا نتجت قياما تحتػيػـ
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الصيكة مقعدة الفارس يقكؿ لشدة إلفيـ الفركسية كطكؿ مراسيـ رككب الخيؿ كأنيا كلدت تحتيـ 
 ككأنيـ كلدكا عمييا.

  ثؿ القمكب ببل سكيداكاتيام  إف الكراـ ببل كراـو منػيػـ

 يعني أنيـ خمص الكراـ فيـ بمنزلة السكيداء مف القمب.
 كالمجد يغمبيا عمى شيكاتيػا  تمؾ النفكس الغالبات عمى العبل

أم يغمبكف الناس عمى العبل كيغمبيـ المجد فيحكؿ بينيـ كبيف شيكاتيـ التي جعمت في بنى آدـ 
 مما يغر كيشيف.

 بيدم أبي أيكب خير نباتيػا  سقت الكرلسقيت منابتيا التي 

جعؿ اجكادىـ كآباءىـ منابت لنفكسيـ لما أراد أف يدعك ليا بالسقي إذ كانت المنابت محتاجة إلى 
السقي كلما جعميـ منابت جعؿ أبا أيكب أكـر نبات تمؾ المنابت يقكؿ سقى اهلل منابت ىذه النفكس 

اشرؼ ىذه النفكس المذككرة كجعؿ النبات يسقى  بيدم أبي أيكب الذم ىك خير نباتيا أم نفسو
المنابت إغرابا في الصنعة قاؿ ابف جنى أم ال أزاؿ اهلل ظمو كعرفو عف أىمو كذكيو قاؿ ابف 

فكرجة ليس الغرض أف يدعك لقـك أبي ايكب بأفضالو عمييـ كلكف الغرض تعظيـ شأف عطائو 
 أيكب  كأنو لك دعا بأف يسقييـ الغيث كاف دكف سقيا ندل أبي

 أكقاتيا بؿ مف سبلمتيا إلى  ليس التعجب مف مكاىب مالوً 

نما نتعجب كيؼ سممت مف بذلو كتفريقو إلى أف  يقكؿ لسنا نتعجب مف كثرة مكاىبو كعطاياه كا 
 كىبيا ألنو ليس مف عادتو اإلمساؾ كمعنى إلى أكقاتيا إلى أكقات بذليا.

 ء مف عاداتياما حفظيا األشيا  عجبان لو حفظ العناف بأنػمػؿو 

 أحصى بحافر ميره ميماتيػا  لك مر يركض في سطكر كتابةو 

يصفو بالفركسية فإف فرسو يطاكعو عمى ما كمفو كخص الميـ ألنو اشبو بالحافر مف جميع حركؼ 
 المعجـ.

 أخراتيا حتى مف اآلذاف في  يضع السناف بحيث شاء مجاكال

ة يعني الطمب يصفو بالحذؽ كالثقافة في الطعاف مجاكال مفاعبل مف الجكالف كبالحاء مف المحاكل
 يقكؿ يقدر أف يضع سنانو في ثقب األذنيف.

 ليست قكائميف مف آالتيػا  تكبك كراءؾ يا ابف أحمد قرح
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القرح جمع قارح مف الخيؿ كىك الذم أتى عميو خمس سنيف كاستكمؿ قكتو أم قكائميف ال تصمح 
د إلى كراء كىي مؤنثة كتصغيرىا كرية بالتاء كيجكز أف التباعؾ في طريقؾ كالياء مف آالتيا تعك 

تعكد ألى القرح أم أنيا إذا اتبعتؾ لـ تعنيا قكائميا فميست مف آالتيا كىذا مثؿ يريد أف الكبار 
كالفحكؿ إذا رامكا لحاقؾ في مدل الكـر كبكا كلـ يمحقكؾ كالمعنى أف سبيمؾ في العمى تخفى 

 اف قكيان كالقارح مف الخيؿ.كعكرتو عمى مف تبعؾ فيعثر كأف ك
  أجرل مف العسبلف في قنكاتيا  رعد القكارس منؾ في أبدانيػا

الرعد جمع رعدة كعسبلف الرمح اضطرابو يقكؿ االرتعاد في ابداف الفكارس مف خكفؾ اظير 
 كأجرل مف االىتزاز في رماحيـ.

  بؾ رآء نفسؾ لـ يقؿ لؾ ىاتيا  ال خمؽ أسمح منؾ إال عػارؼ

قمكب مف رأل كما قالكا نآء كنأم يقكؿ ال أحد اسمح منؾ إال إنساف رآؾ فعرفؾ فمـ يسألؾ أف راء م
 تيب لو نفسؾ كىذا مف قكؿ اآلخر، كلك لـ يكف في كفو غير ركحو، لجاد بيا فميتؽ اهلل سائمو، 

 آياتيا ترتيمؾ السكراًت مف  غمت الذم حسب العشكر بآيةو 

القرآف كالترتيؿ التبييف في القراءة يقكؿ الذم يحسب العشكر الغمت مثؿ الغمط كالعشكر اعشار 
يعني القرآف كالقرآف كمو عشكر كىي معجزة كاحدة كترتيمؾ في حسف قراءتؾ كبيانؾ معجزة أيضا 
فمف سمع ترتيمؾ فمـ يعده آيةن فيك غالط بآية ألف ترتيمؾ في اإلعجاز مثميا فكجب الحاقو بيا 

 مؾ معجزة فيما معجزتاف.حتى يقاؿ القرآف معجزة كترتي
  كيبيف عتؽ الخيؿ في أصكاتيا  كـر تبيف في كبلمؾ مػاثػبلن 

الماثؿ الظاىر إذا سمع إنساف كبلمؾ عرؼ كرمؾ كما أف الفرس الكريـ إذا صيؿ عرؼ عتقو 
 بصييمو كالمعنى أف كبلمؾ أمر بالعطاء ككعد باإلحساف كما أشبو ذلؾ مما يدؿ عمى كرمؾ.

  ال تخرج األقمار عف ىاالتيا  حؿٍّ نمػتػوي أعيا زكالؾ عف م

شبيو في عمك محمو بالقمر لذلؾ ضرب لو المثؿ في أنو ال يزكؿ عف شرؼ محمو كالقمر الذم ال 
 يخرج مف ىالتو كىي الدائرة حكلو.

 أنت الرجاؿ كشائؽ عبلتيػا  ال نعذؿ المرض الذم بؾ شائؽ
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م أصابؾ غير ممكـو في إصبتو إياؾ ألنؾ تشكؽ يقاؿ شاقو إذا حممو عمى الشكؽ يقكؿ المرض الذ
كؿ شيء إلى زيارتؾ لما يسمع مف اعاجيب اخبارؾ فتشكؽ الرجاؿ إلى قصدؾ كتشكؽ عبلت 

 الرجاؿ أيضا كمف عبلتيا مرض الشكؽ إلى الممدكح يقكؿ فأنت تشكقيا كتنتقؿ إليؾ عنيـ.
  فأضفت قبؿ مضافيا حاالتيا  فإذا نكت سفران إليؾ سبقتيػا

مضاؼ ىينا مصدر بمعنى اإلضافة يقكؿ إذا أرادت الرجاؿ السفر إليؾ سبقتيا بإضافة أحكاليا ل
نما يريد إقامة العذر لممرض الذم بو كجميع الناس رككا سبقتيا بالتاء قاؿ ابف  قبؿ إضافتؾ أياىا كا 

ت الرجاؿ فكرجة كالصكاب عندم سبقنيا بالنكف لف المعنى إذا نكت الرجاؿ السفر إليؾ سبقت العبل
فجاءتؾ قبميا كيصح سبقتيا بالتاء عمى تمحؿ كىك إف يقاؿ سبقت إضافتيا أم إضافة حاالتيا 

 فيككف مف باب حذؼ المضاؼ كيريد بالحاالت حاالت المرض الذم ذكر 

  ما عذرىا في تركيا خيراتيا  كمنازؿ الحمى الجسـك فقؿ لنا

لجسـك كيقاؿ حمى كحمة قاؿ الشاعر، يقكؿ ال عذر لمحمى في تركيا جسمؾ إذا كاف أفضؿ ا
 لعمرم لقد بر الضباب بنكئو، كبعض البنيف حمةه كسعاؿ، 

 لتأمؿ األعضاء ال آلذاتيا  أعجبتيا شرفان فطاؿ كقكفيا

يقكؿ أعجبت الحمى بما رأت فيؾ مف خصاؿ الكـر كالشرؼ فاقامت في بدنؾ لتتأمؿ اعضاءؾ 
 اة مصدر أذل يأذم أذل كأذاةن.المشتممة عمى تمؾ الخصاؿ ال لتؤذيؾ كاألذ

 حتى بذلت ليذه صحاتيا  كبذلت ما عشقتو نفسؾ كمو

يقكؿ كؿ ما احبتو نفسؾ قد بذلتو حتى بذلت ليذه العمة صحتؾ يريد أنو بذكؿ يبذؿ كؿ شيء 
 يحبو.

 كتعكدؾ اآلساد مف غاباتػيػا  حؽ الككاكب أف تزكرؾ مف عمك

دةن لؾ ألنيا شريكتؾ في العمك ككذلؾ اآلساد ألنيا مف عمك مف فكؽ يقكؿ حقيا أف تأتيؾ عائ
 تشبيؾ في الشجاعة.

 ككناتيػا فمكاتيا كالطير مف  كالجف مف ستراتيا كالكحش مف

يريد أف جميع األجناس مف الحيكاف تتألـ لعمتؾ لعمكـ نفعؾ فمك قدرت عمى عيادتؾ ألتتؾ كالككنة 
 اسـ لكؿ ككر كعش كىي مكاقع الطير.

  كنت البديع الفرد مف أبياتيا  نا فكاف قصػيدةن ذكر األناـ ل
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 كحيكتيػا كمماتيا كمماتيا  في الناس أمثمة تدكر حيكتيا

أمثمة جمع مثاؿ يعني أنيـ أشباه الناس كليسكا بناس كال فصؿ بيف حيكتيـ كمكتيـ ألنو ال خير 
.  فييـ كتدكر صفة األمثمة كمعناه تنتقؿ مف حاؿو إلى حاؿو

  حتى كفرت عمى النساء بناتيا  ر نسؿو مثميػاىبت النكاح حذا

خفت إف تزكجت أف يككف لي كلد مثؿ ىؤالء فتركت البنات مكفكرةن عمى األميات لـ أتزكج كاحدة 
 منيٌف.

 ممؾ البرية ألستقؿ ىباتيػا  فاليـك صرت إلى الذم لك أنو

ى أنو لك عـ البرايا أم لك كانكا مممككيف لو ثـ كىبيـ الستقؿ ذلؾ كمف ركل كىب كاف المعن
 بالعطاء الستقميا.

  نظرت كعثرة رجمو بدياتيا  مسترخصه نظره إليو بما بػو

يقكؿ لك اشترت البرية نظرا إلييا باعينيا لكاف رخيصا كلك فديت عثرة رجمو بديات البرية لكاف 
أف غبار  الفداء رخيصا أيضا يعني أف دية عثرتو أكثر مف ديات البرية كيركل كعثير رجمو يعني

 رجمو لك اشترل بديات الكرل لكاف رخيصا.
 كقاؿ يمدح عمٌي بف أحمد بف عامر األنطاكي.

  كحيدا كما قكلي كذا كمعي الصبر  أطاعف خيبلن مف فكارسيا الػدىػر

أراد بالخيؿ الحكادث يقكؿ أقاتؿ عسكرا الدىر أحد فكارسو كالمعنى أني أقاتؿ الدىر كاحداثو كحيدا 
ـ رجع عف ىذا كقاؿ لـ أقكؿ أني كحيد كالصبر معي يريد مقاساتو شدائد الدىر ال ناصر لي ث

 كنكائبو كصبره عمى ذلؾ.
  كما ثبتت إال كفي نفسيا أمري   كأشجع مني كؿ يكـو سبلمتي

يقكؿ سبلمتي في بقائيا معي في ىذه المطاعتو أشجع مني كىذا مجاز كالمعنى أني أسمـ مف ىذه 
كال ميجتي بضرب ثـ قاؿ كما بقيت سبلمتي معي إال ألمـ عظيـ يظير  الحكادث فبل تصيب بدني

 عمي بدني.
  تقكؿ أمات المكت أـ ذعر الذعري   تمرست باآلفات حتى تركػتػيػا
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يقكؿ تحككت باآلفات مف األسفار كالحركب حتى قالت اآلفات أمات المكت حيث ال يصيب ىذا 
ز كالمعنى أف اآلفات لك قدرت عمى النطؽ لقمت المتمرس بي أـ ذعر الذعر فبل يذعره كىذا مجا

 ىذا القكؿ لكثرة ما تراني أمارسيا مف غير خكؼو يمحقني كال ىبلؾو يصيبني.
  سكل ميجتي أك كاف لي عندىا كتري   كأقدمػت أقػداـ األتػي كػأف لػي

ميجة يقكؿ أقدمت عمى الشدائد كاألىكاؿ إقداـ السيؿ الذم ال يرده شيء كأف لي سكل ميجتي 
 أخرل أف فاتتني ميجتي كانت لي بدال أك كأف لي حقدا عند ميدتي فأنا أريد إىبلكيا.

  فمفترؽ جاراًف دارىما العمر  ذر النفس تأخذ كسعيا قبؿ بينيا

جعؿ الجسـ كالركح جاريف كالعمر دارىما كصحبتيما تككف مدة العمر فإذا فنى العمر افترقا يقكؿ 
 تريد مف لذةو أك ماؿ أك حرب فإنيا غير باقيةو مع الجسـ.دع نفسؾ تأخذ ما تطيؽ مما 

  .مثؿ سبقو كيعني بالفتكة البكر التي لـ يفتؾ مثميا فميس المجد إال ضرب السيؼ كقتؿ األعداء اغتياال كالبكر مف كؿ شيء الذم لـ يكف لو كال تحسبف أف كماؿ الشرؼ أف تشتغؿ بشرب الخمر سماع القياف

 الػػػػػػػمػػػػػػػجػػػػػػػر كالػػػػػػػعػػػػػػػسػػػػػػػكػػػػػػػر لؾ الػػػػػػػيػػػػػػػبػػػػػػػكات الػػػػػػػسػػػػػػػكد  اؿ كأف ترلكتضريب أعناؽ الرج

 اليبكات الغبرات كالمجر الجيش العظيـ.
  تداكؿ سمع المرء أنمموي العشري   كتركؾ في الدنيا دكيِّا كأنػمػا

الريح كحفيؼ الشجر يقكؿ كأف تترؾ في الدنيا جمبة كصياحا الدكم الصكت العظيـ يسمع مف 
عظيما كأف المرء سٌد مسامعو بأناممو عمى كجو التداكؿ إذا انأل كاحدةن أدنى أخرل كذلؾ أف 

اإلنساف إذا سد أذنو سمع ضجيجا كجمبة كنقؿ بعضيـ ىذا المعنى كجعؿ ذلؾ خرير دمكعو فقاؿ، 
مكعي خرير، كيجكز أف يريد أنو ال يسمع إال الضجة فأحش صماخيؾ بسبابتي، كفيؾ تسمع لد

 حتى كأنو سد مسامعو عف غيرىا.
 الشكػر عمى ىبةو فالفضؿ فيمف لو  إذا الفضؿ لـ يرفعؾ عف شكر ناقصو 

ذا صار مشككران  يقكؿ إذا لـ يرفعؾ فضمؾ عف األنبساط إلى المئيـ فقد الزمؾ األخذ منو شكره كا 
م إذا اضطرتؾ الحاؿ إلى الشكر اصاغر النار عمى ما تتبمغ بو فإف الفضؿ لو كقاؿ ابف جنى أ

فالفضؿ فيؾ كلؾ ال لمممدكح المشككر كقاؿ أبك الفضؿ العركضي يقكؿ أبك الطيب بالفضؿ فيمف 
لو الشكر كيقكؿ أبك الفتح بالفضؿ فيؾ كلؾ فيغير المفظ كيفسد المعنى كالذم أراد أبك الطيب أف 

عف شكر الناقص عمى ىبتو فتمدحو طمعا كتشكره عمى ىبتو  الفضؿ كاألدب إذا لـ يرفعاؾ
فالناقص ىك الفاضؿ ال أنت يشير إلى الترفع عف ىبة الناقص كالتنزه عف األخذ منو حتى ال 
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يحتاج ىك الفاضؿ ال أنت يشير إلى الترفع عف ىبة الناقص كالتنزه عف األخذ منو حتى ال يحتاج 
أبك الطيب أنو إذا كاف فضمؾ ال يرفعؾ عف شكر ناقصو إلى شكره كقاؿ ابف فكرجة الذم أراد 

عمى إحسافو منو إليؾ فإف الفضؿ لمف شكرتو ال لؾ ألنؾ محتاج إليو يعني أف الغنى خير مف 
األدب إذا كاف األدب محتاجا إلى الغنى ىذا كبلمو كليس في البيت ذكر الغنى كال الحاجة كجممتو 

الناقص حتى ال تحتاج إلى أف تشكره فيككف لو الفضؿ  أنو يحث عمى ترؾ اإلنبساط إلى المئيـ
بشكر الفاضؿ إياه كاألخذ منو كما قاؿ العركضي كالذم أدخؿ الشبية عمى أبي الفتح حتى قاؿ 

فالفضؿ فيؾ كلؾ أنو تاكؿ في قكلو فالفضؿ فيمف لو الشكر أنو يريد الشاكر كالشاكر لو الشكر مف 
نما أراد أبك الطيب بقكلو لو الشكر المشككر الذم حيث أنو يشكر إلى ىذا ذىب فأفسد الم عنى كا 

 يشكر عمى إحسانو.
 الفقػر مخافة فقرو فالذم فعؿ  كمف ينفؽ الساعات في جمع مالوً 

يقكؿ مف جمع الماؿ خكؼ الفقر كاف ذلؾ ىك الفقر ألنو إذا جمع منع كالمنع فقر كىذا كما قيؿ 
 قديما الناس في الفقر مخافة الفقر.

  عمييا غبلـه مؿ حيزكمًو غمري   ىؿ الجكر كؿ طمػرةو عمٌي أل

 الطمرة الفرس الكثابة نشاطا كالحيزـك الصدر كالغمر الحقد يقكؿ أنا كفيؿ ليـ بخيؿ فرسانيا ىؤالء.
  كؤكس المنايا حيث ال تشتيي الخمر  يدير بأطراؼ الػرمػاح عػمػييػـ

 الػبػحػر دو أننيجباؿ كبحرو شاى  ككـ مف جباؿو جبت تشيد أنػنػي اؿ

 يريد أف الجباؿ تشيد لي بالكقار كالحمـ كالبحار بالجكد كسعة القمب.
  مف العيس فيو كاسط الككًر كالظيري   كخرؽو مكاف العيس منو مكػانػنػا

قاؿ ابف جنى معنى البيت أف اإلبؿ كأنيا كاقفةه في ىذا الخرؽ كليست تذىب فيو كال تجيء كذلؾ 
برح منو أم فكما أنا نحف في ظيكر ىذه اإلبؿ ال نبرح منيا في أكاسط لسعتو فكأنيا ليست ت

اككارىا فكذلؾ ىٌف كأف ليا مف أرض ىذا الخرؽ ككار كظيرا فقد أقامت بو ال تبرحو ىذا كبلمو 
كقد خمط فيما ذكر إنما يصؼ مفازةن قد تكسطيا كىك عمى ظير البعير في جكزه فمكانو مف ظير 

كالمعنى أنا في كسط ظيكر األبؿ كاإلبؿ في كسط ظير الخرؽ كلـ  الناقة مكانيا مف الخرؽ
 يتعرض في ىذا البيت لكقكفيا كال لبراحيا ثـ ذكر سيرىا في البيت الثاني فقاؿ: 

  عمى كرةو أك أرضو معنا سفري   يخدف بنا في جكزه ككػأنػنػا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 272 

ف كنا نسير فكأننا كيؼ يتجو قكؿ أبي الفتح مع قكلو يخدف بنا كىذا يحتمؿ معنييف أحدىما  أنا كا 
ال نسير لطكؿ المفازة كأنو ليس ليا طرؼ كالكرة ال يككف ليا طرؼ كالكرة ال يككف ليا طرؼ 

ينتيي إليو السير لذلؾ قاؿ كأننا عمى كرة أك كاف أرض الخرؽ تسير معنا حيث كانت ال تنقطع 
، كالثاني أنو يصؼ شدة كما قاؿ السرٌم، كخرؽو طاؿ فيو السير حتى، حسبناه يسير مع الركابً 

سيرىـ كالكرة تكصؼ بكثرة الحركة كالتنزم كما قاؿ بشار، كاف فؤاده كرة تنزل، حذار البيف لك نفع 
الحذار، كاإلنساف إذا اسرع في السير أك في الركض رأل األرض كأنيا تسير معو مف الجانبيف 

 لذلؾ قاؿ أك أرضو معنا سفر.

  أفقو مف برقًو حمؿ حمري  عمى  كيـك كصمناه بمػيؿو كػأنػمػا

يصؼ إدآبيـ لمسير ككصميـ فيو اليـك بالميؿ كالضمير في أفقو يعكد إلى الميؿ كال يككف لميؿ أفؽ 
 إنما أراد أفؽ السماء في ذلؾ الميؿ 
  عمى متنو مف دجنو حمؿ خضر  كليؿ كصمنػاه بػيكـ كػأنػمػا

كالسكاد يسمى خضرة كمنو، في ظؿ  أم كأف عمى متف ذلؾ اليـك مف ظممة السحاب حمبل سكدا
 أخضر يدعك ىامو البكـ، أك يريد أنو سافر في أياـ الربيع 

  عبل لـ يمت أك في السحاب لو قبر  كغيث ظننا تػحػتػو أف عػامػرا

عامر جد الممدكح يقكؿ كأنو في السحاب قد ارتفع إليو كلـ يمت فيك يصب المطر عمينا صبا أك 
 اه بجكده قبره في السحاب فقد اعد

 يجكد بو لـ أجز كيدم صفر  أك ابف ابنو الباقي عمي بف أحمد

يقاؿ صفرت اليد تصفر صفرا فيي صفر كال يقاؿ صفرة يقكؿ لك لـ اجز ىذا الغيث كيدم خالية 
 لقمت أف الممدكح كاف في السحاب كلما جزت كيدم صفر عممت أنو جكد الجكد 

  كؿ السحاب لو فخرسحاب عمى   كأف سحابا جػكده مػثػؿ جػكده

 يعني أف تشبيو جكد ذلؾ السحاب بجكد مدح لمسحاب كفخر لو 
  كلك ضميا قمب لما ضمو صدر  فتى ال يضـ القمب ىمات قمػبػو

يقكلما تجمع في قمبو مف اليمـ ال يجمعو قمب غيره كلك ضميا قمب لكاف عظيما مثميا كلك كاف 
جرل فيو المجاز مجرل الحقيقة ألف عظـ اليمة كذلؾ لما كسعو الصدر لعظـ القمب كىذا مما أ

ليس مف كثرة األجزاء حتى يككف محميا كاسعا لسعتيا أال ترل أف قمب الممدكح قد كسعيا كصدره 
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قد كسع قمبو كليس بأعظـ مف صدر غيره كقد قاؿ ابف الركمي، كضمير الفؤاد يمتيـ الدنيا كيحكيو 
 بالعمـ كالفيـ ثـ يحكيو جانيا الصدر  دفتا حيزكـ، فبيف أف الفؤاد يستغرؽ الدنيا

  كىؿ نافع لكال األكؼ القنا السمر  كال ينفع اإلمكاف لػكال سػخػاؤه

يقكؿ لكال سخاؤه لما انتفع الناس بإمكانو كغناه ألنو قد يككف اإلمكاف مع الشح فبل ينفع كالمعنى 
 أف الكجكد ال ينفع ببل جكد كالرماح ال تعمؿ كالتنفع ببل راح 

 كالنصر كما يتبلقى الينداكم  اف تبلقي الصمت فيو كعامرقر 

القراف اسـ لمقارنة الكككبيف جعؿ اجتماع جديو مف الطرفيف في المصاىرة كنسب الممدكح كقراف 
الككاكب تعظميا لو ثـ شبو إجتماعيما بإجتماع السيؼ اليندم مع النصر فإذا إجتمعا حسف أثرىما 

 نى فيما بعد فقاؿ: كعبل أمرىما ثـ ذكر تماـ المع
  ترل الناس قبل حكلو كىـ كثر  فجاءا بو صمت الجبيف معظمػا

صمت الجبيف كاضح الجبيف كقد مر تفسيره يقكؿ ترل الناس حكلو كىـ كثيركف بالعدد قميمكف 
باإلضافة إليو كالقياس بو كالقؿ كالكثر الكثرة كالتقدير ذك قؿ أم في المعنى كىـ ذك كثر في العدد 

 ؼ المضاؼ ثـ حذ
  ىك الكـر المد الذم ما لو جزر  مفدل بآبآء الرجاؿ سػمػيدعػا

أم يقكؿ لو الرجاؿ فديناؾ بآبائنا كالسميدع السيد الكريـ كجمعو سمادع كالمد زيادة الماء كالجزر 
 نقصانو كجعمو كرما لكثرة كجكده منو يقكؿ ىك كـر زائد ال نقصاف لو.

 يسايرني في كؿ ركبو لو ذكر  كما زلت حتى قادني الشكؽ نحكه

أم ما زلت يسايرني في كؿ ركب ذكره حتى قادني الشكؽ إليو أم قبؿ أف أتيتو كنت أسمع ذكره 
 كما صاحبت أحدا إال كىك يذكره بمدح كثناء.

  فمما التقينا صغر الخبر الخبر  كأستكبر األخبار قبؿ لػقػائو

ناس كالخبر الخبرة كاالختبار يقكؿ كانت استعظـ يعني باألخبار ما يسمعو مف حديثو الشائع في ال
 ما اسمعو مف حديثو قبؿ أف لقيتو فمما لقيتو صغر خبره خبره أم كجدتو خيرا مما كنت اسمع 

 بكؿ كآةو كؿ مما لقيت نػحػري   إليؾ طعنا في مدل كؿ صفصؼو 

جعؿ ما يقطعو مف الكأاة الناقة القكية كالصفصؼ الفبلة المستكية جعؿ سيرىا في الفبلة طعنا ك 
األرض نحرا أم كؿ ما مرت بو كأنو صدر طعنا بيا فيو يقكؿ أينما قصدت مف األرض قطعتو 
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كجازتو بمنزلة الطعنة إذا صادفت نحرا فإنيا تؤثر األثر األكبر كشرح ابف فكرجة ىذا فقاؿ جعؿ 
النحر ككأنيا رمح  سيرىا طعنا كما تسير فيو مف الفبلة نحرا يقكؿ مرت نافذةن كما ينفذ الطعف في

كطاف الصفصؼ كمداه نحر كلك أمكنو لقاؿ كؿ ما لقيت مف المفاكز فيظير المعنى مثؿ قكلو، 
، ليا كقع األسنة في حشاكا، كيجكز أف يككف المعنى كؿ ما لقيتو ىذه  فزؿ يا بعد عف أيدم ركابو

 ؿ ساعة.الناقة مف مشاؽ الطريؽ نحر ليا أم يعمؿ بيا عمؿ النحر فكأنيا تنحر في ك

  كأف نكاال صر في جمدىا النبر  إذا كرمت مف لسعةو مرحت ليا

النبر دكيبة تمسع اإلبؿ فيـر مكضع لسعتيا يقكؿ إذا لسعيا النبر مرحت لشدة المسعة أم قمقت 
لمكجع فكأنيا فرحت فرحا لنو صر في جمدىا نكاال كشبو مكضع المسعة بالصرة كيجكز أف يككف 

 يرد القمؽ يقكؿ ال يفؿ الشدائد حد مرحيا. المرح ىينا حقيقةن كلـ
 كالبدر كدكنؾ في أحكالؾ الشمس  فجئناؾ دكف الشمس كالبدر في النكل

يقكؿ أنت دكنيا في البعد أم أقرب إلينا منيما كىما دكنؾ في جميع احكالؾ فأنت أعـ نفعا منيما 
 كأشير ذكرا كأعمى منزلةن كقدرا.

  كلك كنت برد الماء لـ يكف العشر  كأنؾ برد المػاء ال عػيش دكنػو

العشر أبعد أظماء اإلبؿ يقكؿ لك كنت الماء لكسعت بطبع الجكد كؿ حيكاف في كؿ مكاف كفي 
ذلؾ ارتفاع اإلظماء كيجكز أف يقاؿ لك كنت برد الماء لما عاكدت غمة اطفأتيا كقاؿ ابف جنى أم 

 .كانت تجاكز المدة في كردىا العشر لغنائيا بعذكبتؾ كبردؾ
 النثر كىذا الكبلـ النظـ كالنائؿ  دعاني إليؾ العمـ كالحمـ كالحجي

 يقكؿ دعاني إليؾ ما فيؾ مف ىذه الفضائؿ كما تنظمو مف كبلمؾ في شعرؾ كما تنثره مف نائمؾ.
  إذا كتبت يبيض مف نكرىا الحبر  كما قمت مف شعرو تكػاد بػيكتػو

 سف الشعر مميحو.يريد بيكت الشعر كيقاؿ إف ىذا الممدكح كاف ح
  نجكـ الثريا أك خبلئقؾ الزىر  كأف المعاني في فصاحة لفظيا

شبو شعره في صحة معناه كحسف لفظو بالثريا اشتيارا في الناس كأف كؿ أحد يعرفو ككذلؾ أخبلقو 
 الزاىرة المضية مشيكرة في الناس كاشعاره كذلؾ.

  ا النسركما يقتضيني مف جماجمي  كجنبني قرب السبلطيف مقتػيػا
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يقكؿ بغضي السبلطيف نياني عف قربيـ كأني قاتؿ ليـ فإف النسر كأنو ينتظر أكؿ لحكميـ فيك 
 يطالبني بجماجميـ.

  كأىكف مف مرأم صغيرو بو كبر  فإني رأيت الضر أحسف منظػرا

يقكؿ مقاساة الضر كالفقر احسف عندم مف أف أرل صغيرا متكبرا كيركل مف لقيا كيركم مف مرء 
.صغي  رو

  أكد المكاتي ذا اسميا منؾ كالشطر  لساني كعيني كالفؤاد كىػمػتػي

يقاؿ رجؿ كد ككده ككده كجمعو أكد قاؿ ابف جنى يقكؿ لساني كعيني كفؤادم كىمتي تكد لسانؾ 
كعينؾ كفؤادؾ كىمتؾ كالشطر النصؼ أم ىف شطرىا كأنيا شقت منيا فصارتا شطريف كلشدة 

لعركضي يقكؿ قد أكثر الناس في ىذا البيت كالذم حكاه أبك محبتي لؾ كأنؾ شقيقي سمعت ا
الفتح أجكد ما قالكه عمى أني أقكؿ قكلو أنؾ مثمي كشقيؽ ليس في ىذا كثير المدح كلعؿ الممدكح 

ال يرضى بيذا كلكف معناه عندم أف الشريؼ مف اإلنساف ىذه األعضاء التي عدىا فقاؿ ىذه 
الناس بؾ تأدبت كمنؾ أخذت كقكلو كالشطر أم أف اهلل األعضاء التي طار اسميا كذكرىا في 

خالقيا كأنت اعطيتني كادبتني فمنؾ رزقيا كأدبيا كالخمؽ هلل تعالى قاؿ كركايتي عمى ىذا التفسير 
أكدل باإلضافة كبو أقرأنا أبك بكر الخكارزمي كالمعنى أني كددت ىذه األشياء ألف اسميا منؾ أم 

عمى ىذا يصير ذا حشكا كما يقاؿ انصرفت مف ذم عنده كمف ذا بؾ عمت كمنؾ استفادت األسـ ك 
الذم يفعؿ كذا كقاؿ ابف فكرجة ذا إشارة إلى اسـو ككاف يجب لك يمكف أف يقكؿ ىذه اسماؤىا لكف 
ال فما الفائدة في  الكزف اضطره كالشطر عطؼ عمى األكد كالغرض في ىذا البيت التعمية فقط كا 

 راب.ىذا البيت مع ما فيو مف األضط
  كلكف لشعرم فيؾ مف نفسو شعر  كما أنا كحدم قمت ذا الشعر كمػو

يقكؿ ما انفردت أنا بإنشاء ىذا الشعر كلكف اعانني شعرم عمى مدحؾ ألنو أراد مدحؾ كما أردتو 
 كالمعنى مف قكؿ أبي تماـ، تغاير الشعر فيو غذ سيرت لو، حتى ظننت قكافيو ستقتتؿ، 

  كلكف بدا في كجيو نحكؾ البشر  ركنقان كما ذا الذم فيو مف الحسف 

يقكؿ ليس ما يرل في شعرم مف الحسف كمو ركنؽ األلفاظ كالمعاني كلكف لفرح شعرم بؾ كأنو 
 ضحؾ لما رآؾ فصار لو ركنؽه.

ني كلك نمت السماء لعػالػـه    بأنؾ ما نمت الذم يكجب القدر  كا 
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 عذر ليابنكىا ليا ذنب كأنت   أزالت بؾ األياـ عتبي كأنػمػا

المصراع األكؿ مف قكؿ الطاءم، نكالؾ رد حسادم فمكال، كأصمح بيف أيامي كبيني، كالثاني مف 
قكلو، كثرت خطايا الدىر في كقد يرل، بنداؾ كىك إليَّ منيا تائب، كمثمو ألبي ىفاف، أصبح 

 الدىر مسيئا كمو، ما لو إال ابف يحيى حسنو.
 ـر التميمي كقاؿ يمدح عمٌي بف محمد بف سيار بف مك

 فأعذرىـ أشفيـ حػبػبػا  ضركب الناس عشاؽه ضركبا

يقكؿ أنكاع الناس عمى اختبلفيـ يحبكف أنكاع المحبكبات عمى اختبلفيا فأحقيـ بالعذر في العشؽ 
 كالمحبة مف كاف محبكبو أفضؿ كأشؼ معناه أفضؿ كالشؼ الفضؿ.

  فيؿ مف زكرةو تشفى القمكبا  كما سكنى سكل قتؿ األعادم

يقكؿ فالذم أحبو أنا كأسكف إليو قتؿ األعداء فيؿ مف زيارةو ليذا الحبيب أم ىك أمكف مف ذلؾ 
 فيشفى قمبي كما يشفي قمب المحب زيارتو الحبيب 

  ترد بو الصراصر كالنعيبا  تظؿ الطير منيا في حديثو 

ذم يجرم الصرصرة صكت البازم كالنسر جعؿ صياح الطيكر المجتمعة عمى القتمى كالحديث ال
بيف قكمس يقكؿ ىؿ مف سبيؿ إلى كقعةو تكثر فييا القتمى فيجتمع عمييا الطير فينعب الغراب 

 كيضرصر النسر 
  حدادان لـ تشؽ ليا جيكبا  كقد لبست دماءىـ عمييـ

الركاية الصحيحة دماءىـ بالنصب كالمعنى لبست ىذه الطير دماء الفتمى التي عمييـ أم تمطخت 
اسكدت كصارت كالحداد كىي الثياب السكد تمبس عند المصيبة إال أف ىذه بيا كجفت عمييا ف

الطير لـ تشؽ عمى ىؤالء القتمى جيكبا لمحداد ألنيا ليست حزينة أم ىٌف عمييا كالحداد غير أنو 
حداده غير مشقكؽ الجيب كيجكز أف يككف المعنى في شٌؽ الجيب أنو ليس بمخيط يشؽ جيبو 

حدادان غير مخيط أم لـ يجعؿ لو جيب كمف ركل دماءىـ رفعا أراد أف لمبس فالطير كأنيا لبست 
 الدماء اسكدت عمى القتمى فكأنيا لبست ثكبا غير ما كانت تمبس مف الحمرة.

  خمطنا في عظاميـ الكعكبا  أدمنا طعنيـ كالقتؿ حػتػى
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ينيما كالمعنى جعمنا ادمنا خمطنا كجمعنا مف قكليـ ادمت الخبز باإلداـ يقاؿ لممتزكجيف أداـ اهلل ب
القتؿ مقركنا الطعف إلى أف جعمنا كعكب القنا في عظاميـ كيجكز أف يككف مف أدامة الشيء يعني 

 إننا لـ نزؿ نطعنيـ حتى كسرنا كعكب الرماح فييـ فاختمطت في ابدانيـ بعظاميـ.
  تسقى في قحكفيـ الحميبا  كأف خيكلنا كانت قػديمػا

ليـ يقكؿ خيمنا كأنيا تسقى المبف المحمكب في اقحاؼ رؤس اعدائنا العرب تسقي المبف كراـ خيك 
 إللفيا بيا كىك قكلو: 

  تدكس بنا الجماجـ كالتريبا  فمرت غير نافرةو عمييػـ

 أم كطئت رؤكسيـ كصدكرىـ فنحف عمييا كلـ تنفر عنيـ 
  فتنى ترمي الحركب بو الحركبا  يقدميا كقد خضبػت شػكاىػا

خيؿ إلى الحركب كقد تمطخت قكائميا بالدماء فتى قد تعكد الحركب ال تزاؿ حربا يقكؿ يقدـ ىذه ال
 تقذفو إلى حرب أخرل كمف ركل خضبت بفتح الخاء كاف الفعؿ لمخيؿ.

  أصاب إذا تنمر أـ أصيبا  شديد الخنزكانة ال يبالػي

بر فقيؿ بفبلف الخنزكانة في األصؿ ذبابة تطير في أنؼ البعير فيشمخ ليا بأنفو كاستعيرت لمك
خنزكانة كمعنى تنمر صار كالنمر في الغضب كالمعنى إذا غضب عمى اعدائو كقاتميـ لـ يباؿ 

 أقتميـ أـ قتمكه.
  أمنؾ الصبح يفرؽ أف يؤكبا  أعزمي طاؿ ىذا الميؿ فانظر

قاؿ ابف فكرجة أراد لعظـ ما عزمت عميو كلشدة األمر الذم ىممت بو كاف الصبح يفرؽ مف 
ى أف يصيبو بمكركه فيك يتأخر كال يؤكب كقاؿ العركضي يخاطب عزمو يقكؿ أنظر عزمي كيخش

 يا عزمي ىؿ عمـ الصبح بما أعـز عميو مف االقتحاـ فخشى أف يككف مف جممة اعداءم 
  يراعى مف دجنتو رقيبا  كأف الفجر حب مستزار

أخر زيارتو مف خكؼ شبو الفجر بحبيبو قد طمب أف يزكر كىك يراعي مف ظممة الميؿ رقيبا كتت
 الرقيب يريد طكؿ الميؿ كأف الفجر ليس يطمع فكأنو حبيب يخاؼ رقيبا.

  كقد حذيت قكائمو الجبكبا  كاف نجكمو حميّّ عػمػيو
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شبو النجكـ الثاقبة بحمٌي عمى الميؿ كجعؿ كجو األرض كالحذاء لميؿ يقكؿ كاف األرض جعمت 
عمى قكائمو يقكؿ كاف لميؿ مف النجكـ حميا كمف نعبل لو فيك ال يقدر عمى المشي لثقؿ األرض 

 األرض قيدا 
  فصار سكاده فيو شحكبا  كأف الجك قاسى ما أقاسي

يقكؿ كأف اليكاء قد كابد ما أكابده مف طكؿ الكجد فاسكد لكنو كصار سكاده كالشحكب كىك تغير 
 نزلة الشحكب.المكف أم كأف الميؿ اسكد ألنو دفع إلى ما دفعت إليو فصار السكاد لو بم

  فميس تغيب إال أف يغيبا  كأف دجاه يجذبيا سيادم

الدجى جمع دجية يريد طكؿ ظممة الميؿ كطكؿ سياده فكأف السياد يجذب الدجى فميس تغيب 
 الدجى إال أف يغيب السير كالسير ليس يغيب فكذلؾ ظممة الميؿ.

  أعد بيا عمى الدىر الدنكبا  أقمب فيو أجفاني كػأنػي

رة تقميبي إياىا كأني أعد عمى الدىر ذنكبو أم كما أف ذنكب الدىر كثيرة ال تفنيى كذلؾ أم لكث
 تقميبني ألجفاني كثير ال يفنى فبل نـك ىناؾ.

  يظؿ بمحظ حسادم مشكبا  كما ليؿ بأطكؿ مف نيػار

ف طاؿ فميس بأطكؿ مف نيار أنظر فيو إلى حسادم كاعداءم   يقكؿ ليمى كا 
  أرل ليـ معي فييا نصيبا  كةو كما مكت بأبغض مف حي

يقكؿ إذا شاركني أعدائي في الحياة كعاشكا كما أعيش كلـ أقتميـ فالمكت ليس بأبغض إلٌي مف 
 تمؾ الحياة التي تخؿ مف مشاركة األعداء فييا 

 لك انتسبت لكنت ليا نقيبا  عرفت نكائب الحدثاف حتى

ك كانت ليا أنسابه لكنت نقيبيا كالنقيب لمقـك أم لكثرة ما أصابتني النكائب صرت عارفا بيا حتى ل
 ىك الذم يعرؼ انسابيـ كيقاؿ انتسب الرجؿ إلى فبلف إذا نسب نفسو إليو 

  إلى ابًف أبي سميماف الخطكبا  كلما قمت اإلبؿ امتػطػينػا

مطايا  أم لما اعكزتنا اإلبؿ كفقدناىا لقمة ذات اليد أدتني المحف كالشدائد إلى الممدكح فكأنيا كانت
 لنا 

 كال يبغي ليا أحد رككبػا  مطايا ال تذؿ لمف عمػييػا

 فما فارقتيػا إال جػديبػا  كترتع دكف نبت األرض فينا
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يقكؿ ىذه المطايا يعني الحكادث ال ترعى نبات األرض إنما ترعانا كتصيب منا فمـ افارقيا إال 
 عتني فمـ تترؾ مني ناميا مجدبا كالمكاف الذم أكؿ نباتو فصار جديبا كالمعنى أنيا ر 

 النسػيبػا فمكاله لقمت بيا  إلى ذم شيمةو شغفت فؤادم

شغفت فؤادم أم غمبت عمى عقمو كالكجو لكال ىك كقكلو تعالى فمكال أنتـ كيجكز لكاله كلكالؾ يقكؿ 
لكال أف خمؽ الممدكح احسف مف خمقو لقمت النسيب بخمقو كيجكز أف يريد لكال أني احتشمو لقمت 

 زؿ بشيمتو.الغ
ف لـ تشبو الرشأ الربيبا  تنازعني ىكاىا كؿ نفػسو    كا 

ف كانت ال تشبو الرشأ إنما ىي خمؽ  يقكؿ كؿ احد ينازعني عشؽ شيمتو أم يعشقيا عشقي ليا كا 
 كطبع ال شخص ليا.

 أتى مف آؿ سيارو عجػيبػا  عجيب في الزماف كما عجيب

مف آؿ سيار العجائب ألنيـ النياية في النجابة يقكؿ ىك عجيب في الزماف كليس بمنكر أف تأتي 
 كالكـر 

 سمي كؿ مف بمغ المشيبػا  كشيخ في الشباب كليس شيخان 

يقكؿ ىك مع أنو شاب في حنكة الشيخ كرب إنسافو غيره بمغ المشيب كلـ يستحؽ إف سمي شيخا 
 لنقصو كتخمفو 

  كرؽ فنحف نفزغ أف يذكبا  قسا فاألسد تفزع مف قػكاه

سا قمبا باألسكد تخافو كرؽ طبعا ككرما فنحف نخاؼ أني يذكب يقاؿ فبلف يذكب طرفا إذا يقكؿ ق
 ألف جانبو كحسف خمقو كالقكل جمع القكل كركل مف يديو.

  كأسرع في الندل منيا ىبكبا  أشد مف الرياح اليكج بطشػان 

ىك أشد عند البطش اليكج جمع اليكجاء كىي التي ال تستكم في ىبكبيا كالبطش األخذ بقكة يقكؿ 
 مف الريح الشديدة العاصؼ كأسرع منيا في العطاء 

  فقمت رأيتيـ الغرض القريبا  كقالكا ذاؾ أرمي مف رأينػا

أم قاؿ الناس لمممدكح أنو أرمى مف رأيناه يرمي السيـ فقمت رأيتمكه كىك يرمي الغرض القريب 
 دؼ.منو يعني فكيؼ لك رأيتمكه يرمي غرضنا بعيدا كالغرض الي

  كما يخطى بما ظف الغيكبا  كىؿ يخطى بأسيمو الرمايا
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الرمايا جمع الرمية كىك كؿ ما يرمى مف غرض أك صيد يعني أف أصاب رميتو بسيمو فبل عجب 
 فإنو ال يخطى بسيـ ظنو الغائب عنو أم أنو صائب الفكرة.

  بأنصميا ألنصميا ندكبا  إذا نكبت كنانتو استبنػا

م قمبت عمى رأسيا يقاؿ لمفارس إذا رمى عف فرسو فكقع عمى رأسو نكت ركل ابف جنى نكتت أ
فيك منككت كقاؿ ابف فكرجة ىذا صحيح في الفارس كالمعيكد في الكنانة نكبتيا قاؿ ابف دريد 

نكبت اإلناء انكبو نكبا إذا صببت ما فيو كال يككف لمشيء السائؿ إنما يككف لمشيء اليابس كاستبنا 
دكب اآلثار يقكؿ إذا صبت كنانتو رأينا لنصكلو آثارا في نصكلو ألنو يرمييا عمى تبينا كرأينا كالن

 طريقة كاحدة فيصيب النصكؿ بعضيا بعضا.
  فمكال الكسر التصمت قضيبا  يصيب ببعضيا أفكاؽ بعضو 

يصيب ببعض سيامو أك نصكلو أفكاؽ السياـ التي رماىا فمكال أنو يكسرىا التصمت السياـ حتى 
 با مستكيا.تيصير قضي

  .يعصيو فيما يأمره بو مف اإلصابة حتى ظنناه عاقبل لطاعتو لو بكؿ مقـك بدؿ مف قكلو ببعضيا كعني بالمقـك سيما مستكيا ال

 الػػػػػػػمػػػػػػػيػػػػػػػيبػػػػػػػا كبػػػيف رمػػػػػيو الػػػػػػػيػػػػػػػدؼ  يريؾ النزع بيف القكس منو

منو أم مف المقكـ كالرمٌي المرمٌي كىك اليدؼ يقكؿ إذا جذب الكتر يريد بالنزع جذب الكتر كقكلو 
كرمى السيـ رأيت بيف قكسو كىدفو نارا كالعرب إذا كصفت شيئا بالسرعة شبيتو بالنار كمنو قكؿ 
العجاج، كأنما يستضرماف العرجفا، كذلؾ أف حفيؼ السيـ في سرعة مركره يشبو حفيؼ النار في 

 و بالياء كاليدؼ خفض عمى البدؿ منو.التيابيا كيركم كبيف رمي
 نػجػيبػا كلـ يمدكا امرأ إال  ألست ابف األكلى سعدكا كسادكا

يقكؿ ألست ابف الذيف كانكا سعداء بما طمبكا فكانكا سادةن منجبيف لـ يمدكا إال نجيبا كىذا استفياـ 
كف راًح، أم أنتـ معناه التقرير كقكؿ جرير، ألستـ خير مف ركب المطايا، كأندل العالميف بط

 كذلؾ.
 كصاد الكحش نمميـ دبيبػا  كنالكا ما اشتيكا بالحـز ىكنان 

أم ادرككا ما تمنكا بحزميـ عمى رفؽ كتؤدة كادرككا المراد الصعب البعيد بأىكف سعي جعؿ الكحش 
نما ذلؾ لحزميـ كلطؼ تأنييـ   مثبل لممطمكب البعيد كدبيب النمؿ مثبل لسعييـ ىكنا كا 

  كساىا دفنيـ في الترب طيبا  رياض ليا كلكػفكما ريح ال
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يقكؿ إف الذم يشـ مف ركائح الرياض ليس ليا في الحقيقة كلكنو شيء اكتسبتو كاستفادتو مف دفف 
 ابائو في التراب 

  كصار زمانو البالي فتشيبا  أيا مف عاد ركح المجد فيو

عمى المبالغة كقاؿ غيره معناه يا  قاؿ ابف جنى معناه أف ركح المجد انتقؿ إليو فصار ىك المجد
مف عاد بو ركح المجد في المجد يعني أف المجد كاف ميتا فعاد بو حيا كعاد الزماف الذم كاف باليا 

 جديدا بو 
  كأنشدني مف الشعر الغريبا  تيممني ككيمؾ مادحػان لػي

اضي القضاة قاؿ سمعت الشيخ أبا المجد كريـ بف الفضؿ رحمو اهلل قاؿ سمعت كالدم أبا بشر ق
انشدني أبك الحسيف الشامي الممقب بالمشكؽ قاؿ كنت عند المتنبي فجاءه ىذا الككيؿ فانشده ىذه 
األبيات، فؤاددم قد انصدع، كضرسي قد انقمع، كعقممي لميممي، قد انيكل كما رجع، يا حب ظبي 

ٍو كًتٍو، فقاؿ لي مر يا غنجج، كالبدر لما أف طمع، رأيتو في بيتو، مف ككةو قد اطمع، فقمت ًتٍو تً 
لكع، ىاًت قطع ثـ قطع، ثـ قطع ثـ قطع، كضع بكفي ففي، حتى أدعؾ بضعضٍع، فيذا الذم 

 عناه المتنبي بقكلو كأنشدني مف الشعر الغريبا.
  بعثت إلى المسيح بو طبيبا  فآجرؾ اإللو عمى عػمػيؿو 

جارا جعؿ نفسو كالمس يح كىذا الككيؿ كالعميؿ كال حاجة يقاؿ أجره أجرا كآجره يؤاجره مؤاجرة كا 
 بالمسيح إلى الطبيب سيما إذا كاف عميبل فإنو كاف يحيى المكتى كيداكم األكمو كاألبرص.

 كلكف زدتني فييػا أديبػا  كلست بمنكرو منؾ الػيػدايا

  كال دانيت يا شمس الغركبا  فبل زالت ديارؾ مشرقػاتو 

يا شمس كال كاف لؾ غركبا ككني بالغركب عف مكتو لما يقكؿ ال زالت ديارؾ مشرقة بنكرؾ فإنؾ في
 جعمو شمسا 

  كما أنا آمف فيؾ العيكبا  ألصبح آمنا فيؾ الرزايا

 أم كما أنا آمف اف ال يصيبؾ عيب آمف أف ال أصاب فيؾ بمصيبة.
 كقاؿ يمدحو أيضان 

  كذا الجد فيو نمت أك لـ أنؿ جد  أقؿ فعالي بمو أكثػره مػجػد
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ي بو الفعؿ كمعناه دع كما قالكا صو بمعنى أسكت كمو بمعنى ال تفعؿ كبمو اكثر أم بمو اسـ سم
دع أكثره كيجكز الجر بو عمى أ، يجعؿ بمو مصدرا مضافا إلى أكثره كما قاؿ اهلل تعالى فضرب 
الرقاب كمعناه فاضربكا الرقاب كالنصب أقكل ألف بمو لك كاف مصدرا لكجد فعمو كليس يعرؼ لو 

يو عمى أنو قد كجد مصاتصرؼ كىك ب ر ال أفعاؿ ليا نحك كيؿ ككيس ككيح ٔمنزلة صو كمو كا 
كاألنى بمعنى اإلعياء كاإلد لمعجب كال فعؿ لو كأجاز قطرب فيما بعد بمو الرفع عمى أنو بمعنى 

كيؼ كالمسمكع فيما بعد بمو في غالب األمر النصب كمعنى المصراع األكؿ مف ىذا البيت أني ال 
ياه أنحك كلك صرح باألقؿ لقاؿ نكمي كأكمي كشربي لممجد كلك صرح أفعؿ إال كمغ زام المجد كا 

باألكثر لقاؿ تغريرم بنفسي كرككبي الميالؾ كشيكدم الحرب كمو مجد أم ألجؿ المجد كتحصيمو 
يقكؿ إذا عرفت ككف األقؿ مجدا أغناؾ ذلؾ عف أف تعرؼ األكثر كقكلو كذا الجد فيو نمت معناه 

مكر فيصير عادة الجد كعادة الجد قاؿ ابف جنى أم فمك لـ يكف عندم غير ىذا أف الجد في األ
 الجد في أمرم كترؾ التكاني لقد كاف جدا لي.

  كأنيـ مف طكؿ ما التثمكا مرد  سأطمب حقي بالقنا كمػشػائخو 

كف أراد أنو يطمب حقو بنفسو كبغيره فكنى بالقنا عف نفسو كبالمشائخ عف اصحابو كأراد أنيـ محنك
مجربكف كلذلؾ جعميـ مشائخ كقكلو كأنيـ مف طكؿ ما التثمكا مرد أم أنيـ ال يفارقكف الحرب فبل 

 يفارقيـ المثاـ فكأنيـ مرد حيث لـ تر لحاىـ كما ال يرل لممرد لحى.
  كثيرو إذا شدكا قميؿو إذا عدكا  ثقاؿو إذا القكا خفاؼو إذا دعكا

كز أف يريد ثباتيـ عند المبلقاة ككنى بالخفة عف سرعة يقكؿ ثقاؿ لشدة كطأتيـ عمى األعداء كيج
 اإلجابة ككنى بالكثرة عف سد الكاحد مسد األلؼ يقكؿ ىـ عمى قمتيـ يكفكف كفاية الدىـ.

  كضربو كأف النار مف حره برد  كطعف كأف الطعف ال طعف عنده

فكؿ طعف يقكؿ كاف طعف الناس عند ذلؾ الطعف غير طعف لشدتو كقصكر طعف الناس عنو 
باإلضافة إليو غير طعف كيجكز أف يريد سرعتو فيككف كقكلو، ليس ليا مف كحائيا ألـ، كضرب 

حار كاف النار باإلضافة إليو برد أم متجسمة مف برد فيك مبالغة كيجكز أف يريد ذات برد فحذؼ 
 المضاؼ.

  رجاؿ كأف المكت في فميا شيد  إذا شئت حفت بي عمى كؿ سابحو 

ع في قكمو فمتى ما شاء احاطت بو رجاؿ يستعذبكف طعـ المكت كما يستحمى الشيد يريد أنو مطا
يعني إذا دعكتيـ أجابكني محيطيف بي عمى فرس سابح كيريد كاف طعـ المكت في فميا شيد 
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كاكقع الكاحد مكقع الجماعة ألنو يريد في أفكاىيا كىك كما قاؿ، بيا جيؼ الحسرل فأما عظاميا، 
 صميب، فبيض كأما جمدىا ف

  فأعمميـ فدـه كأحزميـ كغدي   أذـ إلى ىذا الزماف أىيمػو

ذا كاف اإلعبلـ فدما كيؼ  صغر األىؿ تحقيرا ليـ كالفدـ العيُّ مف الرجاؿ كالكغد المئيـ الضعيؼ كا 
الجاىؿ ككاف مف حقو أف يقكؿ فانطقيـ فدـ ألف الفدامة ال تنافي العمـ لكنو أراد أف اإلعبلـ منيـ 

 ى النطؽ كىك عيب شديد في الرجاؿ فكأنو قاؿ اعمميـ ناقص.ال يقدر عم
  كأسيدىـ فيد كأشجعيـ قرد  كأكرميـ كمب كأبصرىـ عـو 

أم أكرميـ في خسة الكمب كأبصرىـ أم أعمميـ مف البصيرل أعمى القمب كأكثرىـ سيادا يناـ نـك 
قاؿ أف القرد ال يناـ إال الفيد كبو يضرب المثؿ في كثرة النـك كيضرب المثؿ بالقرد في الجبف كي
 كفي كفو حجر لشدة الجبف كال تناـ القركد بالميؿ حتى يجتمع منيا الكثير.

 بػدُّ  عدكا لو ما مف صداقتػو  كمف نكد الدنيا عمى الحر أف يرل

النكد قمة الخير يقكؿ ممف قمة خيرىا إف الحر يحتاج فييا إلى اظيار صداقة عدكه ليأمف شره كىك 
عدك ثـ ال يجد بدا مف أف يرل الصداقة مف نفسو دفعا لغائمتو كأراد ما مف مداجاتو بد يعمـ أنو لو 

كلكنو سمي المداجاة صداقة لما كانت في صكرة الصداقة كلما كاف الناس يحسبكنو صداقة كيجكز 
 أف يريد ما مف اظيار صداقتو فحذؼ المضاؼ.

 لو ضػد عف الحر حتى ال يككف  فيا نكد الدنيا متى أنت مػقػصػر

 كتضطره األياـ كالزمف النػكػد  يركح كيغدك كارىػا لػكصػالػو

ف لـ أرك منػيػا مػبللةه  ف كصمت صدُّ   بقمبي كا    كبي عف غكانييا كا 

قاؿ ابف جنى أم أنا احب الحياة في الدنيا كلما رأل مف سكء افعاؿ أىميا ما قد ذكرت زىدت فييا 
دؿ عمى أنو يحب الحياة في الدنيا بؿ فيو تصريح أنو قد قاؿ ابف فكرجة ليس في لفظ البيت ما ي

نما مبللتو ليا لما يشاىد مف فيح صنيعيا مف ابداؿ النعمى  مميا فدعكاه أنو يحبيا محاؿ كا 
بالبؤسى كاسترجاع ما تيب كاإلساءة إلى أىؿ الفضؿ كقعكدىا بيـ عما يستحقكنو كقد اجاد أبك 

الدنيا فيؿ زمني، معطى حياتي لغرٍّ بعد ما غرضا،  العبلء المعرم حيث يقكؿ، كقد غرضت مف
ف  ف لـ استكؼ حظي منيا كبي إعراض عف نسائيا كا  انتيى كبلمو يقكؿ أبك الطيب قد مممتيا كا 

 كاصمتني.
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  عمى فقد مف أحببت ما ليما فقد  خميبلم دكف الناس حزف كعبرةه 

ككأنيما خميبلف لو أال تراه يقكؿ ما ليما  جعؿ الحزف كالعبرة خميميف لو ألنيما يبلزمانو كال يفارقانو
 فقد أم فقدت مف كنت احبو كصاحبني لفقده حزف كعبرة لست افقدىما.

  جفكني لعيني كؿّْ باكيةو خدُّ   تمج دمكعي بالجفكف كأنمػا

أم ال تخمكا جفكني مف الدمكع فكاف جفكني خد كؿ باكية في الدنيا يريد أف ما يسيؿ مف جفكنو 
يؿ عمى خد كؿ باكية كيجكز أف يريد أف جفكنو ال تنفؾ في حاؿ مف الدمع كما ال مثؿ الذم يس

تنفؾ حاؿ مف بكاء باكية ما في العالـ كبيذا قاؿ ابف جنى ألنو قاؿ أم فمست اخمك مف بكاء 
 كدمكعو كما ال تخمك الدنيا مف باكية تجرم دمكعيا.

  دكأصبر عنو ما تصبر الرب  كأني لتفييني مف الماء بقػية

النغبة الجرعة مف الماء كجمعيا نغب كالربد النعاـ يقاؿ ظميـ أربد كنعامة ربداء كذلؾ لما في لكنيا 
مف السكاد يصؼ نفسو بقمة شرب الماء كذلؾ دليؿه عمى أنو زىيد األكؿ صابر عمى العطش 

 كالنعاـ فإنيا ال ترد الماء.
  العقد كأطكم كما تطكل المجمحة  كأمضى كما يمضي السناف لطيتي

الطية المكاف الذم تطكل إليو المراحؿ كمنو قكؿ الشنفرم، كشدت لطياتو مطايا كأرحؿ،كأطكل 
اجكع معناه اطكل بطني عف الزاد كالمجمحة الذئاب المصممة كالتجميح التصميـ كالعقد جمع األعقد 

عمى الجكع  كىك الذم في ذنبو عقدة كقيؿ الذم انعقد لحمو ضمرا كىزاال كالذئاب اصبر السباع
 كالعرب تمدح بقمة الطعـ كالصبر عمى الجكع كما قاؿ األعشى، تكفيو حزة فمذو إف ألـ بيا، 

  ككؿ اغتيابو جيد مف ما لو جيد  كأكبر نفسي عف جزاء بػغػيبةو 

الجيد المشقة كالجيد الطاقة يقكؿ ال اجازم عدكم باالغتياب الف ذلؾ طاقة مف الطاقة لو 
 تو كىذا كقكؿ اآلخر، كنشتـ باألفعاؿ ال بالتكمـ، بمكاجية عدكه كمحارب

  كأعذر في بغضي ألنيـ ضدُّ   كأرحـ أقكاما مف العيّْ كالغبي

ذا ابغضكني عذرتيـ  الغبي مثؿ الغباكة يقكؿ إذا نظرت إلى أقكاـ مف أىؿ العي كالغباكة رحمتيـ كا 
 ألنيـ اضدادم كالضد يبغض ضده 

 عندي  لو عندم يضيؽ بيا أياد  كيمنعني ممف سكل ابف محمدو 
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عند اسـ مبيـ ال يستعمؿ إال ظرفا فجعمو اسما خاصا لممكاف كأنو قاؿ يضيؽ بيا المكاف ىذا 
 كقكؿ الطاءم، كما زلت منشكران عميَّ نكالو، كعندم حتى قد بقيت ببل عند، 

  شمائمو مف غير كعدو بيا كعدي   تكالي ببل كعدو لكف قبػمػيػا

 كىي أخبلقو عممت أنو سيعطيؾ فقامت لؾ مقاـ الكعد أم إذا رأيت شمائمو 
 الينػدي  إلى السيؼ مما يطبع اهلل ال  سرل السيؼ مما تطبع اليند صاحبي

يقكؿ سرل صاحبي الذم ىك السيؼ يريد سريت كمعي السيؼ إلى إنسافو كأنو سيؼ لكف اهلل 
 طابعو.

  إلى حساـ كؿ صفحو لو حدُّ   فمما رآني مقببلن ىز نفسػوي 

ىز نفسو حرؾ نفسو لمقياـ إلى حساـ كؿ كجوو مف كجييو حد ينفذ في اعدائو كجعمو ىك الحساـ 
فرفعو كىك امدح مف أف ينصبو عمى الحاؿ فيقكؿ حساما ألف الحاؿ غير الزمةو كنفس الشيء أشد 

 مصاحبة لو مف حالو 
 األسػد كال رجبلن قامت تعانقو  فمـ أر قبمي مف مشي البحر نحكه

ي الحقيقة بحران كأسدان يقكؿ لـ أر قبمي رجبل مشى نحكه البحر أك عانقتو األسكد كتحقيؽ جعمو ف
 معنى الكبلـ مف مشى نحكه رجؿ كالبحر أم في الجكد كعانقو رجؿ كاألسد في الشجاعة 

  ىكل أك بيا في غير أنممو زىدي   كاف القسيَّ العاصيات تطػيعػو

ة مف النزع يقكؿ كأنيا تطيعو حبا لو أك زىدا في غير عنى بالعاصيات القسي الشديدة الممتنع
 أناممو.

  كيمكنو في سيمو المرسؿ الردُّ   يكاد يصيب الشيء مف قبؿ رميو

اإلصابة لمساعفتيا أياه يكاد يسبؽ رميو ككاد السيـ النقياده لو يرجع مف طريقو إليو كىذا مبالغة 
  عمي يكاد كأنو قاؿ كيكاد يمكنو.في كصؼ اقتدراه عمى الرمي كيمكنو عطؼ عمى يصيب ال

  مف الشعرة السكداء كالميؿ مسكد  كينفذه في العقد كىػك مػضػيؽ

ف كثرت فيو الذرائع  بنفسي الذم ال يزدىي بػخػديعة  كالقصد كا 

ف أحكمت بالكسائؿ قاؿ ابف جنى كأنو  ال يزدىي ال يحرؾ كال يستخؼ أم ال ينفذ فيو الخدائع كا 
يا الممدكح ألنني ازدىيؾ الخديعة كأسخر منؾ بيذا القكؿ ألف ىذا مما ال قاؿ بنفسي غيرؾ أي

يجكز مثمو قاؿ كىذا مذىبو في أكثر شعره ألنو يطكم المدح عمى ىجاء حذقا منو بصفة الشعر 
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كتداىيا كما كاف يقكؿ في كافكر مف أبيات ظاىرىا مدح كباطنيا ىجاء قاؿ ابف فكرجة إناـ فعؿ 
ما عمٌي أبك الطيب ذلؾ في مد ائح كافكر استيزاء بو ألنو كاف عبدا أسكد لـ يكف يفيـ ما ينشده كا 

ٍه لـ يزؿ  ٌٍ بف محمد بف سيار بف مكـر الذم يمدحو بيذه القصيدة فمف صميـ بني تميـ عربٌي
يمدح كينتابو الشعراء ال يبعد مف فيـو كليس في ىذا البيت ما يدؿ عمى أنو يعني بو غيره بؿ يعنيو 

ي أنت ككصفو كاتبع ذلؾ بأكصاؼ كثيرة عمى نسؽ كاحد لك كاف كميا كصفا لغيره بو يقكؿ بنفس
كانت ىذه القصيدة خاليةن مف مدحو كليس انفاذ الرمي في عقدة مف شعر في ليؿ مظمـو أكؿ محاؿو 

 أدعى لمممدكح كما ىذا غير ىكسو عرض لو فقذفو.
  كمف عرضو حر كمف مالو عبد  كمف بعده فقر كمف قربو غنػين 

 حمػدي  كيمنعو مف كؿ مف ذمو  كيصطنع المعركؼ مبتػدئا بػو

يصفو بالتيقظ كمعرفة ما يأتي كما يدع يقكؿ يمنع معركفو مف كؿ ساقط إذا ذـ أحدا فقد مدحو 
 ألنو ينبىء عف بعد ما بينيما يعني أنو يعطى المستحقيف كذكم القدر قبؿ أف يسألكه 

 بػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػخػػػػػػػمػػػػػػػؽ مػػػػػػػا خػػػػػػػمػػػػػػػقػػػػػػػكا كأنػػػػػػػيػػػػػػػـ فػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػػػػف ذكػػػػػػػػػػػػػػػره لػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػـ ػسػػػػػػػػػػػػػػاءكيمػػػػػػػقػػػػػػػر الػػػػػػػمػػػػػػ

ذا  ، ألدفع ما قالكا منحتيـ حقرا، كالحقر الحقارة معدكمكف لـ يخمقكا ألف مف لـ يذكره يسقط عف ذكر الناس كذؿ قدره كىذا كقكؿ األعكر لـ يذكرىـ كأنيـيقكؿ يحقر الحساد عف أف يذكرىـ كا      .الشني، إذا صحبتني مف أناسو ثعالبه

 الػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػذم يذنػػػػػػػػػػػػبالػ كلػػػػػػػكػػػػػػػف عػػػػػػػمػػػػػػػى قػػػػػػػدر  كتأمنو األعداء مف غير ذلةو 

يقكؿ اعداؤه يأمنكف جانبو ال لضعؼ كذلة كلكف حقده عمى قدر المذنب فإف كاف حقيرا لـ يحقد 
ذا لـ يحقد عميو أمف المذنب كالمعنى أنو يستحقر أعداءه كال يعبأ بيـ   عميو كا 

  فإنؾ ماء الكرد أف ذىبى الكردي   أنقضػى فإف يؾ سيار بف مكرـو 

يقكؿ إف مات جدؾ كفنى عمره فإف فضائمو كمحاسنو صارت فيؾ فمـ يفقد إال شخصو كماء الكرد 
يبقى بعد الكرد فيككف أفضؿ منو كمثؿ ىذا مف تفضيؿ الفرع عمى األصؿ قكلو أيضا، فإف تكف 

عنب، ككذا قكلو، فإف المسؾ بعض دـ تغمب الغمباء عنصرىا، فإف في الخمر معنى ليس في ال
الغزاؿ، كأخذ السرٌم ىذا المعنى فقاؿ، يحيى بحسف فعالًو، أفعاؿ كالده الحبلحؿ، كالكرد زاؿ 

 كماءه، عبؽ الركائح غير زائؿ، 
  كألؼ إذا ما جمعت كاحدان فرد  مضى كبنكه كانفردت بفضميػـ

ككاف مف حقو أف يقكؿ مضى  عطؼ بنكه عمى الضمير في مضى مف غير أف يظيره كىكعيب
ىك كبنكه كما قاؿ اهلل تعالى فاذىب انت كربؾ كاسكف أنت كزكجؾ الجنة كالمعنى أنت كاحد صكرة 
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جماعةه معنى كاأللؼ فأنث األلؼ في قكلو جمعت إرادة الجماعة كمعناه إذا ركبت مف األحاد 
 جماعة فكأنؾ جماعة.األلؼ فاأللؼ كاحد فرد ككذلؾ أنت كاحد كقد اجتمع فيؾ ما كاف في 

 كمعرفة عدّّ كألسنةه لدُّ   ليـ أكجو غر كأيدو كريمةه 

نما يريدكف  ، كا  غر جمع أغر كالعرب تتمدح ببياض الكجو كما قاؿ، كأكجييـ بيض المسافر غرافي
بذلؾ النقاء كالطيارة ما يعاب كما أنيـ يكنكف عف العيب كالفضيحة بسكاد الكجو كقكلو كأيد كريمة 

ء كمعرفة عد قديمة كثيرة ال تنقطع مادتيا كالماء العد كالمٌد جمع االلٌد كىك الشديد أم بالعطا
 الخصكمة.

  كمرككزةه سمره كمقربةه جرده   كأردية خضر كممؾ مطػاعةه 

خضرة الرداء يكنى بيا عف السيادة كذلؾ إف الخضرة عندىـ أفضؿ األلكاف ألف خضرة النبات تدؿ 
بالممؾ إلى المممكة كالمقربة الخيؿ المدناة مف البيكت إما لفرط عمى الخصب كسعة العيش كذىب 

ما لمضف بيا كال ترسؿ لمرعي كالجرد القصار الشعكر.  الحاجة إلييا كا 
 تميـ بف مر كابف طابخةو أدُّ   كما عشت ما ماتكا كال أبكاىـ

م ما ماتا كال يقكؿ ما كنت حيا فمـ يغب عنا أحد مف ىؤالء ألف جميع محاسنيـ مكجكدة فيؾ كيرك 
أبكاىما يعني سياران كمكرما كتميـ بف مر كأد بف طابخة قبيمتاف مشيكرتاف مف العرب إلييما ينتسب 
الممدكح ككاف الكجو إف يقكؿ فما ماتكا كما تقكؿ ما دمت حيا فما احزف كلكنو حذؼ الفاء ضركرة 

 كقكلو، مف يفعؿ الحسنات اهلل يشكرىا، تقديره فاهلل يشكرىا.

  كبعض الذم يخفى عمٌي الذم يبدك  لذم يبدك الذم أنػا ذاكػرفبعض ا

يقكؿ الذم أنا ذاكر مف فضائمو بعض الذم يبدك بعض الذم يخفى عمٌي أم إنما أذكر بعض ما 
يظير مف فضائمو كالذم يظير بعض الذم يخفى يريد أف فضائمو كثيرة يظير لو بعضيا فيذكر 

 منو بعضو كال يظير لو كميا.
  كحؽ لخير الخمؽ مف خيره الكدُّ   مف المػنػي فػي كدادهالـك بو 

يقكؿ مف المني في كده لمتو بما كصفت مف فضمو فيتبيف أف مف أحبو ال يستحؽ المـك كأنو أىؿ 
ألف يحبو كحؽ لو مني الكد ألنو خير األمراء كأنا خير الشعراء كحقيؽ عمى أىؿ الخيراف يكد 

 بعضيـ بعضا.
  بنى المـؤ حتى يعبر الممؾ الجعد  كطػرقػو كذا فتنحكا عف عمػيٍّ 
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يقكؿ كذا ىك أم كما كصفت فبل تنازعكه كبتاعدكا عنو حتى يمضي في طريقو إلى المعالي مف 
غير أف تنازعكه كيجكز أف تككف اإلشارة في كذا إلى التنحي الذم أمرىـ بو يقكؿ قد تنحيتـ كبمغتـ 

 ف كالقكؿ ىك األكؿ.في البعد عف غايتو الغاية ككذا يجب أف يكك 
  كال في طباع التربة المسؾ كالندُّ   فما في سجاياكـ منازعة العػمػي

يقكؿ أنتـ منو كالتراب مف المسؾ كال يككف بينيما منازعة كذلؾ ليس في طباعكـ أف تنازعكه 
 العمى.

 كدع صديقا لو فقاؿ ارتجاال 
  ىك تكأمي لك أف بينا يكلد  أما الفراؽ فإنو ما أعيػد

يقكؿ أما الفراؽ فإنو شيء اعيده كأراه دائما كىك تكءمي كلد معي ف كاف البيت مكلكدا أم ال أنفؾ 
مف فراؽ حبيبو فمك كاف الفراؽ مكلكدا لقضيت عميو بأنو تكأمي كيجكز أف يككف المعنى حقيقة 

الفراؽ  الفراؽ ما أعيده مف فراقؾ يعني أف كجد فراؽ ىذا الحبيب فكؽ كجد فراؽ كؿ أحد حتى كاف
 فراؽ ال فراؽ غيره.

 لما عممنا أننا ال نخمد  كلقد عممنا أننا سنطيعو

أؿ لما كنا نمكت كنفني عممنا أننا ننقاد لمفراؽ بمفارقة كؿٍّ مف الخميميف صاحبو كالمعنى أف الفرقة 
ما آجبل.  عمى كؿ حاؿو محتكمة عمينا ألنو ال يخمد أحد فنحف في طاعة الفراؽ أما عاجبل كا 

ذ   عنكـ فأردأ ما ركبت األجكد  ا الجياد أبا البييٍّ نقمنػنػاكا 

 يقكؿ إذا نقمتنا عنكـ الخيؿ كباعدت بيننا صار األجكد االردأ ألنو إذا كاف اسرع كاف اعجؿ إبعادان.
  مف ال يرل في الدىر شيئا يحمدي   مف خص بالذـ الفراؽ فػإنػنػي

 الكاتب.كقاؿ يمدح أبا بكر عمٌي بف صالحو الركذبارم 
 لمػبػرازً  لذة العيف عدةه   كفرندم فرند سيفي الجرازً 

الفرند جكىر السيؼ كىك معرب دخيؿه كفعؿ أكثر في كبلـ العرب مف فعؿ كالجراز السيؼ القاطع 
 أم سيفي يحكيني في المضاء كىك حسف في مرأة العيف عدة لممبارزة.

  زً ًر أدؽ الخطكط في األحرا  تحسب الماء خط في ليب النا

شبو بريؽ سيفو بالنار كآثار الفرند فيو كدقتو بخطكط مف الماء دقيقةو كأدؽ الخطكط في األحراز 
 جمع حرز كىك العكذة كجرت العادة بتدقيؽ خط األحراز.
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  ظر مكجه كأنو منؾ ىازم  كمما رمت لكنو منع الػنػا

ه كبياضو الذم يتردد فيو أم كمما أردت أف تعرؼ لكنو كانعمت النظر منع ناظرؾ مف الكقكؼ ماؤ 
 كالمكج فإنو ييزء بؾ ألنو ال يستقر لينفذ فيو شعاع عينيؾ.

  متكاؿو في مستكو ىزىازً   كدقيؽ قذل اليباء أنػيؽ

كدقيؽ بقذل كما تقكلف حسف كجيا لكنو أضافو إلى اليباء إشارةن إلى أف الفرند في دقتو يشبو 
اء كجعمو أنيقا لنو معجب لمناظر متكاؿ يتبع بعضو اليباء شبو آثار الفرند في دقتيا بقذل اليب

بعضا في متف مستكو ىزىاز متحرؾ مضطرب يجيء كيذىب يقاؿ سيؼ ىزىاز كىزاىز كاف ماؤه 
يذىب عميو كيجيء كركل ابف جنى قدم اليباء يعني مقدار اليباء مف قكليـ قدم رمحو كقاد رمح 

 كقيد رمح.
 تمييا جكازم شربت كالتي  كرد الماء فالجكانب قػدرا

الجكازم التي لـ تشرب الماء مف قكليـ جزأت الكحشية بالرطب عف الماء تجزأ فيي جازئة كىف 
جكازم يقكؿ شرب جكانبو مف الماء بقدر كما يمييا مف العير كالمتف لـ يشرب ألنو ال يسقي جميع 

 السيؼ بؿ يسقي شفرتاه كيترؾ المتف ليككف اثبت عند الضرب فبل ينحطـ.

  كىي محتاجةه إلى خرازً   حمائؿ الدىر حتى حممتو

يقكؿ قد تداكلتو أيدم الدىر يعني أنو قديـ الصنعة قد طالت عميو السنكف كلما ذكر قدمو جعؿ 
الدىر حامبل لو كالسيؼ يحمؿ بالحمائؿ كالحائؿ إذا أتت عمييا األياـ اخمقت كاحتاجت إلى الخراز 

حامبل لو يقاؿ حمالة كحمائؿ كالمعنى اخمؽ الدىر  كأضاؼ الحمائؿ إلى الدىر ألنو جعؿ الدىر
 حمائمو بكثرة حممو إياه كلما كثر حممو أضاؼ الحمائؿ إليو كأنيا لو لما كاف تحممو بيا كثيران.

  ق كال عرض منتضيو المخازم  فيك ال تمحؽ الدمػاء غػرارم

كال تمحؽ المخازم عرض أم لسرعة قطعة يعبر الدـ قبؿ أف يشعر فبل يمصؽ بو كال يتمطخ بالدـ 
 منتضيو يعني نفسو لحسف ببلئو عند الحرب كالمخازم جمع مخزاة كىك ما يخزل بو اإلنساف.

  يـك شربي كمعقمي في البراز  يا مزيؿ الظبلـ عني كركضي

يقكؿ لسيفو أنت تزيؿ عني الظبلـ بصفائؾ كركنقؾ كأنت ركضي يـك شربي يريد خضرتو كالسيؼ 
اؿ أبك جعفر الحمامي في مقصكرة لو، مينده كأنما طباعو، أشربو باليند يكصؼ بالخضرة كما ق
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ماء اليندبا، كمثمو لمبحترم، حممت حمائمو القديمة بقمةن، مف عيد عادو غضة لـ تذبؿ، كالبراز 
 الصحراء.

 مقمتي غمده مػف اإلعػزازً   كاليماني الذم لك أسطعت كانت

 ده أم مف شدة صيانتي لك قدرت جعمت مقمتي غم
  كصميؿ إذا صممت ارتجازم  إف برقي إذا برقت فعػالػي

يقكؿ إف بإزاء برقؾ فعالي كبإزاء صميمؾ ارتجازم يقارب بيف سيفو كنفسو يعني أف كاف برقؾ 
ذا ارتفع صميمؾ أم صكتؾ في الضريبة فإف ارتجازم صميمي أصؿ بو  ففعمي كشعرم أبرؽ منو كا 

 ف شعرم فبيا أصؿ ال بالطنيف الذم يسمع مف السيكؼ كما صممت كارتجازم انشادم االراجيز م
  لضرب الرقاب كاألجكاز  كلـ أحممؾ معممانىكػذا إال

 المعمـ الذم قد شير نفسو في الحرب بشيء يعرؼ بو كذلؾ فعؿ األبطاؿ كاألجكاز األكساط 
  فكبلنا لجنسو اليـك غازم  كلقطعي بؾ الحديد عمييػا

 يعني الدركع كالمغافر فأنا اغزك الناس كأنت تغزك الحديد.عمييا عمى الرقاب كاالجكاز 
  فتصدل لمغيث أىؿ الحجاز  سمو الركض بعد كىفو بنجدو 

يقكؿ ركضنا الخيؿ اخرجو مف الغمد ككنا بنجد بعد أف مضى صدر مف الميؿ فظف أىؿ الحجاز 
نارىا بالحجاز، لمعانو ضكء برؽ فتعرضكا لمغيث كقد نقؿ ىذا مف قكؿ أبي الجيـ، إذا أكقدت 

 أضاء العراؽ سنا نارىا، 
  طالب البف صالح مف يكازم  فتمنيت مػثػمػو فػكػأنػي

 أم ىما فريداف ال نظير لسيفي كال ليذا الممدكح 
 م كال كؿ ما يطير ببػازم  ليس كؿ السراًة بالػركذبػار

  كاف مف جكىرو عمى أبركازً   فارسيه لو مف المجػد تػاجه 

كالد ممكؾ فارس كتاجو مف المجد كتاج أبركيز كاف مف الجكىر كأبركيز أحد ممكؾ يعني أنو مف أ
 العجـ كغير اسمو ألف العرب إذا تكممت بالعجمية تصرفت فييا كما أرادت.

  كلك أني لو إلى الشمس عازم  نفسو فكؽ كؿ أصػؿو شػريؼو 

ف كاف شريفا حتى لك نسبتو إلى الشمس  كاف اشرؼ منيا كيقاؿ أم ىك بنفسو أجؿ مف كؿ أب كا 
 عكزتو إذا نسبتو إلى أبيو.
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  عف حساف الكجكه كاألعجاز  شغمت قمبو حساف المعػالػي

 اإلعجاز جمع العجز كعني بحساف الكجكه كاألعجاز النساء يريد أف شغمو بالمعالي ال بالنساء.
  قكت مف لفظو كساـ الركاز  ككأف الفػريد كالػدر كالػيا

الركاز ما يكجد في المعدف مف الذىب يعني أف ىذه األشياء كأنيا أخذت مف الساـ عركؽ الذىب ك 
 لفظو لحسنو كانتظامو.

 دكنو قضـ سكر األىػكاز  تقضـ الجمر كالحديد األعادم

 أم لحنقيـ عميو كشدة غيظيـ بقصكرىا دكنو يقضمكف الحديد كالجمر كما يقضـ السكر.
  ب باإليجازك كناؿ اإلسيا  بمغتو الببلغة الجيد بالعؼ

يقكؿ ببلغتو تبمغو بالسيكلة كاليسر ما يبمغو غيره بالجيد كيناؿ بايجازه في القكؿ ما ناؿ غيره 
 باإلكثار.

 ـ كثقؿ الػديكف كاألعػكازً   حامؿ الحرب كالديات عف القك

 كبو ال بمف شكاىا المرازم  كيؼ ال يشتكي ككيؼ تشكػكا

ؿ كالعجب ممف يشكك رزيةن كيؼ يشككىا كىك حامميا أم العجب منو كيؼ ال يشتكي ثقؿ ما يحم
 عنو.

 ق مبيته لمالؾى المجتازً   أييا الكاسع الفناء كما في

ف كاف فناءؾ كاسعا.  يقكؿ مالؾ مجتاز بؾ كغير مقيـ عندؾ كليس لو عندؾ مكاف يبيت فيو كا 
  كشبا أسكؽ الجراد النكازم  بؾ أضحى شبا السنة عنػدم

ؿ لما أعتصمت بؾ لـ تعمؿ فٌي شبا األسنة كصارت عندم كسكؽ الجراد مف شبا األسنة حدىا يقك 
 قمة مباالتي بيا كالنكازم مف قكلؾ نزا الجراد ينزك إذا كثب.

  دار دكر الحركؼ في ىكازً   كأنثنى عني الرديني حػتػى

كالزام يقكؿ انعطؼ عني الرمح كالتكل عمى نفسو التكاء الحركؼ المدكرة في ىكاز كالياء كالكاك 
كاأللؼ زائدة كلك امكنو أف يقكؿ ىكز كاف احسف كالعرب تنطؽ بيذه الكممات عمى غير ما 

كضعت كما قاؿ أبك حنش في البرامكة، أبك جادىـ بذؿ الندل يميمكنو، كمعجميـ بالسكط ضرب 
نما ىك ابجد كالجيد في تعطؼ الرماح قكؿ أب ، كا  ي الفكراس، كقاؿ آخر، تعممت باجادان كآؿ مرامرو

 العبل المعرٌم، كتعطفت لعب الصبلؿ رماحيـ، فالزج عند الميذـ الرعاًؼ، 
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  كالتسمي عمف مضى كالتعازم  كبآباءؾ الػكػراـ الػتػأسػي

أم إنما يتعزل كيتأسى عمف مضى منا بذكر آبائؾ الكراـ فإذا ذكرنا فقدىـ ىاف عمينا فقد مف 
 بعدىـ.

 بػػػػػػػبل مػػػػػػػيػػػػػػػمػػػػػػػاز كمػػػشػػػػػػت تػػػػػػػحػػػػػػػتػػػػػػػيػػػػػػػـ  ذلػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػكىػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػاتركػػػػػػػكا األرض بػػػػػػػعػػػػػػػدمػػ

    .في العدك لدكاب لتسرعالذلكؿ التي تمشي بغير ميمازو كىي حديدةه تككف مع النخاسيف تنخس بيا ا يقكؿ ماتكا بعد أف ممككا األرض كاطاعتيـ طاعة الدابة

 كػػػػػػػالػػػػػػػنػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػازً  فكػػػػػػػبلـ الػػػػػػػكرل لػػػػػػػيػػػػػػػـ  كاطاعتيـ الجيكش كىيبكا

أم كانكا مطاعيف في جيكشيـ كمييبيف كالنحاز شبو السعاؿ يأخذ في الصدكر قاؿ ابف جنى أم 
ى ىذه الحالة كأجكد مف ىذا أف يقاؿ السعاؿ يرقؽ الصكت لـ يعبأكا بكبلـ أحد لما صاركا إل

 كالمعنى لييبتيـ كانكا ال يرفعكف الصكت بيف أيدييـ.
  ؾ عديد الحبكب في األقكازً   كىجاف عمى ىجػاف تػأيي

ركاه ابف جنى تأتتؾ كقاؿ تأتتؾ قصدتؾ كأنشد األعشى، إذا ما تأتي يريد القياـ، تيادل كما قد 
اؿ ابف فكرجة تأتي تفعؿ مف اإلتياف كاألتى كىك يتضمف معنى القصد إال أنو رأيت البييرا، ق

مقصكر عمى قكليـ تأتيؾ ليذا األمر إذا احسنت الصنع فيو كىك مف التمطؼ في الفعؿ يقاؿ فبلف 
ال يتاتى ليذا األمر أم ال يطكع لفعمو فإما معدم إلى مفعكؿ بمعنى صريح القصد فبل أراه سمع 

األعشى ليس بمتعد كالذم في شعر أبي الطيب ركل عنو عؿ كؿ لساف تأييؾ كالذم في بيت 
كىذه لفظة تستعمؿ لمقصد الصريح كمنو قكلو، الحصف أدنى لك تأييتو، قاؿ ابف دريد تأياه بالسبلـ 

، جفرة الجنبيف منو فشعؿ، فإذا لـ تعد فقمت تأييت  تعمده بو قاؿ الشاعر، فتأيا بطرير مرىؼو
اؿ تأيا فبل بالمكاف تقية إذا اقاـ كلي في ىذا األمر تاية أم نظر كمعنى البيت فمعناه تحبست يق

رب رجاؿ خالصي النسب عمى نكؽ كريمة قصدكؾ في كثرة عدد حبكب الرمؿ يعني مف جيشو 
 كاكليائو كالقكز مف الرمؿ المستدير شبو الرابية.

  فكؽ مثؿ المبلء مثؿ الطرازً   صفيا السير في العراء فكانت

لعراء األرض الكاسعة شبو استكاء اإلبؿ عمى سعة الفضاء بطراز عمى مؤلة كال سيما إف كاف ا
ىناؾ سراب كاف التشبيو أكقع لبياضو كىكذا سير اإلبؿ إذا كقعت في نشاطو ككانت كميا كراما 
استقامت في السير فمـ تتقدـ كاحدة عمى أخرل كما قاؿ أبك نكاس، تذر المطيَّ كراءىا فكأنيا، 

 ؼ تقدميف كىي إماـ، كالطراز فارسٌي معرب.ص
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 الكػنػاز ر فأكدل بالعنتريس  كحكى في المحـك فعمؾ في الكؼ

الكفر الماؿ الكثير كالعنتريس الناقة الشديدة كالكناز الكتنزة المحـ يقكؿ حكى السير في اذىاب لحـك 
 ىذه اإلبؿ جكدؾ في اىبلؾ الماؿ حيف أىمؾ الناقة الشديدة.

  عنؾ جادت يداؾ باإلنجاز  الظنكف بكعػدو  كمما جادت

 أم كمما ظف انساف أنؾ تعطيو شيئا فكعدتو ظنكنو عنؾ كعدا انجزت أنت ذلؾ الكعد.
  كأضع الثكب في يدم بزازً   ممؾ منشد القػريض لػديو

 كيركل كضع الثكب كالمعنى أنو عارؼ بالشعر معرفة البزاز بالثكب 
  ه كأىدل فيو إلى اإلعجازكا  كلنا القكؿ كىك أدرل بػفػح

 أم ينسب القكؿ إلينا كىك أعمـ بمعناه كأكلى منا أف يأتي في القكؿ بالمعجز 
 شعراء كأنيا الخازبػاز  كمف الناس مف يجكز عميو

الخازباز حكاية صكت الذباب ثـ يسمى الذباب أيضا بيذا األسـ كمنو قكؿ ابف احمر، كجف 
س مف ال يعرؼ الشعر فيجكز عميو شعراء كأنيـ الذباب في الخازباز بو جنكنا، يقكؿ مف النا

 ىذيانيـ.

  كىك في العمى ضائع العكازً   كيرل أنو البػصػير بػيػذا

أم يظف أنو بصير بالشعر كىك كاألعمى الذم ضاع عصاه فيك ال ييتدم لمطريؽ يقكؿ ىك في 
 جممة العمياف ضائع العكاز.

  مجيز مثؿ المجازً ؾ كعقؿ ال  كؿ شعرو نظير قػائمػو فػي

ال شؾ أف كؿ شعر نظير قائمو فإف العالـ بالشعر شعره يككف عمى حسب عممو ككذلؾ مف دكنو 
كيركم قائمو منؾ كالخطاب لمشاعر يقكؿ إذا مدحت أحدا فقبؿ شعرؾ فيك نظيره يعني أف العالـ 

عقؿ المادح المجاز  بالشعر ال يقبؿ إال الجيد كالجاىؿ بو يقبؿ الردل كعقؿ الممدكح المجيز مثؿ
كتقدير الكبلـ مثؿ عقؿ المجاز فحذؼ المضاؼ كالمجيز الممدكح الذم يعطى الجائزة كالمجاز 

 الشاعر.
 كقاؿ ييجك قكمان 

  كجركـ مف خفةو بكـ النمؿ  أماتكـ مف قبؿ مكتكـ الجيؿ
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ف كنتـ احياء كال كزف لكـ كال قدر  يقكؿ أماتكـ الجيؿ قبؿ أف تمكتكا أم أنتـ مكتي مف جيمكـ كا 
فمخفة كزنكـ تقدر النمؿ عمى جركـ كالسفيو الخفيؼ العقؿ يكصؼ بخفة الكزف كما أف الحكيـ 

 الرزيف يكصؼ بثقؿ الكزف.
  فطنتـ إلى الدعكل كليس لكـ عقؿي   كليد أبي الطيب الكمب مػا لػكػـ

دعاء كىك كليد ىا ىنا تصغير كلد كىك بمعنى الجماعة كالكمب صفة أبي الطيب كالدعكل اإل
 االنتساب يقكؿ ال عقؿ لكـ تعقمكف بو شيئا فكيؼ عقمتـ اإلدعاء في نسب لستـ في ذلؾ النسب.

  قكمّّ ليدتكـ فكيؼ كال أصؿ  كلك ضربتكـ منجنيقي كأصمكـ

المنجنيؽ مؤنث يريد بيا ىجاءه يقكؿ لك ضربتكـ بيجاءم كأصمكـ قكٌم لكسركـ كأبادكـ فكيؼ كال 
 أصؿ لكـ يعرؼ.
  لما كنتـ نسؿ الذم ما لو نسؿي   نتـ ممػف يدبػر أمػرهكلك ك

أم لك كنتـ عقبلء لما انتسبتـ إلى مف يعرؼ أنو ال نسؿ لو كال عقب أم قد ظيرت دعكاكـ بيذا 
 اإلنتساب.

 كقاؿ يمدح الحسيف بف عمٌي اليمداني 
 كجػدي  فيا ليتني بعده كيا ليتو  لقد حازني كجد بمف حازه بعد

كاشتمؿ عمٌي كجده بمف ضمو البعد كقاربو ثـ قاؿ لي ليتني بعد ألحكزه فأككف معو  يقكؿ لقد ضمني
 كيا ليتو كجد ليحكزني كيتصؿ بي.

ف كاف ال يبقى لو الحجر الصمدي   أسر بتجديد اليكل ذكر ما مضػى   كا 

ف كاف  يقكؿ أسر بأف يجدد لي الكل ذكر شيء قد مضى مف أياـ كصؿ األحبة كلذة التكاصؿ كا 
 ر الشديد ال يبقى لو تأسفا عميو كحنينا إليو.الحج

  رقاد كقبلـ رعى سربكـ كردي   سياده أتانا منؾ في العيف عندنا

السرب الماؿ الراعي كالسرب القطيع يقكؿ السياد إذا كاف ألجمكـ رقاد في الطيب كالقبلـ عمى 
 خبث ريحو إذا رعتو أبمكـ كرده.

  كأف اليأس مف كصمؾ الكعدي كحتى   ممثمةه حتى كػأف لػـ تػفػارقػي

أم أنت مصكرة في خاطرم كفكرم حتى كأنؾ حاضرة عندم لـ تفارقيني كحتى كاف يأسي مف 
 كصمؾ كعد بالكصاؿ.
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  كيعبؽ في ثكبي مف ريحؾ الندُّ   كحتى تكادم تمسحيف مدامعػي

د أف قكة يقكؿ يكاد قرب صكرتؾ يمسح مدامعي الجارية عمى خدم كيمـز ثكبي رائحتؾ الطيبة يري
فكره تجعميا مكجكدة في ناظره كخاطره فتشمو رائحتيا كتمزميا ثكبو كمف نصب يعبؽ كاف عظفا 

 عمى تكادم كمف رفع كاف عطفا عمي تمسحيف.
  كمف عيدىا أف ال يدكـ ليا عيدي   إذا غدرت حسناء أكفت بعيدىػا

ا أنيا ال تبقى عمى العيد المرأة الحسناء إذا غدرت كخانت في المكدة فقد كفت بالعيد ألف عيدى
.  فإذف كفاءىا غدره

ف عشقت كانػت أشػد صػبػابةن  ف فركت فأذىب فما فركيا قصد  كا    كا 

ذا ابغضت  يقكؿ إذا عشقت المرأة كاف عشقيا أشد مف عشؽ الرجاؿ ألنيف أرؽ طبعا كأقؿ صبرا كا 
تماـ الكزف كمعناه جاكزت الحد أيضا في البغض كلـ يكف ذلؾ قصدا كقكلو فاذىب حشك أتى بو إل

ف شئت قمت فإذىب في تبلفي ذلؾ الفرؾ كاألكؿ  ال تطمع ؼ يحبيا إذا فركت كاذىب لشأنؾ كا 
 الظاىر.

ف حقدت لـ يبؽ في قمبيا رضنى ف رضيت لـ يبؽ في قمبيا حقد  كا    كا 

 أم ىي مبالغة في كمتى حالتييا في الحقد كالرضى.
  ادم كيخفى بيا الرشديضؿ بيا الي  كذلؾ أخبلؽ الػنػسػاء كربػمػا

يريد اخبلقيف كما ذكرتو كالذم ييدم غيره ربما يضؿ بيف كيخفى عميو بيا الرشد حتى يبتمي بيف 
كالكناية في بيا تعكد إلى األخبلؽ الف ضبلؿ اليادم بأخبلقيف إذا اغتر بشدة صبابتيف كيخفى 

 عميو الرشد أيضا بأخبلقيف.

 كيشػتػدُّ  عمى مر الزمافً يزيد   كلكف حبا خامر القمب في الصبي

ىذا كاألعتذار مف حبيف بعد ما ذكر مف غدرىف كماسكم اخبلقيف كاستدرؾ عمى نفسو بأنو ال 
 يقدر عمى مفارقة ىكل نشأ عميو طفبل فيك يزداد عمى مركر الزماف شدةن.

 تغػدك مكافأة يغدك إلييا كما  سقى ابف عميٍّ كؿ مزفو سقتكـ

الممدكح كؿ سحاب سقاكـ مكافأة لو عمى ما فعؿ مف سقيكـ فيك المزف جمع مزنة يقكؿ سقى 
 يغدك إلييا بالسقيا كما كانت تغدك إليكـ جعؿ الممدكح يسقي السحاب ألنو أكثر ندل.

  كينبت فييا فكقؾ الفخر كالمجدي   لتركم كما تركل ببلدان سكنتيػا
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اه تكرث المجد كالشرؼ أم لتركم السحاب كما تركيكـ كينبت فكقؾ الفخر كالمجد ألف عطاي
 فيشرب السحاب بما يناؿ مف جدكاه فيككف الفخر كالمجد نابتيف فييا لما شربت مف سقياه 

  كيخرؽ مف زحـو عمى الرجؿ البردي   بمف تشخص األبصار يـك ركػكبػو

ف شئت قمت ينبت بو الفخر كالتقدير بجكده  الباء متعمقة بتركم يقكؿ لتركل سحابكـ بيذا الممدكح كا 
 أك بسببو كمعنى البيت أف الناس يزدحمكف يـك رككبو لمنظر إليو لجبللة قدره كالتعجب مف حسنو.

 يبػدك لكثرة إيماء إلػيو إذا  كتمقى كما تدرم البناف سبلحيا

أم لشغميـ بالنظر إليو كاإليماء نحكه يمقكف ما في ايدييـ كال يشعركف بو ككأف ىذا مقتبس مف 
 أكبرنو كقطعف أيدييف.قكلو تعالى فمما رأينو 

 الػمػبػدي  خفيؼ إذا ما أثقؿ الفرس  ضركب لياـ الضاربي الياـ في الكغى

يقكؿ ىك خفيؼ لحذقو بالفركسية أك خفيؼ مسرعه إلى الحرب إذا بمغ الفرس مف الجيد ما يثقؿ 
 عميو لبده.

 األسػدي  كلك خبأتو بيف أنيابيػا  بصير بأخذ الحمد في كؿ مكضعو 

ف كاف يتعذر الكصكؿ إليو كالمعنى لك الح لو الحمد في يقكؿ يتكصؿ  إلى احراز الحمد باحسانو كا 
 فؾ األسد لتكصؿ إليو.

  كبالذعر مف قبؿ الميند ينقدَّ   بتأميمو يغني الفتى قبؿ نيمػوً 

يقكؿ إذا أممو الفتى صار غنيا قبؿ أف يأخذ عطاياه كمعنى غناه أنو ينفؽ ما يممكو ثقة بالخمؼ 
ذا خافو تقطع خكفا منو قبؿ اف يقتمو مف عنده  إذ كاف يأمؿ عطاءه فيعيش عيش األغنياء كا 

 بسيفو.
  لضربو كمما السيؼ منو لؾ الغمدي   كسيفي ألنت السيؼ ال ما تسػمػو

اقسـ بسيفو تعظيما لو عمى أف السيؼ في الحقيقة الممدكح ال ما يسمو ليضرب بو ألنو أمضى منو 
ؼ بفعمو ثـ قاؿ كغمدؾ مف الحديد الذم منو السيؼ يعني درعو في األمكر كألف مضاء السي

 كالمعنى إذا لبست الدرع كنت فيو كالسيؼ ككاف لؾ كالغمد.
  نجيعا كلكال القدح لـ يثقب الزندي   كرمحي ألنت الرمح ال ما تبمػو

القدح أم لكال أنت لـ يمض الرمح كما أنو لكال القدح لـ يضيء الزند ألف النار إنما تستخرج ب
كالعرب قد تقسـ بالسيؼ كالرمح كما ركم عف ىجرس بف كميب أنو قاؿ أما كسيفي كغراريو 
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كرمحي كزجيو كفرسي كأذنيو ال يترؾ الرجؿ قاتؿ أبيو ينظر إليو ثـ حمؿ إليو فقتمو كركاء األستاذ 
زند كىك أبك بكر يثقب أم يضيء يقاؿ ثقبت النار تثقب ثقكبا إذا اضاءت كغيره يركيو لـ يثقب ال

 أجكد ألف الثقكب الـز كاإلثقاب متعدو كالثقكب فعؿ النار كاالثقاب فعؿ الزند.
 يسػدكا ألنيـ يسدل إلييـ بأف  مف القاسميف الشكر بيني كبينيـ

يقكؿ ىك مف اآلباء القاسميف كمف قاؿ مف الرجاؿ القاسميف أثبت لمممدكح أمثاال يفعمكف فعمو 
خذ كالقبكؿ كما اشكرىـ عمى االنعاـ النيـ يبركف بأف يبركا فيكخذ كالمعنى أنيـ يشكركنني عمى األ

برىـ كيقاؿ أسدل إليو إذا أنعـ عميو يقكؿ ينعـ عمييـ بإنعاميـ كما قاؿ زىير، كأنؾ تعطيو الذم 
 أنت سائمو، 

 بعدي  كشكر عمى الشكر الذم كىبكا  فشكرم ليـ شكراف شكره عمى الندل

ذ نكاليـ ىبةن ثانية منيـ لو كلفظ اليبة في الشكر ىينا متسحسف جعؿ الشكر الذم شكركه عمى أخ
كزيادة في المعنى كالصنعة كمثمو الخريمي، كاف عميو الشكر في كؿ نعمةو، يقمدنييا باديا كيعيدىا، 

 كمثمو ألبي الطيب، إذا سألكا شكرتيـ عميو، 
  كأشخاصيا في قمب خائفيـ تعدكا  صياـ بأبكاب القػبػاب جػيادىػـ

صياـ كاقفة مف قكليـ صاـ الفرس إذا كقؼ يقكؿ خيميـ قائمة عندىـ كىي كأنيا تعدك في قمكب 
ف لـ يقصدكا أحدا   اعدائيـ لشدة خكفيـ كالمعنى أنيـ مخكفكف كا 

  كأمكاليـ في دار مف لـ يفد كفدي   كأنفسيـ مبػذكلة لػكفػكدىػـ

عمى مف لـ يأتيـ ألنيـ يبعثكنيا  أم أنيـ غير مجكبيف عمف يقصدىـ مف الكفكد كامكاليـ ترد
 إلييـ.

  ففييا العبدم كالمطيمة الجردي   كأف عطيات الحسيف عساكػر

 العبدم مما يجمع عميو العبد يقكؿ أف فيما يعطيو عبيدا كخيبل حسانا فكاف عطاءه عساكر 
 الػخػد ركيدؾ حتى يمبس الشعر  أرل القمر ابف الشمس قد لبس العمي

شمسا يريد رفعتيما كشيرتيما يقكؿ قد لبس العمي ثكبا ثـ قاؿ لو تمبث كتميؿ حتى جعمو قمرا كأباه 
 تبمغ الرجكلية.

 قػدُّ  عمى بدفو قد القناة لػو  كغاؿ فضكؿ الدرع مف جنباتيا
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غاليا أم ذىب بيا أم رفعيا مف األرض يقكؿ قد استكفى بقده طكؿ الدرع مف جميع جكانبيا كفيو 
 امة كليس بأقعس كال أحدب ألنيما ال يرفعانيا مف جميع الجكانب.اشارة إلى أنو طكيؿ الق

 ككاف ندا آباؤه كىـ مرد  كباشر ابكار المكاـر أمردان 

 يقكؿ استعمؿ المكاـر كتخمؽ بيا في حاؿ مركدتو ككذلؾ آباؤه كانكا يفعمكف ذلؾ قبؿ التحائيـ.
  الرمدي مف العدـ مف تشفى بو األعيف   مدحت أباه قبػمػو فػشػفػى يدم

جعؿ العدـ كالداء الذم يطمب منو الشفاء كجعبلؿ الممدكح يشفي األعيف الرمد بحسنو كجمالو كما 
 قاؿ ابف الركمي، يا رمد العيف قـ قبالتو، فداك بالمحظ نحكه رمدؾ، 

  مخافة سيرم أنيا لمنكل جندي   حباني بأثماف السكابؽ دكنيػا

اثماف الخيؿ السكابؽ كلـ يعطني الخيؿ مخافة أف أسير  أم اعطاني الدراىـ كالدنانير التي تككف
 عمييا فافارقو ألف الخيؿ بجرييا تعيف الرجؿ عمى السفر كالبعد فيي مف اسباب الفراؽ كأعكانو.

  ثناء ثناءه كالجكاد بيا فردي   كشيكة عكد إف جكد يمينو

د لي في العطاء لف جكده شيكة معطكفة عمى مخافة أم كشيكة معاكدةو منو لمبر أم إشتيى أف يعك 
ف كاف ىك فردان ال نظير لو كالضمير في بياء لؤلثماف أك لقكلو ثناء ثناءه ألنيا جممة.  مثنى كا 

  كفي يدىـ غيظ كفي يدم الرفدي   فبل زلت ألقي الحاسديف بمثميػا

ي يدىـ بمثميا بمثؿ عطاياه كىي مذككرة في قكلو ثناء ثناءه كاكقع الكاحد مكقع الجمع في قكلو كف
 غيظ.

  كعندىـ مما ظفرت بو الجحدي   كعندم قباطي اليماـ كمػالػو

القباطي ثياب بيض تحمؿ مف مصر كاحدىا قبطية كمنو قكؿ زىير، كما دنس القبطية الكدؾ، 
قكلو كعندىـ مما ظفرت بو الجحد قاؿ ابف جنى ىذا دعاء عمييـ بأف ال يزرقكا شيئا حتى إذا قيؿ 

بر مف ىذا الممدكح قالكا ال فذلؾ ىك الجحد كليس كما قاؿ بؿ ىذا تمحؿ ليـ ىؿ عندكـ خير أك 
كالمعنى أنيـ يجحدكف كينكركف ما أعطانيو يقكلكف لـ يعطو كلـ ينؿ جميع ما يدعى أم فبل زاؿ 

 األمر عمى ىذا آخذ كىـ يقكلكف لـ يأخذ.
نػمػا   دي يحاكي الفتى في ما خبل المنطؽ القر   يركمكف شأكل في الػكػبلـ كا 
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يقكؿ ىؤالء المتشاعركف يتكمفكف أف يبمغكا غايتي في الشعر فبل يقدركف كالقرد الذم يحكي ابف 
آدـ في أفعالو ما خبل المنطؽ فإنو ال يقدر أف يحكيو في ذلؾ كذلؾ ىؤالء ىـ قركد ال يمكنيـ أف 

 يتكممكا بمثؿ كبلمي.
  الخمد كىـ في ضجيجو ال يحس بو  فيـ في جمكع ال يراىا ابػف دأيةو 

ابف دأية ىك الغراب يقع عمى دأية البعير الدبر فينقرىا كمنو قكؿ الشاعر، إف ابف دأيةى بالفراؽ 
ـي التنعاب، كالعرب تصفو بحدة النظر كالخمد جنس مف الفار أعمى  لمكلعه، كبما كرىت لدائ

الفار مع  مكصكؼ بحدة السمع يقكؿ جمكعيـ قميمة ال يبصرىا الغراب مع حدة بصره كال يسمعيا
.  حدة سمعو يعني أنيـ لقمتيـ كحقارتيـ كبل شيءو

  فجازكا بترؾ الذـ إف لـ يكف حمدي   كمني استفاد الناس كػؿ غػريبةو 

قاؿ ابف جنى قكلو فجاكزاك كما تقكؿ ىذا الدرىـ يجكز عمى خبث نقده أم يتسمح بو أم فغايتيـ 
ي قضيت العجب ممف يخفى عميو ىذا ثـ أف اليذمكا فأما أف يحمدكا فبل قاؿ أبك الفضؿ العركض

نما يقكؿ الناس مني استفادكا كؿ شعرو غريبو ككبلـو بارعو  يدعي أنو أحكـ سماع تفسير شعره منو كا 
ثـ رجع إلى الخطاب فقاؿ فجازكني عمى فكائدم بترؾ الذـ إف لـ تحمدكني عمييا قاؿ ابف فكرجة 

كما يصنع بيذا البيت عمى حسنو كككنو  كذا يتحمؿ لممحاؿ مف كؿ محفاره عف انباط الصحيح
مثبل سائرا إذا كاف تفسيره ما قد زعـ كلقد تعجبت مف مثؿ فضمو أف سقط بو عمى مثؿ ىذه الرذيمة 
نما قكلو فجازكا أمر مف المجازاة يقكؿ مني استفدتـ كؿ غريبة فإف لـ تحمدكني عمييا فجازكني  كا 

 بترؾ المذمة.

  كىـ خير قكـو كاستكل الحر كالعبدي   كجدت عميا كابنػو خػير قػكمػوً 

عميّّ أبك الممدكح كابنو الحسيف يقكؿ ىما خير قـك عمٌي الذم ينتسب إلييـ كىـ خير قـك مف 
الناس ثـ بعد ىؤالء يستكم األحرار كالعبيد فبل يككف ألحد عمى غيره فضؿ كىذا كقكؿ أبي تماـ، 

ألقداـ، ككقكؿ البحترم، جزت العمي سبقا متكاطئك عقبيؾ في طمب العبل، كالمجد ثمت تستكم ا
كصمى ثانيا، ثـ استكت مف بعده األقداـ، ككرر أبك الطيب ىذا المعنى فقاؿ، حتى يشار إليؾ ذا 

 مكالىـ، البيت.
  كفي عنؽ الحسناء يستحسف العقدي   كأصبح شعرم منيما في مكانػوً 

بو فزاد حسنو كما أف العقد إذا  أم في المكاف الذم ينبغي أف يككف فيو ألنيما أىؿ أف يمدحا
حصؿ في عنؽ الحسناء ازاداد حسنو كىذا كقكلو أيضا، كقد أطاؿ ثناءم طكؿ البسو، إف الثناء 
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.  عمى التنباؿ تنباؿي
 كقاؿ يمدح أبا محمد الحسف بف عبد اهلل بف طغج.

  عممت بما بي بيف تمؾ المعالـً   أنا الئمي إف كنتي كقت المكائـً 

ديار االحبة كىي حيث ظيرت عبلمات النازليف بو مف آثار النار كالدكاب كالخياـ  يعني بالمعالـ
كحيف كقؼ عمييا اصابو مف الدىش كالكجد لفرقتيـ ما اذىب عقمو حتى لـ يشعر بما يجرم عميو 

مف الجزع كالبكاء يقكؿ إف كنت حيف تمكمني المكائـ عمى فرط جزعي عممت ما بي كما الذم 
الئمي أم قد لمت نفسي في قصكر محبتي ألف ثبات عممي كعقمي معي في دىاني ىناؾ فأنا 

ديارىـ بعد ارتحاليـ دليؿ عمى أف ىكام قاصر كيجكز أف يككف المعنى أنا الئمي في الخسر 
كالنقصاف أك في السمكاف إف عممت ما يجرم عمٌي كىذا اختيار ابف جنى ألنو قاؿ ىذا كقكلؾ أنا 

 ه قكلو، عيكف ركاحمي إف حرتي عيني، ككؿ بغاـ رازحةو بغامي.مثمكإف فعمت كذا قاؿ كنظير 
  كساؿو كقمبي بائح مثؿ كاتـً   كلكنني مما شدىت مػتػيـه 

شده الرجؿ فيك مشدكه إذا تحير كالمعنى كلكنني متيـ كساؿو مما ذىمت أم افرط ذىكلي حتى كأني 
د كىك مع ذلؾ كالكاتـ ألنو لـ ذىمت عف اليكل فصرت كالسالي كقمبي بائح يبكح بما فيو مف الكج

 يقصد البكح.
  تمكف مف أذكادنا في القكائـ  كقفنا كأنا كؿ كجد قمكبػنػا

أم أطمنا الكقكؼ ىناؾ فكاف ما في قمكبنا مف الحيرة كالكجد كاف في قكائـ إبمنا ألنيا كقفت فمـ 
 تبرح.

  فبل زلت استشفي بمثـ المناسـً   كدسنا بأخفاؼ المطي ترابيػا

نسـ لمخؼ بمنزلة السنبؾ لمحافر يقكؿ الثـ مناسـ أبمى اطمب بذلؾ شفاء ما بي ألنيا كطئت الم
 تراب منازليـ.

  بطكؿ القنا يحفظف ال بالتمائـً   ديار المكاتي دارىف عػزيزةه 

 أم ديارىف منيعةه ال يتكصؿ إلييا كىف يحفظف بالرماح ال بالتعاكيذ.
  ف في اجساميف النكاعـً إذا مس  حساف التثني ينقش الكشى مثمو

أم لنعمة جمكدىف يؤثر الكشي فييا مثؿ نقكشو إذا مشيف متبختراتو كما قاؿ السرٌم، رقت عف 
 الكشي نعمة فإذا، صافح منيا الجسـك كشاىا، 
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  كأف التراقي كشحت بالمباسـً   كيبسمف عف جر تقمدف مثمػو

 نو فكاف تراقييف حميت بثكرىف.يريد أف ثغكرىف في الصفاء كحسف النظـ كالدر الذم تقمد
  كمسعام منيا في شدكؽ األراقـ  فما لي كلمدنيا طبلبي نجكمػيػا

لـ يقؿ أحد في تفسير ىذا البيت ما يعتمج أك يساكم الحكاية ألف جميع ما قيؿ في ىذا البيت مف 
لييا كأنا مرتبؾ المعنى ال يكافقو المفظ كالذم عندم فيو أنو يشكك الدنيا يقكؿ ما لي كليا اطمب معا

في نكائبيا كخطكبيا يعني أف الدنيا عكست عميو األمر ىك يطمب المعالي بنجـك الدنيا عما فييا 
مف الشرؼ كالذكر كبشدكؽ األراقـ عف الخطكب الميمكة كالنكائب المفظعة كىذا ظاىر صحيح 

 بحمد اهلل تعالى.

  ؽ المظالـً إذا اتسعت في الحمـ طر   مف الحمـ أف تستعمؿ الجيؿ دكنػوي 

 أم إذا كاف حممؾ داعيا إلى ظممؾ فإف مف الحمـ أف تجيؿ كالمظالـ جمع المظممة كىي الظمـ.
  فتسقي إذا لـ يسؽ مف لـ يزاحـً   كأف ترد الماء الذم شطػره دـه 

أم الماء الذم كثر القتؿ عميو حتى امتزج بدـ المقتكليف عميو كالمعنى أف تزاحـ عمى األمر 
  المتنافس فيو

 كبالناس ركل رمحو غير راحـً   كمف عرؼ األياـ معرفتي بػيػا

  كال في الردل الجارم عمييـ بآثـً   فميس بمرحكـو إذا ظػفػركا بػو

ف قمت لـ أترؾ مقاال  إذا صمتي لـ أترؾ مصاال لفاتػؾو   لعػالػـً  كا 

ف قاؿ كفى غ ذا صاؿ كفى غيره الصكؿ كا   يره القكؿ.يريد أنو في غاية الشجاعة كالعمؿ كا 
ال فخانتني القكافي كعاقػنػي   عف ابف عبيد اهلل ضعؼ العزائـً   كا 

أم أف كنت كاذبا فيما قمت فبل كفت لي القكافي حتى أعجز عف نظميا كضعفت عزيمتي في 
قصد الممدكح حتى يعكقني عنو ضعؼ عزمي يعني أنو إذا قعد عنو كلـ يأتو لـ يصؿ إلى 

 المطمكب.
  كمجتنب البخؿ اجتناب المحارـً   ػبلد تػبلدهعف المقتني بذؿ الت

أم عف الذم يدخر البذؿ ماال فيقـك بذؿ مالو مقاـ ما يقتنيو يعني أنو يبلـز البذؿ مبلزمة الماؿ 
 المقتنى.

  كتحسد كفيو ثقاؿ الغمائـً   تمنى أعاديو محؿ عفاتػو
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جكز أف يريد أف عفاتو في يعني أف عفاتو يغيركف عمى أمكالو كىذا اقصى ما يتمناه اعاديو كي
 أماف مف نكائب الزماف كتمنى العداة ىذا كالغماـ الثقيؿ بالماء يحسد كفو ألنيا اندل منو.

 معظمةو مذخكرةو لمعظائـً   كال يتمقى الحرب إال بميجةو 

أم ال يستقبؿ الحرب إال بمجة مرفكعة عف الدنايا ال تسؼ ألمرو دني كىي مدخرةه لكفاية األمكر 
 ة التي ال تكفي إال بمثمو كميجتو نفسو ألف نفسو ال تقـك دكنيا.العظيم

  بناجو كال الكحش المثار بسالـً   كذم لجبو ال ذك الجناح أمامو

يعني كبجيش ذم لجب قاؿ ابف جنى يقكؿ الجيش يصيد الكحش كالعقباف فكقو تسايره فتخطؼ 
رّّ معتاده فمـ ينسبو إلى العقباف كال الطير أمامو قاؿ ابف فكرجة صيد الطير بالنبؿ كالسياـ مستم

ف لـ تصحب جيش الممدكح قاؿ كالمعنى عندم أف  مدح في ذلؾ مف فعميا فإنيا تصيد الطير كا 
ىذا الجيش جيش الممكؾ تصحبو الفيكد كالبزاة كالكبلب فبل الطائر يسمـ منو كال الكحش قاؿ كنكت 

كش ألجؿ ذلؾ قاؿ مالؾ بف الريث، بجيشو بقكلو المثار فإف الجيش الكثير يثير ما كمف مف الكح
 لياـو يشغؿ األرض جمعو، عمى الطير حتى ما يجدف منازال، 

  تطالعو مف بيف ريش القشاعـً   تمر عميو الشمس كىي ضعيفةه 

ضعيفة بالعقباف أك بالغبار أك بضكء األسمحة كال يقع ضكءىا عميو إال مف خبلؿ رئيس النسكر 
 كىك قكلو 

 الدراىـً  تدكر فكؽ البيًض مثؿ  مف الطير فرجةن  إذا ضكءىا القى

شبو ما يتساقط مف الضكء في فرج أجنحة الطير بالدراىـ كشبيو في مكضعو آخر بالدنانير كىك 
 قكلو، كألقى الشرؽ منيا في ثيابي، دنانيرا تفر مف البناًف، 

 كاليماىـً  مف الممع في حافاتوً   كيخفى عميؾ الرعد كالبرؽ فكقو

رة ما في ذلؾ الجيش مف بريؽ األسمحة كلمعانيا يخفى عميؾ البرؽ فبل تعرفو فكذلؾ الرعد أم لكث
 لكثرة ما فيو مف األصكات.

  ضربا يمشي الخيؿ فكؽ الجماجـً   أرل دكف ما بيف الفرات كبػرقةو 

يقكؿ أرل في ىذا المكضع مضاربةن بالسيؼ يكثر فييا قطع الرؤكس حتى تطأىا الخيؿ فتمشي 
 جماجـ فكؽ ال

  عرفف الردينيات قبؿ المعاصـً   كطعف غطاريؼو كأف أكفػيػـ
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الغطريؼ السيد الكريـ يقكؿ أنيـ لحذقيـ بالطعاف كأنيـ عرفكا الرماح قبؿ ما تشد عمى سكاعدىـ 
 في طفكلتيـ.

  سيكؼ بني طغج بف جؼّْ القماقًـ   حمتو عمى األعداء مف كؿ جانػبو 

ى عمى األعداء فبل يحكمكف حكلو كترؾ صرؼ طغج كجؼ أم جعمت سيكفيـ ىذا المكااف حمن 
كذلؾ يجكز عند الككفييف كعند البصرييف إذا سمي باعجميٍّ ثبلثيٍّ انصرؼ نحك ىكدو كلكط كنكح 
كاألجكد أف يكسرىما جميعا كيحذؼ التنكيف منيما اللتقاء الساكنيف كما يقاؿ حاتـ الطاءم كىاب 

نو قراءةن مف قرأ عزير بف اهلل بغير تنكيف كىذا احسف مف المئي كىك كثير في الشعر كالكبلـ كم
تمؾ الصرؼ فييما كىك طغج بضـ الغيف كلكنو غير ألف العرب إذا نطقت باألعجمية اجترأت 

 عمى تغييرىا كيؼ شاءت.

 المػكػاـر كأحسف منو كرىـ في  ىـ المحسنكف الكر في حكمة الكغى

لؾ يعكدكف في المكاـر فيضعفكنيا كال يقصركف في يريد أنيـ يكركف في الحرب عمى اعدائيـ كذ
 األمريف عمى مرة كاحدة.

 كيحتممكف الغـر عف كؿ غارـً   كىـ يحسنكف العفك عف كؿ مذنبو 

 الصػكارـً  أقؿ حياء مف شفار  حييكف إال أنيـ فػي نػزالػيػـ

 .يعني أنيـ ال حياء عندىـ في الحرب فيـ فييا صفاؽ الكجكه ال يمينكف ألقرانيـ
 كلكنيا مػعػدكدةه فػي الػبػيػائـ  كلكال احتقار األسد شبيتػيػا بػيػـ

 صنائعو تػسػرم إلػى كػؿ نػائـ  سرل النـك عني في سرام إلى الػذم

  كمشكى ذكم الشككل كرغـ المراغـ  إلى مطمؽ األسرل كمختـك الػعػدم

ي الحرب بسيكفو كاسنتو يعني أنو يمكف عمى االسرل فيطمقيـ مف اإلسار كيختطؼ األعداء ف
 كيزيؿ شككل ذكييا باإلحساف إلييـ.

  كأنيـ ما جؼ مف زاد قادـً   كريـ نفضت الناس لما بمغتو

يقكؿ نفضت الناس لما بمغتو نفض القادـ حثالة زاده الستغنائو عنيا بعد القدـك ككذلؾ انا استغنيت 
 بو عف غيره.

 مرم المتقادـً عمى تركًو في ع  ككاد سركرم ال يفي بندامػتػي

 بيا عمكمّّ جده غػير ىػاشػـً   كفارقت شر األرض أىبل كتربةن 
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 العػمػائـً  كأجمسو منيـ مكاف  بمى اهلل حساد األمير بحػمػمػو

يقكؿ ابتبلىـ اهلل بحممو حتى ال يقتميـ كرفعو فكقيـ حتى يككف منيـ مكاف عمائميـ ثـ ذكر تماـ 
 المعنى فقاؿ: 

ف ليـ في العيش حز الغبلصـً   كت راحةن فإف ليـ في سرعة المػ   كا 

 تػقػاكـً  عميؾ كال قاتمت مف لـ  كأنؾ ما جاكدت مف بػاف جػكده

ىذا تعريض بالذيف يباركف الممدكح في الجكد كالشجاعة مف حساده يقكؿ أييا اإلنساف الذم تباريو 
ككأنؾ لـ تقاتؿ مف لـ في الجكد كيظير عميؾ جكده كأنؾ ما جاكدتو ألف الفضؿ كالغمبة لو عميؾ 

تقاكمو في الحرب ألف مف غمبؾ في الحرب لـ ينفعؾ محاربتؾ إياه كالمعنى أف مفاخرتيـ إياه ال 
 تنفعيـ إذا كانت الغمبة لو.

 كسألو أبك محمد الشرب فامتنع فقاؿ لو بحقي عميؾ 
 ككد لـ تشبو لػي بػمػذؽ  سقاني الخمر قكلؾ لي بحقي

  عمى قتمي بيا لضربت عنقي  تػييمينان لك حمفت كأنػت تػأ

ف كنت بعيدان كحمفت حمفا تريد بو قتمي لفعمت ذلؾ ثـ أخذ الكاس  كركل ابف جنى كأنت ناء أم كا 
 كقاؿ 

 أمسى األناـ لو مجبل معظما  حييت مف قسـو كأفدل المقسما

ذا طمبت رضا األمير بشربيا  األحرما كأخذتيا فمقد تركت  كا 

نؾ حراـ كأنا تركت عصيانؾ فإنو احـر مف شرب الخمر كغنى مغفٍّ فقاؿ يقكؿ شربيا حراـ كعصيا
 يخاطب أبا محمد 

  يا خير مف تحت ذم السماء  ما ذا يقػكؿ الػذم يغػنػي

 إليؾ عف حسف ذا الغػنػاءً   شغمت قمبي بمحػظ عػينػي

 كعرض عميو سيفا فاشار بو إلى بعض مف حضر فقاؿ 
 ة كػؿّْ غػبلـو عػتػاكباب  أرل مرىفا مدىش الصيقميف

 يريد سيفا رققت شفرتاه يدىش الصيقؿ لجكىره كىك آلة كؿ طاغو عاتو 
  أجربو لؾ في ذا الفتى  أتأذف لي كلؾ السابقاتي 

 يريد كلؾ األيادم السابقة كأراد األنصراؼ فقاؿ 
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  كمنصرفي لو أمضى السبلحً   يقاتمني عمػيؾ الػمػيؿ جػدا

لى مجمسو كيعصيو فقد حصؿ التنازع فجعؿ ذلؾ قتاال الميؿ يقكؿ انصرؼ كىك يمي ؿ إلى األمير كا 
ذا انصرفت فقد اعنتو عمى نفسي كيجكز أف يككف المعنى إف الميؿ برده ندماءه كتفريقو  ثـ قاؿ كا 

 جمساءه يتكسؿ إلى الخمك بو فانصرافي امضى سبلح لو كاعكف عمى مراده 
  احبعيد بيف جفني كالصب  ألني كمما فارقت طرفي

ىذا البيت تعميؿ لقكلو كمنصرفي لو أمضى السبلح الني كمما لـ أرؾ طاؿ ليمى فيعد ما بيف جفني 
كالصباح لسيرم شكقا إلى لقائؾ كلك قاؿ بيف عيني كالصباح كاف اظير ألف الصبح إنما يرل 

كاف بالعيف ال بالجفف كاخرج بيف عف الظرفية كرفعو بفعمو كىك معنى بعيد كمثمو قكؿ اآلخر، 
، بعيده بيف جانبيا جركًر.  رماحيـ أشطاف بئرو

 كسايره كىك ال يدرم أيف يريد بو فمما دخؿ كفرديس قاؿ 

  كالغمض في الجفف المسيد  كزيارةو عف غػير مػكعػد

 أم اتفقت لنا زيارة ىذه القرية بغتةن فكانت لطيبيا كالنـك في الجفف الساىد 
  أبي محمدد مع األمير   معجت بنا فييا الػجػيا

المعج ضرب مف السير ليف سيؿ يقاؿ معجت اإلبؿ كالريح إذا ىبت ىبكبا لينا كمنو قكؿ الشاعر، 
 يصؿ الشد بشدو فإذا، كنت الخيؿ مف الشد معج، 

 لك أف ساكنيا مخمػد  حتى دخػمػنػا جػنةن 

  ب كأنيا في خد أغيد  خضراء حمراء الترا

رة الشارب عمى الخد كالمكرد كالغيد ال ينبيءي عف الحمرة شبو خضرة نباتيا عمى حمرة ترابيا بخض
لكنو أراد أغيد مكرد الخد حيف شبو الخضرة عمى الحمرة بما في خده كما قاؿ، كأف أيدييف 

بالمكماة، أيدم جكار بتف ناعمات، يريد أف أيدم اإلبؿ قد انخضبت مف الدـ كما أف أيدم الجكارم 
 مة مف الخضاب في شيء.الناعمات حمر بالخضاب كليست النع

  فكجدتو ما ليس يكجد  أحببت تشبييػا لػيػا

أم أردت أف أشبييا بشيء فكجدت تشبييا معدكما كيجكز أف يريد بالتشبيو المفعكؿ كىك المشبو بو 
يقكؿ اردت مشبيا ليا فكاف مستحيؿ الكجكد فإف قيؿ ىذا يناقض ما قبمو ألنو ذكر التشبيو قمنا 
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و ذكر خضرة النبات عمى حمرة التراب في التشبيو كأراد في ىذا البيت تشبيو ذلؾ تشبيو جزءم ألن
 الجممة فمـ يتعارضا 

ذا رجعت إلى الحقا   ئؽ فيي كاحدة ألكحد  كا 

 أم ىي كاحدة في الحسف ألكحد في المجد.
 كقاؿ فيو أيضان 

 كػثػيرا كفي لي بأىميو كزاد  ككقتو كفى بالدىر لي عند كاحدو 

 عند يفي بجميع الزماف كما أف الممدكح يفي بكؿ إنساف. يريد أف كقتي
 كزىر ترل لمماء فيو خػريرا  شربت عمى استحساف ضكء جبينوً 

 كأصبح دىرم في ذراه دىكرا  غدا الناس مثمييـ بو ال عدمػتػو

 أم ىك عالـ مثؿ الناس كميـ فالناس بو عالمكف كدىره عظيـ القدر بو فقد صار بو الدىر دىكرا.
 ؿ يصؼ مجمسيف لو متقابميف عمى مثاؿ ربربيف قد شدا بقمس كقا

 األدبا مقاببلف كلكف أحسنا  المجمساف عمى التمييز بينيما

ف ميز بينيما مقاببلف ككؿ كاحد منيما قد احسف األدب ثـ ذكر ذلؾ األدب فقاؿ.  يقكؿ ىما كا 
ف صعدت إلى ذا ماؿ ذا رىبا  إذا صعدت إلى ذا ماؿ ذا رىبػان    كا 

 قكؿ إذا صعدت إلى احدىما فجمست فيو ماؿ اآلخر ىيبةن لؾ حيف ىجرتو.ي
  أني ألبصر مف فعمييما عجبا  فمـ ييابؾ ما ال حس يردعػو

 كاقبؿ الميؿ كىما في بستاف فقاؿ: 
  أف لـ يزؿ كلجنح الميؿ إجنافي   زاؿ النيار كنكر منؾ يكىمنا

 يزؿ مع أف الميؿ قد اظمـ. أم إذا ابصرنا نكر كىجؾ ظننا أف النيار باؽو لـ
ف يكف طمب البستاف يمسكنا   فرح فكؿ مكافو مكف بستافي   كا 

يقكؿ إف كاف يسمكنا في ىذا البستاف طمب البستاف لتككف فيو فسر منو فكؿ مكاف كنت فيو فيك 
 بستاف.

 ككره الشرب فمما كثر البخكر كارتفعت رائحة الند بمجمسو قاؿ: 
  كحسف الغناء كصافي الخمكرً   يرأنشر الكبػاء ككجػو األمػ
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النشر الرائحة الطيبة كالكباء العكد الذم يتبخر بو كخبر المبتداء محذكؼ لمعمـ بو كأنو قاؿ اتجتمع 
 ىذه االشياء ألحد كما اجتمعت لي.
  فإني سكرت بشرًب السركرً   فداك خمارم بشربػي لػيػا

خمارم بشرب الخمر أم إنما أريد شرب  أم أنا سكراف بالسركر حيف اجتمع لي ما ذكرتو فداكً 
 الخمر ألنفى الخمار ال لمسكر فإني سكراف مف السركر.

 كلما انصرؼ ف البستاف نظر الى السحاب فقاؿ: 
 فقمت إليؾ إف معي السحابا  تعرض لي السحاب كقد قفمنا

 انسكابا فأمسؾ بعد ما عـز  فشـ في القبة الممؾ المرجى

 بمسؾ كأبك محمد حاضر فقاؿ  كأشار إليو طاىر العمكمٌ 
  كفى بقرب األمير طيبا  الطيب مما غنيت عنػو

 كما بكـ يغفر الذنكبػا  يبني بو ربنا المعػالػي

  كجعؿ أبك محمد يضرب البخر بكمو كيسكقو إليو فقاؿ 
 كأفصح الناس في المقاؿً   يا أكـر الناس في الفعػاؿ

 الػنػكاؿً  فيكذا قمت في  إف قمت في ذا البخكر سكقا

قمت ىينا بمعنى اشرت قاؿ بكمو أم اشار كقاؿ برأسو نعـ أم أشار كالمعنى إف اشرت في 
البخكر تسكقو إلٌي سكقا فيكذا قمت كفعمت في العطاء كحدث أبك محمد عف مسيرىـ بالميؿ لكبس 

ف المطر قد اصابيـ فقاؿ   بادية كا 

ـي   ـي فممف ذا الحديث كاإلعبل  غير مستنكرو لػؾ اإلقػدا

ـي   قد عممنا مف قبؿ أنؾ مف ال  يمنع الميؿ ىمو كالغمػا

 كقاؿ أيضا كىك عند طاىر العمكٌم 
  ر كمف حؽ ذا الشريؼ عميكا  قد بمغت الذم أردت مف الػب

ذا لـ تسر إلى الدار في كقت  ؾ ذا خفت أف تسير إلػيكػا  كا 

 كىـٌ بالنيكض فأقعده فقاؿ 
 الممكؾ عبدا بو كحر  يا مف رأيت الحميـ كغدا
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 كأنت لممكرمات أىدا  ماؿ عمى الشراب جدا

 عددتو مف لديؾ رفدا  فإف تفضمت بانصرافي

أم المتنبي ال ينصرؼ ما لـ يصرؼ فتفضمو بالصرؼ في تفضؿ باإلنصراؼ كذكر أبكمحمد أف 
 أباه استخفى مرل فعرفو ييكدم فقاؿ 

  اأف يرل الشمس فبل ينكرى  ال تمكمف الييػكدمَّ عػمػى

 ظممة مف بعد ما يبصرىػا  إنما المـك عمى حاسػبػيػا

 كسئؿ عما اترجؿ مف الشعر فاعاده فتعجبكا مف حفظو فقاؿ 
  ال بمقبي لما أرل في األميرً   إنما أحفظ المديح بػعػينػي

 يقكؿ ال احتاج إلى حفظو بالقمب ألني اشاىد بالعيف ما امدحو بو كىك قكلو 
  نظمت لي غرائب المنثكرً   امف خصاؿو إذا نظرت إليي

 يقكؿ عيني تنظـ فضائمؾ إلدراكيا إياىا عينا ال قمبي.
 قاؿ كقد حدث جميس لو ألبي محمد بف عبيد اهلل عف قتمى ىالو أمرىـ كمنظرىـ 

  كفارس كؿ سميبةو سبكحً   أباعث كؿ مكرمةو طمكحً 

نو ال يركب إال كؿ  فرسو طكيمة تسبح في جرييا  يريد أنو يحيى كؿ مكرمةو ممتنعة عمى غيره كا 
  كعاصى كؿ عذاؿو نصيحً   كطاعف كؿ نجبلء غمكسو 

يريد كطاعف كؿ طعنةو كاسعة تغمس صاحبيا المطعكف في الدـ كعاصي كؿ مف يعذلؾ في الجكد 
 كالشجاعة 

  دـ األعداء مف جكؼ الجركحً   سقاني اهلل قبؿ المػكت يكمػا

  كأطمؽ الباشؽ عمى سماناةو فأخذىا فقاؿ
 كفي كؿ شأكو شأكت العبادا  أمف كؿ شيء بمغت المػرادا

  كما ذا تركت لمف كاف سادا  فما ذا تركت لمف لػـ يسػد

أم لـ يبؽ شيئا مف أسباب السيادة إال كقد جمعتيا فمـ تترؾ منيا شيئا يختص بو مف لـ يسد أك 
 ساد مف قبؿ 

  تصيدىا تشتيي أف تصادا  كأف السماني إذا ما رأتػؾ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 319 

 أم لتفخر بقربؾ كالسماني يككف كاحدا كجمعا كالحبارل.
 كاجتاز أبك محمد ببعض الجباؿ فأثار الغمماف خشفا فالتقفتو الكبلب فقاؿ أبك الطيب 

  فرد كيافكخ البعير األصيد  كشامخ مف الجبػاؿ أقػكد

كجاج فشبيو بيافكخ الشامخ العالي كاألقكد المنقاد طكال يريد أف ىذا الجبؿ يمتد في اليكاء كفيو إع
 البعير االصيد لعمكه كاعكجاجو كاالصيد البعير الذم في عنقو اعكجاج مف دائو 

  في مثمو متف المسد المعقد  يسار مف مضيقو كالجممػد

 أم يسار مف ىذا الجبؿ في طريؽ ضيؽ يمتكم عميو كأنو ما بيف قكل المسد في التكائو كاعكجاجو 
 مصيد كالنزىة كالتمردل  زرناه لؤلمر الذم لـ يعيد

قاؿ ابف جنى إنما قاؿ لـ يعيد الف األمير مشغكؿ بالجد كالتشمير عف الميك كالمعب قاؿ ابف 
فكرجة يريد انو لـ يعيد ليكه كركايتي بفتح الياء يعني اف الشامخ لـ يعيد الصيد فيو لعمكه كارتفاعو 

رتفاع ككعكرة الطريؽ ىذا كبلمو كيجكز كلـ يقدر عمى كحشو إال ىذا األمير أال ترل انو كصفو باال
عمى ركاية مف ضـ الياء اف الصيد لـ يعيد بيذا الجبؿ فيككف المعنى كما ذكر ابف فكرجة كالتمرد 

 طغياف النشاط 
 معاكدو مقكدو مقػمػد  بكؿ مسقى الدماء أسكدً 

قكدو جعؿ لو أم بكؿ كمب يسقى دـ ما يصيده أسكد في لكنو معاكدو يعاكد الصيد كيتكرر عميو م
 مقكد يقاد بو إلى الصيد مقمد مف القبلدة 

  عمى حفافي حنكؾ كالمبرد  بكػؿ نػاب ذرب مػحػدد

 أم معاكد لمصيد بكؿ ناب ذرب أم حاد كالحفافاف الجاذباف كشبو حنكو بالمبرد لمطرائؽ التي فيو 
ف لـ يحقد  يقتؿ ما يقتمػو كال يدل  كطالب الثار كا 

  ف الصيد كاف لـ يكف لو عميو حقد أم كأنو يطمب نارا م
  فثار مف أخضر ممطكر ندل  ينشد مف ذا الخشؼ ما لـ يفقد

   كأنو بػدؤ عػذار األمػردً 

قاؿ ابف جنى يطمب مف ىذه الخشؼ ما لـ يفقده فكضع الخشؼ مكاف الخشفيف كىذا باطؿ كمف 
كؿ ما بدأ في خد لبياف المكصكؿ كانبعث الخشؼ مف مكاف اخضر كشبيو في خضرتو بشعر أ

 امرد 
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  كلـ يقع إال عمى بطف يدً   فمـ يكد إال لحتؼو ييتػدم

أم كأنو محير ال ييتدم إال لحتفو ككأنو يطمب حتفو لسرعتو إليو كلـ يقع إال عمى بطف يد الكمب 
 فحصؿ فيو كيجكز أف يككف المعنى أنو لما يئس مف الفكت مد يديو الطئا باألرض 

  كصفان لو عند األمير األمجدً   جػكدً كلـ يدع لمشاعر الػمػ

أم لـ يدع الكمب كصفا لو يصفو بو الشاعر ألنو لك اجتيد في كصفو لـ يمكنو أف يأتي بشيء 
أكثر مما فعمو الكمب مف سرعة العدك كالتفافو الصيد كالضمير في لو لمشاعر كابف جنى يحمؿ ىذا 

 عمى الخشؼ كال معنى لذلؾ.
 القانص األبطاؿ بالمينػدً   الممؾ القـر أبي محػمػدً 

 إذا أردت عدىا لـ أعػدد  ذم النعـ الغر البكادم العكدً 

 أم النعـ التي تظير فتبدكا ثـ تعكد كال تككف مرة كاحدة 
ف ذكرت فضمو لـ ينفد   كا 

 كاستحسف عيف بازو في مجمسو فقاؿ 
  كلكال المبلحة لـ أعجًب   أيا ما أحيسنيػا مػقػمةن 

 إللحاقو باألسماء إذ عدـ تصرفو كمعنى التحقير ىينا المبالغة في استحسانيا  صغر فعؿ التعجب
  سكيداء مف عنب الثعمًب   خمكقية في خمػكقػييػا

يجكز الرفع في خمكقية عمى تقدير ىذه المقمة خمكقية في لكنيا الخمكقي حبة سكداء مف عنب 
 الثعمب يريد لكف مقمتيا كما فييا مف السكاد 

  كستو شعاعا عمى المنكب  از في عطفػوإذا نظر الب

 أم لبريؽ عينو إذا نظر إلى جانبو كستو حدقتو شعاعا عمى منكبو.
 كعاتبو عمى تركو مدحو فقاؿ 

 كقميؿ لكؿ المديح الكػثػيري   ترؾ مديحؾ كاليجاء لنفسػي

 مػعػذكر ًر ألمرو مثمي بو  غير أني تركت مقتضب الشع

قتضاب كىك االقتطاع كيستعمؿ ذلؾ فيما يقاؿ بدييا يقاؿ المقتضب ىينا مصدر بمعنى اال
اقتضب كبلما كشعرا إذا أتى بو عمى البديية كانو اقتطع غصنا مف أغصاف الشجر كلـ يبيف ذلؾ 

 العذر الذم اعتذر بو في ترؾ الشعر كأنو كاف عذرا كاضحا قد عرفو الممدكح فأىمؿ ذكره 
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  كبلمي يغير ظي كجكده عمى  كسجاياؾ مادحػاتػؾ ال لػؼ

يقكؿ إنما يمدحؾ ما فيؾ مف األخبلؽ الحميدة كجكد أكثر مف شعرم فيك ال يترؾ لي قكال إال 
 استغرقو 

 ؾ كأسقاؾ أييذا األمير  فسقى اهلل مف أحب بكفي

يقكؿ سقى اهلل احبابي بكفيؾ فإنيا سقيا نافعة كثيرة كتكلى اهلل سقيؾ كجعؿ سقى كأسقى بمعنى 
 كاحد كقاؿ يكدعو 

 ىذا الكداع كداع الركح لمجسد  ما ذا الكداع كداع المكاؽ الكمد

  فبل عدا الرممة البيضاء مف بمدً   إذا السحاب زفتو الريح مرتفعا

 زفتو حركتو كساقتو يقاؿ زفاه يزفيو زفيا كال عدا ال تجاكز كالرممة اسـ بمد الممدكح 
 تعدً  بلإف أنت فارقتنا يكما ف  كيا فراؽ األمير الرحب منزلو

 كقاؿ يمدح أنا القاسـ طاىر ابف الحسيف بف طاىر العمكم 
  كردكا رقادم فيك لحظ الحبائب  أعيدكا صباحي فيك عند الككاعب

قاؿ ابف جنى معناه ردكا الككاعب كالحبائب ليرجع صباحي فأبصر أمرم كيرجع نكمي إذا نظرت 
ال كجكىيف كليمى سير كمو كال رقاد لي الييف كقاؿ ابف فكرجة أم دىرم ليؿه كمو كال صباح لي إ

 حتى أراىف 
  عمى مقمةو مف فقدكـ في غياىب  فإف نيػارم لػيمةه مػدلػيػمةه 

نما جعؿ النيار ليبل اشارةن إلى أنو  مدليمة شديدة السكاد كالغياىب جمع غييب كىك شدة الظممة كا 
تحت عمى كجكىيف محتكمة ال ييتدم إلى شيء مف مصالحو كقد عمى لحيرتو أك إلى أف جفكنا ف

ذا انطبقت الجفكف فالنيار ليؿ كقكلو، فمك أني استطعت ختمت طرفي، فمـ  ال تفتح عمى غيرىا كا 
 أبصر بو حتى أراكا، قاؿ ابف جنى أم لما غبتـ لـ أبصر بعدكـ شيئا أم بكيت حتى عميت 

  عقدتـ أعالي كؿ ىدبو بحاجًب   بعيدة ما بيف الجفكف كػأنػمػا

قكلو كؿ ىذب عمى العمـك فالحاجب ىينا بمعنى المانع ألنا لك حممنا الحاجب عمى أف حممنا 
المعيكد كاف مغمضا ألف ىدب الجفف األسفؿ إذا عقد بالحادب حصؿ التغميص فإذا جعمنا 
ف جعمنا الحاجب المعيكد حممنا قكلو كؿ ىدب عمى  الحاجب بمعنى المانع صح الكبلـ كا 

ف كاف المفظ عاما  فنقكؿ أراد ىدب الجفف األعمى كىذا مثؿ قكؿ الطرمي في التخصيص كا 
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رطاناتو، كرأسي مرفكع إلى النجـً كأنما، قفام إلى صمبي بخيطو مخيط، كىذا مف قكؿ بشار، جفت 
 عيني عف التغميض حتى، كأف جفكنيا عنيا قصار، 

  لفارقتو كالدىر أخبث صاحب  كأحسب أني لك ىكيت فراقكػـ

في كؿ ما أراد حتى لك أحب فراقيـ لكاصمكه ككاف مف حقو أف يقكؿ لفارقني  يريد أف الدىر يخالفو
ألف قكلو لفارقتو فعؿ نفسو كىك يشكك الدىر كال يشكك فعؿ نفسو كلكنو قمبو ألف مف فارقؾ فقد 

نما قاؿ اخبث صاحب ككاف مف حقو إف يقكؿ اخبث األصحاب ألنو  فارقتو فيذا مف باب القمب كا 
كما كاف اسـ فاعؿو في مثؿ ىذا يجكز فيو اإلفراد كالجمع قاؿ اهلل تعالى كال  أراد أخبث مف يصحب

ذا ىـ جاعكا فشر جياًع، فأتى  ، كا  ذا ىـ طعمكا فأالـ طاعـو تككنكا أكؿ مف يكفر بو كأنشد الفراء، كا 
باألمريف جميعا كأشار أبك الطيب إلى أف مف أىكاه ينأل عني كمف أبغضو يقرب مني لسكء 

أيام كما قاؿ لطؼ اهلل بف المعافى، أرل ما أشتييو يفر مني، كما ال أشتييو إلٌي  صحبة الدىر
، فميس  يأتي، كمف أىكاه يبغضني عنادا، كمف أشناه يشبث في لياتي، كأف الدىر يطمبني بثارو

 يسره إال كفاتي، 
  مف البعد ما بيني كبيف المصائب  فيا ليت ما بيني كبيف أحػبػتػي

كاصمة المصائب كليتيا بعدت عني بعدىـ كما قاؿ أيضا، ليت الحبيب الياجرم ليتيـ كأصمكني م
 ىجر الكرل، مف غير جرـو كاصمي صمة الضنا، 

 التػرائب عميؾ بدرو عف لقاء  أراؾ ظننت السمؾ جسمي فعقتوً 

ؿ أراد بالسمؾ الخيط الذم ينظـ فيو الدر كفي البيت تقديـ كتأخير ألف المعنى فعقتو بدر عميؾ يقك 
لعمؾ حسبت السمؾ في دقتو جسمي فمنعتو عف مباشرة ترائبؾ بأف سمكتو في الدر يشكك مخالفتيا 
إياه كزىدىا في كصالو كالمعنى ميمؾ إلى مشاقتي حممؾ عمى منافرة شكمي حتى عقت السمؾ عف 

 مس ترائبؾ بالدر لمشابيتو أيام في الدقة 
  يرتي في خط كاتًب مف السقـً ما غ  كلك قمـ القيت فػي شػؽّْ رأسػوً 

 العػكاقػبً  كلـ تدر أف العار شر  تخكفنػي دكف الػذم أمػرٍت بػو

الذم أمرت بو مبلزمة البيت كثرؾ السفركالذم خكفتو بو اليبلؾ كتقدير المفظ تخكفني بشيء دكف 
الذم أمرت بو أم تخكفني باليبلؾ كىك دكف ما تأمر بو مف مبلزمة البيت ألف فييا عارا كالعار 

 ر مف البكار.ش
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  يطكؿ استماعي بعده لمنكادبً   كالبد مف يكـو أغر محػجػؿو 

أم يـك مشيكر يتيمز بشيرتو عف سائر األياـ أكثر فيو قتؿ أعادم فاسمع بعده صياح النكادب 
 عمييـ.

  كقكع العكالي دكنيا كالقكاضب  ييكف عمى مثمي إذا راـ حػاجةن 

يككف جكف الكصكؿ إلييا رماح كسيكؼ يعني يتكصؿ إلييا يقكؿ مثمي إذا طمب حاجةن لـ يباًؿ أف 
ف كاف دكنيا حركب كأىكاؿ كأراد بالكقكع ىينا الحمكؿ كما يقاؿ ىذا يقع مكقعو أم يحؿ محمو   كا 

  يزكؿ كباقي عيشو مثاؿ ذاىب  كثير حياة المرء مثؿ قميمػيػا

ف كانت طكيمة فأم معنى ىذا حث عمى الشجاعة كنيي عف الجبف أم إذا كانت الحيكة ال تبقى  كا 
 لمجبف 

  عضاض األفاعي ناـ فكؽ العقاربً   إليؾ فإني لست مػمػف إذا أتػقػى

إليؾ كممة تبعيد كتحذير يقكؿ تباعدم عني فإني لست ممف إذا اتقى اليبلؾ صبر عمى الذؿ 
ال يقتؿ  كاليكاف فجعؿ عض األفاعي مثبل لميبلؾ لككنو قاتبل كجعؿ لسع العقارب مثبل لمعار ألنو

كقاؿ ابف فكرجة مف بات فكؽ العقارب أدتو كثرة لساعيا إلى اليبلؾ كما لك نيشتو األفعى أم 
العار أيضا يؤدم اإلنساف ذا المجد إلى اليبلؾ لتعيير الناس إياه بؿ ىك اشد فإنو عذاب يتكرر 

 كاليبلؾ دقعةن كاحدةن فجعؿ عض األفاعي مثبل لميبلؾ كلسع العقارب مثبل لمعار 
  أعدكا لي السكداف في كفر عاقبً   أتانػي كعػيد األدعػياء كأنػيػـ

 يريد قكما يدعكف نسب عمٌي رضى اهلل تعالى عنو أرادكا بو سكء ككفر عاقب اسـ قرية بالشاـ 
  فيؿ في كحدم قكليـ غير كاذًب   كلك صدقكا في جدىـ لحذرتػيػـ

و كسمـ لجكزت صدقيـ في كعيدم فكنت يقكؿ لك صدقكا في اإلنتساب إلى النبي صمى اهلل عمي
احذرىـ الحتماؿ صدقيـ لكنيـ كاذبكف في نسبيـ فقمت أنيـ ال يصدقكف في كعيدم خاصة كقاؿ 

 ابف فكرجة يقكؿ ىؿ يجكز أف يككف قكليـ في كحدم صادقا كقد عمـ أنيـ كاذبكف 

  كأني عجيب في عيكف العجائًب   إليَّ لعمرم قصدي كؿ عػجػيبةو 

 ركػائبػي كأم مكافو لـ تطأه  لػـ أجػر ذكائبػػي بأم بػبلدو 

ما غازيا قاؿ ابف فكرجة  قاؿ ابف جنى أم لـ أدع مكضعا مف األرض إال جكلت فيو إما متغزال كا 
 ليس في البيت ما يدؿ عمى أنو كطئو غازيا فكيؼ قصره عمى الغزك ككجكه السفر كثيرة 
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  كر المكاىبً فأثبت ككرل في ظي  كأف رحيمي كاف مف كؼ طاىػرو 

أم كما أف مكاىبو لـ تدع مكضعا إال أتتو كذلؾ أنا لـ أدع مكانا إال اتيتو فكأني كنت امتطيت 
 مكاىبو 

  كىف لو شرب كركد المشاربً   فمـ يبؽ خمؽ لػـ يردف فػنػاءه

 أم لـ يبؽ أحد لـ ترد مكاىبو فناءه كركد الناس المشارب كالمكاىب شرب لمخمؽ أراد أنيا شرب يرد
 الشارب فيك بخبلؼ العادة كمعنى كىف لو شرب أم كىف ينفعنو كما ينفع الماء كارده 

  قراع األعادم كابتذاؿ الرغائبً   فتى عممتو نػفػسػو كجػدكده

االبتذاؿ مثؿ البذؿ كالرغائب جمع الرغيبة كىي كؿ ما يرغب فيو أم أف شجاعتو كجكده غريزتاف 
 مكركثتاف.

 غػائب كرد إلى أكطانو كؿ  طفو فقد غيب الشياد عف كؿ مك 

الشياد جمع شاىد كىك الحاضر أم استحضرىـ بنداه كردىـ إلى أكطانيـ بالغنى فاغناىـ عف 
 السفر 

  أعز امحاء مف خطكط الركاجبً   كذا الفاطميكف الندل في بنانػيػـ

عنى أف أم ال يذىب الجكد عف بنانيـ كما ال تنمحى خطكط ركاجبيـ كىي ظيكر السبلميات كالم
 الجكد مخمكؽ فييا خمؽ خطكط ركاجبيـ قاؿ أبك عبيدة سمعت أنيا قصب األصابع 

  سبلح الذم القكا غبار السبلىب  أناس إذا القكا عدل فػكػأنػمػا

يقكؿ سبلح أعدائيـ عندىـ كغابرالخيؿ ال يعبأكف بو كال يتمفتكف إليو كخص السبلىب ألنيا اسرع 
ريد بالسبلىب خيؿ الممدكحيف يقكؿ كأف سبلح االعداء غبار كغبارىا أدؽ كألطؼ كيجكز أف ي

الخيؿ الطكاؿ التي ركبكىا لقمة احتفاليـ بو كيجكز أف يريد إف سبلح مف يمقكنو بالحرب اليرب 
 فيثير الغبار في ىربو فكأنو يتقييـ بالغبار 

  دكامي اليكادم سالمات الجكانًب   رمكا بنكاصييا القسيَّ فجئنػيػا

عمى أنو أراد بالسبلىب خيؿ الممدكحيف ألنو كنى عنيا يقكؿ استقبمكا بكجكه خيميـ الرماةى ىذا يدؿ 
مف العدم كأبدع في ىذا آلف القسٌي ىي التي يرمي عنيا فجعميا يرمي إلييا كاليكادم األعناؽ 
ف كىي داميةي األعناؽ ألنيا ال تنحرؼ كال تعرؼ إال التصميـ قدما كليذا كانت سالمة الجكابف م
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األعطاؼ كاألعجاز كما قاؿ اآلخر، شكرت جيادؾ منؾ برد مقيميا، في الحر بيف براقعو كجبلًؿ، 
ـى األكفاًؿ،   فجزتؾ صبرا في الكغى حتى انثنت، جرحى الصدكر سكال

  كأكثر ذكرا مف دىكر الشبائب  أكالئؾ أحمى مف حيكةو مػعػادةن 

س إذا أعيدت فردت عمى صاحبيا كذكرىـ يقكؿ ىـ في القمكب احمى مكقعا مف الحياة في النفك 
 أكثر عمى األلسنة مف ذكر أياـ الشباب.

  مف الفعؿ ال فؿ ليا في المضارب  نصرت غمػيا يا ابػنة بػبػكاتػرو 

أم فعمت مف الكـر ما دؿ عمى كـر أبيؾ فكاف ذلؾ بمنزلة النصر لو ككنى بالبكاتر عف األفعاؿ 
 الحسنة 

  أبكؾ كأجدل ما لكـ مف مناقب  ػوكأبير آيات التػيػامػيّْ أن

قاؿ ابف جنى قد أكثر الناس القكؿ في ىذا البيت كىك في الجممة شنيع الظاىر كقد كاف يتعسؼ 
في االحتجاج لو كاالعتذار منو بما لست أراه مقنعا مع ىذا فميست اآلراء كاالعتقادات في الديف ما 

أمبله عمٌي ذا بيت حسف المعنى مستقيـ يقدح في جكدة الشعر قاؿ أبك الفضؿ العركضي فيما 
المفظ حتى لك قمت أنو أمدح بيت في شعره لـ ابعد عف الصكاب كال ذنب لو إذا جيؿ الناس 

غرضو كاشتبو عمييـ أما معناه أف قريشا كاعداء النبي صمى اهلل عميو كسمـ كانكا يقكلكف أف محمدا 
نو فانزؿ اهلل تعالى أنا أعطيناؾ الككثر أم صنبكر أم منفرد ابتر ال عقب لو فإذا مات استرحنا م

العدد الكثير كلست باالبتر الذم قالكه أف شانئؾ ىك االبتر فقاؿ المتنبي أنتـ مف معجزات النبي 
صمى اهلل عميو كسمـ كآيات لتصديقو كتحقيؽ قكؿ اهلل تعالى كذلؾ اجدل ما لكـ مف مناقب بالجيـ 

اء ال بالبنات كاالميات كما قاؿ الشاعر، بنكنا بنك أبنائنا فإف قيؿ األنساب تنعقد باألبناء كاآلب
كبناتنا، بنكىف أبناء الرجاؿ األباعد، قمنا ىذا خبلؼ حكـ اهلل تعالى كقكلو تعالى في القرآف الحكيـ 
كمف ذريتو داءكد كسميماف إلى قكلو تعالى كيحيى كعيسى فجعؿ عيسى مف أكالد إبراىيـ كذريتو كال 

لعيسى أبه كأما ذكر التيامي فإف اهلل تعالى كاف قد أنزؿ في التكارة أنو باعثه  خبلؼ أنو لـ يكف
نبيا مف تيامة مف أكالد إسماعيؿ في آخر الزماف كأمر مكسى أمتو أف يكمنكا بو إذا بعث كدؿ 

عميو بعبلمات أخر فأنكر الييكد نبكتو فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنا النبي التيامٌي األبطحي 
مٌي فبل أدرم كيؼ نقمكا عمى المتنبي لفظةن افتخر بيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ كلما رككا األ

حدل بالحاء اضطرب عمييـ المعنى كاقرأنا أبك الحسف الرخجي أكال كالشعراني ثانيا كالخكارزمي  كا 
انتيى كبلمو  ثالثا كأجدل ما لكـ بالجيـ كاستقاـ المعنى كالمفظ كتشنيع أبي الفتح كغيره عميو باطؿ
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ف ركل كاحدم بالحاء فإنو يقكؿ ككف النبي التيامي أبا لكـ أحدل مناقبكـ أم  كليس يفسد المعنى كا 
لكـ مناقب كثيرة أحداىا انتسابكـ إليو كقاؿ ابف فكرجة كركل بعضيـ كأكبر آيات التيامي أنو أبكؾ 

كؿ اهلل صمى اهلل عميو قاؿ يعني بو عميذ ابف أبي طالب رضي اهلل عنو ككاف آية مف آيات رس
 كسمـ.

 المناصبً  فما ذا الذم كراـ  إذا لـ تكف نفس النسيب كأصمو

النسيب ذك النسب الشريؼ كالمنصب األصؿ يعني أف كـر األصؿ ال ينفع مع لـؤ النفس يشير 
ف صدقكا في نسبيـ لـ يكف ليـ بو فخر حتى يفعمكا ما  إلى مف ذكرىـ مف االدعياء يعني أنيـ كا 

، مف المجًد لـ ينفعؾ ما فعؿ آ باؤىـ كما قاؿ أبك يعقكب الخريمي، إذا أنت لـ تحـ القديـ بحادثو
، كقاؿ البحترم، كلست أعتد لمفتى حسبان، حتى يرل في فعالو حسبو،   كاف مف قبؿي

  كما بعدت أشباه قكـو أقاربً   كما قربت أشباه قكـو أباعػدو 

مقنعا ككؿ تفسير ال يكافقو لفظ البيت لـ يكف تفسيرا لمبيت  لـ أجد في ىذا البيت بيانا شافيا كتفسيرا
كالذم يصح في تفسيره أنو يقكؿ األشباه مف األباعد ال يقرب بعضيـ مف بعضو ألف الشبو ال 
يحصؿ القرب في النسب كاالشباه مف األقارب ال يبعد بعضيـ مف بعض ألف الشبو يؤكد قرب 

بعضيـ بعضا كقكلو الناس ما لـ يركؾ أشباه فإف جعمنا  النسب ىذا إذا جعؿ األشباه الذيف يشبو
األشباه جمع الشبو مف قكليـ بينيما شبو فمعنى البيت لـ يقرب شبو قكـو أباعد أم ال يتقاربكف في 

الشبو كال يشبو بعضيـ بعضا كال يبعد شبو قـك أقارب أم أنيـ إذا تقاربكا في النسب تقاربكا في 
 الشبو.

  فما ىك إال حجة لمنكاصبً   ثؿ طاىرو إذا عمكمه لـ يكف م

يعني بالنكاصب الخكارج الذيف نصبكا العداكة لعمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو يقكؿ إذا لـ يكف 
العمكم تقيا كرعا مثؿ طاىر كاف حجةن العداء عمٌي بف أبي طالب رضي اهلل عنو ألنيـ يستدلكف 

 بنقصو عمى نقص أبيو 
 فما بالو تأثيره في الككاكػب  كرليقكلكف تأثير الككاكب في ال

تأثير الككاكب مبتدأ محذكؼ الخبر كتقديره تأثير الككاكب حؽ أك صدؽ أك كائف يعني أف الناس 
يقكلكف ذلؾ كعني بتأثيرىا السعادة كالنحكسة كأما تأثيره في الككاكب فقاؿ ابف جنى أم أنو يبمغ مف 

ا ليا ىذا كبلمو كيحتاج إلى شرح كىك إف الممدكح األمكر ما أراد فكأف الككاكب تبع لو كليس تبع
يجعؿ المنحكس بحكـ المنجـ صاحب صعادةو بأف يعينو أك كيرفعو أك يطمقو كيزيؿ عنو حكـ 
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النحكسة كيقدر عمى الضد مف ىذا فيمف طالعو سعده فيذا تأثيره في الككاكب كككنيا تبعا لو قاؿ 
حتى ال تظير كحتى يزكؿ ضكء الشمس كحتى تظير ابف فكرجة تأثيره في الككاكب إثارتو الغبار 

 الككاكب بالنيار قاؿ كىذا اظير مما قالو ابف جنى.

  تسير بو سير الذلكؿ براكب  عبل كتد الدنيا إلى كؿ غػاية

يريد أف الدنيا قد أطاعتو كانقادت لو انقياد الدابة الذلكؿ براكبيا تسير بو إلى كؿ غايةو قصدىا 
 كأرادىا.

  كيدرؾ ما لـ يدرككا غير طالبً   يسبؽ الناس جالسػا كحؽ لو أف

أم حقيؽ لو أف يتقدـ الناس بما لو مف الفضائؿ مف غير مشقة كيدرؾ ما يريد مف غير طمب ما 
 لـ يدرككه يريد تميزه عف الناس كبياف فضمو عمييـ.

نيػا   لمف قدميو في أجؿ المراتبً   كيجذل عرانيف الممكؾ كا 

عؿ عرانيف الممكؾ نعبل لو ثـ تككف تمؾ العرانيف في أجؿ المراتب إذا كانت أم كأف يحذل أم يج
 حذاء لقدميو كالمعنى أنو لك كطئيا كانت مف أجؿ المراتب مف قدميو.

 لتفريقو بيني كبيف الػنػكائب  يد لمزماف الجمع بيني كبػينػو

 كشبييما شبيت بعد التجاربً   ىك ابف رسكؿ اهلل كابف كصيوً 

 بأقتؿ مما باف منؾ لػعػائبً   ا ما باف منؾ لضاربو يرل أف م

ما األكلى نفيه كالثانية بمعنى الذم كاسـ أف محذكؼ كالتقدير يرل أنو ما الذم باف منؾ لضارب 
باقتؿ مف الذم باف منؾ لعائب أم ال يرل القتؿ أشد مف العيب كىذا قكؿ الطاءم، فتنى ال يرل أف 

 كب المقاتؿ، الفريصة مقتؿ، كلكف يرل أف العي
  تعز فيذا فعمو في الكتائبً   أال أييا الماؿ الذم قد أبػاده

 يقكؿ لمالو لست كحدؾ ميمكا عمى يده بؿ يفعؿ بالجيكش ما فعمو بؾ 
 عف الجكد أك كثرت جيش محػاربً   لعمؾ فػي كقػتو شػغػمػت فػؤاده

  سقاىا الحجي سقى الرياض السحائب  حممت إليو مػف لػسػانػي حػديقة

جعؿ القصيدة كالحديقة كىي الركضة التي احدؽ بيا حاجز كجعؿ ساقيا ليا ألف المعالي التي 
فييا إنما تحسف بالعقؿ ففصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالمفعكؿ كما قاؿ، فزججتيا متمكنا، 

 زج القمكص أبي مزاده، 
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  ألشرؼ بيتو في لؤم بف غالبً   فحييت خير ابف لخير أبو بػيػا

حييت بالحديقة كىي القصيدة يا خير ابفو لخير أب الشرؼ بيتو في قريشو عني بخير ابف  يقكؿ
 الممدكح كخير أبو النبي صمى اهلل عميو كسمـ كبأشرؼ بيتو ىاشما.

 كقاؿ أبك الطيب يصؼ فرسا لو كيذكر تأخر الكبلء عنو 
 يشكك خبلىا كثرة العكائؽ  ما لممركج الخضر كالحدائؽ

ج فيو الدكاب أم ترسؿ لترعى كالخبل الكبلء الرطب كالمعنى أف نبتيا يشكك كثرة المرج مكضع تمر 
 المكانع مف الطمكع كأراد بالمكانع البرد كالثمكج التي تمنع النبات مف الظيكر 

  يعقد فكؽ السف ريؽ الباصؽً   أقاـ فييا الثمج كالػمػرافػؽ

 دة البرد يريد أف ريؽ الباصؽ كىك الذم يبصؽ أم يجمد في فمو لش
 بقائدس مف ذكبو كسػائؽً   ثـ مضى ال عاد مف مفارؽ

جعؿ أكائؿ الذكب قائدا كاألكاخر سائقا كالمعنى أف الثمج قد انحسر بذكبو فكاف الذكب قاده كساقو 
 حتى ذىب كيركل مف دكنو أم مف قدامو كذالؾ أف قائد الشيء يككف أمامو كسائقو يككف خمفو.

  يأكؿ مف نبتو قصيرو الصؽً   كأنما الطخركر باغي ابػؽً 

الطخركر اسـ فرسو يريد أنو العكاز المرعي ال يثبت في مكافو كاحد فيك يطمبو ىينا كىنا كأنو 
 يطمب آبقا لتردده في طمب المرعى كقكلو الصؽ أم باألرض لـ يرتفع عنيا 

 أركده منو بكالشكذانػؽ  كقشرؾ الحبر مف الميارؽ

حيفة يكتب فييا كىك مغرب مره كرده كذلؾ أنيـ كانكا يأخذكف الميارؽ جمع الميرؽ كىك الص
الخرؽ كيطمكنيا بشيء ثـ يصقمكنيا كيكتبكف عمييا شبو رعى فرسو نبتا الصقا باألرض بقشر 

الحبر عف الصحيفة كالشكذابؽ الذم يقاؿ لو الشاىيف كىك معرب مف سو ذانؾ أم نصؼ درىـ 
 كالنبت مف ىذا الفرس بفرس كالشكذانؽ في خفتو. كيراد أنو كنصؼ البازم يقكؿ اطمب الكبلء

  عبؿ الشكل مقارب المرافؽً   بمطمؽ اليمنى طكيؿ الفػائؽ

مطمؽ اليمنى أف يككف لكنيا مخالفا لمكف الثبلث بأف يككف التحجيؿ فييا كالفائؽ مغرز الرأس في 
ذا طاؿ الفائؽ طاؿ العنؽ فيك محمكد كعبؿ الشكل غميظ القكائـ كا   ذا تدانت مرافقو كاف العنؽ كا 

 امدح لو 
  ذم منخرو رحبو كاطؿ الحؽً   رحب المباف نائو الػطػرائؽ
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رحب المباف كاسع الصدر كيستحب مف الفرس أف يككف جمد صدره كاسعا يجيء كيذىب ليككف 
خطكه ابعد فإنو إنما يقدر عمى تكسيع الخطك بسعة جمد صدره كقكلو نائو الطرائؽ قاؿ ابف جنى 

ينكه إذا عبل كنيت بو كنكىتو إذا اشدت بو كالطرائؽ جمع طريقة يعني الخمؽ أم ىك  ناه الشيء
مرتفع األخبلؽ شريفيا لعتقو ككرمو كقاؿ ابف فكرجة الركاية نابو مف النبيو يقاؿ امرؤ نابو إذا كاف 

ائؽ المحـ عظيما جميبل كقد أتى بالنابو البحترم فقاؿ، كينحك نحكىا النابو الغمر، كأراد بالطرائؽ طر 
يعني أف طرائؽ المحـ عمى كفمو كمتنو عالية كيسحب سعة المنخر لئبل يحبس نفسو كاإلطؿ 

 الخاصرة كلحكقو ضمره.
  شادخة غرتو كالشارؽ  محجؿو نيدو كميتو زاىؽً 

التحجيؿ بياض القكائـ كالنيد العالي المشرؼ كالزاىؽ الذم بيف السميف كالميزكؿ كالغرة الشادخة 
 الكجو كالشارؽ الشمس شبو بياض كجيو بالشمس التي مؤلت 

  باؽو عمى البكغاء كالشقائؽ  كأنيا مف لكنو فػي بػارؽ

البارؽ السحاب ذك البرؽ جعؿ الغرة برقا كباقي الجسد سحابا يقكؿ كأنيا برؽ في سحاب كالبكغاء 
ر في التراب كالشقائؽ جمع الشقيقة كىي أرض يككف فييا رمؿ كحصى أم ىك باؽ عمى السي

 السيؿ كالحزف.
  كاألبرديف كاليجير الماحؽ

األبرداف الغداة كالعشى كاليجير شدة الحر كالماحؽ الذم يمحؽ كؿ شيء بحرارتو كما قاؿ، في 
، يريد أنو باؽ عمى الحر كالبرد.  ماحؽو مف نيار الصيؼ محتدـً

  خكؼ الجباف في فؤاد العاشؽ  لمفارس الراكض منو الكاثػؽ

 ؽ بغركسيتو خكؼ منو لنشاطو كشدة قكتو أم إذا ركبو كاف ذاىؿ القمب مف الخكؼ لمفارس الكاث
  كأنو في ريد طكد شاىؽ

في معنى عمى كقكلو تعالى كألصمبنكـ في جذكع النخؿ يعني كاف فارسو عمى جبؿو عاؿو لعظـ ىذا 
 الفرس كالريد حرؼ كـ حركؼ الجبؿ 

  يشأل إلى المسمع صكت الناطؽ

 إلى األذف فيصؿ إلييا قبؿ كصكؿ الصكت  أم يسبؽ الصكت
  جاء إلى الغرب مجيء السابؽ  لك سابؽ الشمس مف المشػارؽ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 321 

 المناطػؽ آثار قمع الحمي في  يترؾ في حػجػارة األبػارؽ

األبارؽ جمع األبرؽ كىي اآلكاـ التي فييا طيف كحجارة يريد أنو لقكة كطئو إذا كطىء األبرؽ 
 آثار الحمى إذا قمع مف المنطقة بحكافره ترؾ فيو آثارا ك

ف يعد فكالخنادؽ   مشيان كا 

 يعني ىذا التأثير الذم ذكرنا إنما يككف إذا مشى فإف عدا أثر فييا كالخنادؽ 
 ألحسبت خكامس األيانػؽ  لك أكردت غب سحابو صادؽً 

ترد  لك أكردت تمؾ اآلثار التي ىي كالخنادؽ بعد اقبلع سحاب صادؽ المطر لكفت نكقا عطاشا
 الخمس 

  شحا لو شحك الغراب الناعؽ  إذا المجػاـ جػاءه لػطػارؽ

يقكؿ إذا ألجـ ألمر طارؽ بالميؿ فتح فاه كما يفتح الغراب فاه لمنعيؽ يريد أنو ليس بممتنع مف 
 المجاـ كيريد أيضا أنو كاسع الفـ.

  منحدر عف سيتي جبلىؽً   كأنما الجمد لعرل الناىػؽ

جرل جمع الفرس كيستحب عريو عف المحـ شبو رقة جمده كصبلبتو عمى الناىقاف عظماف في م
 ناىقو بمتف قكس البندؽ.

  كزاد في الساؽ عمى النقانؽ  بذ المذاكي كىك في العقػائؽ

المذاكي جمع مذاؾ كىك الذم أتى عميو سنة بعد قركحو كالعقائؽ جمع العقيقة كىك الشعر الذم 
لخيؿ المسنة كىك مير عميو شعره األكؿ كزاد في طكؿ الساؽ يكلد المكلكد كىك عميو يقكؿ سبؽ ا

 كشدتو عمى النعاـ كما قاؿ أمرء القيس، لو أيطبل ظبيو كساقا نعامةو، 
  كزاد في األذف عمى الخرانؽ  كزاد في الكقع عمى الصكاعؽ

يعني أف صكت كقع حكافره أشد مف صكت الصكاعؽ كيجكز أف يريد أف نار كطىء حكافره يزيد 
مى صكاعؽ السحاب كالخرانؽ جمع الخرنؽ كىك كلد األرنب شبو أذنو بأذنيا في الدقة ع

 كاالنتصاب.

 الحػقػائؽ يميز اليزؿ مف  كزاد في الحذر عمى العقاعؽ
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العقعؽ ضرب مف الغراب يضرب المثؿ في الحذر بالغراب فيقاؿ أحذر مف غراب لشدة تيقظو 
ف الحقائؽ أم يعرؼ أف صاحبو إذا استحضره يطمب يحذر حذر الغراب كليذا قاؿ يميز اليزؿ م

 حضره ىزال أـ حقيقة.
  يريؾ خرقان كىك عيف الحاذؽ  كينذر الركب بػكػؿ سػارؽ

أم لذكائو كحذقو إذا أحس بسارؽ بالميؿ صيؿ ليعمـ يمكانو ككذلؾ خيؿ األعراب كالخرؽ ضد 
ؾ حاذؽ كحذقو أنو ال يخرج ما الحذؽ أم لشدة جريو كتناىيو في العدك تظف بو خرقا كىك مع ذل

عنده مف الجرم بمرة كاحدة بؿ يعمـ ما يراد منو فيستبقي جريو كما قاؿ، كلمقارح اليعبكب خير 
 عبللةن، مف الجذع المرخى كأبعد منزعان، 

 قكبؿ مف آفقةو كآفػؽً   يحؾ أني شاء حؾ الباشؽ

نو يحؾ بو كيؼ شاء كأيف شاء كالباشؽ الذم ينتيي رأسو كمنقاره إلى أم  يريد ليف معاطفو كا 
مكضع أراد مف جسده كاآلفؽ مف كؿ شيء فاضمو كشريفو كيقاؿ أيضا أفؽ بالقصر كمنو قكؿ 

عركة، أرجؿ جمتي كأجر ذيمي، كيحمؿ شكتي أفؽ كميت، فالمعنى أف العتؽ يكنفو مف قبؿ أبيو 
يؼ الطرفيف كتماـ ىذا كأمو فكـر األـ يقابؿ فيو كـر األب كما يقاؿ مقابؿ في عمو كخالو أم شر 

 قكلو 
  فعنقو يربي عمى البكاسؽً   بيف عتاؽ الخيؿ كالعتػائؽ

أم بيف كراميا ككرائميا يريد اباءة كامياتو مف الخيؿ الكراـ أم ىك كسيط في العتؽ كعنقو يزيد 
 عمى النخيؿ الطكاؿ طكال كما قاؿ، كىادييا كأف جذع سحكؽ، 

  في الفيالؽ أعده لمطعف  كحمقو يمكف فتر الخانؽ

يريد أف أعمى حمقو دقيؽ حتى لك أراد الخانؽ أف يجمعو بفتره قدر عميو كالفيالؽ الكتائب مف 
 الجيش.

  كالسير في ظؿ المكاء الخافؽ  كالضرب في األكجو كالمفارؽ

 البنػائؽ يقطر في كمي إلى  يحممني كالنصؿ ذا السفاسػؽ

يقكؿ يحممني كالسيؼ في الحرب كىك قكلو يقطر  سفاسؽ النصؿ طرائقو التي فيو الكاحد سفسقة
يعني النصؿ يقطر دما في كمي كركل ابف جنى كالنصؿ ذك السفاسؽ قاؿ أم يحممني كالسيؼ 

 ىذه حالو فمذلؾ رفعو باالبتداء 
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 كال أبالي قمة المكافػؽً   ال ألحظ الدنيا بعيني كامؽ

الي أف ال أجد مف يكافقني عمى طمبي أم ال أنظر إلييا بعيني مف يعشقيا فيذؿ لطمبيا كال أب
 معالي األمكر كما قاؿ، إذا عظـ المطمكب قؿ المساعد، 

 أنت لنا ككمنا لمخالػؽ  أم كبت كؿ حاسدو منافؽً 

تقكؿ كبتو اهلل لكجيو أم صرعو قاؿ ابف نجنى يخاطب ممدكحا لو كليس في القصيدة شيء مف 
نما يخاطب الفرس الذم كصفو يقكؿ أنت تكبت المدح كلـ يمدح بو أحدا فكيؼ يخاطب الممدكح ك  ا 

 حسادم ألنيـ يحسدكنني ألجمؾ.
 كقاؿ كقد كبست انطاكية كقتؿ المير الحجر فقاؿ 

 فبل تقنع بما دكف النجػكـ  إذا غامرت في شرؼو مركـو 

يقكؿ إذا طمبت شرفا فبل تقنع بما دكف اعبله كالمغامرة الدخكؿ في الميالؾ كالمعنى إذا غامرت في 
 طمب شرؼ 

 كطعـ المكت في أمرو عظيـً   فطعـ المكت في أمرو حقػيرو 

 صفائح دمعيا ماء الجسػكـً   ستبكي شجكىا فرسي كميرم

يقكؿ ستسيؿ سيكفي دما عمى فرسي كميرم يشير إلى قتؿ مف قتميما فتجرم سيكفو دما كأنو دمع 
دمعا ليا كالمعنى ستبكي فرسي باؾ عمييما كلما جعؿ السيكؼ باكيةن جعؿ الدماء التي تقطر منيا 

 كميرم حزنا عمييما سيكفي ككؿ ىذا مجاز كاستعارة كمراده أنو يقكؿ سأقتؿ مف قتميما 
  كما نشأ العذارل في النعيـ  قربف النار ثـ نشأف فػييػا

ركل ابف جنى قربف مف قكليـ قربت اإلبؿ الماء تقرب إذا كردت صبيحة ليميا يريد أف السيكؼ 
كىذا قمب المعيكد ألف القرب إنما يستعمؿ في الكركد الماء فجعؿ النار ليذه السيكؼ  كردت النار

كالماء الذم ترده الشاربة كالنار تيمؾ كتفنى كقد أنمت ىذه السيكؼ كربتيا تربية النعيـ لمعذارل 
نما طبعت  يريد أنيا تخمصت مف الخبث كحسنت صنعتيا بحسف تأثير النار في تخميصيا كا 

فا بعد أف كانت زبرا بالنار فذلؾ نشأىا نشاء العذارل في النعيـ كيركم قريف النار أم كطكلت سيك 
جعمت النار قرل ليا فنشأف بحسف القرل كيركم قريف النار جعؿ السيكؼ بما تؤديو إلى النار مف 
 الخبث قاريةن ليا ككاف حكـ النماء أف يككف لممقرم ال لمقارم فعكس مكجب القرل بأف جعؿ النشاء

 لمقارم 
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 كأيدييا كثيرات الكمػكـ  كفارقف الصياقؿ مخمصاتو 

 يريد أف الصياقؿ لـ تقدر أف تحفظ أيدييا مف ىذه السيكؼ لحدة شفرتييا 
 كتمؾ خديعة الطبع المئيـ  يرل الجبناء أف العجز عقؿ

 لـك طبع الجباف يريو العجز في صكرة العقؿ حتى يظف أف عظو كجريو عمى حكـ الجبف عقؿ 
  كال مثؿ الشجاعة في الحكيـ  كؿ شجاعةو في المرء تغنىك 

ذا كانت في الرجؿ الحكيـ العاقؿ  يعني أف الشجاعة كيفما كانت كفيمنت كانت مغنية كافية كا 
كانت أتـ كأحسف ألنضماـ العقؿ إلييا كالمعنى أف الشجاعة في غير الحكيـ ليست مثؿ الشجاعة 

 في الحكيـ 
 كآفتو مف الفيـ السػقػيـ  ان ككـ مف عائبو قكالن صحيح

أخذه مف قكؿ أبي تماـ حيف قاؿ لو أبك سعيد الضرير لـ ال تقكؿ ما يفيـ فقاؿ يا ابا سعيد لـ ال 
 تفيـ ما يقاؿ 

  عمى قدر القرائح كالعمـك  كلكف تأخػذ اآلذاف مػنػو

ع شيئا لـ يقكؿ كؿ أذف تأخذ مما تسمع عمى قدر طبع صاحبيا كعممو يعني أف الجاىؿ إذا سم
ذا عاب إنساف قكال صحيحا  يفيمو كلـ يعممو ككؿ احد عمى قدر عممو كطبعو يعمـ ما يسمع كا 

فذلؾ ألنو لـ يفيمو كلـ يقؼ عميو كالقريحة أكؿ ما ينبع مف الماء كقريحة الرجؿ طبيعتو كالمعنى 
 بف كيغمغ أف أذف كؿ أحد ترؾ مف الكبلـ ما ينبيو عميو طبعو كقاؿ ييجك اسحاؽ بف إبراىيـ 

ـي   ليكل القمكب سريرة ال تعػمػـ   عرضا نظرت كخمت أني أسم

يقكؿ سريرة اليكل ال تعرؼ كال يدرم مف أم تأتي كما قاؿ، إف المحبة أمرىا عجب، تمقى عميؾ 
كما لو سبب، كقكلو عرضا أم فجاءة كاعتراضا عف غير قصد كقكؿ عنترة، عمقتيا عرضا كأقتؿ 

 س بمزعـ، يقكؿ نظرت إلييا نظرة عف فجاءة كخمت أني أسمـ مف ىكاىا قكميا زعما لعمر أبيؾ لي
 ألخكؾ ثـ أرؽ مػنػؾ كأرحػـ  يا أخت معتنؽ الفكارس في الكغى

قاؿ ابف جنى يرميو بأختو كباألبنة كثـ اشارة إلى المكاف الذم يخمك فيو لمحاؿ المكركىة ىذا كبلمو 
نما أتى ىذا مف البيت الثاني كىك قكلو   كا 

  أف المحبكس تصيب فيما تحكـ  نك إليؾ مع العفاؼ كعػنػدهير 
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قاؿ أبك الفضؿ العركضي فيما أمبله عمٌي شبب بامرأةو أخكىا مبارز قتاؿ يقكؿ ىك عمى قساكة قمبو 
كأراقتو الدماء ارحـ منؾ ككيؼ يرميو باألبنة كبأختو كىك يقكؿ يرنك إليؾ عند المجكس حكمة لما 

الفضؿ العركضي أمبلء قاؿ حدثنا أبك نصر محمد بف ظاىر الكيزر  يرل مف حسنيا حدثنا أبك
قاؿ اخبرنا سعيد بف محمد الذىمي عف العنبرم قاؿ بينا بشار في جماعة مف نساء يداعبيف قمف لو 
ليتنا بناتؾ فقاؿ كأنا عؿء ديف كسرل قاؿ كاحسب لما كانت القصيدة ىجاء سبؽ كىمو إلى اليجاء 

كرجة شبب بامرأة كمدح أخاىا كزعـ أنيا مف بيت الفكراس األنجاد كما قاؿ قبؿ افتتاحو كقاؿ ابف ف
في أخرل، متى تزر قكـ مف تيكل زيارتيا، ال يتحفكؾ بغير البيض كاألسؿ، ككقكلو أيضا، ديار 

المكاتي دارىف عزيزة، بطكؿ القنا يحفظف ال بالتمائـ، ككقكلو، تحكؿ رماح الخط دكف سبائو، ثـ قاؿ 
قاسية القمب كأخكؾ عمى بسالتو إذا لقى العدك كاف أرحـ منؾ لي كأرؽ عميو منؾ  لحبيبتو أنت

عمٌي ثـ أراد المبالغة في ذكر حسنيا فقاؿ أخكؾ يكد لك كاف دينو ديف المجكس فيتزكج بؾ كالنياية 
في الحسف إف يكد أخكىا كأبكىا أنيا تحؿ لو كألجؿ ىذا قاؿ أبك بكر الخكارزمي، تخشى عمييا 

باىا، كقاؿ أبك تماـ في مثؿ ىذا، بأبي مف إذا رآىا أبكىا، شغفان قاؿ ليت أنا مجكس، كمثمو أميا أ
لعبد الصمد بف المعذؿ في جارية كاف يسمييا بنتو، أحب بنينتي حبا اراه، يزيد عمى محبات 
لصاقا ببطف منؾ بطنا، كضما لمق ركف البنات، أراني منؾ أىكل قرص خد، كرشفان لمثنايا كالمثاًت، كا 

الكاردات، كشيئا لست أذكره مميحان، بو يحظى الفتى عند الفتاة، أرل حكـ المجكس إذا لدينا، يككف 
 أحؿ مف ماء الفرات، 

 األسحػـ كلك أنيا الكلى لراع  أرعتؾ رائعة البياض بعارضي

ف رائعة البياض الشعرة البيضاء التي تركع الناظر كركل ابف جنى راعية البياض قاؿ كالراعية م
الشعر أكؿ شعرة تطمع مف الشيب كجمعيا راعو كأنشد، أىبل براعيةو لمشيب كاحدةو، تنفي الشباب 
كتنيانا عف الغزؿ، قاؿ أحمد ابف يحيى قاؿ ابف األعرابي براعيةو بتقديـ العيف كقاؿ غيره برائعة 

ؿ لكف كىي التي تركع الناظر قاؿ كىذه أصكب كمعنى البيت أنو يقكؿ راعؾ شيبي كلك كاف أك 
 الشعر بياضا ثـ يسكد لراعؾ األسكد إذا ظير فبل تراعي بالبياض ألنو كالسكاد 

 فالشيب مف لػؤلكاف تػمػثػـ  لك كاف يمكنني سفرت عف الصبا

أم لك أمكنني أف أظير صبام لكشفت عنو فإف حدث السف كلكف الشيب ستر صبام فكأنو تمثـ 
 لثاما مف الشيب المستعجؿ إليو قبؿ كقتو يستر ما تحتو مف السكاد يعني أف عمى شبابو 

 يعصـ يققا يميت كال سكادان   كلقد رأيت الحادثات فبل أرل
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يقكؿ البياض في الشعر ال يككف مكجبان لممكت فقد يعيش الشيخ كالسكاد كال يحفظ مف المكت فقد 
 يمكت الشاب.

  كيشيب ناصية الصبي كييـر  كاليـ يختـر الجسيـ نػحػافةن 

زف يذىب جسـ الجسيـ بالنحافة كييـر الصبي قبؿ أكانو كما قاؿ أبك نكاس، كما إف شبت يقكؿ الح
 مف كبرو كلكف، لقيت مف الحكادث ما أشابا، 

  كأخك الجيالة في الشقاكة ينعـ  ذك العقؿ يشقى في النعيـ بعقموً 

ف كاف في نعمة لتفكره في عاقبة أمره كعممو بتحكؿ األح كاؿ كالجاىؿ ينعـ يريد أف العاقؿ يشقى كا 
في الشقاكة لغفمتو كقمة تفكره في العكاقب كقد قاؿ البحترم، أرل الحمـ بؤسا في المعيشة لمفتى، كال 
عيش إال ما حباؾ بو الجيؿ، كقاؿ أبك نصر بف نباتة، مف لي بعيش األغبياء فإنو، ال عيش إال 

الدنيا لجاىميا، كمرارة الدنيا لمف عيش مف لـ يعمـ، كسابؽ ىذه الحمبة بف المعتز في قكلو، كحبلكة 
عقبل، كأحسف ابف ميكاؿ في قكلو، العقؿ عف درؾ المطالب عقمة، عجبا ألمر العاقؿ المعقكؿ، 

كأخك الدراية كالنباىة متعب، كالعيش عيش الجاىؿ المجيكؿ، كقد قالت القدماء ثمرة الدنيا السركر 
 اىا.كما سر عاقؿ قد يراد بتفكره في العكاقب كتخكفو إي

 يندـ ينسى الذم يكلى كعاؼو   كالناس قد نبذكا الحفاظ فمطمؽ

يريد إنيـ ال يحافظكف عمى الحقكؽ كال يراعكف االذمة فمطمؽ مف األشار بنسى ما أزؿ إليو مف 
 اإلحساف كعاؼو مجرـو كمسيء يندـ ألف صنيعتو كفرت فمـ تشكر 

  ـي كأرحـ شبابؾ مف عدكٍّ ترح  ال يخدعنؾ مف عدكٍّ دمػعػو

  أم ال تنخدع ببكاء العدك كأرحـ نفسؾ مف عدك ترحمو فإنو إف ظفر بؾ لـ يبؽ عميؾ 
 حتى يراؽ عمى جكانبو الػدـي   ال يسمـ الشرؼ الرفيع مف األذل

ال يسمـ لمشريؼ شرفو مف أدل الحساد كالمعاديف حتى يقتؿ حساده كاعداءه فإذا أراؽ دماءىـ سمـ 
 عرض لو شرفو ألنو يصير مييبا فبل يت

 مف ال يقؿ كما يقؿ كيمؤـ  يؤذل القميؿ مف المئاـ بطبعو

يقكؿ المئيـ مطبكع عمى اذل الكريـ لعدـ المشاكمة بينيما كليس يريد بالقميؿ القميؿ كبالعدد إنما يريد 
 الخسيس الحقير 

 ذا عفةو فػمػعػمةو ال يظػمػـ  كالظمـ في خمؽ النفكس فإف تجد
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 األعظـ ما بيف رجمييا الطريؽ  عرسوي يحمى ابف كيغمغ الطريؽ ك 

إنما قاؿ ىذا ألنو كاف قد أخذ الطريؽ عمى المتنبي كسألو إف يمدحو فمـ يفعؿ كىرب منو كمعنى 
البيت مف قكؿ الفرزدؽ، كأبحت أمؾ يا جرير كأنيا، لمناس باركةن طريؽ يعمؿ، كقد أبدع عمٌي بف 

، عباس الركمي في مثؿ ىذا حيث يقكؿ في امرأة أبي  يكسؼ بف المعمـ، كتبيت بيف مقابؿو كمدابرو
مثؿ الطريؽ لمقبؿو كلمدبًر، كما جرل المنشار يعتكرانًو، متنازعيو في فميج صنكبًر، كتقكؿ لمضيؼ 
المعمـ سراجةن، إف شئت في استي فأتني يعتكرانو، متنازعيو في فميج صنكبر، كتقكؿ لمضيؼ الممـ 

حرم، أنا كعبة النيؾ التي خمقت لو، فتمؽ مني حيث سراجةن، إف شئت في استي فأتني أك في 
شئت ككبر، يا زكجةى األعمى المباح حريموي، يا عرس ذم القرنيف ال اإلسكندر، باتت إذا أفردت 
عدة نيكيا، قالت عدمت الفرد عيف األعكر، فإذا أضفت إلى الفريد قرينو، قالت عدمت مصميا لـ 

، ريافى  يكتًر، ما زاؿ ديدنيا كذلؾ ديدني، حتى بدا عمـ الصباح األزىر، أرمى مشيمتيا برأس ممممـو
 مف ماء الشبيبة أعجر، عبؿو إذا قمبلؽ النساء بحده، نمف األماف مف الكالد األعسر، 

 خضرـي  إف المنى بحمقتييا  أقـ المسالح فكؽ شفًر سكينةو 

لفرج كالرحـ كالخضـر المسالح المكاضع يعمؽ عمييا السبلح كالشفر حرؼ الفرج كيريد بحمقتييا ا
 البحر الكثير الماء.

ـي   كأرفؽ بنفسؾ إف خمقؾ ناقصه    كاستر أباؾ فإف أصمؾ مظم

 معنى كأرفؽ بنفسؾ أم ال تتحكؾ بالشعراء كي ال يذكركا خمقؾ كأصمؾ ثـ صرح بيذا فقاؿ 
  كرضاؾ فيشمةه كربؾ درىـي   كغناؾ مسألة كطيشؾ نفػخةه 

نما ذلؾ نفخة نفخت أم أنت مكدو فيككف غناؾ في الم سألة عف الناس كليس كراء طيشؾ حقيقةه كا 
 فيؾ 

 تقكل عمى كمر العبيد كتقدـي   كاحذر مناكأة الرجاؿ فإنػمػا

  عف غيو كخطاب مف ال يفيـ  كمف البمية عذؿ مف ال يرعكم

  تحت العمكج كمف كراء يمجـي   يمشى بأربعةو عمى أعقػابػوً 

ستدخاؿ ككاف يجب أف يقكؿ باربع ألنو يريد اليديف كالرجميف لكنو يريد أنو يمشي القيقرم حبا لبل
 ذىب إلى األعضاء فذكر 

  مطركفةه أك فت فييا حصرـي   كجفكنو ما تستقػر كػأنػيػا
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 يريد أنو أبدا يحرؾ جفكنو يستدعي العمكج فيشير ليـ بجفكنو يحركيا حتى كأنيا أصيبت بقذل 
ذا أشار محدثا فػكػأنػو   يقو أك عجكز تمطـقرده يق  كا 

يريد قبح كجيو ككثرة تشنجو كجعؿ حديثو كضحؾ القرد حيث لـ يفيـ لعيو كليذا جعمو مشيرا ألنو 
 ال يقدر عمى الكبلـ فيشير كجعؿ اشارتو كمطـ العجكز 

 حتى يكاد عمى يدو يتعمـي   يقمي مفارقةن األكؼ قذالو

 تصفع يده أيضا يريد أنو صفعاف تعكد أف يصفع فيكاد يتعمـ عمى يده ل
  كيككف أكذب ما يككف كيقسـ  كتراه أصغر ما تراه ناطقػان 

أحقر ما تراه إذا نطؽ لعيو ال يكاد يبيف كأكذب ما يككف إذا حمؽ كما قاؿ اآلخر، فبل تخمؽ فإنؾ 
، كأكذب ما تككف إذا حمفتا، أراد كأكذب ما يككف مقسما فكضع المضارع مكضع الحاؿ  غير برٍّ

 كزاد كاكا.
 كأكد منو لمف يكد األرقـ  الذؿ يظير في الذليؿ مكدةن ك 

يعني أف الذليؿ يظير مف اذلو المكدة إذ ليس يقدر عمى مكافة ك الامتناع عنده فيتكدد إليو عمى 
أف الحية أقرب إلى المصافاة مف الذليؿ إذا أظير الكد كمعنى لمف يكد أم لمف يظير كده كىذا 

 منيا، كبيا منكـ كحز المكاسي،  مف قكؿ سديؼ، ذليا أظير المكدة
ـي   كمف العداكة ما ينالؾ نفػعػو   كمف الصداقة ما يضر كيؤل

يعني أف عداكة الساقط تدؿ عمى مباينة طبعو فتنفع كصداقتو تدؿ عمى مناسبتو فتضر كىذا مف 
 صالح بف عبد القدكس، عدكؾ ذك العقؿ خير مف الصديؽ لؾ الكامؽ األحمؽ، 

  صفراء أضيؽ منؾ ما ذا أزعـ  يح سػفػاىةن أرسمت تسألني المد

 صفراء اسـ أمو أم ىي عمى سعتيا أضيؽ منؾ فكيؼ يتجو لي مدحؾ 

  يا ابف األعير كىي فيؾ تكرـي   أترل القيادةى في سكاؾ تكسبػان 

أعير تحقير أعكر كيجكز أعيكر ككاف أبكه إبراىيـ األعكر القيادة في غيرؾ كسب كأنت تتكـر بيا 
 ما تظنيا كر 

 األنجـي  كلشد ما قربت عميؾ  فمشد ما جاكزت قدرؾ صاعدا

 يقكؿ ما أشد تجاكزؾ قدرؾ حيف تطمب مني المديح كعني ياألنجـ أبيات شعره 
 فينػعػـ إف الثناء لمف يزار  كأرغت ما ألبي العشائر خالصا
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 زكاره  األراغة الطمب يقكؿ طمبت مف المديح ما ىك خالص ألبي العشائر ألنو المنعـ عمى
 تدنك فيكجأ أخدعاؾ كتنيػـ  كلمف أقمت عمى اليكاًف ببابوً 

كجأ األخدع كناية عف الصفع كالنيـ الزجر الشديد كالبيت مف قكؿ جرير، قكـه إذا حضر الممكؾ 
 كفكدىـ، نتفت شكاربيـ عمى األبكاب، 
  كلمف يجر الجيش كىك عرمـر  كلمف يييف الماؿ كىك مػكػـر

ـي   لكماة بػمػازؽو كلمف إذا التقت ا  فنصيبو منيا الكمى المعػمػ

ـي  كثنى فقكميا بآخر  كلربما أطر القػنػاة بػفػارسو   مػنػيػ

 يقكؿ إذا أعكجت قناتو في مطعكف طعف بيا آخر فثقفيا بذلؾ 
  كالرمح أسمر كالحساـ مصمـي   كالكجو أزىر كالفؤاد مػشػيع

 ة المشيع الجرم كالمصمـ الذم ال ينبك عف الضريب
  كفعاؿ مف تمدي األعاجـ أعجـي   أفعاؿ مف تمد الكراـ كػريمةه 

يعني أف الفعؿ يشابو النسب فمف كرمت مناسبو كرمت أفعالو كعمى الضد مف ىذا مف كاف لئيـ 
النسب كاف لئيـ الفعؿ كاألعاجـ عند العرب لئاـ كىـ يسمكف مف لـ يتكمـ بمغتيـ اعجـ مف أم 

لك أصبحت كسط األعجـ، بالرـك أك بالترؾ أك بالديمـ، إذا لزرناؾ كلـ جيؿو كاف قاؿ الراجز، سمـك 
نسمـ، كقكؿ حميد، فمـ أر مثمي شاقو صكت مثميا، كال عربيان شاقو صكت أعجما، فإنو عني 

 باألعجـ حمامةن سمع صكتيا.
 ككرد عميو الخبر بأف أبف كيغمغ ييدده فقاؿ 

 بيننا كسيكاليجكب حزكنان   أتاني كبلـ الجاىؿ ابف كيغمغً 

 أم يأتيني كعيده مف مسافة بعيدة 
  كبيني سكل رمحي لكاف طكيبل  كلك لـ يكف بيف ابف صفراء حائؿه 

قاؿ ابف جنى صفراء اسـ أمو كقاؿ ابف فكرجة صفراء كناية عف اإلست كالعرب تسب بنسبة الرجؿ 
كمعنى البيت أنو عمى  إلى اإلست كما قاؿ، بأف بنى إستيا نذركا دمي، كالقكؿ ما قاؿ ابف جنى

بعد يكعدني كلك لـ يحؿ بيني كبينو إال رمحي لكاف ما بيني كبينو طكيبل بعيدا ألنو ال يصؿ إلى 
 لجبنو كال يقدر عمى اإلقداـ عمٌي 

سحاؽ مأمكف عمى مف أىانو  كلكف تسمى بالبكاء قػمػيبل  كا 
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 ىانة مف أىانو بالبكاء أم يأمنو ميينو كال يأكل في الجزاء إلى غير البكاء فتسمى عف إ
  كليس جميبل أف يككف جميبل  كليس جميبل عرضو فيصكنو

 يقكؿ إنما يصاف الجميؿ كعرضو ال يجمؿ أف يجمؿ 
  لقد كاف مف قبؿ اليجاء ذليبل  كيكذب ما أذلمتو بػيػجػائو

 ككرد الخبر بأف غمماف ابف كيغمغ قتمكه فقاؿ 
  لدكاء الذم يشفى مف الحمؽىذا ا  قالكا لنا مات إسحاؽ فقمت لػيػـ

 خمؽً  أك عاش عاش ببل خمؽو كال  إف مات ماتى ببل فقػدو كال أسػؼو 

يقكؿ إف مات مات فبل أسؼ عمى مكتو كال يتبيف بمكتو خمؿ فيككف مفقكدا كما قاؿ، فإذا مت مت 
، أك عاش عاش كليس لو خمؽ حسف كال خمؽ جميؿ.  غير فقيدو

  خكف الصديؽ كدس الغدر في الممؽ  منو تعمػـ عػبػد شػؽ ىػامػتػو

 مطركدة ككعكب الرمح في نسػؽً   حمػؽ ألػؼ يمػيفو غػير صػادقةو 

 صفران مف البأس مممكا مف النػزؽ  ما زلت أعرفػو قػردا بػبل ذنػبو 

 الػقػمػؽً  ال تستقر عمى حاؿو مف  كريشةو بمػيػب الػريح سػاقػطةو 

 ؽ ال تستقر عمى حاؿ أم ىك مف القمؽ كيذه الريشة يعني كريشة بميب الريح ساقطة مف القم
  كتكتسي منو ريح الجكرب العرؽً   تستغرؽ الكؼ فكديو كمنػكػبػو

 يريد أنو يصفع فتستغرؽ أكؼ الصافعيف ىذه المكاضع مف بدنو كىك خبيث الريح فتنتف أكفيـ 
  مكتا مف الضرب أك مكتا مف الفرؽ  فسائمكا قاتمػيو كػيؼ مػات لػيػـ

 بغير جسػـو كال رأسو كال عػنػؽً   كأيف مكقع حد السيؼ مػف شػبػح

 لكاف أألـ طفؿو لػؼ فػي خػرؽً   لكال المئاـ كشيء مف مػشػابػيػو

يعني بالمئاـ آباءه يقكؿ لكال ما بينو كبينيـ مف المشابية لكاف األـ طفؿ كفي ىذا تسكيةه بينيـ كبينو 
 في المـك 

  مما يشؽ عمى اآلذاف كالحدؽ  كبلـ أكثر مف تمقى كمنظػره

يجكز أف يريد بالمنظر الكجو كيجكز أف يككف مصدرا مضافا إلى المفعكؿ يريد النظر إليو أم 
أكثر مف تمقى مف الناس يشؽ عمى اآلذاف استماع كبلمو ألنو ال يقكؿ سديدا كعمى االحداؽ 
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 .النظر إليو لما ينطكم عميو مف الغؿ كالخيانة كأبطاف غير الجميؿ
 كنزؿ عمى عمٌي ابف عسكر ببعمبؾ فخمع عميو فقاؿ يستأذنو 

 كلـ يترؾ نداؾ بنا ىيامػا  ركينا يا ابف عسكرو اليماما

  لغير قمي كداعؾ كالسبلما  كصار أحب ما تيدم إلينػا

 يقكؿ قد استغنينا عف اليدايا كردنا االرتحاؿ فأحب ما تيديو إلينا أف نكدعؾ كنسمـ عميؾ 
  كلـ نذمـ أياديؾ الجساما  قدؾ المكاليكلـ نممؿ تف

 يقكؿ لسنا نرتحؿ عنؾ لمبلؿ أك ألنا ذممنا أنعامؾ عمينا 
  بأرض مسافرو كرهى الغماما  كلكف الغيكث إذا تػكالػت

ىذا يحتمؿ معنييف احدىما أف المسافر إذا كثر عميو المطر مؿ مقامو كاحتباسو ألجؿ المطر 
نا مسافر أريد األرتحاؿ كلكال إني عمى سفرو لـ كذلؾ نحف عطاياؾ تأتينا كأنت  قيدتنا بإحسانؾ كا 

أممؿ نعمتؾ كالمطر يسألو كؿ أحد إال المسافر كاآلخر إف المسافر إذا كثرت األمطار باألرض 
التي فييا كطنو اشتاؽ إلى كطنو ككره المقاـ بأرض السفر كذلؾ نحف قد أحسنت إلينا كؿ 

كطف كنسرع األرتحاؿ كاألكؿ أظير كىذا الكجو الثاني ذكره ابف اإلحساف فنحف نشتاؽ أف نأتي ال
 دكست كليس بظاىر.

 كقاؿ في قصيدة قاليا كىك صبي 
  سيؼ الصدكد عمى أعمى مقمده

كلـ يحفظ المصراع الثاني كتكمؼ الناس لو زيادة مصراع فقاؿ بعضيـ، بكؼ أىيؼ ذم مطؿو 
، كقاؿ اآلخر، كمجمس العز منو فكؽ مقعده، بمكعده، كقاؿ اآلخر، يفرم طمى كأمقيو في تجرده

 كالمعنى أنو يقتؿ بصدكده فكأنو قد تقمد بسيؼ مف الصدكد كالمقمد العنؽ ألنو مكضع القبلدة.
 تجػمػدهً  إال اتقاه بترسو مف  ما أىتز منو عمى عضك ليبتره

صبره أم لـ ييتز ىذا السيؼ عمى عضك مف أعضاء العاشؽ ليقطعو إال استقبمو بتجمده كت
 كالمعنى أنو كمما قصده بالصدكد عارضو بالصبر.

  ما ذـ مف بدره في حمد أحمده  ذـ الزماف إليو مػف أحػبػتػو

تيكس ابف جنى في ىذا البيت كأتى بكبلـ كثير الفائدة فيو فيو كمعنى البيت إف الزماف ذـ إلى 
مر في حمد أحمده يعني الممدكح المتنبي مف أحبة المتنبي ألنيـ يحيفكنو ما ذـ الزماف مف بدره الق
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كالمعنى أف البدر مذمكـ باإلضافة إلى ىذا الممدكح أم إف البدر عمى بيائو كحسنو دكف أحمد 
 ىذا.

 تػردده تردد النكر فييػا مػف  شمس إذا الشمس القتو عمى فرسو 

نو أم إذا رأتو الشمس كىك يجكؿ في ميدانو عمى الفرس مترددا تردد نكره في جسـ الشمس أل
 أضكء منيا فالشمس تستفيد منيالنكر كىذا كقكلو أيضا، تكسب الشمس منؾ النكر طالعةن، البيت.

 فالعبد يقبح إال عنػد سػيده  إف يقبح الحسف إال عند طمعتو

أم ىك مكلى الحسف كالحسف في كؿ أحد قبيح إال في طمعتو كالعبد ال يحسف عند كؿ أحد حسنو 
 عند مكاله 

 مػكرده ال يصدر الحر إال بعػد  ب نفسا فقمت لياقالت عف الرفد ط

قالت العاذلة ال تطمب العطاء فإنو غير مبذكؿ فقمت ليا إف الحر إذا قصد أمرا لـ ينصرؼ عنو 
 إال بعد الكصكؿ إليو أم ال بد لي مف بمكغ إلى ما اطمبو كمعنى طب نفسا أم دعو كال تطمبو 

 الجكد إال عنػد مػكلػده لـ يكلد  لـ أعرؼ الخير إال مذ عرفت فتى

 أمػرده ليا نيى كيمو في سػف  نفس تصغر نفس الدىر مف كبػرو 

يقكؿ نفسو في عظميا ككبرىا تصغر نفس الدىر التي ىي مجمع كالشر كالضمير في الكيؿ 
 كاألمرد يعكد إلى الدىر.

 كقاؿ يمدح أبا العشائر الحسيف بف عمي بف الحسيف بف حمداف 
  تحسب الدمع خمقةن في المآقي  ػعػشػاؽً أتراىا لكػثػرة ال

يقكؿ لصاحبو اتظنيا لكثرة ما ترل الدمع في مآقي عشاقيا تتكىـ أنو خمقة فييا فبل ترثي لمف يبكي 
 كىك قكلو 

  راءىا غير جفنيا غير راقى  كيؼ ترثي التي ترل كؿ جفف

بكاء مف ىجرىا غير جفنيا يقكؿ كيؼ ترحـ المرأة التي ترل كؿ جفف مف أجفاف الناس غير راؽو لم
كغير األكلى منصكبة عمى االستثناء كالثانية عمى الحاؿ كمعنى راؽو منقطع الدمع مف قكليـ رقا 

 الدـ كالدمع يرقأ رقؤا إذا انقطع 

  ؾ عكفيت مف ضني كاشتياؽ  أنت منا فتنت نفسػؾ لػكػف
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ا إال أنؾ عكفيت مما يقكؿ أنت أيضا مف معشر عشاقؾ أم أنت عاشقة لنفسؾ حيف منعتيا من
نحف فيو مف الضني كاالشتياؽ ألنؾ كاصمت محبكبؾ كىك نفسؾ كمعنى قتنت نفسؾ أم بالحب 

 فأنت مفتكنة بعشؽ نفسؾ بقاؿ فتنتو كأفتنتو كأبي األصمعي افتتنو 
 العناؽً  ت لحاؿ النحكؿ دكف  حمت دكف المزار فاليـك لك زر

ئؽ كالمزار الزيارة ىينا يقكؿ منعتني عف زيارتؾ حتى يقاؿ حاؿ دكنو حائؿ كما يقاؿ عاؽ دكنو عا
 حمت شكقا إليؾ فمك زرتني اليـك لـ تقدرم عمى معانقتي لشدة النحكؿ كدقة الجسـ.

  كاف عمدان لنا كحتؼ اتفاؽً   إف لحظا أدمتػو كأدمػنػا

ير قصدو منا أم أف ظرا منؾ إلينا كمنا إليؾ أكثرناه كاف عف تعمد منا فاتفؽ لنا فيو الحتؼ مف غ
 لو.

 ألرار الرسيـ مخ المناقي  لك عدا عنؾ غير ىجرؾ بعد

عدا عنؾ صرؼ عنؾ كمنع مف لقائؾ كمنو قكؿ عنترة، إني عداني أف أزكرؾ فاعممي البيت كازار 
بمعنى أذاب يقاؿ مخ رير رار كرير أم ذائب كالرسيـ ضرب مف سير اإلبؿ يقاؿ بعير راسـ كابؿ 

منقية كىي الناقة التي ليا نقي أم مخ كذلؾ مف السمف يقكؿ لك كاف المانع ركاسـ كالمناقي جمع ال
مف الكصمؾ فراقا كبعدا غير اليجراف لحممنا اإلبؿ عمى السير حتى يذكب نقييا لميزاؿ أم 

ألتعبناىا في طمب البعد بيننا كما قاؿ أيضا، نأم المميحة البخؿ، في البعد ما ال تكمؼ اإلبؿ، 
 رؾ فمما قدـ كصؼ النكرة نصبو عمى حاؿ كأراد بعد غير ىج

  مثؿ أنفاسنا عمى األمارؽ  كلسرنا كلك كصمنا عمييػا

قاؿ ابف جنى أم لك كصمنا إليؾ كىي تحممنا عمى استكراه كمشقة كما نحمؿ ارماقنا أنفاسنا كىذا 
كره الذم قالو محاؿ كيؼ يحمؿ الرمؽ النفس ككيؼ تككف األنفاس عمى األرماؽ بالمعنى الذم ذ

نما يعني إنا نحاؼ ميازيؿ لـ يبؽ منيا إال القميؿ كما قاؿ اآلخر، أنضاء شكؽ عمى أنضاء  كا 
، ككما قاؿ ىك أيضا، برتني السرل برمى المدل فرددنني، أخؼ عمى المرككب مف نفسي  أسفارو

 جرمي، كالمعنى أبمنا كاألرماؽ كنحف كاألنفاس كالياء في عمييا لممناقي 
 لكف أشفارىف لكف الحػداؽ  يكف المكاتيما بنا مف ىكل الع

ىذا استفياـ معناه التعجب يقكؿ أم شيء أصابنا مف ىكل العيكف السكد األشفار كاالحداؽ 
 كاالشفار منابت األىداب يصفيا بالكحؿ 
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 البكاقي فأطالت بيا الميالي  قصرت مدة الميالي المكاضي

ؿ تكصؼ بالقصر كأياـ الفراؽ تكصؼ يقكؿ قصرتيا بالكصاؿ كطكلتيا باليجر كأياـ الكصا
نما طالت بالميالي المكاضي أم  بالطكؿ كعني بالمكاضي ليالي الكصؿ كبالبكاقي ليالي الفراؽ كا 

 يذكرىا كيتحسر عمييا 
 اإلبراؽ ًؿ بما نكلت مف  كاثرث نائؿ األمير مف الما

ـ يغنـ كالناس يحممكنو في اإليراؽ مصدر قكليـ أكرؽ الصائد إذا لـ يصد شيئا كأكرؽ الغازم إذا ل
ىذا البيت عمى األفعاؿ مف األرؽ ككاف الخكارزمي يقكؿ في تفسير ىذا البيت ىي تطمب باسيادىا 

الغاية طمب األمير بأنالتو النياية فكأنيا تكاثره نكاال لكف نكاليا األرؽ كنكالو الكرؽ فإف كاف أبك 
فعاؿ مف األرؽ إنما يقاؿ أرؽ يأرؽ أرقا كأرقو الطيب أراد باإليراؽ ىذا فقد أخطأ ألنو ال يبني األ

تأريقا كاألكلى أف يحمؿ األيراؽ عمى منع الكصؿ كالتجنيب منو يقكؿ ىي في منعيا كصميا في 
 النياية كما اف األمير في بذلو نائمو قد بمغ الغابة فكأنيا تكاثر عطاه بمنعيا.

 اؽساد ىذا األناـ باستحػقػ  ليس إال أبا العشػائر خػمػؽ

 لؽ بالذعر كالدـ الميػراؽ  طاعف الطعنة التي تطعف الفي

يقكؿ طعنتو لسعتيا كبعد غكرىا تطعف الجيش كميـ ألنيـ يركف ما يخرج منيا مف الدـ فيخافكف 
 لذلؾ خكفا شديدا فكاف تمؾ الطعنة طعنتيـ ككأنو طعنيـ جميعا بيذه الطعنة الكاحدة 

 مف شدة اإلطػراؽ بر عنيا  ذات فرعو كأنيا في حشى المخ

الفرع مخرج الماء مف بيف العراقي كيقاؿ أطرؽ راسو إذا خفضو يقكؿ ليا فرغ يخرج منو الدـ كفرع 
الدلك كمف سمع بيا أطرؽ مف خكفيا حتى كأنيا في جكفو استعظاما ليا كذات مرفكع ألنو خبر 

ى كاسعة كأنو مبتدأ محذكؼ عمى تقدير طعنتو ذات فرع كمف نصب فيي حاؿ مف الطعنة بمعن
 قاؿ تطعف الفيمؽ طعنة كاسعة.

  ىب أف يشرب الذم ىك ساقي  ضارب الياـ في الغبا ركما ير

 يعني أنو يسقي األقراف كؤكس المكت كال يبالي بيا لك شرب ذلؾ ىك 
  بيف أرساغيا كبيف الصفاؽ  فكؽ شقاء لؤلشؽ مػجػاؿ

فكؽ أنثى طكيمةو يجكؿ بيف قكائميا الذكر  يقاؿ فرس أشؽ إذا كاف رحب الفركج طكيؿ القكائـ يقكؿ
 الطكيؿ مف الخيؿ كالصفاؽ جمة البطف 
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  صدؽ القكؿ في صفات البراؽً   ما رآىا مكػذب الػرسػؿ إال

يقكؿ مف نظر إلييا في سرعتيا صدؽ ما يركل في األخبار مف صفات البراؽ فإنو سار ليمةن مف 
 األرض إلى السماء 

  ىا كأطرافيا ليا كالنطاؽ  ىمو في ذكم األسنة ال في

أم إذا أحاطت بو األسنة حتى صارت كالنطاؽ حكلو فحينئذ ىمتو في األبطاؿ ال في اسنتيـ 
نيا ال تثنيو عنيـ   ليتحرز منيا يشير إلى قمة فكره في األسنة المحيطة بو كا 

 در مرء لو عمى إقػبلؽً   ثاقب العقؿ ثابت الحمـ ال يؽ

  ال يقمقو امرؤ لثبات حممو
  دمكـ في الكغى متكف العتاؽ  يا بني الحارث بف لقماف ال تع

دعا ليـ بأف ال يفارقكا ظيكر الخيؿ كال تعدميـ الخيؿ فرسانا في الحرب كقكلو في الكغى حشك 
 لكف فيو نكتة كىي أنيـ ممكؾ إنما يركبكف الخيؿ لحرب أك لمدفع ممـ لذلؾ خص حالة الحرب 

 الػتػبلقػي فكأف القتاؿ قبؿ  بعثكا الرعب في قمكب األعادم

 يقكؿ ىيجكا الخكؼ في قمكب األعداء فكأنيـ قاتمكىـ قبؿ أف لقكىـ لشدة خكفيـ قبؿ المقاء 
  تنتضي نفسيا إلى األعناؽ  كتكاد الظبي لما عكدكىػا

 أم أنيا عكدت أف تغمد في األعناؽ فتكاد تخرج مف أغمادىا إلى األعناؽ قبؿ االستبلؿ 
ذا أشفؽ ا   ع القنا أشفقكا مف اإلشفاؽ  لفكارس مف كؽكا 

اإلشفاؽ الخكؼ كالحذر يقكؿ إذا خاؼ الفرساف مف كقع الرماح خافكىـ مف الخكؼ كمف أف ينسبكا 
 إلى الجبف كالجزع فتجمدكا كصبركا 

 المحػاؽً  كبدكرو تماميا في  كؿ ذمرو يزيد في المكًت حسنا

جنى أم ىك مف قكـ أحسف احكاليـ عندىـ إف يقتمكا الذمر الرجؿ الشجاع كجمعو أذمار قاؿ ابف 
في طمب المجد كالشرؼ فمما كانكا كذلؾ شبييـ ببدكر تماميا في محاقيا فشبو ما يجكز أف يككف 
بما ال يجكز أف يككف اتساعا كتصرفا كقاؿ ابف فكرجة أراد أف البدكر يفضي أمرىا إلى المحاؽ 

م تصير إليو ىؤالء القـك أيضا تماـ أمكرىـ القتؿ كليس فيك غايتيا التي تجرم إلييا كمصيرىا الذ
التماـ في ىذا البيت الذم يعني بو استكماؿ الضكء كالدليؿ عمى ذلؾ أنو قاؿ كبدكر كالبدكر ال 

تككف بدكرا إال بعد استكماؿ ضكءىا كلك أراد استكماؿ الضكء لقاؿ كأىمة ىذا كبلمو كعمى ما ذكره 
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نما شبييـ  ال مدح في ىذا البيت فإف كؿ حي عمى ما ذكره يفضي أمره إلى المكت كآخره اليبلؾ كا 
ببدكر تماميا في المحاؽ بزيادتيـ حسنا بالمكت ال بانتياء آخر أمرىـ إلى المكت كالمعنى أنيـ إذا 

قتمكا في طمب المجد كالذكر أزاداد شرفيـ فزاد حسف ذكرىـ بمكتيـ كالبدكر فإنيا تستفيد الكماؿ 
يصر إلى المحاؽ لـ يتـ ألنو مف المحاؽ يرتفع إلى درجة الكماؿ فمحاقيا سبب  بالمحاؽ كما لـ

كماليا كذلؾ ىؤالء بأف يقتمكا يتكسبكف ذكرا كشرفا كالذم ذكره أبك الفتح كجو آخر كىك أنو شبييـ 
 ببدكر تماميا في محاقيا إف كجد ذلؾ كجاز كجكده كالذم ذكرنا ىك الكجو 

  ـ يكف دكنيا مف العار كاقيل  جاعؿو درعػو مػنػيتػو إف

قاؿ ابف جنى أم ينغمس في منيتو كما ينغمس في درعو مخافة العار كىذا تفسير غير كاؼو كال 
مقنع كليس لئلنغماس ىينا معنى إنما يريد أنو يتقي العار كلك بمكتو فإف لـ يجد كاقيا مف العار 

نما جعؿ منيت و درعو ألنو اتقى بيا العار كما يتقي غير منيتو جعميا درعا لو فاتقى بيا العار كا 
 المكت كاليبلؾ بالدركع.

  فيك كالماء في الشفار الرقاؽً   كـر خشف الجكانب مػنػيػـ

أم لو كـر خشف جكانبو لبلعداء ألنو ال ينفاد ليـ بؿ يأتي عمييـ بما فيو مف الكـر ثـ شبو ذلؾ 
ذا صار في شفار السيؼ شحذى ا كنفذىا كجعميا قاطعة ذات غربو الكـر بالماء كىك ليف عذب كا 

كحدة كذلؾ كرمو فيو ليس ألكليائو كخشكنة عمى أعدائو كىك كما قاؿ ابف جنى أم أنو رقيؽ الطبع 
 في المنظر فإذا سيـ خسفا خشف جانبو كاشتد إباؤه 

 لزمتػو جػنػاية الػسػراؽ  كمعاؿو إذا ادعػاىػا سػكاىػـ

  لشخص حاضر األخبلؽغائب ا  يا ابف مف كمما بدكت بػدا لػي

ف غاب شخصو   أم أنت شديد الشبو بأبيؾ فإذا ظيرت لي شاىدت فيؾ أخبلقو كا 
 حمفكا أنؾ انبو بالطبلؽ  لك تنكرت في المكر لقكـو 

التنكر إف يغير الزم حتى ال يعرؼ يقكؿ لك غيرت زيؾ في الحرب حتى ال يعرفؾ أىميا لعرفكؾ 
 نو بشبو أبيؾ حتى يحمفكا بالطبلؽ أنؾ اب
 اؽ فييا كالكؼ في اآلفاؽ  كيؼ يقكل بكفؾ الزند كاآلؼ

يقكؿ كيؼ يطيؽ زندؾ حكمؿ كفؾ كقد اشتممت عمى نكاحي األرض أم اقتدرت عمى الدنيا كميا 
 فصغرت في قبضتؾ حتى صارت بمنزلة كؼ اإلنساف في سعة اآلفاؽ 
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  قاؾ إال مف سيفو مف نفاؽ  قؿ نفع الحديد فيؾ فمػا يؿ

ؤؾ ال يقدركف عميؾ بالحديد المتناعؾ عف اسمحتيـ ببأسؾ كشجاعتؾ كشدة شككتؾ فبل يقكؿ اعدا
يمقاؾ إال مف يخدعؾ بنفاقو فيجعؿ النفاؽ سيفا لو كالمعنى إف اعداءؾ يحيدكف عف مجاىرتؾ 

 بالحرب إلى مكارتؾ بالنفاؽ 
 فس أف الحماـ مر المػذاؽ  إلؼ ىذا اليكاء أكقع في األف

اليكاء فظنت أف المكت كريو الذكؽ إللفيا اليكاء الرقيؽ الطيب كذلؾ أكقع في يقكؿ األنفس ألفت 
أنفسيـ أف المكت مر الطعـ كفي ىذا بياف عذر أعدائو حيف جنبكا عنو كلـ يجاىركه بالحرب ألف 

حب الحياة زيف ليـ الجبف كأراىـ طعـ الحماـ مرا كىك نفس منقطع كربما كاف راحة المريض 
 ف يككف ىذا ابتداء كبلمس ال يتصؿ بما قبمو كالمغمـك كيجكز أ

 كاألسى ال يككف بعد الفراؽ  كاألسى قبؿ فرقة الركح عجز

قاؿ أبك الفضؿ العركضي يقكؿ ال يجب أف ياسى اإلنساف لممكت بعد يقينو بكقكعو فإنو قبؿ 
ي ىذا إلى الكقكع ال ينفع الحذر كينغص العيش فإذا كقع فبل أسى عميؾ كال عمـ لؾ بو كقد نسب ف

ال فقد  اإللحاد كقاؿ ابف فكرجة يقكؿ إف خكؼ المكت مف اكاذيب النفس كمف إلفنا ىذا اليكاء كا 
عمـ أف الحزف عمى فراؽ الركح قبؿ فراقو مف العجز كعمـ ايضا أف الحزف عمى المفارقة ال يككف 

شجاعة كتحذير بعد المكت فمما ذا يجبف اإلنساف ىذا كبلمو كىذا البيت كالذم قبمو حث عمى ال
عف الجبف كتيكيف لممكت لئبل يخافو اإلنساف فيترؾ اإلقداـ ىذا مراد أبي الطيب كلـ يقصد االلحاد 

نما قاؿ ىذا مف حيث الظاىر   كا 
  كاف مف بخؿ أىمو في كثاؽ  كـ ثراء فرجت بالرمح عنػو

 لكثاؽ كأبحتو لطبلبو يقكؿ كـ ماؿو كاف البخؿ قد أكثقو كمنعو عف طبلبو قتمت أربابو فاطمقت عنو ا
  قدر قبح الكريـ في اإلمبلؽ  كالغنى في يد المػئيـ قػبػيح

يقكؿ يقبح الماؿ في يد المئيـ ألنو يبخؿ بو عف حقكقو كما يقبح الكريـ في اإلمبلؽ كالعسرة كأراد 
ماـ، أف يقكؿ كما يقبح الفقر في يد الكريـ فقمب لمضركرة كالقافية كمثؿ المصراع األكؿ قكؿ أبي ت

سار، كقكؿ العطكل، نعمة اهلل ال تعاب كلكف، ربما  كـ نعمة هلل كانت عنده، فكأنيا في غربة كا 
استقبحت عمى أقكاـ، ال يميؽ الغنى بكجو أبي يعمى كال نكر بيجة اإلسبلـ، كسخ الثكب كالقبلنس 

 كالبرذكف كالكجو كالقفا كالغبلـ، 
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  كاإلشراؽ س كلكف في الشمس  ليس قكلي في شمس فعمؾ كالشـ

استعار لفعمو شمسا لشيرتو يقكؿ ال يبمغ قكلي محؿ فعمؾ كلكنو يدؿ عميو كيحسنو كاإلشراؽ في 
 الشمس 

  ظ كبلنا رب المعاني الدقاؽ  شاعر المجد خدنو شاعر المؼ

أم أنت شاعر المجد أم العالـ بو كبدقائقو كأنا شاعر المفظ ككؿ كاحد منا صاحب المعاني الدقيقة 
لمطاءم، غربت خبلئقو كأغرب شاعر، فيو فأبدع مغرب في مغرب، كعني بالخدف نفسو كمثمو 

 جعؿ نفسو خدنا لمممدكح تكبرا كفخرا 
  ف صييؿ الجياد غير النياؽً   لـ تزؿ تسمع المػديح كلػؾ

يقكؿ لـ تزؿ تمدح كتسمع األشعار في مديحؾ كلكف شعرم يفضؿ ما سمعتو كما يفضؿ صييؿ 
 ير الجياد نييؽ الحم

  في األدىر أك رزقو مف األرزاؽ  ليت لي مػثػؿ جػد ذا الػدىػر

 يقكؿ دىرؾ مجدكد مرزكؽ بؾ فميت لي مثؿ ما لو مف الجد كالرزؽ ثـ بيف ذلؾ فقاؿ 

  يشتيي بعض ذا عمى الخبلؽ  أنت فيو ككػاف كػؿ زمػاف

 كؿ.مثمو قكؿ مسمـ، فالدىر يغبط أكاله أكاخره، إذ لـ يكف ىك في أعصاره األ
كدخؿ عميو يكما كىك عمى الشراب كبيده بطيخة مف نٌد معنبر في غشاء مف خيزراف عمى رأسيا 

 عنبر قد أدير حكليا قبلدة مف در فحياه بيا كقاؿ بماذا تشبو ىذه فقاؿ 
 بطيخة نبتت بنارو في يد  كبنيةو مف خيزرافو ضمنت

طيخة كلما قاؿ بطيخة قاؿ نبتت ألنيا مف البنية المبنية يعني ما اتخذ مف الخيرزاف كعاء ليذه الب
النكابت إال أنو جعؿ نباتيا بنارو في يد صانعيا كذلؾ أنيا أديرت باليد عمى النار حتى تمت 

 كاستكت 
  كفعالو ككبلمو في المشيد  نظـ األمير ليا قبلدة لؤلػؤ

 ناس شبو القبلدة المنظكمة في حسنيا بفعمو ككبلمو الذم يتكمـ بو في مشيد مف ال
 أسػكد زبدان يدكر عمى شرابو   كالكاس باشرىا بالمزاج فأبرزت

 جعؿ الشراب أسكد لسكاد الكاس ثـ جعمو ممزكجا ليعمكه الزبد فيشبو القبلدة التي عمييا.
 كقاؿ فييا أيضا 
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 ليا صكرة البطيخ كىي مػف الػنػد  كسكداء منػظػـك عػمػييػا آللػىء

  طمكع ركاعى الشيب في الشعر الجعد  اكأف بقػايا عػنػبػرو فػكؽ رأسػيػ

قد ذكرنا تفسير ركاعي الشيب عند قكلو راعتؾ راعية البياض كيمكف أف تككف الركاعي جمع راعية 
التي قمبت مف رائعة عمى ما ذكرنا كركة الخكارزمي دكاعي الشيب بالداؿ يعني أكائمو التي تدعك 

ألف السكاد أبدا مع الجعكدة قاؿ ابف فكرجة  سائر الشعر إلى البياض كقاؿ ابف جنى قاؿ الجعد
نما أتى بالجعد لمقافية فقط.  ليس كذلؾ ألف الزنج يشيبكف كال تزكؿ جعكدة شعرىـ كا 

 كقاؿ أ[ضا فييا 
  سكداء في قشرو مف الخيزراف  ما أنا كالخػمػر كبػطػيخة

 شرا ليا مف رفع الخمر عطفيا عمى أنا كمف نصب جعؿ الكاك بمعنى مع كجعؿ غبلفيا ق
 تكطئتي النفس ليكـ الطعاف  يشغمني عنيا كعف غػيرىػا

  يخضب ما بيف يدم كالسنافً   ككؿ نجبلء لػيػا صػائؾ

 يعني طعنة كاسعة ليا دـ الصؽ يمصؽ بالمطعكف كيخضب الرمح.
 كقاؿ أيضا يمدح أبا العشائر الحسيف بف عمٌي بف حمداف 

  حشام حاشىحشاه لي بحرّْ   مبيتي مف دمشؽى عمى فراش

ف فراشو صار حارا   يقكؿ أبيت عمى فراش حار حشى بحرارة قمبي مف اليكل يعني حرارة اليكل كا 
  كىٍـّ كالحميا في المشاش  لقي ليؿو كعيف الظبي لكنا

المقى الشيء الممقى يعني أف الميؿ القاه عمى فراشو كالحميا الخمر كالمشاش رؤس العظاـ الرخكة 
قكؿ الطاءم، إليؾ تجرعنا دجى كحداقنا، كالثاني مف قكؿ األبيرد، عساكر كالمصراع األكؿ مف 

تغشى النفس حتى كأنني، أخك سكرةو دارت بيا مني الخمر، كالمعنى إف الحزف مؤل حشاه كتمشي 
 فيو تمشي الخمر في العظاـ.

  كجمرو في جكانح كالمحاش  كشكؽو كالتكقػد فػي فػؤادو 

حرقتو النار يقاؿ محشتو النار أم احرقتو كسكدتو شبو ثبلثة أشياء المحاش كالمحاش لغتاف فيما ا
بثبلثة أشياء في بيت كاحد شبو شكقو بتكقد النار كقمبو بجمر نار كجكانحو كىي اضبلعو بشكل 

 احرقتو النار.
  كركل كؿ رمحو غير راشً   سقى الدـ كؿ نصؿو غير نابو 
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مح غير ضعيؼ يقاؿ رمح راش أم خكار دعا بالسقيا لكؿ نصؿ ال ينبك عف الضريبة ككؿ ر 
 ضعيؼ كجمؿ راش الظير ضعيفو كرجؿ راش كىك مثؿ قكليـ كبش صاؼ كرجؿ ماؿ أم ذك ماؿو 

  لمنصمو الفكارس كالرياش  فإف الفارس المنعكت خفت

المنعكت المكصكؼ الذم سارت صفتو بالشجاعة فيما بيف الناس فعرفكه بنعتو كذا ركاه الخكارزمي 
جنى المبغكت كىك الذم بغتو الشيء أم فاجأه يعني ما كاف عرض ألبي العشائر مف كركل ابف 

الجيش الذم كبسو بانطاطية ككاف أبمى ذلؾ اليـك ببلء حسنا كمعنى خفت لمنصمو تطايرت عف 
 سيفو تطاير الريش 

 كأف أبا العشائر غير فػاش  فقد أضحى أبا الغمرات يكنى

الشدائد اللتباسو بيا كدخكلو فييا فكأف كنيتو المعركفة غير يقكؿ صار يكنى أبا الغمرات كىي 
فاشية كذكر الكنية ألنو ذىب إلى األسـ كالكنية أسـ عمى الحقيقة أك ذىب إلى األب ككاف المراد 

 بو الكنية 
  ردم األبطاؿ أك غيث العطاش  كقد نسي الحسيف بما يسػمػى

أم ىبلؾ الشجعاف أك غيث العطاش يعني أ،  أم نسي اسمو العمـ بما سمكه بو مف ردل األبطاؿ
 ىذيف غمبا عمى اسمو المشيكر حتى ترؾ ذلؾ فبل يسمى إال بأحد ىذيف.

  دقيؽ النسج ممتيب الحكاشي  لقكه حاسران في درع ضربو 

الحاسر الذم ال درع عميو كأراد أنو مف ضربو األعداء في درع ألف ضربو بالسيؼ يحميو كلما 
ف لـ يكف ىناؾ نسج أك شبو اآلثار الدقيقة عمى سيفو جعؿ ذلؾ درعا لو جع مو دقيؽ النسج كا 

بالنسج الدقيؽ كليذا قاؿ ممتيب الحكاشي ألنو أراد بو السيؼ الذم كأنو نار تمتيب كذكر الدرع 
 عمى المفظ 

  كأيدم القـك أجنحةي الفراش  كأف عمى الجماجـ منو نػار

لف سيفو يممع كالنار عمييا ككأف أيدم القـك أجنحة أم كأنو يحرؽ الجماجـ لشدة ضربو إياىا ك 
 الفراش ألنيا تطير بضربو إياىا فشبو أيدم القـك المقطعة حكلو بالفراش حكؿ النار 

  يعاكدىا الميند مف عطاش  كأف جكارم الميجات مػاء
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د الميجة دـ القمب كالعطاش شدة العطش كىي مف الفعاؿ الذم لؤلدكاء كالصداع كالزكاـ يعاك 
الماء يقكؿ سيفو ال يزاؿ يعاكد دماء أعدائو بماء كجعؿ سيفو يعاكده مرة بعد مرة كالعطشاف يعاكد 

 الماء يقكؿ سيفو ال يزاؿ يعاكد دماء أعدائو فكأنو عطشاف يعاكد شرب الماء 
  كذم رمؽو كذم عقؿو مطاش  فكلكا بيف ذم ركحو مػفػاتو 

عميو ركحو فركحو مفات كآخر بو رمؽ كآخر قد أم إنيزمكا عنو كىـ مف بيف مقتكؿ قد أفات 
 طاش عقمو كتحير يقاؿ طاش عقمو أم ذىب كاطاشو اهلل 

  تكارل الضب خاؼ مف احتراش  كمنعفر لنصػؿ الػسػيؼ فػيو

المنعفر المتمطخ بالتراب كاالحتراش صيد الضب يقكؿ قد غاب السيؼ في ىذا المنعفر كما يغيب 
 ا.الضب في جحره إذا خاؼ احتراش

 ارتػيػاشً  كما بعجايةو أثر  يدمى بعض أيدم الخيؿ بعضان 

العجاية عصبة في اليد فكؽ الحافر كاالرتياش اصطكاؾ اليديف حتى تنعفر الركاىش كىي عصب 
الذراع يقكؿ ازدحمت الخيؿ عادية بيف يديو في سكؽ انطاكية فدمت أيدم بعضيا أيدم بعض كلـ 

 ية مف دماء القتمى يكف ثـ ارتياش كيجكز أف تككف التدم
  تباعد جيشو كالمستجاش  كرائعيا كحيد لـ يرعػو

يعني بالرائع الممدكح الذم راعيـ أم افزعنـ أم لـ يفزعو انفراده مف جيش كبعده مف سيؼ الكلة 
 كىك المستجاش يعني المطمكب منو الجيش 

  تمكل الخكص في سعؼو العشاش  كأف تػمػكل الػنػشػاب فػػيو

النخؿ كالسعؼ اغصانيا كالعشاش جمع عشة كىي الدقيقة مف النخؿ ككاف قد رمى الخكص كرؽ 
 بسيـ فتمكت فيو كتمكل الخكص في أغصاف النخؿ 

  بأىؿ المجد مف نيب القماش  كنيب نفكس أىؿ النيب أكلى

النيب الغارة كأىؿ النيب الجيش كالقماش متاع البيت يقكؿ االغارة عمى نفكس أىؿ الغارة أحؽ 
 شراؼ مف اإلغارة عمى األقمشة كىك مف قكؿ أبي تماـ، أف األسكد أسكد الغاب، البيت باأل

  بطاف ال تشارؾ في الجحاش  تشارؾ في النداـ إذا نزلػنػا
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النداـ المنادمة كالبطاف جمع بطيف كىك الكبير البطف الرغيب كالجحاش المجاحشة كىي المدافعة 
إذا نزلنا عف الخيؿ رجاؿ يكثركف األكؿ كال يشارككف في في القتاؿ يقكؿ يشاركنا في شرب الخمر 

 القتاؿ 
  يبيف لؾ النعاج مف الكباش  كمف قبؿ النطاح كقبؿ يأنى

النطاح مناطحة ذكات القركف ثـ يستعمؿ في الحرب كقبؿ ركاه الخكارزمي نصبا عمى الظرؼ 
يأنى أنى يقكؿ قبؿ  كركاه غيره خفضا بالعطؼ عمى ما قبمو كيأنى يحيف مف قكليمأني الشيء

المناطحة كقبؿ أكانيا يتبيف مف يناطح ممف ال يناطح كمف يقاتؿ ممف ال يقاتؿ كذلؾ إف الكباش 
ف لـ ترد الطعف بيا ككذلؾ يتبلعب الناس باألسمحة في غير الحرب فيعرؼ مف  تتبلعب بقركنيا كا 

 يحسف استعماليا ممف ال يحسف.
  بدكر كال أحاشيكيا بدر ال  فيا بحر البحػكر كال أكرل

أكثر الركاية كيا ممؾ الممكؾ كالتكرية االخفاء كالستر يقكؿ ال استر قكلي بؿ أجير بو كال أحاشي 
 أم ال أدع أحدا كال استثنى انسانا كما قاؿ النابغة، كما أحاشي مف األقكاـ مف أحد، 

  كال يخفى عميؾ محؿ غاش  كانؾ ناظر في كؿ قػمػب

ؾ كأنؾ ناظر في قمكب الناس ترل ما فييا فميس يخفى عميؾ محؿ قاصد يقكؿ لفطنتؾ كذكاء قمب
يأتيؾ كيزكرؾ كغاش يغشاؾ كغاشية الرجؿ الذيف يأتكنو كيزكركنو كمنو قكؿ ذم الرمة يصؼ 

سفكادا، كذم شعب شتى كسكت فركجو، لغاشية يكما مقطعة حمرا، كقاؿ حساف، يغشكف حتى ما 
لمقبؿ، كمثؿ ىذا في المعنى قكلو، كيمتحف الناس األمير تير كبلبيـ، ال يسألكف عف السكاد ا

 برائو، كيقضي عمى عمـو بكؿ ممخرؽ، 

 كلـ تقبؿ عمػٌي كػبلـ كاشً   أأصبر عنؾ لـ تبخؿ بػشػيء

 عتيؽ الطير ما بيف الخشاش  ككيؼ كأنت في الرؤساء عندم

 ككيؼ أصبر عنؾ كأنت في جممة الرؤساء كالكريـ مف الطير بيف صغارىا 
  كال راجيؾ لمتخييب خاشى  فما خاشيؾ لمتكػذيب راجو 

قاؿ ابف جنى أم ليس يرجك مف يخشاؾ أف يمقي مف يكذبو كيخطئو في خكفؾ ألف الناس 
مجمعكف عمى خكفؾ كخشيتؾ كمعنى راج خائؼ كقاؿ ابف فكرجة أم أف خاشيؾ حاؿ بو بأسؾ 

كفو كال راجيؾ يخشى أف تخيبو لفيض ككاقع بو سخطؾ كانتقامؾ فما يرجك تكذيبا لما خافو لشدة خ
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عرفؾ انتيى كبلمو كالصحيح في ىذا البيت ركاية مف ركل فما خاشيؾ لمتثريب راج أم مف 
خشيؾ لـ يخؼ أف يثرب كيعثر بخشيتؾ كراج خائؼ كمف ركل لمتكذيب لـ يكف فيو مدح ألف 

نما يمدح بتحقيؽ األمؿ كتكذيب ا لخكؼ كما قاؿ السرم، المدح في العفك ال في تحقيؽ الخشية كا 
ف كعد الضراء فالعفك مانعو،   إذا كعد السراء أنجز كعده، كا 

  كلك كانكا النبيط عمى الجحاش  تطاعف كؿ خيؿ سرت فػييػا

ف كانكا أنباطا عمى حمر   أم إذا كنت في قـك شجعكا بمكانؾ كا 
ني فييـ إللػيؾ عػاش  أرل الناس الظبلـ كأنت نكر  كا 

ر أعشك عشكا فإنا عاش إذا اتيتيا ليبل يقكؿ أنت فيما بيف الناس كالنكر في يقكؿ عشكت إلى النا
 الظبلـ كأني قاصد إليؾ اطمب مف عندؾ الخير كما تؤتى النار في ظممة الميؿ 

  أنكفا ىف أكلى بالخشاش  بميت بيـ ببلء الكرد يمقى

قالو ابف جنى كيجكز أف يريد أم تأذيت بمقاء غيرؾ كلـ يميقكا بي كما ال يميؽ الكرد بأنكؼ اإلبؿ 
بقكلو أنكفا ىف أكلى بالخشاش أنكؼ المئاـ مف الناس الذيف أنكفيـ أكلى بالخشاش مف أف تشـ 

 الكرد 
  كحكلؾ حيف تسمف في ىراش  عميؾ إذا ىزلت مع المػيالػي

 أم ىـ عميؾ مع الدىر أعكانا لو إذا كنت ميزكال أم إذا افترقت فصرت كالميزكؿ الذم ال لحـ
ذا كثر مالؾ فصرت كالرجؿ السميف كانكا حكلؾ يتيارشكف كالمعنى أ،ىـ عياؿ في الحرب  عميو كا 

ذا رجعت مف القتاؿ بالغنيمة خيمكا لديؾ كتيارشكا حكلؾ   كا 
  فقمت نعـ كلك لحقكا بشاش  أتى خبر األمير فقيؿ كركا

نو مع جيشو كركا عمى العدك فقمت ليـ نعـ تص ديقا ليذا الخبر يكر كلك يقكؿ كرد خبر األمير كا 
لحؽ عدكه بالشاش فيك قكؿ البحترم، يضحى مطبل عمى األعداء لك كقعكا، بالصيف في بعدىا ما 
استبعد الصينا، كيجكز أف يككف المعنى لما أتى خبره باإلنصراؼ بالظفر قاؿ ىؤالء الذيف حكلو 

أم قيؿ أنيـ قد كركا  حيف يسمف كركا أم قاؿ بعضيـ لبعض كركا إليو كمف يركل بفتح الكاؼ
ف بعدكا عنو يكركف كيرجعكف إليو كقاؿ ابف جنى كاف أبك العشائر استطرد لمخيؿ  فقمت نعـ كا 

ككلى بيف أيدييا ىاربا ثـ جاء خبره أنو كر عمييـ راجعا فمك لحؽ بشاش لكثقت بعكدتو ىذا كبلمو 
و أراده كمف معو مف أصحابو كعمى ىذا إنما قاؿ كركا كلحقكا كالمذككر في أكؿ البيت األمير ألن
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كقاؿ ابف فكرجة الركاية بضـ الكاؼ كالمعنى أم خبر األمير بظفره بالعدك فقيؿ لنا معشر 
المستميحيف كركا فقمت نعـ يكركف كلك لحقكا بشاب أم كلك كاف عمى البعد منيـ قاؿ كلـ يرك يفتح 

 الكاؼ إال ابف جنى 
 ناشيسف قتالو كالكر   يقكدىـ إلى الييجا لجكج

عنى بالمجكج أنو ال ينثني عف أعدائو كال يزاؿ يغزكىـ كمعنى قكلو يسف قتالو يطكؿ كقت قتالو 
 حتى يصير كالمسف الذم طاؿ عمره ككره ناش شاب في آخر القتاؿ كما كاف في أكلو 

  عمى إعقاقيا كعمى غشاشي  كأسرجت الكميت فناقمت بي

ر محمفة كلكف، كمكف الصرؼ عؿَّ بو األديـ، يقاؿ لمذكر كاألثنى كميت كما قاؿ، كميت غي
كالمناقمة أف تحسف نقؿ يدييا كرجمييا بيف الحجارة كمنو قكؿ جرير، مناقؿ األجراؿ يقاؿ أعقت 

الدابة إذا انفتؽ بطنيا لمحمؿ كىي عقكؽ كالغشاش العجمة أم أنيا اسرعت بي عمى ثقميا كعمى 
 عجمتي 

  ئرةو الرشاشً برمحي كؿ طا  مف المتمردات تذب عنػيػا

التمرد تفعؿ مف المارد كالمريد كىك الذم قد أعيى خبثا كالمتمردة الممتنعة يصؼ فرسو بالخبث 
 كترؾ اإلنقياد لمف ال يحسف رككبيا كالمعنى أني أصكنيا برمحي عف كؿ طعنة يترشش دميا.

  حديث عنو يحمؿ كؿ ماشي  كلك عقرت لبمغػنػي إلػيو

ممني إليو لبمغني إليو حديث عنو أم عف الممدكح يحمؿ كؿ ماش يقكؿ لك عقرت فرسي فمـ تح
إليو حتى ال يحتاج إلى الدابة أم يشكقو إلى قصده ما يسمع مف الثناء عميو كيجكز أف يككف 

معنى حمؿ حديثو الماشي إليو أنو إذا ذكرت اخباره كما يحدث عنو لـ يجد مس النصب كاإلعياء 
يث حممو كيقكؿ المصطحباف في السفر أحدىما لآلخر احممني الستطابتو ذلؾ الحديث فكأف الحد

أم حدثني حتى اشتغؿ بو فيقطع الطريؽ بالحديث ىذا عمى ركاية مف ركل كؿ بالنصب كمف 
ركل بالرفع رد الضمير في عنو إلى الحديث يعني أف كؿ ماش في األرض يحمؿ عف حديثو 

 لشيكع اخباره 
  نكس النتقاشكشيؾ فما ي  إذا ذكرت مكاقفو لحػاؼو 

شيؾ أم دخمت الشككة رجمو كاالنتقاش أخراج الشككة مف الرجؿ قاؿ ابف جنى إذا ذكرت مكاقؼ 
أبي العشائر في السخاء كالعطاء ألنساف حاؼ كدخؿ الشككة في رجمو لـ ينكس رأسو ليستخرج 
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لحرب الشككة مف رجمو بؿ يمضي مسرعا إليو قاؿ ابف فكرجة المكاقؼ قؿ ما يستعمؿ إال في ا
نما يريد أف الشجاع إذا كصفت لو مكاقفو تاؽ إليو كرغب في صحبتو فاسرع إليو كالذم يدؿ عمى  كا 

 صحة قكؿ ابف فكرجة ركاية مف ركل كقائعو كىي ال تستعمؿ إال في الحرب 
  كيميي ذا الفياش عف الفياش  يزيؿ مخافة المصبكر عنػو

كالفياش المفايشة المفاخرة يقكؿ أنو يستنقذه  المصبكر المحبكس عمى القتؿ يقاؿ قتؿ فبلف صبرا
مف القتؿ فيزيؿ خكفو كيشغؿ المفاخر عف المفاخرة ألنو يتكاضع لو كيقر بفضمو كمف ركل تزيؿ 

 كتميى بالتاء فقد خاطب 
  كال عرؼ انكماشه كانكماشي  كما كجد اشتياؽ كاشتػياقػي

 ي كاإلنكماش الجد في األمر أم لـ يشتؽ أحد اشتياقي إليؾ كلـ يعجؿ أحد إليؾ عجمت
  كسار سكام في طمب المعاش  فسرت إليؾ في طمب المعالػي

ىذا مف قكؿ أبي تماـ، كمف خدـ األقكاـ يرجك نكاليـ، فإني لـ أخدمؾ إال ألخدما، كمثمو كثر 
 كأرسؿ بازيا إلى حجمة فأخذىا فقاؿ أبك الطيب 

  حعمى آثارىا زجؿ الجنا  كطائرة تتبعيا الػمػنػايا

يعني بالطائرة الحجمة كيقاؿ تبعو كاتبعو كتتبعو بمعنى كالزجؿ الصكت كالنعت منو زجؿ كاراد 
بالزجؿ الجناح البازم النو يصكت بجناحو إذا طار يقكؿ المنايا تتبع ىذه القبجة كعمى آثارىا باز 

منايا الطير  زجؿ الجناح كيجكز أف ينتصب الزجؿ عمى الحاؿ إذا أردت بالمنايا البازم ألنو سبب
 فتريد يتبعيا البازم زجؿ الجناح 

  عمى جسد تجسـ مف رياح  كأف الريش منو في سيػاـ

ما  ما لسرعة مركرىا كا  منو أم مف ىذا الزجؿ جعؿ قصب ريشو سياما إما لصحتيا كاستكائيا كا 
 ألنيا سبب قتؿ الطائر كجعؿ جسده جسما مف رياح لسرعة انكداره عمى الصيد 

  مسحف بريش جؤجؤه الصحاح  ـ غػػػبلظكأف رؤس أقػبل

الجؤجؤ الصدر شبو سكاد صدره بآثار مسح رؤس أقبلـ غبلظ كركل ابف جنى غبلظا نصبا عمى 
النعت لمرؤس كذلؾ اجكد ألف القمـ قد يغمظ كرأسو دقيؽ كقد يدؽ كرأسو غميظ كالصحاح جمع 

ا عف التشعب كاالنتشار كيركل الصحيح كىك نعت لمريش اريد بو جمع ريشة يريد استكآءىا كبعدى
 الصحاح كىك بمعنى الصحيح صفة لمريش عمى لفظة أك لمجؤجؤ 
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 ليا فعؿ األسنة كالرماح  فأقعصيا بحجف تحت صفر

 أقعصيا قتميا قتبل كحيا كالحجف مخالبو المعكجة كالصفر أصابعو 
ف حرص النفكس عمى الفبلح  فقمػت لػكػؿ حػي يـك مػكت   كا 

 عشائر في ىذه السرعة قمت ىذا فقاؿ كقاؿ لو أبك ال
 كليس بمنكر سبؽ الػجػكاد  أتنكر ما نطقػت بػو يدييػا

 الطػراد فأقتميا كغيرم في  أراكض معكصات القكؿ قسران 

المعكصات الصعاب يقاؿ أعكص األمر إذا اشتد كالمراكضة المطاردة كمعنى قسرا كرىا يقاؿ قسره 
ره عكيص الشعر حتى يميف لي فأذهلل كغيرم مف الشعراء بعد عمى األمر إذا اكرىو عميو يقكؿ أك

في المطاردة كلـ يتمكنكا مف أخذ الصيد يصؼ قكة فكره كسرعة خاطره كجعؿ الشعر كالصيد 
النافر يصاد كرىا فاستعمؿ ألفاظ الطرد كدخؿ عميو كعنده إنساف ينشده شعرا كصؼ بركة لو كلـ 

  يذكره في ذلؾ الشعر فقاؿ أبك الطيب 
  لقد ترؾ الحسف في الكصؼ لؾ  لئف كاف أحسف في كصػفػيػا

يقكؿ إف أحسف في كصؼ البركة فقد ترؾ الحسف في كصفو إياؾ ألنو لـ يصفؾ كلـ يمدحؾ ثـ 
 ذكر أنو إنما عابو بترؾ الحسف في كصفو لقكلو 

ف الػبػحػار   لتأنؼ مف حاؿ ىذم البرؾ  ألنؾ بحر كا 

البركة ألنؾ بحر كالبحار تأنؼ مف البرؾ الستصغارىا إياىا يقكؿ كاف كصفو لؾ أكلى مف كصؼ 
كالذم سنعتو في معنى البيتيف إف ذلؾ الشاعر كاف شبو البركة بأبي العشائر فقاؿ أبك الطيب أنو 
قد ترؾ الحسف في كصفؾ حيث شبييا بؾ كأنت بحر كالبحر فكؽ البركة بكثير كىذا ىك القكؿ 

 كاألكؿ ذكره ابف دكست 
  ت يبقى لديؾ كال ما ممكت  ال مػا مػمػؾ كأنؾ سيفؾ

يقكؿ أنت كسيفؾ ألنؾ تفني ما تممكو فبل يبقى لديؾ كسيفؾ أيضا يفني ما يظفر بو فبل يدع أحدا 
 حيا كجعؿ السيؼ مالكا مجازا كيقاؿ ممكتيـ السيكؼ إذا لـ يمتنعكا منيا 

 كأكثر مف مائيا ما سفؾ  فأكثر مف جرييا ما كىبت

مف جرم ماء البركة يقكؿ ما جرل مف ىباتؾ أكثر مما جرل مف ماء البركة كما مف جرييا أم 
 سفؾ سيفؾ مف الدماء أكثر مف ماء البركة 
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  كدرت عمى الناس دكر الفمؾ  أسأت كأحسنػت عػف قػدرة

يقكؿ أسأت عمى أعدائؾ كأحسنت إلى أكليائؾ عف قدرة عمييما كعممت الناس بالخير كالشر عمكـ 
 بالسعد كالنحس كقاؿ أيضا يمدح أبك العشائر الحسيف بف عمي الحمداف  الفمؾ إياىـ

 أكؿ حي فراقكـ قتمػو  ال تحسبكا ربعكـ كال طممو

رتحاليـ عنو قتبل لو كذلؾ إف األمكنة إنما تحيى بالعمارة  جعؿ ككف االحبة في الربع حياة لو كا 
أحيا أرضا إذا عمرىا فمما كاف ىذا كالسكاف كليذا يسمى البائر الميمؿ مكاتا كيقاؿ في ضد ذلؾ 

مستعمبل في األمكنة جعؿ المتنبي خراب الربع كخبلءه عف السكاف قتبل كلـ يجعمو أكؿ مقتكؿ 
 بفراقيـ لما ذكر بعده مف قكلو 

  كأكثرت في ىكاكـ العذلو  قد تمفت قبمو النفكس بكػـ

اقكـ كأكثر العاذلكف عذليـ في يقكؿ قد تمفت نفكس العشاؽ قبؿ الربع بسببكـ أك بيكاكـ أك بفر 
 ىكاكـ لما رأكا مف تيالكيـ فيكـ 
  كفيو صـر مركح إبمو  خبل كفيو أىؿ كأكحشنا

الصـر الجماعة مف البيكت بمف فييا كجمعو اصراـ كالمركح الذم يركح إبمو مف المرعى يعنى أنو 
ف كاف فيو ناس كنعـ الرتحاؿ أحبابنا عنو يقكؿ ىك كأنو كا ف قد حمو أىؿ بعدىـ مكحش خاؿ كا 

ف كاف فيو صـر مف الناس فكأنو قفر ال أحد فيو ثـ ذكر أنو ال  كالخالي في حقي كمكحش لي كا 
 بدؿ عف الحبيب الذم سار عنو فقاؿ 

  ما رضى الشمس برجو بدلو  لك سار ذاؾ الحبيب عف فمػؾو 

 ككؿ حب صػبػابة ككلػو  أحػبػو كالػيػكل كأدؤره

ني يجكز أف يككف كاليكل ع طفا عمى الضمير المنصكب في قكلو احبو فيككف كقكلو أيضا، كا 
ألعشؽ مف عشقكـ، نحكلي ككؿ فتى ناحًؿ، كيجكز أف يككف في مكضع خفض بالقسـ كقكؿ 

، ثـ ذكر ماىية الحب فقاؿ صبابة كىي رقة الشكؽ كلو كىك  البحترم، أما كىكاؾ حمقة ذم اجتيادو
 ذىاب العقؿ 

 إلى سكاه كسحبيا ىطمو  ينصرىا الغيث كىي ظامئة

 أم يسقييا السحاب كعطشيا إلى غير المطر كىك الحبيب الذم كاف ينزليا 
  مقيمةن فاعممي كمرتحمو  كا حربا منؾ يا جدايتيػا
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 الحرب اليبلؾ يقكؿ الكاقع في اليمكة كا حربا كالمعنى أنيا تيجره عند اإلقامة كتفارقو عند النأم 
 كلست فييا لخمتيا تفمػو  لك خمط المسؾ كالعبير بيا

العبير أخبلط تجمع مف طيب كالتفمة المنتنة الريح كالضمير في بيا لبلدؤر يقكؿ إنما كانت تطيب 
لي رياىا بؾ فإذا خمت عنؾ كانت عندم تفمة كقكلو ككيؼ التذاذم باألصائؿ كالضحى، إذا لـ 

 يعد ذاؾ النسيـ الذم ىبا، 
  كالنجؿ بعض مف نجمو باحث  أنا ابف مف بعضو يفكؽ ابا اؿ

يقكؿ أنا فكؽ أب الذم يبحث عف نسبي ثـ بيف في المصراع الثاني أنو أراد ببعضو الكلد كالنجؿ 
 الكلد 

نما يذكر الجدكد ليػـ   مف نفركه كأنفدكا حيمو  كا 

 يقاؿ نافرت فبلنا فنفرتو أم فاخرتو ففخرتو يقكؿ إنما يذكر األجداد لمقـك الباحثيف كالمفاخريف مف
فضمكه كغمبكه بالفخر كلـ يجد حيمة فافتخر باآلباء كالمعنى إنما يحتاج إلى الفخر بجدكده مف ال 

 فضيمة لو في نفسو 
 كسميرم أركح معتقمػو  فخرا لعضب أركح مشتممو

أم إنيما يفتخراف بي ال أنا بيما كاالشتماؿ أف يتقمد السيؼ فتككف حمائمو عمى منكبو كالثكب 
 اف حقو أف يقكؿ مشتمبل بو كلكنو حذؼ الجار نحك امرتؾ الخير الذم يشتمؿ بو كك

 مرتديا خيره كمنتعػمػو  كليفخر الفخر إذ غدكت بو

يقكؿ لبست الفخر فصار رداء عمى منكبي كنعبل تحت قدمي فينبغي لو أف يفخر بي كيركم حبره 
 أم زينتو 

 ار كالمرء حيثما جعمو  أنا الذم بيف اإللو بو األقد

ي بيف اهلل مقادير الناس في الفضؿ فأنا أصؼ كؿ أحد بما فيو كيجكز اف يككف المعنى في يقكؿ ب
بياف األقدار بو أف مف أحسف إليو كأكرمو دؿ ذلؾ عمى مركتو كميمو إلى ذكم الفضؿ كمف 

ف مقامي حيث خيمت  استخفو كلـ يباؿ بو دؿ ذلؾ عمى خسة قدره كلـك خمقو كما قاؿ البحترم، كا 
عمى فيـ الكراـ األجاكد، كيدؿ عمى صحة ىذا المعنى ما بعد ىذا البيت كقكلو كالمرء محنة، تدؿ 

حيث ما جعمو أم حيثما جعؿ نفسو فمف صاف نفسو كرفع قدرىا رفع الناس أيضا قدره كمف 
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تعرض لميكاف أىيف كما قاؿ، إذا ما أىاف امرء نفسو، فبل أكـر اهلل مف يكرمو، كيجكز أف يككف 
 حيثما جعمو اهلل أم ال يقدر أحد أف يتقدـ منزلتو التي كضعو اهلل بيا  المعنى كالمرء

 كغضة ال تسيغيا السفمو  جكىرة تفرح الشراؼ بيا

  أىكف عندم مف الذم نقمو  إف الكذاب الذم أكػاد بػو

الكذاب الكذب يعرض بقكـو كشكا بو إلى أبي العشائر كمعنى أكاد بو أقصد بو عمى كجو الكيد بي 
 ذلؾ الكذب أىكف عندم مف راكيو كناقمو أم ال أبالي بو كال بمف ركاه  يقكؿ

ف كال عاجز كال تكمو  فبل مباؿو كال مػداجو كال   كا 

نفى عف نفسو ىذه الصفات يقكؿ لست مباليا بالكاذب ككذبو كلست مساترا عدكاتو كلست كانيا 
سيء كال تكمةن كىك بمعنى الككمة مقصرا في أمرم كفيما يجب عمٌي حفظو كال عاجزا عف مكافاة الم

 ىك الذم يكؿ أمره إلى غيره كمثمو التخمة كالتؤدة 
  في الممتقى كالعجاج كالعجمو  كدارع سفتػو فػخػر لػقػا

سفتو ضربتو بالسيؼ يقاؿ ساؼ يسيفو فيك سائؼ كالعجمة يجكز أف يريد بيا االستعجاؿ الذم 
جكز أف يككف بمعنى الثكؿ مف قكليـ ناقة يككف مف الضارب كالطاعف في الضرب كالطعف كي

عجكؿ إذا فقدت كلدىا كمنو قكؿ الشاعر، إذا ما دعي الداعي عميا كجدتني، أراع كما راع العجكؿ 
مييب، كيجكز أف يككف بمعنى الطيف قالو قطرب كثعمب مف قكلو عز كجؿ كخمؽ اإلنساف عجكال 

 مف عجؿو 
  القكلويحار فييا المنقح   كسامعو رعتو بقػافػية

نما أراد أنو يأتي بالقافية الجيدة بدييا  المنقح الذم ييذب القكؿ كيختاره كالقكلة الجيد القكؿ الكثير كا 
 يرتاع ليا السامع كيتحير فييا الشاعر المجيد 

  مف ال يساكم الخبز الذم أكمو  كربما أشيد الطعػاـ مػعػي

بو عمى يده باز كىذه ركاية ابف جنى أراد كمعي كىي كاك الحاؿ كقد تحذؼ كما تقكؿ مررت 
كالخكارزمي كركل غيرىما يشيد كأشيد كىذا اليؽ بما يركل في القصة أنو كاف قد كصؿ رجبل 
 يعرؼ بالمسعكدم باصحاب أبي العشائر كرقاه منادمتو ثـ تناكلو المسعكدم عند أبي العشائر 

 كالدر در برغـ مف جيمػو  كيظير الجيؿ بي كأعرفػو

  أسحب في غير أرضو حممو  مف أبي العشػائر أفمستحييا 
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أم أفعؿ ما ذكرت مستحييا يريد أنو إنما أقاـ ىناؾ ألنو يستحي مف أبي العشائر أف يمبس حممو 
 في غير بمده 

  ثيابو مف جميسو كجمو  أسحبيا عنده لدل ممؾو 

 أم ثيابو ال تحب أف تفارقو لتشرفيا بو فيي تخاؼ أف يخمعيا عمى جميسو 
  أكؿ محمكؿ سيبو الحممو  بيض غممانو كػنػائمػوك 

يقكؿ غممانو البيض كنائمو في أنو كىبيـ أال تراه يقكؿ أكؿ محمكؿ سيبو الحممة أم أكؿ ما حممو 
 إليؾ مف العطاء اكالئؾ الذيف يحممكف ذلؾ العطاء 

 أبذؿ مثؿ الكد الذم بذلو  ما لي ال أمدح الحسيف كال

 األقرار بالتقصير في مدحو كمعارضتو بمثؿ الكد الذم يبذلو ىذا كالمعاتبة مع نفسو ك 
  أـ بمغ الكيذباف ما أممو  أأخفت العيف عنده خبران 

يقكؿ أكذبتني عيني فيما أدت إلٌي مف محاسنو أـ كجد الكاذب فرصة فغير ما بيننا كيجكز أف يريد 
را مف اخبارم في حبي إياه بالعيف الرقيب كأنث جريا عمى المفظ يقكؿ ىؿ أخفى الرقيب عنده خب

 كميمي إليو كىذا استفياـ انكار أم ليس األمر عمى ىذا يدؿ عميو قكلو 
  منخكةو ساعة الكغى زعمو  أـ ليس ضراب كؿ جمجمةو 

منخكة متكبرة يقاؿ نخى الرجؿ فيك منخك كالرأم يكصؼ بالكبر يقاؿ في رأسو نخكة كالزعمة 
 النشيطة 

  كاف لمجكد منطؽ عذلو لك  كصاحب الجكد ما يفارقػو

 أم عذلو عمى اسرافو ككثرة عطاياه 
  لك كاف لميكؿ محـز ىزلو  كراكب اليكؿ ال يفػتػره

ف كثر رككبو   أم ال يفتره اليكؿ كا 
 طيىء المشرع القنا قبمو  كفارس األحمر المكمؿ في

األمر يقاؿ حمؿ  يريد باألحمر فرسو الذم ركبو يكـ كقعتو بانطاكية كالمكمؿ الحاد الماضي في
فكمؿ أم مضى قدما كمف ركل بفتح البلـ أراد المتكج كيجكز في المشرع النصب عمى نعت 

 الفارس كالخفض عمى نعت األحمر يعني الذم أشرع االعداء نحكه رماحيـ 
 أقسـ باهلل ال رأت كفمػو  لما رأت كجيو خيكليػـ
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  أكبر مف فعمو الذم فعمو  فأكبركا فعمو كأصػغػره

اؿ أكبرت الشيء إذا استكبرتو قاؿ اهلل تعالى فمما رأينو أكبرنو قاؿ ابف جنى أم استكبركا فعمو يق
كاستصغره ىك كتـ الكبلـ ىاىنا ثـ استأنؼ فقاؿ اكبر مف فعمو اإلنساف الذم فعمو أم ىك أكبر مف 

ؿ فاعؿ أكبر فعمو قاؿ العركضي فيما أمبله عمٌي ىذا التفسير ال يككف مدحا ألف مف المعمـك أف ك
ف شرا مف الشر  مف فعمو كأف الخالؽ تعالى ذكره فكؽ المخمكقيف كقالكا أف خيرا مف الخير فاعمو كا 

فاعمو كمعنى البيت أف البيت أف الناس استكبركا فعمو كاستصغره ىك فكاف استصغار لما فعؿ 
سف مف عطائو ثـ أحسف مف فعمو كما يقاؿ أعطاني فبلف كذا ككذا كاستقمو فكاف استقبللو ذلؾ أح

العجب أنو غمط في صناعةو ىك إماميا المقدـ فييا كذلؾ أف الذم يصمح أف يككف بمعنى مف 
كبمعنى ما كما تقكؿ رأيت الذم دخؿ كرأيت الذم فعمت ككاف يجب أف يذىب في ىذا إلى ما 
فذىب إلى مف ففسد المعنى كركل الخكارزمي كأصغره بضـ الراء أم كأصغر فعمو أكبر مما 

 ستعظمكه ا
  بعض جميؿ عف بعضو شغمو  القاتؿ الكاصؿ الكػمػيؿ فػبل

الكميؿ بمعنى الكامؿ يقاؿ كمؿ يكمؿ كىك كامؿ ككمؿ يكمؿ كىك كميؿ كأنشد سيبكيو، عمى أنني 
 بعد ما قد مضى، ثبلثكف لميجر حكال كميبل، كقد فسر البيت فيما بعد فقاؿ 

  كطاعف كاليبات متصمو  فكاىب كالرماح تشجره

تشجره تنفذ فيو كتخالفو كمنو قكؿ سريجو بف أبي كفى، يذكرني حاميـ كالرمح شاجر، فبله تبل 
 حاميـ قبؿ التقدـ، يقكؿ ال يمنعو الحرب عف الجكد كال الجكد عف الشجاعة كالمطاعنة 

 ككمما خيؼ منزؿ نزلو  ككمما آمف الببلد سػرل

 أمكف حتى كأنو ختمػو  ككمما جاىر العدك ضحى

 كؿ كمما حارب أعداءه جيارا تمكف منيـ كظفر بيـ حتى كأنو خادعيـ كأتاىـ بغتة يق
  سف عميو الدالص أك نثمو  يحتقر البيض كالمػداف إذا

المداف الرماح المينى جمع لدف كيقاؿ سف عميو درعو كشف إذا صب الدرع عمى نفسو بأف لبسيا 
امدح كيككف المعنى أ،ق يحتقر السيكؼ كمثمو نثؿ أيضا كلك قاؿ نشمو كىك بمعنى نزعو كاف 

 كالرماح دارعا كاف أك حاسرا 
  كىذبت شعرم الفصاحة لو  قد ىذبت فيمو الفقػية لػي
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 يقكؿ فقاىة الممدكح فيمو في فيك يفيـ شعرم كفصاحتي ىذبت شعرم لو فأنا آتيو بو فصيحا 
  ال يحمد السيؼ كؿ مف حممو  فصرت كالسيؼ حػامػدان يده

 حمده حمد السيؼ إياه كالسيؼ ال يحمد كؿ حامؿ.أم أنا أ
ككاف معو ليبل عمى الشراب فكمما أراد النيكض كىب لو شيئا حتى كىب لو ثيابا كجارية كميرا 

 فقاؿ 
ـي   أعف إذني تيب الريح رىكا  كيسرم كمما شئت الغما

ال يمشي عمى ىذا استفياـ معناىاإلنكار يقكؿ الريح ال تيب ساكنة سيمة بأذني ككذا الغماـ 
مشيتي كيريد بالريح كالمغماـ الممدكح في سرعتو في العطاء كجكده يعني أف الذم يفعمو ليس 

 يفعمو بإذني كمشيتي إنما يفعمو طبعا طبع عميو كىك قكلو 
  كالدىر لفظ كأنت معناه  كلكف الغماـ لو طػبػاع

بؾ ألنؾ ال نظير لؾ فييـ كىذا يقكؿ الناس سكاء أمثاؿ كأشباه بعضيـ لبعضو فإذا رأكؾ اختمفكا 
كقكلو، بعض البرية فكؽ بعضو خاليا، فإذا حضرت فكؿ فكؽو دكف، كأنت معنى الدىر ألنو بؾ 

 يحسف كيسيء.
 كالناس باع كفيؾ يمنػاه  كالجكد عيف كفيؾ ناظرىا

بف أنت مف الجكد بمنزلة الناظر مف العيف كمف الناس بمنزلة اليميف مف الباع كىك مف قكؿ عمٌي 
 جبمة، كلك جزأ اهلل العمي فتجزأت، لكاف لؾ العيناف كاألذناف، 

 أغبر فرسانو تحػامػاه  أفدم الذم كؿ مازؽو حرجو 

المازؽ المضيؽ في الحرب كالحرج الضيؽ كأغبر صفة مازؽ كىك الكثير الغبار كفرسانو ابتداء 
 كالخبر تحاماه أم تتحاماه كالمضير يعكد إلى الذم.

  فيو كأعمى الكمي رجبله  يف أكسطياأعمى قناة الحس

فيو في ذلؾ المازؽ يعني أنو يحممو برمحو فيناطر الرمح لمينو حتى يصير أكسطو أعبله كيككف 
 الفارس الكمي منكسا كما قاؿ امرء القيس، أرجميـ كالخشب الشائؿ، 

  بالسف ما ليف أفكاه  تنشد اثكابنا مدائحػو

اؿ العركضي ىذا كبلـ مف لـ ينظر في معاني الشعر كلـ يرك قاؿ ابف جنى أم تتقعقع لجدتيا كق
الكثير منو ككنت أربا بابي الفتح عف مثؿ ىذا القكؿ ألـ يسمع قكؿ نصيب، فعاجكا فأثنكا بالذم 
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أنت أىمو، كلك سكتكا أثنت عميؾ الحقائب، كلـ يكف لمحقائب قعقعة إنما أراد أنيـ يركنيا ممتمئة 
نمبس خمعو كأثكابو فيراىا الناس عمينا فيعممكف أنيا مف ىداياه فكأنيا كذلؾ أبك الطيب أراد أنا 

فكأنيا قد أثنت عميو كأنشدت مدائحو بألسفو ال تتحرؾ في أفكاهو ألنيا ال تنطؽ في الحقيقة إنما 
 يستدؿ بيا عمى جكده فكأنيا أخبرت كنطقت 

  أغنتو عف مسمعيو عيناه  إذا مررنا عمى األصـ بيا

مبيت الذم قبمو كذلؾ أف األصـ كغيره سكاء مف نطؽ الثكب فإف األصـ يراه كما يرل ىذا تأكيد ل
 غيره فإذا رال استغنى عف أف يسمع أنو أعطى كالسامع 

 بعد كلك نمف كػف جػدكاه  سبحاف مف خار لمككاكب باؿ

يمت ككجدت خار اهلل لو بكذا إذا اختار لو ذلؾ يقكؿ سبحاف اهلل الذم اختار لمككاكب البعد كلك ن
لكىبيا فدخمت في عطاياه كنمف كزنو فعمف مثؿ بعف يستكم فيو فعمف كفعمف كيقاؿ نمف بيف الضـ 

 كالكسر مثؿ قيؿ لئبل يمتبس فعمف بفعمف 
 لضاعػو جػكده كأفػنػاه  لك كاف ضكء الشمكس في يده

 شمسا  ضاعو فرقو يقاؿ ضعتو فانضاع أم فرقتو فتفرؽ كجمع الشمس عمى تقدير أف لكؿ يكـ
 مكدع دينػو كدنػياه  يا راحبل كؿ مف يكدعو

 يريد أنو ال ديف إال بو النو يحفظو عمى الناس كال دنيا إال معو ألنو ممؾ فمف كدعو فقد كدعيما 
 فيؾ مزيد فزادؾ المػو  إف كاف فيما نراه مف كـر

 كقيؿ ألبي العشائر ال تعرؼ إال بكنيتؾ كما كناؾ أبك الطيب 
 ذلؾ عيّّ إذا كصفناه  نو فقمت ليـقالكا ألـ تك

اإلستفياـ إذا دخؿ عمى النفي رده إلى التقدير كقكلو تعالى أليس في جينـ مثكلن لمكافريف أم فييا 
مثكل ليـ كقكؿ جرير، ألستـ خير مف ركب المطايا، أم أنتـ كذلؾ فعمى ىذا قكلو ألـ تكنو معناه 

نما أرادكا نف ي الكنية فكاف مف حقو أف يقكؿ قالكا كلـ تكنو كال يأتي كنيتو كالقـك لـ يريدكا ىذا كا 
بحرؼ االستفياـ كابف فكرجة يقكؿ في ىذا أنو استفياـ صريح ليس فيو تقرير كأف كاحدا مف القـك 
سأؿ أبا الطيب فقاؿ ألـ تكنو أم ىؿ كنيتو ىذا قكلو كاالستفياـ الصريح ال يككف بالنفي ألنؾ إذا 

قمت ىؿ فعمت كذا كلـ تقؿ ألـ تفعمو كقكلو ذلؾ عٌي أم أنو يعرؼ  استفيمت أحدا ىؿ فعؿ شيئا
 بصفاتو ال بكنيتو فإذا ذكرنا كنيتو مع االستغناء عنيا بخصائص صفاتو كاف ذلؾ عيا 
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  ليس معاني الكرل كمعناه  ال يتكفى أبك العشائر مػف

ع الكرل كميـ ألف فيو مف يقكؿ ال يستكفي ىذه الكنية كىذا المفظ رجبل يزيد معناه عمى معاني جمي
معاني الكـر كالمدح ما ليس فييـ كالعشائر الجماعات كىك بمعنى جميع الكرل كزيادة عمييـ كأقرأنا 
العركضي، ال يتكقى أبك العشائر مف، ليس معاني الكرل بمعناه، يقكؿ ال يحذر أف يمتبس صفاتو 

ئص ال يشاركو فييا فإذا ال كمعاني مدحو بصفات غيره كمعانيو ألنو منفرد مف الناس بخصا
 يحتاج في مدحو إلى ذكر كنيتو 

 كليس إال الحديد أمكاه  أفرس مف تسبح الجياد بو

افرس مف الفركسية كلما ذكر سبح الجياد جعؿ الحديد أمكاىا كالمعنى أنيا تسير في بحر مف 
ف اضمر  ت خبر ليس حديد لكثرة األسمحة كالسيكؼ ككؿ شيء كثير مجاكز الحد يشبو بالبحر كا 

ف  كنصبت الحديد عمى أنو استثناء مقدـ عمى تقدير كليس في األرض أمكاه إال الحديد كاف جائزا كا 
لـ تضمر كنصبت الحديد عمى أنو خبر ليس جعمت أسـ ليس نكرةن كخبره معرفة كذلؾ جائز في 

 الضركرة كأخرج إليو أبك العشائر جكشنا حسنان فقاؿ ارتجاال 
  كزلت عف مباشرىا الحتكؼ  ػكؼبو كبمثمو شؽ الػصػف

يريد أف البسو يشؽ صفكؼ األعداء يكـ القتاؿ آمنا عمى نفسو لحصانتو كال تعمؿ الحتكؼ فيمف 
  لبسو 

  جكاشنيا األسنة كالسيكؼ  فدعو لقى فإنؾ مف كػراـ

 يقكؿ ألقو كال تمبسو فإنؾ تدفع عف نفسؾ بالرماح كالسيكؼ كال تحتاج إلى الجكاشف.
 ي العشائر مضرب بميافارقيف عمى الطريؽ ككثر سائمو كغاشيو فقاؿ ارتجاال فيو كضرب ألب

 جكد يديو بالعيف كالكرؽ  الـ أناس أبا العشػائر فػي

نما قيؿ لـ خمقػت كػذا   كخالؽ الخمؽ خالؽ الخمؽ  كا 

ـى خمقت جكادا أم أنو طبع عمى الجكد كال ينفع  المـك فيما يقكؿ الذم يمكمو في جكده كأنو يقكؿ لو ل
طبع عميو اإلنساف ألف المطبكع عمى الشيء ال يقدر أف يتركو كيتغير عنو إلى غيره كما ال يقدر 

 أف يغير خمقو.
  حتى بنى بيتو عمى الطرؽً   قالكا ألـ تكفو سمػاحػتػو
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كاف أبك العشائر بميافارقيف فضرب بيتا عمى الطريؽ لينتابو الناس فبل يركف دكنو حجاجا فكذر 
 الطيب ذلؾ كقد قاؿ الناس أما كفتو سماحتو في البمد حتى أبرز بيتو إلى الطريؽ.أبك 

  تريو في الشح صكرة الفرؽ  فقمت إف الفتى شجػاعػتػو

يريد أف الشجاع ال يككف بخيبل بؿ يتجنب البخؿ كما يتجنب الخكؼ كذلؾ أف الشخ خكؼ الفقر 
 معيما سكء الظف باهلل كالشجاع ال يفرؽ كما قاؿ البخؿ كالجبف غريزتاف يج

 يحجبيا بعدىا عف الحدؽً   الشمس قد حمت السماء كما

  كسب الذم يكسبكف بالممؽً   بضرب ىاـ الكماة تػـ لػو

يريد أف كؿ أحد يحبو لشجاعتو كما يحب مف يتممؽ إلى الناس كيميف ليـ كيتكدد إلييـ فتـ لو 
داـ أنؾ فييـ، عمى القتؿ مكمكؽ كأنؾ بضرب الياـ ما يكسبو المتممؽ كما قاؿ، كمف شرؼ اإلق

ما عمى لغة مف جعؿ الذم جمع لذ.  شاكد، كجعؿ الذم جمعا أما عمى حذؼ النكف كا 
 آمنو سيفو مف الغرؽ  كف لجة أييا السماح فقد

ف كاف بحرا ألف سيفو آمنو مف كؿ محذكر حتى مف الغرؽ  يقكؿ ىك ال يغرؽ في بحر السماح كا 
ف كاف سمحا  فيك شجاع ال يخاؽ ميمكا حتى لك صار السماح ميمكا ما خافو يعني أنيف كا 

 لشجاعتو.
قاؿ كقد انتسب إلى أبي العشائر بعض مف ىـ بقتمو ليبل عمى باب سيؼ الدكلة كذكر أنو عف 

 أمره رماه 
  كلمنبؿ حكلي مف يديو حفيؼ  كمنتسب عندم إلى مف أحبػو

 كؼحننت كلكف الكريـ ألػ  فييج مف شكقي كما مف مذلو

 أم حرؾ شكقي لما ذكره كلـ أحف في تمؾ الحاؿ ميانةن كلكف لكـر الطبع 
  دكاـ كدادم لمحسيف ضعيؼ  فكؿ كداجو ال يدـك عمى األذل

أنتصب دكاـ عمى المصدر أم الكد الذم ال يدكـ عمى مقاساة األذل كما داـ كدادم لمحسيف فيك 
 كد ضعيؼ 

 البلئي سررف ألكؼ فأفعالو  فإف يكف الفعؿ الذم ساء كاحدان 

يريد أف إحسانو أكثر مف اساءتو كالقميؿ ال يعفى الكثير كال يغمبو كالمعنى أف ساءني بفعؿ كاحد 
 فقد سرني بأفعاؿ كثيرة 
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  كلكف بعض المالكيف عنيؼ  كنفسي لو نفسي الفداء لنفسو

عد أف ممكني كما أم أنا مممكؾ لو فمو نفسي ثـ قاؿ أفديو بنفسي لكنو مالؾ عنيؼ ال يرفؽ بي ب
 قاؿ، أريد حياتو كيريد قتمي.

كقاؿ يمدح سيؼ الدكلة أبا الحسف عمٌي بف عبد اهلل بف حمداف عند نزكلو انطاكية كمنصرفو مف 
 الظفر بحصف برزكيو في جمادم اآلخرة سنة سبع كثبلثيف كثمثمائة.

  بأف تسعدا كالدمع أشفاه ساجمو  كفاءكما كالربع أشجاه طاسمػو

أشده شجكا مف قكلؾ شجاني ىذا األمر أم أحزنني كالطاسـ الطامس كالدارس يخاطب أشجاه 
خميميو المذيف عاىداه بأف يسعداه عمى البكاء عند ربع األحبة يقكؿ ليما كفاءكما بإسعادم مشبو 
بالربع ثـ فسر كبيف كجو الشبو فقاؿ أشجى الربع طاسمو يعني أنو كمما تقادـ عيده كاف أشجى 

شد لحزنو ألنو ال يتسمى بو المحب كأشفى الدمع لمحزف أيضا ساجمة كىك الياطؿ الجارم لزائره كأ
كالمعنى أبكيا بدمعو ساجـو فإنو أشفى لمغميؿ كما أف الربع أشجى لممحب إذا درس ككفاءىما 

باالسعاد كىك االعانة عمى البكاء كالمكافقة فيو ىك البكاء فمذلؾ قاؿ كالجمع أشفاه ساجمو كالمعنى 
أبكيا بدمع في غاية السجـك فيك أشفى لمكجد فإف الربع في غاية الطسـك كىك أشجى لممحب كأراد 
بالكفاء ىينا البكاء ألنيما عاىداه عمى اإلسعاد ككفاؤىما بذلؾ العيد أف يبكيا معو كمما يذكر في 

كخبر المبتدأ يؤذف  ىذا البيت أنو شبو الكفاء بالربع كتـ الكبلـ ألف قكلو كفاؤكما كالربع مبتدأ كخبر
بتماـ الكبلـ كال يجكز أف يتعمؽ بالمبتدأ بعد اإلخبار عنو شيء كقد قاؿ بأف تسعدا كال يجكز أف 

يتعمؽ بالكفاء كلكنو يتعمؽ بقكؿو يدؿ عميو قكلو كفاؤكما فكأنو قاؿ كفيتما بأف تسعدا كقاؿ ابف جنى 
ما معو كلذلؾ قاؿ كفاءكما أم كمما في معنى ىذا البيت كنت أبكى الربع كحده فصرت أبكى كفاءك

ازددت بالربع ككفائكما كجدا ازددت بكاء ىذا كبلمو كعمى ما ذكر شبو كفاءىما بالربع ألنو يحتاج 
إلى البكاء عمى كفائيما كعمى الربع بدمع ساجـ كذلؾ قكلو كالدمع اشفاه ساجمو كالذم ذكرنا أكال 

تممو البيت كيركم كالدمع بالكسر عطفا عمى الربع أقرب مف ىذا الذم ذكره أبك الفتح كىك جائز يح
كعمى ىذا التشبيو كقع بيما في حالتيف يقكؿ كفاؤكما كالربع الدارس في األدكاء إذا لـ نجريا عميو 

 الدمع الساجـ كفي الشفاء إذا أجريتما عميو.

  أعؽ خميميو الصفييف الئمو  كما أنا إال عاشؽ كؿ عاشؽو 

فظ مؤكد ليذا الكصؼ كلك قاؿ أنا عاشؽ جاز كلكف ىذا أبمغ كأتـ ثـ أخبر عف نفسو بالعشؽ بم
ابتدأ فقاؿ كؿ عاشؽ لو خميبلف صفياف فاعقيما في الخمة مف المو في ىكاه كفي ىذا تعريض 
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بالنيي عف المـك يعني أف مف المني منكما عمى البكاء كالجزع اعتقدت فيو العقكؽ فكاف الئمكما 
العاؽ كقكؿ الفرزدؽ، أف الذم سمؾ السماء بنى لنا، بيتان دعائمو أعز اعقكما كمعنى االعؽ ىينا 

كأطكؿ، ككما قاؿ جباف بف قرط، خالي بنك أكسو كخاؿ سراتيـ، أكس فأييما أدؽ كأألـ، أم فأييما 
الدقيؽ كالمئيـ كليس يريد أف الدقة كالمـك اشتمبل عمييما معا ثـ زاد أحدىما عمى صاحبو كقد يطمؽ 

ليس يراد بو االشتراؾ كقكلو تعالى أصحاب الجنة يكمئذ خير مستقرا كأحسف مقيبل كال ىذا المفظ ك 
ف لـ يكف لمممسؾ عف المـك  خير في مستقر أىؿ النار كال حسف كذلؾ جاز أف يقكؿ أعؽ خميميو كا 
صفة عقكؽو كالرفع في كؿ عاشؽ ركاية ابف جنى كقاؿ ابف فكرجة كؿ نصب عمى أنو المفعكؿ مف 

 أني أعشؽ كؿ عاشؽو مصؼو يعد خميمو العاؽ مف المو في ىكاه  عاشؽ يريد
  كيستصحب اإلنساف مف ال يبلئمو  كقد يتزيا باليػكل غػير أىػمػو

التزيي تكمؼ الزم كىك المباس كالييئة كفي ىذا البيت تعريض بصاحبيو أنيما ليسا مف أىؿ اليكل 
كليس مف أىمو كتعريض أيضا فيو باتيما ليسا كاف تكمفاه كاتسما بو يقكؿ قد يتكمؼ اإلنساف اليكل 

مف أىؿ الصحبة حيث قاؿ قد يسأؿ اإلنساف الصحبة مف ال يككف مكافقا لو في احكالو كىذا يدؿ 
 عمى أف صاحبيو لـ يفيا بما عاىدا مف اإلسعاد.

  كقكؼ شحيحو ضاع في الترب خاتمو  بميت بمى األطبلؿ إف لـ أقػؼ بػيػا

بمى كما بمى األطبلؿ أف لـ يطؿ كقكفو بيا طكؿ كقكؼ البخيؿ الذم ضاع يدعك عمى نفسو بأف ي
خاتمو في التراب كأكرد ابف جنى عمى ىذا سؤاال فقاؿ ليس في كقكؼ الشحيح عمى طمب الخاتـ 

مبالغة يضرب بيا المثؿ كاجاب عف ىذا بأف قاؿ العرب كما تبالغ في كصؼ الشيء كتجكز الحد 
مقاربة قاؿ كىذا بعينو قد جاء في الشعر الفصيح فضربت العرب فقد تقتصر أيضا كتستعمؿ ال

المثؿ بو في الحيرة كىك قكؿ الراجز، فيف حيرل كمضبلت الخدـ، ىذا كبلمو كقاؿ أبك الفضؿ 
العركضي لـ يمتـز ىذا السؤاؿ بؿ نقكؿ لـ يرد أبك الطيب قدر كقكؼ الشحيح بؿ أراد صكرة كقكفو 

كؼ الشحيح كذلؾ أف الشحيح إذا طمب الخاتـ احتاج إلى األنحناء فشبو ىيئة كقكؼ نفسو بييئة كق
ليقع بصره عمى الخاتـ كلك كاف بدؿ الخاتـ شيئا أعظـ منو كالخمخاؿ كالسكار لكاف يطمبو عف قياـو 
فبل يحتاج إلى اإلنحناء كلك كاف صغيرا كالشذرة كالدرة لكاف يطمبو قاعدا فيك يقكؿ أف لـ أقؼ بيا 

يد عمى الكبد كاإلنطكاء عمييا ككقكؼ الشحيح الطالب الخاتـ كيشيد بصحة ىذا منحنيا لكضع ال
المعنى قكؿ ابف ىرمة يذـ بخيبل، نكس لما أتيت سائمو، كأعتؿ تنكيس ناظـ الخرز، فشبو حالتو 
كىيئتو بييئة مف ينظـ الخرز في االطراؽ كتنكيس الرأس عمى أنا نقكؿ أف التزمنا ىذا السؤاؿ قد 
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مى الخاتـ ما يحؽ لمشحيح أف يطكؿ كقكفو عمى طمبو فقد يككف حمقا يحبس بو كيطمؽ يبمغ مف قي
كيقتؿ كربما كاف خاتما لخزائف األمكاؿ كثير معاف سكل ىذا انتيى كبلمو كنقكؿ أيضا في جكاب 
ىذا السؤاؿ أف كقكؼ الشحيح كاف كاف اليطكؿ كؿ الطكؿ فقد يككف أطكؿ مف كقكؼ غيره فجاز 

كقكؿ الشاعر، رب ليؿ أمد مف نفس العاشؽ طكال قطعتو بانتحاب، كقد عممنا أف ضرب المثؿ بو 
اقصر ليؿ اطكؿ مف نفس العاشؽ كلكف لما كاف نفس العاشؽ أمد مف نفس غيره جاز ضرب 

المثؿ بو كأف لـ يبمغ النياية في الطكؿ ككذلؾ قكؿ اآلخر، كليؿ كظؿ الرمح قصر طكلو، دـ الزؽ 
لما كاف ظؿ الرمح أطكؿ مف ظؿ غيره جعمو الغاية في الطكؿ كذكر ابف عنا كاصطفاؽ المزاىر، 

فكرجة اف بعضيـ ركل كقكؼ شجيج صاع في الترب خاتمو قاؿ كالشجيج الكتد الذم شج رأسو 
كصاع بمعنى تفرؽ أم صارت لو عركؽ في الثرل كعمؽ كقد تكرؽ األكتاد كعمد الخياـ كخاتمو 

 يككف صاع بمعنى تفرؽ. بمعنى ثابتو كمقيمو كىذا تكمؼ كال

  كما يتكقى ريض الخيؿ حازمو  كئيبان تكقاني العكاذؿ في اليػكل

الكئيب الحزيف كىك حاؿ مف قكلو أقؼ بيا كتكقاني معناه تباعدني كتجتنبني كالريض الصعب 
الذم لـ يرض كالحاـز الذم يشده بالحزاـ يقكؿ العكاذؿ البلتي يعذلنني في اليكل يحذرف جانبي 

 ئي عمييف كما يحذر حاـز الريض مف الخيؿ جماحو أف يصيبو بعض أك رمح كابا
 غػارمػو بثانيةو كالمتمؼ الشيء  قفى تغـر األكلى مف المحظ ميجتي

يقكؿ لمحبيبة قفي ساعةن تغـر المحظة األكلى ميجتي بالمحظة الثانية كالمعنى أني نظرت إليؾ نظرة 
لتي أتمفتيا بنظرة ثانية تحييني كترد ميجتي يعني أنو أف أتمفتني فقفي لتغـر تمؾ النظرة ميجتي ا

نظر إلييا ثانيا عاش كعادت حياتو ثـ قاؿ كمف أتمؼ شيئا لزمو الغـر كتغـر في مكضع الجـز 
جكابا لؤلمر بالكقكؼ كاألكلى في مكضع الرفع ألنيا ىي الفاعمة كأخذ بعضيـ ىذا المعنى فقاؿ، يا 

نظرة األخرل إليؾ شفاءم، كركل الخكارزمي تغرمي بالياء كأصمو مسقما جسمي بأكؿ نظرةو، في ال
تغرميف عمى مخاطبة الحبيبة كالميجة كناية عف الحبيبة يقكؿ قفي يا ميجتي تغرمي النظرة األكلى 
التي حرمتنييا بنظرةو ثانيةو إليؾ فاألكلى عمى ىذه الركاية في مكضع النصب بتغرمي ثـ قاؿ كمف 

ت أتمفت عمٌي النظرة التي رمتيا منؾ أكال فاغرمييا بنظر ثاف كالقكؿ ىك أتمؼ شيئا غرمو أم أن
 األكؿ 

  عمى العيس نكر كالخدكر كمائمو  سقاؾ كحيانا بػؾ الػمػو إنػمػا
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جعؿ ىؤالء النسكة نكرا في حسنيف كصفاء لكنيف كطيب رائحتيف كجعؿ الخدكر ليف بمنزلة 
ا المفظ السقى كالتحية فإف النكر نضرتو بالماء كجرت الكمائـ لمنكر كلما جعميف نكرا بنى عمى ىذ

العادة باف يحيى بعض الناس بعضا باألنكار كالرياحيف فيناكلو شيئا منيا كمعنى حيانا بؾ اهلل 
كفانا بكؿ اهلل تعالى كحيانا بؾ كقد كشؼ السرٌم المكصمي عف ىذا المعنى بقكلو، حيى بو اهلل 

 قا، عاشقيو فقد، أصبح ريحانةن لمف عش
 إلى قمرو ما كاجد لػؾ عػادمػو  كما حاجة األظعاف حكلؾ في الدجى

يقكؿ أم حاجة ليؤالء النسكة البلتي معؾ في السفر إلى القمر بالميؿ فإف مف كجدؾ لـ يعدـ القمر 
كالمعنى أنيا في الدجى تقـك مقاـ القمر كىك مف قكؿ البحترم، أضرت بضكء البدر كالبدر طالع، 

 لبدر لما تغيبا، كقكؿ اآلخر، إف بيتان أنت ساكنو، غير محتاجو إلى السرج، كقامت مقاـ ا

  أثاب بيا معيى المطي كرازمو  إذا ظفرت منؾ العيكف بنظػرةو 

الراـز كالرازح الذم قد قاـ مف اإلعياء فبل يبرح كالمعنى أف اإلبؿ الرازحة التي كمت كعجزت عف 
قكتيا فكيؼ بنا كىذا تأكيد لممعنى األكؿ في قكلو  المشي إذا نظرت إليؾ عاشت أنفسيا كعادت

تغـر األكلى البيت كيقاؿ أثاب فبلف إذا ثاب إليو جسمو كصمح بدنو كمعنى قكلو العيكف كؿ عيف 
يقكؿ إذا ظيرت لمناظريف صمحت حاؿ المطايا كىي ال تعقؿ بالنظر إليؾ فما الظف بنا كحياتنا 

اإلبؿ الرازحة إذا نظرت إليؾ عاشت أنفسيا فكيؼ بنا برؤيتؾ كىذا كمو معنى قكؿ ابف جنى أف 
ف  لى ىذه المحبكبة كا  كقاؿ ابف فكرجة إنما يعني بالمطي أصحابيا كاإلبؿ ال فائدة ليا في النظرا 
نما ركابيا يركف بذلؾ كالقكؿ ما قالو أبك الفتح ألف اإلبؿ التي ال عقؿ ليا  فاقت حسنا كجماال كا 

المبالغة كالتعمؽ في المعنى ال عمى الحقيقة كعادة الشعراء في يتاثر فييا النظر عمى مقتضى 
 المبالغة كذكر المطي عمى المفظ كتذكير النخؿ كالسحاب كما اشبييما مف الجمع 

  فآثره أك جار في الحسف قاسمو  حبيب كأف الحسف كػاف يحػبػوي 

خمصو لنفسو دكف غيره أك يقكؿ ىذا الحبيب منفرد بالحسف ال حظ لغيره فيو فكاف الحسف أحبو فاست
 مف قسـ الحسف بيف الناس جار فأعطاه جميع الحسف كحرمو غيره مف الناس 

  كتسبي لو مف كؿ حيٍّ كرائمو  تحكؿ رماح الخط دكف سبػائو

ذكر أنو منيع عزيز يحفظ بالرماح فبل يقع عميو سباء ألف رماح قكمو تمنع دكف ذاؾ كما قاؿ، 
ـ، ككرائـ كؿ حيٍّ تسبى لو كتجبى إليو ليخدمنو كيركل تجكؿ بالجيـ بصـ القنا يحفظف ال بالتمائ

 كالحاء أشبو بالمعنى.
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 المبلزمػو كآخرىا نشر الكباء  كيضحى غبار الخيؿ أدنى ستكره

الكباء العكد الذم يتبخر بو كنشره رائحتو يقك ألدنى ستر إليؾ أييا الطالب الكصكؿ إليو غبار 
كباء الذم يمزمو يريد أف دخاف العكد الذم يتبخر بو كثر عنده حتى الخيؿ كأبعد ستر عنؾ نشر ال

قد صار كالحجاب بينو كبيف مف يطمبو كيركم أكليا نشر الكباء يعني أكؿ ستر دكنيا مما يمييا 
كيمكف أف يقمب ىذا فيقاؿ أدنى سترو إلييا مف الستكر دكنيا غبار الخيؿ كأبعد سترو عنيا نشر 

لخيؿ كثر حتى كصؿ إلييا فصار أدنى ستر منيا دكنيا ككذلؾ أرتفع دخاف الكباء يعني أف غبار ا
 العكد حتى تباعد منيا الدخاف فصار آخر ستر دكنيا كىذا اشبو بطريقة المتنبي في أيثاره المبالغة.

  كال عممتني غير ما القمب عالمو  كما استغربت عيني فراقان رأيتػو

مني بو مف فراؽ األحبة حتى ال يستغرب فراقا رآه كال يذكر كثرة ما لقي مف صركؼ الدىر كما 
تريو عينو شيئا لـ يعممو قمبو كالمصراع األكؿ مف قكؿ طفيؿ، كما أنا بالمستنكر البيف إنني، بذم 
لطؼ الجيراف قدما مفجع، كالثاني مف قكؿ عدٌم بف الرقاع، كعرفت حتى لست أسأؿ عالما، عف 

بي الطيب، عرفت الميالي قبؿ ما صنعت بنا، فمما دىتني لـ حرؼ كاحدةو لكي أزدادىا، كمثمو أل
 تزدني بيا عمما، كمثمو لؤلعكر الشني، لقد أصبحت ما أحتاج فيما، بمكت مف األمكر إلى السؤاؿ، 

  رعيت الردل حتى حمت لي عبلقمو  فبل يتيمني الكاشػحػكف فػإنػنػي

لفراؽ فإني قد ذقت المرارات حتى أعتدت يقكؿ ال يتيمني األعداء بالخكؼ مف الردل كالجزع مف ا
ذكقيا فبل استمرىا كالعمقـ أشد األشياء مرارةن كىك ال يحمك ألحد كلكف مف اعتاد ذكقو لـ يصعب 
عميو مرارتو فكأنو قد حبل لو كمعنى رعيت الردل رعيت أسباب الردل مف المخاكؼ كالميالؾ 

مقـ مما يرعى كالمعنى أني ال أجزع مف الفراؽ ككنى بالعبلقـ عف المرارات كليذا قاؿ رعيت ألف الع
ف  كأف عظـ أمره كاشتدت مرارتو العتيادم ذلؾ كقكؿ اآلخر، كفارقت حتى ما أبالي مف النكل، كا 

ـي، كقكؿ المؤرخ، ركعت بالبيف حتى ال أراع لو، كبالمصائب في أىمي كجيراف،  باف جيراف عمٌي كرا
 قرتني الحادثات فما أرل لنازلةو مف ريبيا أتكجع، كىذا المعنى ظاىر في قكؿ الخريمي، لقد ك 
 فكيؼ تكقيو كبانيو ىادمػو  مشب الذم يبكي الشباب مشيبو

يقكؿ الذم يجزع عمى فقد الشباب إنما أشابو مف اشبو كالشيب حصؿ مف عند مف حصؿ منو 
 الشباب فبل سبيؿ إلى التكقي مف المشيب ألف امره بيد غيره 

  كغائب لكف العارضيف كقادمو  عقيبػوكتكممة العيش الصبي ك 
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يقكؿ تماـ العيش ىك الصبي اكال ثـ ما يتعقبو مف بمكغ األشد حتى يككف يافعا كمترعرعا إلى أف 
يختمؼ إلى عارضيو لكنا بياضو كسكادو كغائب لكف العارضيف ىك البياض كالقادـ ىك السكاد 

م ُدـ يقدـ إذا كرد كبالغائب السكاد اؿالسابؽ إلى العارض كيجكز أف يريد بالقادـ الشيب مف ق
غاب بقدـك البياض كيجكز أ، يككف غائب لكف العارضيف لكف البشرة حيف يغيب عنيا سكاد الشعر 
كبياضو كالقادـ ىك لكف الشعر مف سكادو الشعر النابت كىذا ىك األكلى ألنو يجعؿ تماـ العيش أف 

شعره فيككف شابا كلـ يجعؿ الشيب مف تكممة يككف اإلنساف صبيا ثـ مترعرعا ثـ يافعا ثـ نبت 
العيش ألف، مف شاب في الناس مات حيا، يمشي عمى األرض مشى ىالؾ، لك كاف عمر الفتى 
حسابا، لكاف في شيبو فذلؾ، كبيت المتنبي مف قكؿ ابف الركمي، سمبت سكاد العارضيف كقبمو، 

 بياضيما المحمكد إذا أنا أمرد، 
  قبيح كلكف أحسف الشعر فاحمو  نػوكما خضب الناس البياض أل

يقكؿ البياض في الشعر حسف كلـ يخضب البياض ألنو مستقبح كلكف السكاد أحسف منو 
 فالخاضب إنما يطمب األحسف مف لكني الشعر.

  حيا بارؽو في فازة أنا شائمو  كأحسف مف ماء الشبيبة كمػو

البرؽ كالفازة شراع ديباج نصب لسيؼ أراد بماء الشبيبة نضارتيا كحسنيا كالبارؽ السحاب ذك 
الدكلة كالشائـ الناظر إلى البرؽ يرجك المطر يقكؿ أحسف مف الشباب مطر سحاب بارؽ أنا أنظر 
إليو يعني سيؼ الدكلة جعمو مطر سحاب لجكده كعمـك نفعو ككنى بالشيـ عف تعميؽ رجائو بو 

 سف كالجكد كاستحقاؽ التأميؿ.بنتظار جكده كجمع لو في ىذا البيت بيف ضركب مف المدح الح
  كأغصاف دكح لـ تغف حمائمة  عمييا رياض لـ تحكيا سحػابة

 ناظمو مف الدر سمط لـ يثقبو  كفكؽ حكاشي كؿ ثكبو مكجوو 

يصؼ تمؾ الفازة بأنيا مصكرة بصكرة رياضو كأشجارو غير أنيا ليست مما انبتتو السحاب كحاكتو 
 يا ألنيا صكر غير ذات ركح كأغصاف تمؾ األشجار ال تتغنى حمائم
  مف الدر سمط لـ يثقبو ناظمو  كفكؽ حكاشي كؿ ثكبو مكجوو 

المكجو مف كؿ شيء ذك الكجييف كأراد بسمط الدر الدكائر البيض عمى حاشية تمؾ األثكاب التي 
 اتخذت منيا الفازة شبييا بالدر لبياضيا غير أف مف نظمو لـ يثقبو ألنو ليس بدرو حقيقي 

 يحارب ضد ضده كيسالمو  اف البر مصطمحا بياترل حيك 
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ىذه الفازة كانت مصكرة باجناس الحيكاف يقكؿ تراىا مصطمحة بيذه الفازة كعادتيا التفارس 
كالتيارش كىي مصالحة ألنيا نقكش كأراد بالمحاربة أنيا نقشت في صكرة المحارب كمعنى 

 المسالمة أنيا جماد ال ركح فييا فتقاتؿ.
  تجكؿ مذاكيو كتدأل ضراغموٍ   يح ماج كػأنػوإذا ضربتو الر 

المذاكي المسنة مف الخيؿ كتدأل معناه تختؿ يقاؿ دأكت لو كدأيت أدأل أم ختمتو كركل بالذاؿ 
كمعناه تطرده يقاؿ ذأم اإلبؿ ذأكا إذا طردىا يقكؿ إذا طربت الريح ىذا الثكب تحرؾ كأنو يمكج 

 كده تختؿ الظباء لتصيدىا كتطردىا لتدركيا ككأف الخيؿ التي صكرت عميو جائمة ككأف أس
  كيكبر عنيا كمو كبراجمو  تقبؿ أفكاه الممكؾ بساطػو

 يقكؿ الممكؾ يخدمكنو بتقبيؿ بساطو كال يبمغكف أف يقبمكا كمو أك يده ألنو اعظـ شأنا مف ذلؾ.
  كمف بيف أذني كؿ قرـو مكاسمو  قياما لمف يشفى مف الػداء كػيو

ذكر فعمو كأنو قاؿ قامكا قياما يريد أنيـ قامكا بيف يديو ككنى بالكي عف ضربو قياما مصدر لـ ي
كطعنو كلذعة حربو كبالداء عف غكائؿ االعداء كمعنى البيت أنو يرد بالطعف كالضرب مف عصاه 

إال طاعتو كما يرد مف بو داء إلى الصحة بالكي كالمكاسـ جمع الميسـ كىك ما يكسـ بو كيقاؿ 
بالباء عمى لفظ المبسـ كىذا مثؿ يضرب بو يريد أف كؿ ممؾ عظيـ قد ذلؾ لو كباف أيضا المباسـ 

 عميو أثر قيره إياه 
  كأنفذ مما في الجفكف عزائمو  قبائعيا تحت المرافػؽ ىػيبة

القبائع جمع القبيعة كىي حديدة فكؽ مقبض السيؼ كلـ يجر ليا ذكر يقكؿ قامكا عنده متكئيف 
 لو كتعظيما ثـ قاؿ عزائمو أنفذ مف نصاؿ السيكؼ كىي ما في الجفكف. عمى قبائع سيكفيـ ىيبةن 

  بيا عسكرا لـ يبؽ إال جماجمو  لو عسكرا خيؿو كطيرو إذا رمى

يقكؿ لو عسكراف خيمو كالطير التي تطير معيا لمكقكع عمى القتمى فإذا رمى عسكرا بعسكره لـ يبؽ 
ر الطير يأكميـ كالطير في بيا يعكد إلى الخيؿ إال عظاـ الجماجـ ألف عسكر الخيؿ يقتميـ كعسك

 كالطير جميعا 

  كمكطئيا مف كؿ باغو مبلغمو  أجمتيا مف كؿ طػاغو ثػيابػو

المبلغـ ما حكؿ الفـ كىي مكضع المغاـ يقكؿ أجمة خيمة ثياب كؿ طاغو مف ممكؾ الرـك كمكاطىء 
 حكافرىا كجو كؿ باغ منيـ.
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 تزاحموٍ  سكادي الميًؿ مما كمؿ  فقد مؿ ضكء الصبح مما تغيره

أراد ما تغير فيو فحذؼ الجار ككصؿ الياء كقكؿ الراجز، في ساعةو تحبيا الطعاما، أم تحب فييا 
الطعاـ ككانكا يغيركف كقت الصبح ليتغفمكا القـك كلذلؾ كانكا يقكلكف عند الغارة كا صباحاه يقكؿ 

يؿ مف مزاحمتؾ أياه كىك أف يبمغ كؿ لكثرة غاراتؾ في كقت الصبح قد مؿ الصبح منيا كمؿ الم
مكضع يبمغو الميؿ ىذا ىك المعنى المعركؼ ليذا البيت كالتاء في تغيره كتزاحمو يجكز أف تككف 
لمخطاب كيجكز أف تككف لمخيؿ كقيؿ في معنى ىذا البيت تغيره تحممو عمى الغيرة مما يزيد عمى 

 سمحتؾ.بياضو بريؽ اسمحتؾ كتزاحـ الميؿ فتذىب ظممتو بضكء أ
  كمؿ حديد اليند ما تبلطمو  كمؿ القنا مما تدؽ صدكره

يقكؿ ممت رماح األعداء مف دقؾ أعالييا كممت سيكفيـ مف مبلطمتؾ إياىا كأراد بالمبلطمة 
مقابمتيا بالترسة كالمجاف فذلؾ مبلطمة بينيما كيجكز أف يريد رماح خيمو كسيكفيا عمى اف ترفع 

رة ما تدؽ صدكرىا اعداءؾ كممت سيكفؾ مف الشيء الذم الصدكر يقكؿ ممت رماحؾ مف كث
 تبلطمو لكثرة كقعيا عميو.

  سحاب إذا استسقت سقتيا صكارمو  سحاب مف العقباف يزحؼ تحتػيػا

جعؿ العقباف التي تطير فكؽ خيمو سحابا كجعؿ خيمو أيضا سحابا لما فييا مف بريؽ األسمحة 
قي األعمى أغرابا في الصنعة كىذا المعنى كىك كصب الدماء كصكت األبطاؿ كجعؿ األسفؿ يس

صحبة الطير لمجيش كثير في الشعر قاؿ األفكه األكدل، كترل الطير عمى آثارنا، رأل عيف ثقة 
أف ستمار، معناه تعطى الميرة بما تجد مف لحـك القتمى كمثمو قكؿ النابغة، إذا ما غزكا بالجيش 

ؿ أبك نكاس، تتأٌيا الطير غدكتو، ثقة بالشبع مف حٌمؽ فكقيـ، عصائب طير تيتدل بعصائب، كقا
جزره، كبيت المتنبي مف قكؿ أبي تماـ، كقد ظممت عقباف أعبلمو ضحى، بعقباف طير في الدماء 

 نكاىؿ، أقامت مف الريات حتى كأنيا، مف الجيش إال أنيا لـ تقاتؿ، 
  عمى ظير عـز مؤيدات قكائمو  سمكت صركؼ الدىر حتى لقيتو

كادث الدىر حتى لقيت سيؼ الدكلة يصؼ كثرة ما عانى مف الحكادث حتى بمغو أم خضت ح
كجعؿ عزمو مرككبو ألنو بعزمو يسافر كاستعار لو ظيرا لما كاف محمكؿ عزمو كلما استعار لو 

 الظير استعار لو القكائـ كجعميا مؤيدات مقكيات مف آيده إذا قكاه 
  يا الغراب قكادموكال حممت في  ميالؾ لـ تصحب بيا الذئب نفسو
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نصب ميالؾ كأنو أبدليا مف الصركؼ كليس إنتصابيا عمى البدؿ ألنيا ال تككف مف صركؼ 
الدىر في شيء كلكنيا منتصبة بفعؿ دؿ عميو معنى الكبلـ كأنو قاؿ قطعت ميالؾ لك سمكيا 
يألفاف  الذئب لـ تصحبو ركحو ألنو يمكت فييا جرعا ككذلؾ الغراب ال يقطعيا كخص ىذيف ألنيما

ذا لـ يقطعاىا فغيرىما أعجز   القفار كالمكاضع البعيدة مف الناس كليذا يقاؿ ليما األصرماف كا 
  كخاطبت بحران ال يرل العبر عائمو  فأبصرت بدرا ال يرل البدر مثػمػو

يقكؿ أبصرت مف سيؼ الدكلة بدرا في الصباحة كالطبلقة ال يرل بدر السماء مثمو مع اطبلعو 
 كميا كخاطبت منو بحرا ال يرل السابح فيو ساحمو  عمى الدنيا

  ببل كاصؼ كالشعر تيذم طماطمو  غضبت لو لمػا رأيت صػفػاتػو

الطماطـ جمع الطمطـ كىك الذم ال يفصح يقكؿ لما رأيت صفاتو ال كاصؼ ليا مع كثرة طماطـ 
 بمكغ كصفو  الشعر يعني الشعراء الذيف يمدحكنو فغضبت ألجمو كسبب غضبو قصكر شعرائو عف

  سريت فكنت السر كالميؿ كاتمو  ككنت إذا يممت أرضا بػعػيدة

يقكؿ كنت إذا قصدت أرضا بعيدة سريت بالميؿ مشتمبل بالظبلـ كأني سر كالميؿ يكتـ ذلؾ السر 
كىذا منقكؿ مف قكؿ البحترم، كطيؾ سر لك تكمؼ طيو، دجى الميؿ عنا لـ تسعو ضمائره، كأخذ 

 فقاؿ، تجشمتو كالميؿ كحؼ جناحو، كأني سر كالظبلـ ضمير، الصاحب ىذا المعنى 
  فبل المجد مخفيو كال الضرب ثالمو  لقد سؿ سيؼ الدكلة المجد معمػمػا

يقكؿ ىك سيؼ سمو المجد يعني أف الشرؼ كمعالي األمكر تستعممو كتحممو عمى قتاؿ األعداء فبل 
 يفا مف حديد يتثمـ بالضرب يغمده المجد بعد أف سمو كال يثممو الضرب ألنو ليس س

  كفي يد جبار السمكات قائمو  عمى عاتؽ الممؾ األعز نجاده

عنى بالممؾ األعز الخميفة يقكؿ ىك سيؼ يتقمده الخميفة كيمضيو اهلل تعالى في أعداء دينو فيك 
اف زيف الخميفة ناصر لديف اهلل تعالى كمثمو ألبي تماـ، لقد حاف مف ييدم سكيداء قمبو، لحٌد سن

 في يد اهلل عاممو، كمثمو ألبي الطيب، فأنت حساـ الممؾ كاهلل ضارب، كأنت لكاء الديف كاهلل عاقد، 
  كتدخر األمكاؿ كىي غنائمو  تحاربو األعداء كىي عبػيده

يقكؿ أعداءه يحاربكنو كىـ عبيده ألنو يسبييـ فيسترقيـ كيممؾ رقابيـ كما يدخركنو مف األمكاؿ 
 ا باإلغارة عمييا غنائمو ألنو يحتكيي

  كيستعظمكف المكت كالمكت خادمو  كيستكبركف الدىر كالػدىػر دكنػو
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يقكؿ ىـ يعدكف الدىر كبير األمر عظيـ الشأف التيانو بحكادث الخير كالشر كالدىر دكنو ألنو 
 طكع لو كيستعظمكف المكت ألنو أعظـ حادث كالمكت خادمو ألنو يطيعو في أعدائو 

ف الذم سمى عمي ف الذم سماه سيفا لظالمو  ا لمنصؼكا    كا 

يقكؿ أف الذم سماه عميا فقد سماه بما يستحقو مف الكصؼ بالعمك كقد أنصفو كالذم سماه سيفا فقد 
ف عظـ أثره فيك جماد كألف السيؼ ال يقطع ما يقطعو   ظممو ألف السيؼ كا 

  كتقطع لزبات الزماف مكارمو  كما كؿ سيؼ يقطع الياـ حػده

في ىذا البيت عمى السيؼ يقكؿ قد ينبك حد السيؼ عف قطع الياـ كمكاـر الممدكح  ذكر فضمو
تذىب شدائد الزماف كتقطعيا عف البرية فمف أيف يشبو فعمو فعؿ السيؼ حتى يطمؽ عميو اسمو 

 قاؿ يمدح سيؼ الدكلة كقد عـز عمى الرحيؿ عف انطاكية 
  غماـنحف نبت الربى كأنت ال  أيف أزمعت أييذا الػيػمػاـ

االزماع العـز عمى األمر يقكؿ أيف أزمعت أف تسير أييا الممؾ كنحف الذيف ال عيش لنا إال بؾ 
ذا فارقتنا لـ نعش كنبات الربى ال يبقى إال بالغماـ ألنو ال شرب لو إال مف مائو كغير نبات  كا 

ىؿ بغير  الربى يمكف أف يجرم إليو الماء كىذا مف قكؿ اآلخر، نحف زىر الربى كجكدؾ غيث،
 الغيكث يكرؽ زىر، 

 ؾ كخانتػو قػربػؾ األياـ  نحف مف ضايؽ الزماف لو في

يقكؿ نحف الذيف تضايقيـ األياـ في قربؾ فتبخؿ عمييـ بؾ فتحرميـ لقاءؾ كتاعد بينيـ كبينؾ 
كتخكنيـ في القرب منؾ كاإلشارة في ىذا إلى أف الزماف يحبو كيعشقو فيغار عمى قربو كيريد أف 

بو دكف الناس كىذا معنى معركؼ قد ذكرتو الشعراء كما قاؿ محمد بف كىيب، كحاربني فيو ينفرد 
ريب الزماف، كأف الزماف لو عاشؽ، كقكلو ضايؽ الزماف لو فيؾ قاؿ أبف جنى البلـ في لو زائدة 
لمتأكيد كقكلو تعالى ردؼ لكـ كلمرؤيا تعبركف قاؿ ابف فكرجة يريد نحف مف ضايقو الزماف فحذؼ 

راجع إلى المكصكؿ كالياء في قكلو لو راجعة إلى الزماف يقكؿ نحف الذيف ضايقيـ الزماف لنفسو ال
لحاؽ البلـ  كألجمو فيؾ أم لتككف لو دكنيـ كما تقكؿ ىـ الذيف رضييـ عمر لو أم لنفسو كا 

 بالمفعكؿ قبيح جدا كذلؾ مف لفظ البغدادييف 
 ػذاـكاإلج ـ كىذا المقاـ  في سبي العمى قتالؾ كالسؿ
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االجذاـ اإلسراع كمنو قكؿ طرقو، أحمت عمييا بالقطيع فأجذمت، يقكؿ أفعالؾ كميا مقصكرة عمى 
 العمى قاتمت أك سالمت أقمت أـ سرت فقصدؾ في جميع ذلؾ طمب العمى 

 ؿ كأنا إذا نزلت الػخػياـ  ليت أنا إذا ارتحمت لؾ الخي

سفرؾ ىذا معنى البيت كلكنو أساء حيث  أم ليتنا معؾ نتحمؿ عنؾ المشقة في مسيرؾ كنزكلؾ في
تمنى أف يككف بييمة أك جمادا كال يحسف بالشاعر أف يمدح غيره بما ىك كضع منو فبل يحسف أف 

 تقكؿ ليتني امرأتؾ فاخدمؾ 
  كمسير لممجد فيو مقاـ  كؿ يـك لؾ ارتحاؿ جديد

تأبط شران، كثير اليكل يقكؿ يحث لؾ في كؿ يـك سفر جديد كذلؾ دليؿ عمى بعد اليمة كما قاؿ 
شتى النكل كالمسالؾ، ككؿ يـك لؾ سير يقيـ المجد عندؾ في ذلؾ السير ألف ذلؾ السير لطمب 
المجد أك ألف المجد مقيـ معؾ حيثما كنت كما قاؿ الطائي، كمما زرتو كجدت لديو، نشبا ظاعنا 

و المريع مرتعؾ، فإذا كمجدا مقيما، ككما قاؿ األزدم، المجد صاحبؾ الذم حالفتو، أبدا فركضت
ذا ربعت ففي ذراه مربعؾ،   رحمت سريت تحت ظبللو، كا 

ذا كانت النفكس كبػارا   تعبت في مرادىا األجساـ  كا 

أم إذا عظمت اليمة ككبرت النفس تعب الجسـ في تحصيؿ مرادىا كذلؾ أف اليمة العالية تعني 
ف الجسـ في طمب معالي األمكر كال ترضى بالمنزلة الدنية فتط مب الرتبة الشريفة كما قاؿ، كا 

عميات األمكر مشكبة، بمستكدعات في بطكف األساكد، كأخذ ىذا المعنى أبك القاسـ بف الحريش 
 في قكلو، فيا مف يكد النفس في طمب العمى، إذا كبرت نفس الفتى طاؿ شغمو، 

  ككذا تقمؽ البحكر العظاـ  ككذا تطمع البدكر عمػينػا

ر يغرب تارة كيطمع تارة ككذا البحر يمكج كيضطرب كيتحرؾ ككذلؾ أنت تقمؽ يقكؿ ىكذا عادة البد
 في األسفار كتتحرؾ فييا كالمعنى أنؾ بدر كبحر فعادتؾ عادتيا 

 ر لك أنا سكل نكاؾ نساـ  كلنا عادة الجميؿ مف الصب

ؾ كال طاقة يقكؿ لك كمفنا غير فراقؾ لصبرنا صبرا جميبل كعادتنا منو غير إنا ال صبر لنا في بعد
 ،  لنا بإحتماؿ نكاؾ قاؿ أبك تماـ، كالصبر يحسف في المكاطف كميا، إال عميؾ فإنو مذمـك

  كؿ شمس ما لـ تكنيا ظبلـ  كؿ عيش ما لـ تطبو حمػاـ
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أم كؿ عيش لـ تطبو بقربؾ فيك مكت ككؿ شمس ظممة إذا لـ تكف تمؾ الشمس كالمراد بيذا 
ظبلـ ايامو بفراق  و تنغص عيشو بعده كا 
  مف بو يأنس الخميس المياـ  أزؿ الكحشة التي عندنػا يا

ف كثركا يأنسكف  يقكؿ أقـ عندنا لتزيؿ الكحشة عنا يا مف يأنس الجيش العظيـ لقكتيـ بمكانو فيـ كا 
 بؾ ثقة بشجاعتؾ كالمياـ الجيش سمكا بو اللتياميـ كؿ شيء 

 ب كأف القتاؿ فييػا ذمػاـ  كالذم يشيد الكغى ساكف القؿ

أم أنت تحضر الحرب رابط القمب غير مضطرب الجأش كأف القتاؿ عاىده عمى أف ال يقتؿ فيك 
يسكف إلى القتاؿ سككنو إلى الذماـ كىذا مف قكؿ الطائي، متسرعيف إلى الحتكؼ كأنما، بيف 

 الحتكؼ كبينيـ أرحاـ، 
 كاألقػداـ تتبلقى الفياؽ  كالذم يضرب الكتائب حتى

ي مركب الراس في العنؽ يقكؿ الذم يضرب الجيكش بسيفو كيقطع أعناقيـ الفياؽ جمع الفيقة كى
 حتى تتبلقى مع األقداـ 

ذا حؿ ساعة بمػكػاف   فأذاه عمى الزماف حراـ  كا 

ذا نزؿ ساعة بمكاف صار ذلؾ المكاف في ذمتو فبل تنزؿ بو الحكادث كال يصيبو الزماف بأذل  أم كا 
 مف جدب كقحط 

  كالذم يمطر السحاب مداـ  ركالذم تنبت الببلد سػرك 

أم الذم تنبتو ببلد ذلؾ المكاف الذم حممت بو سركر أم يقيـ السركر كالطرب بذلؾ المكاف إذا 
 حممت بو 

  كرما ما اىتدت إليو الكراـ  كمما قيؿ قد تناىػى أرانػا

كراـ كما قاؿ أم كمما قاؿ الناس قد بمغ النياية في الكـر ابدع كرما لـ ييتد إليو مف قبمو مف ال
 البحترم، طمكب ألقصى غاية بعد غاية، إذا قيؿ يكما قد تناىى تزيدا، 

  كارتياحا تحار فيو األناـ  ككفاحا تكع عنو األعادم

 أم كأرانا قتاال يجبف عنو العداء كاىتزازا لمجكد يتحير في الخمؽ 
  دكلة الممؾ في القمكب حساـ  إنما ىيبتو المػؤؿ سػيؼ اؿ
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و في القمكب تقـك مقاـ السيؼ فبل يحتاج إلى استعماؿ السيؼ ألنو مييب تيابو األعداء يقكؿ ىيبت
 فبل يقدمكف عميو فيحتاج إلى دفعيـ عف نفسو بالسيؼ 

  ككثير مف البميغ السبلـ  فكثير مف الشجاع التكقي

ذلؾ غاية أم إف تكقاه الشجاع كحفظ نفسو منو فذلؾ منو كثير كالبميغ إف أمكنو أف يسمـ عميو ف
 ببلغتو كقاؿ عند مسير سيؼ الدكلة مف انطاكية كقد كثر المطر 

 تأف كعده مما تػنػيؿ  ركيدؾ اييا الممؾ الجميؿ

تأف تمكث كيركل تأني كمعناه تحبس يقكؿ أميؿ سيرؾ كأخره كأجعؿ ذلؾ مف جممة ما تعطيو 
 يعني أنا نعده عطاء منؾ لك أقمت ساعة كىك قكلو بعده 

 فما فيما تجكد بو قميؿ  ـ كلك قميبلكجكدؾ بالمقا

يقكؿ جد جكدؾ بالمقاـ أم باإلقامة كلك فعمتو قميبل كيجكز كلك جكدا قميبل فيككف نعت مصدر 
ف قؿ كما قاؿ ابف  محذكؼ فميس فيما تعطيو قميؿ يعني أف ما كاف مف جيتؾ فيك كثير كا 

ؿ، ككما قاؿ اسحاؽ المكصمي،أف ما الطثرية، أليس قميبل نظرة إف نظرتيا، إليؾ ككبل ليس منؾ قمي
قؿ منؾ يكثر عندم، ككثير ممف تحب القميؿ، ككقكؿ أشجع السممى، كقكفا بالمطى كلك قميبل، 

 كىؿ فيما تجكد بو قميؿ، عسى يطفي الكداع عميؾ شكقي، كىؿ مع الشكؽ الغميؿ، 
  كأنيما كداعؾ كالرحيؿ  ألكبت حاسدا كأرل عدكا

مف يحسدني قربؾ كأكجع رئة عدكم ثـ شبو الحاسد كالعدك بكداعو يقكؿ جد بالمقاـ ال كبت 
  كارتحالو ألنيما ينكياف في قمبو كيكجعانو 

 أتغمب أـ حياه لكـ قبػيؿ  كييدأ ذا السحاب فقد شككنا

أم يسكف ذا السحاب مف المطر فقد شككنا أتغمب قبيمتكـ أـ حيا ىذا السحاب أم لكثرة قبيمتكـ قد 
نما أتى بيذا مبالغة في كصؼ تغمب كالمطر بالكثرة تشابيا كىك لـ ي  شؾ كا 

  فيا أنا في السماح لو عذكؿ  ككنت أعيب عذال في سماح

يقكؿ كنت فيما مضى أعيب المبلمة في الجكد كقد صرت اآلف عذكال لو الفراطو في السماح 
ك عاذؿ، كالمعنى مف قكؿ الطائي،عطاء لك اسطاع الذم يستميحو، ألصبح مف بيف الكرل كى

 كشبيو بو قكؿ البحترم، إلى مسرؼ في الجكد لك أف حاتما، لديو ألضحى حاتـ كىك عاذلو، 
  كسيؼ الدكلة الماضي الصقيؿ  كما أخشى نبكؾ عػف طػريؽ
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يقكؿ ال أخشى أف تعجز عف قطع طريؽ ألنؾ سيؼ دكلة اإلسبلـ كسيؼ الدكلة ال يككف إال 
 الخطاب إلى الخبر كأنو قاؿ كأنت الماضي الصقيؿ  ماضيا صقيبل كيجكز أف يككف قد رجع مف

  لسيرؾ أف مفرقيا السبيؿ  ككؿ شكاه غطريؼ تمنى

يقكؿ كؿ جمدة رأس سيد شريؼ تمنى أنيا سبيؿ لسيرؾ يعني لشرفؾ ال يستنكؼ السيد مف كطئؾ 
 رأسو بؿ تمنى ذلؾ تشرفا بؾ 

  مشت بؾ في مجاريو الخيكؿ  كمثؿ العمؽ ممػمػكؤا دمػاء

لعمؽ مكضع عميؽ يقكؿ رب مكاف مثؿ المكاف العميؽ قد امتؤل دما مشت بؾ الخيؿ في مجارم ا
ذلؾ المكاف يعني مجارم الدـ إليو يريد المعركة كحيث تكثر القتمى حتى يجتمع الدـ كيمتمئ بو 

 المكاف 
 فأىكف ما يمر بو الكحكؿ  إذا اعتاد الفتى خكض المنايا

ميالؾ التي ىي أسباب المنايا لـ يباؿ بالكحكؿ كفي ىذا إشارة إلى يقكؿ إذ تعكد اإلنساف خكض ال
 أف الكحؿ ال يمنعو عف السفر ألنو يخكض ما ىك أشد مف الكحؿ 

 أطاعتو الحزكنة كالسيػكؿ  كمف أمر الحصكف فما عصتو

يقكؿ مف كاف حصكف األعداء تنفتح لو مطيعة لـ يعصو مكاف مف الحزف كالسيؿ أم لـ يمتنع 
 لـ يصعب عميو سمككو عميو ك 

  كتنشر كؿ مف دفف الخمكؿ  أتخفر كؿ مف رمت الميالػي

ىذا إستفياـ تعجب يقكؿ كؿ مف نكبتو الميالي كأصابتو بالمحف تخفره كتجيره منيا فتضمو إلى 
نعامؾ عميو   إحسانؾ كمف ستره الخمكؿ نشرتو مف رمس الخمكؿ فشيرتو بإحسانؾ كا 

  بو مف المكت القتيؿ يعيش  كندعكؾ الحساـ كىؿ حساـ

يقكؿ تسميؾ الحساـ كعادة الحساـ قطع اآلجاؿ كأنت حساـ يعيش بو القتيؿ يعني مف قتمو الفقر 
 كأذلو الزماف حتى أماتو مكت الفقر أعشتو بجكدؾ فعاش بؾ كقد فسر ىذا فيما بعده فقاؿ 

  كأنت القاطع البر الكصكؿ  كما لمسيؼ إال القطع فعػؿ

 القطع فقط كقد اجتمع فيؾ الكصؿ كالقطع ألنؾ تقطع األعداء كتصؿ األكلياء يقكؿ فعؿ السيؼ 
 كقد فنى التكمـ كالصييؿ  كأنت الفارس القكاؿ صبران 
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يقكؿ أنت الذم يصبر الجيش فتقكؿ ليـ اصبركا صبرا عمى عض الحرب كقد عظـ الخطب كاشتد 
 القتاؿ فبل يقدر الرجؿ عمى الكبلـ كال الفرس عمى الصييؿ 

  كيقصر أف يناؿ كفيو طكؿ  حيد الرمح عنؾ كفيو قصدي

يقكؿ بمغت مف ميابتؾ كشرفؾ أف الجماد يعرفؾ فالرمح يميؿ عنؾ مع أف فيو قصدا إذا طعف بو 
 غيرؾ كيقصر أف ينالؾ مع طكلو ىيبة منؾ كىذا كقكلو، طكاؿ قنا تطاعنيا قصار، 

  لقاؿ لؾ السناف كما أقكؿ  كلك قدر السناف عمى لساف

قد صرح في ىذا البيت أف السناف لك قدر عمى الكبلـ لقاؿ أنا أقصر عنؾ كأميؿ عنؾ لييبتؾ 
 كشرفؾ 

 كلكف ليس لمدنيا خػمػيؿ  كلك جاز الخمكد خمدت فردا

يقكؿ لك جاز أف يخمد انساف لخمدت كحدؾ كلكف الدنيا ال تخمد أحدا كعادتيا جرت بإفناء خبلنيا 
تبقي عمى أحد أم فمك عمقت الدنيا لخمدتؾ كقاؿ يرثي كالدة سيؼ الدكلة كفي ىذا ذـ لمدنيا كأنيا ال 

 كيعزيو عنيا في سنة سبع كثمثيف كثمثمائة 
  كتقتمنا المنكف ببل قتاؿ  نعد المشرفية كالعكالي

المنكف الدىر يذكر كيؤنث كيككف كاحدا كجمعا يقكؿ نعد السيكؼ كالرماح كال غناء ليا مع الدىر 
 يقتمو مف غير قتاؿ فإذف ال حاجة إلييا ألنو يقتؿ مف 

  كما ينجيف مف خبب الميالي  كنرتبط البسكابؽ مقربػات

ما لمضف بيا ال ترسؿ إلى الرعي يقكؿ  المقربات الخيؿ المدناة مف البيكت إما لفرط الحاجة إلييا كا 
 نرتبط الخيؿ ثـ ال تنجينا مف سعي الميالي فإنيا تقتمنا كتدركنا 

  كال كف ال سبيؿ إلى الكصاؿ  الدنيا قػديمػاكمف لـ يعشؽ 

يقكؿ مف الذم لـ يعشؽ الدنيا فيما قدـ مف الزماف أم كؿ مف الناس ييكاىا كلكف ال سبيؿ إلى 
دكاـ كصاليا كىذا مف باب حذؼ المضاؼ ككثير مف عشاقيا كأصميا ككاصمتو كلكنيا ال تدـك 

 عمى الكصاؿ كركاه الخكارزمي إلى كصاؿ 

  نصيبؾ في منامؾ مف خياؿ  حياتؾ مف حبيب نصيبؾ في
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يقكؿ الحبيب الذم تراه في اليقظة كتستمتع بو كأنؾ تراه في الحمـ ألف ذلؾ الكصاؿ ينقطع عف 
قريب بالمكت كما ينقطع االستمتاع بخياؿ الحبيبة عند االنتباه جعؿ العمر كالمناـ كالمكت 

 تمؾ السنكف كأىميا، فكأنيا ككأنيـ أحبلـ، كاالنتباه مف المناـ كما قاؿ الطائي، ثـ انقضت 
 فؤادم في غشاء مف نباؿ  رماني الدىر باألرزاء حتى

يقكؿ كثرت مصيبات الدىر عمي كاصابتو قمبي بسيامو حتى صار في غبلؼ مف السياـ لتكالييا 
 عميو 

  تكسرت النصاؿ عمى النصاؿ  فصرت إذا أصابتني سػيػاـ

لدىر بسيامو لـ تصؿ إلى قمبي ألنيا ال تجد ليا مكضعا لئلصابة أم كقد صرت اآلف إذا رماني ا
بؿ تتكسر نصاليا عمى النصاؿ التي قبميا ألنيا تصؾ بعضيا بعضا كىذا تمثيؿ معناه أف األرزاء 

 تكالت عمي حتى ىانت عندم كالشيء إذا كثر اعتاده اإلنساف كقد صرح بيذا فقاؿ 
  فعت بأف أباليألني ما انت  كىاف فماابالي بػالػرزايا

يقكؿ ىاف الدىر عمي فبل احفؿ بمصائبو عمما بأنو ال ينفع الحذر كال المباالة كما قاؿ الخريمي، 
 صبرت فكاف الصبر خير مغبة، كىؿ جزع أجدل عمي فأجزع، كيركم كىا أنا ما أبالي 

  ألكؿ ميتة في ذا الجبلؿ  كىذا أكؿ الناعيف طػرا

جميعا ألكؿ امرأة كانت في ىذا الجبلؿ يعني لـ تمت امرأة قبميا يقكؿ ىذا الناعي أكؿ الناعيف 
أجؿ منيا كركل ابف جنى ألكؿ ميتة بفتح الميـ يريد ميتة فخففت قاؿ ابف فكرجة الميتة كثر 

استعماليا بمعنى الجيفة كقكلو تعالى حيرمت عميكـ الميتة كال يخاطب أبك الطيب سيؼ الدكلة بمثؿ 
سر الميـ يعني الحاؿ التي ماتت عمييا كىذا الذم ذكره ابف فكرجة غير ىذا في أمو كالركاية بك

 ظاىر ألنو أراد أكؿ األمكات كلـ يرد أكؿ األحكاؿ 
 كلـ يخطر لمخمكؽ بباؿ  كأف المكت لـ يفجع بنفس

يستعظـ مكت ىذه المرأة حتى كأف الناس لـ يركا مكتا كلـ يخطر عمى قمب أحد كمكت الكبراء 
 مع فشٌك المكت كعمكمو  يعظـ عند الناس

  عمى الكجو المكفف بالجماؿ  صمكة اهلل خالقنػا حػنػكط

صمكة اهلل مغفرتو كرحمتو يدعك ليا بأف تككف رحمة اهلل ليا بمنزلة الحنكط لمميت كجعؿ كجييا 
 مكفنا بالجماؿ كأف الجماؿ كفف لكجييا ككأنو رحـ اهلل كجييا الجميؿ 
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 كقبؿ المحد في كـر الخبلؿ  عمى المدفكف قبؿ الترب صكنا

أم عمى الشخص الذم كاف مدفكنا لصيانتو قبؿ أف دفف في التراب كقبؿ أف غيب في المحد كاف 
مدفكنا في كـر الخبلؿ كىي الخصاؿ الكريمة يريد أنيا كانت مستكرة قبؿ أف سترت بالتراب ككاف 

  كـر خبلليا يعفيا كيمنعيا مما يقبح ذكره قبؿ أف حممت إلى المحد
 جديدا ذكرناه كىك بػالػي  فإف لو ببطف األرض شخصا

بطف األرض داخميا يقكؿ شخصو في القبر باؿ كذكرنا لو جديد يريد أنو يبمى في األرض كال يبمى 
 ذكره 

 بؿ الدنيا تؤكؿ إلػى زكاؿ  كما أحد يخمد فػي الػبػرايا

  مكتا تمنتو البكاقي كالخكالي  أطاب النػفػس أنػؾ مػت

في العز كالعفاؼ فمكتؾ كاف مكتا يتمنى مثمو مف بقي مف النساء كمف مضت منيف  أم مت
 كانت تتمنى مثمو فيذا يسمينا عنؾ ألنؾ فزت بخير الدنيا كاآلخرة 

 تسر الركح فيو بالزكاؿ  كزلت كلـ ترل يكما كرييا

اؽ البدف في أم فارقتنا مف غير لقاء كراىة تحبب المكت إليؾ كتنغص عيشؾ حتى تسر الركح بفر 
 مثؿ تمؾ الكراىة 

  كممؾ عمي ابنؾ في كماؿ  ركاؽ العز فكقؾ مسبطػر

يقكؿ كنت في عز طكيؿ ككماؿ ممؾ مف ممؾ ابنؾ قاؿ الصاحب ذكره االسبطرار في مرثية 
النساء مف الخذالف المبيف قاؿ ابف فكرجة كال خذالف فيما صح كاستعمؿ كثيرا يريد أف االسبطرار 

يستعمؿ كثيرا قاؿ عمر ابف معدم كرب، جداكؿ زرع خميت كاسبطرت، سمعت أبا  بمعنى االمتداد
الفضؿ العركضي يقكؿ سمعت أبا بكر الشعراني خادـ المتنبي كرد عمينا فقرأنا عميو شعره فانكر 

نما غيره عميو  ىذه المفظة كقاؿ قرأنا عمى أبي الطيب، ركاؽ العز فكقؾ مستظؿ، قاؿ العركضي كا 
  و بو كعمى ىذا فقد سقط ثقؿ المفظ ككراىة المعنى الصاحب ثـ عاب

 النكاؿً  نظير نكاؿ كفؾ في  سقى مثكاؾ غادو في الغكادم

مثكاىا حفرتيا التي أقامت بيا كالغادم السحاب يغدك بالمطر سأؿ ليا سقيا يشبو عطاءىا مف 
 سحابو يشبو كفيا.

  كأيدم الخيؿ أبصرت المخالي  لساحيو عمى األجداث حػفػش
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الساحي القاشر يقشر األرض بشدة انصبابو كاألجداث القبكر قاؿ أبك زيد يقاؿ حفشت السماء 
تحفش حفشا إذا جادت بالمطر كقاؿ ابف األعرابي حفشت األكدية إذا سالت كميا كقد بالغ في 

كصؼ المطر حيث جعمو في الحاحو عمى األرض بالقشر كأيدم الخيؿ إذ رأت مخالي الشعير 
تحفر األرض بقكائميا كليس ىذا مف مختار الكبلـ كال مف المستحسف أني سأؿ السقيا فإنيا تنشط ك 

لقبر بمطرو يحفره حفر أيدم الخيؿ قاؿ ابف جنى الغرض في الدعاء لمقبكر بالغيث االنبات كما 
يدعك الناس إلى الحمكؿ كاإلقامة بو كىك مذىب العرب أال ترل إلى قكؿ النابغة، كال زاؿ قبر بيف 

، عميو مف الكسمي سح ككابؿ، فينبت حكذابا كعكفا منكرا، سأتبعو مف خير ما قاؿ  بصرل كجاسـو
 قائؿ، ككمما اشتد المطر كاف أجـ لنباتو كمراع لو.

  كما عيدم بمجد عنؾ خالي  أسائؿ عنؾ بعدؾ كؿ مجػد

احبتو يقكؿ لـ أر مجدا خاليا منؾ أياـ حياتؾ فأنا بعد كفاتؾ أسأؿ عنؾ كؿ مجد ألنؾ كنت ص
 المبلزمة لو فأنا أطمبؾ منو كما يطمب اإلنساف ممف طالت صحبتو معو.

  كيشغمو البكاء عف السؤاؿ  يمر بقبرؾ العافي فيبكػي

يقكؿ إذا مر بقبرؾ السائؿ بكى كشغمو البكاء عف المسألة كىذا منقكؿ مف قكؿ البحترم، فمـ يدر 
 نسأؿ، رسـ الدار كيؼ يجيبنا، كال نحف مف فرط البكا كيؼ 

  لك أنؾ تقدريف عمى فعاؿً   كما أىداؾ لمجدكل عمػيو

ف لـ يسأؿ العافي   يعني أف المكت حاؿ بينيا كبيف العطاء كلكال ذلؾ لكانت تعطى كا 
ف جانبت أرضؾ غير سالي  بعيشؾ ىؿ سمكت فإف قمػبػي   كا 

ف بعدت عن ؾ غير ساؿو مف يقسـ عمييا بحياتيا فيقكؿ ليا ىؿ سمكت عف حب النكاؿ فإف قمبي كا 
 نكاؾ.

  بعدت عمى النعامي كالشماؿً   نزلت عمى الكراىة في مكافو 

النعامي أسـ لمجنكب سميت بذلؾ لمينيا كنعمتيا في اليبكب يقكؿ نزلت عمى كراىتنا لنزكلؾ في 
 مكاف ال يصيبؾ فيو نسيـ الرياح.

 الطػبلؿ كتمنع منؾ أنداء  تحجب عنؾ رائحة الخزامى

كالطبلؿ جمع الطؿ كىك المطر يقكؿ ركائح األزىار محجكبة عنؾ ال تصيبؾ  الخزامى نبت طيب
 ككذلؾ ندل األمطار ألف المقبكر ممنكع مف ىذه األشياء التي ذكرىا 
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  طكيؿ اليجر منبت الحباؿ  بدارو كؿ ساكنيػا غػريب

كانقطع كصالو يعني بالدار القبر كالمقبرة كمف سكنيا فقد بعد عف أىمو كعشيرتو كطاؿ ىجره أياىـ 
 عنيـ.

  كتكـ السر صادقة المقاؿً   حصاف مثؿ ماء المزف فيو

 يقكؿ في ذلؾ المكاف امرأة عفيفة مثؿ ماء المزف في النقاء كالطيارة كاتمة السر صادقة في القكؿ.
  ككاحدىا نطاسي المعالي  يعمميا نطاسي الػشػكػايا

بنيا الذم ىك كاحد الناس يقكؿ يمرضيا كيزيؿ النطاسي الطبيب الحاذؽ في األمكر كيريد بكاحدىا ا
عمتيا طبيب األمراض يعني قبؿ مكتيا كابنيا طبيب المعالي أم العالـ بأدكاء المعالي فيزيميا عنيا 

 حتى تصح معاليو فبل يككف فييا نقصاف كال عيب.
  سقاه أسنة األسؿ الطكاؿ  إذا كصفكا لو داء بثغػرو 

الداء كلما استعار لذلؾ اسـ الداء استعار لنفي ذلؾ الداء عنو  جعؿ انتقاض الثغر عميو بمنزلة
بالرماح السقي لتجانس الكبلـ يقكؿ إذا ذكركا لو انتقاض ثغر مف ثغكر المسمميف لغمبة الكفار 
نفاىـ عنو برماحو الطكيمة كىذا مأخكذ مف قكؿ ليمى األخيمية، إذا ىبط الحجاج أرضان مريضةن، 

، شفاىا مف الداء العضاؿ الذم بيا، غبلـ إذا ىز القناة سقاىا، كقد قاؿ تتبع أقصى دائيا فشفاىا
 أبك تماـ، كقد نكس الثغر فأبعث لو، صدكر القنا في ابتغاء الشفاء، 

  تعد ليا القبكر مف الحجاؿ  كليست كاإلناث كال المكاتي

 ترت بالقبر يقكؿ لـ تكف ىذه المرأة يعد ليا القبر سترا عنيا أم كانت متسترة قبؿ أف س
  يككف كداعيا نفض النعاؿ  كال مف في جنازتيا تجػاره 

أم كلـ تكف مف نساء السكقة يتبع جنازتيا تجار كباعةه ينفضكف النعاؿ مف التراب إذا انصرفكا عف 
 القبر أم كانت ممكة 

 كأف المرك مف زؼ الرئاؿ  مشى األمراء حكلييا حفػاةن 

كىك كلد النعاـ يقكؿ شيعيا األمراء فمشكا حكالييا حافيف الزؼ ريش النعاـ كالرئاؿ جمع رأؿ 
 يطؤكف الحجارة كأنيـ يستمينكنيا 

  يضعف النقس أمكنة الغكالي  كأبرزت الخدكر مخػبػآتو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 374 

يقكؿ خرجت لمكتيا جكارو كف مخبآتو في الخدكر يسكدف كجكىيف بالنقس مكاف الغالية أم كف 
 ىيف حزنا لممصيبة بمكتيا.يستعممف الغالية كالطيب فصرف يسكدف كجك 

  فدمع الحزف في دمع الدالؿ  أتتيف المصػيبة غػافػبلتو 

 يقكؿ فجعف بفقدىا كىف غافبلت بينا ىف يبكيف دالال إذ بكيف حزنا فاختمط الدمعاف 
  لفضمت النساء عمى الرجاؿ  كلك كاف النساء كمف فقػدنػا

مى الرجاؿ يعني أف ىذه كانت افضؿ مف يقكؿ لك كانت نساء العالـ في الكماؿ كيذه لفضمف ع
 الرجاؿ فمك اشبييا غيرىا مف النساء لكانت مثميا في الفضؿ.

 كال التذكير فجر لمػيػبلؿ  كما التأنيث السـ الشمس عيبه 

يقكؿ لـ تزر بيا األنكثة كما ال يزرم بالشمس تأنيث اسميا كالذككرة ال تعد فضيمةن في كؿ أحد 
 بتذكير اسمو.كما ال يحصؿ لمقمر فخر 

 قبيؿ الفقد مفقكد المثاؿ  كأفجع مف فقدنا مف كجدنا

أم أفجع المفقكديف مف كاف مفقكد المثؿ في حاؿ الحياة فإف مف كجد لو نظير يتسمى عنو بكجكد 
 نظيره كبمف يتسمى عمف ال نظير لو.
  أكاخرنا عمى ىاـً األكالي  يدفف بعضنا بعضان كيمشي

ثير في كبلميـ أنشد سيبكيو، تكاد أكالييا تفرل جمكدىا، كيكتحؿ التالي يريد األكائؿ فقمب كىك ك
بمكرو كحاصب، يقكؿ ندفف امكاتنا كنمشي عمى رؤسيـ بعد المكت يعني ال ننفؾ مف فقد كفف ثـ 

 ال نعتبر بمف ندفف بؿ نمشي عمييـ غير معتبريف بيـ.
  كحيؿو بالجنادًؿ كالرماؿً   ككـ عيفو مقبمًة النكاحي

كراما صارت تحت األرض مكحكلةن بالرمؿ كالحجارة  يقكؿ  كـ عيف كانت تقبؿ نكاحييا إعزازا كا 
 كباؿو كاف يفكر في اليػزاؿً   كمغضو كاف ال يغضى لخطبو 

أم ككـ مف إنسافو اغضى لممكت كاف ال يغضى لنزكؿ خطبو بو ككـ مف باؿ لك رأل في نفسو 
قكؿ البحترم في مرثية غبلـ لو، كأصفح لمبمى عف  ىزاال كاف يشتغؿ قمبو بو كيتفكر فيو كىذا مف

 ،  ضكء كجوو، غنيت يركعني فيو الشحكبي
  ككيؼ بمثًؿ صبرؾ لمجباؿ  أسيؼ الدكلة استنجد بصبػرو 

 يقكؿ استعف فيما فجعت بو بصبرو ال يكجد مثؿ ذلؾ الصبر في الجباؿ في ركانتيا.
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  ب السجاؿً كخكض المكت في الحر   كأنت تعمػـ الػنػاس الػتػعػزم

الحرب السجاؿ أف تككف مرةن عمى ىؤالء كمرة عمى ىؤالء يقكؿ ال تحتاج إلى أف تصبر فإنؾ تعمـ 
الناس التصبر كخكض الميالؾ في الحرب يريد قد مرت عميؾ مف شدائد الدىر ما مرنتؾ كعكدتؾ 

 الصبر.
  كحالؾ كاحد في كؿ حاؿً   كحاالت الزماف عميؾ شتى

تختمؼ حاالتو عميؾ كال يتحكؿ حالؾ مف الصبر كالكـر كالحمـ كالرزانة يعني يقكؿ يتمكف الزماف ك 
ف اختمفت أحكاؿ الزماف كما قاؿ، ال أمسؾ الماؿ إال ريث أتمفو، كال يغيرني  ال يختمؼ حالؾ كا 

 حاؿ إلى حاًؿ، 
  عمى عمًؿ الغرائب كالدخاؿ  فبل غيضت بحارؾ يا جمكمان 

ف كردت عميو اإلبؿ الغريبة كعمت يقكؿ عمى طريؽ الدعاء ال نقصت بح ارؾ يا بحرا كثير الماء كا 
منو كالدخاؿ أف يدخؿ بغيره قد شرب بيف بعيريف لـ يشربا ليزداد شربا كىذا مثؿ يريد ال ينقص 

ف كثر كراده كالجمـك الذم  ف كثر العفاة كالسائمكف كما ال ينقص الحبر الكثير الماء كا  عطاؤؾ كا 
كركل األستاذ أبك بكر عمي عمؿ الفرائت كالدجاؿ قاؿ الفرائت جمع فرات  يزداد ماءه كقتا بعد كقتو 

يريد أنيار الفرات المنشعبة منو كالدجاؿ جمع دجمة كيريد بعمميما ما يصيبيما مف النقصاف كىذا 
 تصحيؼ كالركاية الصحيحة ما قدمنا ذكرىا.

 كأنؾ مستقيـ في محػاؿً   رأيتؾ في الذيف أرل ممككا

 الممكؾ كالمستقيـ في المحاؿ أم تفضميـ فضؿ المستقيـ عمى المعكجى  يقكؿ أنت بيف
  فإف المسؾ بعض دـً الغزاؿً   فإف تفؽ األناـ كأنت منػيػـ

يقكؿ إف فضمت الناس كأنت مف جممتيـ فقد يفضؿ بعض الشيء جممتو كالمسؾ كىك بعض دـ 
ركؼ المغربي كاف سيؼ الدكلة الغزاؿ كقد فضمو فضبل كثيرا قاؿ أبك الحسف محمد ابف أحمد المع

يسر بمف يحفظ شعر المتنبي كانشدتو يكما، رأيتؾ في الذيف أرل ممككا، ككاف أبك الطيب حاضرا 
فقمت ىذا البيت كالذم يتمكه لـ يسبؽ إليو فقاؿ سيؼ الدكلة كذا حدثني ثقةه أف أبا الفضؿ محمد 

ركو فقمت إال أف م أحدىما عيبا ابف الحسيف قاؿ كما قمت فأعجب المتنبي كاىتز فاردت أف أح
في الصنعة فالتفت المتنبي التفات حنؽ فقاؿ ما ىك فقمت قكلؾ مستقيـ في محاؿو كالمحاؿ ليس 
نما ضدىا األعكجاج فقاؿ األمير ىب القصيدة جيميةن فكيؼ تعمؿ في تغيير  ضدا لبلستقامة كا 
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أنت منيـ، فإف البيض بعض دـ قافية البيت الثاني فقمت عجبل كرده الطرؼ، فإف تفًؽ األناـ ك 
الدجاج، فضحؾ كضرب بيده كقاؿ حسف مع ىذه السرعة إال أنو يصمح أف يباع في سكؽ الطير 

 ال أنو مما ال يمدح بو امثالنا يا أبا الحسف.
كقاؿ يمدحو كيذكر استنقاذه أبا كائؿ تغمب بف داكد لما اسره الخارجي في كمب كقتؿ الخارجي في 

 ثيف كثمثمائة.شعباف سنة سبع كثم

  كال رأل في الحب لمعاقؿً   إلى ـ طماعػيةي الػعػاذؿً 

يقكؿ إلى متى يطمع العاذؿ في استماع كبلمو كالحب يقع اضطرارا ال اختيارا كالعاقؿ ال يقع في 
لى ـ مثؿ قكليـ فيـ كمـ كعـ كعمى ـ كحتى ـ  شركة الحرب برأيو كاختياره فبل معنى لمـك فيو كا 

 مثؿ الكراىية.كالطماعية مصدر 
  كتأبى الطباع عمى الناقؿً   يراد مف القمب نسيانػكػـ

يقكؿ العاذؿ يريد مف قمبي أف ينساكـ كيسمك عنكـ كأنا مطبكع عمى حبكـ فكيؼ انتقؿ عف شيء 
ف نقؿ إلى شيء آخر لـ يصبر عميو كىذا كقكؿ العباس ابف  طبعت عميو كالطبع ال يقبؿ النقؿ كا 

 ـ مقصرا، إني عمى حبكـ مطبكع، األحنؼ، ال تحسبني عنك
ني ألعشؽ مف عشقكـ  نحكلي ككؿ فتى ناحؿً   كا 

يقكؿ بمغ مف عشقكـ كحبي إياكـ أني أحب نحكلي فيكـ ألف سببو حبكـ كأحب أيضا كؿ ناحؿ في 
 الحب.

  بكيت عمى حبي الزائؿً   كلك زلتـ ثـ لـ أبكػكػـ

كيت عمى ما زاؿ مف حبي إياكـ كأنو يقكؿ يقكؿ لك فارقتمكني كلـ أبؾ عمى فراقكـ سمكا عنكـ ب
 أحبكـ كأحب حبكـ حتى لك ذىب عني الحب لبكيت عمى فراقو.

  جرت منو في مسمؾو سابؿً   أينؾ خدم دمػكعػي كقػد

يقكؿ كيؼ ينكر خدم ما يجرم عميو مف الدمع كىك مسمؾ لو كدمكعي تجرم مف خدم في طريؽ 
 ة.مذلؿو قد جرت يو كثيرا عمى الفراؽ األحب

  كبت مف الشكؽ في شاغؿً   كىبت السمك لمف المػنػي

يقكؿ تركت السمك لبلئـ كىك حظو ال حظي كلي مف الشكؽ شغؿ شاعؿه عف السمك يشغمني عنو 
.  كمف استماع المـك
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 ثياب شققف عمى ثاكؿً   كأف الجفكف عمى مقمتي

شقت كأنو يقكؿ فقدتيـ  قاؿ تباعد ما بيف أجفاني لمسير فميست تمتقي لنـك فكأنيا ثياب ثاكؿو 
كفقدت النـك بعدىـ ككاف جفكني شقت عمى فقدىـ كما شؽ الثاكؿ ثكبو كىذا كقكلو، قد عمـ البيت 

منا البيت أجفانا، كأخذ أبك محمد الميمبي الكزير ىذا المعنى فقاؿ، تصارمت األجفاف لما 
 صرمنني، فما تمتقي إال عمى عبرةو تجرم، 

 ضمنت ضماف أبػي كائؿً   كلك كنت في أسًر غير اليكل

يقكؿ لك أسرني شيء غير الحب لخرجت مف أسره بحيمة كضمافو كما ضمف أبك كائؿ ماال آلسره 
 حتى انفؾ مف األسار ثـ ذكر تمؾ القصة فقاؿ: 

  كأعطى صدكر القنا الذابؿً   فدل نفسو بضماف النضػارً 

سيؼ الدكلة استنقذه مف أم ضمف ليـ الذىب ثـ أعطى بدؿ الذىب صدكر الرماح كذلؾ أف 
 أيدييـ بغير فداء 

  فجئف بكؿ فتى باسؿً   كمناىـ الخيؿ مجنكبةن 

أم اعطاىـ مناىـ فكعدىـ أف تقاد إلييـ الخيؿ في فدائ فجاءت الخيؿ بالرجاؿ الشجعاف يعني أف 
 أصحاب سيؼ الدكلة أتكا لمحاربة الخارجي.

 معاكدة القمر اآلفؿً   كأف خبلص أبي كائؿو 

 نا بعد إساره في ظممة حزنا عميو فمما تخمص كعاد إلينا كاف عكدة كعكدة القمر بعد األفكؿ.يقكؿ ك
  عمى البعد عندؾ كالقائؿً   دعا فسمعت ككـ ساكػتو 

يقكؿ دعاؾ الستنقاذه فأجبتو كلك سكت لـ تقعد عنو كلـ تغفؿ فكـ ساكت كىك بعيد عنؾ لست 
 بغافؿ عنو حتى كأنو قائؿ يسألؾ حاجتو.

  لو ضامفو كبو كافؿً   تو بؾ في جحفؿو فمبي

 يقكؿ جعمت أجابتو أف أتيتو بنفسؾ في جيش عظيـ ضمنكا لو استنقاذه ككفمكا برده إلى مكانو 

  كمف عرؽ الركض في كابؿً   خرجف مف النقع في عػارضو 

 يقكؿ ىذا الجيش كانكا في سحابو مف الغبار كفي مطر مف العرؽ.
  ؿ صفا البمد الماحؿً بمث  كلما نشفف لقيف السياط
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لما نشفت الخيؿ لقيت السياط مف أعجازىا بمثؿ الصفا ال نداكة بيا فإنيا لـ تسترح كلـ تضعؼ لما 
لحقيا مف التعب أم لما ضربف بالسياط كقعت مف مفاصميا عمى مثؿ صفا البمد الماحؿ كالصفا 

 الصخر كالماحؿ الذم ال مطر فيو.
  شفكف إلى نازؿو ف قبؿ ال  شفف بخمسو إلى مف طمب

الشفكف النظر في اعتراض يقكؿ نظرف إلى أبي كائؿ قبؿ النظر إلى نازؿ عف ظيكرىف يريد أنيـ 
 لـ ينزلكا عف ظيكرىا خمس لياؿ حتى بمغكا أبا كائؿ في ركضة كاحدة.

  عمى ثقةو بالدـ الغاسؿً   فدانت مرافقيف البرل

اب إلى مرافقيا ثقةن بأف الدـ الذم يجريو ركابيا دانت فاعمت مف الدنك يقكؿ ساخت قكائميا في التر 
 سيغسميا كيزيؿ عنيا ذلؾ التراب.
 كما بيف كاذتي البائؿ  كما بيف كاذتي المستغيرً 

الكذاة لحـ الفخذ كالمستغير الذم يطمب الغارة يعني الذم كاف يطمب الغارة عمى ىؤالء الخكارج 
لئبل يصيبو البكؿ كيجكز أنو يريد أنو يعرؽ في  يشتد عدكه فيتفحج لشدة عدكه كما يتفحج البائؿ

عدكه حتى يسيؿ العرؽ بيف رجميو كالبكؿ كذكر في معنى البيت أنو أراد أف المنيـز يبكؿ فرقا كىذا 
 ال يصح ألف المستغير ال يككف منيزما.

  كمصبكحةو لبف الشائؿ  فمقػيف كػؿ ردينػيةو 

ؽ كالمصبكحة التي سقيت المبف صبكحا كالشائمة يقكؿ لقيت خيمو الرماح كخيبل سقيت لبف النك 
النكؽ التي قؿ لبنيا كخؼ كمرؤ كنجع في شاربو كال يسقى ذلؾ المبف إال كرائـ خيميـ كحذؼ الياء 

 مف الشائمة كىك يريدىا.
  صحيح اإلمامة في الباطؿً   كجيش إماـو عػمػى نػاقةو 

متو باطمة ال شؾ فيو كقاؿ غيره معناه يعني باإلماـ الخارجي قاؿ ابف جنى يقكؿ قد صح أف اما
امامتو صحيحة في الباطؿ يعني أف أصحابو سممكا لو اإلمامة فيك إماـ المبطميف كىذا ىك القكؿ 

 ال ما قالو ابف جنى.
  نكافر كالنحؿ كالعاسؿً   فأقبمف ينحزف قػدامػو

فر كتيرب مف جيش اإلنحياز كاإلنيزاـ كىك اإلنضماـ إلى جانبو يقكؿ أقبمت خيؿ الخارجي تن
 سيؼ الدكلة نفكر النحؿ عف العاسًؿ 
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  رأت أسدىا آكؿ اآلكؿً   فمما بدكت ألصحػابػو

ف كانكا  أم لما رآؾ أصحابو رأل شجعانيـ منؾ ما يأكميـ كينفييـ يعني كنت أشجع منيـ كا 
 شجعانا.

  لو فييـ قسمة العادؿً   بضربو يعميـ جػائرو 

ف كاف إلفراطو أم كنت تأكميـ كتفنييـ بضربو يأ تي عمييـ جميعا قاؿ ابف جنى أم ىذا الضرب كا 
جكرا فيك في الحقيقة عدؿ ألف قتؿ مثميـ عدؿ كقربةه مف اهلل عز كجؿ كقاؿ أبك الفضؿ العركضي 

عندم أنو يقكؿ إف جار في الضرب كقد عـ بالقتؿ كلـ يحاب فعدلو إنو لـ ينفمت منو أحد إال 
ف أفرط فيو حتى تصكر جائرا أصابو مف ذلؾ الرب قمت كاظير م ف ىذيف أنو يقاؿ ىذا الضرب كا 

فمو فييـ قسمة العادؿ في القسـ ألنو قطع ما أصاب فجعمو نصفيف فصار الضرب كأنو يقسـ 
 بالسكية كاإلنصاؼ.

  كما اجتمعت درة الحافؿً   كطعف يجمع شػذانػيػـ

بؿ يجتمعكف فيو اجتماع المبف الشذاف المتفرقكف يقكؿ ىذا الضرب ال يتخمص منو شاذ كال نافر 
 في الضرع كالحافؿ الذم حفؿ ضرعيا أم امتؤل لبنا 

  تحير عف مذىب الراجؿً   إذا ما نظرت إلى فػارسو 

يقكؿ إذا نظرت إلى فارس مف األعداء لـ يقدر أف ييرب عنؾ بؿ يضعؼ خكفا منؾ كىيبةن حتى 
 ال يقدر أف يذىب ذىاب الراجؿ يشير إلى تأثير نظره 

  فتنى ال يعيد عمى الناصؿً   يخضب منيا المحى فظؿ

أم فظؿ سيؼ الدكلة يخضب مف األعداء لحاىـ بدمائيـ غير أنو ال يعيد الخضاب عمى مف 
 نصؿ خضابو فذىب.

  كال يتضعضع مف خاذؿً   كال يستغيث إلى ناصػرو 

مف يخذلو كال أم يستغني بقكتو عف مف ينصره فبل يستنصره مستغيثا إليو كال يجزع مف خذالًف 
ف خذلو أصحابو.  يستكيف ألحد كا 

  كال يرجع الطرؼ عف ىائؿً   كال يزع الطرؼ عف مػقػدـو 

أم ال يكبح فرسو عف اقدامو أك عف مقدـ عميو أم ال يخاؼ شيئا كال أحدا فيرتد كيرجع كال ييكلو 
 شيء فيرد طرفو عنو.
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ف كاف دينا عمى ماطؿً   إذا طمب التبؿ لػـ يشػأه   كا 

ف مطؿ بو مف يطمب عنده تمؾ الترة يعني يدرؾ ثاره كأف طاؿ العيد.أم إ  ذا طمب ترةن لـ تفتو كا 

 العاجؿً  فإف الغنيمة في  خذكا ما أتاكـ بو كاعذركاد

يستيزمء بيـ يقكؿ اعذركه فيما أتاكـ بو مف ضماف أبي كائؿ كخذكه فإف الغنـ فيما عجؿ لكـ كما 
 تاجؿ كتأخر لعمو ال يصؿ إليكـ.

ف   فعكدكا إلى حمص في قابؿً   كاف أعجبكـ عػامػكػـ كا 

 قتمتـ بو في يد الػقػاتػؿً   فإف الحساـ الخضػيب الػذم

 أم فإف السيؼ الذم خضب بدمائكـ في يد مف قتمكـ بو 
  كلـ تدرككه عمى السائؿً   يجكد بمثؿ الذم رمػتػـ

مـ تدرككه ألنكـ طمبتمكه ال مف أم ىك يجكد عمى سائمو بمثؿ الذم طمبتمكه مف الممؾ كالكالية ف
 طريؽ السؤاؿ.

  مكاف السناًف مف العامؿً   أماـ الكتيبة تزىػى بػوً 

يقكؿ ىك مف جيشو يفتخركف بو بمكاف السناف مف عامؿ الرمح يعني أنو يتقدميـ كما يتقدـ السناف 
 الرمح.

ني ألعجب مف آمؿو   قتاالن بكـ عمى بازؿً   كا 

كىك يشير بكمو يحث اصحابو عمى القتاؿ فقاؿ أني ألعجب ممف كاف الخارجي قد ركب ناقةن 
 يرجك قتاال بكـ عمى ناقة يعني أف القتاؿ ال يتأتى بتحريؾ الكـ كرككب الناقة.

  بماضو عمى فرسو حائؿً   أقاؿ لو اهلل ال تمػقػيػـ

نما  قاؿ ىذا يقكؿ ىؿ أكحى اهلل عز كجؿ إليو إف ال تمؽ جيش سيؼ الدكلة بالسيؼ عمى الفرس كا 
 ألف الخارجي كاف يدعي النبكة يقكؿ ال آتي إال ما أمرني اهلل بو يقكؿ فيؿ أمره اهلل تعالى بيذا.

  براىا كغناؾ في الكاىؿً   إذا ما ضربت بو ىػامةن 

ىذا مف صفة قكلو بماض يقكؿ ىؿ قاؿ اهلل لو ال تمقيـ بسيؼ إذا ضربت بو رأسا قطعة كصؿ 
و مف قطعو كجعؿ ذلؾ الصكت كالغناء منو كما قاؿ أبك نكاس، إلى عظـ الكاىؿ حتى يسمع صكت

، يعني بالحمية القيد فنقؿ كصؼ القيد  إذا قاـ غنتو عمى الساًؽ حميةه، ليا خطكةه كسط الغناء قصيري
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إلى السيؼ كقد نظر أيضا إلى قكؿ مزرد، مف الممس عندمّّ متى يعؿي حدهي، ذرل البيض لـ تسمـ 
 ،  عميو الككاىؿي

  دعتو لما ليس بالنائؿً   أكؿ ذم ىػمةو كليس ب

 يقكؿ ليس الخارجي بأكؿ مف دعتو ىمتو إلى ما ال ينالو يريد أنو طمع في اإلمارة كالكالية 
  كيغمره المكج في الساحؿً   يشمر لمػج عػف سػاقػو

قاؿ ابف جنى في قكلو يشمر لمج عف ساقو يريد تمكييو عمى األعراب كاستغكاءه إياىـ كأدعاءه 
فييـ النبكة قاؿ كيعني بالمكج عكسر سيؼ الدكلة قاؿ ابف فكرجة أم تمكيو في أف يشمر ىذا 

الرجؿ عف ساقو لخكض المجة كالذم أراد المتنبي أنو يدبر في مبلقاة معظـ العسكر كالتكغؿ فيو 
حتى يصؿ إلى سيؼ الدكلة كيأخذ األىبة لذلؾ فيك كالمشمر عف ساقو لخكض ماء كقد غمره 

ي ساحمو أم قد غرؽ في اطراؼ عسكره كغمب باكائمو فذىب تدبيره باطبل كىذا كقكلو، لكال المكج ف
نما تفمكا، ىذا كبلمو كلقكؿ ابف جنى كجو حسف لـ يقؼ عميو  الجيالة ما دلفت إلى، قكـو غرقت كا 

سبلـ حيث ادعى النبكة فجعؿ المج مثؿ ابف فكرجة يقكؿ أف الخارجي كاف قد طمع في بيضة اإل
ليا كجعؿ سيؼ الدكلة كىك قطعة مف عساكرىا ككاحد مف أمرائيا كالساحؿ كقد غرؽ ىك في 

 الساحؿ فكيؼ كاف يصؿ إلى المجة.
  عمى سيؼ دكلتيا الفاصؿً   أما لمخبلفة مف مشػفػؽو 

كثرة الحركب كالقتاؿ شفقة  يقكؿ أما أحد يشفؽ عمى سيؼ الدكلة الخبلفة كيبقى عميو كيمنعو مف
عميو مف أف تصيبو آفة فتبقى الخبلفة كال سيؼ ليا كالفاصؿ ىك القاطع كىك مف نعت سيؼ 

 دكلتيا ثـ ذكر ما يكجب اإلشفاؽ عميو كىك قكلو: 
  كيسرم إلييـ ببل حامؿً   يقد عداىا ببل ضػاربو 

 محمكؿو  يقكؿ ىك سيؼ يقطع األعداء مف غير أف يضرب بو كيسرم إلييـ غير
 كما يتحصمف لمناخػؿً   تركت جماجميـ في النقا

 يقكؿ دست رؤسيـ بحكافر الخيؿ حتى لك نخؿ الرمؿ الذم قتمتيـ بو لـ يحصؿ مف رؤسيـ شيء 
  فأثنت بأحسانؾ الشامؿً   كأنبت منيـ ربيع السباع

ا كسعت عمييا مف يقكؿ تركتيـ جزرا لمسباع فأخصبت بكثرة القتمى فكأنؾ فكأنؾ أنبت ليا ربيعا بم
 لحكميـ فاثنت السباع عميؾ بما شممتيا مف احسانؾ كالمعنى أنيا لك قدرت ألثنت.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 382 

  كعكًد الحمي إلى العاطؿً   كعدت إلى حمبو ظافػرا

أم انصرفت إلى دار ممكؾ مع الظفر بأعدائؾ كما يعكد الحميُّ إلى مف ال حميَّ ليا يعني أف زينة 
 حمبو بؾ.

 يؤثر في قدـ الناعؿً   اكمثؿ الذم دستو حافي

يقكؿ ما فعمتو كأنت غير متأىب لو يعجز عنو المتأىب فجعؿ الحافي مثبل لمف لـ يتأىب كالناعؿ 
 مثبل لممتأىب.

  لو شية األبمؽ الجائؿً   ككـ لؾ مف خبرو شائعو 

يقكؿ كـ خبر لؾ مف فتكحؾ شائع في الناس مشتيرا اشتيارن األبمؽ الذم يجكؿ في الخيؿ فبل 
 فى مكانو لشيرتو.يخ

 الػػػػػػػػػػػكاغػػػػػػػػػػػػػػػؿ بغػػػػػػػيض الػػػػػػػحػػػػػػػضػػػػػػػكر إلػػػػػػػى  بػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػية الػػػػػػػػػػػػػػػردل كيـك شػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػاب

    اغؿ الذم يدخؿ عمى الشرب مف غير أف دعي يبغض حضكر ذلؾ الشرابكأس المنية كالك  أم ككـ يـك لؾ اجتمع الناس فيو عمى القتاؿ كدارت بينيـ

 الػػػػػػػجػػػػػػػاىػػػػػػػؿً  لػػػػػػػمػػػػػػػمػػػػػػػذنػػػػػػػب كتػػػغػػػػػفػػػػػػػر  تفؾ العناة كتغنى العفاة

 يقكؿ عممؾ ىذه األشياء مف فؾ األسارم مف اسارىـ كاغناء السائميف كالعفك عف المذنبيف 
  كأرضاه سعيؾ في االجؿً   فينأؾ النصر معطػيكػو

يقكؿ عمى طريؽ الدعاء اهلل الذم أعطاؾ النصر عمى األعداء جعمو ىنئا لؾ كرضي عنؾ في 
 اآلخرة بسعيؾ.

 كأخدع مف كفة الحابػؿً   فذم الدار أخكف مف مكمسو 

 ف حبالة الصياد أم فيذه الدنيا خكانة ألصحابو كالفاجرة تككف كؿ يـك عند آخر كىي أخدع م
  كال يحصمكف عمى طائؿً   تفاني الرجاؿ عمى حبيػا

يقكؿ فنى الناس عمى حب الدنيا كلـ يحصمكا منيا عمى شيء كالطائؿ كؿ شيء يرغب فيو كىك 
 كؿ شيء ذك طكؿ أم ذك فضؿ.

 كقاؿ عند مسيره إلى أخيو ناصر الدكلة لما قصده معز الدكلة سنة سبع كثبلثمائة 
 كالقػبػؿً  كالطعف عند محبييف  ما يبني عمى األسؿ أعمى الممالؾ
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يقكؿ أعمى مممكة ما كصؿ إليو اقتسارا كغبلبا ال ما جاء عفكا كاألسؿ الرماح يقكؿ المممكة إذا 
بنيت عمى الرماح بأف أخذت بيا كحفظت بيا فيي أعبلىا كمف أحب الممالؾ كاف الطعف عنده 

 .كالقبؿ يعني يستمذ الطعف استمذاذ القبؿ
  حتى تقمقؿ دىران قبؿ في القمؿو   كما تقر سيكؼ في ممالكػيػا

أم السيكؼ ال تقر في الممالؾ حتى تتحرؾ زمانا في رؤكس األعداء يعني ما لـ تقطع رؤكس 
 المعاديف لؾ لـ تثبت لؾ المممكة.

  طكؿ الرماح كأيدم الخيؿ كاإلبؿً   مثؿ األمير بغي أمران فػقػربػو

ا فتقربو الرماح كأيدم الخيؿ كالمطايا يريد أنو ال يتعذر عميو أمره طمبو ألنو يقكؿ مثمؾ يطمب أمر 
 يتمكف منو بما لو مف العدة كاالعتزاـ كىك قكلو: 

  مف تحتيا بمكاًف الترب مف زحؿً   كعزمةه بعثتػيػا ىػمةه زحػؿه 

 مقػتػبػؿً  تكحش لممقى النصر  عمى الفرات أعاصير كفي حمػبو 

رياح فييا غبار لمكاف جيش أخيؾ ناصر الدكلة كفي حمب كحشة ألنؾ بعدت يقكؿ عمى الفرات 
عنيا كيريد بممقى النصر سيؼ الدكلة ألنو يمقى النصر حيث ما قصد أم يستقبؿ بو كالبلـ فيو 

 الـ األجؿ يعف ألجمو تكحش حمبه أم ألجؿ خركجو كالمقتبؿ الحسف الذم تقبمو العيكف.
  كيجعؿ الخيؿ أبداالن مف الرسؿً   تتمك أسنتو الكتب التي نػفػذت

يقكؿ اسنتو تتبع كتبو إلى أعدائو أم أنو ينذرىـ أكال كأف لـ يطيعكه قصدىـ بجيشو كيجعؿ الخيؿ 
بدال مف الرسكؿ أم ال يستجمب طاعتيـ إال باإلكراه يعني أف كتبو ليست الستصبلحو كال 

نما ىي أنو متكجو كذلؾ أنو ال يحب الظفر مكا  راةن كاغتياال.الستعتاب كا 
 نفػؿً  كما أعدكا فبل يمقى سكل  يمقى الممكؾ فبل يمقى سكل جزرو 

 يقكؿ الممكؾ كميـ جزر سيكفو كأمكاليـ نفؿ كغنيمة لخيمو كالجزر الشاة التي أعدت لمذبح 
 بالخمؿ صيانة الذكر اليندم  صاف الخميفة باألبطاؿ ميجتو

بطاؿ كالرجاؿ كما يصاف السيؼ اليندم بالخمؿ يقكؿ أكرمو الخميفة فصانو بما جعؿ لو مف األ
 كىي أغشية األغماد.

  كالقائؿ القكؿ لـ يترؾ كلـ يقؿ  الفاعؿ الفعؿ لـ يفعؿ لشػدتػو
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قاؿ ابف جنى أم كؿ أحد يطمب معاليؾ إال أنو ال يدركيا ىذا كبلمو كليس مف معنى البيت في 
ى مف طمبو فيك أتى بو بكرا كيككف أبا شيء كلكنو يقكؿ ىك يفعؿ ما لـ يفعمو أحد لصعكبتو عم

عذرة ذلؾ الفعؿ كىذا معنى قكؿ ابف فكرجة أراد أنؾ تفعؿ افعاال مبتكرةن تجتنب لشدتيا كتقكؿ أقكاال 
لـ تعرؼ فمـ تقؿ فإذا كانت لـ تعرؼ لـ تترؾ ألنو إنما يترؾ ما يعرؼ مكضعو أك ما يممؾ ىذا 

يس المعنى ما ذكره كالمعنى أنو يقكؿ ما لـ يقمو كبلمو كلـ يصب في تفسير المصارع الثاني كل
أحد في ببلغتو كجزالتو كلـ يترؾ أيضا ألف كؿ بميغ يريد أف يأتي بمثمو فيك يقصده كيتكمفو كال 

 يقدر عميو.

  ضكء النيار فصار الظير كالطفؿ  كالباعث الجيش قد غالت عجاجتػو

يار كيغمبو حتى يصير الظير ككقت أم يبعث إلى أعدائو الجيش الذم ييمؾ غباره ضكء الن
 الطفؿ الستتار عيف الشمس بغبار جيشو.
  كمقمة الشمس فيو أحيري المقؿً   الجك أضيؽ ما القاه ساطعيػا

يقكال لجك عمى سعة أرجائو أضيؽ شيء لقيو ساطع ىذه العجاجة كعيف الشمس عمى شدة لمعانيا 
 ة.احير المقؿ في ىذه العجاجة كىذا عمى سبيؿ المبالغ

 فما تقابمو إال عمى كجؿً   يناؿ أبعد منيا كىي ناظرةه 

يقكؿ يناؿ سيؼ الدكلة أبعد مف الشمس كىي ترل ذلؾ فما تقابمو إال عمى خكؼ مف أف يناليا لك 
 قصدىا ألنيا ترل أنو مظفر يدرؾ ما يقصده.
 كالغيؿً  كظاىر الحـز بيف النفس  قد عرض السيؼ دكف النازالت بو

ؼ عارضا بينو كبيف نكائب الدىر يدفعيا عف نفسو كجعؿ حزمو كالدرع بينو كبيف أم قد جعؿ السي
الغكائؿ أم تحصف بحزمو كما يتحصف بالدرع يقاؿ ظاىر بيف ثكبيف إذا لبس أحدىما فكؽ اآلخر 

أم جعؿ حزمو كالدرع الكاقية لو يريد أنو لبس الحـز فكؽ الدرع فجعمو بيف النفس كالغيؿ كىي 
 ف االغتياؿ يقاؿ قتؿ فبلف غيمةن أم اغتياال.جمع غيمة اسـ م

  لو ضمائر أىؿ السيؿ كالجبؿً   كككؿ الظف باألسرار فانكشفت

 أم اطمع بظنو عمى السرار حتى ظيرت لو ضمائر الناس كميـ يعني أنو يصيب بظنو.
  كىك الجكاد يعد الجبف مف بخؿً   ىك الشجاع يعد البخؿ مف جبػفو 
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لبخؿ كما يتجنب الشجاع الجبف كيتجنب الجبف كما يتجنب الكريـ البخؿ قاؿ ابف جنى أم يتجنب ا
أم قد جمع الشجاعة كالكـر قاؿ العركضي فيما أمبله عمٌي ليس كما ذىب إليو كلكنو يقكؿ 

الشجاع يعٌد البخؿ جبنا ألف البخؿ معناه خكؼ الفقر كالخكؼ جبفه كحقيقتو البخؿ يقكؿ الشجاع 
ذا رأيت يعد البخؿ فإذا ىك شجاع غ ير بخيؿ كجكاده غير جباف كىذا مأخكذ مف قكؿ أبي تماـ، كا 

أبا يزيدو في كغى، كندنل كمبدلن غارةن كمعيدان، يقرم مرجيو حشاشة مالًو، كشبا األسنة ثغرةه ككريدا، 
ف مف الشجاعة جكدا، كقد بيف مسمـ أف الشجاعة جكده  أيقنت أف مف السماًح شجاعةن، تدمى كا 

 يجكد بالنفس إف ضف الجكاد بيا، كالجكد بالنفس أقصى غاية الجكد،  بالنفس في قكلو،
 كقد أغذ إليو غير محتفػؿً   يعكد مف كؿ فتحو غير مفتخرو 

ذا سار إلى بمدو يفتحو سار غير مباؿو لثقتو بقكتو  يقكؿ كثرت فتكحو فتكالت فيك ال يفتخر بيا كا 
 كشجاعتو.

  ع ميجةى البطؿً كال تحصف در   كال يجير عميو الدىر بغػيتػو

أجار عميو منعو مما يطمبو كمنو قكلو تعالى كىك يجير كال يجار عميو أم ال يمنع مما يريده كيقكؿ 
 الدىر ال يمنعو مطمكبو كال يجير عميو شيئا طمبو ككذلؾ الدرع ال تحصف عنو ميجة البطؿ.

  كجدتيا منو في أبيى مف الحمؿً   إذا خمعت عمى عرضو لو حمػبلن 

ذا مدحتو تزيف مدحي بو أكثر مما يتزيف ىك بمدحي ىذا معنى البيت كلكنو جعؿ ليذا يقكؿ إ
المعنى مثبل فقاؿ إذا البست عرضو حمبل كجدت تمؾ الحمؿ مف عرض الممدكح في شيء أحسف 
مف الحمؿ أم أف عرضو أحسف مف الحمؿ كىذا مف قكؿ أبي تماـ، كلـ أمدحؾ تفخيما بشعرم، 

 ، قاؿ ابف جنى كرأيت في نسخة صالحة بدؿ خمعت جعمت كىك كجيوه.كلكني مدحت بؾ المديحا
  كما تضر رياح الكرًد بالجعؿً   بذم الغباكًة مف إنشادىا ضرره 

يقكؿ الجاىؿ يتضرر بشعرم إذا أنشد ألنو ال يعرفو كيغيظو ذلؾ فيظير عميو مف أثر الغيظ 
عميو إذا جعؿ تحت الكرد شبو  كالجيؿ كما يظير عمى الجعؿ إذا أصابو ريح الكرد فإنو يغشى

 شعره بالكرد كحاسده بالجعؿ.
  كجربت خير سيؼو خيرة الدكؿً   لقد رأت كؿ عيفو منؾ مالػئيػا

 يقكؿ مؤلت كؿ عيف ببيائؾ كىيبتؾ ككنت خير سيؼ لخير دكلة يعني دكلة اإلسبلـ.

  مف الحركب كال اآلراء عف زلؿً   فما تكشفؾ األعداء عػف مػمػؿو 
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ف كانت فاألعداء كاألياـ ال تقدر عمى أف تظير لؾ ممبل ككذلؾ اآلراء ال يقكؿ ال  تمؿ الحركب كا 
 تبدم لؾ زلبل فبل تزؿ في رأم كال تمؿ مف حرب 

  تركت جمعيـ أرضان ببل رجؿً   ككـ رجاؿو ببل أرضو لكثرتيػـ

أخميت أم كـ عدد كثير مف أعداءؾ تضيؽ األرض عنيـ بكثرتيـ كقد أفنيتيـ كأىمكتيـ حتى 
 أرضيـ فبقيت ببل رجؿ.

  حتى مشى بؾ مشى الشارب الثمؿً   ما زاؿ طرفؾ يجرم في دمػائيػـ

ما زلت تخكض دمائيـ بفرسؾ حتى تعثر بالقتمى فمشى بؾ مشٌي الثمؿ السكراف متعثرا أم حركو 
 الدـ بكثرتو كأمالو عف سنف جريو ككأف مشيو مشى السكراف.

  فيما يراه كحكـ القمب في الجذؿً   يا مف يسير كحكـ الناظػريف لػو

يعني أنو ممؾ ال يرد عف شيء فما حكـ ناظره بو فيك لو أم ما شاء مما يراه أخذه كلقمبو ما يحكـ 
نما  بو مف الجذؿ كالحكـ ىينا اسـ لممفعكؿ ال لمفعؿ فإف الناس مستككف في افعاؿ نكاظرىـ كا 

سانا فيك لؾ ال يعارضؾ فيو منع ككذلؾ يختمفكف في المحكـك بو يقكؿ ما حكـ بو ناظرؾ استح
 حكـ قمبؾ فيما يسر بو.

  كفقت مرتحبلن أك غير مرتحؿً   إف السعادة فيما أنت فػاعػمػوي 

 أم السعادة مكافقة لفعمؾ فإف ارتحمت أك أقمت كاف ذلؾ حكـ السعادة.
 األكؿً  كخذ بنفسؾ في أخبلقؾ  أجر الجياد عمى ما كنت مجرييا

كدع رسـ السمـ كأجر خيمؾ عمى ما كنت تجرييا مف قصدؾ األعداء كالسير  يقكؿ عاكد القتاؿ
إلييـ كخذ نفسؾ بما عكدتيا مف أخبلقؾ األكلى يريد كنت تقاتؿ األعداء كال تيادنيـ فكف عمى ما 

 كنت عميو.
  كال كصمت بيا إال إلى أمؿً   فبل ىجمت بيا إال عمى ظفرو 

ظفر بعدكؾ كال أكصمتيا إال إلى ما تؤممو مف الغنيمة ىذا دعاء يقكؿ ال ىجمت بخيمؾ إال عمى 
 كالظفر.

 كقاؿ يمدحو كقد سألو المسير معو في ىذا الطريؽ.
  كأراد فيؾ مرادؾ المقداري   سر حؿَّ حيث تحموي النػكاري 
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يقكؿ سقى اهلل مراحمؾ فينبت بيا النكر كجعؿ نبات النكر كناية عف السقى يقكؿ تكجو إلى مسيرؾ 
فقاؿ حؿ النكار حيث تحمو كيجكز أف يريد أنؾ نكار المكاف الذم تنزلو فحيث ما تنزؿ  ثـ دعا لو

 النكار كالقضاء يريد ما تريد أم كاف القضاء مكافقا لؾ فيما تريد.
ذا ارتحمت فشيعتؾ سبلمةه    حيث اتجيت كديمةه مدراري   كا 

طر ينبت لؾ النبت يقكؿ كانت السبلمة مشيعةن لؾ في ارتحالؾ حيث ما تكجيت ككذلؾ الم
 فتخصب بالمطر كالنبات.

 حتى كأف صركفػو أنػصػاري   كأراؾ دىرؾ ما تحاكؿ في العدل

 أم أراؾ الزماف ما تطمبو في أعدائؾ مف الظفر بيـ حتى كاف صركفو اعكافه لؾ عمى ما تريد.
 مرفكعةن لقدكمؾ األبػصػارً   كصدرت أغنـ صادرو عف مكردو 

عف مكافو كرده كاألبصار ممدكدة إلى قدكمؾ يعني أف مف خمفتيـ  أم كنت أغنـ صادر عف مكرد
 يشتاقكف إليؾ فيتطمعكف نحكؾ.

 كتزينت بحديثو األسمػاري   أنت الذم بجح الزماف بذكرهً 

 أم يسر الزماف إذا ما ذكرت في جممة أىمو كابنائو كتحسفي األسمار بحديثؾ.
ذا تنكر فالفناء عقػابػوي  ذا عفا فعطاؤه األ  كا    عماري كا 

ذا عاد إلى العفك ترؾ القتؿ فكانت األعمار  إذا غضب كتغير عف الرضا عاقب باليبلؾ كالفناء كا 
 عطاءه.

ف ىب الممكؾ مكاىبه   أغبػاري  در الممكؾ لدرىا  كلو كا 

األغبار جمع غبر كىي بقية المبف في الضرع يقكؿ عطاياه بالقياس إلى عطايا الممكؾ كقياس 
 مبف القميؿ.المبف الكثير إلى ال

  كيخاؼ أف يدنك إليؾ العاري   هلل قمبؾ ما يخاؼ مف الردل

نما صار ىذا المفظ لمتعجب في  هلل قمبؾ تعجبه مف قمبو حيف لـ يكف قمبه عمى ما ىك عميو كا 
ف  قكليـ هلل أنت إشارةن إلى أف مثمو ال يقدر عمى خمقو غير اهلل كما يقاؿ لبلمر العجب ىذا إليي كا 

كر إليية ثـ قاؿ ما يخاؼ اليبلؾ كيخاؼ العار أم ال تتكقى في الميالؾ كتكقى إف كانت كؿ األم
.  يدانيؾ شيء مما فيو عاره

  كيحيد عنؾ الجحفؿ الجراري   كتحيد عف طبع الخبلئؽ كموّْ 
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أم تيرب عف دنس األخبلؽ يعني المـك كما يذـ منيا كييرب عنؾ الجيش الكثير كأنت ىاربه مف 
ف كجوو كالجرار الجيش العظيـ الذم يجر ذيؿ الغبار كيجكز أف يككف فعاال مف كجوو ميركبه عنو م

 جر إذا جنى كأنو بكثرتو كشدًة كطأتو يجني عمى األرض بإثارة التراب كعمى السماء بغباره.

 كيذؿ في سطكاتو الجبػاري   يا مف يعز عمى األعزة جارهي 

كه بسكء كالمتجبر العظيـ في ممكو سير ذليبل يقكؿ يا مف عز جاره عمى األعزة فبل يقدركف أف ينال
 في غضبو.

 مػزاري  دكف المقاء كال يشط  كف حيث شئت فما تحكؿ تنكفةه 

ف بعدت كال يبعد عمينا مزارؾ.  يقكؿ كف حيث شئت مف األرض فما تمنعنا عف لقائؾ تنكفةه كا 
  ينضى المطيُّ كيقرب المستاري   كبدكف ما أنا مف كدادؾ مضمره 

 مما أضمره مف كدادؾ تيزؿ الدابة كيقرب السير يعني أنو ال يبعد عميو منزؿ حبيبو أم بأقؿ 
  ما لي عمى قمقي غميو خياري   أف الذم خمفت خمفي ضػائعه 

أم مف خمفتو كراءم ضاع بخركجي مف عنده كال اختيار لي إف اخترت أف أصحبؾ عمى قمقي 
 كاشتياقي إلى مف خمفتو.

ذا صحبت فكؿ ماء مشربه   لكال العياؿ ككؿ أرض داري   كا 

أم إذا سرت في صحبتؾ عذب لي كؿ ماء ككافقتني كؿ أرض حتى كأنيا دارم لكال مف خمفت 
 مف العياؿ.

  صمةه تسير بذكرىا األشعاري   إذف األمير بأف أعكد إلييػـ

 أم أذنؾ لي بالعكد إلى عيالي صمة تشكرىا األشعار كىذا كقكؿ الميمبي، فيؿ لؾ في اإلذف لي
 راضيا، فإني أرل اإلذف غنما كبيرا.

 كقاؿ يرثي ابف سيؼ الدكلة كقد تكفي بميافارقيف سنة ثماف كثبلثيف كثمثمائة.
 يبمي كىذا الذم يضني كذاؾ الذم  بنا منؾ فكؽ الرمؿ ما بؾ في الرمؿ

ي يقكؿ بنا منؾ كنحف فكؽ األرض الذم بؾ كأنت فييا يعني أنا أمكات حزنا عميؾ كما أنؾ ميت ف
األرض كتفسير ىذا المصراع ما ذكره في المصراع الثاني كىك قكلو كىذا الذم يضني أم ىذا 
الحزف الذم ييزؿ كالمكت الذم يبمي اإلنساف كىك مأخكذ مف قكؿ يعقكب بف الربيع في مرثية 

 جارية لو تسمى ممكا، يا ممؾ إف كنت تحت األرض باليةن، فإنني فكقيا باؿو مف الحزًف، 
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ـى عمى الثكؿً   رت الذم بػي كخػفػتػوكأنؾ أبص   إذا عشت فاخترت الحما

يقكؿ كأنؾ ابصرت ما بي مف فقدؾ كالكجد عميؾ كخفت مثمو لك عشت فاخترت المكت عمى فقد 
 األعزة.

  دمكعه تذيب الحسفى في األعيف النجؿً   تركت خدكدى الغانػيات كفػكقػيػا

يؿ حسنيا كما قاؿ، أليس يضر العيف أف تكثر البكا، كجو أذابةو الدمع الحسف أنو يفسد العيف كيز 
نما قاؿ تذيب كلـ يقؿ تزيؿ ألف الدمع لما كاف يذىب بالحسف شيئا  كيمنع عنيا نكميا كىجكدىا، كا 
فشيئا كاف استعارة اإلذابة لفعمو حسنا كأيضا لما كاف الذكب في معنى السيبلف كالدمع سائؿ فكاف 

ف آخراف أحدىما أف الحزف يحمي الدمع كيسخنو كسخكنة الدمع الحسف ساؿ معو كقيؿ في ىذا قكال
تذيب شحمة المقمة فتذيب حسنيا كالثاني أف الحسف عرضه ال يقبؿ اإلذابة يقكؿ ىذه الدمكع تذيب 

 ما ال يقبؿ اإلذابة فكيؼ ما يقبميا.
  كقد قطرت حمران عمى الشعًر الجثؿً   تبؿ الثرل سكدان مف المسػؾ كحػدهي 

لدمكع تصؿ إلى األرض فتبميا كىي سكد المتزاجيا بالمسؾ كحده ألف الجكارم ال يكتحمف أم ىذه ا
ألجؿ المصيبة ألف كحؿ اعينيف يغنييف عف الكحؿ فبل يحتجف إليو كقد استعممف المسؾ قبؿ 

المصيبة فبقي في شعكرىف كالكحؿ ال يبقى طكيبل كىذه الدمكع قطرت كىي حمر المتزاجيا بالدـ 
نما قطرت عمى السعر ألنيف نشرف الشعكر كىي جثمة ثـ غمب عميي ا سكاد المسؾ فعادت سكاد كا 

أم كثيرة كفييا مسؾ فمر الدمع بيا فاسكد مف مسكيا كىذا المعنى مأخكذ مف قكؿ أبي نكاس، كقد 
غمبتيا عبرةه فدمكعيا، عمى خدىا حمر كفي نحرىا صفر، فجعميا صفرا عمى النحر ألنيا اختمطت 

 فيو الزعفراف.بالطيب الذم 
ف تؾ طفبل فاألسى ليس بالطفؿً   فإف تكف في قبرو فإنؾ في الحػشػا   كا 

يقكؿ ليس البكاء عميؾ عمى قدر سنؾ ألنؾ صغير لـ تبمغ المبالغ فتكجب فرط البكاء عميؾ كلكنؾ 
تبكى عمى قدر اصمؾ إذ أنت مف أصؿ كبير عمى قدر الفراسة فيؾ إذ كنا نتفرس فيؾ الممؾ فميذا 

 ر البكاء عميؾ ثـ بيف عظـ أصمو كنسبو فقاؿ.يكث
 نداىـ كمف قتبلىـ ميجة البخؿ  ألست مف القـك الذم مف رماحيـ
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أم لست مف القـك الذيف يجكدىـ أفنكا البخؿ فاستعار لجكدىـ رماحا كلمبخؿ ميجة لما حصؿ 
، أريقت افناء البخؿ بجكدىـ كالمعنى مأخكذ مف قكؿ أبي تماـ، فإف أزمات الدىر حمت بمع شرو

 دماء المحًؿ فييا فطمت، 

  كلكف في أعطافو منطؽى الفضؿً   بمكلكدىـ صمت المساف كغػيره

يقكؿ صبييـ ال ينطؽ كما ال ينطؽ سائر الصبياف الصغار كلكف الفضؿ المتفرس فيو كأنو ناطؽ 
 لظيكره فيو كاألعطاؼ جمع العطؼ كىك الجانب أم مف نظر في جكانبو تفرس فيو الفضؿ.

  كيشغميـ كسب الثناء عف الشغؿً   مييـ عمياؤىـ عف مصابػيػـتس

يقكؿ معالييـ تذىب عنيـ حزف المصيبة كذلؾ أف الجزع مف أخبلؽ المئيـ كمف نبؿ قدره كعمت 
ىمتو لـ يجزع لما أصابو كيشتغمكف بكسب الثناء عف كؿ شغؿ ألف ذلؾ شغميـ الذم يشغميـ عف 

 غيره.
  كأقدـ بيف الجحفميًف مف النبؿً   اأقؿ ببلء بالرزايا مف القػنػ

الببلء فعاؿ مف المباالة يقكؿ ال يبالكف بما يصيبيـ مف الرزايا كما ال يبالي بيا مف ال يعرفيا كىك 
قكلو مف القنا كىي جماد ال يكصؼ بالمباالة كىـ أشد تقدما عند الحرب مف النبؿ كالنبؿي يأبى إال 

قدـ كيجكز أف يككف معناه أشد أقداما فاستعمؿ افعؿ منو عمى التقدـ كقكلو أقدـ مف قدـ يقدـ إذا ت
 حذؼ الزكائد كما قاؿ ذك الرمة، بأضيع مف عينيؾ لمدمع كمما، تكىمت ربعان أك تذكرت منزال، 

 لمنصػؿً  فإنؾ نصؿه كالشدائدي   عزاءؾ سيؼ الدكلة المقتدل بو

كالتصبر فإنؾ قد تعكدت الشدائد يقكؿ الـز عزاءؾ الذم يقتدم بو الناس فيتعممكف منو التعزم 
 ألنؾ نصؿ كالنصؿ مستعمؿ مبتذؿ في الحرب تمر بو الشدائد مف مقارعة الحديد.

  كأنؾ مف كؿ الصكارـً في أىؿً   مقيـه مف الييجاء في كؿ منػزؿو 

يقكؿ أنت مقيـ مف الحرب في منزلؾ ألنؾ ال تنفؾ منيا فكأنؾ إذا كنت بيف السيكؼ كنت في 
قكؿ الطائي، حف إلى المكت حتى ظف جاىمو، بأنو حف مشتاقا إلى الكطف، كمثمو  أىمؾ كىذا مف

، غداة الكغى آؿ الكغى كأقاربو،   قكلو أيضا، لتعمـ أف الغر مف آؿ مصعبو
 عقػؿً  كأثبت عقبل كالقمكب ببل  كلـ أرل أعصى منؾ لمحزف عبرةن 

تخمكا القمكب مف العقكؿ يعني عند  يقكؿ لـ أر أحدا ال يطيع دمعة الحزف كال أثبت عقبل منؾ حيف
 شدة الفزع.
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  كتنصره بيف الفكارس كالرجؿ  تخكف المنايا عيده في سمػيمػو

يقكؿ تخكنؾ المنايا فبل تحفظ عيدؾ في كلدؾ ثـ تنصرؾ في المعارؾ إذا كنت بيف الرجالة 
 كالفرساف.

  كيبدك كما يبدك الفرند عمى الصقؿو   كيبقى عمى مر الحكادث صػبػرهي 

يقكؿ صبرؾ باؽو عمى مركر الحكادث بؾ ظاىرة آثاره ظيكر الفرند إذا صقؿ جعؿ مركر الحكادث 
بو كالصقؿ لمسيؼ كالسيؼ إذا صقؿ فزاؿ ما عميو مف الطبع ظير فرنده كذلؾ ىك إذا امتحف 

بالحكادث كالشدائد ظير صبره كالبيت مف قكؿ الطائي، بالقتؿ أظير صقؿ سيؼو أثره، فبدا كىذبت 
 قمكبى ىمكميا، ال

 ففيو ليا مغفو لو مسػمػى  كمف كاف ذا نفسو كنفسؾ حرةو 

يقكؿ مف كانت نفسو حرةن كنفسؾ أغنتو عف تعزية غيره كاسمتو عف مصيبتو ألنو يعرؼ أف 
 اإلنساف ال يخمك في دىره مف الحكادث كمف عرؼ ىذا كطف نفسو عمى فقد األحبة.

   كؼ كيسعى ببل رجؿً يصكؿ ببل  كما المكت إال سارؽه دؽ شخصوي 

بطالو األركاح كالسارؽ الذم ال يمكف االحتراس منو لدقة شخصو كذلؾ المكت  يقكؿ مثؿ المكت كا 
 ال يدرم كيؼ يأتي ككيؼ يبطؿ األركاح كيسرقيا مف األجساد.

 لمنػمػؿً  كيسممو عند الكالدة  يرد أبك الشبؿ الخميس عف ابنو

لده فيدفعيـ عنو كال يقدر عمى دفع النمؿ عف كلده مع يقكؿ األسد يقاتؿ الجيش الكثير عف ك 
ف كاف عظيما كلكف ال  ضعؼ النمؿ فيسممو ليا كىذا مثؿ يقؿ لك غير المكت قصد ابنؾ لدفعتو كا 

 مدفع لممكت.
  إلى بطًف أـو ال تطرؽ بالحمؿً   بنفسي كليده عاد مف بعد حممػوً 

ى بطف أـ كىي األرض ال تطرؽ بالحمؿ أم يقكؿ أفدم بنفسي مكلكدا صار بعد حمؿ األـ إياه إل
نما  ال يعسر عمييا خركج مف ضمتو في بطنيا مف قكليـ طرقت المرأة إذا عسرت عييا الكالدة كا 
ف كانت تسمى أما كتككف األمكات في بطنيا  قاؿ ال تطرؽ إما ألنيا جماد ال تكصؼ بالتطريؽ كا 

ما ألف اهلل تعالى قادر عمى اخراجيـ مف بطنيا بسر  عة كسيكلة كما قاؿ عز مف قائؿ فإنما ىي كا 
زجرة كاحدة فغذا ىـ بالساىرة كفسر قـك ىذا البيت عمى الصد كقالكا معنى ال تطرؽ بالحمؿ ال 

تخرج الكلد مف بطنيا كالتطريؽ أظيار الطريؽ مف قكليـ طرؽ طرؽ أم خؿ الطريؽ يقكؿ 
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ال يقكؿ بالبعث كالبيت عمى ما فسرنا  فاألرض أـ لممكتى ال يخرجكف منيا ثـ قالكا إف المتنبي كاف
كتطريؽ األـ ال يفسر بما ذكركا كالمشيكر المعركؼ مف قكليـ طرقت الناقة إذا عسر عمييا خركج 

 الكلد مف بطنيا كطرقت القطاة ببيضيا.

  كصد كفينا غمة البمد المحؿ  بدا كلو كعد السحابة بالركل

الماء ريا كركل كيجكز أف يككف مقصكر الركاه  الركل بفتح الراء يجكز أف يككف مصدر ركل مف
مف قكليـ ماء ركاء إذا كاف مركيا كمف كسر الراء فؤلنو يقاؿ ركاء ممدكد مفتكح كركل مكسكر 

مقصكر يقاؿ ظير ىذا الكلد كشمائمو كاعدة بالخير كعد السحاب بالرم ثـ غاب عنا بمكتو قبؿ أف 
 يركينا فبقي فينا عطش المكاف اليابس 

  إلى كقت تبديؿ الركاب مف النعؿ  دت الخيؿ العتاؽ عيكنػيػاكقد م

 يقكؿ أكـر الخيؿ كانت تنتظر رككبو إياىا حيف يبدؿ نعمو بالركاب فيبمغ أف يركب الخيؿ 
  كجاشت لو الحرب الضركس كما تغمى  كريع لو جيش الػعػدك كمػا مػشػى

ركس قامت عمييـ كقكلو كما تغمى يقكؿ أف األعداء خافكه كىك صبي لـ يمش فكاف الحرب الض
تنبيو عمى أف الحرب قامت معنىبل صكرة كذلؾ المعنى ىك الخكؼ كمف ركل يغمي بالياء أراد 

جاشت الحرب كلـ يغؿ الطفؿ حنقا عمييـ كمف ركل يفمى بالفاء فيك مف فميت رأسو بالسيؼ أم 
حد القمي كالبغض ألعدائو  ضربتو كالمعنى قبؿ أف يضرب بالسيؼ كيركل يقمى بالقاؼ أم لـ يبمغ

كمعنى البيت أف األعداء ارتاعكا لو كىك صبي في الميد كاشتد عمييـ الخكؼ حتى كأف الحرب 
 قامت عمييـ 

  كيأكمو قبؿ البمكغ إلى األكؿ  أيفطمو التكراب قبؿ فطامػو

يبمغ الصبي ىذا استفياـ إنكار كتكبيخ يقكؿ أيفصمو عف أمو قبؿ فطاـ األـ كيأكمو التراب قبؿ أف 
 األكؿ 

  كيسمع فيو ما سمعت مف العذؿ  كقبؿ يرل مف جكده مػا رأيتػو

أم قبؿ أف يرل مف جكده ما رأيتو أنت مف حمد السائميف كبمكغ األمكر العالية كقبؿ أف يعذؿ في 
 الجكد فيسمع ما سمعتو 

  كيسمى كما تسمى مميكا ببل مثؿ  كيمقى كما تمقى مف السمـ كالكغى
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أف يبمغ المسالمة كالمحاربة فيمقى منيما ما لقيتو أنت مف بعد الصيت كالييبة في األعداء  أم كقبؿ
 كقبؿ أف يصير ممكا ال نظير لو 

  كتمنعو أطرافيف مف العزؿ  تكليو أكساط الببلد رمػاحػو

سرا ال أم كقبؿ أف يتممؾ الببلد فيغتصبيا الكالة برماحو كتمنعو رماحو مف العزؿ يعني أنو يتكالىا ق
 تكلية مف جية غيره فيؤمر ثـ يعزؿ 

  تفكت مف الدنيا كال مكىب جزؿ  نبكي لمكتانا عمػى غػير رغػبة

يقبح أمر البكاء عمى الميت كيذكر قمة غنائو مف الباكي يقكؿ نبكي األمكات مف غير أف يفكتيـ 
يفتو بفكاتيا شيء لو مف الدنيا لمكتيـ شيء يرغب فيو كال عطاء جزؿ يعني أف مف فارؽ الدنيا لـ 

 خطر 
  تيقنت أف المكت ضرب مف القتؿ  إذا ما تأممت الزمػاف كصػرفػو

يقكؿ إذا تأممت تصاريؼ الزماف عممت أف المكت نكع مف القتؿ كذلؾ أف مف لـ يقتؿ بالسيؼ كما 
بو  بتقمب الزماف عميو كاف كمف قتؿ ألف كمييما فكات الركح كىذا كما قاؿ اآلخر، إذا بؿ مف داء

خاؿ أنو، نجا كبو الداء الذم ىك قاتمو، يعني المكت ألنو محتـك عمى كؿ أحد فجعؿ المكت قاتبل 
كقد قاؿ البحترم، رأل بعضيـ بعضا عمى الحب أسكة، فماتكا كمكت الحب ضرب مف القتؿ، 

 يعني أف قتؿ الحب إياىـ كقتؿ السيؼ 
  أذل البعؿ كىؿ خمكة الحسناء إال  ىؿ الكلد المحػبػكب إال تػعػمة

التعمة التعميؿ يقاؿ فبلف يعمؿ نفسو بكذا تعميبل كتعمة إذا كاف يطيب بو نفسو يقكؿ الكلد الذم تحبو 
إنما ىك تعميؿ لمنفس كالحزف بسببو أكثر مف السركر بو كقكلو كىؿ خمكة الحسناء إال أذل البعؿ 

و بيا إما لشغؿ قمبو عما سكاىا قاؿ ابف جنى إذا خمت الحسناء مع بعميا أدت تمؾ الخمكة إلى تأذي
أك غير ذلؾ مف المضار التي تمحؽ مكاصؿ الغكاني كقاؿ ابف فكرجة معنى البيت نيى الرجؿ عف 

الخمكة بامرأتو لئبل تمد يقكؿ خمكتؾ بيا أذل لؾ في الحقيقة ألنيا تجمب لؾ كلدا تغتـ مف أجمو 
 كتتأذل بتربيتو كلعؿ العاقبة إلى الثكؿ 

  فبل تحسبني قمت ما قمت عف جيؿ  النيف عمى الصػبػاكقد ذقت حمكاء 

يعني جربت حبلكة البنيف كقت شبابي فكجدت األمر عمى ما قمتو ككصفتو كلـ أقؿ ما قمتو عف 
جيؿ كغفمة يعني قكلو ىؿ الكلد المحبكب إال تعمة كيجكز أف يككف قكلو عمى الصبا عمى صبي 
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كمنو قكؿ زىير، تبدلت مف حمكائيا طعـ عمقـ، كقاؿ البنيف أم في حاؿ صباىـ كالحمكاء الحبلكة 
ابف جنى في ىذا البيت أم لست اسميؾ إال عما قد فجعت بو فرأيت الصبر عميو احـز مف األسى 

نما تقدـ ما ذكرنا   عميو كىذا بعيد ألنو لـ يتقدـ ىذا البيت ما يدؿ عمى ما قالو كا 
  كتب ما أمميكما تحسف األياـ ت  كما تسع األزماف عممي بأمرىا

يقكؿ عممي بأمر الزماف أكسع منو فبل يسع عممي كما أمميو مف الحكـ كالكممات النادرة ال تحسف 
األياـ أف تكتبيا يريد أنو يعمـ ما تعجز األياـ عف مثمو كالعرب تنسب الحكادث إلى الزماف كتجعمو 

 ف أف تكتب ما أمميو فتى تعممو يأتي بالحكادث فيك يقكؿ األياـ مع أنيا تأتي بيذه العجائب ال تحس
  حيكة كأف يشتاؽ فيو إلى النسؿ  كما الدىر أىؿ أف تؤمؿ عنػده

يقكؿ الدىر خكاف ليس بأىؿ أف ترجى عنده الحياة ألنو ال يفي بالرجاء كال يحقؽ األمؿ في الحياة 
ا ينغص كليس بأىؿ أف يشتاؽ فيو إلى الكلد ألف الكلد إذا عاش بعدؾ لقى مف مكاره الدىر م

عيشو كيسأـ معو الحياة كألنو أيضا ال يبقي الكلد بؿ يفجع بو الكالد كقاؿ أيضا ارتجاال كقد سألو 
 عف كصؼ فرس ينفذه إليو 

 ألػكؼي  كلك أف الجياد فييا  مكقع الخيؿ مف نداؾ طفيؼي 

طفيؼ قميؿ حقير مف قكليـ طؼ لو الشيء كاطؼ كاستطؼ إذا أمكف فالطفيؼ الممكف غير 
ذر يقكؿ كثرة عطاياؾ تحقر كتصغر ما سقت مف الخيؿ كاىديتو حتى كيكف مكقعيا نزرا قميبل المتع

ف كثرت الخيؿ فتككف األلكؼ مف الجياد في الخيؿ التي تيبيا كيركم كلك أف الجياد منيا أم مف  كا 
 الخيؿ.

 ؼ كذاؾ المطيـ المعركؼ  كمف المفظ لفظةه تجمع الكص

ا الخيؿ لفظة كاحدة تجمع أكصافيا كذلؾ المفظ ىك المطيـ كىك يعني مف األلفاظ التي تكصؼ بي
التاـ الجماؿ الذم يسحف كؿ شيء منو عمى حدتو كالمعنى أنؾ أمرتني أف أختار كصؼ فرس 
تيبو لي كالذم اختاره ىك المطيـ كىك المعركؼ عند أىمو كأشار بقكلو كذاؾ إلى الكصؼ ألف 

 المطيـ كصؼ.
  كؿ ما يمنح الشريؼ شريؼي   يارما لنا في الندل عميؾ اختػ
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يريد أنؾ استدعيت الكصؼ فذكرت كصفا كاحدا طاعة ألمرؾ فإما الذم عندم فيك أنو ال اختيار 
 لنا عميؾ فيما تعطي ألف ما منحتو فيك جميؿ شريؼ.

 كقاؿ كقد خيره بيف فرسيف دىماء ككميت 
  كمف لو في الفضائؿ الخير  اخترت دىماء تيف يا مطػر

ىماء أم الدىماء منيما كما تقكؿ اخترت فاضؿ ىذيف أم الفاضؿ منيما تيف بمعنى ىاتيف أراد د
كتا بمعنى ىذه كتثنيتيا تاف كسماه مطرا لكثرة الجكد كقكلو كمف لو أم يا مف لو اإلختيار في 

الفضائؿ يعني تأخذ مختار الفضائؿ كنجيبتيا فتختار منيا ما تريد كيركل الخبر يعني لو االشتيار 
 في الفضائؿ كالخبر في الناس.

  يصدؽ فييا كيكذب النظر  كربما قالت العػيكف كقػد

يقكؿ أنا اخترت الدىماء كالعيكف قد تخطىء فتستحسف ما غيره احسف منو فاف النظر قد يصدؽ 
 فيريؾ الشيء عمى ما ىك بو كقد يكذب فبل يريؾ حقيقة الشيء.

 بػشػري  ما عيب إال بأنو  أنت الذم لك يعاب في مئل

يقكؿ ليس لؾ عيب تعاب بو فمك عبت بشيء ما عبت إال بككنؾ بشرا أم أنت أجؿ قدرا مف أف 
 تككف بشرا أدميا ألف ما فيؾ مف الفضائؿ ال تكف في بشر.

 ؿ كسمر الرماح كالعكػري   كأف إعطاءه الصكاـر كالخي

يقكؿ قدرؾ أف يككف عطاؤؾ  المراد باإلعطاء ىينا األسـ ال المصدر يريد بو العطاء قاؿ ابف جنى
فكؽ ىذا فإذا فعمت ىذا فكأنؾ معيب بو لقمتو باإلضافة إلى محمؾ قاؿ ابف فكرجة أف كاف التفسير 
عمى ما ذكر فيك ىجك ككيؼ ييجي الكبار بأكثر مف أف يقاؿ ما كىبت يسير بجنب قدرؾ فيجيب 

سرافؾ فيو كليس  أف تيب أكثر مف ذلؾ كالذم أراد المتنبي أنيـ لك عابكؾ ما عابكؾ إال بسخائؾ كا 
السخاء ما يعاب بو فيككف كقكؿ النابغة، كال عيب فييـ غير أف سيكفيـ، بيف فمكؿ مف قراًع 

الكتائب، كقكؿ ابف الرقيات، ما نقمكا مف بني أمية غبل أنيـ يحممكف أف غضبكا، كالمعنى أنيـ ال 
كره ابف جنى صحيح فقد يمدح يقدركف مف عيبؾ إال عمى ما اليعاب بو ىذا كبلمو كالذم ذ

اإلنساف الكثير العطاء بأف قدره يقتضي أكثر مما أعطى كما قاؿ أبك الطيب، يا مف إذا كىب 
 الدنيا فقد بخبل، 

  لو يقمكف كمما كثركا  فاضح أعدائو كأنيػـ
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أم يفضح أعداءه بظيكر فضمو عمييـ كتأخرىـ عف مكانو كمحمو كانتقاص عددىـ مف مكاثرتو 
 ،ىـ يقمكف بكثرتيـ كينقصكف بزيادتيـ إذا قيسكا كأضيفكا إليو.حتى كأ

  كمخطىء مف رميو القمري   أعاذؾ اهلل مف سيػامػيػـ

دعا لو أف يحفظو اهلل مف سياـ األعداء كيجكز أف يككف ىذا خبرا لقكلو كمخطىء مف رميو القمر 
مف أف يبمغو سيـ راميو أم أنيـ ال يصيبكنؾ برمييـ كما ال يصيب مف رمى القمر ألنو محبل 

 كذلؾ أنت.
 كأمر سيؼ الدكلة بانفاذ خمع إلى أبي الطيب فقاؿ: 

  خمع األمير كحقو لـ نقضوً   فعمت بنا فعؿ السماء بأرضو

يقكؿ أحيتنا خمع األمير كزانتنا كالبستنا الكشى ألف ىذه المعاني مكجكدة في فعؿ السماء باألرض 
عف الممدكح أضاؼ األرض كميا إليو تفخيما لشأنو كيجكز  كالياء في أرضو يجز أف تككف كناية

أف تككف كنايةن عف السماء كذكره عمى ارادة السقؼ أك ألنو جمع سماكة ككؿ جمع بينو كبيف كاحده 
الياء جاز تذكيره كأراد بالسماء المطر يقكؿ لـ نقض حؽ األمير كما يستحقو مف المدح كقد أتانا 

 ء في األرض.بخمعو ليا فينا تأثير السما
  ككأف حسف نقائيا مف عرضو  فكأف صحة نسجيا مف لفظػو

يقكؿ صفات نسجيا تشبو ألفاظ األمير في جكدتيا كسبلمتيا مف السخافة ككأف نقاءىا مف نقاء 
 عرضو حيث سمـ مما يعاب بو.

ذا ككػمػت إلػى كػريـو رأيو   في الجكد بأف مذيقو مف محضوً   كا 

زكج كالمحض الخالص يقكؿ إذا فكضت األمر في الجكد إلى الكريـ كلـ المذيؽ الممذكؽ كىك المم
تقترح عميو شيئا بأف معيب الرأم مف صحيحو ألف المعيب ال يعطي شيئا عمى كثرة السؤاؿ 

 كاإللحاح عميو كالخالص الرأم ال يحكج إلى السؤاؿ بؿ يعطى عمى طبيعة جكده ككرمو.
 كقاؿ أيضا يمدحو 

  لكال ادكار كداعو كزيالو  بمثالوال الحمـ جاد بو كال 

الزياؿ كالمزايمة كالمفارقة يصؼ شدة ىجر الحبيب كأنو اليأتيو في النكـ أيضا كىـ إذا كصفكا 
الخياؿ باالمتناع مف الزيارة في النـك أرادكا بو شدة ىجر الحبيب كما قاؿ، صدت كعممت الصدكد 

ا يصفكف الحبيب بشدة اليجر يجعمكف ىجر خياليا، كال يتصكر تعميـ الخياؿ الصدكد كلكنيـ لم
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الخياؿ نكعا مف صدكده يقكؿ لـ يجد الحمـ بالحبيب أم لـ أره في النـك كال رأيت خيالو لكال أني 
تذكرت كداعو كمفارقتو ككاصمت الفكر فيو ليبل كنيارا لما جاءني خيالو كالمعنى تذكرم في اليقظة 

غفمت عف ذكره لـ أره في النـك يعني أف مكجب رؤية  الكداع كالفراؽ أراني في النـك خيالو كلك
الخياؿ استدامتو ذكر الكداع كالفراؽ كجكد الحمـ بالحبيب جكده بمثالو كجعؿ أبك الطيب ذلؾ 

شيئيف ظنا منو أنو يرل الحبيب في النكـ كيرل خيالو كرؤية الحبيب في النـك رؤية خيالو ال رؤية 
 شخصو بعينو.

  كانت إعادتو خياؿ خيالوً   خيالوي إف المعيد لنا المناـ 

يقكؿ إف الذم اعاد المناـ لنا خيالو فأراناه في النـك كاف ذلؾ الذم أرانا خياؿ الخياؿ يعني أنا كنا 
نصكر ألنفسنا في اليقظة خيالو فالذم رأيناه في النـك كاف خياؿ ذلؾ الذم كاف يتصكر لنا فيك 

ف أنو يدـك عمى ذكر الحبيب كذكر حاؿ الكداع كالفراؽ خياؿ الخياؿ كىذا البيت تأكيد لما قبمو م
قاؿ ابف جنى يقكؿ إنما رأينا اآلف في النـك شيئا كنا رأيناه في النـك قبؿ فصار ما رؤل ثانيا خياؿ 
ما رؤل أكال ىك خيالو فصار الثاني خياؿ الخياؿ ىذا كبلمو كىك باطؿ ألنو إف رآه ثالثا رآل خياؿ 

يرل خياؿ الخياؿ الثالث كىذا ال ينقطع كقكلو إف المعيد لنا المناـ خيالو  خيالو ككذلؾ في الرابع
ف لـ يحمـ بو قبؿ كالعكد قد يطمؽ عمى االبتداء كقكؿ  يجكز أف يريد بو االبتداء فسماه اعادة كا 
الشاعر، كماء كمكف الزيت قد عاد آجنا، يريد قد صار آجنا كىك كثير كيجكز أف يريد اإلعادة 

كقكلو كانت إعادتو أم كقعت كحصمت كال يختاج في الككف إذا كاف بمعنى الكقكع  عمى حقيقتيا
إلى الخبر كخياؿ خيالو منصكبه باإلعادة ال بخبر كانت كيجكز أف تككف اإلعادة بمعنى المعادة 

 سمى المفعكؿ بالمصدر فيككف نصب خياؿ خيالو بخبر كانت كىذا قكؿ ابف جنى.

  مف ليس يخطر أف نراه ببالو  وبتنا يناكلنا المػداـ بػكػفػ

يحكي في ىذا البيت حاؿ رؤيتو خياؿ الخياؿ في المناـ يقكؿ رأيناه يعاطينا الشراب بكفو كما كاف 
يجرم عمى قمبو أف نراه لممسافة البعيدة بيننا كالشاعر يجعؿ ما يراه في النـك كأنو يراه في اليقظة 

ي، عميؾ سكر الكرا إف جئت كسنانا، كقاؿ قيس ابف كمف قكؿ البحترم، أراد دكنؾ يقظانا كيأذف ل
 الخطيـ، ما تمنعي يقظي فقد تؤتينو، في النـك غير مصرد محسكب، 

  كنناؿ عيف الشمس مف خمخالو  نجني الككاكب مف قبلئد جػيدة
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جعؿ فرائد قبلدتو مثؿ الككاكب كجعؿ خمخالو كالشمس في التشبيو كجعؿ مدة يده عمى تمؾ الفرائد 
لى الخمخاؿ نيبل لعيف الشمس كيجكز أف يككف التشبيو في البعد ال في الصكرة أم جنيا  لمككاكب كا 

 ما كنا نظف أف نراه فمما رأيناه صرنا كأنا نرل بقبلئده الككاكب كبخمخالو الشمس 
 كسكنتـ ظف الفؤاد الكالو  بنتـ عف العيف القريحة فيكـ

متـ عف مرأل العيف التي قرحت بالبكاء في سببكـ ىذا البيت تأكيد لما ذكر فيما قبؿ يقكؿ ارتح
كنزلتـ في ظني كفكرم أم في قمبي فميس يخمك القمب مف ذكراكـ كيركل طي الفؤاد كما يقاؿ 

ضمف الفؤاد كىذا مف قكؿ اآلخر، لئف بعدت عني لقد سكنت قمبي، كمثمو البف المعتز، إنا عمى 
 البعاد كالتفرؽ، لنمتقي بالذكر إف لـ نمتؽ، 

  كسمحتـ كسماحكـ مف مالو  دنكتـ كدنككـ مػف عػنػدهف

يقكؿ قربتـ مني برؤيتي إياكـ في النـك كىذا القرب مف عند العاشؽ أك مف عند الفؤاد ألنو إنما 
أراكـ بتفكره كتعمؽ قمبو بكـ كلك خبل القمب منكـ لـ يحصؿ ىذا الدنك فإذف ال منة لكـ في ىذا 

مف مالو كىذا كمو معنى قكؿ ابف جنى القمب استدناكـ بتفكره الكصؿ ككأنكـ سمحتـ عميو بشيء 
فالدنك مف قبؿ القمب ال مف قبمكـ كسمحتـ بالزيارة لكثرة فكره فيكـ ككأف السماح إنما ىك عمى 

 التحصيؿ منو ال منكـ كلما ذكر السماح ذكر الماؿ لتجانس الصنعة 
  إذ كاف ييجرنا زماف كصالو  إني ألبغض طيؼ مف أحببتو

أم أبغض طيؼ الحبيب ألف رؤيتي الطيؼ عنكاف اليجر إذ ال أراه إال في حاؿ فراؽ الحبيب 
ككاف مف حقو أف يقكؿ إذ كاف يكاصمني زماف اليجراف ألف ىجراف الطيؼ زماف الكصاؿ ال يكجب 
بغضا لو إذ ال حاجة بو إلى الطيؼ زماف الكصاؿ كلكنو قمب الكبلـ عمى معنى أف ىجرانو زماف 

 ؿ يكجب كصالو زماف اليجراف الكصا
 فارقتو فحدثف مف ترحالو  مثؿ الصبابة كالكآبة كاألسى

يقكؿ ييجرنا الطيؼ زماف الكصاؿ ىجر ىذه األشياء أك بغضو مثؿ بغض ىذه األشياء التي 
 حدثت مف ترحاؿ الحبيب 

 بمبالو مف عفتي ما ذقت مف  كقد استقدت مف اليكل كأذقتو

القصاص كىذا مثؿ يريد بو كاف اليكل يؤذيني كالحبيب غائب فمما استقدت طمبت القكد كىك 
 حضر عصياني داعية اليكل كتعففي عما يجرني إليو جزاء لو كالبمباؿ الحزف 
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  تستجفؿ الضرغاـ عف أشبالو  كلقد ذخرت لكؿ أرض ساعة

لكؿ ارض معناه ألفتتاح كؿ أرض فحذؼ المضاؼ كتستجفؿ تستدعي سرعتو في اليرب مف 
يـ جفؿ الظميـ كأجفؿ إذا أسرع ككنى بالساعة عف قصر المدة التي يستكلي عمييا كسرعة قكل

تمكنو منيا يقكؿ ادخرت لفتح كؿ أرض ساعة شديدة تحمؿ األسد عمى الفرار عف أشبالو لشدتيا 
 كىكليا 

  ضرب يجكؿ المكت في أجكالو  تمقى الكجكه بيا الكجكه كبينػيػا

كجاؿ يقكؿ يتبلقى بتمؾ الساعة الفريقاف كبنيما ضرب يدكرالمكت في أجكالو نكاحيو كاحدىا جكؿ 
 نكاحي ذلؾ الضرب 

  كسقيت مف نادمت مف جريالو  كلقد خبأت مف الكبلـ سبلفػو

السبلؼ أجكد الخمر كىك الذم انعصر مف العنب مف غير كطأ كالجلاير ما كاف منو أحمر كىك 
لخمر يقكؿ الذم رأل الناس كسمعكه مف كبلمي دكف السبلؼ كالمعركؼ في الجلاير أنو لكف ا

 يمنزلو الجلاير مف السبلفة أم لـ أخرج ليـ مختار شعرم كجيد كبلمي 
ذا تعثرت الجياد بسيموً    برزت غير معثرو بجبالوً   كا 

يقكؿ الفصحاء كالشعراء إذا تعثركا بالكبلـ السيؿ سبقتيـ غير متعثر بحزه يعني إذا لـ يقدركا عمى 
مستعمؿ كنت قادرا عمى الغريب الميمؿ فجعؿ الجياد مثبل لمبمغاء كالسيؿ كالجباؿ مثبل السيؿ ال

 لسيؿ الكبلـ كصعبو الممتنًع.
 مػغػتػالػوً  معتاده مجتابو  كحكمت في البمد العراء بناعجو 

الناعج األبيض الكريـ مف اإلبؿ كالعراء كاألرض الكاسعة الخالية يقكؿ حكمت فييا بجمؿو قد اعتاد 
السفر كقطع الفمكات كمعنى حكت فيو قطعت بو عمى ما قدرت كما أردت العتمادم عمى قكة 

 مطيتي كالمغتاؿ الميمؾ يريد الذم يفنيو بالسير.
 كيزيد كقت جماميا ككبللػوً   يمشي كما عدت المطي كراءه

يا أم يمشي ىذا الناعج مثؿ مشي يسبؽ عدك اإلبؿ فيك يمشي كالمطي كراءه تعدك كيزيد عمي
 مشيا إذا كاف كاال كالمطي جامةه.

 فيفكتيا متجفبل بعقالػوً   كتراع غير معقبلتو حكلوي 

 أم تراع المطايا كىي غير معقكلة كيشتد عدكىا كىذا الناعج يسبقيا كىك معقكؿ 
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  كغدا المراح كراح في إرقالوً   فغدا النجاع كراح في أخفافػوً 

 اح في قكائمو كىك نشيط في العدك كالنشاط في ارقالو.يقكؿ بسيره أدرؾ ما طمب مف النجاح فالنج
  كشققت خيس الممؾ عف ريبالو  كشركت دكلة ىاشـ في سيفيػا

أم صرت مشاركا لدكلة الخميفة في سيؼ دكلتو أم ىك سيفي كما أنو سيؼ دكلة ىاشـ كتكصمت 
 إلى أسد الممؾ بشؽ الخيس إليو.

 بجمالوً  سة خكفوينسى الفري  عف ذا الذم حـر الميكث كمالوي 

يقكؿ شققت خيس الممؾ عف الميث الذم لـ يعط الميكث ما أعطى مف الكماؿ ف ذلؾ أنو ينسى 
فريستو الخكؼ بجمالو كىك أنو يبيره بحسنو فيشغمو عف الخكؼ كالخكؼ مضاؼ إلى المفعكؿ 

 ألنو المخكؼ كمف ركل خكفيا فالمصدر مضاؼ إلى الفاعؿ ألف الفريسة ىي الخائفة.
  كيرل المحبة كىي مف آكالوً   ضع األمراء حكؿ سريرهكتكا

األمراء يتكاضعكف لو يقبمكف األرض حكؿ سريره كيظيركف لو المحبة كىي مف أرزاقو كاقكاتو يعني 
 أنو محبكب لكؿ أحد.

 ؿ نكالًو كينيؿ قبؿ سؤالوً   كيميت قبؿ قتالو كيبش قب

 مسائؿ قبؿ أف يعطيو كيعطيو قبؿ أف يسألو.أم ييمؾ العدك بخكفو كىيبتو قبؿ اف يقاتمو كيبش ل
  أغناه مقبميا عف استعجالوً   أف الرياح إاذ عمدف لناخرو 

ىذا مثؿ لعجمتو في العطاء كسبقو السائؿ يقكؿ الرياح إذا عمدت لمنتظرىا أغنت عف أف استعجاؿ 
 كالركاية الصحيحة مقبميا بفتح الباء أم أقباليا.

  حتى تساكل الناس في إفضالوً   أعطى كمف عمى الممكؾ بعفكه

أم لـ يخؿ أحد مف أفضالو عميو فيـ بالسكية كمف دكف الممكؾ يعطييـ كالممكؾ تحت منتو كعفكه 
 عنيـ.

ذا غنكا بعطائو عف ىػزهً  لى فأغنى أف يقكلكا كالوً   كا    كا 

 ه أم إذا استغنى الناس بما يعطييـ عف أم يحرككه تابع بيف العطاء فأغناىـ عف أف يسئمك 
  حسد لسائمًو عمى إقبلًلو  ككأنما جدكاه مف إكثاره

 يقكؿ الكثاره العطاء كأنو يحسد سائمو عمى الفقر كالقمة فيعطى عطاء كثيرا ليصير مثمو فقيرا.
 كطمعف حيف طمعف دكف منالوً   غرب النجـك فغرف دكف ىمكموً 
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ربيا كطمعت النجـك مف يقكؿ النجكـ تغكر كىمتو كراء مغارىا ألف ىمتو بمغت أقصى مف مغا
مشارقيا كالنجـك دكف ما ناؿ بيمتو كبمغتو ىمتو كالمعنى مغرب النجـك كمطمعيا أقرب مف مبمغ 

رادتو كيجكز أف يككف المعنى أف مناؿ الممدكح أبعد مف مطمع النجـك أم ال تصيبو أعداؤه  ىمتو كا 
 كال يبمغكف منالو.

  في إلوً كيزيد مف أعدائو   كاهلل يسعد كؿ يكـو جػدهي 

أم اهلل تعالى يجدد كؿ يـك سعادةن بجده كيزيد مف اعدائو في أكليائو ألنو يجيبيـ إليو فيكالكنو 
 كيحبكنو.

  ميجاتيـ لجرت عمى إقبالو  لك لـ تكف تجرم عمى أسيافو

قبالو فكاف سيؼ إقبالو يقتميـ.  أم لك لـ يقتؿ اعداءه بسيفو ماتكا مف قكة جده كا 
 إال دماءىـ عمى سربالػوً   ميو مف الكغالـ يترككا أثران ع

 أم لما قاتؿ األعداء لـ يؤثركا فيو أثرا غير تمطيخ فميصو بدمائيـ.
  كبمثمًو انفصمت عرل اقتالوً   فممثمو جمع العرمـر نفسػو

يريد بمثمو نفسو ال غيره يقكؿ اجتماع الجيش لو أم منو كيجكز أف يككف المعنى أنيـ إنما 
يسبييـ كيسمبيـ كيغنميـ فيـ كأنيـ إنما جمعكا أنفسيـ لو كبمثمو انكسرت قكل  يجتمعكف لو ألنو

 اعدائو كانفصاـ العرل يريد بو اإلنكسار كاالنفبلؿ كالتفرؽ كاالقتاؿ االعداء كاحدىا قتؿ.
  ال تكذبف فمست مف أشكالوً   يا أييا القمر المباىي كجيو

ب فإنؾ لست مف امثالو في الحسف كالنكر يعني أف يقكؿ لمقمر ال تسمعف الكذب كال يقالف لؾ الكذ
مف قاؿ لؾ أنؾ مثمو فقد كذبت كجعؿ القمر مباىيا كجيو ألنو بحسنو كزيادتو كؿ ليمة كأنو يباىي 

 كجيو.
ذا طما البحر المحيط فقؿ لو  دع ذا فإنؾ عاجز عف حالوً   كا 

 لو في الجكد.أم إذا امتؤل البحر ماء فقؿ لو دع ذا االمتبلء فإنؾ ال تبمغ حا
 أفػعػالػوً  أفعاليـ ألبػف بػبل  كىب الذم كرث الجدكد كما رأل

يقكؿ كىب ما كرثيـ مف الماؿ كالمآثر كميا فكىب الماؿ لمعفاة كترؾ مفاخر ابائو لقكمو غير 
مفتخر بيا ألنو يرل االفتخار بفعؿ نفسو كال يرل أفعاؿ الجدكد شرفا دكف أف يبنى عمييا كأخذ 

لمعنى فقاؿ، فخرت بنفسي ال بقكمي مكفرا، عمى ناقصي قكمي مآثر أسرتي، كقريب الرضى ىذا ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 412 

ذا افتخرت بأعظـو مقبكرةو، فالناس بيف مكذبو كمصدًؽ، فأقـ لنفسؾ  مف ىذا المعنى قكؿ كشاجـ، كا 
ف أحسابنا  في انتسابؾ شاىدان، بحديث مجدو لمقديـ محقًؽ، كأكؿ ىذا المعنى لممتككؿ الميثي، لسنا كا 

، نبني كما كانت أكائمنا، تبني كنفعؿ مثؿ ما فعمكا، كر   مت، يكمان عمى األحساب نتكؿي
 بطكالػوً  قصد العداة مف القنا  حتى إذا فنى التراث سكل العمى

ف ترؾ ىك االفتخار بيا يقكؿ  قكلو فنى التراث سكل العمى ألف الماؿ يفنى باليبة كالعمي ال تفنى كا 
 ث شيء قصد األعداء بالرماح الطكاؿ.لنا لـ يبؽ مف الماؿ المكرك 

  فكؽ الحديد كجر مف أذيالو  كبأرعف لبس العجاج إلييػـ

األرعف الجيش العظيـ شبو برعف الجبؿ كىك الشخص منو يقكؿ قصد العدك بجيش عظيـ كقد لبس 
 ذلؾ الجيش فكؽ الحديد العجاج كجز ذيؿ العجاج كالجيش كمما كاف أكثر كاف العجاج أكثر.

  أك غض عنو الطرؼ مف إجبللوً   قذل النيػار بػنػقػعػو فكأنما

أم اظمـ النيار حتى كأ،ما كقع في ضكئو قذل مف الغبار يعني أف الغبار غطى ضكء النيار 
فصار كالقذل في عينو أك كاف النيار غض طرفو اجبلال لو كطرؼ النيار كىك الشمس فالمعنى 

 كاثفو.أف ىذا الغبار نقص مف ضكء الشمس كسترىا بت
 كشمػالػوً  في قمبو كيمينوً   الجيش جيشؾ غير أنؾ جيشوي 

يقكؿ الجيش في الحقيقة جيشؾ فكؿ جيش سكل جيشؾ فميس بجيش لكنؾ جيش جيشؾ ألنيـ بؾ 
يتقككف كالقمب كالجناحاف بؾ قكتيـ كىذا مف قكؿ الطاءم، لك لـ يقد جحفبل يكـ الكغا لغدا، مف 

 نفسو كحدىا في جحفؿو لجب، 
 كتنازؿ األبطاؿ عف أبطالوً   لطعاف المر عف فرسانوترد ا

ىذا تفسير لقكلو أنؾ جيشو يقكؿ تقاتؿ عف فرساف جيشؾ فيقع عميؾ الطعاف المر دكنيـ كتقاتؿ 
 ابطاؿ اعداءؾ عف أبطاؿ جيشؾ فتكفييـ القتاؿ كمقاساة الطعاف.

  يا مف يريد حياتو لرجالوً   كؿ يريد رجاؿ لحػياتػو

يريدكف رجاليـ ليدفعكا عنيـ كيحمكىـ عف اعدائيـ ليبقكا كيسممكا كأنت تريد أف  يقكؿ كؿ الممكؾ
 تبقى كتسمـ لتدافع عف رجالؾ كتحامى دكنيـ كىذا غاية الكـر كالشجاعة.

 أىكالػوً  ال تختطي إال عمى  دكف الحبلكة في الزماف مرارةه 
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ز تمؾ المرارة إال بارتكاب األىكاؿ يقكؿ ال يكصؿ إلى حبلكة الزماف إال بعد ذكؽ مرارتو كال تتجاك 
كما قاؿ، كال بد دكف الشيد مف إبر النحؿ، كقكلو عمى أىكالو عمي يتضمف معنى الرككب أم 

 تركب إلى حبلكة أىكاؿ الزماف لمكصكؿ إلييا كما يقاؿ ال تقطع الفبلة إال عمى اإلبؿ 

  كسعى بمنصمو إلى آمالوً   فمذاؾ جاكزىا عمى كحده

د عمٌي بكجكد المممكة كىي حبلة الزماف ألنو ال يركب األىكاؿ غيره كسعى بسيفو إلى أم فميذا تكح
 ما كاف يأممو فأدركو حيف طمبو بالسيؼ.

 كقاؿ أيضا يمدحو.
  كمف ارتياحؾ في غماـو دائـً   أنا منؾ بيف فضائؿ كمكػارـً 

عمؾ كمف اىتزازؾ يقكؿ أنا منؾ بيف فضائؿ ذاتيةو كىي أكصاؼ ذاتؾ كمكاـر فعمية ىي صفات ف
 لمعطاء في غماـ يدـك لي مطره.

 .فيما أالحظو بعيني حالػـ  كمف احتقارؾ كؿ مف تحبكبو

نما أراه حمما كما في قكلو فيما  يقكؿ أستعظـ احتقارؾ ما تعطيو حتى كأني ال أعاينو في اليقظة كا 
 أالحظو نكرةه كأنو قاؿ في شيء أالحظو كليست بمكصكلة.

  حتى ببلؾ فكنت عيف الصارـً   ؾ سػيفػيػاإف الخميفة لـ يسم

 أم لـ يسمؾ الخميفة سيؼ الدكلة إال بعد أف جربؾ فكنت صارما حقيقةن.
ذا تختـ كنت فص الخاتـً   فإذا تتكج كنت درة تاجػوً    كا 

 يقكؿ الخميفة يتجمؿ بؾ تجمؿ التاج بالدر كالخاتـ بالفص.
ذا انتضاؾ عمى العدل في معرؾو   بػالػقػائـً  كفوي ىمككا كضاقت   كا 

ذا جردؾ عمى عدك ىمؾ ذلؾ العدك كعجز عف حممؾ يعني أنؾ أجؿ مف أف تككف سيفو.  يقكؿ كا 
  في كصفو كأضاؽ ذرع الكاتـً   أبدل سخاؤؾ عجز كؿ مشمػرو 

أم مف تشمر لكصؼ جكدؾ أظير جكدؾ عف كصفؾ كما قاؿ، ككؿ مف أبدع في كصفو، أصبح 
كدؾ ضاؽ ذرعو ألنو يريد أف يصؼ جكدؾ كيعمـ عجزه منسكبا إلى العي، كمف كتـ كصؼ ج

 فيضيؽ صدره لذلؾ.
 كقاؿ يمدح سيؼ الدكلة كقد أمر لو بفرس دىماء كجارية.

  كام قمكًب ىذا الركب شاقا  أيدرم الربػع أم دـو أراقػا
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يقكؿ ىذا الربع ىؿ يدرم ما فعؿ مف إراقة دمي كحمؿ قمبي عمى الشكؽ كىذا استفياـ انكار 
ظاـ لما فعمو الربع مف قتمو بشكقو إلى أحبتو كذلؾ أف الربع ىيج لو شكقا كجدد لو ذكر كاستع

 األحبة ككاف مف حؽ ترتيب الكبلـ أف يقدـ في اإلرادة.
  تبلقى في جسكـو ما تبلقي  لنا كألىمػو أبػدان قػمػكبه 

ني نحف نذكرىـ كىـ يقكؿ لنا كلمذيف كانكا أىؿ ىذا الربع قمكبه تتبلقى في جسكـو ما تتبلقى يع
يذكركننا فكأننا نتبلقى بالقمكب كما قاؿ ابف المعتز، إنا عمى البعاد كالتفرًؽ، لنمتقي بالذكر إف لـ 

 نمتًؽ، 
 عفاه مف حدا بيـ كساقا  كما عفت الرياح لو محبلن 

انو يقكؿ لـ تعؼ الرياح ليذا الربع مينزال فبل ذنب لمريح في دركس منازلو إنما عفاه الحادم بسك
كالسائؽ ألنيـ لك لـ يخرجكا منو لما درس الربع كىذا قريب مف قكؿ أبي الشيص، ما فرؽ األلؼ 
بعد اهلل إال اإلبؿ، كالناس يمحكف غراب البيت لما جيمكا، كما إذا صاح غراب في الديار احتممكا، 

 ،  كال عمى ظيًر غراب البيت تطكم الرحؿي، كما غراب البيت إال ناقةه أك جمؿي
 فحمؿ كؿ قمب ما أطاقػا  ت ىكل األحبة كاف عدالن فمي

أم ليت ىكل األحباب كاف عادال في فعمو فكاف يحمؿ عمى كؿ قمب بقدر طاقتو كفي ىذا اشارة 
ف اليكل حممو ما ال يطيقو جكرا عميو.  إلى أنو اعشؽ العشاؽ كا 

 فصارت كميا لمدمع مأقا  نظرت إلييـ كالعيف شكرم

د ارتحاليـ كالعيف ممتمئة بالماء فساؿ الماء مف جميع جكانبيا المتبلئيا أم نظرت إلى األحبة عن
 بالماء حتى كاف جميع الجكانب مآؽو لسيبلف الدمع منيا.

  كأعطاني مف السقـ المحاقا  كقد أخذ التماـ البدر فػييػـ

اؽ أم الحبيب الذم ىك كالبدر أخذ التماـ في الحسف كالنكر كأنا لسقمي كأنو اعطاني المح
كالمعنى أنو كاف في الحسف كالبدر ممتمئا نكرا كبياء ككنت أنا في الدقة كالقمر في المحاؽ كمف 

 ىذا أخذ قكلو مف قاؿ، يا مف يحاكي البدر عند تمامًو، أرحـ فتنى يحكيو عند محاقو، 
 يقكد ببل أزمتيا النياقػا  كبيف الفرع كالقدميف نكر
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بعضو كصفو بأنو مف فرقو إلى قدمو نكر كف نياؽ الركب لما جعمو بدرا كالبدر ال يخص النكر 
تيتدم بنكره فكأنو يقكدىا ببل أزمتيا كيجكز أف يريد بالنكر كجيو كذلؾ أنو أراد أف يذكر تفصيؿ 

 المحاسف التي بيف شعره كقديمو فذكرىا كاحدا كاحدا كبدا بالكجو ثـ ثنى بالطرؼ.

 دىػاقػا بيا نقص سقانييا  كطرؼ إف سقى العشاؽ كأسان 

 كأف عميو مف حدؽ نطاقػا  كخصر تثبت األبصػار فػيو

قاؿ ابف حنى أم تؤثر األبصار في خصره لنعمتو كبضاضتو يقكؿ تأثر خصره بالنظر إليو فكأف 
عميو نطاقا مف آثار األحداؽ قاؿ ابف فكرجة كيؼ تؤثر العيف في الخصر كىي ال تصؿ إليو ألف 

فالخصر ال يكصؼ بالنعكمة كالرقة إنما يكصؼ بيا الخدكد  الخصر اليتجرد مف الثياب كأيضا
كالكجنات كأراد المتنبي أف األبصار تثبت في خصره استحسانا لو كتكثر عميو مف الجكانب حتى 

تصير كالنطاؽ عميو كىذا منقكؿ مف قكؿ بشار، كمكمبلتو بالعيكف طرقننا كرجعف ممسا، يريد أنيف 
ف كرؤسيف حتى كأف ليف أكميبل مف العيكف ىذا كبلمو كىك لحسنيف تعمكا األبصار إلى كجكىي

صحيح كقد نقؿ أبك الطيب العيف إلى الخصر كاإلكميؿ إلى النطاؽ كالسرم المكصمٌي كشؼ عف 
 ىذا المعنى في قكلو، أحاطت عيكف العاشقيف بخصرًه، فيف لو كف النطاؽ نطاؽ، 

 الدفػاقػا كرمحي كاليممعة  سمى عف سيرتي فرسي كسيفي

اليممعة الناقة السريعة كالدفاؽ كالدفاؽ المتدفقة في السير يقكؿ لممرأة سمى عف حاؿ سيرم ىذه 
األشياء يعني أ،ق كاف كحده كلـ يصحبو غير ما ذكر فبل يستخبر عف سيره غير الفرس كالرمح 

 كالسيؼ كالناقة.
 كالعراقػا كنكبنا السماكة  تركنا مف كراء العيس نجدا

ركفة يقكؿ ممنا عف طريؽ السماكة كطريؽ العراؽ كخمفنا نجدا كراءنا يعني في السماكة قرية مع
 القصد إلى الممدكح.

  لسيؼ الدكلة الممؾ ائتبلقا  فما زالت ترل كالميؿ داجو 

االئتبلؽ البريؽ يقاؿ ائتمؽ البرؽ كتألؽ إذا لمع يقكؿ لـ تزؿ العيس ترل نكر كجيو سيؼ الدكلة 
كؿ عبد بف الحسحاس، إذا نحف أدلجنا فأنت أمامنا، كفى لمطايانا في ظممة الميؿ كىذا مف ق

بكجيؾ ىاديا، كمثمو قكؿ أبي الطمحاف القيني، أضاءت ليـ أحسابيـ ككجكىيـ، دل الميؿ حتى 
 نظـ الجزع ثاقبو، 
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  إذا فتحت مناخرىا انتشاقا  أدلتيا رياح المسؾ مػنػو

تشاقيا رياح المسؾ منو إذا فتحت مناخرىا كىذا يقكؿ أدلة العيس في طريقيا إلى سيؼ الدكلة ان
 مف قكؿ أبي العتاىية، كلك أف ركبا أممكؾ لقادىـ، نسميؾ حتى يستدؿ بؾ الركب، 

 الرفػاقػا فمـ تتعرضيف لو  أباح الكحش يا كحش األعادم

كيركم أباحؾ أييا الكحش األعادم التعرض القصد يقكؿ لمكحش قد أباحؾ أعداءه بأف قتميـ فمـ 
تقصديف الرفاؽ التي تسير إليو كالتقدير فمـ تتعرضيف لو أم رفاؽ كىي جمع رفقة كىي الجماعة 

 في السفر.
 لكفؾ عف رذايانا كعاقا  كلك تبعت ما طرحت قناهي 

الرذايا الميازيؿ مف اإلبؿ كاحدىا رذية كتبع بمعنى اتبع يقكؿ لمكحش لك تتبعت ما طرحت رماحو 
 يانا كلكاف لؾ فيو كفاية عف التعرض لنا.مف القتمى لكفؾ ذلؾ عف مطا

  مف النيراًف لـ نخؼ احتراقا  كلك سرنا إليو فػي طػريؽو 

يقكؿ نحف آمنكف في طريقنا إليو حتى لك سرنا في النيراف ما قدرت عمى احراقنا يذكر أمف 
 السالكيف في طرؽ الكيتو.

  إلى مف يتقكف لو شقاقا  إماـ لؤلئمة مف قػريشو 

ماـ لمخمفاء يتقدميـ إلى مف يخالفيـ كتقدـ اإلماـ لممتقديمف كقكلو يتقكف لو شقاقا يعني يقكؿ ىك إ
 عدكا يحذركف خبلفو كيتقدمكف إليو ليكفييـ ذلؾ العدك ثـ فسر ىذه اإلمامة فقاؿ 

 كلمييجاء حيف تقـك ساقػا  يككف ليـ إذا غضبكا حساما

  ضاقاإذا فيؽ المكر دمان ك   فبل تستنكركف لو ابتسامػا

الفيؽ اإلمتبلء كالمتفييؽ الذم يفيؽ فمو بالكبلـ يقكؿ ال تنكر تبسمو في أىكاؿ ساعة الحرب كىك 
 عند ضيؽ المكر بازدحاـ األبطاؿ كامتبلئو بالدـ ثـ ذكر عمة ترؾ اإلنكار لتبسمو فقاؿ.

 كحمؿ ىمو الخيؿ العتاقػا  كقد ضمنت لو الميج العكالي

ألف الرماح ضمنت لو أركاح األعداء فإزىاقيا في ضماف األرماح  يقكؿ ال كمفة عميو في الحرب
ذا ىـ بأمرو أدركو عمى ظيكر خيمو كىي حاممة ىمو كقد فسر ىذا في قكلو   كا 

ف بعدكا جعمنيـ طراقا  إذا أنعمف في آثػار قػكـو    كا 
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صير الطرؽ نعؿ تحت نعؿ يقكؿ إذا أنعمت خيمو لقصد قـك أدركتيـ فداستيـ بحكافرىا حتى ت
ف بعد المطمكبكف.  جمكدىـ كلحكميـ طراقا لنعاليا كا 

ف نقع الصريخ إلى مكافو   نصبف لو مؤلمةن دقػاقػا  كا 

النقع ذىاب الصكت كبعده كالصريخ المستغيث ىينا كمعنى نقع الصريخ نقع صكت الصريح 
ف صكت فحذؼ المضاؼ كالمؤلمة المحددة يريد آذانيا كآذاف الخيؿ تكصؼ بالدقة يقكؿ إذا سمع

ف كاف يدعك الصريخ غيرىف كىك  الصريخ نصبف آذانيا الستماعو ألنيف تعكدف إجابة الصريخ كا 
 معنى قكلو إلى مكاف يعني إلى مكاف سكل مكانيف.

  ككاف المبث بينيما فكاقا  فكاف الطعف بينيما جكابا

الفكاؽ أيضا الشيقة الفكاؽ كالفكاؽ قدر ما بيف الحمبتيف كيضرب مثبل في السرعة كالمبث القميؿ ك 
الغالبة لبلنساف يقكؿ تجيب خيمو الصريخ بالطعاف مف غير لبث في اجابتو فتجعؿ الطعف جكابا 
 كقدر المبث بيف اإلجابة كبيف دعاء الصريخ قدر فكاؽ ناقة أك فكاؽ إنساف يعني ال لبث بينيما.

  معاكدةن فكراسيا العناقا  مبلقيةن نكاصييا المنػايا

صي خيمو المنايا كتعاكد فكارسيا معانقةن األبطاؿ كىي آخر حالة في الحرب كأكليا أم تقابؿ نكا
المبلقاة مف بعيد ثـ المراماة بالسياـ ثـ المنازلة بالرماح ثـ المنازلة إلى األقراف ثـ المعانقة 

 كانتصب مبلقية كمعاكدة عمى الحاؿ مف الخيؿ كالعامؿ فييا المصدر في قكلو ككاف الطعف.
  كقد ضرب العجاج ليا ركاقا  ماحوي فكؽ الػيػكادمتبيت ر 

يريد باليكادم اعناؽ الخيؿ يقكؿ تبيت رماحو فكؽ اعناقيا أم ال ينزؿ بالميؿ أخذا بالحـز ككأنيا 
 مف العجاج تحت ركاؽ.

  عممف بو اصطباحا كاغتباقا  تميؿ كأف في األبطاؿ خمران 

كحا كغبكقا فيي لسكرىا تميؿ كميبلنيا إنما ىك أم تميؿ رماحو في األبطاؿ كأنيا عمت الخمر صب
 لمينيا كىذا مف قكؿ البحترم، يتعثرف في النحكر كفي األكجو سكران لما شربف الدماءا، 

  فمـ يسكر كجاد فما أفاقا  تعجبت المداـ كقد حساىا

أم شرب الخمر فمـ تغمبو الخمر عمى عقمو حتى تعجبت حيف لـ تقدر عمى عقمو كذلؾ لقكتو 
 متانتو كلما جاد بالماؿ لـ يفؽ مف سكر الجكد.ك 

  .في الكثرة فاؽ الشعر األمطار أيضا يعني كثرت عطاياه ككثرت األشعار في مدحو أقاـ الشعر ببابو منتظرا لعطائو فمما فاقت عطاياه األمطار
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 ػػػصػػػػػػػداقػػػػػػػػػػػاالػػػػ ككفػػػػػػػينػػػػػػػا الػػػػػػػقػػػػػػػياف بػػػػػػػو  كزنا قيمة الدىماء منو

إنما قاؿ ىذا ألنو أعطاه فرسا كجارية فقا لكزنا قيمة الفرس مف الشعر كبذلنا مير الجارية منو أم 
ممكنا الجارية الفرس بالشعر كسمى قيمة الجارية صداقا ألف القيمة لؤلمة كالصداؽ لمحرة حيث 

 تستحؿ األمة بالثمف كما تستحؿ الحرة بالمير.
  كلمكـر الذم لؾ أف يباقي  رتياحؾ أف يبارمكحاشا أل

استدرؾ في ىذا البيت ما ذكره في البيت األكؿ مف كزف قيمة الفرس كصداؽ الجارية مف الشعر 
ألنو جعؿ شعره في مقابمة عطائو فقاؿ في ىذا البيت ال يبارم ارتياحؾ لمعطاء بشيء ألنو أكثر 

نو أبقى مف كـر غيرؾ كحاشا كممة تكضع مف أف يعارضو شيء ككرمؾ ال يباىي بالبقاء أل
لبلستثناء كالتبعيد لمشيء كيجكز أف يككف ىذا البيت غير متعمؽ بما قبمو يخبر فيو عف ارتياحو 

 الذم ىك أكثر مف ارتياح غيره ككرمو الذم ىك أبقى مف كـر غيره.
  تراجعت القرـك لو حقاقا  كلكنا نداعب منؾ قػرمػا

ألكؿ في البيت الذم قبمو كالمداعبة الممازحة كالقـر الفحؿ الذم ترؾ مف ىذا البيت يؤكد الكجو ا
العمؿ لمفحمة كالحقاؽ جمع حقة كىي التي دخمت في السنة الثالثة فاستحقت الرككب كالحمؿ يقكؿ 

 قكلي كزنا قيمة الدىماء مداعبة كنحف نداعب منؾ سيدا كؿ سيد عنده كالحقاؽ عند القرـك 
  كيسمب عفكه األسرل الكثاقا  ػى يداهفتى ال تسمب القػتػم

يقكؿ إذا قتؿ قتيبل لـ يأخذ سمبو ترفعا عف ذلؾ كعفكه يسمب أسراه اغبلليـ كقيكدىـ يعني يعفك 
 عنيـ كيطمقيـ.

  كلـ أظفر بو منؾ استراقا  كلـ تأت الجميؿ إلى سيكان 

باحسانؾ مف غير يقكؿ لـ تحسف إلى غفمة منؾ بؿ عف عمـو كتجربةو احسنت إلٌي كلـ أظفر 
 استحقاؽ كمف يسرؽ شيئا.

  كبا برؽ يحاكؿ بي لحاقا  فأبمغ حاسدم عميؾ أنػي

يقكؿ ىؤالء الذم يحسدكنني عميؾ أبمغيـ أنيـ ال يمحقكنني فإف البرؽ عمى سرعتو إذا طمب المحاؽ 
ذا لـ يمحقني البرؽ فمتى يمحقكنني كيقاؿ لحقتو كلحقت بو كمف ركل ل ي كاف بي كبا عمى كجيو كا 

 المعنى لحقا لي كتحميمو الممدكح الرسالة إلى أعدائو قبيح لكال قكلو عميؾ.

 إذا ما لـ يف ظبي رقاقػا  كىؿ تغنى الرسائؿ في عدك
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ىذا استفياـ انكار يقكؿ الحاسد ال يكفي أمره الرسائؿ إنما يكفي أمره المناصؿ كالمعنى ليس 
 بالسيؼ.يشفيني منيـ الرسالة إنما يشفيني منيـ القتؿ 

 فإني قد أكمتيـ كذاقػا  إذا ما الناس جربيـ لبيبه 

يقكؿ معرفتي بالناس أكثر مف معرفة المبيب المجرب ألني كاآلكؿ كىك كالذائؽ كاآلكؿ أتـ معرفةن 
 بالمأككؿ مف الذائؽ.

  كلـ أر دينيـ إال نفاقا  فمـ أر كدىـ إال خداعا

 يـ النفاؽ ال اإلخبلص.يقكؿ إنيـ يخادعكف بكدىـ ال يصدقكف فيو كدين
 كعما لـ تمقو ما أالقػا  يقصر عف يمينؾ كؿ بحرو 

األؽ امسؾ كمنو قكؿ الشاعر، كفاؾ كؼ ما تميؽ درىما، يقكؿ كؿ بحر دكف يمينؾ كما أمسؾ 
 مف مائو عمى كثرتو دكف ما لـ تمسكو مما بذلتو.

  أعمدا كاف خمقؾ أـ كفاقا  كلكال قدرة الخبلؽ قمػنػا

هلل تعالى قادر عمى ما يريد يخمؽ ما يشاء لقمنا أف خمقؾ كفاؽ أـ عمد لبعد الكىـ أف لكال أف ا
 يككف مثمؾ خمؽ في جكدؾ ككرمؾ.

 فراقػا كال ذاقت لؾ الدنيا  فبل حطت لؾ الييجاء سرجان 

 كقاؿ يمدحو كيرثي أبا كائؿ تغمب بف داكد في جمادم األكلى سنة ثماف كثبلثيف كثبلثمائة.
  أكـر مف تغمب بف داكدً   بمكلػكدً  ما سدكت عمةه 

سدؾ الشيء بالشيء إذا لزمو كركل ابف جنى بمكركد كىك المحمـك مف كرد الحمى كمنو قكؿ ذم 
 الرمة، كأنني مف حذار البيف مكركد، يقكؿ ما لزمت عمة مكركدا أك مكلكدا أكـر مف ىذا الرجؿ.

 حؿ بو أصدؽ المكاعيد  يأنؼ مف ميتة الفراش كقد

 أنؼ مف مكتو عمى الفراش ألنو كاف شجاعا أخا حركبو كأراد بأصدؽ المكاعيد المكت.أم ي
  غير سركج السكابح القكدً   كمثمو أنكر الممات عمػى

أم مثمو في شجاعتو كمبلبستو الحركب ينكر مكتو عمى غير السركج يعني في غير الحرب كىذا 
في جسدم مكضع شبر إال كفيو طعنة أك كما يحكى عف خالد بف الكليد أنو قاؿ عند مكتو ليس 

 ضربة أك رمية كىا أنا ذا أمكت مكت الحمار فبل نامت أعيف الجبناء كالقكد الطكاؿ مف الخيؿ.
  كضربو أرؤس الصناديد  بعد عثار القنا بمػبػتػو
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ينكر مكتو عمى الفراش بعد أف كانت الرماح تتعثر بصدره في الحركب كبعد ضربو رؤكس الممكؾ 
تعثر الرماح بصدره أصابتيا أياه كجعمو مطعكنا اشارة إلى أف قرنو يخاؼ جانبو فيقاتمو  كمعنى

 بالرمح كجعمو ضاربا اشارة إلى أنو ال يخاؼ أف يدنك مف قرنو.
 لمذمر فييا فؤاد رعديد  كخكضو غمر كؿ ميمكةو 

 أم بعد خكضو أصعب مضع في الحرب إذا خاضو الشجاع خاؼ خكؼ الجباف.
ف بكينا فغير مردكد  فإننا صبػرفإف صبرنا    كا 

ف بكينا لـ يرد عمينا البكاء أم ال نعاب بو  يقكؿ أف صبرنا عمى فقده فإف الصبر عادة لنا كا 
ف شئت قمت فغير مردكد عمينا الميتي أم ال منفعة في البكاء.  الستحقاقو ذلؾ كشدة الفجيعة بو كا 

ف جزعنا لػو فػبل عػجػب   ر معيكدذا الجزر في البحر غي  كا 

يريد أف البحر ال جزر لو فإذا جزر فيك أمر عظيـ شبو مكتو بجزر البحر يقكؿ قد يجزر البحر 
 كلكف مثؿ ذا الجزر فبل فيككف المعنى قد تقع المصائب كلكف لـ نعيد مثؿ ىذه المصيبة.

  عمى الزرافات كالمكاحيد  أيف اليبات التي يفرقػيػا

فراد يقكؿ انقطع العطاء بمكتو كفقد ما كاف يفرقو عمى األفراد الزرافات الجماعات كالمكاحيد األ
 كالجماعات.

  يسمـ لمحزف ال لتخميدً   سالـ أىؿ الكداد بعدىـ

ف تأخر أجمو مف  يقكؿ السالـ بعد فراؽ األحبة إنما يسمـ ليحزف لفقدىـ ال ليخمد لنو يتبعيـ كا 
 آجاليـ.

 مػكدً أحمد حاليو غير مح  فما ترجى النفكس مف زمفو 

ىذا استفياـ معناه اإلنكار أم ال رجاء عند زمافو أحمد حاليو البقاء كىك غير محمكد ألف معجمو 
ف شئت قمت أحمد حاليو البقاء كمف بقي شاب كالشيب مكركه مذمـك فيككف  بآلء كمؤجمة فناء كا 

أبقى الجفاء لو  كما قاؿ محمكد الكراؽ، ييكل البقاء فإف مد البقاء لو، كساعدت نفسو فيو أمانييا،
في نفسو شغبل، مما يرل مف تصاريؼ البمى فييا، كقاؿ ابف جنى أم أحمد أحكالو أف يبقى بعد 

 صديقو كذلؾ غير محمكد لتعجيؿ الحزف.

  أنا الذم طاؿ عجميا عكدم  إف نيكب الزماًف تعرفػنػي
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جربني كعرؼ  العكد إنما يعجـ ليعرؼ أصمب ىك أـ رخك يقكؿ قد طالت صحبتي مع الزماف كقد
 صبلبتي كصبرم عمى نكائبو.

 آنسني بالمصائب السػكدً   كفي ما قارع الخطكب كما

يقكؿ فٌيمف الجبلدة كالصبر ما يقارع الخطكب كيدافعيا مف تكىيني كفٌي ما يؤنسني بالمصائب 
العظاـ كىك عممو بثكاب المصابيف كما قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليكدف أىؿ العافية يـك 

القيامة إف جمكدىـ قرضت بالمقاريض لما يركف مف ثكاب أىؿ الببلد كيقاؿ الذم آنسو بالمصائب 
رأيو الذم يريو المخرج منيا كاألكؿ أحسف كأجكد كيجكز أف يككف ما ىينا لمتعجب يقكؿ ما آلفني 

 بيا أم لكثرة ما مر بي قد الفتيا فبل أبالي بيا كما قاؿ، كىا أنا ال أبالي بالرزايا، 
 سيؼ بني ىاشـو بمغمكدً   ما كنت عنو إذ استغاثؾ يا

يريد أنو لما كاف في أسر بني كبلب فاستغاثؾ أغثتو كاستنقذتو مف أيدييـ كلـ تكف سيفا مغمكدا 
 عنو.

 الؾ طرا يا أصيد الصػيد  يا أكـر األكرميف يا ممؾ األـ

 كقع قنا الخط في المغاديد  قد مات مف قبميا فأنػشػره

ا كاف في األسر كاف كالميت قبؿ ىذه الميتة فأحياه كقع الرماح في حمكؽ اعدائو كالمغاديد يقكؿ لم
 لحمات عند الميكات كاحدىا لغدكد.
 رميت أجفانيـ بتسييد  كرميؾ الميؿ بالجنكد كقد

أم كسرؾ بالميؿ الستنقاذه منيـ كىـ سيدكا خكفا مف ىجكمؾ عمييـ فكانؾ رميت اجفانيـ بالتسييد 
 دكا خكفا منؾ كرميت الميؿ بالجنكد إذا سرت فيو مع جنكدؾ.لما سي

 بيف ثباتو إلى عباديدً   فصبحتيـ رعاليا شربا

الياء في رعاليا كناية عف الخيؿ كلـ يذكرىا كالشرب جمع الشارب كىك الضامر كالثبات 
 الجماعات في تفرقة ككذلؾ العباديد يقكؿ أتتـ رعاؿ خيمؾ صباحا كىي جماعات متفرقة.

  فانتقدكا الضرب كاألخاديد  تحمؿ أغمادىا الفداء ليػـ

جعؿ السيكؼ في األغماد فداء لؤلسير ألنو استنقذ بيا كلما سمى السيكؼ فداء سما ضربيـ بيا 
 انتقادا كما تنتقد الدراىـ كالدنانير يقكؿ أخذكا فداه ضربا يؤثر فييـ تأثير األخدكد في األرض.

  في مناخر السيدكريحو   مكقعو في فراش ىاميـ
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يقكؿ ىذا الضرب يقع في عظاـ رؤسيـ كالذئاب كالكحكش تستنشؽ منو رائحةن تدليا عمى القتمى 
 فتأتييـ.

  في شرؼو شاكرا كتسكيدً   أفنى الحياة التي كىبت لو

أم أفنى عمره بعد تخميصؾ إياه مف القتؿ شاكرا لؾ تمؾ اليد ألنؾ كىبت لو تمؾ الحياة كقكلو 
ز أف يككف تسكيدان مف سيؼ الدكلة كيجكز أف يككف مف المرثى يقكؿ في تسكيدؾ أم كتسكيد يجك 

 إقراره بسيادتؾ شاكرا لؾ.
  منجكد كربو غياث منجكدً   سقيـ جسـو صحيح مكػرمةو 

إنما قاؿ سقيـ جسـ لجراحةو اصابتو فبقي في تمؾ الجراحة إلى مكتو كالمنجكد المغمكـ لمجراحة 
 ف غياث المكركب.التي لحقتو كمع ذلؾ كا

  تخمص منو يميف مصفكدً   ثـ غدل قده الحمػاـ كمػا

أم لما تخمص مف اسر العدك غدا أسيران لممكت كمف قيد بالمكت كصفد بو لـ يتخمص منو كركل 
 ابف جنى قده بالرفع قاؿ كىك ابتداء كخبره الحماـ كالجممة في مكضع نصب كأنو قاؿ ثـ غدا ىك.

 منو عمى مضيؽ البػيد  دو ال ينقص اليالككف مف عد

يقكؿ مف ىمؾ مف عشيرتؾ لـ ينتقص بو عددؾ ألنؾ تضيؽ البيد بأتباعؾ كمف معؾ مف 
 الجيكش.

  ىبكب أركاحيا المراكيد  تيب في ظيرىا كتائبػو

األركاح جمع الريح عمى األصؿ ألف الياء فييا كاك كالمراكيد الرياح التي تجيء كتذىب كمنو قكؿ 
ار مية لـ يترؾ بيا عمما، تقادـ العيد كاليكد المراكيد، كجعؿ كتائبو في سرعة ذم الرمة، يا د

 مضييا رياحا كالكناية في ظيرىا لمبيد يريد أف جيكشو غير كانية كال مستريحة.
  سنابؾ الخيؿ في الجبلميد  أكؿ حرؼو مف اسمو كتبت

تحكي شكؿ العيف مف أكؿ حرؼ مف اسـ سيؼ الدكلة العيف ألنو عمٌي كآثار سنابؾ الخيؿ 
 الحركؼ.

 فبل بإقدامو كال الػجػكد  ميما يعزم الفتى األمير بو

يقكؿ ميما عزاه معز بيذا الميت فبل عزاه بجكده كشجاعتو أم ال فقدىما كيركم ميما يعزم الفتى 
 األمير بو كالفتى عمى ىذا األمير كىك المعزم.
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  حتى يعزم بكؿ مكلكدً   كمف منانا بقػاؤه أبػدان 

 يقكؿ منيتنا أف يبقى حتى يتقدمو كؿ مف كلد فيعزل بيـ.
 كقاؿ كقد ركب سيؼ الدكلة لتشييع عبده يماؾ لما نفذ إلى الرقة في مقدمتو كىبت ريح شديدة 

  ليت الرياح صنع ما تصنع  ال عدـ المشيع الػمػشػيَّع

 نع ما تصنعو أنت المشيع سيؼ الدكلة كالمشيَّع عبده ال عدمو عبده ثـ قاؿ ليت الرياح تص
  كسجسج أنت كىف زعزع  بكرف ضرأ كبكرت تنفػع

أراد بكرف يضررف ضرا يعني الرياح كأراد بكرف ذكات ضر فحذؼ المضاؼ يقكؿ الرياح تضر 
كأنت تنفع ثـ ذكر نفعو كضر الرياح كقاؿ أنت سجسج كىك السيؿ الميف الذم ال حر فيو كال برد 

 عزع مف الرياح التي تزعزع كؿ شيء مرت بو كمنو الديث ىكاء الجنة سجسج كالز 
  كأنت نبع كالممكؾ خركع  ككاحد أنت كىػف أربػع

عنى باألربع الجنكب كالشماؿ كالصبا كالدبكر كالنبع أصمب العكد كأجكد الشجر كالخركع ضعيؼ 
 متثف ككؿ شيء ليف فيك خركع كخريع كقاؿ كىك سائر إلى الرقة كاشتد المطر يعرؼ بالثدييف 

  تحير منو في أمر عجاب  يني كؿ يكـ منػؾ حػظلع

 يقكؿ كؿ يـك ترل عيني منؾ شيأ عجيبا تتحير منو ثـ ذكر ذلؾ فقاؿ 
  كمكقع ذا السحاب عمى سحاب  حمالة ذا الحساـ عمى حػسػاـ

الحمالة التي يحمؿ بيا السيؼ كىي المحمؿ أيضا يقكؿ سيؼ حمؿ سيفا كسحاب يمطر عمى 
 كزاد المطر فقاؿ  سحاب ىذا ىك العجاب

 كيخمؽ ما كساىا مف ثػياب  تجؼ األرض مف ىذا الرباب

فضمو عمى السحاب فقاؿ األرض تجؼ مف ماء السحاب كيصير نباتيا الذم أنبتو الغيث خمقا بأف 
 يييج 

  كما ينفؾ غيثؾ في انسكاب  كما ينفؾ منؾ الدىر رطبػا

الصبلبة كالمعنى يطيب عيش أىؿ الدىر بؾ يريد برطكبة الدىر لينو كسيكلتو بخبلؼ القساكة ك 
فكاف الدىر رطب ينقاد كيميف ليـ كما قاؿ البحترم، أشرقف حتى كاد يقتبس الدجى، كرطبف حتى 
كاد يجرم الجندؿ، فجعؿ الصخر يكاد يجرم لمينو برطكبة الزماف كفي ضده يقكؿ اآلخر، كأف 

 قمب زماني، صخر عمي كصفر، أم لقساكتو ليس يميف لي 
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 مسايرة األحباء الطراب  ايرؾ السكارم كالغكادمتس

يقكؿ السحاب السارية كالغادية تسير معؾ كما يسير الحبيب الطرب مع حبيبو كىك الذم حركو 
 الشكؽ ثـ ذكر سبب مسايرتيا إياه كقاؿ 

  كتعجز عف خبلئقؾ العذاب  تفيد الجكد منؾ فتػحػتػذيو

يجكز أف يككف تفيد بمعنى تستفيد منؾ الجكد فتأتي بمثمو أم تفيد منؾ الجكد فتتبعو كتتعممو منؾ ك 
 كتعجز عف التخمؽ باخبلقؾ العذبة الكريمة كقاؿ كقد أجمؿ سيؼ الدكلة ذكره كىك يسايره 

  تأتي الندل فيشاع عنؾ فتكره  أنا بالكشاة إذا ذكرتؾ أشػبػو

تؾ بالجكد كنت شبييا يقكؿ تكره أف يذكر ما فعمتو مف الجكد كيشاع ذلؾ في الناس فإذا ذكر 
 بالكشاة كىـ الذيف يشيعكف عمى الناس ما يكرىكنو 

 أيقنت أف اهلل يبغي نػصػره  فإذا رأيتؾ دكف عرض عارضا

يقكؿ إذا رأيتؾ تدفع عف عرض كتحمي دكنو عممت يقينا أف اهلل تعالى يريد نصر ذلؾ الذم 
نما عنى أبك الطيب بيذا نفسو ألف سيؼ الدكلة أجمؿ ذكره يريد أف اهلل تعالى ينصرني  تحميو كا 

عمى حسادم كأعدائي حيث جعمؾ تمدحني كتحسف القكؿ في كىذه القافية فييا خمؿ كاضطراب 
ألنيا رائية لقكلو نصره ألف قء اإلضمار إذا تحرؾ ما قبمو لـ تكف إال كصبل كال تككف حرؼ ركل 

ف كاف ال ـ الفعؿ كقكؿ الشاعر، أعطيت فييا فإذا كانت القافية رائية فالياء في تكره كصؿ أيضا كا 
ذا  حدل اليائيف كصؿ كالثانية أصؿ كا  طائعا أك كارىا، حديقة غمباء في أشجارىا، فالشعر رائي كا 

كاف األمر عمى ما ذكرنا كاف قكلو أشبو في ىذه القافية خطأ ألف الياء فيو األصؿ كقد ألحقو بكاك 
جعؿ القافية ىائية أك بائية فكأنو قاؿ في قافية كال يجكز ذلؾ إال في القافية ككاف مف حقو أف ي

حماليا كفي األخرل حمارىا كىذا فاسد كيمكف أف يجعؿ لو كجو عمى البعد فيقاؿ أنو الحؽ الكاك 
في أشبو ال عمى أنو قافية كلكف عمى لغة مف قاؿ ىذا زيدك كمررت بزيدم فيمحؽ الكاك كالياء 

صكب كىذا لغة أزد شنؤة أك نقكؿ أشبع ضمة الياء بالمرفكع كالمجركر كما يمحؽ األلؼ بالمن
فألحقيا كاكا كال يريد أف يجعميا أصبل كقكؿ مف قاؿ، مف حيثما سمككا آتي فأنظكرك، كعمى ىذا 

يتكجو قكؿ أبي تماـ، يقكؿ فيسمع كيمشي كيسرع، كيضرب في ذات اإللو فيكجع، كقاؿ كقد أجمؿ 
 سيؼ الدكلة كصفو 

 كرب قافية غاظت بو ممكا  فكارب نجيع بسيؼ الدكلة انس
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يقكؿ رب دـ انصب بو أم بسببو ألنو صبو أك أمر بصبو كيريد بالقافية القصيدة يقكؿ رب قصيدة 
 مدح بيا فغاظت تمؾ القصيدة ممكا حيث حسده عمييا لحسنيا 

 الرمكا أك يبصر الخيؿ ال يستكـر  مف يعرؼ الشمس ال ينكر مطالعيا

ؾ كالشمس ال يدفع إرتفاعيا مف يعرفيا كمف رآؾ لـ يستعظـ غيرؾ يقكؿ مف عرفؾ لـ يحجد فضم
 كيركل ال يستفره كالرمؾ إناث الخيؿ التي تتخذ لمنسؿ 

ف العالميف  تسر بالماؿ بعض الماؿ تممكو  لكػا إف الببلد كا 

يقكؿ الناس كميـ لؾ فإذا كىبت أحدا شيئا فقد سررت بمالؾ ألف الكؿ لؾ كقاؿ كقد تكسط اجباال 
 طريؽ آمد  في

  كال يفعؿ السيؼ أفعالو  يؤمـ ذا السيؼ آمػالػو

 يقكؿ ىك سيؼ يقصد كيطمب ما يأممو كالسيؼ ال يفعؿ ىذا الفعؿ 
ف سار في جبؿ طالو  إذا سار في ميمة عمػو   كا 

ف سار في الجبؿ عبله فصار فكقو كليس ىذا مف أفعاؿ  إذا سار في األرض السيؿ عمو بجنكده كا 
 السيؼ 

  يثمر مف مالو مالوي   بما نمتنا مالؾكأنت 

 يقكؿ أنت بما تعطينا مالؾ يجعؿ مالو ثمرة لبعض مالو كيقاؿ ناؿ ينكؿ إذا أعطى 
  يرشح لمفرس اشبالو  كأنؾ ما بيننا ضيغػـ

الترشيح التغذية كمنو قكؿ سعد بف ناشب، فيا لرزاـ رشحكا بي مقدما، يقكؿ تضرينا عمى الحرب 
ا يرشح األسد أشبالو لمفرس فيعمميا ذلؾ كعاتبو بعض الناس في قكلو، ليت أنا كتعكدنا القتاؿ كم

 إذا ارتحمت لؾ الخيؿ كأنا إذا نزلت الخياـ، كقاؿ الخياـ تككف فكقو فقاؿ 
 أبيت قبكلو كؿ اإلبػاء  لقد نسبكا الخياـ إلى عبلء

 إف شيئا فكقؾ كىك قكلو يقكؿ ذكركا أف الخياـ فكؽ سيؼ الدكلة كأبيت قبكؿ ذلؾ ألني ال أسمـ 
  كال سممت فكقؾ لمسماء  كما سممت فكقؾ لمثػريا

أم ال أسمـ لمثريا إنيا فكقؾ كال لمسماء فتى أسمـ العمك لمخياـ يعني أف رتبتؾ فكؽ كؿ شيء فأنا ال 
 أسمـ إف شيئا فكقؾ في الرتبة كالقدر 

 سمبت ربكعيا ثكب البيػاء  كقد أكحشت أرض الشاـ حتى
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 ا خرجت مف الشاـ أكحشتيا بخركجؾ حتى سمبتيا الجماؿ الذم كاف بيا بككنؾ فييا يقكؿ لم
  فيعرؼ طيب ذلؾ في اليكاء  تنفس كالعكاصـ منؾ عػشػر

يقكؿ تتنفس أنت كىذه الببلد منؾ عمى عشر لياؿ فيعرؼ مف بيا طيب نفسؾ في اليكاء كىذا 
كأف فتيت المسؾ في دكرنا ييبى، منقكؿ مف قكؿ أبي عيينة، تطيب دنيانا إذا ما تنفست، 

كالعكاصـ ثغكر معركفة تعصـ أىميا بما عمييا مف الحيطاف منيا حمب كانطاكية كقنسريف كمعنى 
كالعكاصـ منؾ عشر عمى مسيرة عشرة فحذؼ حتى أخؿ بالفظ كذكر سيؼ الدكلة ألبي العشائر 

 جده كأباه فقاؿ أبك الطيب 
 ء مف تنمػيوككلى النما  أغمب الحيزيف ما كنت فيو

الحيز الجانب الذم يجكز الشيء كتنميو ترفعو كمنو، كأنـ القتكد عمى عيرانة أجد، يقكؿ الجانب 
الذم أنت فيو ىك أغمب الجانبيف يعني أف عشيرة تنسب إلييـ كتككف منيـ يغمبكف بؾ غيرىـ عند 

 المساماة كمف ترفعو أنت فيك كؿ يـك في زيادة كرفعة 

 دنية دكف جده كأبيو  كهذا الذم أنت جده كأب

يقكؿ ىذا الذم أنت جده كأبكه يعني أبا العشائر أم أنو ربيب نعمتؾ كغذم دكلتؾ فأنت إذا جده 
كأبكه دنية ال المذاف كلداه يقكؿ اتصالو بؾ في القرابة يغنيو عف ذكر األب كالجد كقاؿ كقد أٌذف 

 المؤذف فكضع سيؼ الدكلة الكأس مف يده 
  كال لينت قمبا كىك قاسي  ت ناسيأال أٌذف فما أذكر 

يقكؿ لممؤذف أٌذف فمـ تذكر بتأذينؾ ناسيا يعني أنو لـ ينس الصاكة حتى يتذكرىا بالتتأذيف ككاف 
حقو أف يقكؿ ناسيا ألنو في مكضع النصب لكنو جعؿ الياء في مكضع النصب مثمو في مكضع 

 كال لينت قمبا قاسيا  الخفض كالرفع كقكلو كىك قاس جممة في مكضع الحاؿ كأنو قاؿ
 كال عف ذكر خالقو بكاس  كال شغؿ األمير عف المعالي

يقكؿ الكاس ليست شاغمة لو عف حؽ اهلل تعالى كال عف مراعاة أسباب المعالي يعني لـ يستيمؾ 
كقتو فيغفؿ عما يمزمو مف أداء فرض أك مراعاة حؽ كذكر سيؼ الدكلة بيتا أحب إجازتو كىك، 

 أعترض الدمى، فمـ أر احمى منؾ في العيف كالقمب، كقاؿ مجيزا خرجت غداة النفر 
 حػرب كاقتميـ لمدارعيف بػبل  فدنياؾ أىدل الناس سيما إلى قمبي
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أىدل مف قكليـ ىديت ىدم فبلف أم قصدت قصده كسرت سيرتو كمنو الحديث كاىدكا ىدم 
محظيا كال تخطئو كيا اقتؿ عمار يقكؿ يا اقصد الناس سيما إلى قمبي يريد أف عينو تصيب قمبو ب

 الناس لذكم الدركع مف غير حرب يعني أنو يقتميـ بحبو فبل يحتاج إلى المحاربة 
  فأنت جميؿ الخمؼ مستحسف الكذب  تفرد باألحكاـ في أىمػو الػيػكل

يقكؿ حكـ اليكل مخالؼ لسائر األحكاـ ألف الخمؼ غير جميؿ كالكذب ال يستحسف ككبلىما 
نما جمميما اليكل جميؿ ممف تحبو ك   ا 

ني لممنكع المقاتؿ في الػكغػى ف كنت مبذكؿ المقاتؿ في الحب  كا    كا 

يقكؿ أف كاف الحبيب يصيب مقتمي في الحب فإني ال يصاب مقتمي في الحرب يعني أقدر عمى 
دفع القرف عف نفسي في الحرب كال اقدر عمى دفع اليكل كىذا مف قكؿ أبي تماـ، كـ مف دـ يعجز 

 لمياـ إذا، بانكا تحكـ فيو العرمس األجد، الجيش ا
  أصاب الحدكر السيؿ في المرتقى الصعب  كمف خمػقػت عػينػاؾ بػيف جػفػكنػو

يقكؿ مف خمقت لو عيف بيف جفنيو كعينؾ في جذب القمكب كأصابتيا بسحرىا ممؾ قمكب الناس 
معناه يسيؿ عميو ما بأىكف سعي كىك قكلو أصاب الحدكر السيؿ في المرتقى الصعب كىذا مثؿ 

يشؽ عمى غيره فالمرتقى الصعب لو حدكر سيؿ كقاؿ ايضا يمدح سيؼ الدكلة بميافارقيف كقد أمر 
 الجيش بالرككب كالتجافيؼ كالسبلح كالعدد كذلؾ في شكاؿ سنة ثماف كثمثيف كثمثمائة 

  أكؿ فصيح قاؿ شعرا متيـ  إذا كاف مدح فالنسيب المقدـ

اء تقديـ النسيب في شعرىـ كمما مدحكا فأنكر المتنبي ىذه العادة كقاؿ أكؿ المألكؼ مف عادة الشعر 
فصيح يقكؿ الشعر كىك متيـ بالحب حتى يبدأ بالنسيب يعني ليس األمر عمى ىذا فبل نستمر عمى 

 ىذه العادة 
  بو يبدأ الذكر الجميؿ كيختـ  لحب ابف عبد اهلل أكلى فإنو

ا جرل الذكر الجميؿ كاف ىك أكال كآخرا يعني ال يذكر غيره يقكؿ حبو أكلى مف حب غيره فإنو إذ
بما يذكر ىك بو مف الجميؿ كمف كاف بيذه الصفة كاف أكلى بالحب مف النساء البلتي ينسب بيف 

 الشعراء 
 إلى منظر يصغرف عنو كيعظـ  أطعت الغكاني قبؿ مطمح ناظرم
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الية فمما قصدتيا تركتيف كقكلو إلى يقكؿ كنت متيما بالنساء كحبيف قبؿ أف أتعرض لؤلمكر الع
منظر يعني إلى معالي األمكر ىذا قكؿ ابف جنى كركايتو عمى ىذا التفسير كأعظـ كقاؿ ابف جنى 
جعؿ نفسو تعظـ عف المعالي كأنكر ابف فكرجة ركايتو كتفسيره كقاؿ المعنى كنت أرغب في النساء 

عنو أم يصغر منظرىف عنو كيعظـ ىذا  قبؿ إلتقائي لسيؼ الدكلة فمما نظرت إلى منظره يصغرف
 المنظر عف منظرىف ألف ىذا ممؾ كسمطاف كىف ليك كغزؿ 

 يطبؽ في أكصالو كيصمـ  تعرضسيؼ الدكلة الدىر كمو

نما كصفو بيما ألنو جعمو سيفا كيقاؿ سيؼ مطبؽ كىك الذم إذا  كالتصميـ المضي في الضرب كا 
  في الضريبة أصاب المفصؿ قطعو كسيؼ مصمـ إذا كاف ماضيا 

 ميسػـ كباف لو حتى عمى البدر  فجاز لو حتى عمى الشمس حكمو

يقكؿ فحكمة جائز حتى عمى الشمس كأما الميسـ فقاؿ ابف جنى ىك الحسف قاؿ كالمعنى ظير 
ف جاز أخذ الميسـ مف الكسامة فأخذه  حسنو حتى عمى البدر أم أنو أحسف منو قاؿ العركضي كا 

نى مكافقا لممصراع األكؿ يقكؿ كؿ شيء مكسكـ بأنو لو كتحت قيره مف الكسـ أكلى لككف المع
 كأمره حتى البدر كأشار بالميسـ عمى البدر إلى ما فيو مف السكاد الذم ىك أثر المحك 

ف شاء سممكا  كأف العدل في أرضيـ خمػفػاؤه   فإف شاء حازكىا كا 

استخمفيـ عمى حفظيا فإف شاء يقكؿ اعداؤه مف الممكؾ كأنيـ خمفاؤه حيثما كانكا مف األرض 
ف شاء اجبلىـ عنيا فيخرجكف كيسممكف أرضيـ إليو.  تركيـ عمييا كا 

  كال رسؿ إال الخميس العرمـر  كال كتب إال المشرفية عػنػده

يقكؿ يرسؿ إلى أحد رسكال غير الجيش كال كتاب لو إال السيؼ يعني ال يستدعي منيـ حاجة 
 ـ الجيش ليجمكىـ عف أماكنيـ.بالرسكؿ كالكتاب إنما يبعث إليي

ـي   كلـ يخؿ مف نصر لو مف لػو يد   كلـ يخؿ مف شكرو لو مف لو ف

 أم كؿ مف لو يد قاـ بنصره ألف نصره نصر ديف اهلل كمف لو فـ نطؽ بشكره لعمـك إحسانو.
  كلـ يخؿ دينار كلـ يخؿ درىـ  كلـ يخؿ مف أسمائو عكد منبرو 

 ب لو عمى منابرىا كضرب باسمو الدينار كالدرىـ.يقكؿ عمت مممكتو الدنيا حتى خط
 مظمـ بصير كما بيف الشجاعيف  ضركب كما بيف الحساميف ضيؽ
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يضرب قرنو في الحرب مكافحةن كقد دنا ما بينيما حتى ضاؽ مضرب سيفييما كيبصر في غبار 
 الحرب حيف يظمـ ما بيف الشجاعيف مف اليكاء كالغبار.

 نجكـ لو منيف كرد كأدىػـ  ةو تبارل نجـك القذؼ في كؿ ليم

نجكـ القذؼ ىي التي يرمي بيا الشياطيف مف قكلو تعالى كيقذفكف مف كؿ جانب دحكرا يقكؿ خيمو 
تبارل تمؾ النجـك التي تنقض مف اليكاء في السرعة كجعؿ خيمو نجكما ألنيا تتؤلأل في سكاد الميؿ 

كاكب كىي تسير في األرض كما تسير ببريؽ الحديد كألنيا تستغرؽ األرض بسيرىا استغراؽ الك
 الككاكب في السماء.

 يقـك كمف قصد المراف ما ال  يطأف مف األبطاؿ مف ال حممنوي 

القصد قطع الرماح إذا انكسرت الكاحدة قصدة كالمراف جمع مارف كىك ما الف مف الرماح يقكؿ 
الرماح التي ال تقـك بعد خيمو تطأ القتمى مف أبطاؿ العدك الذيف لـ يحممنيـ كما تكسر مف قطع 

تكسرىا كالمعنى كالمفظ مف قكؿ الحصيف بف الحماـ المرٌم، يطأف مف القتمى كمف قصد القنا، خباران 
 فما يجريف إال تجسما، 

  كىف مع النيناف في البحر عكـه   فيف مع السيداف في البر عسػؿه 

قنكو كقنكافو كصنكو كصنكافو  السيداف جمع سيد كىك الذئب كىذا مما جاء عمى فعؿ كفعبلفو نحك
كرئد كرئداف كالعسؿ جمع عاسؿ مف عسبلف الذيب يعني أف خيمو عمت البر كالبحر فيي تعدك 

 مع الذئاب في البر كتعـك مع الحيتاف في الماء.
  كىف مع العقباف في النيؽ حكـي   كىف مع الغزالف في الكاد كمف

إذا كمنت لمعكد أك ىبطت في األكدية فكمنت فمـ يقكؿ خيمو تكمف في األكدية مع الغزالف يعني 
تظير كتعمك الجباؿ كاألماكف الصعبة مع العقباف في قمؿ الجباؿ كالنيؽ أعمى مكضع في الجبؿ 

كالجمع انياؽ كالمعنى أنيا قطعت األغكار كالنجكد كالحـك جمع حائـ مف حكماف الطير كىك 
 دكرانيا.

 باتيف يحطػـبيف كفي ل  إذا جمب الناس الكشيج فإنو

الكشيج عركؽ القنا ثـ صار اسما لو كالضمير في فإنو لمكشيج يقكؿ الكشيج المحمكؿ المجمكب 
مف منابتو يكسر بخيمو طاعناتو كفي صدكرىف مطعكناتو كعمى ركاية مف ركل بكسر الطاء عاد 
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أعدائو الضمير مف فإنو إلى سيؼ الدكلة يقكؿ أنو يكسر الرماح بخيمو طاعنةن كفي صدكر خيؿ 
 مطعكنة كتعكد الكناية في لباتيف إلى خيؿ األعداء كفيو بعده 

  كبذؿ الميى كالحمد كالمجد معمـ  بغرتو في الحرب كالسمـ كالحجى

يقكؿ ىك معمـ بكجيو في ىذه األشياء أم أنو معركؼ يعرؼ بكجيو فكأنو معمـ بو عند الحرب إذا 
كره ىذا عمى ركاية معمـ كمف ركل بكسر البلـ حارب أك سالـ أك كاف عند السخاء كالعقؿ كما ذ

قاؿ أنو لشدتو كشيرتو ال يحتاج أف يعمـ نفسو فإنو معمـ بكجيو بمعنى أف كجيو كعبلمة لو 
لشيرتو كالجيد ركاية مف ركل لمحرب معمـ يقكؿ بكجيو عبلمةه ليذه األشياء أم إذا نظرت إليو 

رأل الحـز في الحرب كيسالـ إذا رأل السمـ  عرفت أنو أىؿ ليذه األشياء مكصكؼ بيا يحارب إذا
 خيرا مف الحرب كيعرؼ في كجيو أنو عاقؿ جكاد محمكد ماجد.

  كيقضي لو بالسعد مف ال ينجـ  يقر لو بالفضػؿ مػف ال يؤده

أم عدكه يشيد لو بالفضؿ لظيكره ككضكحو بحيث ال يمكف أف ينكر فضمو كما قاؿ، كالفضؿ ما 
ر آثار السعادة عميو يحكـ لو بالسعادة مف ال يعرؼ أحكاـ النجـك مف شيجت بو األعداء، كلظيك 

 السعادة كالنحكسة.
 تطالبو بالرد عاد كجرىـ  أجار عمى األياـ حتى ظننتو

أجار الناس كحفظيـ مف األياـ فحماىـ عنيا فبل تقدر أف تصيبيـ بمكركهو حتى اطمع ذلؾ قبائؿ 
كا في الزماف األكؿ في استنقاذه إياىـ مف يد العدـ فتطالبو عاد كجرىـ كىـ قبائؿ قديمة كفقدكا كمات

 بردىـ إلى الدنيا إف أفنتيـ األياـ كأىمكتيـ.
 يؤمـ كىديا ليذا السيؿ ما ذا  ضبلال ليذم الريح ما ذا تريده

إنما دعى عمى الريح بالضبلؿ ألنيا آذتيـ في طريقيـ كما قاؿ بكرف ضرا كبكرت تنفع كدعى 
 نو حكاه بالجكد كقكلو ما ذا يؤمـ أم ما ذا يقصد كفي ىذا تعظيـ لسيؼ الدكلة.لمسيؿ باليدم أل

ـي   الـ يساؿ الكبؿ الذم راـ ثنينا  فيخبره عنؾ الحديد المثم

ىذا المطر الذم قصد صرفنا عف كجينا إال يساؿ السيؼ فيخبره أنو ال يقدر عمى صرفؾ عف 
 كجيؾ فيعمـ المطر أنو ال يقدر أيضا عمى صرفؾ.

  تمقاه أعمى منو كعبان كأكـر  كلما تمقاؾ السحاب بصكبػو

 لما استقبمؾ الساحب المطر استقبمو مف ىك أشرؼ منو شرفا كأظير كرما.
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 الػدـي  كبؿ ثيابان طالما بميا  فباشر كجيان طالما باشر القنا

أل ما ىك يقكؿ كباشر المطر كجيا قد باشر الرماح في الحركب أم أنو ال يبالي بالمطر ألنو ر 
 اعظـ منو.

ـي  مف الشاـ يتمك الحاذؽ  تبلؾ كبعض الغيث تبع بعضوي   المتعم

يقكؿ تبعؾ الغيث كأنت غيث فأذف يتبع بعضو بعضا كأنت حاذؽ في الجكد فيك يتمكؾ ليتعمـ منؾ 
 ذلؾ.

 كجشمو الشكؽ الذم تتجػشػـ  فزار التي زارت بؾ الخيؿ قبرىا

الشكؽ ما كمفؾ مف المسير نحكىا أم ىك يشتاؽ قبرىا كما زار السحاب قبر كالدتؾ معؾ ككمفو 
 تشتاقو.

  عمى الفارس المرخى الذؤابة منيـي   كلما عرضت الجيش كاف بػيػاؤه

 أراد بالفارس المرخى الذؤابة سيؼ الدكلة يقكؿ لما عرضت الجيش كنت بياءىـ كجماليـ 
  يسير بو طكده مف الخيؿ اييـي   حكاليو بجر لمتجافيؼ مػائج

األييـ الذم ال ييتدم فيو كيقاؿ بر أييـ كفبلة ييماء جعؿ كثرة التجافيؼ حكلو بحرا مائجا كجعؿ 
 خيمو التي تسير بيذه التجافيؼ طكادا عظيما.

 يجمع أشتات الجباؿ كينظـ  تساكت بو األقطار حتى كأنو

 يذكر أنو عـ األرض بكثرة خيمو فنظـ بعمكمو متفرؽ الجباؿ كنكاحي األرض.
  .مف الضرب سطر باألسنة معجـ  كؿ فتى لمحرب فكؽ جػبػينػوك 

جعؿ أثر الضرب كالسطر لطكلو كأثر الطعف اعجاما لذلؾ السطر لتدكر جراحتو فيي كالنقطة 
 يريد أنيـ رجاؿ حرب عمى كجكىيـ آثار الضرب كالطعف.

  كعينيو مف تحت التريكة أرقـ  يمد يديو في المفاضة ضيغػـ

الكاسعة كاألرقـ الحية يعني أف ىذا الفتى في الدرع أسد فإذا مد يده في الدرع فقد المفاضة الدرع 
مدىا أسد لككنو أسدا كأراد يمد يديو منو ضيغـ كما تقكؿ أف لقيت فبلنا لقيت منو األسد كنظره 
كنظر الحية أم كأنو حيةه تنظر لشدة تكقد عينيو كالمعنى يفتح عينيو منو أرقـ كىذا مف باب 

 ا تبنا كماء باردا.عمفتي
  كما لبستو كالسبلح المسمـي   كأجناسيا راياتيا كشعارىػا
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يقكؿ كأجناس الخيؿ جميع ما معيا يعني أف كؿ ذلؾ عربي الرايات كالسبلح كالمبلبس كالخيؿ 
 فإنيا كميا عراب عمى اختبلؼ اجناسيا مف السكد كالشيب كسائر األلكاف كالمسمـ المسقى سما.

 يشير إلييا مف بعيد فتيـ  تاؿ فطرفوكأدبيا طكؿ الق

 يقكؿ خيمو مؤدبة بطكؿ قكده إياىا إلى القتاؿ حتى أنيا تفيـ اإلشارة إلييا مف بعيد 

 كيسمعيا لحظا كما يتكمػـ  تجاكبو فعبل كما تسمع الكحا

أم تجيبو بالفعؿ مف غير أف تسمع الصكت كيسمعيا باإلشارة بالطرؼ مف غير أف يتكمـ كىذا 
ى مف قكؿ الشاعر، ىؿ تذكريف إذ الركاب مناخةه، برحاليا لكداع أىؿ المكسـ، إذ نحف تخبرنا المعن

 الحكاجب بيننا، كما في النفكس كنحف لـ نتكمـ، 
 ترؽ لميافارقيف كترحػـ  تجانؼ عف ذات اليميف كأنيا

ك مالت يقكؿ تميؿ خيمؾ عف جانب اليميف كأنيا ترحـ ميافارقيف لك سارت عمى جانبيا يعني ل
 عمييا لداستيا بحكافرىا فيي كأنيا ترحميا فبل تميؿ عمى جانبيا.

  درت أم سكرييا الضعيؼ الميدـي   كلك زحمتيا بالمنػاكػب زحػمةن 

يقكؿ لك زحمتيا الخيؿ بمناكبيا أك لك زحمت البمدة الخيؿ بجدرىا كسماىا مناكب ألف الزحاـ يككف 
ت البمدة أم الجداريف الضعيؼ الميدـ يعني أف الخيؿ بالمناكب يعني لك جرت بينيما مزاحمة در 

أقكل مف ىذه البمدة فيي لك قصدتيا ليدمت سكرىا فكانت تعمـ أف سكرىا ضعيؼ ال يقكل عمى 
دفع خيؿ سيؼ الدكلة كركل ابف جنى سكرينا يعني سكر الخيؿ كسكر البناء كمف ركل بالياء 

لمخيؿ سكرا ألنو ذكرىا مع البمدة كجمعيما في  عادت الكناية إلى الخيؿ كالبمدة جميعا كاستعار
المزاحمة كاستعار لقكة الخيؿ اسـ السكر لما كانت قكة البمدة بالسكر قاؿ ابف جنى كمف طريؼ ما 

 جرل ىناؾ أف المتنبي انشد ىذه القصيدة عصرا كسقط سكر المدينة تمؾ الميمة ككاف جاىميا.
  ى أك مف المحـ يطعـمف الدـ يسق  عمى كؿ طاكو تحت طاكو كػأنػو

قكلو عمى كؿ طاك مف صمة قكلو ككؿ فتى عمى كؿ فرس ضامر تحت رجؿ ضامر كأنو يسقى 
مف دمو كيطعـ مف لحمو مف ضمره يعني الفرس كأنو ليس لو غذاء كال شرب إال مف جسمو فيك 

مف يزداد كؿ يكـ ضمرا كيحتمؿ أني ريد اقتحاميا عمى األعداء كتكغميا فييـ فكأف مطعميا 
لحكميـ كمشربيا مف دمائيـ فيي تسرع في طمبيـ لتدرؾ مطعميا كمشربيا كالطاكم الضامر 

 البطف.
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ـي  فكؿ حصافو دارعه   ليا في الكغى زم الفكارس فكقيا  مػتػمػثػ

ليذه الخيؿ في الحرب لبس فكارسيا ألنيا قد ألبست التجافيؼ صكنا ليا فكؿ فرس منيا ذك درع 
 ا أرسؿ عمى كجييا.مف التجافيؼ كذك لثاـ بم

  كلكف صدـ الشرؽ بالشرّْ احزـي   كما ذاؾ بخبلن بالنفكس عمى القنا

يقكؿ لـ محصنكىا بالدركع بخبل بنفكسيـ ألنيـ شجعاف اليبالكف بالقتؿ غير انيـ يتقكف شر 
األعداء فيدفعكف ذلؾ بمثمو كىك فعؿ الحاـز المبيب كمف شيد الحرب غير مستعد كال متسمح كاف 

رقا كىكجا أال ترل أف كثيرا لما قاؿ لعبد الممؾ عمي ابف أبي العاصي دالص حصينة، أجاد ذلؾ خ
ذا تككف كثيبة  المسدل سردىا كأذاليا، قاؿ لو ىبل مدحتني كما مدح األعشى صاحبو في قكلو، كا 
 مممكمة، شيباء يخشى الزائدكف نياليا، كنت المقدـ غير البس جنةو، بالسيؼ تقتؿ معمما أبطاليا،
قاؿ لو كثير أنو كصؼ صاحبو بالخرؽ كأنا كصفتؾ بالحزامة كيريد بالشر األكؿ شر األعداء كما 
جاؤكا بو مف العدد كاألسمحة كبالثاني ما عارضكىـ بمثمو كسما ال شرا عمى المقابمة كقكلو تعالى 

 كجزاء سيئةو سيئةه مثميا.
ـي  كأنؾ منيا سآء ما  أتحسب بيض اليند أصمؾ أصميا  تػتػكىػ

أتظف السيكؼ بأف سميت سيفا أنيا تشاركؾ في األصؿ كأنؾ مف جممتيا ساء ىذا الكىـ كىمان 
ف سميتى سيفا فإنؾ أشرؼ مف سيكؼ اليند كأجؿ منيا شأنا كأعظـ اصبل.  يعني أنؾ كا 

  مف التيو في أغمادىا تتبسـي   إذا نحف سميناؾ خمنا سيكفنا

 أف صرت ليا سميا كىي تتبسـ تييا كفخرا يقكؿ إذا سميناؾ سيفا خمنا سيكفنا تتكبر ب
ـي   كلـ نر ممكا قط يدعى بدكنػو   فيرضى كلكف يجيمكف كتحم

بدكنو معناه بدكف قدره كاستحقاقو يقكؿ لـ أر ممكا يمقب بدكف ما يستحؽ فيرضى بذلؾ كلكف الناس 
 يجيمكف قدرؾ كأنت تحمـ عنيـ فبل تعاقبيـ عمى جيميـ.

  مف العيش تعطى مف تشاء كتحرـي   ػيةو أخذت عمى األركاح كػؿ ثػن

أخذت عمى أركاح أعدائؾ طريؽ عيشيـ إلييا فميس يعيشكف ألنؾ فرقت بينيـ كبيف أركاحيـ بالقتؿ 
 كأنت تعطى مف تشاء كتحـر ألنؾ ممؾ كقد فسر ىذا فيما بعدي 

  كال رزؽ إال مف يمينؾ يقسـي   فبل مكت إال مف سنانؾ يتقػي

 اىية، فما آفة اآلجاؿ غيرؾ في الكغا، كما آفة األمكاؿ غير حبائؾ.ىذا مف قكؿ أبي العت
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كضربت لسيؼ الدكلة خيمة كبيرة بميافارقيف كأشاع الناس بأف المقاـ يتصؿ كىبت ريح شديدة 
 فسقطت الخيمة كتكمـ الناس عند سقكطيا فقاؿ: 

  كتشمؿ مف دىرىا يشمؿي   أينفع في الخيمة الػعػذؿي 

كتقدير المفظ أينفع في سقكط الخيمة عذؿ العذؿ فحذؼ المضافيف كركل ىذا استفياـ انكار 
الخكارزمي أيقدح في الخيمة العذؿ كعمى ىذا ال يحتاج إلى تقدير محذكؼ كالمعنى عمى ىذه 

الركاية يقكؿ ىؤالء الذيف يعذلكف الخيمة في سقكطيا ىؿ يقدحكف فييا بعيبو كعذرىا في التقكض 
ضافة الدىر إلى الخيمة غير مستحسفو كلك قاؿ مف أنيا شممت مف يشمؿ الدىر  فضاقت عنو كا 

دىر يشمؿ كاف أحسف كمعنى شمؿ الشيء أحاط بو يقكؿ اتحيط الخيمة بمف أحاط بالدىر يعني 
عمـ كؿ شيء فبل يحدث الدىر شيئا لـ يعممو كمف كاف بيذا المحؿ ال يعمكه شيء كال يحيط بو 

 شيء.
  مرؾ ما تسأؿي محاؿ لع  كتعمك الذم زحؿ تحتػو

يقكؿ كىؿ تعمك الخيمة مف تحتو زحؿ أم في عمك القدر كالنباىة ثـ قاؿ محاؿ ما تسأؿ الخيمة مف 
 ثبكتيا فكقو كمف ضـ التاء أراد ما تسأؿ الخيمة مف ذلؾ.

  كما فص خاتمو يذبؿي   فمـ ال تمـك الذم الميا

 يككف فص خاتمؾ يذبؿ كىك اسـ يقكؿ لـ ال تمـك الخيمة مف الميا في سقكطيا فتقكؿ لو لـ ال
 جبؿ أم فكما يستحيؿ لـك مف لـ يتخذ الجبؿ فصا فكذلؾ لـك الخيمة كما في البيت بمعنى ليس.

  كيركض في الكاحد الجحفؿي   تضيؽ بشخصؾ أرجػاؤىػا

يقكؿ كانت الخيمة كاسعةن كبيرةن بحيث تركض الخيؿ الكثيرة في إحدل نكاحييا كلكنيا ضاقت عمى 
 عظامان لؾ أف تعمكؾ.شخصيؾ إ

 كتركز فييا القنا الذبػؿي   كتقصر ما كنت في جكفيا

ما ىينا لمحاؿ يقكؿ ما دمت في جكفيا فيي قصيرة عنؾ كىي مف االرتفاع بحيث تركز فييا 
 الرماح.

 كأف البحار ليا أنمؿي   ككيؼ تقـك عمى راحةو 

 يقكؿ كيؼ تقـك عمى كؼٍّ تشبو أنامميا البحار.
  كحممت أرضؾ ما تحمؿي   ػرقػتػوي فميت كقارؾ ف
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أم ليت ما فيؾ مف الكقار فرقتو عمى الناس كحممت أرضؾ مف باقي كقارؾ ما تطيؽ حممو أم 
 فمك فرقت كقارؾ لكاف يخص الخيمة منو ما يكقرىا كيثبتيا.

  كسدتيـ بالذم يفضؿي   فصار األناـ بو سػادةن 

ضؿ لؾ منو ما تصير بو سيد النار يصؼ رزانة فصار الناس كميـ سادةن بما أخذكا مف الكقار كيف
 حممو ككثرة كقاره كأنو لك فرؽ منو الكثير لبقي لو ما يسكد بو الناس.

  كمكف الغزالة ال يغسؿي   رأت لك نكرؾ في لكنيا

يقكؿ صارت الخيمة بما اتصؿ بمكنيا مف لكف نكرؾ كالغزالة التي ال يفارقيا ذاتي نكرىا كاراد بقكلو 
ذلؾ النكر ال يزكؿ عنيا كال يفارقيا كالمعنى أف الخيمة اكتسبت مف نكرؾ ما صارت  ال يغسؿ أف

 بو مكازيةن لمشمس التي ال يزكؿ نكرىا.
  كأف الخياـ بيا تخجؿي   كأف ليا شرفان باذخػان 

 كرأت أف ليا شرفا عظيما إذا سكنتيا كسائر الخياـ تخجؿ منيا إذ لـ تبمغ محميا.
  فمف فرح النفس ما يقتؿي   فبل تنكرف ليػا صػرعةن 

أم أف سقطت الخيمة لـ يكف ذلؾ نكران ألنيا فرحت غاية الفرح كالفرح قد يقتؿ إذا بمغ الغاية فكيؼ 
 ال تصرع.

  لخانتيـ حكلؾ األرجؿي   كلك بمغ الناس ما بمغت

بيا أم لك بمغكا مبمغيا مف القرب منؾ لخانتيـ أرجميـ كلـ تحمميـ ىيبةن لؾ كما خانتيا اطنا
 كعمكدىا.

  أشيع بأنؾ ال ترحؿي   كلما أمرت بتطنيبيا

 أم لما أمرت بتطنيب الخيمة أم بمد اطنابيا أشيع الخبر في الناس بأنؾ لست راحبل لمغزك.
 كلكف أشار بما تفعؿي   فما اعتمد اهلل تقكيضيا

ة كلكف كاف ذلؾ اإلعتماد معناه القصد كالتقكيض قمع الخيمة يقكؿ لـ يقصد اهلل تعالى قمع الخيم
ف األمر ليس عمى ما يقكؿ الناس كجعؿ سقكط  إشارةن بما تفعمو مف اإلرتحاؿ كالتكجو لمغزك كا 

 الحيمى كاالشارة إلى ما يفعمو.
  كأنؾ في نصره ترفؿي   كعرؼ أنؾ مف ىمػوً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 426 

 يقكؿ عرؼ اهلل تعالى الناس بتقكيض الخيمة أنو لـ يخذلؾ كلـ يسممؾ بؿ يعني بؾ كيريد ارشادؾ
كأنؾ تمشي في نصر دينو فجعؿ قمع الخيمة سببا لمسيرؾ كعبلمةن عمى أنو خار لؾ اإلرتحاؿ 

 كيقاؿ رفع يرفعؿ إذا سحب أذيالو في المشي.
  كما الحاسدكف كما قالكا  فما العاندكف كما أثػمػكا

الصدؽ ىذا استفياـ تحقير كتصغير كلذلؾ استفيـ بمفظ ما يقكؿ ىؤالء األعداء الذيف يميمكف عف 
إلى الكذب كالحاسدكف ما ىـ كما قكليـ أم ال تأثير لعداكتيـ كحسدىـ فيؾ كال لما يمفقكنو مف 
األقكاؿ أك يضربكف لؾ مف الفاؿ بالنحكسة عند تقكيض الخيمة كما أثمكا معناه كما أصمكا مف 

كف أقكاال كاذبةن الكبلـ كجعمكه أصبل لكذبيـ كيقاؿ قكلتني ما لـ أقؿ أم نسبتو إلٌي كمعناه أنيـ يحك
 كيفشكنيا فيما بيف الناس كقاؿ ابف جنى قكلكا أم كرركا القكؿ كخاضكا فيو.

  كىـ يكذبكف فمف يقبؿ  ىـ يطمبكف فمف أدرككا

أم ىـ يطمبكف رتبتؾ فمف الذيف أدرككا منيـ شأكؾ ككجو آخر ىـ يطمبكف بكيدىـ فمف الذم 
 أدرككه حتى يطمعكا فيؾ.

  كمف دكنو جدؾ المقبؿي   كىـ يتمنكف ما يشتيكف

 يتمنكف أف يغمبكؾ كييمككؾ كلكف إقبالؾ كسعادة جدؾ تحكؿ دكنيـ كدكف ما يشتيكف 
  كلكنو بالقنا مخمؿي   كمممكمةه زرد ثكبيا

طؼ المممكمة عمى الجد يريد كتيبة مجمكعة قد اتخذكا الدركع ثكبا ليـ كالزرد حمؽ الدركع كجعؿ 
ما تدلىَّ مف الثياب المخممة أف جيشؾ يمنعيـ عف الكصكؿ إلى  رماحيـ كالخمؿ لذلؾ الثكب كىك

 ما يشتيكف.
  كينذر جيشا بيا القسطؿي   يفاجىء جيشا بيا حينػوي 

يفاجىء الحيف بيذه المممكمة جيشا يقصده كغبارىا ينذر جيشا آخر كالمعنى أنو يسرم تارةن ليبل 
يثير قسطبل فينذر جيشا يركف ذلؾ الغبار فيباكر جيشا لـ يشعر بو فييمكيـ كتارةن يسير نيارا ف

 فييربكف.
 ألنؾ باليد كال تجعؿ  جعمتؾ بالقمب لي عدةن 
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أتخذتؾ عدةن لي بقمبي كعزمي أم اعتقدت فيؾ أنؾ عدة لي فيما احتاج غميو ألنؾ لست مف العدد 
تتصرؼ  التي تعد باليد كالسيكؼ كاألسمحة كيجكز أف يريد لست مف العدد التي تعمؿ باليد أم ال

نما تناؿ بالفكر كاالعتقاد.  فيؾ الجكارح كا 
  ليا منؾ يا سيفيا منصؿي   لقد رفع المػو مػف دكلةو 

 يقكؿ دكلة أنت سيفيا مرفكعةن ىي برفع اهلل إياىا إذ جعمؾ سيفيا يعني دكلة الخميفة.
 المقصػؿي  فإنؾ مف قبميا  فإف طبعت قبمؾ المرىفات

رقؽ حدىا كالمقصؿ القاطع قاؿ ابف جنى معنى البيت إنؾ المرىفات السيكؼ التي أرىفت أم 
إلفراط قطعؾ كظيكره عمى قطع جميع السيكؼ كأنؾ أنت أكؿ ما قطع إذ لـ ير قبمؾ مثمؾ ىذا 
كبلمو كقاؿ غيره يريد أف قطعيا بسببؾ كلك ال قطعؾ ما قطع ككبل القكليف ضعيؼ كالذم أراده 

ف سبقتؾ بأف طبعت ق بمؾ فإنؾ سبقتيا بالقطع ألنؾ تقطع بعقمؾ كرأيؾ المتنبي أف السيكؼ كا 
 كحكمؾ مف ال تقطعو السيكؼ.

ف جاد قبمؾ قـك مضكا  فإنؾ في الكـر األكؿي   كا 

يقكؿ إف كاف الكراـ األكلكف جادكا فإنؾ زدت عمييـ كأبدعت بالكـر ما سبقتيـ إليو فكنت أكال في 
.  الكـر

  كأمؾ مف ليثيا مشبؿي   ككيؼ تقصر في غايةو 

قكؿ كيؼ تقع دكف غايةو تطمبيا كأمؾ مشبؿ بؾ مف أبيؾ الذم ىك ليثه يعني كلدت بؾ شببل ي
فيي مشبؿ كمف ركل مف ليثيا فمف عبارة عف األـ كىك خبر االبتداء كما بعده صمةه لو كالمشبؿ 

عمى ىذا ىك الميث كىك األب كركل ابف دكست عف غابةو بالباء كىك تصحيؼ كال يقاؿ قصر عف 
 إنما بقار قصر عف الغاية إذا لـ يبمغيا.الغابة 

  ألـ تكف الشمس كال تنجؿي   كقد كلدتؾ فقػاؿ الػكرل

يقكؿ لما كلدتؾ أمؾ كنت شمسا في رفعة المحؿ كنباىة الذكر فقاؿ الناس ألـ تكف الشمس ال تكلد 
مس ككيؼ كلدت ىذه المرأة شمسا كمف ركل ال تنجؿ جعؿ أمو الشمس كالمعنى فقالكا كلدت الش

 كىي ال تمد جعؿ الممدكح لعمك قدره كأنو نجؿ الشمس كاألكؿ أجكد كأمدح.
  كمف يدعى أنيا تعقؿي   فتبا لديف عبيد النجػكـً 

 يقكؿ ضبلال كخسارا لمذيف يعبدكف النجكـ كيدعكف أنيا عاقمة.
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  تراؾ تراىا كال تنزؿي   كقد عرفتؾ فما باليػا

عاقمة فمـ ال تنزؿ إليؾ لتخدمؾ كىي تراؾ تنظر إلييا أم عرفتؾ النجكـ عمى زغـ مف يدعى أنيا 
 كالمعنى أنيا ال تعقؿ كلك عقمت لنزلت إليؾ.

  لبت كأعبلكما األسفؿي   كلك بتما عند قدريكمػا

 أنالؾ ربؾ ما تأمػؿي   أنمت عبادؾ ما أممػكا

 تعالى فأما لك قاؿ عبيدؾ كاف أحسف لف األكثر في االستعماؿ أف العباد إنما يطمؽ في عباد اهلل
المضاؼ إلى الناس فقمما يقاؿ فيو العباد قاؿ ابف جنى أم مننت عمى عبادؾ بأف حممت بينيـ 

كالككاكب تأمؿ ذلؾ فبل تقدر عميو كىذا المعنى بعيده كتأكيؿه فاسده كالذم أراده أبك الطيب أعطيت 
بباقي البيت أف يكافئو عبيدؾ يعني الناس جعميـ عبيدان ألنو ممؾ ما رجكه مف عطائو ثـ دعى لو 

 اهلل بمثؿ فعمو فينيمو ما يؤممو ىذا ىك المعنى فأما الحمكؿ فيما بيف الناس فشيء بعيده كقع لو.
 كقاؿ كركب سيؼ الدكلة مف مكضع يعرؼ بالسنبكس قاصدا سمندك سنة تسع كثبلثيف كثمثمائة.

  كنار في العدك ليا أجيج  ليذا اليـك بعد غػدو أريج

رج الرائحة الطيبة يقكؿ سيككف ليذا اليـك الذم سرت فيو أخبار طيبة تنشر في الناس األريج كاأل
 ككنى بالنار عف تميب الحرب في أعدائو.

  كيسمـ في مسالكيا الحجيجي   تبيت بيا الحكاصف آمنػاتو 

تبيت بحربؾ العفائؼ مف السناء آمنةن مف السبي كركل الحكاضر كىي نساء الحضر كركل 
اضف كىف المكاتي في حضانة أكالدىف كيسمـ الحاج في طرقيا فبل يتعرض ليـ أىؿ القاضي الحك 

.  الرـك
 فرائس أييا األسد المييجي   فبل زالت عداتؾ حيث كانت

 يقاؿ ىجتو إذا حركتو فيك مييج.
  كأنت بغير سيفؾ ال تعيج  عرفتؾ كالصفكؼ معبيات

زيد عبأت الجيش ميمكز كيقكؿ ما عجت  يقاؿ عبيت الجيش غير ميمكزو كقاؿ ابف األعرابي كأبك
نما قاؿ ىذا ألنو كاف في ببلد الركـ مع سيؼ الدكلة فالتفت  بكبلمو كما أعيج بو أم ما باليت بو كا 
فرأل سيؼ الدكلة خارجا مف الصفكؼ يدير رمحا فعرفو كأتاه كقكلو كأنت بغير سيفؾ ال تعيج أم 
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قمة حفمو بجنده كتابعيو كركل الناس بغير سيرؾ كىك ال تعتمد إال سيفؾ كال تبالي بغيره أشار إلى 
 تصحيؼ ال كجو لو كال معنى.

 إذا يسجك فكيؼ إذا يمكجي   ككجو البحر يعرؼ مف بعيدو 

ف كاف ساكنا فكيؼ إذا تحرؾ كاضطرب كضرب ىذ مثبل لو  ُيسجك يسكف يقكؿ البحر يعرؼ كا 
 حيث عرفو كىك يدير الرمح فجعمو كالبحر المائج.

  إذا ممئت مف الركض الفركجي   مؾ األشكاط فػييػابأرضو تي

األشكاط جمع شكط كىك الطمؽ مف العدك كالفركج ما بيف القكائـ أم بأرض كاسعة يتبلشى فييا 
ف كانت شديدةن تمؤل ما بيف القكائـ عدكا.  السير كا 

 فتقديو رعيتو الػعػمػكجي   تحاكؿ نفس ممؾ الركـً فييػا

  كنحف نجكميا كىي البركجي   لأبالغمرات تكعدنا النصػار 

 يقكؿ أتكعدكننا بالحرب كنحف ابناؤىا كال ننفؾ منيا كالنجـك ال تككف إال في بركجيا.
 إذا القى كغارتو لجكجي   كفينا السيؼ حممتو صدكؽه 

ذا أغار عمييـ لجت بيـ غارتو.  يعني سيؼ الدكلة إذا حمؿ عمييـ صدؽ كلـ يتأخر كلـ يجبف كا 
  كيكثر بالدعاء لو الضجيج  ف بػأسػانعكذه مف العػيا

قاؿ ابف جنى بأسا أم خكفا مف قكليـ ال بأس عميؾ أم ال خكؼ عميؾ كنصبو ألنو مفعكؿ لو أم 
إنما نعكذه ألجؿ الخكؼ عميو ىذا كبلمو كمعناه نستعيذ باهلل خكفا عميو مف أف تصيبو العيف كقاؿ 

فيككف مفعكال لو كما يقاؿ نعكذه باهلل تعالى  ابف فكرجة لـ ال يككف البأس ىينا الشدة كالشجاعة
 حسنا أم لحسنو كىذا أقرب إلى المستعمؿ مما ذكره ابف جنى.

  بما حكـ القكاضب كالكشيج  رضينا كالدمستؽ غير راضو 

يقكؿ رضينا نحف بحكـ السيكؼ كالرماح كلـ يرض الدمستؽ بذلؾ أم أنيا حكمت لنا فرضينا بو 
 زيمة فمذلؾ لـ يرض بو.كحكمت عميو بالدبرة كالي

ف يقدـ فقد زرنا سمنػدك ف يحجـ فمكعدنا الخميج  كا    كا 

ف ىرب كتأخر لحقناه بالخميج كىك نير  أم أف أقدـ عمينا كاستقبمنا بالحرب فقد قصدنا ببلده كا 
 بقرب القسطنطينية.
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اؿ شيئا كقاؿ يمدحو كيذكر الكقعة التي نكب فييا المسممكف بالقرب مف بحيرة الحدث كيصؼ الح
 فشيئا مفصبلن 

  إف قاتمكا جبنكا أك حدثكا شجعكا  غيرم بأكثر ىذا الناس ينػخػدع

إنما قاؿ ىذا كلـ يقؿ ىؤالء ألنو ذىب إلى لفظ الناس ال إلى معناه يقكؿ ال انخدع بالناس فاعتقد 
لفعؿ فبل فييـ الجميؿ ألنيـ يجبنكف عند القتاؿ كيشجعكف عند الحديث إنما شجاعتيـ بالقكؿ ال با

 أغتر بقكليـ: 
  كفي التجارب بعد الغي ما يزعي   أىؿ الحفيظة إال أف تجربػيػـ

يقكؿ ىـ أىؿ الحمية كالحفاظ غير مجربيف فإذا جربتيـ لـ يككنكا كذلؾ كفي تجربتيـ بعد ظيكر 
 غييـ ما يمنعؾ عف مخالطتيـ.

 طبعي  أف الحيكة كما ال تشتيي  كما الحيكة كنفسي بعد ما عممت

نفسي في مكضع رفع عطفا عمى الحياة كمعناه مع الحيكة كما تقكؿ ما أنت كزيد أم مع زيد ك 
 يقكؿ بعد أف عممت أف الحيكة غير المشتياة طبع كدنس كما لنفسي مع الحيكة يعني ال أريدىا.

  أنؼ العزيز بقطع العز يجتدعي   ليس الجماؿ لكجوو صح مارنػوي 

ف كاف صحيح األنؼ.يقكؿ ما كؿ كجو صحيح المارف بجمي  ؿو فإف مف أذؿ كالمجتجع كا 
  كأترؾ الغيث في غمدم كأنتجع  أأطرح المجد عف كتفي كأطمبػوي 

عني بالمجد كالغيث السيؼ ألف كمييما يدرؾ بو كالمعنى أف الشرؼ كسعة العيش إنما يدركاف 
 السيؼ فبل أترؾ سيفي كأطمبيما بشيء آخر.

  كؿ كريـو أك ىي الكجعدكاء   كالمشرفية ال زالت مشػرفةن 

يقكؿ السيؼ دكاء الكريـ أك داؤه ألنو أما أف يممؾ بو أك يقتؿ فييمؾ كقكلو ال زالت مشرفة مف ركل 
 مشرفة بفتح الراء فيك دعاء لمسيؼ كمف ركل بكسر الراء فمعناه ال كانت داء بؿ كانت دكاء.

  في الدرب كالدـ في أعطافيا دفعي   كفارس الخيؿ مف خفت فكقرىػا

يقكؿ فارس الخيؿ الذم حيف خفت الخيؿ مف الفزع لميزيمة كقرىا كثبتيا في المضيؽ كالدـ كثير 
في اعطافيا أم في جكانبيا يعني أف الدـ مصبكبه عمييا كيريد بفارس الخيؿ سيؼ الدكلة فإف 

.  خيمو أرادت اليزيمة فثبتيـ في مضيؽ مف مضائؽ الرـك
  تو كما في لفظو قذعكأغضب  كأكحدتو كما في قمبو قػمػؽ
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يقكؿ أفردتو الخيؿ فترككه مفردا كتفرقكا عنو فمـ يقمؽ قمبو لشجاعتو كأغضبكه باالنحياز فمـ يكجد 
ف كاف كحده.  في لفظو فحش كال خنى أم أنو حميـ عند الغضب شجاع كا 

  كالجيش بابف أبي الييجاء يمتنع  بالجيش يمتنع السادات كمػيػـ

عيـ عف عدكىـ بجيكشيـ ألنيـ بيـ يقككف كعز جيشؾ بؾ ألنيـ ال يقكؿ عز الممكؾ كامتنا
 يمتنعكف عف عدكىـ إذا لـ تكف فييـ.

  عمى الشكيـ كأدنى سيرىا سرعي   قاد المقانب أقصى شربيا نيػؿه 

قاد الجيكش مسرعا بيا حتى كاف أبمغ شرب خيميـ مرةن كاحدة عمى حديد المجاـ كلـ يتفرغكا لشدة 
 المجـ كأقؿ سيرىا أسراع كالسرع السرعة كىك مصدر سرع مثؿ ضخـ ضخما.السير أف يخمعكا 

  كالمكت ليس لو رمّّ كال شبعي   اليعتقي بمد مسراه عف بػمػدو 

ال يعتقى معناه ال يعتاؽ يقاؿ عاقو كاعتاقو ثـ يقمب كيقاؿ عقاه كاعتقاه يقكؿ سيره إلى البمد ال 
 كم كال يشبع.يمنع سيره إلى غيره كالمكت الذم يعـ فبل ير 

  تشقى بو الرـك كالصمباف كالبيعي   حتى أقاـ عمى أرباض خرشػنةو 

خرشنة معركفة في ببلد الرـك كالربض ما حكؿ المدينة يقكؿ أقاـ بيا كقد شقيت بو الرـك ألنو 
 يقتميـ كيحرؽ صمبيـ كيخرب بيعيـ.

  اكالنيب ما جمعكا كالنار ما زرعك   لمسبي ما نكحكا كالقتؿ مػا كلػدكا

أقاـ ما مقاـ مف في المصراع األكؿ ليكافؽ ما في المصراع الثاني كذلؾ جائز كقكلو تعالى 
 كالسماء كما بناىا كحكى أبك زيد سبحاف ما يسبح الرعد بحمده.

 الجمػع لو المنابر مشيكدان بيا  مخمى لو المرج منصكبان بصارخةو 

كدا عمى الحاؿ مف صارخة كىي نصب مخمى كمنصكبا عمى الحاؿ مف سيؼ الدكلة كنصب مشي
مدينة بالرـك ككاف الكجو أف يقكؿ منصكبةن كمشيكدةن إال أف التذكير جائز عمى قكلؾ نصب 

المنابر كشيد الجمع كالمعنى أنو بمغ النياية في النكاية في الكفر حتى أخمى لو المرج كنصبت 
 المنابر التي ىي شعار اإلسبلـ بصارخة 

 حتى تكاد عمى أحيائيـ تػقػعي   ػيػـيطمع الطير فييـ طكؿ أكم

  عمى محبتو الشرع الذم شرعكا  كلك رآه حػكاريكىػـ لػبػنػكا
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يعني بالحكارييف أصحاب عيسى عميو السبلـ كأضافيـ إلييـ ألنيـ يدعكف شرعيـ كاتباعيـ يقكؿ 
 لك رأل الحكاريكف سيؼ الدكلة ال كجبكا محبتو فيما يشرعكف لمنصارل مف الشرع.

  سكد الغماـ فظنكا أنيا قزعي   دمستؽ عينيو كقد طمعتذـ ال

القعز المتفرؽ مف السحاب كاحدتيا قزعة كابف جنى يشير إلى أف معنى ىذا البيت إف الدمستؽ 
تحير حتى أنكر حاسةى بصره فرأل الغماـ قزعا ألنو قاؿ معنى ىذا البيت يشبو معنى قكؿ 

يداه كلـ يثبت عمى البيًض ناظره، قاؿ ابف فكرجة رأل البحترم، كلما التقى الجمعاف لـ يجتمع لو، 
الجيش العظيـ فظنو قميبلن كرأل سحابا متراكمةن فظنيا قطعا متفرقة ىذا كبلمو كالمعنى لما كجد 

 األمر بخبلؼ ما أدركتو عيناه ذـ نظر عينيو.

 جذعي  عمى الجياد التي حكلييا  فييا الكماة التي مفطكميا رجؿه 

الغماـ المراد بيا عسكري سيؼ الدلة يقكؿ صبييـ رجؿ عند الحرب كحكلي خيميـ فييا أم في سكد 
 جذع كىك الذم أتى عميو حكالف كالمعنى أف الصغير في جيشو كبير يعظـ أمره.

 كفي حناجرىا مف ألس جرعي   يذرل المقاف غباران في مناخرىا

ما فييا مف مكاصمة السير قاؿ قاؿ ابف جنى أم ال تستقر فتشرب إنما ىي تختمس الماء اختبلسا ل
كيجكز أف تككف شربت قميبل لعمميا بما يعقب شربيا مف شدة الركض ككذا تفعؿ كراـ الخيؿ كليس 
نما يصؼ مكاصمتيا السير يقكؿ شربت الماء مف آلس كبمغت المقاف قبؿ  المعنى عمى ما ذكر كا 

ى مناخرىا غبار تراب ىذا أف بالت ما شربتو مف آلس فماء ىذا النير في حمكقيا كقد كصؿ إل
 المكضع كبينيما عمى ما ذكر مسافة بعيدة.

  فالطعف يفتح في األجكاؼ ما تسعي   كأنما تتمقاىػـ لػتػسػمػكػيػـ

أم كاف خيمو تأتي الرـك لتدخؿ فييـ ألف طعف فكراسيا يفتح في اجكافيـ جراحاتو تسع الخيؿ 
 يصؼ سعة الطعف.

 شػمػعي  األسنًة ناره كالقنامف   تيدم نكاظرىا كالحرب مظممةه 

أم إذا اظممت الحرب بالغبار ىدت نكاظر الخيؿ فييا نار األسنة كلما استعار لؤلسنة نارا جعؿ 
 القنا شمعا.

  عمى نفكسيـ المقكرة المزعي   دكف السياـ كدكف القر طافحةه 
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طفح إذا ذىب يقاؿ الكىج الصيؼ كحرارتو السياـ كالسياـ كقكلو طافحةه أم مسرعة يقاؿ طفح ي
يعدك قاؿ األصمعي الطافح الذم يعدك كالمقكرة الضامرة كالمزع جمع مزكع يقاؿ مزع الفرس يمزع 
إذا مر خفيفا يقكؿ قبؿ الصيؼ كحرارتو كقبؿ الشتاء كبرده تأتييـ خيؿ سيؼ الدكلة فتعدك عمى 

ة في الخريؼ نفكسيـ فتطأىـ بحكافرىا يعني أف لو غزكتيف في كؿ سنةو غزكة في الربيع كغزك 
كركل ابف جنى دكف السياـ كدكف الفر كالمعنى عمى ىذه الركاية قبؿ أ، تصؿ إلييـ سياـ الرماة 

 كقبؿ أف يفركا تيجـ عمييـ ىذه الخيؿ العادية الضامرة.
  أظمى تفارؽ منو أختيا الضمعي   إذا دعا العمج عمجان حاؿ بينيمػا

، كفي نحره أظمى كأف كعكبو، نكل القسب  أظمى يعني رمحا اسمر كالظمي السمرة كمنو قكؿ بشرو
، يقكؿ إذا استعاف العمج بغيره حاؿ بينيما رمح أظمى يفرؽ بيف الضمعيف.  عراصي الميزًة أسمري

  إذ فاتيف كأمضى منو منصرعي   أجؿ مف كلد الفقاس منكػتػؼ

منو كأعظـ قدرا الفقاس جد الدمستؽ يقكؿ أف ىرب الدمستؽ كسبؽ الخيؿ بالفرار فمـ تدركو فأجؿ 
 مأسكر مشدكد كأشجع منو مقتكؿ مصركع.
 نجا كمنيف في أحشائو فػزعي   كما نجا مف شفار البيض منفمته 

 أم لـ ينج مف السيكؼ مف نجا إال كفي قمبو منيا فزع ألف ذلؾ الفزع يقتمو كلك بعد حيف.
  كيشرب الخمر دىران كىك ممتقع  يباشر األمف دىران كىك مختػبػؿه 

يصير إلى مأمنو فيعيش في األمف دىرا كىك فاسد العقؿ لشدة ما لحقو مف الفزع كيشرب يقكؿ 
 الخمر كىك ممتقع المكف الستيبلء الصفرة عميو ال يغير الخمر لكنو إلى الحمرة.

 لمباترات أميفه ما لػو كرعي   كـ مف حشاشة بطريؽو تضمنيا

ركاحيـ في ضماف القيكد لمسيكؼ كأراد أم قيدت األسرل ليقتمكا أف دعت الحاجة إلى قتميـ فأ
 باألميف الذم ال كرع لو القيدى.

  كيطرد النكـ عنو حيف يضطجعي   يقاتؿ الخطك عنو حيف يطمػبػوي 

 يعني أف القيد يمنعو الخطك أف اراد السير كيمنعو عف النـك عند االضطجاع.
  حتى يقكؿ ليا عكدم فتندفع  تغدك المنايا فبل تنفؾ كاقػفةن 

أف المنايا تنتظر أف يأمرىا فيي كاقفة منتظرةن أمره بالعكد إلييـ فتعكد فييـ كىذا مف قكؿ بكر  زعـ
 بف النطاح، كاف المنايا ليس يبحريف في الكغا، إذا التقت األبطاؿ إال برأيكا، 
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  خانكا األمير فجازاىـ بما صنعكا  قؿ لمدمستؽ أف المسممػيف لػكػـ

الدكلة كأسمميـ ىـ لكـ فاصنعكا بيـ ما شئتـ خانكا األمير  يقكؿ ىؤالء الذيف تركيـ سيؼ
 باالنصراؼ عنو أم فجازاىـ بأف اسمميـ لكـ ثـ ذكر ما صنعكا فقاؿ: 

 كأف قتبلكـ إياىـ فجعكا  كجدتمكىـ نياما في دمائكـ

تشبيا في دمائكـ أم في ماء قتبلكـ كذلؾ أنيـ تخممكا القتمى فتمطخكا بدمائيـ كالقكا أنفسيـ بينيـ 
 بيـ خكفا مف الرـك يقكؿ كأنيـ كانكا مفجكعيف بقتبلكـ فيـ فيما بينيـ يتكجعكف ليـ.

ف ىمكا بيـ نزعكا  ضعفي تعؼ األعادم عف مثاليػـ   مف األعادم كا 

يقكؿ ىـ ضعاؼ يمتنع األعداء مف معارضتيـ لضعفيـ يعني أف ىؤالء الذيف فعمكا ذلؾ خساس 
ـ لـ يعارضيـ عدكىـ بخستيـ كضعفيـ كقد حقؽ ىذا فيما بعد عسكر سيؼ الدكلة أف ىمكا بعدكى

 فقاؿ: 
 فميس يأكؿ إال الميتة الضػبػعي   ال تحسبكا مف أسرتـ كاف ذا رمؽو 

 تجتػمػعي  أسد تمرُّ فرادل ليس  ىبل عمى عقب الكادم كقد صعدت

اؿ يسرعكف العقب جمع عقبة كفرادل جمع فرداف ىبل قاتمتـ إذ كقفتـ ىناؾ كقد صعدت منيا رج
إلى الحرب أفرادا ال يتكقؼ بعضيـ عمى بعض لشجاعتيـ كثقتيـ بقكتيـ كما قاؿ العنبرم، طاركا 

 إليو زرافاتو ككحدنا، 
  كالضرب يأخذ منكـ فكؽ ما يدعي   تشقكـ بقناىػا كػؿ سػمػيػبةو 

اىا أم قكلو تشقكـ حكاية ما كاف ىناؾ في تمؾ الحاؿ التي كاف يشؽ أىؿ الرـك كؿ سميبةو بقن
برمحيا كالخبر كقع عف الخيؿ كالمراد أصحابيا ألف اصحاب السبلىب كفرسانيا يشقكف بالطعف 

 كركل بفتاىا أم بفارسيا كىك ركاية ابف جنى.
نما عرض اهلل الجنكد بػكػـ   لكي يككنكا ببل فسؿو إذا رجعكا  كا 

بلنا لكذا فتعرض لو كؿ الناس رككا بكـ كالصحيح في المعنى لكـ بالبلـ ألنو يقاؿ عرضت ف
كيجكز أف كيكف بكـ مف صمة معنى التعريض ال مف لفظو كمعناه إنما ابتمى اهلل الجنكد بكـ يعني 
جنكد سيؼ الدكلة يقكؿ إنما خذليـ اهلل كجعميـ لكـ عرضةن ليجردىـ مف األكباش الذيف قتمتمكىـ 

كيجكز عرض بالتخفيؼ ألف  فيعكد إليكـ في األبطاؿ كذكم النجدة فبل يككف فييـ فشؿ كال دنيّّ 
 انتفآء األكباش عنيـ يحؿ محؿ العرض لكي ينفكا.
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  ككؿ غازو لسيؼ الدكلة التبعي   فكؿ غزك إليكـ بعد ذا فػمػوي 

يقكؿ بعد ىذا كؿ غزكة يغزكىا يككف لو ال عميو لف الخساس مف جنكده كاألكباش قد قتمكا كلـ يبؽ 
 لغزاة كسيدىـ.إال األبطاؿ ككؿ غاز تبع لو ألنو أمير ا
 كتبتػدعي  كأنت تخمؽ ما تأتي  تمشي الكراـ عمى آثار غيرىـ

يقكؿ أفعالؾ في الكـر أكبار لـ يسبؽ إلييا فأنت مبتدلء في كؿ مأثرة كغيرؾ مف الكراـ يقتدم 
 بمف سبقو.

  ككاف غيرؾ فيو العاجز الضرعي   كىي يشينؾ كقت كنت فػارسػوي 

ؾ الضعيؼ العاجز فبل شيف عميؾ مف عجز العاجز يريج أف يقكؿ إذا كنت الفارس الشجاع كغير 
 قتميـ كأسرىـ ضعاؼ اصحابؾ لـ يشنؾ.

 فميس يرفعو شػيء كال يضػعي   مف كاف فكؽ محؿ الشمس مكضعو

أم مف بمغ النياية في الرفعة لـ يكف كراء النياية محؿ يرفع إليو فبل يرتفع بنصرة أحد كال يتضع 
.  بخذالف أحدو

  إف كاف أسمميا األصحابي كالشيعي   في األعقاب ميجتػو لـ يسمـ الكر

يقكؿ أف افرده أصحابو فإف كره عمى األعداء في أكاخر الخيؿ لـ يسممو يعني أنو أمتنع بشجاعة 
 نفسو فدافعت نفسو عف نفسو كيجكز أف يريد باألعقاب جمع العقب التي ىي جمع العقبة.

 طػمػعي  لدنيٍّ عندىا فمـ يكف  ليت الممكؾ عمى األقدار معطيةه 

يقكؿ ليتيـ يعطكف الشعراء عمى أقدارىـ في االستحقاؽ بفضميـ كعمميـ ككاف ال يطمع في 
 عطائيـ خسيسه فيذا تعريض بأنو يسكل مع غيره ممف لـ يبمغ درجتو في الفضؿ كالعمـ.

 فاستمعكا كأف قرعت حبيؾ البيضً   رضيت منيـ بأف زرت الكغى فرأكا

عراء بالنظر إلى قتالؾ كاالستماع إلى قراعؾ مف غير أف يباشركا القتاؿ يعني يقكؿ رضيت ف الش
 أنا الذم أباشر القتاؿ معؾ دكف غيرم مف الشعراء.

  مف كنت منو بغير الصدؽ تنتفعي   لقد أباحؾ غشا في مػعػامػمةو 

قد  يقكؿ مف لـ يصدقؾ فقد غشؾ كالمعنى أني قد صدقتؾ في ما ذكرت ألني لك لـ أصدقؾ كنت
غششتؾ كيجكز أف يككف المعنى أف مف غشؾ بتخمفو عنؾ فقد أباح لؾ أف تغشو في معاممتؾ إياه 
كجعؿ مف يفعمو سيؼ الدكلة غشا ألنو جزاء الغش كقكلو عمى ىذا بغير الصدؽ أم بغير صدؽ 
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المقاء يعني بالنظر كالسماع كمعنى آخر كىك أنو يقكؿ لقد غشؾ مف انتفاعؾ منو بغير الصدؽ 
 عر الذم أحسنو أكذبو دكف الحرب.الش

  كأرضيـ لؾ مصطاؼه مرتبعي   الدىر معتذر كالسيؼ منتظػره 

الدىر معتذر إليؾ مما فعؿ يعني مف ظفر الرـك باصحابو كالسيؼ ينتظر كرتؾ عمييـ فيشفيؾ 
 منيـ كارضيـ لؾ منزؿ صيفا كربيعا كالمصطاؼ كالمصيؼ المنزؿ في الصيؼ كالمرتبع المربع.

  كلك تنر فييا األعصـي الصدعي   باؿ لنصرافو بحامػيةو كما الج

يقاؿ نصراني كنصراف يقكؿ اعتصاميـ بجباليـ ال ينفعيـ ألنيا ال تحمييـ كلك أف أكعاليا تنصرت 
 لـ تحميا الجباؿ كاألعصـ الكعؿ الذم في إحدل يديو بياض كالصدع ما بيف السميف كالميزكؿ.

  مكتؾ كاألبطاؿ تمتصعي حتى ب  كما حمدتؾ في ىكؿو ثبت لػو

 يقد لـ أحمدؾ عمى شجاعتؾ كثبكتؾ في الحرب إال بعد التجربة عند قتاؿ األبطاؿ.
 كقد يظف جبانا مف بو زمعي   فقد يظف شجاعان مف بو خرؽه 

يقكؿ الظف يخطىء فاألخرؽ قد يظف شجاعا كالشجاع الذم تعتبريو الرعدة مف الغضب قد يظف 
ما يتحقؽ األمر عن  د التجربة كالمعنى أني قد مدحتؾ بعد الخبرة كلـ أخطىء كلـ أكذب.جبانا كا 

  كليس كؿ ذكات المخمب السبعي   إف السبلح جميع الناس يحممػو

ىذا مثؿ ضربو يقكؿ ليس كؿ مف يحمؿ السبلح شجاعا كما أف ليس كؿ ذم مخمب أسدا كيريد 
 بالسبع األسد.

 بعيف كثمثمائة.كقاؿ كقد سار سيؼ الدكلة يريد الدمستؽ سنة أر 
  كنسأؿ فييا غير سكانيا اإلذنا  نزكر دياران ما نحب ليا مغنى

لما قاؿ نزكر كالزيارة تقتضي المحبة نفى أف يككف محبا لتمؾ الديار ألنيا ديار األعداء يقكؿ ال 
 نحب مغنى مف مغانييا كنسأؿ سيؼ الدكلة أف يأذف لنا في التسرع إلييا كالتشعب فييا لئلغارة.

  عمييا الكماة المحسنكف بيا الظنا  د إلييا اآلخذات لنػا الػمػدلنقك 

أف نقكد إلى ىذه الديار خيبل تأخذ لنا الغاية كتحرز لنا قصب السبؽ عمييا رجاؿه قد جربكىا 
 كعرفكىا فأحسنكا الظف بيا.

  كنرضى الذم يسمى اإللو كال يكنا  كنصفي الذم يكنى أبا الحسف اليكل

 إذا ما تركنا أرضيـ خمفنا عدنػا  الشػقػيكف أنػنػاكقد عمـ الرـك 
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 كالطعنا لبسنا إلى حاجاتنا الضرب  كأنا إذا ما المكت صرح في الكغى

يقكؿ إذا صار المكت صريحا في الحرب بارزا ليس دكنو قناعه تكسمنا إلى ما نطمبو بالضرب 
 كالطعف.

 اىممنػ إلينا كقمنا لمسيكؼ  قصدنا لو قصد الحبيب لقاؤه

يقكؿ قصدنا لممكت كما يقصد ما يحب لقاؤه كارتفع لقاؤه بالحبيب كأنو قاؿ المحبكب لقاؤه كقمنا 
لمسيكؼ ىممي إلينا ثـ أدخؿ عمييا النكف الشديدة فحذؼ الياء اللتقاء الساكنيف ثـ أشبع فتحةى النكف 

مكا مساكنكـ فصار ىممنا كمف ضـ الميـ قاؿ خاطب السيكؼ مخاطبة مف يعقؿ كقكلو تعالى ادخ
 ثـ أسقط الكاك مف ىممكا الجتماع الساكنيف ثـ أشبع الفتحة.

  تكدسف مف ىنا عمينا كمف ىنا  كخيؿو حشكناىا األسنة بعدمػا

حشكناىا األسنة أم جعمنا األسنة حشكا ليا بأف طعناىا بيا كتكدسف اجتمعف عمينا كركب بعضيف 
جاج، ىنا كىنا كعمى المسجكح، يصفو بالعطاء بعضا مف كثرتيا كىنا بمعنى ىاىنا كمنو قكؿ الع

أم يعطى يمينا كشماال كعمى سجيحتو أم طبيعتو كأخذ قكلو حشكناىا األسنة مف قكؿ الكليد بف 
 المغيرة، ككـ مف كريـ الجد يركب ردعو، كآخر ييكل قد حشكناه ثعمبان.

  فمما تعارفنا ضربف بيا عنا  ضربف إلينا بالسياط جيػالةن 

جيالةن ألف خيؿ الرـك رأت عسكر سيؼ الدكلة فظنتيـ ركما فأسرعت إلييـ فمما عرفكا إنما قاؿ 
 الحاؿ أسرعكا ىاربيف.

 اليمنػى تبار إلى ما تشتيي يدؾ  تعد القرل كالمس بنا الجيش لمسةن 

يقكؿ تجاكز القرل إلى الصحراء كحارب بنا جيش الرـك كأدننا منيـ دنك البلمس مف المممكس أم 
 بما تشتيي مف الضرب كالطعف. تظفر يدؾ

  كنحف أناس نتبع البارد السخنا  فقد بردت فكؽ المقاف دماؤىـ

يقكؿ تقادـ عيدنا بسفؾ دمائيـ كقد برد ما سفكناه كعادتنا أف نتبع البارد مف دماء األعداء السخف 
 منيا يعني الننفؾ مف سفؾ دمائيـ فإذا برد مف سفكناه اتبعناه دما طريا حاران 

ف   فدعنا نكف قبؿ الضراًب القنا المدنا  كنت سيؼ الدكلة العضب فييـً  كا 

يقكؿ إف كنت فييـ سيفا قاطعا فدعنا نطعنيـ كما تضرب أنت كيجكز أف يريد فدعنا نتقدـ إلييـ 
 تقدـ الرماح فنككف قدامؾ كالرمح.
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 أغنى كأنت الذم لك أنو كحده  فنحف األكلى ال نأتمي لؾ نصرةن 

 نقصر في نصرتؾ كأنت لك أكتفيت بنفسؾ في قتاليـ الستغنيت عنا.نحف الذيف ال 
  كمف قاؿ ال أرضي مف العيش باألدنى  يقيؾ الردل مف يبتغي عندؾ العػمػي

يعني بيذا نفسو ألنو يطمب بخدمتو العمي كال يرضى في خدمتو بالعيش الدنٌي ككأنو يقكؿ أقيؾ 
 بنفسي.

 معنى يؾ لمدنيا كال أىميا كلـ  فمكالؾ لـ تجر الدماء كال الميى

يقكؿ لكالؾ لـ تكف شجاعة كال جكد لف الدماء إنما تجرم بشجاعتؾ كقتمؾ األعداء كالميى يجرم 
 بجكدؾ كلكالؾ لـ يظير لمدنيا كال ألىميا معنى 

  كال األمف إال ما رآ الفتى أمنا  كما الخكؼ إال ما تخكفو الفتى

راكدىـ عمى الذىاب نحك الرـك فنكمكا خكفا منيـ عمى ىذا تعريض بجيش سيؼ الدكلة كذلؾ أنو 
ف أمف  أنفسيـ يقكؿ حقيقة الخكؼ ما يخافو اإلنساف فإف خاؼ شيئان غير مخكؼ فقد صار خكفا كا 
، لدييا كما قبحتة  غير مأمكفو فقد تعجؿ األمف كىذا مف قكؿ دعبؿ، ىي النفس ما حسنتو فمحسفه

 فمقبح.
 خرشنة فعاقو الثمج عف ذلؾ.كقاؿ كقد أراد سيؼ الدكلة قصد 

ف ضجيع الخكًد مني لماجدي   عكاذؿ ذات الخاؿ في حكاسػدي    كا 

يقكؿ الكاتي يعذلف ىذه المرأة التي ىي صاحبة الخاؿ عمى كجييا في ألجؿ محبتيا أيام حكاسد 
.  ليا يحسدنيا ألنيا ظفرت مني بضجيع ماجدو

  طيفيا كىك راقدي  كيعصي اليكل في  يرد يدان عف ثػكبػيػا كىػك قػادره 

أم إذا قدر عمييا رد اليد عف ثكبيا يعني أزارىا ككذا لك لحـ بيا لـ يطع اليكل فيما يأمره أم ال 
ذا رأل خياليا في النـك امتنع منو كامتناعو م اليقظة يصؼ نزاىة  يمد يده إلى أزارىا مع القدرة كا 

ني أل خمى لمفتاة فراشيا، كأصـر ذات الدؿ نفسو كبعد ىمتو عف مغازلة النساء كما قاؿ ىدبة، كا 
كالقمب كالوي، قاؿ ابف جنى كلك أمكنو في مكضع قادر يقظاف لكاف أحسف قاؿ أبك الفضؿ 

العركضي فيما أمبله عمٌي ىذا نقده غير جيد كذلؾ أنو لك قاؿ يقظاف أك ساىر لـ يزد عمى معنى 
ذا قاؿ كىك قادر ز  اد في المعنى أنو تركيا طمؼ نفس كاحد كىك الكؼ في حالتي النـك كاليقظة كا 

كحفظ مركة ال عف عجز كرىبةو كلك أف رجبل ترؾ المحاـر عف غير قدرة لـ يأثـ كلـ يؤجر فإذا 
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تركيا مع القدرة صار مأجكرا كليست الصنعة في قكلو كىك قادر كبناؤه مف ىذه الحركؼ بازاء قكلو 
فرض عمى نفسو مف التفسير كيخطىء ثـ راقد بأقؿ مما طمب كالعجب في أف أبا الفتح يقصر فيما 

يتكمؼ النقد كقاؿ في قكلو كىك راقد أف الراقد قادر أيضا ألنو يتحرؾ في نكمو كيصيح كليس ىذا 
ف شاء ترؾ كالنائـ ال  ف شاء فعؿ كا  بشيء كلـ يقمو أحد كالقدرة عمى الشيء أف يفعمو متى شاء كا 

ما عصيانو اليكل يكصؼ بيذا كال المغشي عميو كال يقاؿ لمنائـ أنو  مستطيع كال قادره كال مريده كا 
في طيفو فميس باختيار منو في النـك كلكنو يقكؿ لشدة ما ثبت في طبعي كغريزتي صرت في النـك 

 كالجارم عمى عادتي.
 مػتػبػاعػدي  محب ليا في قربػوً   متى يشتفي مف العج الشكؽ في الحشا

 إذا قرب منيا بشخصو تباعد عنيا بعفافو.أم متى يجد الشفاء مف شدة شكقو محب لممرأة 
 الػخػرائدي  فمـ تتصباؾ الحسافي   إذا كنت تخشى العار في كؿ خمكةو 

ينكر عمى نفسو صبكتو إلى الحساف إذا كاف يخشى عمى نفسو العار في الخمكة بف يقكؿ إذا كنت 
 ى اصبى كىك بعيد.عفكفا عنيف في الخمكة بيف فمـ تميؿ إلييف بقمبؾ كىكاؾ كاستعمؿ تصبٌي بمعن

 كمؿ طبيبي جانبػي كالػعػكائدي   ألح عمى السقـ حػتػى ألػفػتػوي 

  جكادم كىؿ تشجك الجياد المعاىدي   مررت عمى دار الحبيب فحمحمت

يقاؿ فرس جكاد لمذكر كاألنثى كالحمحمة دكف الصييؿ كالتنحنح كيقاؿ شجاه يشجكه إذا أحزنو 
م عيدت بو شيئا كتسمى ديار األحبة معاىد يقكؿ مررت كالمعاىد جمع معيدو كىك المكضع الذ

عمى دار الحبيب فحمحمت جكادم ألنيا عرفتيا ثـ استفيـ متعجبا فقاؿ كالديار ىؿ تشجك الجياد 
تعجب مف عرفاف فرسو الدار التي عيد بيا أحبتو كأخذ أبك الحسف التيامي ىذا كزاد عميو فقاؿ، 

م حيف الحت ديارىا، ثـ زاد السرم عمى ىذا فقاؿ، كقفت بكيت فحنت ناقتي فأجابيا، صييؿ جياد
 بيا أبكى كترـز ناقتي، كتصيؿ افراسي كتدعك حماميا، ثـ نفى أبك الطيب التعجب بقكلو: 

  سقتيا ضريب الشكؿ فييا الكالئدي   كما تنكر الدىماء مف رسـ منزؿو 

قمت البانيا كاحدتيا شائمة الضريب المبف الخاثر الذم حمب بعضو عمى بعض كالشكؿ النكؽ التي 
كقاؿ أبك عبيدة ال كاحد ليا يقكؿ كليست تنكر الفرس الدىماء رسـ المنزؿ شربت بو ضربت الشكؿ 

 كما ىينا نفيه 
  تطاردني عف ككنو كأطاردي   أىـ بشيء كالميالي كأنػيػا
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ام مف طمب يقكؿ أريد أمرا كالميالي تحكؿ بيني كبينو كأنا بطمبي كقصدم أطردىا عف منعيا أي
 ذلؾ األمر.

  إذا عظـ المطمكب قؿ المساعدي   كحيدا مف الخبلف في كؿ بمػدةو 

إذا نصبت كحيدا كاف حاال عمى تقدير أىـ كحيد كركل ابف جنى بالرفع عمى تقدير أنا كحيدا مف 
ذا عظـ مطمكبؾ قؿ مف يساعدؾ عمى  الخبلف ليس يساعدني عمى طمبي أحد لعظـ ما اطمبو كا 

 ذلؾ.
 شكاىدي  سبكحه ليا منيا عمييا  ني في غمرةو بعد غمرةو كتسعد

يقكؿ تعينني عمى تكرد غمرات الحرب فرس سبكح تشيد بكرميا خصاؿ ليا ىي منيا أدلةه عمى 
 كرميا.

  مفاصميا تحت الرماح مراكدي   تثنى عمى قدر الطعاف كأنمػا

اف كالمركد حديده يدكره بعضيا تميؿ مع الرمح ميبلنو لميف مفاصميا عمى ما يريد فارسيا مف الطع
في بعض شبو مفاصميا في سرعة استدارتيا إذا لكل عنانيا عند الطعاف بمسمار المركد تدكر 

ذا عطفت  حمقتو كيؼ ما أديرت يدرم ليف أعطافيا في الميداف كعند الطعاف كما قاؿ كشاجـ، كا 
فزعـ أف ىذا مف المقمكب قاؿ بو عمى ناكرده، لتديره فكأنو بركار، كأخطأ القاضي في ىذا البيت 

نما يصح المعنى لك قاؿ كأنما الرماح تحت مفاصميا مراكد كعنده أف المركد ميؿ الكحؿ شبو  كا 
ككف الرماح في مفاصميا بالميؿ في الجفكف ينغؿ فييا كما ينغؿ الميؿ في العيف كىذا فاسد ألنو 

ذا كانت الرماح خص المفاصؿ كليس كؿ الطعف في المفاصؿ كالنو قاؿ تثنى عمى ق در الطعاف كا 
 في مفاصميا كالميؿ في الجفف فما حاجتيا إلى تثنييا.

  مكارد ال يصدرف مف ال يجالدي   كأكرد نفسي كالميندي فػي يدم

 يقكؿ أكرد نفسي مع السيؼ ميالؾ اليصدرف كاردىا حيا إذا لـ يجالد كلـ يقاتؿ 
  الكؼ ساعدي  عمى حالةو لـ يحمؿ  كلكف إذا لـ يحمؿ القمب كػفػو

 يعني أف الضرب إنما تككف بالقمب ال بالكؼ فإذا لـ تقك الكؼ بقكة القمب لـ تقك بقكة الساعد.
  فمـ منيـ الدعكل كمني القصائدي   خميمي إني ال أرل غير شاعػرو 

ف لو التحقؽ باسـ الشاعر ألنو يأتي بالقصائد.  يريد كثرة مف يرل مف الشعراء المدعيف كا 
  كلكف سيؼ الدكلة اليـك كاحدي   ف السيكؼ كثػيرةه فبل تعجبا إ
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يريد أنو في الشعراء كسيؼ الدكلة في السيكؼ األسامي متفقة كميا سيكؼ كلكف ال كسيؼ الدكلة 
كذلؾ ىؤالء كميـ شعراء كليسكا مثمو كما قاؿ الفرزدؽ، كقد تمتقي األسماؤ في الناس كالكنى، كثيرا 

 كلكف فرقكا في الخبلئؽ، 
 غامػدي  كمف عادة اإلحساف كالصفح  كريـ الطبع في الحرب منتضو لو مف 

يقكؿ إنما ينتضيو كيستعممو عند الحرب كـر طبعو كتغمده عادتو مف العفك كاإلحساف يعني أنو 
 ليس كسيكؼ الحديد التي تنتضي كتغمد.

  تيقنت أف الدىر لمناس ناقدي   كلما رأيت الناس دكف محمو

دكنو في المحؿ كالرتبة عممت أف الدىر ناقد لمناس يعطي كؿ احد عمى أم لما كاف الناس كميـ 
 قدر محمو كاستحقاقو ثـ شرح ىذا فقاؿ 

  كباألمر مف ىانت عميو الشدائد  أحقيـ بالسيؼ مف ضرب الطمى

أحؽ الناس بأف يسمى سيفا كيمقب بو أك أف يككف صاحب سيؼ ككالية مف كاف ضاربا لؤلعناؽ 
 يـ باألمارة مف لـ يخؼ الشدائد كيركل باألمف أم مف األعداء.أم يككف شجاعا كأحق

 بيذا كما فييا لمجدؾ جاحػدي   كأشقى ببلد اهلل ما الرـك أىميا

أشقى الببلد بيذا السيؼ الببلد التي اىميا الرـك مع أف كميـ معترفكف بمجدؾ لظيكره ككثرة أدلتو 
 بو.عندىـ كىك أنيـ يركف آثار بأسو ككثرة غاراتو كحرك 

  كجفف الذم خمؼ الفرنجة ساىدي   شننت بيا الغارات حتى تركتيػا

ف كاف عمى البعد منؾ  صببت الغارة عمى ببلد الرـك حتى خافكؾ كميـ فمـ ينـ أحد منيـ خكفا كا 
.  كالفرنجة قرية بأقصى الرـك

ف لـ يككنكا ساجديف مساجدي   مخضبة كالقـك صرعى كأنيا   كا 

يا مقتكلكف مصركعكف فكأنيـ مساجد طميت بالخمكؽ ككأنيـ سجد أم ىي ممطخة بدمائيـ كأىم
ف لـ يسجدكا حقيقةن.  عمى األرض كا 
  كتطعف فييـ كالرماح المكايد  تنكسيـ كالسابقات جبػالػيػـ

يقكؿ تنزليـ مف خيكليـ منككسيف جعؿ خيميـ كالجباؿ التي تنكسيـ عنيا كيجكز أف يككف عمى 
الجياد ليـ يقكؿ تنكسيـ عف جباليـ التي تحصنكا بيا كىي ليـ القب مف ىذا بأف جعؿ الجباؿ ك

 بمنزلة الخيكؿ السابقة كتطعنيـ برماحو مف كيدؾ فيقـك كيدؾ فييـ مقاـ الرماح 
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  كما سكنت بطف التراب األساكدي   كتضربيـ ىبران كقد سكنكا الكدل

دل كىي جمع كدية كىي أم تضربيـ بالسيؼ ضربا يقطع المحـ فيتركو قطعا كقد اكتمنكا في الك
الصبلبة في األرض يريد أنيـ حفركا فييا مطامير ليسكنكىا عند اليرب كما تكمف الحيات في 

 التراب.
 قػبلئدي  كخيمػؾ فػي أعػنػاقػيػف  كتضحى الحصكف المشمخرات في الذرل

جباؿ المشمخرات العاليات يقاؿ بناء مسمخر كالذرل أعالي الجباؿ يقكؿ الحصكف العالية في ال
 تحيط بيا خيمؾ احاطة القبلئد باألعناؽ.
  بينزيط حتى أبيض بالسبي آمدي   عصفف بيـ يـك المقاف كسقنيػـ

يقكؿ خيمؾ أىمكتيـ يـك أغرف عمى ىذا المكضع كساقتيـ أسارل بيذا المكضع اآلخر حتى 
 أبيضت أرض آمد بكثرة مف حصؿ بيا مف األسارل مف الجكارم كالغمماف.

 كالجبلمدي  كذات الردل أىبلىما  اؼ سابكر فانيكلكألحقف بالصفص

أنيكل غريب في القياس الف انفعؿ إنما يبني مما الثبلثي منو متعد كىكل غير متعد يقكؿ ألحقف 
الحصف الثاني في التخريب باألكؿ حتى سقط مثؿ سقكطو كذاؽ اليبلؾ أىؿ الحصنيف كحجارتيما 

 مقت الصخكر.التي ببنائيما ألنؾ احرقتيما بالنار فانع
  مبارؾ ما تحت المثاميف عابدي   كغمس في الكادم بف مشػيع

كسار بالميؿ غمسا في الكادم شجاع مبارؾ الكجو إينما تكجو ظفر عابد اهلل يريد سيؼ الدكلة كما 
تحت المثاميف الكجو كالمثاـ ما يككف عمى الكجو يقي الحر كالبرد كالتمثـ عادة العرب في اسفارىا 

 ثاـ الثاني ما يرسمو عمى الكجو مف حمؽ المغفر.كعنى بالم
 تضيؽ بو أكقاتو كالمقاصد  فتى يشتيي طكؿ الببلد ككقتو

يتمنى أف تككف الببلد كسع مما ىي كالزماف أطكؿ كأكسع الف األكقات تضيؽ عما يريد مف 
الزماف  األمكر كمقاصده مف الببلد تضيؽ عف خيمو كىذا كقكلو، تجمعت في فؤاده ىمـ، مؿء فؤاد

 إحداىا، فإف أتى حظيا بأزمتوو، أكسع مف ذا الزماف أبداىا، 
 رقابيـ إال كسيحاف جامدي   أخك غزكاتو ما تغب سيكفوي 

أم ىك مقيـ عمى غزك الرـك كغزكاتو متصمة ال تؤخر سيكفو رقابيـ إال إذا اشتد البرد كجمد 
 لزيارة إذا أخرىا.كادييـ كسيحاف نير ىناؾ معركؼ كاالغباب التأخير يقاؿ أغب ا
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 النػكاىػدي  لما شفيتيا كالثدم  فمـ يبؽ إال مف حماىا مف الظبا

يقكؿ قتؿ الرـك كافناىـ فمـ يبؽ إال النساء المكاتي منعيا مف السيكؼ سكاد شفاىيف كنيكد ثدييف 
، حمى اإلخطاؼ منيا  يعني الجكارم كأخذ السرم ىذا المعنى فقاؿ، فما أبقيت إال مخطفاتو

 دي، كالنيك 
 كػكاسػدي  كىف لدينا ممقػياته   تبكي عمييف البطاريؽ في الدجى

 يريد أنو أسر بنات بطاريؽ الرـك فيـ يبككف عمييف ليبل كىف ذليبلته عند المسمميف.
  مصائب قكـو عند قكـو فكائدي   بذا قضت األياـ ما بيف أىميا

دنيا حدث إال سر بو قـك كسيء يقكؿ ىكذا عادة األياـ سركر قـك مسآءة آخريف كما حدث في ال
 بو آخركف كقد قاؿ أبك تماـ، ما ف ترل شيئا لشيء محييان، حتى تبلقيو آلخر قاتبل، 

  عمى القتؿ مكمكؽ كأنؾ شاكد  كمف شرؼ اإلقداـ أنؾ فػييػـ

الشاكد المعطى ابتدأ يقكؿ أنت عمى قتمؾ إياىـ محبكب فيما بينيـ كأنؾ تعطييـ شيئا كذلؾ مف 
 اعة ألف الشجاع محبكب حتى عند مف يقتمو.شرؽ الشج

ف دمان أجريتو بؾ فاخػر   كأف فؤادان رعتوي لؾ حامدي   كا 

يقكؿ يفخر بؾ الدـ الذم تسفكو كيحمدؾ القمب الذم تخكفو كذلؾ مف شرؼ األقداـ كما قاؿ آخر، 
 فإف كنت مقتكال فكف أنت قاتمي، فبعض منايا القـك أكـر مف بعض، 

 قػائدي  كلكف طبع النفس لمنفس  اعة كالندلككؿ يرل طرؽ الشج

يقكؿ كؿ أحد يرل طريؽ النجدة كالجكد ألنو ال خفاء بيما كلكف إنما يسمؾ طريقيما مف قادتو نفسو 
 إليو كالمعنى أنؾ مطبكع عمييما كنفسؾ تقكدؾ إلييما.

 خػالػدي  لينئت الدنيا بأنػؾ  نيبت مف األعمار ما لك حكيتو

كىك مديح مكجو ذك كجييف كذلؾ أنو مدحو في المصراع األكؿ بالشجاعة  ىذا مف احسف ما مدح
ككثرة قتؿ األعداء فقاؿ نيبت مف أعمار األعداء بقتميـ ما لك عشتو لكانت الدنيا مينأة ببقائؾ فييا 
خالدا كىذا ىك الكجو الثاني مف المدح أنو جعمو جماال لمدنيا تينأ الدنيا ببقائو فييا كلك قاؿ ما لك 

 تو لبقيت خالدا لـ يكف المدح مكجيا.عش
 عاقػدي  كأنت لكاء الديف كاهلل  فأنت حساـ الممؾ كاهلل ضاربه 

 أم أنت لمممؾ بمنزلة الحساـ كلكف الضارب بؾ ىك اهلل كأنت لمديف لكاء عاقدؾ اهلل ال غير.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 444 

 ككالػدي  تشابو مػكلػكد كػريـ  كأنت أبك الييجا ابف حمداف يا ابنو

بي الييجاء أنت أبك الييجاء بف حمداف يعني صحة شبيو بأبيو حتى كأنو ىك كىك يقكؿ يا ابف أ
 قكلو فيما بعد تشابو مكلكد كريـ ككالد.

 كحارث لقماف كلقماف راشػد  كحمداف حمدكف كحمدكف حارث

يريد كؿ مف أبائؾ يشبو أباه كترؾ صرؼ حمدكف كحارثو ضركرة كذلؾ غير جائر عند البصرييف 
مف ىذا البيت فقاؿ لـ نزؿ نستيجف جمعف األسامي في الشعر كقكؿ الشاعر، أف  كييزأ الصاحب

يقتمكؾ فقد ثممت عركشيـ، بعتيبة بف الحارث بف شياب، كقكؿ دريد بف الصمة، قتمنا بعبد اهلل 
خير لداتو، ذكاب بف أسماء بف زيد بف قارب، كاحتذل ىذا الفاضؿ عمى طرقيـ كقاؿ كأنت ابك 

كىذا مف الحكمة التي ذخرا ارسطاليس كافبلطكف ليذا الخمؼ الصالح انتيى كبلمو الييجاء البيتاف 
قاؿ ابف فكرجة أما سبؾ البيت فاحسف سبؾ يريد أنت تشبو أباؾ كأبك كاف يشبو أباه كأبكه أباه إلى 
آخر األباء فميت شعرم ما الذم استقبحو فإف استقبح قكلو كحمداف حمدكف كحمدكف حارث فميس 

ما يستقبح مف حيث المفظ كالمعنى بؿ كيؼ يصنع كالرجؿ اسمو ىذا كالذنب في ذلؾ في حمداف 
لؤلباء ال لممتنبي كىذا عمى نحك ما قاؿ أبك تماـ، عبد المميؾ بف صالح بف عمي بف قسيـ النبي 
في حسنو، كالبحترم حيث يقكؿ، عمي بف عسى إبف مكسى بف طمحة بف سائبو بف ممؾو حيف 

دريدو في قكلو، فنعـ فتى الجمى كمستنبط الندل، كممجأ محركب كمفزع الىث، ينطؽ، كأبك بكر بف 
 عياذ بف عمرك بف الجميس بف جائر، بف زيد بف منظكر بف زيد بف كارث، 

  كسائر أمبلؾ الببلد الزكائدي   أكالئؾ أنياب الخبلفة كميػا

امتناع السبع بنابو كسائر الممكؾ ىؤالء الذيف ذكرتيـ كانكا لمخبلفة بمنزلة الناب بيـ تمتنع الخبلفة 
 ال حاجة بالخبلفة إلييـ.

ف المني فيؾ السيى كالفراقدي   أبؾ يا شمس الػزمػاف كبػدره   كا 

جعمو فيما بيف الممكؾ كالشمس كالبدر كغيره مف الممكؾ كالنجكـ الخفية يقكؿ أنا أميؿ إليؾ بيكال 
ف المني في ذلؾ مف ال يبمغ منزلتؾ.  كا 

  كليس ألف العيش عندؾ بارد  ؿ عندؾ باىره كذاؾ ألف الفض

يقكؿ ذاؾ الحب لظيكر فضمؾ عمى غيرؾ ال لطيب العيش عندؾ يعني أف العيش قد يطيب عند 
 غيرؾ كلكف ال يظير فضمو ظيكر فضمؾ فبل يستحؽ الحب.
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  كأف كثير الحب بالجيؿ فاسدي   فإف قميؿ الحب بالعقؿ صالػح

 ؾ كقد تكفى في شير رمضاف سنة أربعيف كثمثمائة.كقاؿ يعزل سيؼ الدكلة بعبده يما
  آلخذ مف حاالتو بنصيب  ال يحزف اهلل األمير فإنني

يقكؿ ال أحزنو اهلل فإنو إذا حزف حزنت أدعى لنفسو مشاركة معو كغمط الصاحب في ىذا البيت 
 األمير إذا أخذ فظف أنو يقكؿ ال يحزف اهلل اآلمير بالرفع عمى الخبر فقاؿ ال أدرم لـ ال يحزف اهلل

أبك الطيب بنصيب مف القمؽ فميس األمر عمى ما تكىـ كالنكف مكسكرة كىك دعاء يقكؿ ال أصابو 
اهلل بحزف فأني أحزف إذا حزف يعني أف حزنو حزني فبل أصيب بحزف لئبل أحزف كركل ابف جنى 

 سآخذ.
 بكى بعيكفو سػرىػا كقػمػكًب   كمف سر أىؿ األرض ثـ بكى أسى

سر جميع الناس ثـ بكى لحزف اصابو ساء بكاؤه الذيف كاف يسرىـ فكأنو يبكي بعيكنيـ يقكؿ مف 
كيحزف بقمكبيـ لما يصيبيـ مف األسى كالجزع لبكاء ىذا الذم سرىـ كالمعنى أنؾ إذا بكيت بكى 
جميع الناس لبكائؾ كحزنكا لحزنؾ كيمكف أف يجعؿ الباء في بعيكف لمتعدية أم ابكاىا كالمعنى 

اعدكنو عمى البكاء جزاء لسركرىـ بو كما قاؿ يزيد الميمبي، اشركتمكنا جميعا في سركركـ، أنيـ يس
 فميكنا إذ حزنتـ غير إنصاًؼ، 

ف كاف الدفيف حبيبػو  حبيب إلى قمبي حبيب حبيبي  كأني كا 

  كأعيا دكاء المكت كؿ طبيب  كقد فارؽ الناس األحبة قبمنػا

 كذىػكبً  نعنا بيا مف جيئةو م  سبقنا إلى الدنيا فمك عاش أىميا

يقكؿ نحف مسبكقكف إلى ىذه الدنيا فمك عاش مف كاف قبمنا إلى زماننا لغصت بنا الدنيا كضاقت 
عمينا األرض حتى ال يمكننا الذىاب كالمجيء يذكر أف الخيرة فيما قدر اهلل تعالى مف المكت بيف 

ف أمر الدنيا إنما يستقيـ بمكت المتقدـ كحيكة ا  لمتأخر.العباد كا 
  كفارقيا الماضي فراؽ سميًب   تممكيا اآلتي تممػؾ سػالػبو 

يريد باآلتي الكارث بعد المكت كبالماضي المكركث يقكؿ الذم تممؾ األرث كأنو سالب سمب 
 المكركث مالو كالميت كأنو مسمكب سمب ما كاف في يده 

  كصبر الفتى لكال لقاء شعكًب   كال فضؿ فييا لمشجاعة كالندل
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ب أسـ المنية معرفة بغير ألؼو كالـو سميت شعكب ألنيا تشعب أم تفرؽ يقكؿ لكال المكت لـ شعك 
يكف ليذه المعاني فضؿ كذلؾ ألف الناس لك أمنكا المكت لما كاف لمشجاع فضؿ عمى الجباف ألنو 
قد أيقف بالخمكد فبل خكؼ عميو كال حمد لو عمى شجاعتو ككذلؾ الصابر عمى مكركه كالسخى ألف 

الخمكد كتنقؿ األحكاؿ فيو مف عسرو إلى يسرو كمف شدة إلى رخاء ما يسكف النفكس كيسيؿ  في
البؤس كيجكز أف يككف المعنى أف اإلنساف إنما يشجع ليدفع المكت عف نفسو كيجكد أيضا لذلؾ 

 كيصبر في الحرب لدفع المكت أيضا فمك لـ يكف في الدنيا مكت لـ يكف ليذه األشياء فضؿ.
  حيكة أمرٍل خانتو بعد مشيب  الغابريف لصاحبو  كأكفى حيكة

ف طالت  يقكؿ أكفى عمر أف يبقى حتى يشيب المرء ثـ يخكنو عمره بعد الشيب يعني أف الحيكة كا 
 فيي إلى انقضاء.

  إلى كر تركي النجار جميبً   ألبقى يماؾ في حشام صبابةن 

ى بمكتو في قمبي صبابةن إلى كؿ مف النجار األصؿ كالجميب الذم جمب مف بمدو إلى بمدو يقكؿ أبق
 ىك مف جنسو كأصمو.

  كال كؿ جففو ضيؽ بنجيبً   كما كؿ كجوو أبيضو بمبارؾو 

 يشير إلٌي أنو كاف جامعا بيف اليمف كالنجابة كالغبلـ قد ينجب كال يككف مباركا.
  لقد ظيرت في حد كؿ قضيًب   لئف ظيرت فينا عػمػيو كػآبةه 

ذا أثر الحزف في الجماد  يقكؿ لئف حزنا عميو لقد حزنت عميو السيكؼ لحسف استعمالو أياىا كا 
 فكفى بو حزنا.

  كفي كؿ طرؼو كؿ يـك رككًب   كفي كؿ قكس كؿ يـك تناضػؿً 

 مجػيًب  كتدعك ألمرو كىك غير  يعز عػمػيو أف يخػؿ بػعػادةو 

 يقكؿ يعظـ كيشتد عميو أف يترؾ عادتو في خدمتؾ فتدعكه كىك ال يجيبؾ 
  نظرت إلى ذم لبدتيف أديًب   ت إذا أبصرتو لؾ قائمػاككن

كيقكؿ إذا رأيتو قائما عندؾ نظرت إلى جامع بيف الشجاعة كاألدب فكاف في الشجاعة ليثا ككاف ذا 
 أدبو في نفسو فكنت أنظر منو إلى ليث أديب.

  فمف كؼ متبلؼو أغر كىكبً   فإف يكف العمؽ النفيس فقدتػو
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مؽ النفيس الذم يبخؿ بو كيضف قد فقدتو فإنما ذىب مف كؼ رجؿو يتمؼ يقكؿ إف يكف يماؾ الع
األمكاؿ كييبيا كال يبالي بما ذىب منو كمف ركل تكف بالتاء فيك عمى مخاطبة سيؼ الدكلة 

 كينصب العمؽ بفعؿو مضمرو مثؿ الذم ظير عمى تقدير فإف تكف فقدت العمؽ نحك زيدا ضربتو.
 إذا لـ يعكذ مجػده بػعػيكب  كأف الردل عادس عمى كؿ ماجدو 

عادو ظالـ متعد كعنى بالماجد سيؼ الدكلة يقكؿ الماجد إذا لـ يكف لو عكذة مف العيكب عادو ظالـ 
متعد كعنى بالماجد سيؼ الدكلة يقكؿ الماجد إذا لـ يكف لو عكذة مف العيكب فكاف الردل أسرع 

اظير مف أف يجعؿ الماجد ىك المرثي إليو أم لبراءتؾ مف العيكب يسرع اليبلؾ في امكالؾ كىذا 
فيقاؿ إنما قصده اليبلؾ لبراءتو مف العيب ألف الماجد ىك الكامؿ الشرؼ كسيؼ الدكلة بيذا 

النعت أكلى مف عبده سيما كقد جعمو ال عيب لو يصرؼ عنو العيف كيككف لو كالعكذة كىذا كقكؿ 
بو كاحًد، كمثمو، قد قمت حيف الشاعر، شخص األناـ إلى كمالؾ فاستعذ، مف شعر أعينيـ بعي

 تكاممت كغدت، أفعالو زينا مف الزيف، ما كاف أحكج ذا الكماؿ إلى عيبو يكقيو مف العيف، 

 بػذنػكبً  غفمنا فمـ نشعر لػو  كلكال أيادم الدىر في الجمع بيننا

نو عرفنا يقكؿ لكال أف الدىر أحسف إلينا في الجمع بيننا ما كنا نعمـ ذنكبو في التفريؽ أم باحسا
 اسآءتو كىذا كاألعتذار لمدىر في التفريؽ ثـ عاد إلى ذمو فقاؿ 

  إذا جعؿ اإلحساف غير ربيًب   كلمترؾ لئلحساف خير لمحسفو 

يقكؿ كؿ محسف لـ يتـ احسانو بتربيتو كتعيده فترؾ اإلحساف أكلى بو كىذا كقكلو، أبدا تسترد ما 
 تيب الدنيا فيا ليت جكدىا كاف بخبل.

ف الذم  غني عف استعباده لغريب  أمست نزار عبيده كا 

 يقكؿ أنو ممؾ العرب بإحسانو إلييـ فبل حاجة بو معيـ إلى مممكؾ تركي.
  كبالقرب منو مفخران لنسيبً   كفى بصفاء الكد رقا لمثمػوً 

قبالو عمييـ بالكد كمثمو إذا صافى إنسانا استرقو  ذكر أنو استبعد العرب فقاؿ استرقيـ بمصافاتو كا 
 كثرة اإلحساف إليو ككفى بذلؾ رقا لو كالباء زائدة في قكلو بصفاء كبالقرب.ب

 أجؿ مثابو مف أجؿ مثػيب  فعكض سيؼ الدكلة األجر إنو
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يدعك لو بأف يعكضو اهلل األجر مف المفقكد أف األجر أعظـ أثابة مف اهلل الذم ىك أجؿ مثيبو 
األجر كيجكز أف يعكد إلى سيؼ الدكلة  كالمثاب مصدر مثؿ اإلثابة كالضمير في أنو عائد عمى

 كيككف المثاب مفعكال مف األثابة كالمعنى أف سيؼ الدكلة أجؿ مثابو مف عند اهلل تعالى.
  يطاعف في ضنؾ المقاـ عصيًب   فتى الخيؿ قد بؿ النجيع نحكرىا

الكبلـ في  يقكؿ إذا بمت الدماء نحكر الخيؿ فيك فتاىا الذم يطاعف في ضيؽ المقاـ الشديد كتقدير
 يـك ضنؾ المقاـ عصيبو كىك الشديد.
 حركبً  فما خيموي إال غباري   يعاؼ خياـ الريط في غزكاتوً 

 يقكؿ يكره االستظبلؿ بالخياـ المتخذة مف الغزؿ إنما يستظؿ بالغبار.
 فما خيموي إال غبار حركبً   عمينا لؾ اإلسعاد إف كاف نافعان 

لرزية أسعدناؾ بشؽ القمب ال بشؽ الجيب كىذا مف قكؿ أبي يقكؿ أف نفع اسعادنا أياؾ عمى ىذه ا
تماـ، شؽ جيكبان مف رجاؿو لك اسطاعكا لشقكا ما كراء الجيكب، كالمفظ ألبي عطاء في قكلو، 

 كشققت، جيكب بأيدم مأتـو كخدكدي، 
  كرب كثير الدمع غير كئيًب   فرب كئيبو ليس تندل جفكنوي 

 يحزف مف ال يبكي كقد يكثر دمع مف ال يحزف.بقكؿ ليس بالبكاء يعمـ الحزف فقد 
  بكيت فكاف الضحؾ بعد قريبً   تسؿ بفكر في أبػيؾ فػإنػمػا

أبيؾ يريد أبكيؾ كىي لغة معركفة تقكؿ العرب أب كأباف كأبكف كأبيف أنشد سيبكيو، فمما تبيف 
ء أراد أباه عمى المغة أصكاتنا، بكيف كفديننا باألبينا، كىذه ركاية ابف جنى كمف ركل أبيؾ بكسر البا

المعركفة يقكؿ تسؿ عف ىذا المفقكد بأف تتفكر في مصيبتؾ بأبيؾ فأنؾ بكيت لفقده ثـ ضحكت 
 بعد ذلؾ بزمافو قريبو كذلؾ حزنؾ ألجؿ ىذه المصيبة سيذىب عف قريب.

 بطػيًب  بخبثو ثنت فاستدبرتو  إذا استقبمت نفس الكريـ مصابيا

اد بالخبث الجزع كبالصيب الصبر يقكؿ إذا استقبؿ الكريـ المصاب ىينا مصدر كاإلصابة كأر 
أصابة الدىر إياه بالجزع راجع عقمو بعد ذلؾ فعاد إلى الصبر كترؾ الجزع كمعنى قكلو ثنت أم 

.  صرفت كالفعؿ لمنفس كالتقدير ثنتو أم صرفت الخبثى
  سككف عزاء أك سككف لغكبً   كلمكاجد المكركب مف زفراتو
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كف أف يككف لو سككف أما أف يسكف عزاء كأما أف يسكف أعياء فالعاقؿ يسكف يقكؿ ال بد لممحز 
تعزيا كما قاؿ محمكد الكراؽ، إذا أنت لـ تسؿ اصطبارا كحسبةن، سمكت عمى األياـ مثؿ البيائـ، 

  ككما قاؿ أبك تماـ، أتصبر لمبمكل عزاء كحسبةن، فتؤجر أـ تسمك سمك البيائـ، 
 بغػركًب  فمـ تجر في آثارهً   وككـ لؾ جدا لـ تر العيف كجي

يقكؿ كما لكف مف أب كجد لـ تره عينؾ فمـ تبؾ عميو فيب ىذا مثميـ ألنو غاب عنؾ كالغائب عف 
 قرب كالغائب البعيد عيده.

 معذبة في حضػرةو كمػغػيبً   فدتؾ نفكس الحاسػديف فػإنػيػا

 بػضػريًب  كيجيد أف يأتي ليا  كفي تعب مف يحسد الشمس نكرىا

ب لو المثؿ بالشمس كلحساده بمف يريد أف يأتي الشمس بمثؿ أم فكما أنو ال مثؿ لمشمس ضر 
 كذلؾ ال مثؿ لؾ.

 كقاؿ يمدح سيؼ الدكلة كيذكر بناءه مرعش في المحـر سنة أحدل كأربعيف كثمثمائة 
ف زدتنا كػربػا   فإنؾ كنت الشرؽ لمشمس كالغربا  فديناؾ مف ربعو كا 

ف  ىذا كقكلو أفديؾ مف حكـو  كنفديؾ مف رجؿ صحبى كقد مر يقكؿ لمربع فديناؾ مف األسكاء كا 
ليؾ كاف  زدتنا كجدا كىيجتو لنا بأف ذكرتنا عيد األحبة كحيف كنت مثكل لمحبيب منؾ كاف يخرج كا 

 يعكد ككني بالشمس عف المرأة.
 لبػا فؤادا لعرفاف الرسـك كال  ككيؼ عرفنا رسـ مف لـ تدع لنا

 دارىا بعد أف سمبتو قمبو كلبو حتى لـ تدع لو فؤادا كال عقبل  يتعجب مف معرفتو رسـ
 ركبا لمف باف عنو أف نمـ بو  نزلنا عف األككار نمشي كرامةن 

يقكؿ ترجمنا تعظيما ليذا الربع كلسكانو أف نزكره راكبيف كقد كشؼ السرم عف ىذا المعنى فقاؿ، 
، نحفى كننزؿ كىك أعظـ حرمةن، مف أف حييت مف طمؿو أجاب دثكره، يـك العقيؽ سؤاؿ دمعو سائؿ

 يزار براكبو أك ناعًؿ، 
  كنعرض عنيا كمما طمعت عتبا  نذـ السحاب الغر في فعميا بػو

ذا طمعت السحاب كعرضت أعرضنا عنيا عتبا عمييا  نذـ السحاب ألنيا تعفى الربع كتغير آثاره كا 
 ألخبلقيا الرسـك كاألطبلؿ.

  عمى عينو حتى يرل صدقيا كذبا  كمف صحب الدنيا طكيبل تقمػبػت

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 451 

يقكؿ مف طالت صحبتو لمدنيا رأل ظاىرىا كباطنيا كأماميا كخمفيا كالمتقمب عمى عينو ال يخفى 
عميو منو شيء فعرؼ أف صدقيا كذب كأنيا غرر كأماني كيجكز أف يككف ىذا التقمب بأحكالنا مف 

متصؿ المعنى بالذم قبمو يريد أف المضرة كالمسرة كالشدة كالرخاء كيجز أف يككف ىذا البيت 
 السحاب تطمب كتشكر كال تذـ كنحف نذميا لما تفعؿ بالربع كىذا مف تقمب الدنيا.

 ىبػا إذا لـ يعد ذاؾ النسيـ الذم  ككيؼ التذاذم باألصائؿ كالضحى

يقكؿ كيؼ ألتذ بالعشايا كالغدايا إذا لـ استنشؽ ذاؾ النسيـ الذم كنت أجده مف قبؿ يعني نسيـ 
 الحبيب كنسيـ أياـ الكصاؿ كالشباب.

 كثبا كعيشان كأني كنت أقطعو  ذكرت بو كصبل كأف لـ أفز بو

يقكؿ ذكرت بيذا الربع كصبل قصرت أيامو حتى كأنو لـ يف لسرعة انقضائو كعيشان كشيؾ 
اإلنقطاع كأني قطعتو بالكثكب كىك أسرع مف المشي كالعدك قاؿ القاضي أبك الحسف ىذا المصراع 

قكؿ اليذلي، عجبت لسعي الدىر بيني كبينيا، فمما انقضى ما بيننا سكف الدىر، قاؿ فجعؿ  مف
المتنبي السعي كثبا كليس األمر عمى ما ذكر فإف معنى بيت اليذلي بعيد مف معنى بيت المتنبي 
يقكؿ عجبت كيؼ سعى الدىر بيننا باإلفساد بو بيت اليذلي كأم تقارب ليذا المعنى مف معنى 

بي الطيب كظف القاضي أف معنى بيت اليذلي عجبت لسعرة مضي الدىر أياـ كصمنا فمما بيت أ
ف صح ىذا المعنى كاف لو أدنى اشتباهو  انضى الكصؿ طاؿ الدىر حتى كأنو سكف فميس يمر كا 
ببيت المتنبي كقاؿ ابف جنى يريد قصر أكقات السركر قاؿ كمف أظرؼ ما سمعت فيو قكؿ الكليد 

اهلل تغييران لما صنعت، نامت كقد أسيرت عيني عينيا، فالميؿ أطكؿ شيء حيف  بف يزيد، ال أسؿ
أفقدىا، كالميؿ أقصر شيء حيف ألقاىا، كالشعراء أبدا يذكركف قصر أكقات السركر كأياـ الميك 
كسرعة زكاليا كانقضائيا كما قاؿ البحترم، كال تذكركا عيد التصابي فإنو، تقضي كلـ نشعر بو 

، بيكـو مثؿ سالفًو الذباب، شبيو في القصر ذلؾ العصر، كق اؿ اآلخر، ظممنا عند دار أبي نعيـو
بعنؽ الذباب كآخر يقكؿ، يكـو كإبياـ القطاة مزيف، إليَّ صباه غالبو لي باطموي، كالشيء إذا مضى 
، فمما تفرقنا  صار كأف لـ يكف كىذا معنى قكؿ أبي الطيب كأني لـ أفز بو إال ترل إلى قكؿ متمـو

 ني كمالكا، لطكؿ اجتماع لـ نبت ليمةن معا، كأ
  إذا نفحت شيخان ركائحيا شبا  كفتانة العينيف قتالة الػيػكل
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أم كذكرت امرأة تفتف عيناىا كيقتؿ ىكاىا إذا شـ شيخ ركائحيا عاد شابا كالنفح تضكع رائحة 
ما عدل النفح عمى المعنى ال عم ى المفظ كأنو قاؿ الطيب يقاؿ نفح الطيب كنفحت رائحة الطيب كا 

 إذا أصابت شيخا ركائحيا شب.

  كلـ أر بدرا قبميا قمد الشيبا  ليا بشر الدر الذم قمدت بػو

يقكؿ لكف بشرتيا كمكف ما تقمدتو مف الدر كىي في حسنيا بدر كقبلئدىا كالككاكب كلـ أرل قبميا 
 بدرا قمد الككاكب.

  رل كيا قمب ما أصباكيا دمع ما أج  فيا شكؽ ما أبقى كيا لي مف النػكل

يقكؿ يا شكقي ما أبقاؾ فمست تنفد كيا لي مف النكل استغاثة مف الفراؽ كأنو يقكؿ يا مف لي 
يمنعني مف ظمـ الفراؽ كيا دمعي ما أجراؾ كيا قمبي ما أصابؾ كحذؼ الكاؼ المنصكبة لممخاطبة 

 كالتي قبميا بالنداء.
  سير ما زكد الضباكزكدني في ال  لقد لعب البيف المشت بيػا كبػي

غ،ما قاؿ لعب اشارة إلى اقتدار البيف عمييـ ألف القادر عمى الشيء ال يحتاج إلى استفراغ اقصى 
كسعو في تقميبو عمى مراده كالضب ال يتزكد في المفازة يقكؿ جعؿ البيف زادم زاد الضب أم لـ 

كف لي زادا عمى البعد كما قاؿ يزكدني شيئا كمعناه أني فارقت الحبيب مف غير التقاء كال كداعو يك
اآلخر كذكر التزكد عند البعد، زكد األحباب لؤلحباب ضما كالتزاما، كسميمي زكدتني، يكـ تكديعي 

السقاما، كيجكز أف يككف المعنى أف الضب مكانو المفازة فبل يتزكد إذا انتقؿ فييا يقكؿ أنا في 
ـ أف يتزكد أم فالسير كالبيت كأنيما لي البيت مقيـ قامة الضب في المفازة كليس مف رسـ المقي

منزؿه إللفي أياىما كقاؿ ابف فكرجة أم زكدني الضبلؿ عف كطني الذم خرجت منو فما اكفؽ 
 لمعكد إليو كاإلجتماع مع الحبيب كالضب يكصؼ بالضبلؿ كقمة االىتداء إلى جحره.

  يكف ليمو صبحا كمطعمو غصبا  كمف تكف األسد الضكارم جدكده

ف كاف كلد الشجعاف ككاف جدكده كاألسكد التي تعكدت أكؿ المحـك يكف الميؿ لو نيارا ألف يقكؿ م
الظممة ال تعكقو عف بمكغ حاجتو ككاف مطعمو مما يغصب مف أعدائو قاؿ ابف جنى قكلو ليمو 

 صبحا مف قكؿ اآلخر، فبادر الميؿ كلذاتو، فإنما الميؿ نيار األريب، 
  أكاف تراثا ما تناكلت أما كسبا  كلست أبالي بعد إدراكي العمى
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كأنو يعتذر مف الغصب يقكؿ بعد ما أدانى إلى العمي ال أبالي كسبا كاف أـ غصبا أم بعد إدراؾ 
 معالي األمكر ال أبالي ما يحصؿ في يدم أرثا كاف أك كسبا.

  كتعميـ سيًؼ الدكلًة الدكلةى الضربا  فرب غبلـو عمـ المجػد نػفػسػوي 

كعني نفسو عكد نفسو المجد كعممو إياىا كما عمـ سيؼ الدكلة أىؿ الدكلة يقكؿ رب شاب 
.  الضربى

  كفاىا فكاف السيؼ كالكؼ كالقمبا  إذا الدكلة أستكفت بو في مػمػمةو 

إنما ذكر ىذه األشياء ألف الضرب يحصؿ باجتماعيا يقكؿ إذا استعانت الدكلة بو في ميـ كاف 
يمو عمى سيؼ الحديد فإنو ال يعمؿ إذا لـ يحممو كؼ كلـ تمضو ضاربا دكنيا بنفسو يريد بيذا تفض

قكة القمب كال يعمؿ بنفسو كحده كما يعمؿ سيؼ الدكلة كحقو أف يقكؿ استكفتو لكنو زاد الباء كاراد 
 معنى االستعانة.

  فكيؼ إذا كانت نزاريةن عربا  تياب سيكؼ اليند كىي حدائده 

قؿ عندىا فكيؼ يككف حاليا في الخكؼ منيا إذا كانت يقكؿ السيكؼ تياب مع أنيا حديد ال ع
عربيةن نزاريةن يعني أف سيؼ الدكلة ليس بحديدو ىندم بؿ ىك عربي نزارم فيككف أحؽ بالخكؼ 

 منو.
  فكيؼ إذا كاف الميكث لو صحبا  كيرىب ناب الميث كالميث كحدهي 

جماعة مف الميكث يريد سيؼ يقكؿ الميث مرىكب نابو عمى كحدتو كانفراده فكيؼ يككف ليث معو 
 الدكلة كأصحابو.

 عبا فكيؼ بمف يغشى الببلد إذا  كيخشى عباب البحر كالحبر ساكفه 

 يقكؿ البحر مخكؼ المكج كىك عمى مكانو فكيؼ ظنؾ بمف إذا ماج كتحرؾ عـ الببلد.
  لو خطرات تفضح الناس كالكتابا  عميـ بأسرار الديانات كالػمػغػى

الديانات كالمغات ما ال يخمص إليو غيره كعبر عنو بالسر لخفائو عمى غيره كلو يريد أنو يعمـ مف 
 خكاطر في العمـ يفضح بيا العمماء ككتبيـ ألنيـ لـ يبمغكا مف العمـ ما يجرم عمى خاطره.

  بو تنبت الديباج كالكشى كالعصبا  فبكركت مف غيثو كأف جمػكدنػا
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كت أربع لغاتو كالمعنى بارؾ اهلل عميؾ مف غيث أم يقاؿ بكرؾ لؾ كبكرؾ فيؾ كبكرؾ عميؾ كبكر 
مطر كأف جمكدنا بذكر تنبت ىذه األنكاع مف الثياب أم ألنؾ تخمعيا عمينا كتمبسناىا فكأنؾ غيث 

 تمطر عمينا فتنبت جمكدنا ىذه الثياب.

  كمف ىاتؾو درعا كمف ناثرو قصبا  كمف كاىبو جزال كمف زاجر ىبلن 

العطاء جزال كيجزر الخيؿ فيحثيا بقكلو ىبل كىك زجر كاستحثاث يقكؿ بكركت مف رجؿو تيب 
 كييتؾ الدرع بسيفو كسنانو كينثر األمعاء فيشقيا.

  كأنؾ حزب اهلل صرت ليـ حزبا  ىنيأن ألىؿ الثغػر رأيؾ فػييػـ

رأيؾ مرفكع بفعمو كفعمو ىنيأ كأصمو ثبت ىنيا فحذؼ الفعؿ كاقيـ الحاؿ مقامو فصارت تعمؿ عممو 
د سيبكيو، ىنيأ ألرباب البيكت بيكتيـ، كلمعزب المسكيف ما يتممس، يقكؿ ىنيأ ليـ حسف رأيؾ أنش

 فييـ كانؾ يا حزب اهلل صرت ليـ حزبا أم أنصارا كأعكانا.
  فإف شؾ فميحدث بساحتيا خطبا  كأنؾ رعت الدىر فييا كريبػو

مف فبلف يقكؿ فعمت فعبل  فييا أم في األرض كنايةن عف غير مذككرو كما يقاؿ ما عمييا أكـر
ىابؾ الدىر بذلؾ الفعؿ كصركفو فإف شؾ الدىر بما أقكؿ لو فميحدث خطبان بساحة األرض يعني 
ف يخيفيـ الدىر بخطبو مف خطكبو ىيبةن لؾ.  أف األرض أمنت كأىميا امنكا مف تصاريؼ الدىر كا 

  كيكما بجكد تطرد الفقر كالجدبا  فيكما بخيؿو تطرد الرـك عنػيػـ

 يعني عف أىؿ الثغر يقكؿ تحمييـ كتعطييـ.
 كأصحابو قتمى كأمكالو نيبػا  سراياؾ تترل كالدمستؽ ىاربه 

.  أم جيكشؾ تأتي الرـك متتابعةن متكاترةن كالنيبى المنيكبي
 القربػا كأدبر إذ اقبمت يستبعد  أتى مرعشان يستقرب البعد مقببل

عميو قريب لنشاطو فمما اقبمت ادبر منيزما يبعد  يقكؿ لما أتى ىذا الثغر أتاه في نشاط فالبعيد
 عميو القريب أم لخكفو منؾ طاؿ عميو الطريؽ.

 رعبا كيقفؿ مف كانت غنيمتو  كذا يترؾ األعداء مف يكره القنا

يقكؿ كما كلي ىك منيزما عنؾ كذا يترؾ أعداءه مف كره المطاعنة ككرجكعو يرجع مف لـ يغنـ 
 ا ككاف الرعب لو بمنزلة الغنيمة لغيره.سكل الرعب أم أنو عاد مرعكب

  صدكر العكالي كالمطيمة القبا  كىؿ رد عنو بالمقاف كقػكفػو
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كاف الدمستؽ قد أقاـ بالمقاف فمما أقبؿ سيؼ الدكلة انيـز يقكؿ فيؿ أغنى عنو كقكفو ىؿ رد عنو 
 الرماح كالخيؿ الحساف الضامرة.

  اليدب في الرقدة اليدبا كما يتمقى  مضى بعد ما التؼ الرماحاف ساعةن 

أراد رماح الرفيقيف فثنى الجمعيف كما قاؿ أبك النجـ، بيف رماحي مالؾو كنيشؿ، كىذا كما حكاه 
سيبكيو مف قكليـ لقاحاف سكداكاف كالمقاح تكسير لقحةو كقد ثنى كجمع الجمع المكسر أكثر في 

ح الفريقيف ساعةن كما تختمط المغة مف تثنية الجمع يقكؿ انيـز الدمستؽ بعد ما تشاجرت رما
.  األىداب األعالي كاألسافؿ عند النـك
  إذا ذكرتيا نفسو لمس الجنبا  كلكنو كلى كلمطعف سػكرةه 

أنيـز كلمطعف ارتفاع كحدة في قكمو إذا تذكره لمس جنبو ىؿ اصابو منو شيء أم أنو أنيـز 
 ال. مدىكشا مرعكبا ال يدرم ما حالو كال يعرؼ ىؿ اصابتو جراحة أـ

  كشعث النصارل كالقرابيف كالصمبا  كخمى العذارل كالبطاريؽ كالقػرل

يقكؿ انيـز كترؾ النساء كسادة الجيش كأراد بشعث النصارل الرىباف كالقرابيف حاصةي الممؾ 
 كاحدىـ قرباف.

  حريصان عمييا مستياما بيا صبا  أرل كمنا يبغي الحيكة لنفػسػوً 

 اشؽ ليا يحبيا كيحرص عمييا.يقكؿ كؿ منا طالب لمحيكة كع
  كحب الشجاع النفس أكرده الحربا  فحب الجباف النفس أكرده البػقػا

يقكؿ فالجباف إنما اتقى الحرب فترؾ القتاؿ حبا لنفسو كخكفا عمى ركحو كالشجاع إنما كرد الحرب 
ألنو إذا دفعا عف ميجتو كمحاماةن عمى نفسو ألنو يخاؼ عمى نفسو العدك أف قعد عف الحرب أك 

ارل مف نفسو الشجاعة كالغناء تحكمي كاتقي فكاف في ذلؾ بقاء نفسو كما قاؿ الحصيف بف الحماـ 
المرٌم، تأخرت أستبقى الحيكة فمـ أجد، لنفسي حيكةن مثؿ أف أتقدما، كمثمو قكؿ الخنساء، نييف 

تكىب لؾ الحيكة  النفكس كىك النفكس يكـ الكريية أبقى ليا، كمثؿ ىذا ما ركل عف أبي بكر المكت
كىذا يحتمؿ كجكىا أحدىا أف الشجاع مييب ال يحاـ حكلو كالثاني أنو إذا استشيد صار حيا لقكلو 
تعالي بؿ أحياء عند ربيـ يرزقكف كالثالث أف ذكره يبقى بعده فيككف كأنو حيّّ كما قاؿ أبك تماـ، 

ف اختمؼ فعميما.كمضكا يعدكف الثناء خمكدا، كالمعنى أف الجباف كالشجاع سكاء في ح  ب النفس كا 

  إلى أف ترل إحساف ىذا لذا ذنبا  كيختمؼ الرزقاف كالفعؿ كاحػده 
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يقكؿ اإلثناف يفعبلف كاحدا فيرزؽ احدىما بذلؾ الفعؿ كيحـر الثاني حتى كاف احساف المرزكؽ 
ذنب لممحركـ مثؿ ذلؾ أف يحضر الحرب اثناف كيغنـ احدىما كيحـر الثاني فحضكر الحرب 

مف الغانـ ذنب لممحركـ ككبلىما فعبل فعبل كاحدا ككذلؾ يسافراف فيربح أحدىما كيخسر  احساف
الثاني فيعد السفر مف الرابح احسانا يحمد عميو كمف الخاسر ذنبا يبلـ عميو كىذا كما انشده ابف 

األعرابي، يخيب الفتى مف حيث يرزؽ غيره، كيعطى المنى مف حيث يحـر صاحبو، كاشار بقكلو 
 كذا إلى المرزكؽ كالمحركـ كلـ يذكرىما إنما ذكر اختبلؼ الرزقيف.ىذا 

  إلى األرض قد شؽ الككاكب كالتربا  فأضحت كأف السكر مف فػكؽ بػدئو

أضحت القمعة يعني مرعش كاف سكرىا يعني جدكاىا مف فكؽ بدئو أم مف أعمى ابتدائو قد شؽ 
كىذا كقكؿ السمكءؿ، لنا جبؿه يحتمو مف الككاكب بعمكه في السماء كالتراب برسكخو في األرض 

نجيره، منيؼ يرد الطرؼ كىك دليؿ، رساؿ أصمو تحت الثرل كسما بو، إلى النجـ فرع ال يناؿ 
، كركل ابف جنى فأضحت كأف السكر مف فكؽ بدؤه بالرفع فييما قاؿ أراد مف فكقو فمما  طكيؿي

 فظ البيت كال معناه حذؼ الياء بناه عمى الرفع كعمى ىذه الركاية ال يستقيـ ل
  كتفزع فييا الطير أف تمقط الحبا  تصد الرياح اليكج عنيا مخػافةن 

أم الرياح تقصر عف أعبلىا خكفا مف أف تنحسر دكف الكصكؿ إلييا ككذلؾ الطير تخاؼ أف 
ترتقي كؿ ذلؾ األرتقاء كيجكز أف يريد أف الرياح اليكج كىي التي ال تستكم في ىبكبيا ال تأتييا 

ا مف تثقيؼ سياستو كالطير حذرا مف أف يجرم عمييا إذا التقطت الحب ما تكجبو حاؿ خكف
المتناكؿ بغير إذفو كىذا ىك الكجو في معنى ىذا البيت عند القاضي ابف الحسف الجرجاني فإنو 

 يقكؿ نقمو مف قكؿ الطائي، فقد بث عبد اهلل خكؼ انتقامو، عمى الميؿ حتى ما تدب عقاربو.
  كقد ندؼ الصنبر في طرقيا العطبا  د الجرد فكؽ جبالػيػاكتردل الجيا

تردل مف الردياف كىك ضرب مف العدك كالصنبر السحاب البارد كىك أيضا أسـ أحد أياـ العجكز 
كالعطب القطف يقكؿ خيمؾ تعكد فكؽ جباؿ ىذه القمعة كقد امتؤلت طرقيا بالثمكج التي كأنيا قطف 

 .ندفو فييا السحاب كأياـ العجكز
 تبػا بنى مرعشا تبا آلرائيـ  كفى عجبان أف يعجب الناس أنو

يقكؿ كفى مف العجب تعجب الناس مف بنائو ىذه القمعة كتبا آلرائيـ حيف لـ يعممكا أنو يقدر عمى 
 ما يقصده فكيؼ يتعجبكف مف قادرو يبمغ مقدكره.
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  اإذا حذر المحذكر كاستصعب الصعب  كما الفرؽ ما بػيف األنػاـ كبػينػو

يقكؿ أم فرؽو بينو كبيف غيره إذا خاؼ ما يخاؼ غيره كصعب عميو ما يصعب عمى غيره يعني 
.  أنو يتميز مف األناـ بأنو ال يخاؼ شيئا كال يتعذر عميو أمره

  كسمتو دكف العالـ الصاـر العضبا  ألمرو أعدتو الخػبلقة لػمػعػدل

 الناس سيؼ دكلتيا  يقكؿ الخبلفة اعدتو ألمر مف األمكر كسمتو دكف جميع
  كلـ تترؾ الشأـ األعادم لو حبا  كلـ تفترؽ عنو األسنة رحػمةن 

يقكؿ كلـ ينيـز عنو األعداء رحمةن عميو كال أخمكا لو الشاـ حبا لو كما قاؿ مركاف بف أبي حفصة، 
 كما أحجـ األقكاـ عنؾ بقيةن، عميؾ كلكف لـ يركا فيؾ مطمعا، 

  كريـ النثا ما سب قط كال سبا  كلكف نفاىا عنو غير كػريمةو 

أم كلكف نفى االسنة يعني أصحابيا عف الشاـ صاغريف اذآلء رجؿه كريـ الخبر لحسف الخبر عنو 
ما سب قط أم ال يذـ كلـ ييج ألنو غير مستحؽو لذلؾ كال سب ىك احدا كرما كعفكا كما قاؿ 

 بل، اآلخر، أعدد ثمث خبلؿو قد عددف لو، ىب سب مف أحد أك سب أك بخ

  خريؽ رياحو كاجيت غصنا رطبا  كجيشو يثنى كػؿ طػكدو كػأنػو

كجيش إذا مركا بجبؿ شقكه لكثرتيـ بنصفيف فجعمكه اثنيف يسمع حسيسيما كالريح إذا مرت 
، خريؽو بيف أعبلـو  بأغصافو رطبةو كالخريؽ الريح الشديدة كمنو قكؿ الشاعر، كأف ىكييا خفقاف ريحو

 طكاًؿ، 
  فمدت عمييا مف عجاجتو حجبا  ؿ خافت مغػارهكأف نجـك المي

يقكؿ عجاج خيمو حجب السماء حتى لـ يبد النجـ فكأف النجكـ خافت غارتو فاستترت بالعجاج 
 حتى ال يراىا.

 كالربا فيذا الذم يرضى المكاـر  فمف كاف يرضى المـؤ كالكفر ممكو

ى المكاـر بجكده كاهلل تعالى بجياده يقكؿ ف كاف يرضى لئيما كافرا في ممكو فيذا كريـ مؤمف يرض
 في سبيمو.

 كأىدل إليو سيؼ الدكلة ىدية فييا ثياب ركميةه كرمح كفرس معيا ميرىا ككاف المير أحسف 
  إذا نشرت كاف اليبات صكانيا  ثياب كريـ ما يصكف حسانػيػا
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قكلو كاف اليبات يقكؿ أتتني ثياب كريـ أك عندم ثياب كريـو ال يصكف الثياب الحسنة بؿ ييبيا ك 
صكانيا أم ليس ليا صكاف غير اليبات يريد أنو ال يصكنيا في الصكاف بؿ ييبيا كيجكز أف يريد 

 أف ما يصكنيا مف لفاؼ كمنديؿو كاف ىبةن أيضا كما قاؿ، أكؿ محمكؿ سيبو الحممو، 
 كقيانيػا كتجمك عمينا نفسيا  ترينا صناع الرـك فييا ممككيا

ة بالعمؿ يريد أف ناسجتيا صكرت فييا ىذه األشياء فيي تريناىا كتجمكىا الصناع المرأة الحاذق
 عمينا بنقشيا فييا.

 زمانيػا فصكرت األشياء إال  كلـ يكفيا تصكيرىا الخيؿ كحدىا

يقكؿ لـ تصكر الخيؿ كحدىا بؿ صكرت األجساـ كما أمكنيا تصكيره كلـ يمكنيا تصكير الزماف 
 ه.ألنو ال صكرة لو فمذلؾ لـ تصكر 

  سكل أنيا مف أنطقت حيكانيا  كما أدخرتيا قدرةن في مصكرو 

اإلدخار ال تتعدل إلى مفعكليف لكنو أضمر فعبل في معناه يتعدل إلى مفعكليف كأنو قاؿ ما 
حرمتيا قدرةن يقكؿ لـ تدخر ىذه الصناع عف الصكر قدرةن إال استعممتيا غير أنيا لـ تقدر عمى 

 انطاؽ ما صكرت مف الحيكاف.
 كيذكرىا كراتيا كطعانػيػا  سمراء يستغكم الفكارس قدىاك 

عطؼ السمراء عمى الثياب ألنيا كانت في جممة اليبات يريد قناة سمراء كاستغكاء قدىا الفكارس 
ظيار عجزىـ عنو إذا باشركا  اطماعو إياىـ بطكلو كمبلستو كشرائط كمالو في تصريفو كاستعمالو كا 

 ذلؾ كيذكرىـ الكر كالطعف.
  يركب فييا زجيا كسنانيا  نيةه تمت فكاد نباتػيػاردي

أم ىي مما عممتو ردينة كىي امرءة كانت تعمؿ الرماح أم لحسف ما انبتيا اهلل كاف نباتيا يجعميا 
 ذات زج كسناف 

  رأل حسنيا مف أعجبتو فعانيا  كأـ عتيؽ خالػو دكف عػمػوً 

شرؼ دكف عمو يعني أف أباه كاف أكـر مف يريد فرسا أثنى ليا مير كريـ خاؿ ذلؾ المير في ال
أمو ألف العـ كاألب اخكاف كما أف الخاؿ كاألـ أخكاف فإذا كاف العـ اكرما مف الخاؿ فاألب أكـر 
مف األـ كقكلو رأل حسنيا مف أعجبتو أم كأنيا مصابةه بالعيف لقبح خمقيا يريد أف الفرس كانت 

 قبيحةن.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 458 

  نتو في عيف البصير كزانياكشا  إذا سايرتو باينػتػو كبػانػيػا

أم إذا سايرت األـ المير ظير بينيما البكف ألف المير أكـر مف األـ كاألـ تشيف المير بقجيا 
 كالمير يزيف أمو بحسنو 

  كشرل كال تعطى سكام أمانيا  فأيف التي لـ يأمف الخيؿ شرىػا

يا غيرم أم ال تنقاد لغيرم أيف الفرس التي إذا ركبتيا ال يؤمف شرىا كال شرل ك ال يحس رككب
 يعني أيف التي ال تصمح إال لمحرب.

  إذا خفضت يسرل يدم عنانيا  كأيف التي ال ترجع الرمح خائبان 

 أيف الفرس التي تصمح لمطعاف فبل ترد الرمح في الحرب خائبا إذا طاعنت عمييا كقرطت عنانيا.
  كانيافيؿ لؾ نعمى ال تراني م  كما لي ثناء ال أراؾ مػكػانػو

يقكؿ ليس لي ثناء إال كأنا أراؾ أىبل لو أثنى عميؾ بو فيؿ لؾ نعمة ال تعرفني أىبل ليا فتدخرىا 
 عمٌي.

 كقاؿ يمدح سيؼ الدكلة كيعاتبو 
ـي  ـي   كا حر قمباه ممف قمبػوي شػبػ   كمف بجسمي كحالي عندهي سق

الكصؿ إال أف الككفييف  قاؿ ابف جنى فمباه فيو قبح في األعراب ألف ىذه الياء ال تثبت في
ينشدكف بيتا كىك، يا مرحباه بحمار ناجيو، كآخر، يا رب يا رباه إياؾ أسأؿ، كآخر، كقد رابنى 

قكليا قكليا يا ىناه كيحؾ ألحقت شرا بشر، كالبصريكف ال يمتفتكف إلى شيء مف ىذا فقالكا في ىناه 
فمذلؾ جاز ضميا كقاؿ أبك زيد في  الياء بدؿ مف الكاك في ىنكؾ كىنكاتو فيي بدؿ مف الـ الفعؿ

ذ قد أجاز قمباه فالكجو كسر الياء اللتقاء الساكنيف أك  مرحباه أنو شبييا بحرؼ األعراب فضميا كا 
فتحيا لذلؾ أيضا كلمجاكرتيا األلؼ كليس لمضـ كجو كالمعنى أف قمبي حار مف حبو كقمبو بارد 

 ه فاسد فٌي.مف حبي كأنا عنده مختؿ الحاؿ معتؿ الجسـ أم اعتقاد

  كتدعي حب سيؼ الدكلة األمـي   ما لي أكتـ حبا قد برل جسػدم

أم إذا كاف الناس يدعكف حبو فمـ أخفيو أنا كالمعنى أف العادة في حبو أف يظير كال يضمر فمـ 
 أعيف عمى نفسي بكتمانو.

  فميت أنا بقدر الحب نقتسـي   إف كاف يجمعنا حب لغرتوً 
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ركة فحظي أكفر منو فميتنا نقتسـ فكاضمو كعطاياه بقدر الحب ألككف يقكؿ أف حصمت في حبو الش
 أكفر نصيبا مف غيرم كما أنا أكفر حبا مف غيرم.

  كقد نظرت إليو كالسيكؼ دـي   قد زرتو كسيكؼ اليند مغمدةه 

 يريد أنو خدمو في حالي السمـ كالحرب.
  ـي ككاف أحسف ما في األحسف الشي  فكاف أحسف خمؽ المػو كػمػيػـً 

 أم كاف في الحاليف أحسف الخمؽ ككانت أخبلقو أحسف ما فيو 
  في طيو أسؼ في طيًو نعـي   فكت العدك الذم يممتو ظفره 

يقكؿ فكت العدك الذم قصدتو ففات منؾ بأف فر ظفر مف كجوو حيث فر منؾ فكأنؾ ظفرت بو 
 القتاؿ  كفيو أسؼ حيف لـ تدركو فتقتمو كفي ضمف ذلؾ األسؼ نعـ حيف كفيتو دكف

ـي  لؾ الميابة ما ال تصنع  قد ناب عنؾ شديد الخكؼ كاصطنعت  الػبػيػ

أم خكؼ العدك منؾ ينكب عنؾ في شدة تأثيره فييـ فيصنع لؾ ما ال تصنعو كسالؾ الشجعاف 
 كالمعنى أف ميابتؾ في قمكب أعدائؾ أبمغ مف رجالؾ كأبطالؾ الذيف معؾ.

ـي أف ال تك   ألزمت نفسؾ شيئان ليس يمزميا   ارييـ أرض كال عم

يقكؿ ال يمزمؾ أف ال يستر عدكؾ مكاف في الحرب عنؾ كأنت الزمت نفسؾ ىذا تريد أف تظفر بيـ 
 إذا استتركا عنؾ في اليرب كأف ال يسترىـ مكاف.

  تصرفت بؾ في آثاره اليمـي   أكمما رمت جيشان فانثني ىربا

تفاء آثارىـ كىذا استفياـ انكار أم ال يقكؿ متى ما ىزمت جيشا حممتؾ ىمتؾ عمى اقتفائيـ كأق
 تفعؿ ىذا 

  كما عميؾ بيـ عاره إذا انيزمكا  عميؾ ىزميـ في كؿ معتػرؾو 

يقكؿ عميؾ أف تيزميـ أف التقكا معؾ في ممتقى الحرب كال عار عميؾ إذا انيزمكا فتحصنكا باليرب 
 كلـ تظفر بيـ.

  ند كالممـي تصافحت فيو بيض الي  أما ترل ظفران حمكان سكل ظفرو 

 يقكؿ ال يحمك لؾ الظفر إال إذا ضربت رؤسيـ بالسيؼ كالتقت سيكفؾ مع شعكرىـ 
  فيؾ الخاصـ كأنت الخصـ كالحكـ  يا أعدؿ الناس إال في معاممػتػي
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يقكؿ أنت أعدؿ الناس إال إذا عاممتني فإنؾ لست بعدؿو عمٌي كخصامي كقع فيؾ كأنت الخصاـ 
 اكمؾ إلى غيرؾ ألف الخصاـ كقع فيؾ.الحاكـ يريد أنؾ ممؾ ال أح

  أف تحسب الشحـ فيمف شحمو كرـي   أعيذىا نظػراتو مػنػؾ صػادقةن 

الياء في أعيذىا راجعة إلى النظرات كأجاز مثمو األخفش ألنو أجاز في قكلو تعالى فإنيا ال تعمى 
ضمار عمى شريطة األبصار أف تككف الياء عائدةن عمى األبصار كغيره ف النحكييف يقكلكف أنيا ا

التفسير كأنو فسر الياء بالنظرات كالمعنى أنؾ إذا نظرت إلى شيء عرفتو عمى ما ىك فنظراتؾ 
صادقة تصدقؾ كال تغمط فيما تراه فبل تحسب الكـر شحما كىذا مثؿ يقكؿ ال تظنف كؿ شاعر 

 شاعرا.
ـي   كما انتفاع أخي الدنيا بنػاظػرهً    إذا استكت عنده األنكار كالظم

ا لـ يميز اإلنساف البصير بيف النكر كالظممة فأم نفعو لو في بصره أم يجب أف تميز بيني كبيف إذ
 غيرم ممف لـ يبمغ درجتي كما تميز بيف النكر كالظممة.

  كأسمعت كمماتي مف بو صمـي   أنا الذم نظر األعمى إلى أدبي

م يعني أف شعره اشتير يقكؿ األعمى عمى فساد حاسة بصره أبصر أدبي ككذلؾ األصـ سمع شعر 
كسار في الببلد حتى تحقؽ عند األعمى كالصـ أدبو ككاف األعمى رآه لتحققو عنده ككاف األصـ 

 سمعو.
  كيسير الخمؽ جراىا كيختصـي   أناـ مؿء جفكني عف شكاردىا

أني الشكارد سكائر األشعار مف قكليـ شرد البعير إذا نفر يقكؿ أنا أناـ عنيا كجفكني ممتمئة بيا كك
أنظر إلييا كالناس يسيركف ألجميا كيتعبكف كيختصمكف كمعنى األختصاـ اجتذاب الشيء مف 

النكاحي كالزكايا مأخكذ مف الخصـ كىك طرؼ الكعاء يقكؿ أنيـ يجتذبكف األشعار احتياال 
 كيجتمبكنيا استكراىا.

ـي  حتى أتتو يده فػراسةه   كجاىؿو مدهي في جيمًو ضحكي  كفػ

عتو مجاممتي كتركو في جيمو ضحكي منو حتى افترستو بعد زمافو يريد أنو يقكؿ رب جاىؿ خد
 يغضى عمى الجاىؿ إلى أف يجازيو كييمكو.

 فبل تظنف أف الميث يبتسـي   إذا رأيت نيكب الميث بارزةن 
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نما ىك قصد منو اإلفتراس كىذا مثؿ ضربو يعني  يقكؿ إذا كشر األسد عف نابو فميس ذاؾ تبسما كا 
ف أبد ل بشره كتبسمو لمجاىؿ فميس ذاؾ رضى عنو كمعنى البيت مف قكؿ الطائي، قد أنو كا 

 قمصت شفتاه مف حفيظتو، فخيؿ مف شدة التعبيس مبتسما، 
 حػرـي  أدركتيا بجكادو ظيرهي   كميجةو ميجتي مف ىـ صاحبيا

يقكؿ رب ميجة ىمة صاحبيا أم قتمي كأىبلكي أدركت ميجتو بفرس مف ركبو أمف مف أف يمحؽ 
 اف ظيره حرـي ألمف فارسو فك

 كالقػدمػث كفعمو ما تريد الكؼ  رجبله في الركض رجؿه كاليداف يده 

يقكؿ لحسف مشيو كاستكاه كقع قكائمو في الركض كأف رجميو رجؿ كاحدةه ألنو يرفعيما معا 
قدـ كيضعيما معا ككذلؾ اليداف كيقاؿ لذلؾ الجرل النقاؿ كالمناقمة كقكلو كفعمو ما تريد الكؼ كال

 أم جريو يغنيؾ عف تحريؾ اليد بالسكط كالرجؿ باالستحثاث 
  حتى ضربت كمكج المكت يمتطـي   كمرىؼو صرت بيف الجحفميف بػو

أم رب سيؼ رقيؽ الشفرتيف سرت بو بيف الجيشف العظيميف حتى قاتمت بذلؾ السيؼ كالمكت 
 غالب تمتطـ امكاجو كتضطرب.

ـي   فالخيؿ كالميؿ كالبيداء تػعػرفػنػي   كالحرب كالضرب كالقرطاس كالقم

كصؼ نفسو بالشجاعة كالفصاحة بأف ىذه األشياء ليست تنكره لطكؿ صحبتو إياه كمف فضؿ ىذا 
البيت قاؿ أبك الفضؿ اليمداني، إف شئت تعرؼ مف اآلداب منزلتي، كأنني قد غذاني الفضؿ 

ـي، كالنعـ، فالطرؼ كالقكس كاألكىاؽ تشيد لي، كالسيؼ كالنرد كالشطر   نج كالقم
ـي  حتى تعجب مف القػكر  صحبت في الفمكات كالكحش منفردان   كاألكػ

القكر جمع قارة كىي أكمة صغيرة في الحرة مف األرض يقكؿ سافرت كحدم حتى لك كانت الجباؿ 
 تتعجب مف أحد لتعجبت مني لكثرة ما تمقاني كحدم.

  كجداننا كؿ شيء بعدكـ عدـ  يا مف يعز عمينا أف نفارقيػـ

يا مف يشتد عمينا فراقيـ كؿ شيء كجدناه بعدكـ فكجكده عدـ يعني اليخمفكـ أحد كال يككف لنا منكـ 
 بدؿ 

  لك أف أمركـ مف أمرنا أمـي   ما كاف اخمقنا منكـ بتكػرمةو 
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يقكؿ كنت حريا بإكرامكـ لك أحببتمكني كما كنت أحبكـ كالمعنى لك تقارب ما بيننا بالحب 
 ألكرمتمكني 

ـي   سركـ ما قاؿ حاسدنا إف كاف  فما لجر إذا أرضاكـ ألػ

يقكؿ إف سررتـ بقكؿ حاسدنا كطعنو فينا فقد رضنا بذلؾ إف كاف لكـ بو صركر فإف جرحا 
يرضيكـ لـ نجد لذلؾ الجرح إلما كىذا مف قكؿ منكر الفقيو، صررت بيجرؾ لما عممت، أف لقمبؾ 

عميو صبكرا، ألني أرل كؿ ما سآني، إذا كاف فيو صركرا، كلكال سركرؾ ما سرني، كال كنت يكما 
 يرضيؾ سيبل يسيران، 

  إف المعارؼى في أىؿ النيى ذمـي   كبيننا لك رعيتػـ ذاؾ مػعػرفةه 

نما قاؿ ذاؾ ألف  يقكؿ بيننا معرفة لك رعيتمكىا كتقدير الكبلـ كبيننا معرفة لك رعيتـ تمؾ المعرفة كا 
صدر يقكؿ أف لـ يجمعنا الحب فقد جمعتنا المعرفة المعرفة مصدر فيجكز تذكيره عمى نية الم

 كأىؿ العقؿ يراعكف حؽ المعرفة كالمعارؼ عندىـ عيكد كذمـ ال يضيعكنيا 
  كيكره اهلل ما تأتكف كالكرـي   كـ تطمبكف لنا عيبان فيعجزكـ

د اهلل كعند يقكؿ تطمبكف أف تمحقكا بنا عيبان تعيبكننا بو فيعجزكـ كجكده كىذا الذم تفعمكنو مكركه عن
 الكراـ.

 كالػيػرـي  أنا الثريا كذاف الشيب  ما أبعد العيب كالنقصاف مف شرفي

يقكؿ بعد ما بيني كبيف النقصاف كالعيب كبعد الثريا مف العيب كاليـر فكما ال يمحقانيا كذلؾ ال 
 يمحقني العيب كالنقصاف 

 يزيميف إلى مف عنػده الػديـ  ليت الغماـ الذم عندم صكاعقو

لصكاعؽ ميمكة كىي التي تكره كتخاؼ مف الغماـ كالديـ نافعة كىي المرجكة مف الغماـ يقكؿ ا
الغماـ الذم يصيبني شره ليتو لزاؿ ذلؾ الشر إلى مف عنده النفع كىذا منقكؿ مف قكؿ الطائي، كلك 

 شاء ىذا الدىر أقصر شره، كما قصرت عنا لياه نائمو، كمثؿ ىذا في المعنى قكؿ ابف الركمي،
أعندم تنقض الصكاعؽ منكما، كعند ذكم الكفر الحيا كالثرل الجعد، كقكلو أيضا، غزره كجية 

العدل كتجاىي، خمؼ إيماض برقو كجمكده، كأخذه السرم المكصمي كقاؿ، كأنا الفداء لمف مخيمة 
 برقًو، حظي كحظُّ سكامى مف أنكائو، 

ـي ال ال تستقؿ بيا الكخادة  أرل النكل تقتضيني كؿ مرحمةو   رسػ
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أم يكمفني البعد عنكـ قطع كؿ مرحمةو ال تقكـ بقطعيا اإلبؿ كالكخادة مف الكخداف كالرسـ جمع 
 راسـ كىك الذم سيره الرسيـ كىك ضرب مف السير 

 ليحدثف لمف كدعتيػـ نػدـي   لئف تركف ضميران عف ميامننا

مف سيؼ الدكلة ضمير جبؿ عمى يميف طالب مصر مف الشاـ يقكؿ أف لحقت ركابي بمصر ليند
 عمى فراقي.

 ىػـ أف ال تفارقيـ فالراحمكف  إذا ترحمت عف قكمس كقد قدركا

إذا سرت عف قـك كىـ قادركف عمى اكرامؾ كارتباطؾ حتى ال تحتاج إلى مفارقتيـ فيـ المختاركف 
 اإلرتحاؿ يريد بيذا إقامة عذره في فراقيـ أم أنتـ تختاركف الفراؽ إذا ألجأتمكني إليو 

  كشر ما يكسب اإلنساف ما يصـي   لببلد مكاف ال صػديؽ بػوشر ا

 كالرخـ شيب البزاة سكاء فيو  كشر ما قنصتو راحتي قػنػصه 

يقكؿ شر صيد صدتو ما شاركتني فيو المئاـ كىذا مثؿ يريد أف سيؼ الدكلة يجريو في رسـ العطاء 
قدر لو فأم فضؿ لي مجرل غيره مف خساس الشعراء إم إذا ساكاني في أخذ عطائؾ مف ال 

 عميو.
  تجكز عندؾ ال عرب كال عجـي   بأم لفظو تقكؿ الشعر زعػنػفةه 

الزعنفة المئاـ مف الناس كجمعيا زعانؼ مأخكذ مف زعنفة األديـ كىك ما يسقط منو مف زكائده يقكؿ 
 ىؤالء الخساس المئاـ مف الشعراء بأم لفظو يقكلكف الشعر كليست ليـ فصاحة العرب كال تسميـ

العجـ الفصاحة لمعرب فميسك شيئا كصحؼ بعضيـ فقاؿ تخكر مف خكار الثكر كىك صحيح في 
المعنى كأف كاف تصحيفا مف حيث الركاية كىذا كما يركم أف رجبل قرأ عمى حمادو الركاية شعر 
، فصحؼ فقاؿ إذ تستنيؾ فضح حماد فقاؿ أحسف ال أريكه  عنترة، إذ تستبيؾ بذم غركبو كاضحو

  كما قرأتو بعد ىذا إال
ـي   ىذا عتابؾ إال أنػو مػقةه    قد ضمف الدر إال أنو كم

ىذا الذم أتاؾ مف الشعر عتاب مني إليؾ كىك مقةه ككد ألف العتاب يجرم بيف المحبيف كىك در 
 يعني حسف نظمو كلفظو غير أنو كممات.

عني أسع كلما أنشد ىذه القصيدة كانصرؼ اضطرب المجمس كقاؿ لو نبطي كاف في المجمس د
 في دمو فرخص لو ذلؾ كالنبطي السامرم ككاف كبيرا مف كتابو كفيو يقكؿ أبك الطيب.
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  فطنت كأنت أغبى األغبياء  أسامرم ضحكة كػر راء

ىك أبك الفرج السامرم يقكؿ يا سامرم يا مف يضحؾ منو كؿ مف رآه عممت ما أنشدتو مف 
  قصيدتي كأنت أجيؿ الجياؿ أم كيؼ عممت ذلؾ مع جيمؾ

 كأنؾ ما صغرت عف اليجػاء  صغرت عف المديح فقمت أىجي

 كال جربت سيفي في ىػبػاءً   كما فكرت قبمؾ فػي مػحػاؿو 

 كقاؿ أيضا فيما كاف يجرم بينيما مف معاتبةو مستعتبا مف القصيدة الميمية 
  فداه الكرل أمضى السيكؼ مضاربا  أال ما لسيؼ الدكلة الػيكـ عػاتػبػا

ضباف أم لـ غضب كأمضى خبر ابتداء محذكؼ تقديره ىك أمضى السيكؼ يقكؿ ما لو غ
 مضارب أم ال سيؼ أمضى منو مضربا.

 كسػبػابػيػا تنايؼ ال أشتاقيا  كما لي إذا ما اشتقت أبصرت دكنو

 كما لي بعيدا عنو إذا اشتقت إليو رأيت بيني كبينو مفاكز كامكنة خالية 
 كالككاكبػأ فييا بدرىا أحادث  كقد كاف يدني مجمسي مف سمائو

 أراد بالسماء مجمسو جعمو كالسماء رفعةن لو كجعمو كالبدر كندماءه كأىؿ مجمسو كالككاكب حكلو 
  كاىبيفأنؾ اشرؼ ال إذا كنت داعيا ككفى بيف مكىكبا أم أنا أشكر مف ييبني كأنشر ذكره ككفى بؾ كاىبا أم أم تحنف عمى تحننا بعد تحنف إذا كنت مسؤكال كلؾ اإلجابة

 كػػػػػػػنػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػاذبػػػػػػػػػػػػػػػا أىػػػػػػػذا جػػػػػػػزاء الػػػػػػػكػػػػػػػذب إف  أىذا جزاء الصدؽ إف كنت صادقا

ف كاف ذنبي كػؿ ذنػبو فػإنػو   محا الذنب كؿ المحك مف جاء تائبا  كا 

محك فكقو يريد قكؿ النبي صمى اهلل  يقكؿ أف اذنبت ذنبا ال دنب فكقو فالتكبة مف الذنب محك ال
 عميو كسمـ التائب مف الذنب كـ ال ذنب لو.

 فقاؿ أيضا يعتذر إليو مما خاطبو بو في قصيدتو الميمية 

 كاإلبػؿً  دعا فمباه قبؿ الركػب  أجاب دمعي ما الداعي سكل طمؿً 

بؿ أصحابي كقبؿ يقكؿ استدعي الطمؿ دمعي بدثكره فاجابو الدمع ككنت أكؿ مف أجاب ببكائو ق
اإلبؿ يريد أف اإلبؿ تعرؼ أيضا ذلؾ الطمؿ كتبكي عميو كاـ قاؿ التيامي، بكيت فحنت ناقتي 

 فأجابيا، صييؿ جكادم حيف الحت ديارىا، 
  كظؿ يسفح بيف العذبر كالعذؿً   طممت بيف أصيحابي اكفكػفػوي 
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بيف عاذر ليؤ كعاذؿ أم ظممت أكؼ دمعي خكفا مف عذؿ الركب فظؿ الدمع يسيؿ كأصحابي مف 
 كالدمع يسيؿ بيف العذر كالعذؿ.

 الكمؿً  كذاؾ كنت كما أشكك سكل  أشكك النكل كليـ مف عبرتي عجبه 

أم أشكك الفراؽ كىـ يتعجبكف مف بكائي كذلؾ كما اشكك أم كذاؾ كانت الدمكع تجرم حيف لـ 
 أشكك سكل الستر أم في يكف بيف يكبينيـ بعد إال الحجاب كالكاك في قكلو كما لمحاؿ أم حيف ال

حاؿ دنك المسافة كاليجر كمف ركل كانت فمعناه كذاؾ كانت العبرة حيف كاف الحاجب بيننا الكمة 
كيجكز أف يريد كذا كانت الحبيبة تبكيني دانيةن إبكاءىا كىي نائية كالمصراع الثاني رد عمى 

 يا فمقد كنت أبكي في ىجرىا أصحابو حيف تعجبكا مف بكائو يعني ال تتعجبكا مف بكائي عمى فراق
  مف المقاء كمشتاؽو ببل أمؿً   كما صبابة مشتاؽو عمى أمؿو 

أراد كصبابة مشتاؽ فحذؼ المضاؼ كالمعنى أف المشتاؽ الذم ال يأمؿ لقاء حبيبو أشد حاال ألنو 
إذا كاف عمى أمؿ خفؼ التأميؿ برح اشتياقو كيجكز أف يككف أخؼ حاال الستركاحو إلى اليأس 

 كؿ الكجو كاأل
  ال يتحفكؾ بغير البيًض كاألسؿً   متى تزر قـك مف تيكل زيارتيا

يخاطب نفسو كيذكر أنيا منيعة في قكميا بالسيكؼ كالرماح فإذا زار قكميا ألجميا كانت تحفة مف 
 قبميـ السيكؼ كالمعنى أنو يخافيـ عمى نفسو أف أتاىـ 

  كفي مف البمؿً أنا الغريؽ فما خ  كاليجر أقتؿ لي مػا أراقػبػو

يقكؿ ىجرىا أقتؿ لي مما أخاؼ مف شر قكميا كأنا إذا خفت شر قكميا مع ىجرىا كنت كغريؽو 
 ،  يخاؼ البمؿ كىذا مف قكؿ بشار، كمزيؿو رجميو عف بمؿ القطر كما حكلو مف األرض بحري

  بو الذم بي كما بي غير منتقؿً   ما باؿ كؿ فؤادو في عشيرتػيػا

عني كال أسمكىا إذا كاف قكميا كعشيرتيا يحبكنيا كحبي يشير إلى إنيا محبكبة أم لـ ينتقؿ حبيا 
في قكميا منيعة فيما بينيـ كأنو في يأس مف الكصكؿ إلييا كاليأس مف الشيء يكجب السمكة عنو 

 كما قالكا اليأس أحدل الراحتيف كأنو مع ىذا اليأس ال ينتقؿ عنو حبيا.
 المقؿً  لمقمتييا عظيـ الممؾ في  مطاعة المحظ في األلحاظ مالكةه 

يقكؿ ىي مطاعة المحظ في جممة الحاظ النسكاف أم أنيا إذا لحظت إلى إنساف فتنتو حتى يصير 
الممحكظ إليو مطيعا ليا كىي مالكة القمكب كلمقمتييا ممؾ عظيـ في جممة المقؿ قاؿ ابف فكرجة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 466 

يا ألنيا تصير عقمة ليا فكاف أم أف العيكف إذا نظرت إلى عينيا لـ تممؾ صرؼ الحاظيا عن
 عينيا مالكة العيكف 

  في مشييا فينمف الحسف بالحيؿً   تشبو الخفرات اآلنسات بػيػا

يقكؿ النساء الحييات ذكات األنس يتشبيف بيا في حسف المشية فيكتسبف الحسف بالتشبو بيا 
 كيحتمف حتى ينمف ذلؾ.

  بو كال عسؿً فما حصمتي عمى صا  قد ذقت شػدة أيامػي كلػذتػيػا

يقكؿ مر بي مف الدىر الحبلكة كالمرارة فمـ أحصؿ منيما عمى صابو كال عسؿو النقضائيما 
 كمركرىما كما قاؿ البحترم، كمف عرؼ األياـ لـ ير خفضيا، نعيمان كلـ يعدد مضرتيا بمكل، 

  كقد أراني المشيب الركح في بدلي  كقد أراني الشباب الركح في بدنػي

ما كاف حيا حيف كاف شابا فمما شاب صار كأنو مات كانتقؿ ركحو إلى غيره كما قاؿ يعني أنو إن
اآلخر، مف شاب قد مات كىك حي، يمشي عمى األرض مشى ىالؾ، كالمعنى أنو تغير بعد 

المشيب حتى صار غير ما كاف أكال كقاؿ ابف فكرجة أحسف ما يحمؿ عميو البدؿ في ىذا البيت 
ساف إذا كاف يشب أكاف شيخكخة األب ثـ يرثو كيككف كأنو بدلو في مالو الكلد ألنو كاف بدؿ اإلن

 كبدنو 
  بصاحبو غير عزىاةو كال غزؿً   كقد طرقت فتاةى الحي مػرتػديا

العزىاة الذم ال يريد النساء كال يميؿ إلييف كىي ضد الغزؿ يقكؿ قد أتيت حبيبتي ليبل كمعي سيفي 
 ال ببغضيف كالسيؼ ال يكصؼ بالميؿ إلى النساء ك 

  كليس يعمـ بالشككل، كال القبؿً   فبات بيف تراقينػا نػدافػعػو

أم بات السيؼ بيننا كنحف متعانقاف كال عمـ لو بما يجرم بيننا مف شككل الفراؽ كاليكل كال غير 
 ذلؾ مما يجرم بيف المحبيف إذا تعانقا 
  عمى ذؤابتو كالجفف كالخمؿً   ثـ اغتدل كبو مف ردعيا أثر

جع التمطخ بالطيب يقكؿ اغتدل السيؼ كقد تأثر بما كاف عمييا مف الطيب كظيرت آثاره عمى الر 
 ما تعمؽ منو مف السيكر كعمى جفنو كالغبلؼ الذم فيو الجفف 

  أك مف سنافو أصـ الكعب معتدؿً   ال أكسب الذكر إال مف مضاربوً 

 الرمح أم ال أطمب الشرؼ كال أكسبو إال مف مضارب السيؼ أك مف سناف 
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  فزانيا ككساني الدرع في الحمؿً   جاج األمير بو لي في مكاىبػوً 

أم أعطاني األمير ىذا السيؼ في جممة ما كىب لي فزاف بحسنو اليبات ككساني في جممة ما 
 أعطاني مف الثياب الدرع يعني أنو كىبو سيفا كدرعا في جممة ما كىبو 

  كعبد اهلل أك كعميبحممًو مف   كمف عميّْ بف عبد اهلًل معرفتي

يقكؿ منو تعممت حمؿ السيؼ كىك كاىبو لي كمعممي حممو ثـ قاؿ مف مثمو أك مثؿ أبيو يعني ال 
 مثؿ ليما.

 الػذبػؿ تبيض القكاضب كالعسػالة  معطى الككاعًب كالجرد السبلىب كاؿ

 اح المينة يقكؿ ىك الذم يعطي سائميو الجكارم الشابة كالخيؿ الطكاؿ كالسيكؼ القاطعة كالرم
 كالجبػؿ مؿء الزماف كمؿء السيؿ  ضاؽ الزماف ككجو األرض عف ممؾو 

يقكؿ ضاؽ عنو الزماف كالمكاف فإف ىمو ضاؽ بو الزماف ككجو األرض ضاؽ عف جيشو كىك 
 مؿء الطرفيف.

  كالبر في شغؿو كالبحر في خجؿو   فنحف في جذؿو كالرـك في كجػؿو 

كالرـك في خكؼ منو لغاراتو كغزكاتو مشتغؿ بجيشو ال يتفرغ يقكؿ نحف في فرح بو يني المسمميف 
 لغيرىـ كالبحر في خجؿ مف ندل يديو 

  كمف عدم أعادم الجبف كالبخؿ  مف تغمب الغالبيف الناس منصبػو

 يقكؿ أصمو مف تغمب الذيف غمبكا الناس نجدةن كشجاعةن كمف عدٌم الذيف ىـ اعداء الجبف كالبخؿ.
  بالجاىميًة عيف العي كالخطؿً   يجاء تنجدهكالمدح ألبف أبي الي

تنجده تعينو كالخطؿ اضطراب القكؿ كىذا تعريض بأبي العباس النامي فأنو مدح سيؼ الدكلة 
بقصيدة ذكر فييا اباءه الذيف كانكا في الجاىمية يقكؿ إذا مدحتو بذكر أبائو الجاىمييف كاف ذلؾ 

 عيف العي ثـ أكد ىذا المعنى كتممو بقكلو: 
  فما كميب كأىؿ األعصر األكؿً   يت المدائح تستكفي منػاقػبػول

ليت المدائح ما مدح بو مف الشعر استكماؿ ذكر مناقبو كمتى يتفرغ الشعر لذكر كميب كأىؿ 
 الدىكر السابقة.

  في طمعًة الشمس ما يغنيؾ عف زحؿً   خذ ما تراه كدع شيئا سػمػعػت بػو

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 468 

معت بو فإف الشمس تغنيؾ عف زحؿ جعمو كالشمس كأباءه يقكؿ أمدحو بما تشاىده كأترؾ ما س
 كزحؿ كالمعنى فيما قرب منؾ عما بعد عنؾ ال سيما إذا كاف القريب أفضؿ مف البعيد.

 فقػؿً  فإف كجدت لسانا قائبل  كقد كجدت مجاؿ القكؿ ذا سعةو 

أم فمست تحتاج  يقكؿ قد كجدت مجاال لمقكؿ لكثرة ما فيو مف المناقب فإف كاف لؾ لساف قائؿ فقؿ
 إلى شيء غائب في مدحو.

  خير السيكؼ بكفي خيرة الدكؿً   إف اليماـ الذم فخر األنػاـ بػو

يقكؿ ىذا الممؾ الذم يفتخر الخمؽ كميـ بو لككنو فييـ كىك خير السيكؼ في يدم خير الدكؿ 
 يعني دكلة اإلسبلـ 

 لػي فما يقكؿ لشيء ليت ذلؾ  تمسى األماني صرعى دكف مبمغو

يقكؿ أنو مسمط عمى األناـ مالؾ لمرقاب كاألمكاؿ فما يتمنى شيئا كاألماني ال ترتقي إليو ألنو ال 
يحتاج إلى أف يتمنى شيئا فبل يرل نفيسا إال كلو خير منو أك صار لو ذلؾ الشيء كىذا كقكلو 

قكلو، أيضا، يا مف يسير كحكـ الناظريف لو، البيت كىذا البيت تفسير ما أغفمو البحترم في 
كمظفر بالمجد إدراكاتو، في الحظ زائدة عمى أكطاره، كضد قكؿ عنترة، أال قاتؿ اهلل الطمكؿ 

البكاليا، كقاتؿ ذكراؾ السنيف الخكاليا، كقكلؾ لمشيء الذم ال تنالو، إذا ما حبل في العيف يا ليت ذا 
 ليا، 

  إلى اختبلفيما في الخمؽ كالعمؿً   أنظر إذا اجتمع السيفاف في رىجو 

 أعد ىذا لرأس الفارس البطػؿً   ىذا المعد لريًب الدىر منصمػتػا

يعني سيؼ الدكلة كسيؼ الحديد فسيؼ الدكلة معد لدفع تضاريؼ الزماف كشدائده كما قاؿ، كتقطع 
 لزبات الزماف مكارمو، كىذا المعد أعد سيؼ الحديد لرؤكس األبطاؿ.

  منو مع الحجؿً كالرـك طائرةه   فالعرب منو مف الكدرمّْ طائرةه 

الكدرم ضرب مف القطا كىك مف طير السيؿ كالحجؿ القبج كىك مف طير الجبؿ كالعرب ببلدىا 
المفاكز كالرـك ببلدىا الجباؿ يقكؿ العرب تفر منو مع القطا في الفبل كالرـك تفر منو في جباليا 

 مع القبج 
  كعؿتمشى النعاـ بو في معقؿ ال  كما الفرار إلى األجباؿ مف أسػدو 
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يقكؿ كما فائدة الفرار إلى الجبؿ مف ممؾ تمشى بو خيمو في آثارىـ كيريد بمعقؿ الكعؿ الجبؿ يعني 
أف خيمو ال تعجز عف قطع الجباؿ في آثار الرـك كيريد بالنعاـ خيمو شبييا بيا في سرعة العدك 

ـى ال جبؿ كركل ابف كطكؿ الساؽ كفي ىذا أغراب الف النعاـ ال تكجد في الجباؿ فجعؿ خيمو نعا
جنى تمسى النعاـ كقاؿ أم قد أخرج النعاـ مف البر إلى االعتصاـ برؤس الجباؿ قاؿ ابف فكرجة 
يعني بالنعاـ خيمو العراب ألنيا مف نتائج البدك كقد صارت تمشي بسيؼ الدكلة في الجباؿ لطمب 

ؿ الكككر عمى الرـك كقتاليـ كاستنزاؿ مف اعتصـ بالجباؿ منيـ كىذا كقكلو، تدكس بكؿ الخي
 الذرل، البيتاف ىذا كبلمو كىك عمى ما قاؿ كالذم قالو أبك الفتح ىكسه 

 يزؿً  كزاؿ عنيا كذاؾ الركع لـ  جاز الدركب إلى ما خمؼ خرشنةو 

يقكؿ تغمغؿ في ببلد الرـك حتى خمؼ الدركب كخرشنة كراءه كفارقيا باإلنصراؼ عنيا كلـ يفارقيا 
 الركع الذم حصؿ منو ىناؾ 

  فإنما حممت بالسبي كالجمؿً   ما حممت عذراء عندىػـككم

أم لشدة ما لحقيـ مف الخكؼ ككثرة ما رأكا مف السبي كالغارة إذا نامت المرأة عندىـ رأت في 
نكميا السبي كالجمؿ كذلؾ أنيف إذا سبيف حممف عمى اإلبؿ يريد أف ما استكف في قمكبيف مف 

 الخكؼ ال يفارقيف في النـك أيضا 
 بػالػحػكؿً  منيا رضاؾ كمف لمعكر  ت ترضى بأف يعطكا الجزم بذلكاإف كن

الجزم جمع الجزية كىك ما يعطيو المعاىد ليدفع عف رقبتو يقكؿ أف رضيت منيـ بإعطاء الجزية 
قبمكىا كأرضكؾ بيا كذلؾ غاية أمنيتيـ كاألعكار يتمنى الحكؿ ألف الحكؿ خير مف العكر يعني أف 

 تؿ الجزية خير ليـ مف الق
 منتػحػؿً  يا غير منتحؿو في غير  ناديت مجدؾ في شعرم كقد صدرا

أم قمت لمجدؾ في شعرم كقد صدرا عني كعنؾ يعني سارا في اآلفاؽ كبعد ذكرىما فقمت لشعرم 
يا شعر غير منتحؿ في مجدو غير منتحؿ كالمنتحؿ المدعي زكرا كباطبل كيريد أف كبل منيما معنى 

نيما يسيراف معان ثـ ذكر تماـ المعنى ال دعكل كفي ىذا إشارة إ لى أف مجده خمد ذكره في شعره كا 
 فيما بعد فقاؿ 

  فطالعاىـ كككنا أبمغ الرسؿً   بالشرؽ كالغرب أقكاـه نحبيـي 

 أم أنتما سائراف في الدنيا شرقا كغربا فتحمبل إلييـ رسالتي كىي قكلو 
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  لخكؿً أقمب الطرؼ بيف الخيؿ كا  كعرفاىـ بأني في مػكػارمػو

الخكؿ جمع خائؿ كىك الخادـ مف قكليـ رجؿ خاؿ ماؿ كخائؿ ماؿ إذا كاف حسف القياـ عميو أم 
عرفا احبابي كبمغاىـ أني متقمب في انعاـ سيؼ الدكلة كىذا المعنى مف قكؿ أبي العبلؼ، كقد 

 سار شعرم فيؾ شرقا كمغربا، ككجكدؾ لما سار في الغرب كالشرًؽ، 
  كالشكر مف قبؿ اإلحساف ال قبمي  ككر مف جيتييا أييا المحسف المش

 يقكؿ إنما أتاؾ الشكر مف جية إحسانؾ فإحسانؾ شكرؾ كأنو ينفي المنة عميو بشكره كمدحو.
 الزلؿً  بأف رأيؾ ال يؤتى مف  ما كاف نكمي إال فكؽ معرفتي

فسي إلى فضمؾ ركل ابف جنى إال بعد معرفتي كقاؿ أم ما لحقني السيك كالتفريط إال بعد سككف ن
كحممؾ كقاؿ ابف فكرجة أقاـ النـك مقاـ السيك كالغفمة يقكؿ ما نمت عما كجب عمٌي مف صيانة 

مدحؾ عف خمطو بالعتاب إال لثقتي باحتمالؾ كسككني إلى جزالة رأيؾ ىذا كبلمو ككبلىما قد بعد 
ـ التكفيؽ رأيؾ عف الصكاب كالمعنى أنو يقكؿ إنما أخذني النـك مع عتبؾ لثقتي باحتمالؾ كلزك 

كعممي أنؾ ال تعجؿ عمٌي كال ترىقني عقكبةن كأراد النـك الحقيقي ال السيك كالتفريط كما ذكراه أال 
ترل أنو قاؿ إال فكؽ معرفتي فجعؿ المعرفة بمنزلة الحشية يناـ فكقيا كمعنى قكلو بأف رأيؾ ال 

 يؤتى مف الزلؿ أم أنت مكفؽه فيما تفعمو ال يأتي الزلؿ رأيؾ.
  زد ىش بش تفضؿ أدًف سرَّ ًصؿً   أنؿ أقطع احمؿ عؿّْ سؿّْ أعػد أؿ

اقؿ مف اإلقالة في العثرة كأنؿ مف اإلنالة كأقطع مف قكليـ اقطعو أرض كذا كأحمـ مف قكليـ حممو 
عمى فرس كعؿ معناه أرفع جاىي مف التعمية كمنو سمي الرجؿ معمي كسؿ مف التسمية كىك 

لى مكضعي مف حسف رأيؾ كزد زدني عمى ما كنت أعيده منؾ أذىاب الغـ كأعد أم أعدني إ
كىش أمره مف قكلؾ ىششت إلى كذا أىش كبش مف قكليـ بششت بالرجؿ أبش كيحكى أف سيؼ 

الدكلة كقع تحت أقؿ قد أقمناؾ كتحت أنؿ يحمؿ غميو مف الدراىـ كذا ككذا كتحت أقطع قد 
قد فعمنا كتحت سٌؿ قد فعمنا فاسؿي كتحت أقطعناؾ الضيعة الفبلنية ضيعةن بباب حمب كتحت عٌؿ 

أعد قد أعدناؾ إلى حسف رأينا كتحت زد يزاد كذا ككذا كتحت تفضؿ قد فعمنا كتحت إدف قد 
أدنيناؾ كتحت سر قد سررناؾ فقاؿ المتنبي إنما أردت سر مف السرية فأمر لو بجارية كتحت صؿ 

قمي حسد المتنبي عمى ما أمر لو بو قد فعمنا ككاف بحضرة سيؼ الدكلة شيخ طريؼ يقاؿ لو المع
فقاؿ لسيؼ الدكلة قد فعمت بو كؿ شيء سألؾ فيبل كقعت تحت ىش بش كىيء ىيء ىيء 

حكاية الضحؾ فضحؾ منو سيؼ الدكلة كأصؿ ىذه الطريقة مف قكؿ امرء القيس، أفاد كجاد كسادى 
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تككف خصالوي، كخصاؿ عبًد  كزادى، كذادى كقادى كعادى كأفضؿ، كمثمو ألبي العميثؿ، يا مف يؤمؿي أف
 اهلًل أنصت كاسمًع، أصدؽ كعؼ كبر كأصبر كاحتمٍؿ، كاحمـ كداًر ككاًؼ كابذؿ كاشجع، 

  فربما صحت األجساـ بالعمؿً   لعؿ عتبؾ محمكده عكاقػبػوي 

يقكؿ لعمي أحمد عاقبة عتبؾ كذلؾ أف اتأدب بعد عفكؾ فبل أعكد إلى شيء استكجب بو العتب 
 تككف عمتو أمانا لو مف ادكاء غيرىا فيصح جسمو بعمتو مما ىك أصعب منو كمف يعتؿ فربما 

  أذب منؾ لزكر القكؿ عف رجؿً   كما سمعت كال غيرم بمقػتػدرو 

يقكؿ لـ أسمع أنا كال غيرم بممؾ قادرو يقدر عمى ما يريد ثـ يذب عمف يغتاب عنده بزكر القكؿ 
ف يحرش عميو أف يكقع بو كينفذ فيو حكـ كيدافع عنو ك اليحممو ما يسمع في تحريشو عمى م

 الغضب كقكلو عف رجؿ يعني المغتاب ثـ بيف مكجب ذلؾ فقاؿ 
  ليس التكحؿ في العينيف كالكحؿً   ألف حممؾ حمػـ ال تػكػمػفػوي 

يقكؿ إنما ذلؾ ألف لؾ حمما طبعت عميو ال تحتاج إلى أف تكمفو كالكحؿ في العيف ليس ذلؾ 
 كالتكحؿ الذم ىك تكمؼ 

  كال مطاؿو كال كعدو كال مذؿً   أنت الجكاد ببل مف كال كػدرو 

 أم ال تمف بما تعطى كال تكدره بالمنة كالمطؿ كالمذؿ الضجر يقاؿ مذلت بكذا أم ضجرت بو 
  كمف يسد طريؽ العارًض اليطؿً   كما ثناؾ كبلـ الناس عػف كػرـو 

الكـر معي ثـ قاؿ كمف يقدر عمى أف  يقكؿ ال يصرفؾ كبلـ الناس في إفساد ما بيننا عف استعماؿ
يسد طريؽ السحاب الياطؿ كىذا مثؿ أم فكما ال يقدر عمى ىذا كذلؾ ال يقدر عمى صرفؾ عف 

 الكـر 
 كالقمؿً  غير السنكر كاألشبلء  أنت الشجاع إذا ما لـ تطأ فرس

 اع ىناؾ يقكؿ إذا لـ تطأ الفرس في المعركة إال الدركع كأجساد المقتكليف كرؤسيـ فأنت شج
  كأنو مف نفكس القـك في جدؿً   كرد بعض القنا بعضان مقارعةن 

 أم تشاجرت الرماح كرد بعضيا بعضا كأنيا تجادؿ عف أصحابيا 
 األجػؿً  بعاجًؿ النصر في مستأجػر  ال زلت تضرب مف عاداؾ عف عرضو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 472 

مستأجر كىذا مف يقكؿ ال زلت ضاربا اعداءؾ كيفما كجدتـ مقبميف كمدبريف بنصر عاجؿو في أجؿ 
 قكؿ بعض األشداء كقيؿ لو في أم عدة تحب أف تمقى عدكؾ قاؿ في أجؿ مستأخر.

 فمما أنشد ىذه القصيدة استحسنكىا فقاؿ 
  سار فيك الشمس كالدنيا فمؾ  إف ىذا الشعر في الشعر ممؾ

ىك أم ىك في الشعر كالممؾ في المخمكقيف يفضؿ سائر األشعار كما تفضؿ المبلئكة الخمؽ ك 
 سائر في الدنيا سير الشمس في السماء 

  فقضى بالمفظ لي كالحمد لؾ  عدؿ الرحمف فػيو بػينػنػا

 أم اهلل عادؿ بيننا في ىذا الشعر حيف حكـ بمفظو لي كما فيو مف الحمد لؾ 
  صار ممف كاف حيا فيمؾٍ   فإذا مر بأذنػي حػاسػدو 

ما فيو مف الحمد كذكر مناقبؾ كلما أنشد أم الحاسد إذا سمعو مات حسدا لي عمى حسنو كذلؾ ب
 أقؿ أنؿ رآىـ يعدكف الفاظو فقاؿ 

  زد ىش بش ىًب اغفٍر ادف سرَّ صؿً   أقؿ أنؿ أف صف أحمؿ عؿّْ سػؿّْ أعػدٍ 

 أف مف األكف كىك الرفؽ فرآىـ يستكثركف الحزكؼ فقاؿ 
  عش ابؽ اسـ سد قد جد مر أنو ًر ًؼ اسًر نؿٍ 

لبقاء كاسـ مف السمك كسد مف السيادة كقد مف قكد الخيؿ كجد مف عش مف العيش كابؽ مف ا
الجكد كمر مف األمر كأنو مف النيى أم كف صاحب أمر كنيى كًر مف الكرل كىك دآء في الجكؼ 

يقاؿ كراه اهلل كًؼ مف الكفاء كاسر مف سرل يسرم كنؿ مف النيؿ يقكؿ اسر إلى اعداءؾ كأدرؾ 
 منيـ أرادتؾ كليذا قاؿ 

  صًب احـً اغزي اسًب ريٍع زىٍع ًد ًؿ اثًف نؿٍ  غظ ارـً 

أم غظ حسادؾ كاـر مف يكيدؾ كيشنأؾ كصب مف صاب السيـ اليدؼ يصيبو كاحـ حكزتؾ 
كاغز اعداءؾ كاسب أكالدىـ كرع اعداءؾ أم أفزعيـ كزع مف كزعتو أم كففتو كد مف الدية أم 

اعداءؾ مف مرادىـ أم اصرفيـ كنؿ  تحمؿ الدية عمف تجب عميو كًؿ مف كليت األمر إليَّ كاثف
مف نالو ينكلو إذا اعطاه كركل ابف جنى بؿ مف الكابؿ كىك اشد المطر يقاؿ كبمت السماء كىي 

 كابمة كاألرض مكبكلة 
  ألني سألت اهلل فيؾ كقد فعؿٍ   كىذا دعاء لك سكت كفػيتػوي 
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اهلل لؾ كقد فعمو فبل احتاج  أم كؿ ما دعكت اهلل لؾ بو لك لـ أدع بو كنت مكفيا ذلؾ ألني سألت
 إلى أف اسألو ثانيا.

كحضر مجمس سيؼ الدكلة في شكاؿ سنة إحدل كأربعيف كثمثمائة كبيف يديو نارنج كطمعه كىك 
 يمتحف الفرساف فقاؿ البف جش شيخ المصيصة ال تتكىـ ىذا لمشرب فقاؿ 

 النخيؿً  ترنج الينًد أك طمع  شديد البعد مف شرب الشمكؿً 

صحيحة أترجة كأترج كحكى أبك زيد ترنجة كترنج قاؿ ابف جنى أراد أنت شديد البعد مف المغة ال
شرب الشمكؿ كأراد بيف يديؾ ترنج اليند أك في مجمسؾ فحذؼ ألنو مشاىد فدلت الحاؿ عمى ما 
أراد كقاؿ ابف فكرجة أراد شديد البعد مف شرب الشمكؿ ترنج اليند لديؾ فحذؼ لديؾ كأتى بو في 

ثاني داال بو عمى المحذكؼ كالظركؼ كثيرا ما تضمر كأراد مف شرب الناس الشمكؿ عميو البيت ال
كعمى رؤيتو كىك مف باب إضافة المصدر إلى المفعكؿ كما تقكؿ اعجبني دؽ ىذا الثكب كذلؾ 
تقكؿ ترنج اليند بعيد مف شرب الشمكؿ أم شرب الناس الشمكؿ عميو كالمعنى أف ىذا األترنج 

 حضرؾ لمشرب عميو لكف كؿ شيء فيو طيب يحضرؾ كيككف عندؾ كىك قكلو الذم حضرؾ لـ ي
  لديؾ مف الدقيؽ إلى الجميؿً   كلكف كؿ شيء فيو طػيبه 

  كممتحف الفكارس كالخيكؿً   كميداف الفصاحة كالقكافػي

يريد عندؾ تبيف الفصيح مف االلكف كالشاعر مف المفحـ فجعؿ حضرتو ميدانا لمفصاحة كالشعر 
ف يريد بالممتحف المصدر كالمكضع أيضا كعارض المتننبي بعض الحاضريف في ىذه كيجكز أ

األبيات كقاؿ كاف مف حقو أف يقكؿ، بعيد أنت مف شرب الشمكؿ، عمى النارنج أك طمع النخيؿ 
لشعمؾ بالمعالي كالعكالي، ككسب الحمد كالذكر الجميؿ، كقدح خكاطًر العمماء فحصان، ممتحف 

 فقاؿ أبك الطيب  الفكارًس كالخيكًؿ،
 ككاف بقدًر ما عاينت قيمي  أتيت بمنطؽ العرب األصيؿ

يقكؿ الذم أتيت بو ىك كبلـ العرب العاربة ككاف بياني بقدر العياف ألنو أراد الذم عندؾ مف ترنج 
اليند بعيد مف شرب الشمكؿ عميو أم لـ يستحضره ليشرب عمى رؤيتو كلكنو بنى الكبلـ عمى ما 

ا بنيت البياف عمى العياف فاغناني عف أف أقكؿ أنت شديدي البعد كفي مجمسؾ ترنج عايف يقكؿ إنم
 اليند 

  بمنزًؿ النساء مف البعكؿً   فعارضو كبلـ كاف منػوي 
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يعني أف كبلـ المعارض مف كبلمو بمنزلة المرأة عف درجة الرجؿ أم أنو ينحط عف درجة كبلمي 
أبي النجـ، إني ككؿ شاعرومف البشر، شيطانو أنثى انحطاط المرأة عف درجة الرجؿ كىذا مف قكؿ 

 كشيطاني ذكٍر، 
  كأنت السيؼ مأمكف الفمكؿً   كىذا الدر مأمكف التشظػي

يقكؿ ىذا الكبلـ كالدر الذم ال تتفتت اجزاءه كال يصير قطعا الكتنازه كصبلبتو كأنت السيؼ الذم 
 ال ينفؿ بالضرب 

 دليؿً  نيار إلىإذا احتاج ال  كليس يصح في األفياـ شيء

يقكؿ مف احتاج إلى أف يعمـ النيار بدليؿو يدلو عميو لـ يصح في فيمو شيء ألنو ال فيـ لو كذلؾ 
 كبلمي كاف كاضحا فمف لـ يفيمو كاف كمف ال يعمـ النيار نيارا.

كقاؿ في ذم القعدة مف ىذه السنة كقد كرد رسكؿ ممؾ الرـك يمتمس الفدا فركب الغمماف بالتجافيؼ 
 يركا العدة كاحضركا لبكةن مقتكلةن كمعيا ثمثة أشباؿ في الحيكة فألقكىا بيف يديو كاظ

  كزرت العداةن بآجاليا  لقيت العفاة بآمالػيػا

 أم أعطيت سائميؾ ما أممكا كاحضرت آجاؿ اعدائؾ بقتميـ 
  ؾ بيف الميكًث كأشباليا  كأقبمت الرـك تمشي إلي

 أطفاليافأيف تفر ب  إذا رأت األسد مسبيةن 

 كقاؿ يمدحو كيذكر كتاب ممؾ الرـك الكارد عميو 

  كلمشكؽ ما لـ يبؽ مني كما بقي  لعينيؾ ما يمقى الفؤاد كما لػقػي

يقكؿ عيناؾ دائي فما يمقاه قمبي مف برح اليكل كما لقيو فيك ألجؿ عينيؾ كالحب ىك الذم يذيب 
بو كما بقي ىك لو أيضا يفنيو جسمي كيفنى لحمي فما لـ يبؽ مني مما ذىب كىك الذم أذى

 كيذىبو.
 كلكف مف ينظر جفكنؾ يعشؽً   كما كنت ممف يدخؿ العشؽ قمبوي 

يذكر أنو عزىاة ال يحب الغزؿ كال يميؿ إلى العشؽ كلكف جفكف جبيبو فتانةه لرائييا يعشؽ مف 
 يبصرىا كيفما كاف 

 ًرؽً المػتػرقػ مجاؿ لدمع المقمةً   كبيف الرضا كالسخط كالقرب كالنكل
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يعني أنو يبكي في كؿ حاؿ رضى عف المحبكب أك سخط عميو قرب منو أك بعد كما قاؿ، كما في 
 الدىر أشقى مف محب، 

  كفي اليجر فيك الدىر يرجك كيتقي  كأحمى اليكل ما شؾ في الكصؿ ربو

نما جعؿ أحمى اليكل ما كاف مشككؾ  يعيف يرجك الكصؿ كيتقي اليجر بمراعاة أسباب الكصاؿ كا 
ذا تيقف الكصؿ لـ يمتذ بو  الكصؿ ألف العاشؽ إذا كاف في حيز الشؾ كاف لمكصؿ أشد اغتناما كا 
ذا كاف في يأس مف الكصؿ لـ يكف لو لذة الرجاء فاليكل عميو ببلء كمو كما قاؿ  عند كجكده كا 
اآلخر، تعب يطكؿ مع الرجاء لذم اليكل، خير لو مف راحةو مع يأس، كالشعراء قد ذكركا ىذه 

حالة التي ذكرىا أبك الطيب فمنيـ زىير حيث يقكؿ ىذه األبيات، كقد كنت مف سممى سنيف ال
ثمانيان، عمى صير أمرو ما يمر كما يحمكا، ثـ الحبلج في قكلو، مددت حبؿ غركرو غير مؤيسةو، 

، فجعؿ  ، كالصـر أركح مف غيثو يطمعنا، فيو مخايؿ ما يمفى بيا بمؿي فكت األكؼ كال جكده كال بخؿي
حالة الصـر أركح كابف الرقيات لـ يصرح باختيار احدل الحالتيف في قكلو، تركتني كاقفا عمى 
الشؾ لـ، أصدر بيأسو منكـ كلـ أرد، ككذلؾ ابف أبي زرعة الدمشقي حيث قاؿ، فكأني بيف 

الكصاؿ كبيف اليجر ممف مقاموي األعراؼ، في محؿٍّ بيف الجناف كبيف النار أرجك طكران كطكران 
، كقاؿ الخميع، كجدت ألذ العيش فيما بمكتو، ترقب مشتاؽو زيارىة عاشؽ، كأحسف أبك حفص أخاؼي 

الشطرنجي في قكلو، كأحسف أياـ اليكل يكمؾ الذم، تيدد بالتحريش فيو كبالعتب، إذا لـ يكف في 
 الحب سخط كال رضى، فايف حبلكات الرسائؿ كالكتًب، 

 بػريؽً  ييا مف شػبػابػيشفعت إل  كغضبي مف اإلدالؿ سكرل مف الصبا

ريؽ الشباب أكلو ككذلؾ ريؽ المطر كجعميا غضبي لفرط دالليا فيي ترل مف نفسيا الغضب 
دالال عمى عاشقيا ككصفيا بسكر الحداثة ثـ قاؿ جعمت شبابي شفيعا إلييا كما قاؿ محمكد الكراؽ 

، ذا تكسؿ  حيث قاؿ، كفاؾ بالشيب ذنبا عند غانيةو، كبالشباب شفيعا أييا الرجؿي كقاؿ البحترم، كا 
 بالشباب أخك اليكل، ألفاه نعـ كسيمةي المتكسًؿ، 

  سترت فمي عنو فقبؿ مفرقي  كأشنب معسكًؿ الثنيات كاضػحو 

أم رب حبيب بارًد اإلسناف حمك ريؽ الثنايا أبيض الكجو تعففت عنو كتصكنت بستر الفـ منو كيبل 
 د أنو أحٌب كصمو كتعفؼ عما يحـر يقبمني فقبؿ رأسي اجبلال لي كميبل إلٌي يري

  فمـ أتبيف عاطبل مف مطكؽً   كأجياد غزالفو كجيدؾ زرنني

 يصؼ نفسو بالنزاىة كأنو لـ ينظر إلييف حيف زرنو فمـ يعرؼ ذات الحمى ممف ال حمى عمييا.
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  عفافي كيرضى الحب كالخيؿ تمتقي  كما كؿ مف ييكل يعؼ إذا خػمػى

اعا مثمي يعني أنو يشجع نفسو في الكغى كيعؼ في اليكل كليس يقكؿ ليس كؿ عاشؽ عفيفا شج
كؿ عاشؽ يفعؿ ذلؾ كالمرأة تحب مف صاحبيا أف يككف شجاعا عند الحرب فذلؾ قكلو كيرضى 
 الحب كالخيؿ تمتقي كما قاؿ عمرك بف كمثكـ، يقتف جيادنا كيقمف لستـ، بعكلتنا إذا لـ تمنعكنا، 

 يفعؿ فعؿ البابمي المعتػؽك   سقى اهلل أياـ الصبي ما يسرىا

أم سقاىا ما يكرثيا السركر كالطرب كيفعؿ فعؿ الخمر العتيؽ كىذا عمى عادة العرب مف الدعاء 
 بالسقيا كىك مجاز ألف األياـ ليست مما يسقي 

  تخرقت كالممبكس لـ يتخرؽً   إذا ما لبست الدىر مستمعان بو

يت أنت كما لبستو مف الدىر باؽو لـ يبؿ يعني يقكؿ إذا استمتعت بعمرؾ كالمستمتع بما لبسو فن
 أف اإلنساف يبمي كالدىر جديد ال يبمى كليذا يسمى الدىر االزلـ الجذع 

  بعثف بكؿ القتؿ مف كؿ مشفؽ  كلـ أر كاأللحاظ يـ رحمػييػـ

قاؿ ابف جنى أم إذا نظرت إلييف كنظرف إلٌي قتمتيف كقتمنني كما منا إال مشفؽ عمى صاحبو ىذا 
مو كلـ يعرؼ معنى البيت كال تفسيره قاؿ ابف فكرجة بعثف يعني النساء كمفعكؿ بعثف ضمير كبل

ف لـ يذكره كقكلؾ لـ أر كزيد أقاـ األمير عريفا تريد إقامو كال يجكز أف يككف ضمير  االلحاظ كا 
قتؿ بعثف لبللحاظ عمى أسناد الفعؿ إلييا ألف االلحاظ تبعث رسبل عند خكؼ الرقيب كقكلو بكؿ ال

ف بعثف الحاظيف رسؿ القتؿ فيف مشفقات عمينا مف القتؿ كغير قاصداتو  أم بقتؿو فظيعو ثـ قاؿ كا 
 لقتمنا كليذا قاؿ 

  مركبةه أحداقيا فكؽ زيبؽً   أدرف عيكنا حائرات كأنيػا

يقكؿ أكثرف إدارة األعيف لصعكبة الحاؿ كانتظار ما يحدث مف الفراؽ فمـ تستقر األعيف حتى كاف 
يا عمى الزيبؽ كالزيبؽ يكصؼ بقمة الثبات عمى المكاف كالبيت مف قكؿ بعضيـ يصؼ احداق

 عقعقا، يقمب عينيف في رأسو، كأنيما قطرتا زيبًؽ، 
  كعف لذة التكديع خكؼي التفريؽً   عشية يعدكنا عف النظر البػكػا

رت كأني مف البكاء يمنع مف النظر ألف الدمع إذا امتؤلت بو العيف غاض البصر كما قاؿ، نظ
، كخكؼ الفراؽ أيضا يمنع مف لذة الكداع أال ترل  كراء زجاجةو، إلى الدار مف فرط الصبابة أنظري
إلى قكؿ البحترم، ال تعذلني في مسيرم، يـك سرت كلـ أالقؾ، إني خشيت مكاقفان، لمبيف تسفح 
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أىرب مف  غرب مأقؾ، كذكرت ما يجد المكدعي عند ضمؾ كاعتناقؾ، فتركت ذاؾ تعمدا، كخرجت
فراقؾ، كمف ىذا قكؿ اآلخر، يكـ الفراؽ شككت ترؾ كداعكـ، كالعذر فيو مكسعه تكسيعا، أك ىؿ 
، يمشي يكدع ركحو تكديعا، كقكؿ اآلخر، صدني عف حبلكة التشييع،  رأيت كىؿ سمعت بكاحدو

 حذرل مف مرارة التكديع، لـ يقـ أنس ذا بكحشةو ىذا، فرأيت الصكاب ترؾ الجميع، 
  قنا ابف أبي الييجاء في قمًب فيمؽ  كالػبػيف فػينػا كػأنػونكدعيـ 

 أم أف كجد البيف عمؿ فينا ما تعممو رماح سيؼ الدكلة في جيكش األعداء 
 الحذرنؽً  إذا كقعت فيو كنسج  قكاضو مكاضو نسج داؤد عندىا

لعنكبكت قاؿ قكاضو قكاتؿ يعني رماحو كنسج داؤد يعني بو الدركع كالخذرنؽ بالداؿ الذاؿ ىك ا
 الراجز، كميؿو طاـو عميو الغمفؽ، ينير أك يسدم بو الخذرنؽ، 

  تخير أركاح الكماًة كتنتقى  ىكادو ألمبلؾ الجيكش كأنيا

ىكاد قاؿ ابف جنى أم تيدييـ كتتقدميـ كأجكد مف ىذا الذم قالو أف يقاؿ أنيا تيدم أربابيا إلى 
تخير أركاح الكماة يقاؿ ىديتو لكذا أك إلى كذا كمنو  أركاح الممكؾ يدؿ عمى ىذا المعنى قكلو كأنيا

قكلو تعالى الحمد هلل الذم ىدانا ليذا فيي ىكادو أصحابيا لممكؾ الجيكش كىذا منقكؿ مف قكؿ 
الطاءم، قفا سندبايا كالمنايا كأنيا، تيدم إلى الركح الخفي كتيتدم، كقاؿ أبك لفضؿ العركضي 

نما يريد إنيا تيتدم لبلمبلؾ فتقصدىـ فيما استدرؾ عمى ابف جنى ال يقاؿ  ىدل لو إذا تقدمو كا 
نما قكلو ىكادو  فبينو ابف فكرجة فقاؿ ليت شعرم ما الفائدة أف تتقدـ سيكؼ سيؼ الدكلة األمبلؾ كا 
بمعنى ميتديةو يقاؿ ىديت بمعنى أىتديت كمنو قكلو تعالى أمف ال ييدم إال أف ييدم كقكلو تعالى 

 ألمـ كالمعنى أف السيكؼ تيتدم إلى الممكؾ فتقتميـ.ليككنف أىدل مف إحدل ا
  كتفرم إلييـ كؿ سكرو كخندؽً   تقد عمييـ كؿ درعو كجػكشػفو 

 أم ال تحصنيـ منيا الدركع فإنيا تقدىا كال الحصكف فإنيا تقطعيا إلييـ.
  كيركزىا بيف الفرات كجمؽً   يغير بيا بيف المقاف ككاسػطو 

العراؽ ككاف أكقع ببني البريدم بكاسط كجمؽ بالشاـ بقرب دمشؽ يريد المقاف بببلد الرـك ككاسط ب
كثرة غاراتو كفشكىا في الببلد مف العراؽ إلى أقاصي الرـك كانتشار عساكره إذا عادكا إلى ديارىـ 

 فأخذكا ما بيف الفرات إلى أقاصي الشاـ 
  يبكي دما مف رحمة المتدقؽً   كيرجعيا حمرا كأف صحيحيا
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 اح مف القتاؿ متمطخة بالدماء تقطر منيا كأنيا باكية عمى ما تكسر منيا أم يرد الرم
  شجاعه متى يذكر لو الطعف يشتؽً   فبل تبمػغػاه مػا أقػكؿ فػإنػو

أم أنو لحبو الحرب كشجاعتو متى ذكر لو كصؼ الحرب كالطعاف اشتاؽ إليو كالبيت منقكؿ مف 
 اه الحاجبيةى يحزًف، قكؿ كثير، فبل تذكراه الحاجبية إنو، متى تذكر 

  لعكب بأطراؼ الكبلـ المشقؽً   ضركب بأطراؼ السيكًؼ بنانوي 

أم أنو شجاع في المقاء فصيح عند القكؿ قادر عميو أخذ باطراؼ الكبلـ الذم شؽ بعضو مف 
نما قاؿ لعكب القتداره عميو   بعض كالمعنى أنو يأتي بالتجنيس إذا تكمـ كا 

 أرفؽً  كعاذلًو مف قاؿ لمفمؾ  كسائمو مف يسأؿ الغيث قطرةن 

ف سأؿ الكثير كاف مقصرا عند ما  يقكؿ مف سأؿ الغيث قطرةن فقد قصر في السؤاؿ كذلؾ سائمو كا 
تقتضيو ىمتو مف البذؿ كأراد بالسائؿ ىينا مف يسأؿ الكثير كدؿ عمى أف المراد ىذا معنى القكؿ 

كمف قاؿ لمفمؾ أرفؽ في حركتؾ كفحكل الخطاب كعاذلو في الجكد غير مطاع بؿ ىك قائؿ محاال 
كقاؿ ابف جنى كما أف الغيث ال تؤثر فيو القطرة فكذلؾ سائمو ال يؤثر في مالو قاؿ العركضي ىذا 
الذم قالو أبك الفتح عمى خبلؼ العادة في المدح ألف العرب تتمدح باألعطاء مف القميؿ كالمكاساة 

اف بيـ خصاصةه كقاؿ الشاعر، كلـ يكف مع الحاجة قاؿ اهلل تعالى كيؤثركف عمى أنفسيـ كلك ك
نما أراد أف مف  أكثر الفتياف ماال، كلكف كاف أرحبيـ ذراعا، كالذم فسره مدح بكثرة الماؿ ال الجكد كا 

عادة الغيث أف يقطر كذلؾ طبعو فسائمو مستغفو عف تكميفو ما ىك في طبعو كنحك ىذا قاؿ ابف 
استغنى عنو إذ قطرات الغيث مبذكلة لمف أرادىا  فكرجة يقكؿ مف يسأؿ الغيث قطرةن فقد تكمؼ ما

 كذلؾ سائؿ ىذا الممدكح متكمؼ ما ال حاجة بو إليو إذا ىك يعطى قبؿ السؤاؿ 
  كحتى أتاؾ الحمدي مف كؿ منطؽً   لقد جدت حتى جدت في كؿ ممةو 

حسانؾ   أم عـ جكدؾ أىؿ الممؿ كحمدؾ أىؿ كؿ لغة مف اجناسيا لما نالكا مف برؾ كا 
 المتممػؽً  فقاـ مقاـ المجتدل  ؾ الرـك ارتياحؾ لمندلرأل مم

 رأل معناه عمـ يقكؿ عمـ نشاطؾ لمجكد فتممؽ إليؾ تممؽ السائؿ 
 ألذرب منو بالطعاف كأحػذؽ  كخمى الرماح السميرية صاغرا

أم تركيا صغارا ال اختيارا لمف ىك احذؽ بالطعاف كأجرل عادةن بو منو كالمعنى ترؾ الحرب 
 ستأمف بالكتاب صاغرا كا
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  قريبو عمى خيؿو حكاليؾ سبؽً   ككاتب مف أرضو بعيدو مراميا

نما قاؿ بعيد كقريب ألنو أراد باألرض المكاف   أم كاتب مف بعد أرضو كلكنيا قريبة عمى خيمؾ كا 
 مفػمػؽً  فما سار إال كؽ ىاـو   كقد سار في مسراؾ منيا رسكلوي 

كؿ سار في طريؽ سيؼ الدكلة فما سار إال فكؽ ىاـ يذكر كثرة قتبله في أرض الرـك كأف الرس
 قتمى 

  شعاع الحديد البارؽ المتألؽً   فمما جنا اخفى عميو مكانػو

يريد أف بريؽ الحديد كاألسمحة أعشى بصره حتى لـ ير مكانو كلـ يبصر مكضعو لشدة لمعاف 
 الحديد 

  در يرتقيإلى الحبًر يسعى أـ إلى الب  كأقبؿ يمشي في البساط فػمػا درل

كيركم في السماط كىك صؼ يقكمكف بيف يدم الممؾ يقكؿ أقبؿ الرسكؿ يمشي إليؾ بيف 
السماطيف فتصكر لو منؾ البحر في السخاء كالبدر في العبلء فمـ يدر أنو يمشي إلى البحر أـ إلى 

 البدر 
  بمثؿ خضكعو في كبلـو منمؽً   كلـ يثنؾ األعداء عف ميجاتيـ

 عف إراقة دمائيـ بشيء مثؿ أف يخضعكا لؾ في كتاب يكتبكنو أم ليسكا يصرفكنؾ 
  كتبت إليو في قذاؿ الدمستؽ  ككنت إذا كاتبتو قبػؿ ىػذه

جعؿ أثر السيكؼ في رأسو بالجراحات كالكتاب إليو ألنو يتبيف بو كيفية األمر كىذا إجماؿ ما 
قات الياـ كالصمفا، كتابةن ال فصمو أبك تماـ في قكلو، كتبت أكجييـ مشقا كمنمةن، ضربا كطعنا ي

تنى مقركءةن أبدا، كما خططت بيا الما كال ألفا، فإف ألطكا بإنكارو فقد تركت، كجكىيـ بالذم أكليتيـ 
 صحفا، 

ف تعطًو حد الحساـً فأخمؽً   فإف تعطو بعض األماًف فسائؿه    كا 

ف قتمتو فيك أم أف اعطيتو ما يطمب مف األماف فيك سائؿ يسألؾ أم أنت ال تخيب السائ ؿ كا 
 خميؽ بذلؾ ألنو كافر حربي مباح الدـ 

 لمعػتػؽً  حبيسا لفادو أك رقيقا  كىؿ ترؾ البيض الصكارـي منيـي 

 يريد أنؾ عممتيـ بالقتؿ فمـ تترؾ اسيرا يفدم أك رقيقا يعتؽ 
  كمركا عمييا رزدقا بعد رزدؽ  لقد كردكا كرد القطا شفراتيػا
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 د القطا المناىؿ كالرزدؽ الصؼ مف الناس كىك معرب رستو كردكا شفرات الصكاـر كما تر 
  أنرت بيا ما بيف غرب كمشرؽً   بمغت بسيؼ الدكلة النػكر رتػبةن 

كصفو بالنكر لبعد صيتو كشيرة اسمو في الناس كشيرة النكر المستضاء بو كىك أنو بمغ بخدمتو 
 ربتة مشيكرة لك كانت نكرا ألضاء ما بيف المشرؽ كالمغرب 

  أراهي غبارم ثـ قاؿ لو الحؽً   شاء أف يميك بمحيًة أحمؽو  إذا

إذا شاء سيؼ الدكلة أف يسخر مف أحمؽ مف الشعراء أمره بالمحاؽ بي فيك بحمقو يظف أنو يقدر 
 عمى إدراؾ شأكل كليس يقدر 

  كلكنو مف يزحـ البحر يغرؽً   كما كمد الحساًد شيئا قصدتػوي 

نيـ إذا زاحمكني لـ يطيقكا ذلؾ فيكمدكا كيحزنكا كمف زاحـ يقكؿ لـ أقصد أف أكمد حسادم كلك
 البحر فغرؽ في مائو 

  كيغضى عمى عمـو بكؿ ممخرؽً   كيمتحف النػاس األمػير بػرأيو

الممخرؽ لغة عراقية يراد بيا صاحب األباطيؿ كالمخاريؽ كالمخراؽ شيء يمعب بو أما منديؿه يمؼ 
، مخار  يؽ بأيدم العبينا، ثـ يسمى صاحب األباطيؿ ممخرقا أك خشب كمنو قكؿ عمرك بف كمثـك

يقكؿ يمتحنيـ بعقمو ليعرؼ ما عندىـ ثـ يغضى مع عممو بالمبطؿ مف ذم الحؽ يعني أنو ال 
 يكشؼ الستر عنو لكرمو 

طراؽ طرًؼ العيف ليس بنػافػعو    إذا كاف طرؼ القمب ليس بمطرؽً   كا 

 و كاألطراؽ إف يرمي ببصره إلى األرض يقكؿ أغضاؤه عنو ال ينفعو إذا كاف يعرفو بقمب
  كيا أييا المحرـك يممو ترزؽو   فيا أييا المطمكب جاكره تمتنع

أم يا مف يطمب فيخاؼ طالبو كف جارا لو حتى تصير منيعا ال تصؿ إليؾ يد كيا مف حـر حظو 
 مف الرزؽ اقصده سائبل تصر مرزكقا 

  ف فارقو تفرؽً كيا أشجع الشجعا  كيا أجبف الفرساف صاحبو تجترم

ف كاف  يريد أف مف صاحبو صار جريا أما ألنو يتعمـ منو الشجاعة كأما ثقة بنصرتو كمف فارقو كا 
، كأقدـ يـك الركع  شجاعا خاؼ كصار جبانا كما قاؿ عمٌي بف جبمةف بو عمـ اإلعطاء كؿ مبخؿو

 كؿ جباف، 
  سعى مجده في جده سعى محنؽً   إذا سعت األعداء في كيد مجػده
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لمحنؽ المغضب حنؽ الرجؿ كأحنقتو احناقا يقكؿ إذا سعت األعداء ليكيدكا مجده فيطمبكه سعى ا
جده في أبطاؿ كيدىـ سعى مجدو مغضبو كيركم في مجده أم في تشييد مجده كرفعو كالمعنى جده 

 يرفع مجده إذا قصد األعداء كضعو 
 مكفػؽال إذا لـ يكف فضؿ السعيد  كما ينصر الفضؿ المبيف عمى العدل

أم ال يعينؾ فضمؾ الظاىر إذا لـ يعنؾ جدؾ القاىر أم إذا لـ يكف مع الفضؿ سعادة كتكفيؽ لـ 
 يعف ذلؾ الفضؿ صاحبو.

 كدخؿ إليو ليبل كىك في كصؼ صبلح كاف بيف يديو فرفع فقاؿ 
  كأنؾ كاصؼه كقت النزاؿً   كصفت لنا كلـ نره سبلحػان 

ف عندؾ فكأنؾ تصؼ كقت الحرب كذلؾ أنو إذا كصؼ أم كصفت لنا سبلحا كلـ نره ألنو رفع ع
 مضاء السيؼ كبريقيا كاف ذلؾ كأنو كصؼ لمقتاؿ 

 فشكؽ مف رآه إلى القتػاؿ  كأف البيض صؼ عمى دركع

  قرأت الخط في سكًد الميالي  فمك أطفأت نػارؾ تػا لػديو

تصبح بيا أم بريؽ تمؾ تا أم ىذه يعني النار التي أكقدت بيف يديو كيعني نار الذباؿ التي يس
 األسمحة يغني عف النار في اإلضاءة 
 لقمب رأيو حاال لحػاؿ  كلك لحظ الدمشتؽ حافتيو

 أم لك رأل الدمستؽ جانبي ذلؾ السبلح ألكثر تصريؼ رأيو في التكقي منو 
  فأحسف ما يككف عمى الرجاؿ  إف استحسنت كىك عمى بساطو 

  أراد استحسنتو فحذؼ المفعكؿ لمعمؿ بو
ف بو لنػقػصػان  ف بيا كا    كأنت ليا النياية في الكماؿً   كا 

يقكؿ بالرجاؿ كبالسبلح نقص ككماليا بؾ كأراد أف بيا كبو لنقصا فزاد أف الثانية تككيدا كما قاؿ 
ف الصبر قد غمبا كعرضت عمى سيؼ الدكلة  الحطيئة، قالت أمامة ال تجزع فقمت ليا، إف العزاء كا 

 غير مذىب فأمر باذىابو فقاؿ أبك الطيب  سيكؼ فكجد فييا كاحدا
  كخاضبيو النجيع كالغضب  أحسف ما يخضب الحديد بو

قاؿ ابف جنى أراد أحسف ما يخضب الحديد بو النجيع كأحسف خاضبيو الغضب كخاضبيو عطؼ 
عمى ما كجمع الخاضبيف جمع التصحيح ألنو أراد مف يعاقؿ كمف ال يعقؿ كقكلو تعالى خمؽ كؿ 
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ماء فمنيـ كما يكنى عمف يعقؿ كذكر الغضب مجازا كأراد صاحب الغضب كقاؿ ابف دابة مف 
فكرجة كخاضبيو قسـ أراد كحؽ خاضبيو كجعؿ الغضب خضابا لمحديد ألنو يخضبو بالدـ عمى 
سبيؿ التكسع كحسف ذلؾ ألف الغضب يحمر منو اإلنساف كىذا كقكلو أحسف ما يخضب الخدكد 

ر فمما كانت الحمرة تابعة لمخجؿ جمعيما تأكيدا كذلؾ لما كاف الحمرة كالخجؿ يصبغ الخد أحم
النجيع تابعا لمغضب جمعيما كىك يريد الدـ كحده كيككف الغضب تأكيدا لمنجيع أتى بو لمقافيى كقد 
صحت الركاية عف المتنبي كخاضبيو عمى التثنية كاف النجيع خاضب كالذىب خاضب كاحسنيما 

 الدـ.
  يجتمع الماء فيو الذىبي   فبل تشينو بالنضار فمػا

النضار الذىب يقكؿ ال تشنو باالذىاب فإنو إذا أذىب ذىبت سقايتو كقاؿ كقد انفذ إنساف كىك رجؿ 
 مف بني المنجـ مف الرحبة إلى سيؼ الدكلة ابياتا يشكك فييا الفقر كذكر أنو رأل األبيات في المناـ 

 لمػنػاـً كأنمناؾ بدرةن في ا  قد سمعنا ما قمت في األحبلـ

  مء ككاف النكاؿ قدر الكبلـً   كانتبينا كما انتبيت بػاال ش

 أم كما أف سؤالؾ كاف في النـك كذلؾ النكاؿ كاف في النـك أيضا كعند االنتباه لـ يكف شيء.
  كنت فيما كتبتو نائـ العيف فيؿ كنت نائـ اآلقبلـ

ألنؾ قمتو في النـك فيؿ كنت نائما حيف يعني اف الخط كالمفظ اشتركا في الرداءة كالمفظ كاف رديا 
 كتبت.

 داـ ال رقدةه مع اإلعداـً   أييا المشتكى إذا رقد اإلع

 يقكؿ يا مف يشكك الفقر إذا ناـ كيؼ أخذؾ النـك مع الفقر 
 األنػاـً  ـك كميز خطاب سيؼ  افتح الجفف كاترؾ القكؿ في الف

كلة كميز مخاطبتو عف مخاطبة غيره أم ال يقكؿ القكؿ الذم قمتو في النـك ال تذكره لسيؼ الد
 تخاطبو كما تخاطب سائر الناس كمعنى افتح الجفف ال تكف غافبل 

 ق بديؿ كال لما راـ حامي  الذم ليس عنو مغف كال مف

 أم ال يغني عنو أحد كال يقـك مقامو كال يككف منو بدؿ كال يحمي عنو أحد ما طمبو 
  كريـ الكراـً يا كلكنو   كؿ آبائو كراـ بف الدف
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كأمره سيؼ الدكلة باجازة ابياتو البي ذر سيؿ بف محمد الكاتب عمى ىذا الكزف كالركم كىي ىذه، 
يا الئمي كؼ المبلـ عف الذم، أضناه طكؿ سقامو كشقائو، إف كنت ناصحوي فداك سقاموي، كأعنو 

ك ال فدعو فما بو ممتمسا ألمر شفائو، حتى يقاؿ بأنؾ الخؿ الذم، يرجى لشدة دىره كرخائو، أ
يكفيو مف، طكؿ المبلـ فمست مف نصحائو، نفسي الفداء لمف عصيت عكاذلي، في حبو لـ أخشف 

 مف رقبائو، الشمس تطمع مف أسرة كجيو، كالبدر يطمع مف خبلؿ قبائو، 
  كىكل األحبة منو في سكدائو  عذؿ العكاذؿ حكؿ قمبي التػائو

حبة السكداء في جكفو كأنيا قطعة كبد يقكؿ لـك المكاـ حكؿ التائو الذاؿ المتحير كسكداء القمب ال
قمبي كىكل األحبة في داخمو فميس يبمغ المـك إلى حيث بمغو اليكل كفي ىذا رائحة مف قكؿ اآلخر، 

تغمغؿ حيث لـ يبمغ شراب، كال حزف كلـ يبمغ سركر، كالصحيح ركاية مف ركل قمب التائو عمى 
افة القمب إلى التائو كعني بالتائو نفسو كمف ركل قمبي بالياء إضافة القمب إلى التائو عمى إض

جعؿ التائو مف صفة القمب كال يقاؿ تاه قمبو كقكـ قالكا المعنى أف قمبي يتيو عمى عذليـ فبل ينقاد 
 لو مف التيو بمعنى الكبر كليس ىذا بمستحسف كال مختار.

  ئوكيصد حيف يممف عف برحا  يشكك المبلـ إلى المكائـ حػرهي 

يقكؿ المـك يشكك حرارة قمب العاشؽ إلى مف يمكمو فيقكؿ ال تكجيني إليو فإني أخاؼ حرارة قمبو 
ذا لمنو اعرض المبلـ عما في قمبو مف برحاء اليكل كشدة الحرارة يعني أف قمبو ال يقبؿ المـك  كا 

ف المـك لك كاف كالمـك ال يطيؽ أف يرد قمبو لما فيو مف الحرارة ككؿ ىذا مجاز كتكسع كحقيقتو أ
 جسما لما اطاؽ حرارة قمبو.

  أسخطت كؿ الناس في إرضائو  كبميجتي يا عاذلي الممؾ الػذم

ترؾ النسيب كعدؿ إلى المديح كعنى بالممؾ سيؼ الدكلة يقكؿ افدل بنفسي مف لـ اسمع يو عذؿ 
 و.مف ىك اعذؿ منؾ أم لـ أدعو كلـ آت غيره كأسخطت عاذلي في حبو كخدمتو حتى أرضيت

  ممؾ الزماف بأرضو كسمائو  إف كاف قد ممؾ القمكب فإنػو

أم إف كاف مالكا لمقمكب بحبو فإنو مالؾ لمزماف يصرفو عمى مراده كبالغ بذكر األرض كالسماء 
 كأضاؼ إلى الزماف ألف الزماف يختمؼ كيدكر بيف السماء كاألرض كالباء في بأرضو بمعنى مع 

 أسمػائو ائو كالسيؼ مفقرن  الشمس مف حساده كالنصر مف
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الشمس تحسده ألنو أعظـ منيا أثرا في الدنيا كأشير منيا ذكرا كالنصر قريف لو إينما كاف كاف 
 منصكرا كالسيؼ مف جممة اسمائو ألنو يعرؼ بسيؼ الدكلة كما يعرؼ بعمٌي بف عبد اهلل 

بائو كمضائو  أيف الثبلثة مف ثبلث خبللوً    مف حسنًو كا 

لشمس مف حسنو كأيف النصر مف ابائو أم أنو أشد إباء لمذؿ مف النصر يقكؿ أيف حسف ا
 كصاحب النصر يأبى الذؿ كايف مضاء السيؼ مف مضائو أم أنو أمضى مف السيؼ 

  كلقد أتى كعجزف عف نظرائو  مضت الدىكر كما أتيف بمثمػو

 ف يأتي لو بنظير.أم لـ يأًت الزمافي بمثمو فيما مضى فمما أتى سيؼ الدكلة عجز الزماف عف أ
 فاستزاده سيؼ الدكلة فقاؿ 

  كأحؽ منؾ بجفنو كبمائوً   القمب أعمـ يا عذكؿ بدائو

يقكؿ لمعاذؿ القمب أعمـ منؾ بدائو ما فيو مف برح اليكل فيك يطمب شفاءه كالقمب أحؽ منؾ بماء 
با بذلؾ شفاء مما الجفف أم أف شفاءه في البكاء أنت تنياه عف ذلؾ كالقمب يأمر الجفف بالبكاء طال

 فيو مف اليكل فيك أكلى بذلؾ منؾ ألف القمب ممؾ البدف فيك يصرؼ الدمع إلى حيث يريد 
 كبػيػائوً  قسمان بو كبحسنػو  فكمف أحب ألعصينؾ في اليكل

 الفاء لمعطؼ كالكاك لمقسـ أقسـ بالحبيب أنو ال يطيع عاذلو فيو 
  أعدائوإف المبلمة فيو مف   أأحبو كأحب فػيو مػبلمةن 

يريد أف معنى المبلمة النيي عف حبو كال أجمع بيف حبو كبيف النيي عف ذلؾ كأراد أف يناقض أبا 
، كمعنى إف المبلمة فيو  الشيص في قكلو، أجد المبلمة في ىكاؾ لذيذةن، حبا لذكرؾ فميممني المـك

ئـ مف اعداء ىذا مف اعدائو أف المـك في حبو عدك لو كتمخيص الكبلـ أف صاب المبلمة كىك البل
 الحبيب حيف ينيي عف حبو كمف أحب حبيبا عادل عدكه 

  دع ما نراؾ ضعفت عف إخفائو  عجب الكشاة مف المحاة كقكليػـ

ىذا إشارة إلى أنو ليس عنده إال كاشو أك الحو فالمحاة يقكلكف لو دع ىذا الحب الذم ال تطيؽ 
 يطؽ كتمانو كاف اعجز عف تركو  كتمانو كالكشاة يتعجبكف مف ىذا القكؿ ألنو إذا لـ

  كأرل بطرؼو ال يرل بسكائو  ما الخؿ إال مف أكد بقػمػبػوً 

ذا كسر قصر يقكؿ ليس لؾ خميؿ إال نفسؾ كما قاؿ أيضا، خميمؾ أنت ال مف  سكل إذا فتح مد كا 
ف كثر التجمؿ كالكبلـ، كيجكز أف يككف المعنى ما الخؿ إال مف ال فرؽ بيني كبين و قاؿ خمى، كا 
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ذا رأيت فكأني طرفو أرل يعني خميمؾ مف كافقؾ في كؿ شيء فيكد  ذا كددت فكأني بقمبو أكد كا  كا 
 ما كددت كيرل ما رأيت.

 أكلى برحمة ربيػا كأخػائو  إف المعيف عمى الصبابة باألسى

يجكز أف يككف قكلو عمى الصبابة أم مع ما أنا فيو مف الصبابة كما قاؿ األعشى، كأصفدني 
انة قائدا، أم اعطاني مع ما كنت أقاسيو مف الزمانة قائدا كيككف المعنى أف الذم يعيف عمى الزم

مع ما أنا فيو بإيراد الحزف عمٌي بالمـك أكلى بإف يرحمني فيرؽ لي كيكاخيني فيحتاؿ في طمب 
الخبلص لي مف ركطة اليكل كىذا في عراض قكؿ ابي ذر، إف كنت ناصحو فداك سقامو، كجعؿ 

و الحزف عكنا عمى معنى أنو ال معكنة عنده إال ىذا كما قالكا عتابؾ السيؼ كحديثؾ إيراده عمي
الصـ أم كضعت ىذا مكضعو كيجكز أف يككف المعنى عمى ذم الصبابة أك صاحب الصبابة 

 فيككف مف باب حذؼ المضاؼ 
  كترفقان فالسمع مف أعضائو  ميبلن فإف العذؿ مف أسقامػو

ي سقيـ ال احتممو كالعذؿ مف جممة اسقامي ألنو يزيدني سقما كأرفؽ في يقكؿ لمعاذؿ دع العذؿ فإن
نيا ال تحتمؿ أذل كالسمع مف جممة أعضائي فبل تكرد عميو  عذلؾ فإنؾ ترل ضعؼ اعضائي كا 

 ما يضعؼ عمى استماعو.
 كبػكػائو مطركدةن بسػيػادهً   كىب المبلمة في المذاذة كالكرل

اه في التذاذىا كالنـك في لذاذتو فاطردىا عنو بما عنده مف قاؿ ابف جنى يقكؿ أجعؿ مبلمتؾ إي
السياد كالبكاء أم ال تجمع عميو المـك كالسياد كالبكاء أم فكما أف السياد كالبكاء قد أزاال كراه 

فمتزؿ مبلمتؾ إياه كىذا كبلـ مف لـ يفيـ المعنى كظف زكاؿ الكرل مف العاشؽ كليس عمى ما ظف 
أنؾ تستمذ المبلمة كاستمذاذؾ النـك كىك مطركد عنؾ بسياد العاشؽ كبكائو كلكنو يقكؿ لمعاذؿ ىب 

 فكذلؾ دع المبلـ فإنو ليس بالذ مف النـك أم فإف جاز أف ال تناـ جاز أف ال تعذؿ.
  حتى تككف حشاؾ في أحشائو  ال تعذر المشتاؽ في أشكاقػو

حتى تككف حشاؾ في أحشائو  يقكؿ ال تككف عاذرا لممشتاؽ حتى تجد ما يجده كىذا معنى قكلو
 كىذا كقكؿ البحترم، إذا شئت أف ال تعذؿ الدىر عاشقان، عمى كمدو مف لكعة الحب فأعشؽ، 

  مثؿ القتيؿ مضرجا بدمائو  أف القتيؿ مضرجان بدمكعو
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المضرج الممطخ بالدـ مف قكليـ ضرجت الثكب إذا صبغتو بالحمرة جعؿ العاشؽ كالمقتكؿ تعظيما 
 ألمر اليكل 
 حػكبػائو لممبتمي كيناؿ مف  العشؽ كالمعشكؽ يعذب قربوي ك 

ف كاف يناؿ مف ركح العاشؽ كالمعنى أف  يعني أف العشؽ مستعذب القرب كقرب المعشكؽ كا 
 العشؽ قاتؿ كىك مع ذلؾ محبكب مطمكب 

 مما بو ألغرتو بػفػدائو  لك قمت لمدنؼ الحزيف فديتو

ليت ما بؾ مف حزف الصبابة كبرح اليكل بي ألغرتو أم  أراد بفدائؾ إياه أم بأف تفديو فتقكؿ لو
 لحممتو عمى الغيرة بيذا القكؿ كأضاؼ المصدر إلى المفعكؿ في قكلو بفدائو 

 ما ال يزكؿ ببأسو كسخػائو  كقى األمير ىكل العيكف فإنو

 يدعك لو بالسبلمة مف اليكل ألنو ليس مما يدفعو البأس كالسخاء أم ىك الطؼ مف ذلؾ 
 كيحكؿ بيف فؤاده كعزائوً   سر البطؿ الكمي بنظرةو يستأ

ف كاف بطبل شجاعا كىذا  يريد أ، اليكل يأسر الرجؿ الشجاع حتى ال يقدر عمى الصبر كالتجمد كا 
 قريب مف قكؿ جرير، يصرعف ذا المب حتى ال حراؾ بو، كىف أضعؼ خمؽ اهلل أركانا.

 ائوً ككر  متصمصبلن كأماموً   فأتيت مف فكؽ الزماف كتحتوً 

متصمصبل لو صمصة كحفيؼ لسرعتو كالمعنى أحطت بو دكني فمنعتني نكائبو كمنعتو مف 
 الكصكؿ إلٌي كالشيء الذم يحاط بو مف جميع جكانبو صار ممنكعا كالمعنى حميتني مف الزماف 

 في أصمو كفرنده ككفائو  مف لمسيكؼ بأف تككف سميوي 

مف يكفؿ لمسيكؼ بأف تككف سمي سيؼ الدكلة  قكلو تككف خبره عف السيكؼ كليس بمخاطبة يقكؿ
أم مثمو فيما ذكر كقكلو أيضا تظف سيكؼ اليند البيت كاستعار لو اسـ الفرند لما كاف يقع عميو 

 أسـ السيؼ ثـ ذكر الفصؿ بينو كبيف سيكؼ الحديد 
 كعميّّ المطبكع مف آبػائو  طبع الحديد فكاف مف أجناسو

الحديد إف كاف جيدا كأف كاف رديا كعميّّ ينزع إلى آبائو في شرفيـ أم الحديد ينزع إلى أجناسو مف 
ككرميـ كجاء رسكؿ سيؼ الدكلة مستعجبل كمعو رقعة فييا بيتاف في كتماف السر يسأؿ اجازتيما 

، كلك لـ اصنو لبقايا عميؾ، نظرت  كىما، أمنى تخاؼ انتشار الحديث، كحظي في ستره أكفري
 بف األحنؼ فقاؿ أبك الطيب. لنفسي كما تنظر، كىما لمعباس
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 كسرؾ سرم فما أظيري   رضاؾ رضائي الذم أكثري 

أم إذا رضيت أمرا فيك رضائي الذم أكثره كسرنا كاحد فما أظير مف سرؾ كما استفياـ انكار أم 
 ال أظير سرؾ ألنو سرم 

  كأمنؾ الكد ما تحذر  كفتؾ المركة ما تتقي

نو مع ذلؾ يكده فبل يفشى سره  يريد أنو ذك مركةو كذك المركة ال يككف  بذكرا مذياعا كا 
  إذا أنشر السر ال ينشري   كسركـ في الحشا ميته 

يريد أنو لشدة اخفائو السر إماتةن ال نشر لو بعدىا كىذا مف قكؿ اآلخر، أني ألستر ما ذك العقؿ 
ى أميتوي، كقد ساتره، مف حاجةو كأمات السر كتمانو، كقكؿ عمر بف الخطاب، ككنتي أجف السترَّ حت

 كاف عندم لؤلمانة مكضعي، 
فشاء ما أنا مسػتػكدعه    مف الغدر كالحر ال يغدري   كا 

 فإني عمى تركيا أقػدري   إذا ما قدرت عمى نطػقةو 

يريد أنو عمى الكتماف أقدر منو عمى اإلظيار ألف اإلظيار فعؿ كالكتماف ترؾ اإلظيار كمف قدر 
 عمى فعؿو كاف عمى ترؾ الفعؿ أقدر 
 كأممكيا كالقنا أحمػري   أصرؼ نفسي كما أشيي

يريد أ،ق مالؾ لنفسو قادر عمى ضبطيا كتصريفيا عمى مراده ال تغمبو نفسو عمى شيء ال يريده 
 كىك صابر يصبر نفسو عمى مكاره الحرب إذا احمرت الرماح بالدماء 

  كأمرؾ يا خير مف يأمري   دكاليؾ يا سيفػيػا دكلةن 

تناكؿ شيء بعد شيء كالمعنى دالت لؾ الدكلة دكال بعد دكؿ كىذا كقكليـ حنانيؾ الدكاؿ المداكلة ك 
كىذاذيؾ كىك مف المصادر التي تستعمؿ مثناه كالغرض بيا التككيد كنصب دكلةن عمى التمييز كأنو 

 قاؿ مف دكلة كأمرؾ أم مف أمرؾ 
  فمباه شعرم الذم أذخري   أتاني رسكلؾ مستعجػبل

 لمباه سيفي كاألشػقػري   ماكلك كاف يـك كغى قات

أسـ كاف مضمر عمى تقدير كلك كاف ما نحف عميو مف الحاؿ دعاءؾ أيام يكـ كغى كالقاتـ 
المظمـ بالغبار كالبيتاف مف قكؿ البحترم، جعمت لساني دكنيـ كلك أنيـ، أىابكا بسيفي كاف أسرع 

 مف طرفي، 
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 فإنؾ عيف بيا ينظػري   فبل غفؿ الدىر عف أىموً 

نت عيف الدىر كالدىر ينظر إلى الناس بؾ فبل صار الدىر غافبل عف الناس بيبلكؾ أم يقكؿ أ
بقيت كال ىمكت فإف ما يصيب الناس مف إحساف كاساءة فيك منؾ فمك ىمكت بطؿ ذلؾ كمو 

 فيصير الدىر كأنو غافؿه عف الناس كقاؿ كقد استبطأ سيؼ الدكلة مدحو كتنكر لذلؾ 
  كصار طكيؿ السبلـ اختصارا  أرل ذلؾ القرب صار أزكرارا

 أراد باالختصار المختصر يقكؿ صار السبلـ الطكيؿ مختصرا يعني بالعتاب الذم يضمره 
  أمكت مراران كأحيا مرارا  تركتني اليـك في خػجػمةو 

يقكؿ أنا في خجمة مف الناس العراضؾ عني فصرت كأني أمكت خجبل كأحيا مرارا ألف الخجمة 
ذا عادت صرت كالميت كانت عارضةن إذا زا  لت حييت كا 

  كأزجر في الخيؿ ميرم سرارا  أسارقؾ المحػظ مػسػتػحػييا

 أم أنظر إليؾ مسارقة كحياء منؾ كال أرفع صكتي 
  إليؾ أراد اعتذارم اعتذارا  كأعمـ أني إذا ما اعتػذرت

ف جنى أم أم أف اعتذرت إليؾ مف غير جناية كاف ذلؾ كذبا كالكذب مما يعتذر منو كقاؿ اب
 اعتذارم مف غير ذنب شيء منكر ينبغي أف اعتذر منو ألنو في غير مكضعو.

  إف كاف ذلؾ مني اختيارا  كفرت مكارمؾ الباىرات

 أم جحدت ما لؾ مف المكاـر الظاىرة إف كاف ترؾ المدح كتأخير الشعر اختيارا مني 
  ؿ ىـ حمى النكـ إال غرار  كلكف حمى الشعر إال القمي

ف أنشئو إال القميؿ منو أم قطعني عف النـك كالشعر جميعا يقكؿ م  نعني اليـ الشعر كا 
  كال أنا أضرمت في القمب نارا  كما أنا أسقمت جمػسػي بػو

ىذا اعتذار مما عرض لو مف اليـ الذم أسقـ جسمو كأكقد في قمبو نارا بحرارتو ككاف سبب 
 انقطاعو عف الشعر يقكؿ لـ أفعؿ ذلؾ أنا 

يام ضػػػارا  مني صػركؼ الػزمػاففبل تمز   إلػى أسػػاء كا 

  تي ال يختصصفى مف األرض دارا  كعندم لػؾ الػشػرد الػسػائرا

الشرد جمع شركد يعني القصائد كالقكافي التي ال تستقر في مكضع كاحد بؿ تسير في الببلد 
 كاآلفاؽ.
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  كثبف الجباؿ كخضف البحارا  قكاؼو إذا سرف مف مقكلػي

يف كيركل فأيف كالبيت تفسير البيت الذم قبمو كالكثكب الزـه كقكلو كثبف الجباؿ أم جزنيا كيركم ف
نما قاؿ كثبف الرتفاع الجباؿ كالمعنى أف الجباؿ كالبحار ال تمنع سيرىا قاؿ عمٌي ابف  كقطعنيا كا 

 الجيـ يصؼ شعره، فسار مسير الشمس في كؿ بمدةو، كىب ىبكب الريح في البحر كالبحر، 
 لكانكا الظبلـ ككنت النيارا  خمؽ الناس مف دىرىػـ فمك

  كما لـ يسر قمره حيث سارا  كلي فيؾ ما لـ يقػؿ قػائؿ

 كأبعدىـ في عدكو مػغػارا  أشدىـ فػي الػنػدل ىػزةن 

قاؿ ابف جنى يقكؿ ييتز مككبو لسرعتو إلى الندل قاؿ ابف فكرجة يقكؿ أنؾ أشد الناس ىزةن في 
يزة التي تصيب الجكاد إذا ىـ بالعطاء كما قاؿ، كتأخذه عند المكاـر ىزةه، كأيف ساعة الندل كىي ال

ىذا مف ىزة الراكب كلـ يكف الندل مف سيؼ الدكلة عمى بعد فيحتاج أف يركب إليو في مركبو 
 اىتز ىذا كبلمو كالمعنى أنو أنشط الناس عند الجكد كأبعدىـ مدل غارة في العدك 

 فمست أعد يسارا يسارا  سما بؾ ىمي فكؽ اليمكـً 

يقكؿ سمت بؾ أم بسببؾ ىمتي حتى صارت فكؽ اليمـ كلست أقنع بما يككف غننى كيسارا حتى 
 اطمب ما فكقو ثـ أكد ىذا المعنى 
  مُّ لـ يقبؿ الدر إال كبارا  كمف كنت بحرا لو يا عؿ

ذ رىائف بني كرحؿ سيؼ الدكلة مف حمب يـؤ ديار مضر الضطراب البادية بيا فنزؿ حراف فأخ
عقيؿ كقشير كالعجبلف كحدث لو بيا رأمه في الغزك فعبر الفرات إلى دلكؾ فقاؿ أبك الطيب يذكر 

  ِّْطريقو كأفعالو في جمادل اآلخرة سنة 
  طكاؿ كليؿ العاشقيف طكيؿ  ليالي بعد الظاعنيف شكػكؿ

تقصر كتطكؿ شككؿ متشابية في الطكؿ جمع شكؿ كشكؿ الشيء مثمو كذلؾ أف ليالي الناس 
بحسب اختبلؼ الشتاء كالصيؼ كلياليو طكاؿ لبعد الحبيب كامتناع النـك كيجكز أف يككف مشاكمتيا 
مف حيث أنو ال يجد ركحا فييا كال نكما يقكؿ ال يتغير حالي في ليالي بعدىـ كال ينقضي غرامي 

و عدد الميالي، ثـ ككجدم بالحبيب ككأنو ضد قكؿ القائؿ، إذا ما شئت أف تسمى خميبل، فأكثر دكن
 أخبر عف طكليا فقاؿ ىي طكاؿ ككذا ليالي العشاؽ 

 كيخفيف بدرا ما إليو سبػيؿ  بيف لي البػدر الػذم ال أريده
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 كلكنني لمنائبػات حػمػكؿ  كما عشت مف بعد األحبة سمكة

بل يقكؿ ليس بقاءم بعدىـ لسمكل عنيـ كلكف الحتمالي النكائب كالشدائد كما قاؿ ابف خراس، ف
 تحسبي أني تناسيت عيدكـ، كلكف صبرم يا أميـ جميؿي، 

ف رحيبلن كاحػدان حػاؿ بػينػنػا   كفي المكت مف بعد الرحيؿ رحيؿي   كا 

يقكؿ ارتحالكـ عنا كارتحالنا عنكـ حاؿ بيننا ألنا افترقنا كفي المكت الذم يحصؿ بالفراؽ رحيؿ 
 آخر يريد أنو ال يعيش بعدىـ 
 فبل برحتني ركضةه كقبكؿي   ى إليكـي إذا كاف شـ الركح أدن

قاؿ ابف جنى إذا كنتـ تؤثركف شـ الركح في الدنيا كمبلقاة نسيميا فبل زلت ركضةن كقبكالن أجتذابا 
إلى ىكاكـ كمصيرا إلى ما تؤثركنو فيككف سبب الدنك منكـ كأراد ال برحت ركضةن كقبكال فجعؿ 

كبلمو كمف يفسر ىذا البيت مثؿ ىذا التفسير فقد  األسـ نكرةن كالخبر معرفةن ألجؿ القافية انتيى
فضح نفسو كغر غيره كقاؿ ابف فكرجة الركح يؤثره مف يأكل إلى ىـ كينطكم عمى شكؽ كأما 

ف كاف إيثار الركح طبعا مف الناس فإنيـ ال يكصفكف بطمب بطمب الركح كتشمـ النسيـ  المحبكب كا 
ا فما الحاجة إلى أف يككف األسـ نكرةن كالخبر كالتعرض لبرد الريح كالتشفي بنسيـ اليكل كأيض

معرفةن في قكلو برحتني ركضة كقبكؿ كبرح ىينا ليس أخت كاف التي ترفع المبتدأ كتنصب الخبر 
نما ىي مف برح فبلف مف مكانو أم فارقو يقكؿ إذا لـ يكف لي مف فراقكـ راحة إال التعمؿ بالنسيـ  كا 

ـ كما كاف ينالني أياـ الميك مف الفرح بقربكـ فبل فارقتني كطمب ركح اليكل كتشممي لطيبو بركائحك
ركضةه كقبكؿه تشكؽ إلى ركائح تمؾ الركضة كىذا مف قكؿ البحترم، تذكرنا ريا األحبة كمما، تنفس 
في جنح مف الميؿ بارًد، كأصمو مف قكؿ األكؿ، إذا ىب عمكم الرياح كجدتني، كأني لعمكم الرياح 

، كقد أحسف كأجاد ف ي ىذا التفسير كتمخيصو أنو يقكؿ إذا كاف شـ الرائحة الطيبة كالتنسـ بيا نسيبي
أدنى إليكـ ألنيا تذكرني ركائحكـ كطيب أياـ كصالكـ فبل فارقتني ركضةه أستنشؽ ركائحيا كريح 

 قبكؿ اتنسـ بيا ألككف أبدا عمى ذكركـ.

  لماء بو أىؿ الحبيب نزكؿي   كما شرقي بالماء إال تذكران 

كرا فأقاـ المصدر مقاـ الحاؿ كقكلو تعالى أف أصبح ماؤكـ غكرا كيجكز أف يككف مفعكال لو أراد متذ
كقكلؾ جئتؾ ابتغاء الخير كالمعنى أني كمما شربت الماء شرقت بو ألني أذكر ذلؾ الماء الذم ىـ 

 نزكؿه بو كال يسكغ لي الماء.
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  فميس لظمآفو إليو كصكؿي   يحرموي لمع األسنة فكقػوي 

ف ذلؾ الماء منيعه بالرماح ال كصكؿ إليو لعطشافو كعني بعزة الماء عزة أىمو كحبيبو فيما يريد أ
 بينيـ أم فبل أقدر عمى اتيانو كزيارتو.

  لعيني عمى ضكء الصباح دليؿي   أما في النجـك السائرات كغيرىا

طكؿ الميؿ استطاؿ ليمو فقاؿ أما شيء يدلني عمى ضكء الصبح مف نجـ كغيره فاستركح إليو مف 
 كظممتو 

 فتظير فيو رقةه كنػحػكؿي   ألـ ير ىذا الميؿ عينيؾ رؤيتي

يعني أف مف رآىا عشقيا فينحؿ كيرؽ مف عشقيا فيقكؿ أما رآؾ ىذا الميؿ حتى يخؼ كتقؿ اجزاؤه 
 فينكشؼ عنا كينحسر 

  شفت كمدم كالميؿي فيو قتيؿي   لقيت بدرب القمًة الفجر لقيةن 

كبدت تباشر الصبح كقد كافى ىذا المكاف فشفى لقاء الصبح كمده كالميؿ  يريد أف الميؿ أنقضى
قتيؿ في الفجر ألنو ينقض بطمكعو كقد أخذ بعضيـ ىذا المعنى ككشؼ عنو فقاؿ، كلما رأيت 
الصبح قد سؿ سيفو، ككلى انيزاما ليمو كككاكبوي، كالح احمراره قمت قد ذبح الدجى، كىذا دـه قد 

 ضمخ األرض ساكبو، 
  بعثت بيا كالشمسي منؾ رسكؿي   كمان كأف الحسف فيو عػبلمةه كي

استحسف اليـك لما كاف قبمو مف استبشاعو الميؿ كأضاؼ حسنو إلى الحبيبة يقكؿ كأنؾ بعثت مف 
حسنؾ عبلمةن عمى يد الشمس ألنيا لما طمعت الشمس حسف اليـك ككأف الشمس جاءت بحسنو 

 كالحبيبة بعثت ذلؾ الحسف 
 ذحػكؿي  كال طمبت عند الظبلـ  الدكلة اتار عاشؽه  كما قبؿ سيؼ

أتار افتعؿ مف الثأر كأصمو اليمز أثأر يتئر اثئارا إذا أدرؾ الثأر قاؿ ابف جنى يقكؿ لكال سيؼ 
الدكلة لما كصمت إلى درب القمة حتى شفيت نفسي مف الميؿ بمبلقاة الفجر قاؿ ابف فكرجة ىذه 

ذا تكبع فييا أبك الفتح ضاعت كبطمت افترل أبا الطيب لكال  االبيات مف محاسف ىذه القصيدة كا 
سيؼ الدكلة لما اصبح ليمو كلما لقي الفجر كلك لـ يصؿ إلى درب القمة لما شفى عشقو كام فائدة 
لمعاشؽ في الكصكؿ إلى درب القمة كقد خمط أبك الطيب في ىذه األبيات تشبيبا بتقريظ كغرضو 

ف كالطيب كيذكر سكء صنيع الميؿ عنده فيما مضى كأراد أف يصؼ يـك ظفر سيؼ الدكلة بالحس
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بقكلو كالميؿ فيو قتيؿ حمرة الشفؽ كأنو كدـ عمى صدر نحير كلما لقيو كذلؾ شمت بو لطكؿ ما 
قاسى مف ىمو كجعؿ حسف اليـك كىك ظفر سيؼ الدكلة لسركره أنو قتؿ الميؿ كاتار ألبي الطيب 

ف كانت مف المحاؿ يدؿ عمى ىذا قكلو عمى ما جرت بو العادة مف نسبة الغرائب   إلى الممدكحيف كا 
  تركؽ عمى استغرابيا كتيكؿي   كلكنو يأتػي بػكػؿ غػريبةو 

 عمى استغرابيا معناه عمى استغراب الناس أياىا كىك مف باب إضافة المصدر إلى المفعكؿ 

 خػيكؿي  كما عممكا أف الػسػيػاـ  رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدل

 رماىـ بخيؿو أسرع إلييـ مف السياـ كلـ يعممكا أف خيبل تسرع إسراع السياـ أم 
  ليا مرحه مف تحتو كصييؿي   شكائؿ تشكاؿ العقارب بالقنا

أراد شكائؿ بالقنا تشكاؿ العقارب بأذنابيا شبو الرماح مع الخيؿ بأذناب العقارب إذا شالت بيا يقاؿ 
 شاؿ الشيء إذا ارتفع 

 بحراف لبتيا قنان كنػصػكؿي   عرضت لوكما ىي إال خطرة 

ىي كناية عف الرمية التي دؿ عمييا قكلو رمى الدرب يقكؿ لـ تكف إال خاطرا عرض لو فأجاب 
 خاطره الرماح كالسيكؼي 

 ثقيؿي  بأرعف كطأ المكًت فيو  ىماـه إذا ما ىـ أمضى ىمكموي 

 و يعني أف كطأ المكت في جيشو ثقيؿ عمى مف يحاكؿ مكتو مف أعدائ
 إذا عرست فييا فميس تػقػيؿي   كخيؿو براىا الركض في كؿ بمدةو 

أم إذا نزلت ليبل في بمدة لـ تقـ بيا نيارا بؿ تقيؿ ببمدة أخرل كأراد فميس تقيؿ فييا فحذؼ 
 المضاؼ إليو، 

  عمت كؿ طكدس رأيو كرعيؿي   فمما تجمى مف دلكؾ كصنػجةو 

 تفرقت فرسانو فعمت راياتو كرعاؿ حيمو الجباؿ  يقكؿ لما فصؿ مف ىذيف المكضعيف كباف منيما
 خمػكؿي  كفي ذكرىا عند األنيس  عمى طرؽو فييا عمى الطرؽ رفعةه 

 أم عمى طرؽ في الجباؿ فيي مرتفعة عمى الطرؽ كىي خاممةي الذكر ألنيا لـ تسمؾ 
 فجػمػيؿي  قباحا كأما خمقيا  فما شعركا حتى رأكىا مغيرةن 

يشعركا إال بيا تغير عمييـ قباحا في أعينيـ ألنيا تأتي لمغارة عمييـ كىي يعني فجئتيـ الخيؿ فمـ 
ـي،   جميمة الخمؽ كىذا كقكلو أيضا، حسف في عيكف أعدائو أقبحي مف ضيفو رأتو السكا
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 فكؿ مكافو بالسيكؼ غسيؿي   سحائب يمطرف الحديد عمييـ

جعؿ مطرىا الحديد ألنيا جعؿ خيمو كالسحائب لما فييا مف بريؽ األسمحة كصياح األبطاؿ ك 
تنصب عمييـ بالسيكؼ كاألسنة كلما جعؿ الحديد مطرا جعؿ المكاف الذم يقع عميو الحديد مغسكال 

 بو 
  كأف جيكب الثاكبلت ذيكؿي   كأمسى السبايا بنتحبف بعرقةو 

عرفة مكضع أم الجكارم التي سبيت يبكيف بيذا المكاف كيشققف جيكبيف عمى مف فقدف مف 
 أف جيكبيف في سعتيا ذيكؿ قتبلىف فك

 قفكؿي  كليس ليا إال الدخكؿ  كعادت فظنكىا بمكزار قفبل

عادة خيؿ سيؼ الدكلة فظنيا الرـك راجعةن إلى ببلدىا كليس ليا رجكع إال الدخكؿ عمييـ مف درب 
 مكزار يعني قفكليا الذم ظنكه كاف دخكال عمييـ 

 كػفػيؿي  ػوبكؿ نجيعو لـ تخض  فخاضت نجيع الجمع خكضان كأنو

الياء في كأنو لمخكض يقكؿ خاضت خكضا كافرا تاما كأف ذلؾ الخكض كفيؿ بكؿ دـ لـ تخضو 
 ألف مف رأل ذلؾ الخكض عمـ أنو ال يتعذر عمييا خكض دـ 

  بو القـك صرعى كالديار طمكؿي   تسايرىا النيراف في كؿ مسمػؾو 

ضع كطئكه مف ببلدىـ كيقتمكف أىمو أم تسير معيا النيراف إينما سمكت أم أنيـ يحرقكف كؿ مك 
 فتخرب ديارىـ كتبقى اآلثار 

 ممطية أـ لمبنػيف ثػكػكؿي   ككرت فمرت في دماء ممطيةو 

عادت الخيؿ فخاضت في دماء أىؿ ممطية أم سفكت دماءىـ حتى خاضت فييا الخيؿ كجعؿ 
 ممطية أما ألىميا كجعميـ كالبنيف ليا كقد فقدتيـ حيف قتمكا 

  فأضحى كأف الماء فيو عميؿي   فنو مف قباقبو كأضعفف ما كم

قباقب اسـ نير عبرتو خيؿ سيؼ الدكلة فجعؿ جرل مائو ضعيفا بكثرة قكائميا فيو كالمعنى 
 أضعفت الخيؿ الماء الذم كمفت الخيؿ قطعوي 

 تخر عميو بالرجاؿ سيكؿ  كرعف بنا قمب الفرات كأنما

لخيؿ فكأنما يقع فيو سيكؿ مف الرجاؿ الذيف يخكضكنو أم لما عبرت الخيؿ بنا الفرات راعتو كثرة ا
 كلما جعؿ الفرات مركعا استعار لو قمبا ألف الركع يككف في القمب 
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  سكاء عميو غمرة كمسيؿي   يطارد فيو مكجو كؿ سابحو 

أم المكج كانت تنجفؿ عف قكائـ الخيؿ كىي تبعيا فجعؿ ذلؾ كالمطاردة كالغمرة معظـ الماء 
 خيؿ كانت تسبح في الغمرة كتسير في المسيؿ كالمعنى أف ال

 كأقبؿ راس كحده كتميؿ  تراه كأف الماء مر بجسمو

 أم إذا سبح الفرس في الماء لـ يظير منو إال الرأس كالعنؽ 
 كصعـ القنا ممف أبدف بػديؿي   كفي بطف ىنزيطو كسمنيف لمظبا

ما عاكدنو بعد مدة كجدت قكما كانت السيكؼ كالرماح قد اىمكت الرجاؿ في ىذيف المكضعيف فم
 آخريف قد أدرككا بدال عف األكؿ 

  ليا غرر ما تنقضي كحجكؿي   طمعف عمييـ طمعةن يعرفكنيػا

أم طمعت الخيؿ عمى أىؿ ىذيف المكضعيف طمعةن قد عرفكىا ليا شيرة كغرر الخيؿ كحجكليا ألنو 
 طالما طمعت عمييـ الخيؿ كأغارت 

 كتػزكؿي  فتمقى إلينا أىميػا  تمؿ الحصكف الشـ طكؿ نزالنا

الشـ الطكاؿ المرتفعة في السماء أم أنيا تمؿ كؿ منازلتنا إياىا فتزكؿ ىي عف أماكنيا بالخراب 
 كتمكننا مف أىميا 

 ذلػػيؿي  ككػؿ عػزيزو لػؤلمػير  كبتف بحصف الراف رزحى مف الكجى

ـ اعتذر ليا فقاؿ لـ يمحقيا ذلؾ باتت الخيؿ رازحة معيبةن بيذا المكاف مما اصابيا في حكافرىا ث
ف كانت عزيرةن قكيةن.  لضعفيا كلكف األمير كمفيا مف ىمو صعبا فذلت لو كا 

 كفي كؿ سيؼو ما خبله فمكؿ  كفي كؿ نفس ما خبله مػبللةه 

 كىػجػكؿي  كأكدية مجيكلةه   كدكف سميساط المطامير كالمبل

تسع مف األرض كاليجؿ المطمئف مف األرض المطمكرة حفرة يخبأ فييا الكعاـ كالشراب كالمبل الم
 يقكؿ قبؿ الكصكؿ إلى سميساط ىذه األشياء.
 جػمػيؿي  كلمرةـ خطب في الببلد  لبسف الدجى فييا إلى أرض مرعشو 

أم سارت الخيؿ في تمؾ األكدية إلى ارض مرعش ليبل فكأنيا لبست الدجى حيف سارت في 
يؿ، البيت كقكلو كلمرـك خطب كذلؾ أف سيؼ الدكلة الظممة كىك مف قكؿ ذم الرمة، فمما لبسف الم

لما نزؿ بحصف الراف كرد عميو الخبر أف الرـك في ببلد المسمميف يعبثكف كيقتمكف كيجكز أف يككف 
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المعنى أف ألرض الرـك خطبا جميبل ألف الكصكؿ إلييا صعب لتعذر الطريؽ إلييا كلشدة شككة 
 كذلؿ أىميا  أىميا كقد داسيا سيؼ الدكلة بحكافر خيمو

  دركا أنكؿ العالميف فضكؿ  فمما رأكه كحده قبؿ جيشػوً 

في ىذه إشارة إلى أنو لشجاعتو يتقدـ الخيؿ حتى رآءه الرـك كحده كلما رأكه عممكا أنو يغني غناء 
ف مف سكاه مف العالميف ال حاجة إلييـ مع كجكده   بني آدـ كميـ كا 

 كمػيؿي  ند عنوكأف حديد الي  كأف رماح الخط عنو قصيرةه 

كعممكا أف الرماح ال تصؿ إليو كأف السيكؼ تكؿ عنو فبل تقطعو أما ألنيا تندفع دكنو لعزتو 
 كمنعتو كأما ألف ىيبتو تمنع الطاعف كالضارب 

 جزيؿي  فتنى بأسو مثؿ العطاء  فأكردىـ صدر الحصاف كسيفو

أحضركا بيف يديو كىك راكب يعني أنيـ قتمكا بحضرتو كىك راكبه جعميـ كأرديف صدر فرسو حيف 
 ككارديف سيفو حيف قتمكا بو 

 كلكنو بالدارعيف بػخػيؿي   جكاده عمى العبلت بالماؿ كموً 

يجكد بمالو عمى اختبلؼ احكالو كيؼ ما دار بو األمر كاف جكادا كلكنو بخيؿ برجالو كالمعنى أنو 
لمعنى أنو يقتميـ كال يجكد بيـ يبذؿ الماؿ كيصكف األبطاؿ كأف جعمنا الدارعيف مف األعداء كاف ا

 عمييـ 
  بضربو حزكف البيض فيو سيكؿي   فكدع قتبلىػـ كشػيع فػمػيػـ

ترؾ الذيف قتميـ كابتع الذيف انيزمكا بضربو ال تدفعو البيض عف الرأس ككاف الحزف منيا سيؿ 
 لذلؾ الضرب 

ف كاف في ساقيو منو  عمى قمب قسطنطيف منو تعجبه   كبكؿي  كا 

ف كاف مشغكال بالقيد فذلؾ ال يمنعو مف التعجب مما يرل مف شجاعتو يعني ابف   الدمستؽ يقكؿ كا 
  فكـ ىاربو مما إليو يؤكؿي   لعمؾ يكمان يا دمستؽ عػائده 

يقكؿ أف ىربت فمعمؾ تعكد يكما فقد ييرب اإلنساف مما يعكد إليو كىذا تيديد لو أم أنؾ تعكد 
 فتؤسر أك تقتؿ 

  كخمفت إحدل ميجتيؾ تسيؿي   ةنجكت بإحدل ميجتيؾ جريح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 496 

ف كانت الجراحة عمى بدنو ألف  يريد أنو ىرب مجركحا كنجا بركحو فجعؿ ميجتو مجركحةن كا 
الجراحة عمى البدف تسرم إلى الركح كعني بالميجة الثانية ابنو كقكلو تسيؿ قاؿ ابف جنى يعني أف 

 نو يقتؿ فيسيؿ دمو إال ترل أنو قاؿ ابنو يذكب في القيد ىما كىزاال كليس ما قالو شيئا كالمعنى أ
  كيسكف في الدنيا إليؾ خميؿي   أتسمـ لمخطية أبنؾ ىػاربػا

ىذا استفياـ إنكارو كتكبيخه يقكؿ أتخذلو كتيرب كيثؽ بؾ أحد بعد ذلؾ مف خبلنؾ أم ال يثؽ بؾ 
 أحد بع ىذا ثـ ذكر عذره في ذلؾ فقاؿ 
 كعكيؿي نصيرؾ منيا رنةه   بكجيؾ ما أنساكو مف مرشةو 

يعني جراحةن ترش الدـ إرشاشا يقكؿ بكجيؾ جراحة انستؾ ابنؾ كليس لؾ مف ينصرؾ منيا إال 
  الرنيف كالصياح كالمعنى أنؾ عاجز عف نصرة نفسؾ فكيؼ تنصر ابنؾ 

 أكػكؿي  عميّّ شركبه لمجيكش  أعركـ طكؿ الجيكش كعرضيا

ف كثر عددكـ كأراد بالشرب يقكؿ أغركـ كثرة رجالكـ ال تغرنكـ الكثرة فإف سيؼ الدك  لة يغمبكـ كا 
 كاألكؿ اإلفناء كاإلبادة حتى ال يبقى منيـ شيء ألف ما شرب أك أكؿ لـ تر لو عيف 

  غداه كلـ ينفعؾ أنؾ فيؿي   إذا لـ يكف لميث إال فريسةن 

ف كنتـ أكثر عددا فف الظفر دكنكـ لؤلسد فبل تنفعكـ كثرتكـ كالفيؿ  مع ىذا مثؿ ضربو يقكؿ أنتـ كا 
 الميث فإف الفيؿ ال ينفعو عظمو إذا صار فريسةن لؤلسد 

  ىي الطعف لـ يدخمؾ فيو عذكؿي   إذا الطعف لـ تدخمؾ فيو شجػاعةه 

 إذا لـ تدخمؾ الشجاعة في الطعف لـ يدخمؾ فيو العذؿ يعني أف التحريض ال يحرؾ الجباف 
 فقد عمـ األياـ كيؼ تصكؿي   فإف تكف األياـ أبصرف صكلوي 

 بصرت األياـ صكلتو عمى أىؿ الرـك فقد عمميا كيؼ تصكؿ يعني أف األياـ تتعمـ منو البأس أف أ
 فإنؾ ماضي الشفرتيفو صقيؿي   فدتؾ ممكؾ لـ تسـ مػكاضػيا

 طبكؿي  ففي الناس بكقاته ليا  إذا كاف بعض الناس سيفان لدكلةو 

البكؽ، كمنو سميت الداىية  الكؽ قد جاء في كبلـ العرب أنشد األصميع، زمر النصارل زمرت في
بائقةن كيقاؿ أباؽ عمييـ الدىر أم ىجـ عمييـ كما يخرج الصكت مف البكؽ كيجمع عمى بكقات 

ف كاف مذكرا كىك جائز كما قالكا حماـ كحمامات كسرادؽ كسرادقات كجكاب كجكابات كىك كثير  كا 
مدكلة بمنزلة البكؽ كالطبؿ كالمعنى أنؾ إذا كنت سيؼ الدكلة فغيرؾ مف الممكؾ باإلضافة إليؾ ل
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أم ال يغنكف غناءؾ كال يقكمكف مقامؾ كعني ببعض الناس سيؼ الدكلة ىذا ىك الظاىر مف 
معنى البيت كقاؿ أبك الفضؿ العركضي أراد بالبكؽ الطبؿ الشعراء الذيف يشيعكف ذكره كيذكركف 

ما ألعبلـ الناس بما في اشعارىـ غزكاتو فينتشر بيـ ذكره في الناس كالبكؽ كالطبؿ المذيف ى
 يحدث 

 مقكؿي  إذ القكؿ قبؿ القائميف  أنا السابؽ اليادم إلى ما أقكلو

يقكؿ أنا الذم أسبؽ كاتقدـ غيرم إلى ما أقكلو يعني أنو يخترع المعاني البكر التي لـ يسبؽ غمييا 
 إذا قاؿ ما سبؽ إليو 

 أصكؿه كال لمقائميو أصكؿي   كما لكبلـ الناس فيما يريبني

م ما يتكمـ بو حسادم فيما يريبني ليس لو أصؿ كال ليـ أم انيـ يكذبكف عمٌي فبل أصؿ لما أ
 يقكلكف ألنو كذبه كال أصؿ ليـ أم ال نسب يعرؼ بذلؾ 

 كأىدأ كاألفكار فػي تػجػكؿي   أعادم عمى ما يكجب الحب لمفتى

داكة كاسكف أنا أم أعادم عمى عممي كفضمي كتقدمي في الشعر كذلؾ مما يكجب الحب ال الع
 كأفكارم تجكؿ فٌي كال تسكف 

  إذا حؿ في قمبو فميس يحكؿ  سكل كجع الحساد داًك فإنػوي 

 أم ال تشتغؿ بمداكاة حسد الحساد فإف الحسد إذا نزؿ في القمب ال يتحكؿ عنو 
ف كنت تبدييا لو كتػنػيؿي   كال تطمعف مف حاسدو في مكدةو   كا 

نا لنمقي الحادثاًت بأنػفػسو   كثير الرزايا عندىف قػمػيؿي   كا 

 كتسمـ أعراضه لنا كعقػكؿي   ييكف عمينا أف تصاب جسكمنا

 قبػيؿي  فأنت لخير الفاخريف  فتييا كفخران تغمب ابػنة كائؿو 

 يقكؿ لتغمب كىي قبيمة سيؼ الدكلة أفخرم كتييي فأنت قبيؿه لخير مف فخر يعني سيؼ الدكلة 
  مو باألسنة غكؿي إذا لـ تغ  يغـ عميا أف يمكت عدكه

تغمو تيمكو كتذىب بو يقاؿ غالو يقكؿ إذا اىمكو كالغكؿ الميمؾ يقكؿ الغـ غكؿ النفس كالغضب 
 غكؿ الحمـ يقكؿ إذا مات عدكه حتؼ انفو كلـ يحصؿ مقتكال بسنانو غمو ذلؾ 

 فكؿ مماتو لـ يمتو غمكؿي   شريؾ المنايا كالنفكس غنيمةه 
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تمو يقكؿ بينو كبيف المنايا شركة في النفكس فكؿ منية لـ تكف عف جعمو شريؾ المنايا لكثرة مف يق
 سيفو كسنانو فيك غمكؿ مف المنايا 

  لمف كرد المكت الزؤاـ تدكؿي   فإف تكف الدكالت قسما فإنيػا

يقكؿ إذا كانت الدكلة قسما لبعض الناس فإنيا قسمة مف حضر الحرب كمكاضع القتاؿ كالمكتي 
 الزؤاـ الكحيُّ 

  كلمبيض في ىاـ الكماة صميؿي   ك الدنيا عمى النفس ساعةن لمف ى

يقكؿ الدكلة تدكؿ لمف كطف نفسو عمى القتؿ كلـ يمؿ إلى الدنيا بالنككص عف الحرب كصبر عمى 
 المكركه كىك يسمع صميؿ الحديد في رؤكس الشجعاف كتأخر مدحو فتعتب عميو فقاؿ يعتذر إليو 

  كتقكل مف الجسـ الضعيًؼ الجكارحي   حبأدني ابتساـو منؾ تػحػي الػقػرائ

القريحة الطبيعة يقاؿ فبلف جيد القريحة إذا كاف ذكي الطبع يقكؿ اذا ابتسمت إلى إنس انشرح 
ف كاف ضعيؼ الجسـ ألنو يفرح كالفرح يقكم القمب كالجسـ   صدره كحيى طبعو كقكيت جكارحو كا 

 امحكمف ذا الذم سكل مف تس  كمف ذا الذم يقضي حقكقؾ كميا

يقكؿ حقكقؾ عمى الناس أكثر مف أف يقدر أحد عمى القياـ بقضائيا كمف ذا الذم يرضيؾ بقضاء 
 حقكقؾ غير مف تسامحو كتساىمو 

  فما باؿ عذرم كاقفا كىك كاضحي   كقد تقبؿ العذر الخفي تػكػرمػا

ف محاال إذ بؾ العػيش أف أرل  كجسمؾ معتؿه كجسمي صالػح  كا 

 ؾ فمف المحاؿ أف تعتؿ فمـ أشاركؾ في عمتؾ يقكؿ إذا كاف عيشنا ب
  تقصر عف مدح األمير المدائحي   كما كاف ترؾ الشعػر إال ألنػو

 كقاؿ كقد تشكى سيؼ الدكلة مف دمؿو سنة اثنتيف كأربعيف كثمثمائة 
  كىؿ ترقى إلى الفمؾ الخطكبي   أيدرم مػا أرابػؾ مػف يريب

يئا يشكؾ في عاقبتو أخيرا يككف أـ شرا كقـك يفرقكف بينيما يقاؿ رابو كأرابو إذا افزعو كأكقع بو ش
فقالكا راب إذا أكقع الريبة بمؾ شؾ كأراب إذا لـ يصرح بالريبة يقكؿ الذم أرابؾ ىؿ يدرم مف يريب 

أم ىؿ يعمـ الدمؿ بمف حؿ بو ثـ جعمو كالفمؾ في العمك فقاؿ أنت كالفمؾ فميس لمخطكب إليؾ 
 مصعد 

 فقرب أقميا منو عجيبي   اءو كجسمؾ فكؽ ىمة كؿ د
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يقكؿ ال تطمع االدكاء أف تحؿ بؾ فمف العجب أف يقربؾ أقؿ األدكاء كالكناية في اقميا عائدة إلى 
 الكؿ 

  كقد يؤذم مف المقة الحبيبي   يجمشؾ الزماف ىكل كحبػا

ا لؾ التجميش شيب المغازلة كىك المبلعبة بيف الحبيبيف يقكؿ الذم أصابؾ تجميش مف الزماف حب
 ألنؾ جمالو كأشرؼ أىمو كأف تأذيت بو فقد يككف مف األذل ماف يككف مقةن مف المؤذم 

  كأنت بعمة الدنيا طبيبي   ككيؼ تعمؾ الدنيا بشيء

يقكؿ أنت تشفي العمؿ عف الدنيا فتقـك المعكج كتنفي الظمـ كالعبث كالفساد فكيؼ تعمؾ الدنيا كأنت 
 طبيبيا مف عمتيا 

  كأنت المستغاث لما ينكب  ل بداءككيؼ تنكبؾ الشكك 

 أم ككيؼ يصيبؾ المرض بداء كبؾ يستغاث مما ينكب مف الزماف 
ـى يكـو لػيس فػيو   طعاف صادؽ كدمؽ صبيبي   مممت مقػا

المقاـ بمعنى اإلقامة يقكؿ إذا أقمت يكما كلـ تخرج إلى الغزك كلـ يكف فيو طعاف كال دـ مصبكب 
اف كسفؾ دماء األعداء فإذا أقمت يكما كاحدا مممت كقد صرح فمممت ذلؾ أم أنؾ تعكدت الطع

 بيذا في قكلو 
 ليمتو كتشفيو الحػركبي   كأنت الممؾ تمرضو الحشايا

 كعثيرىا ألرجميا جنػيبي   كما بؾ غير حبؾ أف تراىا

ف لـ يجر ليا ذكر لتقدـ ما يدؿ عمييا كالجنيب الظؿ سمى بو  الضمير في تراىا لمخيؿ أضمرىا كا 
ف الشخص إذا سار في الشمس تبعو ظمو فكأنو يجنبو أم يقكده يقكؿ ليس بؾ مرضه إال أف أل

تأتي العدك في خيؿو تثير غبارا كىي تمشي في ظؿ ذلؾ الغبار كيجكز أف يريد أف الغبار يتبعيا 
فكأنيا تقكد ذلؾ الغبار فإذا أحب ذلؾ ثـ منع منو بالدمؿ الذم يشتكيو كصار ممنكعا مما يحبو 

 جر كيقمؽ فيض
  كلمسمر المناخر كالجنكبي   محجمةن ليا أرض األعادم

محجمة مف نعت الخيؿ كىي حاؿ ليا كركل الخكارزمي محممة أم قد أحمت ليا أرضي األعداء فيي 
 تطأىا كركل ابف جنى مجمحة كىي المصممة الماضية كلمرماح مناخرىـ كجنكبيـ تخرقيا 

  طممت قريب فإف بعيد ما  فقرطيا األعنة راجعػاتو 
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يقكؿ قرط الفارس عناف فرسو إذا أرخاه حتى يجعمو في قذالو لمحضر فيصير ألذنو بمنزلة القرط 
 يقكؿ ارخ األعنة لترجع كتعكد إلى بمد العدك فميس يبعد عمييا ما طمبت 

  فمـ يعرؼ لصاحبو ضريب  إذا داء ىفا بقػراط عػنػو

ليس ألنيما لمنفي كالضريب الشبيو كلـ يعرؼ  جكاب إذا قكلو فمـ يعرؼ كاستعمؿ لـ في مكضع
ابف جنى معنى ىذا البيت كال ابف فكرجة أيضا فإنو تخبط في تفسير ىذا البيت في كتابيو جميعا 

ألنو لـ يعمـ أيش الداء الذم غفؿ عنو بقراط فمـ يذكره في طبو كذلؾ الداء قد ذكره أبك الطيب كىك 
ف الحشايا تمرضو كأف شفا الحركب كقد ذكر أنو يمؿ أف يقيـ يكما مف غير طعاف كال  صب دـ كا 

أنو ليس بو عمةه غير حب الحرب كىذا ما لـ يذكره بقراط ألنو ليس في طبو أف مف مرض مف 
ترؾ الحرب بأيش يداكم فقاؿ أبك الطيب صاحب ىذا الداء ليس لو ضريب ألنو ال يعرؼ أحد 

  يمرض لترؾ الحرب 
  كني تحت شمس ما تغيبي جف  بسيؼ الدكلة الكضاء تمسػي

 الكضا الكضيء البالغ في الكضاءة كما يقاؿ حسافي ككراـ يريد أنو ينظر منو إلى شمسو ال تغيب 

  كأرمي مف رمى كبو أصيبي   فأغزك مف غزا كبو اقتػدارم

 عمى نظرم إليو كأف يذكبكا  كلمحساد عػذر أف يشػحػكا

 القمػكبي عميو تحسد الحدؽ   فإني قد كصمت إلى مػكػافو 

يريد أف القمكب تحسد العيكف عمى النظر إلى الممدكح فإف حسده غيره كاف لو العذر في ذلؾ كقاؿ 
 سيؼ الدكلة يسر رسكؿ الرـك بعمتي فقاؿ أبك الطيب 

  كأنت الصحيح بذا ال العميؿ  فديت بما ذا يسر الرسػكؿي 

ف كا  ف بو دمؿ يريد أف الدمؿ ليس بعمةو كأنو صحيح النفس ليس بعميؿ كا 
  كتثبت فييـ كىذا يزكؿي   عكاقب ىذا تسكء العدك

عاقبة ىذا العارض الذم أصابؾ تسكء العدك ألنؾ تغزكرىـ كتثبت فييـ ألنؾ ال تنفؾ مف غزكىـ 
 كيزكؿ ىذا العارض كقاؿ فيو كقد تشكي مف دمؿو اصابو 

  كمف فكقيا كالناس كالكرـي المحضي   إذا اعتؿ سيؼ الدكلة اعتمت األرض

ىذا مف قكؿ الطاءم، ال تعتمؿ إنما بالمكرمات إذا، أنت اعتممت ترل األكجاع كالعمؿ، كمف قكلو 
ف يجد  أيضا، إنا جيمنا فخمناؾ اعتممت كال، كاهلل ما اعتؿ إال الممؾ كاألدب، كمف قكلو أيضا، كا 
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ذا رابكـ م ، عمةن نغـ بيا، حتى ترانا نعاد مف مرضٍع، كمثمو قكؿ عمٌي بف الجيـ، كا  ف الدىر ريبه
عـ ما خصكـ جميع األناـ، كمثمو ألبي ىفاف، قالكا اعتممت فقمتي كبل إما اعتؿ العبادي، كالديف 
كالدنيا لعمتو كأظممت الببلد، كمثمو قكؿ مسمـ بف الكليد، نالتؾ يا خير الخبلئؽ عمةه، يفديؾ مف 

 ًف، مكركىيا الثقبلف، فبكؿ قمب مف شكاتؾ عمةه، مكصكفة الكشكل بكؿ لسا
نػمػا   بعمتًو يعتؿ في األعيف الغمضي   ككيؼ انتفاعي بالرقاد كا 

 اعتبلؿ الغمض مجازي كمعناه امتناعو مف العيف فجعؿ ذلؾ اعتبلال لو 
 بعضي  فإنؾ بحره كؿ بحرو لو  شفاؾ الذم يشفي بجكدؾ خمقو

 كقاؿ كقد عكفي سيؼ الدكلة 
ـي  ئؾكزاؿ عنؾ إلى أعدا  المجد عكفي إذ عكفيت كالكرـي   األل

ف كانت لؾ الدعكة اسميا، ككاف الذم يخطي بانجاحيا المجد،   ىذا مف قكؿ أبي تماـ، سممت كا 
ـي  بيا المكاـر كانيمت بيػا  صحت بصحتؾ الغارات كابتيجت  الػدي

كانت قد انقطعت الغارات عمى ببلد الكفر فمما شفى كصح اتصمت الغارات عمييا فكأنيا كانت 
ت بصحتو كسرت المكاـر بصحتو ألنو صاحبيا ككانت األمطار منقطعةن فمما عميمةن بعمتو ثـ صح

 شفى اتصمت 
ـي  كأنما فقده في جسميا  كراجع الشمس نكر كاف فارقيا  سقػ

يقكؿ الشمس كانت قد فقدت نكرىا أياـ مرضو ككأف فقد ذلؾ النكر كاف سقما ليا كقد عاكدىا ذلؾ 
شمس كانت قد مرضت بمرضو حزنا عميو يعظـ األمر النكر حيف صح سيؼ الدكلة كالمعنى أف ال

 في عمتو كعادة الشعراء 
ـي  ما يسقط الغيث إال حيث  كالح برقؾ لي مف عارضي ممؾو   يبتسػ

العارض الناب كيريد بالبرؽ ظيكر ثغره عند التبسـ يعني تبسمت كالح لي برؽ مف عارضيؾ كال 
ى مالو فيصير ذلؾ المكاف كاف الغيث قد يسقط الغيث إال حيث تبسمت يعني أنو إذا تبسـ أعط

 نزؿ بو ألنو أخصب بجكده 
 كالخػدـي  ككيؼ يشتبو المخدكـ  يسمى الحساـ كليست مف مشابيةو 

يقاؿ أسميتو كسميتو أم كليست التسمية بالحساـ لمشابية بينيما ألف سيؼ الدكلة يخدمو فيك 
 مخدكـ كالسيؼ خادـ 
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  شارؾ الغرب في إحسانو العجـي ك   تفرد العرب في الدنيا بمػحػتػده

يقكؿ ىك عربي األصؿ فالعرب مختصة بالفخر بو ألنو منيـ كحصمت الشركة لمعجـ مع العرب 
في إحسانو كعطائو كىذا مف قكؿ البحترم، غدا قسمو عدال ففيكـ نكالوي، كفي سر نبياف بف عمرك 

 مآثره، 
ف تقمب في آالئو األمـي   كأخمص اهلل لئلسبلـ نصرتوي   كا 

أم أف كانت األمـ مشتركةن في أنعامو فإف نصرتو خالصة لديف اإلسبلـ ال ينصر غيره مف 
 األدياف.

  إذا سممت فكؿ الناس قد سممكا  كما أخصؾ في برء بتػيػنػئةو 

 كقاؿ يمدحو عند انسبلخ شير رمضاف سنة اثنتيف كأربعيف كثمثمائة 
 الشمس كالقمري منيرةه بؾ حتى   الصـك كالفطري كاألعياد كالعصري 

العصر كالعصر كالعصر الدىر كمنو قكؿ امرء القيس، كىؿ يعمف مف كاف في العصر الخاؿ، 
يقكؿ نكر ىذه األشياء بؾ ألنؾ جماؿ لمدىر كجماؿ لمديف كلكؿ شيء كالمعنى عـ كؿ شيء نكرؾ 

تى حتى الشمس كالقمر كجعؿ حتى في البيت حرفا عاطفا عمى المرفكع كما يقاؿ قدـ الحاج ح
 المشاةي 

  كما يخص بو مف جكنيا البشري   ترل األىمة كجيان عػـ نػائمػوي 

يقكؿ البشر غير مخصكص بنائمؾ فقد أنمت الشمس كالقمر بكجيؾ كماؿ النكر فقد عـ إذا نائمؾ 
 البشر كالشمس كالقمر 

 زىري  يا مف شمائمو في دىره  ما الدىر عندؾ إال ركضةه أنؼه 

 أحسف ليا يقكؿ الدىر بحضرتؾ ركضة كشمائمؾ زىرىا األنؼ التي لـ ترع كىك 
  فبل انتيى لؾ في أعكامًو عمري   ما ينتيي لؾ فػي أيامػو كػرـه 

ما نفيه يقكؿ ليس ينتيي كرمؾ في أياـ الدىر يعني أنو يزداد يعني أنو يزداد كرما عمى األياـ ثـ 
 دعا لو فقاؿ فبل انتيى عمرؾ في أعكامو 

  كحظ غيرؾ منيا الشيبي كالكبري   شػرؼه فإف حظؾ مف تكرارىا 

يقكؿ يزيد شرفؾ عمى تكرر األياـ كاألعكاـ كغيرؾ يزيد شيبا كركل ابف جنى منو أم مف التكرار 
 كقاؿ كقد مد نير قكيؽ كىك نير بحمب فأحاط بدار سيؼ الدكلة 
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 يذميا الناس كيحمدكنػوي   حجب ذا البحر بحاره دكنوي 

 بالبحار أمكاه ذلؾ النير أم أنيا تمنع الناس مف زيارتو كالدخكؿ عميو يريد بالبحر سيؼ الدكلة ك 
  أـ اشتييت أف ترل قرينوي   يا ماء ىؿ حسدتنا معينػوي 

 يقكؿ ىؿ حسدتنا رؤيتو فمنعتنا منو أـ اردت أف تككف مثمو في الندل فزخرت 
  أـ زرتوي مكثرا قطينوي   أـ انجعت لمغنى يمينػوي 

و لتصير غنيا أـ أتيتو زائرا لتكثر الذيف عنده في مجمسو كالقطيف الجماعة أـ جئتو لتطمب معركف
 يسكنكف مكانا 

  أف الجياد كالقنا يكفينوي   أـ جئتو مخندقا حصكنوي 

 أـ جئتو لتحفر خندقا لحصكنو كال حاجة بو إلى الخندؽ فإف خيمو كرماحو تكفيو الخندؽ كالحصف 
  ض تكفت عكنوي كعازب الرك   يا رب لج جعمػت سػفػينػو

رب ماء عظيـو جعمت خيمو سفيف ذلؾ الماء أم عبر الماء عمييا كرب كرضو بعيدو اىمكت حمره 
 فصادتو كالعكف جمع عانة كىي القطعة مف حمر الكحش كتكفييا أخذىا كافيا 

  كشرب كأسو أكثرت رنينوي   كذم جنكفو أذىبت جنكنػوي 

كاطاع كرب قـك يشربكف الخمر فيجمت عمييـ خيمو يعني عاصيا متمردا أذلتو الخيؿ حتى انقاد 
 كقتمت منيـ حتى كثر رنينيـ عمى قتبلىـ 

  كضيغـو أكلجيا عرينوي   كأبدلت غناءه أنػينػو

 يقكدىا مسيدا جفكنوي   كممؾو أكطأىا جبػينػوي 

 كرب أسد أدخؿ سيؼ الدكلة خيمو عريف ذلؾ األسد كممؾو جعميا تطأ جبينو 
  مشرفان بطعنًو طعينوي   ػومباشران بنفسو شؤكن

 أم إذا طعف إنسانا شرفو فحصؿ لو شرؼ بطعنو إياه 
  أبيض ما في تاجًو ميمكنوي   عفيؼ ما في ثكبًو مأمكنػوي 

 أم أنو عفيؼ الفرج فكنى عنو كأبيض الكجو مبارؾ الكجو 
  شمس تمنى الشمس أف تككنوي   بحر يككف كؿ بحػر نػكنػوي 
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ممؾ باإلضافة إليو كالشمس تتمنى أف تككنو ألنو أشرؼ منيا كأكثر النكف الحكت أم يصغر كؿ 
 مناقب كذكر الكناية في تككنو ألنو عنى بالشمس األكؿ الممدكح 

 يجبؾ قبؿ أ، تتـ سينوي   إف تدع يا سيؼ لتستعينو

أم أف تدعو أييا المخاطب فقمت يا سيؼ مستعينا اجابؾ قبؿ إتماـ سيف السيؼ يريد سرعة إجابتو 
 داعي لم

  مف صاف منيـ نفسوي كدينوي   أداـ مف أعدائو تمػكػينػو

 مف صاف فاعؿي أداـ كىك اهلل تعالى أم أداـ اهلل الذم صانو كدينو عف أعدائو تمكينو منيـ.
 كقاؿ يمدحو كيينئو بعيد األضحى سنة اثنتيف كأربعيف كثمثمائة 

  عف في العداكعادات سيؼ الدكلة الط  لكؿ امرء مػف دىػره مػا تػعػكدا

ىذا كقكؿ حاتـ، ككؿ أمرء جارو عمى ما تعكدا، كجعمو سيفا ثـ كصفو بالطعف كأنو قاؿ ىك سيؼ 
 كرمح 

  كيمسي بما تنكم أعاديو أسعدا  كأف يكذب اإلرجاؼ عنو بضدهً 

أم أف أعداءه يرجفكف بقصكره كىك يكذبيـ بكفكره كيرجفكف بيزيمتو كىك يكذبيـ بظفره كأعداؤه 
عارضتو فيتحكككف بو فيصير بذلؾ أسعد ألنو يسمبيـ عدتيـ كسبلحيـ كمف ركل بما ينككف م

 يحكم أراد أنو أممؾ لما في أيدييـ منيـ ألنو متى أراد احتكاه كاستحقو 
  كىادو إليو الجيش أىدل كما ىدل  كرب مريدو ضره ضر نػفػسػوي 

يو الجيش كاف ميديا ال ىاديا ضره مصدر يقكؿ رب قاصد إف يضره فعاد الضر عميو كرب ىادو إل
 ألنو استغنـ ذلؾ الجيش ككانكا غنيمةن لو 

 رأم سيفو في كفًو فتشيدا  كمستكبرو لـ يعرؼ اهلل ساعةن 

رب كافر متكبر عف اإليماف باهلل تعالى رآه مع السيؼ فآمف كأتى بكممة الشيادة أما خكفا منو كأما 
 كصفو.عمما بأف دينو الحؽ حيف رأل نكر كجيو ككماؿ 

  عمى الدر كاحذره إذا كاف مزيدا  ىك البحر غص فيو إذا كاف ساكنا

ذا ماج كتحرؾ كاف مخكفا لذلؾ  ضرب لو المثؿ بالبحر كالبحر إنما يسمـ راكبو إذا كاف ساكنا كا 
 ىك يقكؿ ائتو مسالما كال تأتًو كىك غضباف كما قاؿ أيضا، سؿ عف شجاعتو كزره مسالما، البيت 

  كىذا الذم يأتي الفتى متعمدان   حر يعثر بالفتىفإني رأيت الب
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قاؿ ابف جنى أم ليس أغنى البحر مف يغنيو عف قصد كىذا يغني مف يغنيو عف تعمد قاؿ كيعثر 
قد يأتي في الخير كالشر ىذا كبلمو كفيو خطأ مف كجييف ال تقكؿ العرب عثر الدىر بفبلف إال إذا 

ف غير قصد ألف العثرة بالشيء ال تككف عف قصد يقكؿ أصابو بنكبة كمعنى يعثر بالفتى بيمكو ع
البحر يغرؽ عف غير قصد كىذا ييمؾ أعداءه عف قصد كتعمد كليس يمكف أف يحمؿ عثرة البحر 
، فكيؼ  بالفتى عمى إغنائو كىذا البيت قريبه مف قكلو أيضا، كيخشى عبابي البحر كالبحر ساكفه

 بمف يغشى الببلد إذا عبا، 
 تفارقوي ىمكي كتمقاه سجػدان   خاشعةن لوتظؿ ممكؾ األرض 

ذا أتتو خضعت لو كسجدت   مف خالفو كفارقو مف الممكؾ ىمؾ كا 
 كالحدا كيقتؿ ما تحيي التبسـي   كتحيى لو الماؿ الصكاـر كالقنا

يريد أنو يأتي العداء فيسمبيـ أمكاليـ بسيفو كرماحو ثـ يغنيو بالعطاء عند التبسـ كالنشاط كما قاؿ 
، أغارت عميو فاحتكتو الصنائع، أبك تما  ـ، إذا ما أغاركا فاحتككا ماؿ معشرو

  يرل قمبو في يكمو ما ترل غدا  ذكي تظنػيو طػمػيعة عػينػو

التظني ىك التظنف قمبت النكف الثانية ياء كقكؿ العجاج، تقضي البازم إذا البازم كسر، يقكؿ ىك 
تقدـ أماـ القـك كالمصراع الثاني تفسير ذكي ظنو يرل الشيء قبؿ أف تراه عينو كالطميعة ت

 لممصراع األكؿ يقكؿ قمبو يرل في يكمو بظنو ما تراه عينو في غد 
  فمك كاف قرف الشمس ماء ألكردا  كصكؿ إلى المستصعبات بخيمػو

أم يصؿ بسيفو إلى الشيء البعيد الذم يتعذر الكصكؿ إليو حتى لك كاف قرف الشمس ماء ألكرده 
 خيمو 

 مماتا كسماه الدمستؽ مكلدا  ى ابف الدمستؽ يكمولذلؾ سم

أم لما ذكرت مف حالو يئس ابف دمستؽ مف الحياة يـك أسره كسمى ذلؾ اليـك مماتا لو كجعمو 
الدمستؽ مكلدا كأنو كلد ذلؾ اليـك كالضمير في سماه عائد عمى اليـك ألف الدمستؽ ىرب في اليـك 

 ا لبلبف حياة لؤلب الذم أسر فيو ابنو فكاف ذلؾ اليـك ممات
 كأبعػدا ثبلثا لقد أدناؾ ركض  سريت إلى جيحاف مف أرض آمد

جيحاف نير قاؿ ابف جنى أدناؾ سيرؾ مف النير كأبعدؾ مف آمد كىذا ال يقيد معنى ألف كؿ مف 
سار مف مكضع إلى مكضع فيذا كصفو كلكنو يريد كصمت إلى جيحاف بسيرؾ ثبلثا مف أرض آمد 
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عيا أحد بسرم ثبلث كيفيـ مف ىذا إنؾ كصمت إلى ىذا النير مف آمد في كىذه مسافة ال يقط
 ثبلث لياؿ عمى ما بينيما مف البعد 
  جميعا كلـ يعط الجميع ليحمدا  فكلى كأعطاؾ ابنو كجيكشػو

 أم انيـز كترؾ ىؤالء أسرل في يدؾ كلـ يكف ذلؾ إعطاء يستحؽ عميو حمدا كلكنؾ أخذتو قسرا 
 كأبصر سيؼ اهلل منؾ مجردا  كطرفو عرضت لو دكف الحيكة

أم لما رآؾ لـ يسع عينو غيرؾ لعظمؾ في نفسو كحمت بينو كبيف حيكتو فصار كالميت في 
 بطبلف حكاسو إال منؾ 

  كلكف قسطنطيف كاف لو الفدا  كما طمبت رزؽ األسنة غيره

 جا ىك الرماح لـ تطمب غيره كلكف ابنو صار فداء لو ألف الجيش اشتغؿ بأسره حتى ن
  كقد كاف يجتاب الدالص المسردا  فاصبح يجتاب المسكح مػخػافة

يجتاب المسكح يمبسيا كيدخؿ فييا كالدالص الدرع البراقة الصافية يقاؿ درع دالص كأدرع دالص 
كالمسرد المنظـك المنسكج بعضو في بعض كالمعنى أنو ترؾ الحرب خكفا منؾ كترىب كلبس 

 رع المسكح بعد أف كاف يمبس الد
  كما كاف يرضى مشي أشقر أجردا  كيمشي بو العكاز في الدير تػائبػا

العكاز عصا في طرفيا زج كالدير متعبد النصارل يقكؿ أخذ عصا يمشي بو في الدير تائبا مف 
الحر بعد أف كاف ال يرضى مشي الخيؿ السراع كخص األشقر ألف العرب تقكؿ شقر الخيؿ 

 سراعيا 

  جريحا كخمى جفنو النقع أرمدا  ر كجيوكما تاب حتى غادر الك

يقكؿ لـ يترؾ الحرب إال بعد ترؾ الكر في الطعف كالضرب كجيو مجركحا كرمدت عينو مف غبار 
 الجيش يعني أنو أحكج إلى ذلؾ كألجىء إليو بكثرة ما أصابو مف الجراحات 

  ترىبت األمبلؾ مثنى كمكحدا  فمك كاف ينجي مف عمي ترىب

ال ينجيو مف سيؼ الدكلة كلك كاف ذلؾ ينجيو لترىبت سائر الممكؾ اثنيف اثنيف  يعني أف ترىبو
 ككاحدا كاحدا 

 اسػكدا يعد لو ثكبا مف الػشػعػر  ككؿ امرلء في الشرؽ كالغرب بعدىا
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ليس ىذا عمى العمـك ألف المعنى ككؿ امرء ممف يخافو كقكلو بعدىا أم بعد فعمة الدمستؽ كيركم 
 تؽ بعده أم بعد الدمس

  كعيد لمف سمى كضحى كعيدا  ىنيئا لؾ العيد الذم أنت عػيده

قكلو أنت عيده أم تحؿ فيو محؿ العيد في القمكب إذ كاف العيد مما يفرح لو الناس كذلؾ ىذا العيد 
يفرح بكصكلو إليؾ كما قاؿ، جاء نكركزنا كأنت مراده، كعيد لمف سمى اهلل كذبح أضحيتو أم أنت 

 عيد لكؿ مسمـ 
  تسمـ مخركقا كتعطي مجددا  زالت األعياد لبسؾ بعػده كال

 أم الزلت تمبس األعياد المتكررة عميؾ في الدىر فإذا مضى عيد أتاؾ عيد آخر بعده جديد 
 كما كنت فييـ أكحدا كاف أكحدا  فذا اليـك في األياـ مثمؾ في الكرل

 داسػي كحتى يككف اليـك لمػيكـ  ىك الجد حتى تفضؿ العيف أختيػا

جعؿ العيني كاليكميف مثبل لكؿ متساكييف يجد أحدىما كيجد اآلخر يقكؿ الجد يؤثر في كؿ شيء 
حتى في العينيف تجمعيما بنية ثـ تصح أحداىما كتسقـ األخرل كيسكد اليـك اليـك ككبلىما ضكء 

اـ فجعمو الشمس يعني أف يـك العيد كسائر األياـ في الصكرة إال أف الجد اشيره مف بيف سائر األي
 يـك فرح كسركر 

  تصيده الضرغاـ فيما تصيدا  فكا عجبا مف دائؿ أنت سيفوي 

يريد بالدائؿ صاحب الدكلة يعني الخميفة أخرجو مخرج البفو كتامرو يقكؿ أما يخافؾ إذا تقمدؾ سيفا 
 كفي ىذا تفضيؿه لو عمى الخميفة ثـ ضرب ليذا مثبل فقاؿ 

 ده الضرغاـ فيما تصػيداتصي  كمف يجعؿ الضرغاـ لمصيد بازه

 أم مف اتخذ األسد صائدا يصيد بو أتى عميو األسد فصاده كالمعنى أنت فكؽ مف تضاؼ إليو 
 المينػدا كلك شئت كاف الحمـ منؾ  رأيتؾ محض الحمـ في محض قدرةو 

أم رأيتؾ خالص الحمـ في قدرة خالصة عف العجز كالمعنى أف حممؾ عف الجياؿ حمـ عف قدرة 
 لسمكت عمييـ السيؼ  كلك شئت

  كمف لؾ بالحر الذم يحفظ اليدا  كما قتؿ األحرار كالعفك عنيػـ

يعني أف مف عفا عف حر صار كأنو قتمو ألنو يسترقو بالعفك عنو فيذؿ لو كينقاد كىذا مف قكؿ 
بعضيـ غؿ يدان مطمقيا، كاسترؽ رقبةن معتقيا، كقكلو، كمف لؾ بالحر الذم يحفظ اليدا، أم مف 
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ؿ لؾ بالحر الذم يحفظ النعمة كيراعى حقيا كمف ركل يعرؼ فمعناه يعرؼ قدر العفك عنو يتكف
 حثو في أكؿ البيت عمى العفك ثـ ذكر قمة كجكد مف يستحؽ ذلؾ ثـ أكد ىذا بقكلو 

ف أنت أكرمت المئيـ تمردا  إذا أنت أكرمت الكريـ ممكتوي    كا 

لؾ إذا أكرمتو كالمئيـ إذا أكرمتو يزيد عتكا  يعني أف الكريـ يعرؼ قدر الكراـ فيصير كالمممكؾ
 كجرأةن عميؾ 

  مضر ككضع السيؼ في مكضع الندل  ككضع الندل في مكضع السيؼ بالعمي

أم كؿ يجازم كيعامؿ عمى ما يستحؽ فمف استحؽ العطاء لـ يستعمؿ معو السيؼ كمف استحؽ 
 القتؿ لـ يكـر بالعطاء كمف فعؿ ذلؾ أضر بعبله 

  كما فقتيـ حاالن كنفسان كمحتدا  لناس رأيا كحكمةن كلكف تفكؽ ا

يقكؿ أنت أعرؼ بمكاقع اإلساءة كاإلحساف مف كؿ انساف ألنؾ فكؽ كؿ أحد بالعقؿ كاإلصابة في 
األمكر كما أنؾ فكقيـ بالحاؿ إذ كنت أميران كبالنفس إذا كنت أعبلىـ ىمةن كباألصؿ إذ كنت مف 

 إصؿو شريؼو كمنصبو كريـ 
  فيترؾ ما يخفى كيكخذ ما بدا  ألفكار ما أنت فاعؿه يدؽ عمى ا

يعني أف ما تبتدعو مف المكاـر يخفى عمى أفكار الشعراء فيذكركف ما ظير منيا كيترككف ما خفى 
كليس يريد أف المقتديف بؾ في المكاـر يأخذكف ما ظير منؾ كيترككف ما خفى كلك أراد ذلؾ لما 

قاؿ ابف جنى ىذا البيت مثؿ قكؿ عمار الكبلبي، ما كؿ قكلي  أتى باألفكار كلقاؿ يدؽ عمى الكراـ
مشركحا لكـ فخذكا، ما تعرفكف كما لـ تعرفكا فدعكا، كقاؿ ابف فكرجة عمار الكبلبي محدث كقد 
أدرؾ زماننا كىك بجؿ بدكم أمي لحانة كىذا البيت مف أبياتو أكليا، ما ذا لقيت مف المستعربيف 

بتدعكا،إف قمت قافيةن بكران يككف ليا، معنى خبلؼ الذم قاسكا كما كمف، قياس نحكىـ ىذا الذم ا
ذرعكا، قالكا لحنت كىذا الحرؼ منخفض، كذاؾ نصب كىذا ليس يرتفع، كضربكا بيف عبد اهلل 

كاجتيدكا، كبيف زيدو فطاؿ الضرب كالكجع، فقمت كاحدةن فييا جكابيـ، ككثرة القكؿ باإليجاز ينقطع، 
فخذكا، ما تعرفكف كما لـ تعرفكا فدعكا، حتى يصير إلى القـك الذيف  ما كؿ قكلي مشركحا لكـ

غذكا، بما غذيت بو كالقكؿ يجتمع، فيعرفكا منو معنى ما أفكه بو، حتى كأني كىـ في لفظو شرع، 
كـ بيف قكمس قد احتالكا لمنطقـ، كبيف قكـو عمى إعرابيـ طبعكا، كبيف قكـو رأكا شيئا معاينةن، كبيف 

عض الذم سمعكا، إني غذيت بأرض ال تشب بيا، نار المجكس كال تبني بيا البيع، قكـو حككا ب
 فنقمو أبك الطيب إلى المدح كأقاـ دقة صنيعو في اقتناء المكاـر مقاـ دقة معنى الشعر 
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  فأنت الذم صيرتيـ لي حسدا  أزؿ حسد الحساد عني بكبتيػـ

لي حساد يحسدكنني كيقصدكنني بسكء  أم أنت أنعمت عمٌي النعـ التي صرت بيا محسكدا كظير
فاكفني شرىـ بأف تكبتـ كتخزييـ باألعراض عنيـ كنيييـ عف اساءة القكؿ فٌي كمعنى المصراع 

الثاني مف قكؿ أبي الجكرية العبدم، فما زلت تعطيني كما لي حاسد، مف الناس حتى صرت أرجى 
ةو، فزاد في كثرة حسادم، كقاؿ ابك كأحسد، ثـ تبعو الشعراء فقاؿ بشار، صحبتو في الممؾ أك سكق

نكاس، دعيني أكثر حاسديؾ برحمةو، إلى بمدو فيو الخصيب أمير، كقاؿ البحترم، كألبستني النعمى 
 التي غيرت أخي، عميَّ فأضحى نازحى الكد أجنبا، 

  ضربت بنصؿو يقطع الياـ مغمدا  إذا شد زندم حسف رأيؾ في يدم

ف ضربت بو كىك في غمده كالمعنى أنؾ إذا قكم ساعدم حسف رأيؾ قطع نصم ي ىاـ األعداء كا 
 إذا كنت نحسف الرأم في لـ أباؿ بالحساد كقميؿ مف إنكارؾ عمييـ يكفيني أمرىـ 

  فزيف معركضا كراع مسددا  كما أنا إال سميرم حممػتػوي 

ف حممتو مسددا مييأ  لمطعف يقكؿ أنا لؾ كالرمح الذم إف حممتو بالعرض زينؾ ككاف زينا لؾ كا 
 راع أعداءؾ يعني أنا لؾ زيف في السمـ كرمح في عدكؾ أنافح عنؾ بمساني 

  إذا قمت شعرا أصبح الدىر منشدا  كما الدىر إال مػف ركاة قػبلئدم

جعؿ شعره في حسنو كالقبلئد التي يتقمد بيا كالمعنى أف أىؿ الدىر كميـ يرككف شعرم كينشدكف 
 ره كىك يريد أىؿ الدىر كأخرج الكبلـ عمى الدىر تعظيما لشع
  كغنى بو مف ال يغني مغردان   فسار بو مف ال يسير مشمػران 

يعيف أف شعره ينشط الكسبلف إذا سمعو فيسير عمى سماع شعره مشمرا كالذم ال يغني إذا سمع 
 شعره طرب كغنى بو مغردا كالتغريد رفع الصكت لمتطريب.

  مادحكف مرددابشعرم أتاؾ ال  أجزني إذا أنشدت شعران فإنمػا

يقكؿ إذا أنشدؾ شاعر شعرا بمدحؾ فأعطني فإف ذلؾ الذم أنشدت يأتيؾ المادحكف فيأتكنؾ بيا 
كما قاؿ بشار، إذا أنشد حماد فقؿ أحسف بشار، ككما قاؿ أبك ىفاف، إذا أنشدكـ شعران فقكلكا أحسف 

تكف سكل حسفو مما فعمت الناس، كقاؿ أبك تماـ في غير ىذا المعنى، فميما تكف مف كقعةو بعد ال 
 مردد، 

  أنا الصائح المحكيُّ كاآلخري الصدل  كدع كؿ صكتو بعد صكتي فإننػي
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الصدل الصكت الذم يجيبؾ مف الجبؿ كأنو يحكي قكلؾ كصياحؾ كىذا مثؿ يقكؿ شعرم ىك 
 األصؿ كغيره كالصدل يككف حكايةن لصياح الصائح كليس بأصؿو أم فبل تباؿ شعر غيرم 

 عسجدا كأنعمت أفراسي بنعماؾ  ل خمفي لمف قؿ مالوي تركت السر 

يقكؿ بمغت بؾ إلى ما طمبت كاتخذت لخيمي نعاؿ الذىب مف أنعامؾ عمٌي كتركت السرم لغيرم 
 مف المقتريف المقميف يسركف إليؾ كما سريت 

 كمف كجد اإلنساف قيدان تقيدا  كقيدت نفسي في ذراؾ محبةن 

إلقامة بالمصراع الثاني كأف ذلؾ إحسانو إليو كما قاؿ الطائي، أقمت عندؾ حبا لؾ ثـ بيف سبب ا
كتركي سرعة الصدر اغتباطا، يدؿ عمى مكافقة الكركًد، ككقكلو أيضا، ىممي معمقة عميؾ رقابيا، 

 ،  مغمكلةه إف الكفاء إساري

  ككنت عمى بعد جعمتؾ مكعدان   إذا سأؿ اإلنساف أيامو الغػنػى

ى في دىره كعصره ككنت غائبا عنو فدىره يعده اإلعطاء بعد رجكعؾ يقكؿ إذا طمب اإلنساف الغن
كحضكرؾ إلى حضكرؾ إلى مستقر عزؾ فإنو يغنيو بعد ذلؾ أم الدىر يحيؿ عميؾ مف اقترح 
عميو الغني فيشير عميو باتيانؾ كما قاؿ أبك تماـ، شككت إلى الزماف نكؿ حالي، فارشدني إلى 

ب كاألكراد مف الفضؿ فقاؿ سيؼ الدكلة ما تقكؿ في ىذا عبد الحميد، كجرل ذكر ما بيف العر 
 كتحكـ يا أبا الطيب فقاؿ 

 فخيرىـ أكثرىـ فضػائبل  إف كنت عف خير األناـ سائبل

 تقديره خير األناـ أكثرىـ مف فضائؿ مف أنت منيـ يعني كائؿى 
  الطاعنيف في الكغا أكائبل  مف أنت منيـ يا ىماـ كائبل

بيمة فمـ يصرفو كما قاؿ ذك اإلصبع، كممف كلدكا عامر ذك الطكؿ كذك جعؿ كائؿ اسما لمق
العرض، فمـ يصرؼ عامر ألنو ذىب بو إلى القبيمة ثـ قاؿ ذك فرجع بو إلى الحي كقكلو أكائؿ أم 

أكائؿ األعداء كيجكز أف يككف حاال ليـ أم أنيـ السابقكف إلى الطعاف كمف ركل األكائؿ أراد 
 ء كصدكرىـ كسادتيـ ككبارىـ الطاعنيف كجكه األعدا

 قد فضمكا بفضمؾ القبائبل  كالعاذليف في الندل العكاذال

أم الذيف يعذلكف عذاليـ عمى البذؿ كصاركا أفضؿ القبائؿ بفضمؾ كككنؾ منيـ كقاؿ كقد دخؿ 
 رسكؿ ممؾ الرـك عمى سيؼ الدكلة في صفر سنة ثبلث كأربعيف كثمثمائة 
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  ال يصدؽ الكصؼ حتى يصدؽ النظر  تػوظمـ لذا اليـك كصػؼ قػبػؿ رؤي

أم أف كصفتو مف غير مشاىدةو لما جرل فيو كنت قد ظممتو كصدؽ الكصؼ مكقكؼ عمى صدؽ 
 النظر فإذا لـ أكف صادؽ النظر بالعياف كالمشاىدة لـ أكف صادؽ الكصؼ 

  إلى بساطؾ لي سمع كال بصري   تزاحـ الجيش حتى لـ يجد سببػان 

 خػبػري  معاينا كعياني كػمػو  كأغػيبػوفكنت أشيد مختػصٍّ 

يقكؿ كنت في ىذا اليـك أحضر الناس كالمختصيف بؾ ألني كنت شاىدا بشخصي ككنت أغيب 
المختصيف عيانا ألني غبت معاينةن حيث لـ أر ما يجرم كقكلو كعياني كمو خبر أم كنت أخبر 

 بما يجرم كما كنت أعايف 
 فكؾ عنو عنده ظفري ألف ع  اليـك يرفع ممؾ الرـك ناظرهي 

 كيركم اليـك يرفع ممؾ الرـك ناظره عمى أف الرفع لميـك كناظره بدؿ كما تقكؿ ضربت عبد اهلل رأسو 
 فبل يزاؿ عمى األمبلؾ يفتخري   فإف أجبت بشيء عف رسػائمػوً 

ـي    مف السيكؼ كباقي القـك ينتظري   قد استراحت إلى كقتو رقابيػ

ابيـ عف القطع إلى إنتياء مدة الصمح كسائر الناس الذيف كنت يقكؿ لما ىادنتيـ استراحت رق
 تغزكىـ ينتظركف الصمح أيضا كيجكز أف يككف المعنى ينتظركف كركد سيكفؾ عمييـ 

ـي    لكي تجـ رؤس القـك كالقصري   كقد تبدليا بالػقػكـ غػيرىػ

و المفعكؿ الثاني لمتبديؿ أم تعطي سيكفؾ بدال بيؤالء غيرىـ كأراد بالقـك الرـك كغيرىـ بالنصب ألن
كمف ركل غيرىـ بالكسر فيك عمى نعت القـك كالمعنى تعطي سيكفؾ بدال بقكـو غير الرـك كعمى 

ىذا قكلو بالقـك غيرىـ في محؿ المفعكؿ الثاني لمتبديؿ كالقـك غير الرـك كىذا الكبلـ مبني عمى أف 
يس في المغة بدلتو أعطيتو البدؿ إنما بدلتو كذا أك بكذا أعطيتو بدال مف شيء كاف لو قبؿ ىذا كل

ذا بدلنا آيةن مكاف آيةو كيبدؿ اهلل سيئاتيـ حسناتو  معنى بدلتو جعمت شيئا آخر مكانو كقكلو تعالى كا 
كتجـ تكثر كالقصر جمع قصرة كىي اصؿ العنؽ كمعنى البيت أنؾ قد تحارب غير الرـك كتدعيـ 

تيمكيـ كيجكز أف يككف تجـ بمعنى تستريح مف ضربؾ حتى يكثركا كتغبيـ ليتناسمكا ثـ تعكد إلييـ ف
إياىا ىذا الذم ذكرنا معنى قكؿ ابف جنى اف الضمير في تبدليا لمسيكؼ كىك غير صحيح في 

المغة كما ذكرنا كالصحيح في معنى ىذا البيت أف الضمير في تبدليا لمرـك يقكؿ تبدؿ الرـك بقكـ 
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تاؿ كعمى ىذا فقد صح المفظ ظير المعنى كال يجكز غيرىـ أم تجعؿ غيرىـ مكانيـ في القتؿ كالق
 نصب غيرىـ 

 المطري  جكد لكفؾ ثافو نالو  تشبيو جكدؾ باألمطار غاديةن 

يقكؿ إذا شبينا جكدؾ باألمطار التي تأتي بالغدكات كىي اغزرىا كاف ذلؾ جكدا ثانيا لكفؾ ألف 
  المطر يسير كيفتخر بأف يشبو بو جكدؾ 

 كما تكسب منيا نكرىا القمر  طالعةن  تكسب الشمس منؾ النكر

أم تستفيد الشمس منؾ النكر كما استفاد القمر النكر مف الشمس كقاؿ أيضا يمدحو بعد دخكؿ 
 رسكؿ الرـك عميو 

 يرد بيا عف نفسو كيشػاغػؿي   دركع لممًؾ الرـك ىذم الرسائؿ

ؾ بيا عف نفسو كيشغمؾ ثـ ىذه الرسائؿ التي أرسميا صاحب الرـك ىي لو بمنزلة الدركع ألنو يرد
 فسر ىذا الكبلـ كبينو فيما بعده فقاؿ 

 عميؾ ثناء سابػغ كفػضػائؿي   ىي الزرد الضافي عميو كلفظيا

أم الرسائؿ عمي درع سابغة كالمعنى تقـك في الرد عنو مقاـ الدرع كلفظيا ثناء عميؾ كفضائؿ لؾ 
 أم أنيا بما تضمنت مف خطبة الصمح معدكدة في فضائمؾ 

  كما سكنت مذ سرت فييا القساطؿي   أنى اىتدل ىذا الرسكؿ بأرضػوً ك 

 كيؼ أىتدم في أرض الرـك إلى الطريؽ كما أثارتو خيمؾ مف الغبار مذ سرت فييا بحالةو لـ تسكف 
  كلـ تصؼ مف مزج الدماء المناىؿي   كمف أم ماء كاف يسػقػي جػياده

 ر ممزكجا بالدماء أم لكثرة قتمؾ بأرض الرـك لـ يبؽ منيؿ أال صا
  كتنقد تحت الذعر منو المفاصؿي   أتاؾ يكاد الرأس يجحد عنػقػو

أتاؾ ىذا الرسكؿ كبعضو تبرأ مف بعض ألقدامو عمى المصير إليؾ ىيبةن لؾ كىك قكلو يكاد الرأس 
 يجحد عنقو كالمعنى يجحد عنقو كتنقطع مفاصمو باإلرتعاد منؾ 

  ذا ما عكجتو األفاكؿي إليؾ إ  يقـك تقكيـ السماطيف مشػيوي 

األفكؿ الرعدة يعني إذا عكجت الرعدة مشى الرسكؿ إليؾ ىيبةن لؾ قكمو تقكيـ السماطيف بيف 
 يديؾ.

  سميؾ كالخؿ الذم ال يزايؿي   فقاسمؾ العينيف منو كلحظو

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 513 

يعني بسميو السيؼ كىك الخؿ الذم ال يزايمو يقكؿ سيفؾ قاسمؾ عيني الرسكؿ كلحظو فكاف ينظر 
 ل عينيو إليؾ كباألخرل إلى السيؼ ثـ ذكر عمة ىذه المقاسمة بإحد

 كابصر منو المكت كالمكت ىائؿي   كأبصر منؾ الرزؽ كالرزؽ مطمعه 

 مػتػضػائؿي  ككؿ كميٍّ كاقػؼه   كقبؿ ما قبػؿ الػتػرب قػبػمػوي 

 أم متصاغر منضـ ىيبةن لؾ 
 ىماـ إلى تقبيؿ كمػؾ كاصػؿي   كأسعد مشتاؽو كأظفػر طػالػبو 

  صدكر المذاكي كالرماح الذكابؿي   مكاف تمنػاه الػشػفػاه كدكنػوي 

 أم كمؾ مكافه تتمنى الشفاه أف تقبمو كلكف يتعذر الكصكؿ إليو لكثرة ما دكنو مف الخيؿ كالرماح 
  عميؾ كلكف لـ يخب لؾ سائؿ  فما بمغتػو مػا أراد كػرامة

 سأؿ ذلؾ كأنت ال تخيب السائؿ أم لـ يصؿ إلى تقبيؿ كمؾ لكرامة بو عميؾ كلكنو 
  إليؾ العدل كاستنظرتو الجحافؿي   كأكبر منو ىمةن بػعػثػت بػو

يقاؿ أكبرتو أم استكبرتو قاؿ اهلل تعالى فمما رأينو أكبرنو يقكؿ اعداؤؾ الرـك استعظمت ىمة ىذا 
عساكرىـ الرسكؿ الذم بعثتو إليؾ يعني أنو كاف عظيـ اليمة حتى حممتو ىمتو عمى أف يأتيؾ ك 

طمبكا منو أف ينظرىـ كيميميا كيؤخرىا عف الحرب بقصد سيؼ الدكلة كشغمو عنيـ كالفصيح أف 
 يقاؿ بعثتو كحكى أبك عمٌي الفسكٌم أف بعثت بو لغةه 

  كعاد إلى أصحابو كىك عاذؿي   فاقبؿ مف أصحابو كىك مرسؿه 

محاربتيـ إياؾ كطمعيـ في  يقكؿ أقبؿ عندىـ ككاف مرسبل بإرساليـ فمما عاد إلييـ عذليـ عمى
 معارضتؾ حيف رأل جنكدؾ ككثرة عددؾ 

  كطابعو الرحمف كالمجد صاقؿي   تحير في سيؼو ربيعة أصػمػوي 

 رأل منؾ سيفا ربعيَّ األصؿ مطبكع الرحمف مصقكؿ فتحير إذا لـ ير سيفا قبمؾ بيذه الصفة 
  كال حدة مما تجس األنامؿي   كما لكنو مما تحصؿ مقػمةه 

المقؿ ال تحصؿ لكنو ألف األعيف ال تستكفيو بالنظر ىيبةن لو كقكلو، كأف شعاع عيف الشمس  يقكؿ
فيو، ففي أبصارنا عنو إنكسار، كال تجس األنامؿ حده كما يدجس حد السيؼ أله ليس سيفا في 

 الحقيقة 
  عمييا كما جاءت بو كالمراسؿي   إذا عاينتؾ الرسؿ ىانت نفكسيا
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ـ عيانا استحقركا انفسيـ كما أتكا بو مف اليدايا كمف أرسميـ إليؾ كقكؿ أم إذا رأتؾ رسؿ الرك 
 البحترم، لحظكؾ أكؿ لحظةو فاستصغركا، مف كاف يعظـ منيـ كيبخؿي، 

 الػطػكائؿي  لديو كال ترجى لديو  رجا الرـك مف ترجى النكافؿي كميا

مف عنده كال يرجى أف  الطكائؿ األحقاد كاحدتيا طائمة يقكؿ رجكا عفك مف يرجى كؿ الفكاضؿ
 يدرؾ لديو ثار 

 فاعؿي  فقد فعمكا ما القتؿ كاألسر  فإف كاف خكؼ القتؿ كاألسر ساقيـ

أم أف ساؽ الرسؿ إليؾ خكفيـ مف جيتؾ القتؿ كاألسر فقد فعمكا مف الذؿ كاالنقياد لؾ ما كانكا 
 يخافكنو في قتميـ كأسرىـ ثـ فسر ىذا فقاؿ 

  كجاؤكؾ حتى ما تراد السبلسؿي   دةه فخافكؾ حتى ما لػقػتػؿو زيا

أم خافكؾ خكفا لـ قتمتيـ لـ يزد خكفيـ عمى ذلؾ كجاؤكؾ طائعيف حتى ال تحتاج في أسرىـ إلى 
 السبلسؿ 

 كأنؾ بحر كالممكؾ جداكؿي   أرل كؿ م ممؾو إليؾ مصيرهي 

 فكابميـ طؿ كطمػؾ كابػؿي   إذا مطرت كمنؾ سػحػائب

 ة إليؾ كقميمؾ كثير باإلضافة إلييـ يعني أف كثيرىـ قميؿ باإلضاف
 نػازؿي  كقد لقحت حرب فإنػؾ  كريـ متى استكىبت ما أنت راكب

 يقكؿ أنت كريـ إذا سئؿ منؾ فرسؾ كقد اشتدت الحرب كىبتيا مع شدة حاجتؾ إلى الفرس 
 قػائؿي  كال تعطيف الناس ما أنػا  إذا الجكد أعط الناس ما أنت مالؾه 

ط الناس اشعارم فيسمخكا معانييا كىذا ليس بشيء ألنو ال يمكنو ستر قاؿ ابف جنى أم ال تع
أشعاره كاخفاؤىا عف الناس كأجكد الشعر ما سار في الناس كلكف المعنى ال تحكجني إلى مدح 

 غيرؾ 
 ضعيؼ يقاكيني قصير يطاكؿي   أفي كؿ يكـ تحت ضبني شكيعر

ؼ قصير يساكيني في القكة كىك تحت ىذا استفياـ تعجب كاستنكار يقكؿ أفي كؿ يكـ شكيعر ضعي
ضبني كالضبف الحضف كفي ىذا إشارة إلى استحقاره ذلؾ الشاعر حتى لك أراد أف يحممو تحت 

 ضبنو قدر عمى ذلؾ ثـ ىك مع قصكره عنو يباىيو بمدح سيؼ الدكلة 
  كقمبي بصمتي ضاحؾ منو ىازؿي   لساني بنطقي صامت عنو عػادؿ
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ف يقكؿ يعدؿ عنو لساني فبل أك ممو كال أىاجيو ألني ال أراه اىبل لذلؾ كقمبي يضحؾ منو يكىزؿ كا 
 كنت صامتا ال أبدم الضحؾ كاليزؿ ثـ بيف لـ يفعؿ ذلؾ فقاؿ 

  كأغيظ مف عاداؾ مف ال تشاكؿي   كأتعب مف ناداؾ مف ال تجػيبػو

 المتعاقػؿي  بغيض إلٌي الجاىؿ  كما التيو طبي فييـ غير أنػنػي

ادتي غير أني أبغض الجاىؿ الذم يتكمؼ كيرل أنو عاقؿ يعني بغضي إياىـ يقكؿ ليس التكبر ع
 يمنعني مف كبلميـ ال التكبر 

 كأكثر مالي أنني لؾ أمػؿي   كأكثر تييي أنني بؾ كاثػؽ

  يعيش بيا حؽ كييمؾ باطؿي   لعؿ لسيؼ الدكلة القـر ىبةن 

بو مف الكبلـ الركيؾ فييمؾ باطميـ  يقكؿ لعمو يتنبو بما أقكؿ فبل يستجيز مف الشعراء ما يأتكنو
 يعني شعرىـ كيبقى الحؽ يعني شعره 
  كىف الغكازم السالمات القكاتؿي   رميت عداه بالقكافي كفضػمػوً 

يقكؿ مدحتو بنشر فضائمو فكأني رميت بتمؾ القكافي التي ذكرت فييا فضائمو أعداءه فقتمتيـ غيظا 
مت اعداءه بالغيظ كالحسد كجعميا سالمةن ألنيا تصيب كحسدا ثـ جعؿ القكافي غكازم قكاتؿ حيث قت

 كال تصاب 
  كلك حاربتو ناح فييا الثكاكؿي   كقد زعمكا أف النجـك خكالػد

ف قيؿ أنيا  ف قيؿ أنيا كا  يقكؿ لك كانت النجـك جيشا ثـ حاربتو لقامت عمييا النكائح يعني أنيا كا 
 خالدة لك حاربتو لقتميا كأفناىا 

 المتنػاكؿي  كألطفيا لك أنو  لو لك أرادىاكما كاف أدناىا 

يقكؿ لك أراد النجـك لدنت منو كفي جميع النسخ كألطفيا برد الكناية إلى النجـك كال معنى لو 
كالصحيح كألطفو برد الكناية إلى الممدكح أم ما ألطفو لك تناكؿ النجـك عمى معنى ما أحذقو 

 األمر أم رفيؽ يعني أنو يحسنو كليس باخرؽ  كأرفقو بذلؾ التناكؿ مف قكليـ فبلف لطيؼ بيذا
 القػنػابػؿي  إذا لثمتو بالغبار  قريب عميو كؿ ناء عمى الكرل

يقكؿ قريب عميو كؿ بعيد عمى غيره إذا شد غبار الجيش عمى كجيو المثاـ كالقنابؿ جماعات الخيؿ 
 كاحدىا قنبمة 

  اغؿي كليس ليا كقتان عف الجكد ش  تدبر شرؽ األرض كالغرب كفوي 
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يقكؿ تدبير ممالؾ الشرؽ كالغرب بكفو فإنو بسيفو كقكة يده يدبرىا كمع كؿ ىذا الشغؿ العظيـ ليس 
ف عظـ شغمو كما قاؿ البحترم، تبيت  ليا شيء يشغميا كقتا عف الجكد أم ال يغفؿ عف الجكد كا 

، لمجدؾ يكما أف يبيت عمى شغؿ، كتيكس ابف فكرجة في ىذا ال بيت عمى شغؿو كليس بضائرو
فركل كليس ليا كقت رفعا كشاغؿ صفتو قاؿ كفيو معنى لطيؼ ليس يكديو المفظ إذا نصب الكقت 
كذلؾ أنو يريد ليذه الكؼ الشرؽ كالغرب كما يحكيانو كليس ليا كقت يشغميا عف المجد ككؼ تممؾ 

اىؿ الشرؽ كالغرب بأف تممؾ ما ىك أخؼ منيما أكلى كىذا الذم قالو باطؿ محاؿ ال يقكلو غير ج
  كالكجو نصب كقتا ألنو ظرؼ لشاغؿ 

  فمف فر حربان عارضتو الغكائؿي   يتبع ىراب الػرجػاؿ مػرادهي 

الذم ييربكف منو يتبعيـ ىمتو فييمككف بسبب مف األسباب كىك قكلو فمف فر حربا أم محاربا كىك 
قبمتو غائمة نصب عمى الحاؿ يقاؿ فبلف حرب لفبلف إذا كاف معاديا لو عارضتو الغكائؿ أم است

 تيمكو 

  تمقاه منو حيث ما سار نائؿي   كمف فر مف إحسانو حسدان لو

 أم لعمـك نائمو األرض استقبمو حيث ما تكجو نائؿ منو 
  لو كامبل حتى يرل كىك شامؿي   فتى ال يرل إحسانو كىك كامػؿه 

 إحسنو الكامؿ عنده غير كامؿ حتى يككف عاما يشتمؿ الناس جميعا 
 الحبلحػؿي  فأنت فتاىا كالمميؾ  لعرباء رازت نفكسياإذا العرب ا

العرب العرباء العاربة القديمة المحض يقكؿ إذا اختبركا نفكسيـ عند الجكد كالشجاعة كنت فتاىـ 
 كسيدىـ ألنؾ أجكدىـ كأشجعيـ كالمميؾ الممؾ كالحبلحؿ السيد 

 بأمرؾ التفت عميؾ القبػائؿ  أطاعتؾ في أركاحيا كتصرفت

ذؿ أركاحيـ يقكؿ ىـ لؾ مطيعكف كلك أمرتيـ ببذؿ األركاح كمعنى التفت عميؾ القبائؿ أم في ب
أحاطت بؾ مف حيث النسب فأنت كسيط فيما بينيـ كيجكز أف يريج أنيـ أنضمكا إليؾ كأحاجكا بؾ 

 طاعةن لؾ 
  كما تنكت الفرساف إال العكامؿي   ككؿ أنابيب القػنػا مػدد لػو

ا يتأتى بجميع الرمح كما لـ يعاكف بعض الرمح بعضا لـ يحصؿ الطعف ىذا مثؿ يقكؿ الطعف إنم
كلكف العكامؿ ىي التي تصيب الفرساف ألف السناف فييا كذلؾ القبائؿ كميـ مدد لؾ كالعمؿ مف 
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فأنت منيـ كالعامؿ مف الرمح كىذا يقكم المعنى الثاني في البيت الذم قبمو كىذا مف قكؿ بشار، 
اء، ككعكب القناة تحت السناف، كقد قاؿ البحترم، كالرمح فيو بضع عشرة خمقكا سادةن فكانكا سك 

 فقرةن، منقادةن تحت السناف األصيد، 
 الػشػمػائؿي  إليؾ انقيادا القتضتو  رأيتؾ لك لـ يقتًض الطعف في الكغى

يقكؿ إف لـ يطعؾ الناس خكفا مف طعنؾ أطاعكؾ حبا لشمائمؾ أم أف كرمؾ كحسف أخبلقؾ 
 اعتؾ مف الطعاف في القتاؿ أدعى إلى ط

  مف الناس طرا عممتو المناصؿي   كمف لـ تعممو لؾ الذؿ نفػسػو

أم مف لـ يتذلؿ لؾ طكعا كرغبةن تذلؿ لؾ خكفا كرىبة كأنفذ سيؼ الدكلة إلى أبي الطيب قكؿ 
ف ىي جمبت، فتىن غير محجكب الغني  الشاعر، سأشكر عمرا إف تراخت منيتي، أيادم لـ تمنف كا 

ديقو، كال مظير الشككل إذا النعؿ ذلت، رأل خمتي مف حيث يخفى مكانيا، فكانت قذل عف ص
 عينيو حتى تجمت، كسألو أجازتو فقاؿ كرسكلو كاقؼ 

  ممات لحيٍّ أك حيكة لميتً   لنا ممؾ ال يطعنـ النـك ىموي 

 أكلياءه  أم ما يشتغؿ بالنكـ إنما ىمتو الحرب كالجكد فيك يميت بقتالو اعداءه كيحيى بنكالو
 إذا ما رأتو خمة بؾ قرت  كيكبر أ، تقذل بشيء جفكنو

ىذا كالرد عمى األكؿ في قكلو فكانت قذل عينيو يقكؿ ىك أكبر مف أف يتأذل بشيء يعني أف 
 األشياء تصغر عف اجتبلب كراىتو فما خالؼ إرادتو عدـ 

 كدكلتػي فإف نداه الغمر سيفي  جزل اهلل عني سيؼ الدكلة ىاشـو 

  ّّْؿ يذكر كقعتو ببني كبلب في جمادم االخرة سنة كقا
  كغيرؾ صارما ثمـ الضراب  بغيرؾ راعيا عبػث الػذئاب

يريد عبث الذئاب بغيرؾ في حاؿ رعيو كسياستو كثمـ الضراب غيرؾ في حاؿ قطعو أم إذا كنت 
ذا كنت أنت الصاـر لـ يثممؾ الضرب كالمعنى إذا كنت  أنت الراعي لـ تعبث الذئاب بسكامؾ كا 

 الحافظ لرعيتؾ لـ يحـ حكليـ أحد بما يضرىـ خكفا منؾ 
  فكيؼ تحكز أنفسيا كبلبي   كتممؾ أنفس الثقميف طػرا

 يقكؿ أنت ممؾ الجف كاألنس فكيؼ يككف لبنى كبلب ممؾ أنفسيـ ثـ ذكر عذرىـ فقاؿ 
  يعاؼ الكرد كالمكت الشرابي   كما ترككؾ معصيةن كلػكػف
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 منؾ ال عصيانا لؾ يريد حيف ىربكا لما طمبيـ  أم إنما ترككؾ خكفا
  تخكؼ أف تفتشو السحابي   طمبتيـ عمى األمكاه حتػى

أم تتبعت أمكاه البادية لطمبيـ حتى خاؼ السحاب أف تفتشو تطمبيـ عنده لما كاف الماء في 
 السحاب 

  تخب بؾ المسكمة العرابي   فبت لياليا ال نػـك فػييػا

 ربية المعممة يعني ذكات الشيات في طمبيـ أم تعدك بؾ الخيؿ الع
  كما نفضت جناحييا العقابي   ييز الجيش حكلؾ جانػبػيو

 شبو كىك في قمب الجيش كالجيش حكلو يضطرب لمسير بعقابو تيز جناحييا 
  أجابؾ بعضيا كىـ الجكابي   كتسأؿ عنيـ الفكات حػتػى

ـ في الفمكات كسؤاليا عنيـ كجعؿ ظفره أم لـ يكف ىناؾ سؤاؿ كال جكاب كلكنو جعؿ طمبو إياى
 بيـ كالجكاب منيـ 

  ندل كفيؾ كالنسب القرابي   فقاتؿ عف حريميـ كفػركا

أراد أف ندل كفيو كقرب النسب قاما ليـ مقاـ مف يذب عنيـ كيقاتؿ دكنيـ كذلؾ أنو ظفر بالنساء 
 كالحـر فأحسف الييف كحماىف عف السبي الجؿ النسب بينو كبينيف 

  كأنيـ العشائر كالصحاب  فييـ سمفي معػد كحفظؾ

يريد أنؾ حفظت فييـ القرابة التي بينؾ كبينيـ مف جانب ربيعة كمضر ابني نزار بف معد كأنيـ 
 عشائرؾ كأصحابؾ 

  كقد شرقت بظعنيـ الشعابي   تكفكؼ عنيـ صـ العكالػي

 أم تكؼ عنيـ الرماح كقد امتؤلت شعاب الجباؿ بظعنيـ كنسائيـ 
  كأجيضت الحكائؿ كالسقابي   ت األجنة في الػكالياكأسقط

أم لشدة ما لحقيـ مف العتب في اليرب اسقطت نساؤىـ أكالدىف في برادع اإلبؿ كأسقطت نكقيـ 
اإلناث كالذككر مف أكالدىا كالكاليا جمع كلية كىي كساء يطرح عمى ظير البعير كأجيطت الناقة 

 ىي األنثى مف أكالد اإلبؿ كالسقب الذكر منيا كلدىا رمت بو سقطا كالحكائؿ جمع حائؿ ك 
  ككعب في مياسرىـ كعابي   كعمرك في ميامنيـ عػكر
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عمرك قبيمة ذىبت ذات اليميف كتفرقت فصارت عمركا ككعب ذىبت ذات اليسار كتفرقت فصارت 
 كعابا كما قاؿ معاكية بف مالؾ، فأمسى كعبيا كعبان ككانت، مف الشناف قد دعيت كعابا، 

  كخاذليا قريط كالضباب  خذلت أبك بكر بنييػاكقد 

ىؤالء بطكف بني كبلب كجعؿ أبا بكر بف كبلب قبيمة فمذلؾ أنث كالمعنى أف بعضيـ خذؿ بعضا 
 لتشاغميـ بأنفسيـ 

  تخاذلت الجماجـ كالرقاب  إذا ما سرت في آثار قػكـ

ذا تأخرت الجمجمة كالرقبة فقد تأخر اإلنساف أم لما سرت  قاؿ ابف جنى أصؿ التخاذؿ التأخر كا 
ف كانت في الحقيقة قد اسرعت قاؿ أبك الفضؿ  كراءىـ كاف رؤسيـ تأخرت الدراكؾ إياىـ كا 

العركضي ما أبعد ما كقع مف الصكاب كتخاذؿ الجماجـ كالرقاب ىك أف يضربيا بالسيؼ فيقطعيا 
إلى نحك ىذا القكؿ كيفصؿ بينيما فتساقط فكاف كؿ كاحد منيما خذؿ صاحبو كقد رجع أبك الفتح 

فذكر قريبا مف ىذا كعندم في معنى ىذا البيت غير ما ذكراه كىك أنو يقكؿ أف الرؤكس تتبرأ مف 
األعناؽ كاألعناؽ منيا خكفا منؾ فبل يبقى بينيما التعاكف كما قاؿ أيضا، أتاؾ يكاد الرأس يجحد 

أبيات كقاؿ، ككنت إذا نيدت عنقو، البيت كقد مر كىذا المعنى اراد الخكارزمي فذكره في ثبلثة 
، كأكجبت السياسة أف يبيدكا، تبرأت الحيكة إليؾ منيـ، كجاء إليؾ يعتذر الحديد، كطمقت  لغزك قـك

 الجماجـ كؿ قحؼ، كأنكر صحبة العنؽ الكريد، 
 عمييف القبلئد كالمبلب  فعدف كما أخذف مكرمات

ي كىي سيئة المعرل، بصف المبلب ضرب مف الطيب كىك فارسي معرب كمنو قكؿ جرير، تطم
الكبر تحسبو مبلبا، يقكؿ عادت النساء إلى أماكنيف لـ يصب منيف شيء مف حمييف كما عمييف 

 مف الطيب 
  كأيف مف الذم تكلى الثكاب  يثبنؾ بالذم أكليت شػكػرا

 يشكرنـ بإحسانؾ إلييف كأيف مكقع الثكاب مما تكليو أم أف إحسانؾ ال يقابؿ بشيء 
  كال في صكنيف لديؾ عاب  إليؾ شينػا كليس مصيرىف

 كيركم سبيا كيركم ككنيف أم صيانتؾ إياىف لـ تعبيف 
  إذا أبصرف غرتؾ إغتراب  كال في فقدىف بني كػبلب

 يقكؿ ال غربة عمييف إذا رأينؾ كأف بعدف عف أزكاجيف كأقاربيف 
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  تصيبيـ فيكلمؾ المصاب  ككيؼ يتـ بأسؾ في أناس

ذا كانت الحالة ىذه فإصابتؾ إياىـ يقكؿ ال يتـ فييـ  بأسؾ ألنؾ متى أصبتيـ بمكركه آلمؾ ذلؾ كا 
إصابة نفسؾ كىذا كقكؿ الحارث بف كعمة، كلئف سطكت ألكىنف عظمي، ككقكؿ العديؿ بف الفرج، 

ف أؾ قد  ني كأف عاديتيـ كجفكتيـ، لتألـ مما عض أكبادىـ كبدم، ككقكؿ قيس بف زىير، كا  كا 
 أقطع بيـ إلى بناني،  بردت بيـ غميمي، فمـ

  فإف الرفؽ بالجاني عتاب  ترفؽ أييا المكلى عمييػـ

ف جنكا فإف مف رفؽ بمف جنى عميو كاف ذلؾ الرفؽ عتابا كذلؾ أف الرفؽ  يقكؿ ارفؽ بيـ كا 
 بالجاني كالصفح عنو يجعمو عبدا لؾ كما قاؿ، كما قتؿ األحرار كالعفك عنيـ، 

نيـ عبيدؾ حيث كػانػكا  عك لحادثة أجابػكاإذا تد  كا 

 بأكؿ معشر خطئكا فتابكا  كعيف المخطئيف ىـ كليسكا

 كىجر حيكتيـ ليـ عقاب  كأنت حيكتيـ غضبت عمييـ

 أم أنت الذم بؾ بقاؤىـ فإذا غضبت عمييـ فقد غضبت عمييـ حياتيـ كال عقكبة فكؽ ىجر الحياة 

  كلكف ربما خفي الصكاب  كما جيمت أياديؾ البػكادم

 يجيمكا بعصيانؾ سكابؽ نعمؾ كلكف قد يخفى الصكاب عمى اإلنساف فيأتي غير الصكاب  يقكؿ لـ
  ككـ ذنب مكلده اقتراب  ككـ ذنب مػكلػده دالؿ

يقكؿ قد يتكلد مف الدالؿ الذنب فيأتي صاحبو بذنب كىك يحسبو دالال كقد يككف بعد سببو القرب 
 إلييـ فأتكا في ذلؾ بما صار ذنبا كجناية منيـ كىذا اعتذار ليـ أم أنيـ أدلكا عميؾ لفرط إحسانؾ 

  فحؿ بغير جارمو العذاب  كجـر جره سفيػاء قػكـ

يقك لكـ جـر جناه السفياء فنزؿ العذاب بغير مف جنى كما قاؿ اآلخر، جنى ابف عمؾ ذنبا 
فابتميت بو، إف الفتى بابف عـ السكء مأخكذ، كقاؿ البحترم، تصد حياء أف تراؾ بأعيف، جنى 

 الذنب عاصييا فميـ مطيعيا، 
  فقد يرجك عميا مف يياب  فإف ىابكا بجرميـ عمػيا

 يقكؿ إف خافكه بسبب جرميـ فإنو يرجى كما يياب ألنو جكاد مييب 
ف يؾ سيؼ دكلة غير قيس  فمنو جمكد قيس كالثػياب  كا 
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اكتسكا بما خمع يقكؿ إف لـ يكف سيؼ دكلتيـ فيك كلي نعمتيـ ألف جمكدىـ تنبت بإنعامو عمييـ ك 
 عمييـ مف الثياب 

  كفي أيامو كثركا كطابكا  كتحت ربابو نبتكا كأثػكا

الرباب غيـ يتعمؽ بالسحاب مف تحتو يضرب إلى السكاد كمنو قكؿ الشاعر، كأف الرباب دكيف 
السحاب، نعاـ تعمؽ باألرجؿ، يعني أنيـ تربكا بنعمتو كنشؤكا في إحسانو كالنبت إنما يمتؼ بماء 

 حاب كاثكا مف األثاثة يقاؿ نبت أثيث كشعر أثيث الس
  كذؿ ليـ مف العرب الصعاب  كتحت لكائو ضربكا األعػادم

أم إنما تمكنكا مف األعداء بحشمتو كانتسابيـ إلى خدمتو حتى انقاد ليـ مف العرب الذم ال 
 ينقادكف ألحد 

  ثناه عف شمكسيـ ضباب  كلك غير األمير غزا كبلبا

كشككتيـ كأف غير سيؼ الدكلة لك أتاىـ لما ظفر بيـ ككنى بالشمكس عف النساء يذكر قكتيـ 
كبالضباب عف المحاماة دكنيف ألف الضباب يستر الشمس كيحكؿ عف النظر إلييا كيجكز أف 
باحة  يككف ىذا مثبل معناه لك غزاىـ غيره لكاف لو مشغؿ بما يمقى منيـ قبؿ الكصكؿ إلييـ كا 

يستقبمو مف قميميـ ما كاف يمنعو مف الكصكؿ إلى الذيف ىـ أكثر منيـ  حريميـ كمعناه أنو كاف
 فجعؿ الضباب مثبل لمرعاع كالشمكس مثبل لمسادة 

  يبلقي عنده الذئب الغراب  كالقى دكف ثأييـ طعػانػا

الثأم جمع ثأية كىي الحجارة حكؿ البيكت يأكم إلييا الراعي ليبل كفييا مرابض الغنـ كمبارؾ اإلبؿ 
لـ يكف يصؿ إلى ىذا المكضع منيـ ككاف يبلقي قبؿ الكصكؿ إليو طعانا يكثر بو القتمى حتى أم 

 يجتمع عمييـ الذئب كالغراب 
  كيكفييا مف الماء السراب  كخيبل تغتذل ريح المكامي

أم لقي خيبل تعكدت قطع المفاكز عمى غير عمؼ كماء حتى كاف غذاءىا الريح كماؤىا السراب 
 مرة معكدة قمة العمؼ كالماء ألنيا عراب مض

  فما نفع الكقكؼ كال الذىاب  كلكف ربيـ أسػرل إلػييػـ

ف ىربكا  أم ما نفعيـ الكقكؼ في ديارىـ لمدفاع كالمحاماة كال الذىاب لميرب ألنيـ أف كقفكا قتمكا كا 
 أدرككا 
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  كال خيؿ حممف كال ركاب  كال ليؿ أجػف كال نػيػار

أخفاىـ نيار كال حممتيـ خيؿ كال ركاب ألف سيؼ الدكلة طمبيـ ىذا  أم لـ يسترىـ عنو ليؿ كال
 كقكلو، تخاذلت الجماجـ كالرقاب، 
  لو في البر خمفيـ عباب  رميتيـ ببحر مػف حػديد

 جعؿ جيشو كبحر حديد لكثرة ما عميو مف األسمحة ثـ جعميـ يمكجكف خمفيـ في سيرىـ كراءىـ 
  يـ ترابكصبحيـ كبسط  فمساىـ كبسطيـ حػرير

 أم أتاىـ مساؤىـ يفترشكف الحرير فبيتيـ كقتميـ ليبل حتى جدلكا عمى األرض مقتكليف مع الصباح 
  كمف في كفو منيـ خضاب  كمف في كفو منيػـ قػنػاة

عطاء باليد   أم صار الرجاؿ كالنساء تخاذال كانقيادا كا 
  كمف أبقى كأبقتو الحراب  بنك قتمى أبيؾ بأرض نجػد

 كاف مف أبي الييجاء كالد سيؼ الدكلة مع بني كبلب مف الحرب  يريد ما
  كفي أعناؽ أكثرىـ سخاب  عفا عنيـ كأعتقيـ صغػارا

يريد أف كالدؾ قتؿ آباءىـ كعفا عف األبناء فأعتقيـ كىـ صغار متقمدك قبلئد كالسخاب قبلدة مف 
 قرنفؿ يمبسيا الصبياف 

 ابككؿ فعاؿ كمكـ عج  فكمكـ أتى مأتػى أبػيو

أم ىـ تقيمكا آباءىـ في الخطأ كأنت تقيمت أباؾ في العفك ففعميـ عجب حيف عصكؾ كلـ يعتبركا 
 بآبائيـ كفعمؾ أيضا عجب في المف عمييـ كاإلبقاء عمى باقييـ 

  كمثؿ سراؾ فميكف الطبلب  كذا فيسر مف طمب األعادم

  ّّْكقاؿ يمدحو كيذكر بناءه ثغر الحدث كمنازلتو أصناؼ الرـك سنة 
 المكاـر كتأتي عمى قدر الكراـ  عمى قدر أىؿ العـز تأتي العزائـ

العزيمة ما يعـز عميو مف األمر يقكؿ العزائـ إنما تككف عمى قدر أصحاب العـز فمف كاف كبير 
اليمة قكم العـز عظـ األمر الذم يعـز عميو ككذلؾ المكاـر إنما تككف عمى قدر أىميا فمف كاف 

ذا أكـر كاف ما يأتي و مف المكرمات أعظـ كالمعنى أف الرجاؿ قكالب األحكاؿ فإذا صغركا صغرت كا 
قداـ  كبركا كبرت كىذا كقكؿ عبد اهلل بف طاىر، إف الفتكح عمى قدر الممكؾ كىمات الكالة كا 

 المقاديـ، 
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  كتصغر في عيف العظيـ العظائـ  كتعظـ في عيف الصغير صغارىا

 غير القدر كعظاميا صغيرة في عيف العظيـ القدر أم صغار األمكر عظيمة في عيف الص
  كقد عجزت عنو الجيكش الخضاـر  يكمؼ سيؼ الدكلة الجػيش ىػمػو

يكمؼ جيشو ما في ىمتو مف الغزكات كالغارات كال يقـك بتحمؿ ذلؾ الجيكش الكثيرة ألف ما في 
ة الجيكش كالبحكر ال ىمتو ليس في طاقة البشر تحممو كالخضـر الكثير العظيـ كالركاية الصحيح

نما أتى مف لفظ الخضاـر ظنا أف الخضـر ال يككف إال  كجو لو في المعنى كمف ركاه غالط كا 
 صفة لمبحر كالخضـر الكثير مف كؿ شيء 
 كذلؾ ما ال تدعيو الضراغـ  كيطمب عند الناس ما عند نفسو

 ذم عنده مف الشجاعة يطمب عند الناس ما عنده مف الشجاعة كالبأس كاألسكد ال تعدم ذلؾ ال
  نسكر المبل أحداثيا كالقشاعـ  يفدم أتـ عػمػرا سػبلحػو

يريد بأتـ الطير عمرا النسكر كقد فسره بالمصراع الثاني كالقشعـ المسف مف النسكر يعني أف 
 النسكر تقكؿ ألسمحتو فديناؾ بأنفسنا ألنيا كفتيا التعب في طمب األقكات كقد فسر ىذا فقاؿ 

 كالقػكائـ كقد خمقت أسيافو  مؽ بغير مخالبكما ضرىا خ

يقكؿ ما ضر األحداث مف النسكر يعني الفراخ كالقشاعـ كىي المسنة التي ضعفت عف طمب 
الرزؽ كخص ىذيف النكعيف لعجزىا عف طمب القكت يقكؿ فميس يضرىا أف ال مخالب ليا قكية 

أف يككف المعنى كما ضرىا لك خمقت مفترسة بعد أف خمقت أسيافو فإنيا تقكـ بكفاية قكتيا كيجكز 
بغير مخالب كما يقكؿ ما ضر النيار ظممتو مع حضكرؾ كليس النيار بمظمـ كلكنؾ تريد ما ضره 

 لك خمؽ مظمما 
 الػغػمػائـ كتعمـ أم الساقييف  ىؿ الحدث الحمراء تعرؼ لكنيا

احمرت بدماء الرـك  الحدث أسـ قمعة معركفة بناىا سيؼ الدكلة في الرـك كقكلو الحمراء ألنيا
كذلؾ إنيـ غمبكا عمييا كتحصنكا بيا فأتاىـ سيؼ الدكلة كقتميـ فييا حتى احمرت بدمائيـ فقاؿ 

المتنبي ىؿ تعرؼ الحث لكنيا يعني أنو غير ما كاف مف لكنيا بالدـ كىؿ تعمـ أم الساقييف يسقييا 
قاؿ اليذلي، عصيت إلييا القمب الغمائـ أـ الجماجـ كحذؼ ذكر الجماجـ اكتفاء بذكر الغمائـ كما 

إني ألمرىا، مطيع فما أدرم أرشد طبلبيا، أراد أرشد أـ غي كقد بيف ىذا المعنى في البيت الثاني 
 فقاؿ 
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  فمما دنا منيا سقتيا الجماجـ  سقتيا الغماـ الغر قبؿ نزكلو

  كمكج المنايا حكليا متبلطـ  بناىا فأعمى كالقنا يقرع القنا

لمسمميف تقارع رماح الرـك كالعسكراف يتقاتبلف كالمنايا تسمب األركاح كاستعار ليا بناىا كرماح ا
 مكجا متبلطما لكثرتيا كالبحر إذا تبلطمت أمكاجو 

 تمتئـ كمف جثث القتمى عمييا  ككاف بيا مثؿ الجنكف فأصبحت

ا فبل تزاؿ الفتنة جعؿ اضطراب الفتنة فييا جنكنا ليا كذلؾ أف الرـك كانكا يقصدكنيا كيحاربكف أىمي
بيا قائمة فمما قتؿ سيؼ الدكلة الرـك كعمؽ القتمى عمى حيطانيا سكنت الفتنة كسمـ أىميا فجعؿ 

 جثث القتمى كالتمائـ عمييا حيث اذىبت ما بيا مف الجنكف كىك سككف الفتنة 
  عمى الديف بالخطى كالدىر راغـ  طريدة دىر ساقيػا فػرددتػيػا

الدىر طردىا الدىر بأف سمط عمييا الرـك حتى خربكىا فأعدت بناءىا أم ىذه القمعة طريدة 
 كرددتيا عمى أىؿ الديف فرغـ الدىر حيف خالفتو فيما قصد كاراد 

  كىف لما يأخذف منؾ غكاـر  تفيت الميالي كؿ شيء أخذتو

تككف  يقكؿ الميالي إذا أخذت شيئا ذىبت بو فإف أخذت منؾ غرمت ألنؾ تمزميا الغرامة كيجكز أف
تفيت مخاطبة كعمى ىذا ركل أخذتو بالتاء يقكؿ إذا سمبت الميالي شيئا أفتو عمييا فمـ تقدر عمى 

استرداده منؾ كىي إذا أخذت منؾ شيئا غرمتو يعني أنت أقكل مف الدىر فإنو ال يقدر عمى 
كاتر،  مخالفتؾ كىذا مف قكؿ بعضيـ، فما أدرؾ الساعكف فينا بكترىـ، كال فاتنا مف سائر الناس

 كقاؿ الطرماح، إف نأخذ الناس ال تدرؾ أخيذتنا، أك نطمب نتعد الحؽ في الطمب، 

  مضى قبؿ أف تمقي عميو الجكاـز  إذا كاف ما تنكيو فعبل مضػارعػا

إذا نكيت أمرا تفعمو ككاف فعبل مضارعا غير ماض كالنحكيكف يسمكف الفعؿ المستقبؿ مضارعا 
ـ ذلؾ الفعؿ كأراد بالجكاـز لـ كال كلـ األمر أم إذا نكل أمرا مضى ذلؾ الذم نكيتو قبؿ أف يجز 

يفعمو مضى قبؿ أف يقاؿ لو ال تفعؿ ألنو يسبؽ بما ييـ بو نيي الناىيف كعذؿ العاذليف كقبؿ أف 
 يؤمر بو فيقاؿ ليفعؿ كذا كليعط فبلنا كلينجز ما كعد بو أم يسبؽ ما ينكل فعمو ىذه األشياء 

 كدعػائـ كذا الطعف آساس ليػا  س ىدمياككيؼ ترجى الرـك كالرك 

يقكؿ كيؼ يرجكف ىدـ ىذه القمعة كىي محركسة بطعانؾ فالطعف ليا كاآلساس كالدعائـ حيث 
 حرس بيا كما يحرس البناء باآلساس كالدعائـ 
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  فما مات مظمـك كال عاش ظالـ  كقد حاكمكىا كالمنايا حػكاكػـ

الظالـ كأبقت المظمـك كالظالـ الذم قصد ىدميا كالمظمـك  حاكمكىا يعني القمعة إلى المنايا فقتمت
القمعة المقصكدة باليدـ كجعؿ الحركب حاكمة كجعؿ الحدث كالرـك خصميف فحكمت الحركب 

 لمقمعة بالسبلمة كلمرـك باليبلؾ 
  سركا بجياد ما ليف قكائـ  أتكؾ يجركف الحديد كأنيـ

 ـ ال قكائـ ليا إذ ال ترل ألنيا مستكرة بالتجافيؼ أم لكثرة الحديد عمييـ كعمى خيميـ كاف خيمي
 كالػعػمػائـ ثيابيـ مف مثميا  إذا برقكا لـ تعرؼ البيض منيـ

يعني الرـك جعميـ يبرقكف بكثرة الحديد عمييـ كقكلو لـ تعرؼ البيض منيـ أم ال يفرؽ بيف سيكفيـ 
ر ىذا بقكلو ثيابيـ مف مثميا كبينيـ ألف عمائميـ البيض كثيابيـ الدركع فيـ كالسيكؼ كقد فس

 كالعمائـ 
 زمػاـز كفي أذف الجكزاء مػنػو  خميس بشرؽ األرض كالغرب زحفو

يعني أنيـ لكثرتيـ عمكا الشرؽ كالغرب كبمغت أصكاتيـ الجكزاء كخصيا بالذكر مف سائر البركج 
 ألف الجكزاء عمى صكرة إنساف كالزماـز األصكات التي ال تفيـ لتداخميا 

  فما تفيـ الحداث إال التراجـ  يو كؿ لػسػف كأمةتجمع ف

المسف المغة كمنو قرآءة أبي السماؾ العدكم كما أرسمنا مف رسكؿ إال بمسف قكمو كالمعنى أنو 
أجتمع في ىذا الجيش كؿ جيؿ مف الناس كأىؿ كؿ لغة مف المغات فإذا كمـ جيؿ منيـ مف ليس 

حداث جمع حادث كىك بمعنى متحدث كمنو قكؿ مف أىؿ لغتو احتاج إلى مترجـ يترجـ لو كال
المجنكف، أتيت مع الحداث ليمى فمـ أبف، فأخميت فاستعجمت عند خبلئي ذىبت فمـ أصبر كعدت 

 فمـ أبف، جكابا كبل اليكميف يكـ بآلئي، 
  فمـ يبؽ إال صاـر أك ضباـر  فممو كقت ذكب الغش نػاره

رب فيو كبيف الرـك يقكؿ ما كاف مغشكشا ىمؾ يتعجب مف ذلؾ الكقت الذم قامت الذم قامت الح
كتبلشى كأنو ذاب بنار الحرب كلـ يبؽ إال سيؼ قاطع أك رجؿ شجاع كعنى بالغش الضعاؼ مف 

 الرجاؿ كاألسمحة كقد فسر ىذا فيما بعد فقاؿ 
  كفر مف الفرساف مف ال يصادـ  تقطع ما ال يقطع الدرع كالقنػا
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اضيا يقطع الدركع كالرماح كىرب الجبناء الذيف ال يقاتمكف يقكؿ تكسر مف السيكؼ ما لـ يكف م
كمف ركل فقطع أراد الكقت يعني أف الكقت كاف صعبا لـ يبؽ معو إال الخمص مف الرجاؿ 

 كاألسمحة كما قاؿ، كتساقط التنكاط كالذنبات إذ جيد الفضاح، 
ـي   كقفت كما في المكت شؾ لكاقؼو   كأنؾ في جفف الردل كىك نائ

شيخ أبا معمر المفضؿ بف اسماعيؿ يقكؿ سمعت القاضي أبا الحسيف عمٌي بف عبد سمعت ال
العزيز يقكؿ لما أنشد المتنبي سيؼ الدكلة قكلو فيو كقفت كما في المكت شؾ لكاقؼو البيت كالذم 
بعده أنكر عميو سيؼ الدكلة تطبيؽ عجزم البيتيف عمى صدرييما كقاؿ لو كاف ينبغي أف تقكؿ 

لمكت شؾ لكاقؼ، ككجيؾ كضاحي كثغرؾ باسـي، تمر بؾ األبطاؿ كممى ىزيمةن، كقفت كما في ا
ـي، قاؿ كأنت في ىذا مثؿ امرء القيس في قكلو، كأني لـ أركب جكادا  كأنؾ في جفف الردل كىك نائ
لمذةو، كلـ أتبطف كاعبان ذات خمخاًؿ، كلـ أسبإ الزؽ الركمَّ كلـ أقؿ، لخيمي كرل كرةن بعد إجفاًؿ، قاؿ 

جو الكبلـ في البيتيف عمى ما قالو العمماء بالشعر أف يككف عجز البيت األكؿ مع الثاني كعجز كك 
الثاني مع األكؿ ليستقيـ الكبلـ فيككف رككب الخيؿ مع األمر لمخيؿ بالكر كيككف سباء الخمر مع 

مى تبطف الكاعب فقاؿ أبك الطيب أداـ اهلل عز مكالنا سيؼ الدكلة أ، صح أف الذم استدرؾ ع
امرلء القيس ىذا اعمـ منو بالشعر فؽ أخطأ أمرء القيس كاخطأت أنا كمكالنا يعرؼ أ، الثكب ال 

يعرفو البزاز معرفة الحائؾ ألف البزاز يعرؼ جممتو كالحائؾ يعرؼ جممتو كتفصيمو ألنو اخرجو مف 
نما قرف امرؤ القيس لذة النساء بمذة الرككب لمصيد كقرف ال سماحة في شراء الغزلية إلى الثكبية كا 

الخمر لبلضياؼ بالشجاعة في منازلة األعداء كأنا لما ذكرت المكت في أكؿ البيت اتبعتو بذكر 
الردل لتجانسو كلما كاف كجو المنيـز ال يخمك مف أف يككف عبكسا كعينو مف أف تككف باكيةن قمت 

قكلو ككصمو ككجيؾ كضاح كثغرؾ باسـ ألجمع بيف االضداد في المعنى فأعجب سيؼ الدكلة ب
بخمسيف دينارا مف دنانير الصبلة كفييا خمسمائة دينارو انتيت الحكاية كال تطبيؽ بيف الصدر 

كالعجز احسف مف بيتي المتنبي ألف قكلو كأنؾ في جفف الردل كىك نائـ ىك معنى قكلو كقفت كما 
نو أحاط بما في المكت شؾ لكاقؼ فبل معدؿ ليذا العجز عف ىذا الصدر ألف النائـ إذا أطبؽ جف

تحتو ككأف المكت قد أظمو مف كؿ مكاف كما يحدؽ الجفف بما يتضمنو مف جميع جياتو كجعمو 
 نائما لسبلمتو مف اليبلؾ ألنو لـ يبصره كغفؿ عنو بالنـك فسمـ كلـ ييمؾ 

  ككجيؾ كضاح كثغرؾ باسـي   تمر بؾ األبطاؿ كممى ىزيمةن 
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ف الذم تكمـ فيو األبطاؿ فتكمح فتعبس ثـ كجيؾ كضاح ىذا ىك النياية في التشابو ألنو يقكؿ المكا
الحتقارؾ األمر العظيـ ككممى جمع كميـ بمعنى جريح كىذا كما قاؿ مسمـ، يفتر عند افترار 

 الحرب مبتسما، إذا تغير كجو الفارس البطؿ، 
ـي  إلى قكؿ قكـو أنت بالغيب  تجاكزت مقدار الشجاعة كالنيى  عال

يتجاكز حد العقؿ ألنو ال يدرؾ بالعقؿ ما تدركو أنت كما فيؾ مف  يقكؿ ما فيؾ مف الفطانة
الشجاعة قد تجاكز الحد إلى ما يقكلو الناس فيؾ مف أنؾ عالـ بالغيب ألنؾ كأنؾ تعرؼ ما تصير 

 إليو مف الظفر فتشجع عمى القتاؿ كال تحذر المكت لعممؾ بأف العاقبة لؾ.
 كالقػكادـي  ي تحتياتمكت الخكاف  ضممت جناحييـ عمى القمب ضمةن 

يريد بالجناحيف الميمنة كالميسرة كىما جانبا العسكر كلما سماىا جناحيف جعؿ رجاليما خكافي 
كقكادـ كالجناح يشتمؿ عمى القكادـ كىي مف الريش ما فكؽ الخكافي كالخكافي تحت القكادـ يقكؿ 

 قمبت جناحي العسكر عمى القمب فاىمكت الجميع.
 قػادـي  كصار إلى المبات كالنصر  نصر غائبه بضرب أتى اليامات كال

قاؿ ابف جنى إذا ضربت عدكا فحصؿ سيفؾ رأسو لـ يعتد ذلؾ عندؾ نصرا فإذا فمؽ السيؼ رأسو 
فصار إلى لبتو فحينئذ يككف ذلؾ عندؾ نصرا كال يرضيؾ ما دكنو كقاؿ ابف فكرجة إنما عنى أبك 

كؿ السيؼ المضركب بو مف اليامة إلى المبة الطيب سرعة كقكع النصر كأنو لـ يمبث إال قدر كص
 كأنو يقكؿ نازلت العدك كالنصر غائبه كضربتيـ بالسيؼ كقد قدـ النصر.

ـي   حقرت الردينيات حتى طرحتيا   كحتى كأف السيؼ لمرمح شات

يقكؿ تركت القتاؿ بالرماح كازدريتيا ألنيا مف سبلح الجبناء كسبلح الشجعاف السيؼ لمقاربة ما 
 رنيف في القتاؿ بو كلما اخترت السيؼ عمى الرمح في القتاؿ صار كأف السيؼ يشتـ الرمح بيف الق

  مفاتيحو البيض الخفاؼ الصكارـي   كمف طمب الفتح الجميؿ فػإنػمػا

  كما نثرت فكؽ العركس الدراىـ  نثرتيػـ فػكؽ األحػيدب كػمػوً 

نثر الدراىـ عمى العركس يعيف تفرقت األحيدب جبؿ الحدث يقكؿ نثرتيـ عمى ىذا الجبؿ مقتكليف 
 مصارعيـ عمى ىذا الجبؿ كما تتفرؽ مكاقع الدراىـ إذا نثرت.

 المطاعـي  كقد كثرت حكؿ الكككر  تدكس بؾ الخيؿ الكككر عمى الذرل
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يريد أنو يتبعيـ في رؤس الجباؿ حيث يككف كككر جكارح الطير فقتميـ ىناؾ حتى كثرت مطاعـ 
 الطير حكؿ كككرىا 

  بأماتيا كىي العتاؽ الصبلدـي   فراخ الفتخ أنؾ زرتيػا تظف

الفتخ جمع الفتخاء كىي العقاب المينة الجناح كالفتخ ليف المفاصؿ كالعتاؽ كراـ الخيؿ كالصبلدـ 
جمع صمدىـ كىي الفرس الشديدة الصمبة يقكؿ تظف فراخ العقباف خيمؾ امياتيا لما صعدت 

عقباف شدة كضمرا كسرعةن كما قاؿ، نظركا إلى زبًر الحديد الجباؿ كبمغت أككارىا ألف خيمؾ كال
 كأنما، يصعدف بيف مناكب العقباف، يريد بو الخيؿ 

ـي   إذا زلقت مشيتيا ببطػكنػيػا   كما تتمشى في الصعيد األراق

إذا زلقت الخيؿ في صعكدىا جعمتيا تمشي عمى بطكنيا في تمؾ المزالؽ مشي الحيات عمى 
 صؼ صعكبة مراقييا في الجباؿ بطكنيا في الصعيد ي

ـي   أفي كؿ يكـو ذا الدمستؽ مقدـه    قفاه عمى اإلقداـ لمكجو الئ

أم كؿ يكـ يقدـ عميؾ الدمستؽ ثـ يفر فيمـك قفاه كجيو عمى إقدامو يقكؿ لـ أقدمت حتى عرضتني 
 لمضرب بيزيمتؾ كذلؾ أف إقدامو سبب ىزيمتو كالضرب في قفاه.

ـي   قػوأينكر ريح الميث حتػى يذك    كقد عرفت ريح الميكث البيائ

يذكقو معناه يجربو كيختبره كالمضير لميث يقاؿ ذؽ ما عند فبلف أم جربو كفي ىذا اشارة إلى أنو 
أجيؿ مف البيائـ ألنيا إذا شمت ريح األسد كقفت كلـ تتقدـ كىذا عمى طريؽ التمثيؿ كالمعنى أنو 

 كلك أنيـز مف غير قتاؿو كاف اجـز لو  يسمع خبر سيؼ الدكلة فيأتيو مقاتبل ثـ ينيـز
  كبالصير حمبلتث األميًر الغكاشـي   كقد فجعتو بابنو كابػف صػيػرهً 

يقكؿ حمبلتؾ عمييـ التي تغشميـ كتدقيـ كتكسرىـ كقد فجعتو بأقاربو أم فيبل اعتبر بيـ حتى ال 
 يقدـ 

 ـكالػمػعػاصػ لما شغمتيا ىاميـ  مضى يشكر األصحاب في فكتو الظبا

أم انيـز شاكرا ألصحابو لما شغمت بيـ السيكؼ عنو فكأنيـ كقكه السيكؼ برؤكسيـ كأيدييـ حتى 
 سبؽ كفات السيكؼ 

  عمى أف اصكات السيكؼ أعاجـ  كيفيـ صكت المشرفػية فػييػـ
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السيكؼ ال تفيـ بصكتيا أحدا ألف اصكاتيا أعاجـ غير مفيـك منيا شيء كالدمستؽ يفيـ صكتيا 
 ألنو يستدؿ بذلؾ عمى قتميـ فيك فيـ مف طريؽ االعتبار ال مف طريؽ السماع في أصحابو 

ـي   يسر بما أعطاؾ ال مف جيالةو   كلكف مغنكما نجا منؾ غان

يسر بما أخذتو مف أصحابو كامتعتو كأسمحتو كعدتو حيث كانت كالفداء لو إذ نجا ىك كاشتغؿ 
ف الذم انتيبت امكالو ليس سبيمو أف يسر  العسكر بأخذ ىذه األشياء كليس يسر جيبل بحالتو كا 

ف كاف مغنكما أم ال ييتـ لغيره غذ نجا ىك ألف المسمكب إذا سمـ  كلكنو حيف نجا براسو غانـه كا 
 منؾ بسمبو فيك سالب 

  كلكنؾ التكحيد لمشرؾ ىاـز  كلست مميكا ىازما لنظػيره

 الشرؾ يقكؿ لست في ىزمؾ الدمستؽ ممكا ىـز نظيرا كلكنؾ االسبلـ ىـز 
  كتفتخر الدنيا بو ال العكاصـي   تشرؼ عدنافه بو ال ربػيعةه 

ربيعة بطف مف عدناف يقكؿ جميع العرب يفتخركف بو ال بعضيـ كىك فخر لجميع الدنيا ال لببلد 
 مخصكصة 

نػي  لؾ الحمد في الدر الذم لي لفظو ـي  فإنؾ معطػيو كا   نػاظػ

 ي فأنت تعطينيو كأنا أنظمو يعني بالدر شعره يقكؿ المعاني لؾ كالمفظ ل
 نػادـي  فبل أنا مذمكـه كال أنػت  كأني لتعدكبي عطاياؾ في الكغا

أيأنا امتطي في الغزك خبمؾ التي ركبتنييا كلست مذمكما في أخذىا ألني شاكر أياديؾ ناشر 
 ذكرؾ كلست نادما عمى ما اعطيتني لقيامي بحؽ ما أكليتني 

  إذا كقعت في مسمعيو الغماغـي   عمى كؿ طيارو إلييا بػرجػمػوً 

أم عمى كؿ فرس يطير إلى الحرب برجمو يجرم في سرعة الطائر إذا سمع صكت الحرب 
كالغماغـ األصكات المختمطة كعمى مف صمة الندـ أم لست نادما عمى ىبتؾ لي كؿ فرسو طيارو 

 ؿ طيارو كيجكز أف يككف مف صمة محذكؼو دؿ عميو ما تقدـ كأنيف قاؿ أقصد الكغا عمى ك
  كال فيؾ مرتابه كال منؾ عاصـي   أال أييا السيؼ الذم لست مغمدان 

يقكؿ أنت سيؼ ال تغمد كال يشؾ أحد في ىذا كال يعصـ منؾ شيء ال حصف كال حديد كيركم 
  ليس مغمدا 

ـي  كراجيؾ كاإلسبلـ أنؾ  ىنيأ لضرب الياـ كالمجد كالعمى  سػالػ
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 اميا يينىء ىذه األشياء بسبلمتو ألنو قك 

ـي  كتغميقو ىاـ الػعػدل بػؾ  كالـ ال يقي الرحمف حديؾ ما كقى  دائ

يقكؿ لـ ال يحفظؾ الرحمف ما داـ يحفظ أم ابدا كىك يفمؽ بؾ رؤكس األعداء كىذا استفياـ إنكار 
 يعني أنو يحفظؾ ألنؾ سيفو كقاؿ كقد كرد فرساف الثغكر كمعيـ رسكؿ ممؾ الرـك يطمب اليدنة 

ـي أراع كذا كؿ األ ـي   ناـ ىػمػا   كسح لو رسؿ الممكؾ غما

راع معناه أفزع ككذؿ أم كما أرل كىك في مكضع نصب ألنو نعت مصدر محذكؼ كأنو قاؿ 
ركعا كذا أم مثؿ ذا يقكؿ ىؿ راع ممؾ جميع األناـ كما أرل مف ركعؾ أياىـ كىؿ تقاطرت الرسؿ 

 ح غماـ كىذا استفياـ تعجب عمى ممؾو كما تقاطرت عميؾ كجعؿ تكالي الرسؿ إلى حضرتو كس
ـي  كأياميا فيمػا يريد  كدانت لو الدنيا فأصبح جالسا  قػيا

دانت معناه أطاعت يقكؿ ىؿ اطاعت الدنيا ألحد كما اطاعت لؾ فأصبح جالسا ال يسعى في 
 تصحيؿ مرادو كاألياـ تسعى فيما يريد 

ـي لك كػفػاه  إذا زار سيؼ الدكلة الرـك غازيا ـي ًلػمػ كفاىا لما  ا

ـي، يقكؿ إذا  ، عميَّ كمف زيارتو لما المماـ الزيارة القميمة كمنو قكؿ جرير، بنفسي مف تجبنو عزيزه
 غزاىـ كفاىـ أدنى نزكؿ منو بيـ لك اكتفى ىك بذلؾ لكنو ال يكتفي حتى يبمغ أقاصي ببلدىـ 

ـي  لكػؿ زمػافو فػي يديو  فتنى تتبع األزماف في الناس خطكه  زمػا

يتبعو فمف أحسف اليو مف الناس أحسف إليو الزماف كمف أساء إليو أساء إليو الزماف يقكؿ الزماف 
 فيك في زمامو يقكده عمى ما يريد 

ـي   تناـ لديؾ الرسؿ أمنا كغبػطةن    كأجفاف رب الرسؿ ليس تنا

يعني أنؾ تحسف إلييـ كىك يأمنكف ما كانكا عندؾ كالذيف بعثكىـ كأرسمكىـ إليؾ يخافكنؾ ألنيـ 
 سكا عمى أمافو منؾ فبل تناـ اجفانيـ خكفا منؾ كىك قكلو لي

ـي   حذاران لمعركرم الجياد فجاءةن    إلى الطعف قببل ما ليف لجا

أم ال ينامكف حذرا لمف يركب الخيؿ عريا إلى الحرب يني ال يتكقؼ إلى أف تسرج كتمجـ إذا فجئو 
 مى األخرل تشاكسا كعزة نفسو أمر كالقبؿ جمع أقبؿ كقببلء كىك الذم أقبمت إحدل عينيو ع

  كتضرب فيو كالسياط كبلـي   تعطؼ فيو كاألعنة شعرىا

ذا زجرت قاـ ذلؾ مقاـ السياطز   يريد أف خيمو مؤدبة إذا قيدت بشعرىا انقادت كما تنقاد بالعناف كا 
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ـي  إذا لـ يكف فكؽ الكراـ  كما تنفع الخيؿ الكراـ كال القنا  كرا

ف كرميا ليس بنافع إذا لـ يكف فكقيا رجاؿ كراـ يريد أف النفع كالغناء لم رجاؿ كالفرساف ال لمخيؿ كا 
 في الحرب 

 كأنيـ فيما كىػبػت مػبلـي   إلى كـ ترد الرسؿ عما أتكا لو

 يعني أنو يردىـ عما يطمبكف مف اليدنة رده لـك البلئميف في العطاء كىذا ىك المدح المكجو 
ـي  األعادم بالكػريـ فعكذ  فإف كنت ال تعطي الذماـ طكاعةن   ذمػا

الذماـ جمع ذمة كىي العيد يقكؿ إف كنت ال تعطي الرـك عيدا كصمحا بالطكع فمياذىـ بؾ يكجب 
ف لـ تعطيـ ثـ أكد  ليـ الذماـ الف مف الذ بالكريـ كجبت لو الذمة أم فقد حصؿ ليـ ما طمبكا كا 

 ىذا بالبيت الثاني فقاؿ 
ف نفكسا أممتؾ منيعةه  ف دماء   كا  ـي كا    أممتؾ حرا

 أم مف قصدؾ بالرجاء حصمت لو المنعة كحـر إراقة دمو 
ـي  كسيفؾ خافكا كالجكارى   إذا خاؼ ممؾ مف مميؾو اجرتوي   تسا

يقكؿ إذا كنت تجير مف خاؼ غيرؾ فؤلف تجير مف نفسؾ كقد خافكؾ أكلى كمعنى قكلو كالجكار 
 تساـ أم أنؾ تتكمؼ أف تجيرىـ كقد خافكا سيفؾ 

ـي   البيض الخفاؼ تفرؽي ليـ عنؾ ب  كحكلؾ بالكتب المطاؼ زحا

أم ال يحاربكنؾ بسيكفيـ بؿ ينيزمكف عنؾ كيزدحمكف عميؾ بالكتب المطيفة الكبلـ التي تمطفكا 
فييا لمسئمتؾ كتضرعكا إليؾ كجعؿ ابف فكرجة الكتب نفسيا لطافا قاؿ ألنيا كتب مكتكمة كليس 

 بشيء.
ـي فتخت  تغر حبلكات النفكس قمكبػيػا   ار بعض العيش كىك حما

يقكؿ حبلكة النفكس كحب الحياة يغر القمب حتى يختار عيشا فيو ذؿ كيختار اليرب مف خكؼ 
 القتؿ كذلؾ العيش حماـ في الحقيقة بؿ ىك شر مف الحماـ كما ذكر في قكلو 

ـي   كشر الحماميف الزؤاميف عيشةه   يذلؾ الذم يختػاره كيضػا

ـي   ةو فمك كاف صمحا لـ يكف بشفاع  كلكنػو ذؿ لػيػـ كغػرا

يقكؿ لك كاف ما طمبكه مصالحة لما افتقركا إلى التشفع بفرساف الثغكر الف الصمح أف تغرب أنت 
 فيو أيضا كلكف طمبكا إليؾ أف تؤخر عنيـ الحرب أياما ككاف ذلؾ ذال ليـ 
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ـي  بتبميغيـ ما ال يكػاد  كمف لفرساف الثغكر عمييـً   يرا

اء ليـ إليؾ حتى تؤخر عنيـ الحرب أياما كذلؾ ما ال يكادكف يقدركف عمى يعني حيف كانكا شفع
 طمبو إليؾ فميـ المنة إذ بمغكىـ ما لـ يككنكا يبمغكنو بأنفسيـ 

 كلك لـ يككنك خائفيف لخػامػكا  كتائب جاؤكا خاضعيف فأقػدمػكا

  كعزكا كعامت في نداؾ كعامكا  كعزت قديما في ذراؾ خيكليػـ

كا إحسانؾ قديما إذ كانكا في ناحيتؾ ككفنؾ كحمايتؾ تحسف إلييـ حتى تفرقكا في برؾ أم أنو تعكد
حسانؾ   كا 

 كسػبلـي  صمكةه تكالي مػنػيػـ  عمى كجيؾ الميمكف في كؿ غارةو 

ف كنت تغير عمييـ تعجبا لحسف كجيؾ.  أم أنيـ يصمكف عميؾ كيسمكف كا 
ـي  ـي كأنت ألىؿ المكرمات إ  ككؿ أناسو يتبعكف إمامػيػ   ما

 أم أف الكراـ يقتدكف بؾ ألنؾ إماميـ 
ـي   كرب جكابو عف كتاب بعثنو  كعنكانو لمناظريف قػتػا

يقكؿ رب جيشو أقمتو مقاـ جكاًب كتابو كتب إليؾ فصار قتامو كىك غبرتو يدؿ عميو كما يدؿ 
 العنكاف عمى الكتاب كالمكتكب إليو 

ـي  عنوكما فض بالبيدءا   تضيؽ بو البيداء مف قبؿ نشره  ختػا

يقكؿ تضيؽ البيداء بيذا الجكاب كلـ ينشر لـ يفض عنو الختـ كأراد أنو ديش كثير قبؿ انتشاره 
 كتضيؽ بو البيداء فكيؼ إذا انتشركا كتفرقكا لمحرب كالغارة 

ـي   حركؼ ىجاء الناس فيو ثبلثةه   جكادؽ كرمح ذابؿ كحسا

م أنو ألؼ مف ىذه األشياء كما يؤلؼ لما سمي الجيش جكابا جعؿ حركؼ ىجائو ىذه األشياء أ
 الجكاب بحركؼ اليجاء 

ـي   أذا الحرب قد اتبعتيا فالو ساعة  ليغمد نصؿ أك يحػؿ حػزا

 أم يا ذا الحرب كالمعنى فالو ساعة أم أتركو مف قكليـ لييت عنو أم تركتو 
ف طاؿ أعمار الرماحي بيدنةو  ـي   كا   فإف الذم يعمرف عندؾ عا

اح مف التكسر بترؾ استعماليا في الحرب باليدنة بيف الفريقيف فإنيا ال تبقى يقكؿ إف سممت الرم
 عندؾ إال عاما كاحدا ألنؾ ال تيادف العدك أثر مف ىذه المدة 
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ـي  كتفنى بيف الجيش كىك  كما زلت تفنى السمر كىي كثيرةه   لػيػا

ياـ الكثير كأنو يمتيـ كؿ يقكؿ ما زلت تفنى الرماح بكثرة استعماليا كتفنى بيا جيش األعداء كالم
 شيء 

ـي  كفييا رقاب لمػسػيكؼً   متى عاكد الجالكف عاكدت أرضيـ  كىػا

الجالكف الذيف فارقكا ديارىـ ىربا منو يقكؿ إذا عادكا إلى أكطانيـ عدت إلييـ فظفرت بيـ كقتمتيـ 
ذا عادكا إلى كىك قكلو كفييا رقاب لمسيكؼ كىاـ الجالكف الذيف فارقكا ديارىـ ىربا منو يقكؿ إ
 أكطانيـ عدت إلييـ فظفرت بيـ كقتمتيـ كىك قكلو كفييا رقاب لمسيكؼ كىاـ 

 كقد كعبت بنت كشب غبلـي   كربكا لؾ األكالد حتى تصيبيا

يقكؿ لما ىربكا منؾ فجمكا عف منازليـ ربكا أكالدىـ لتسبييـ كقد صارت البنت كاعبا كاالبف شابا 
تصيبيا أم حتى تككف العاقبة أصابتؾ إياىا كقكلو تعالى  أم صارا بحيث يصمحاف لمسبي كمعنى

 فالتقطو آؿ فركعف ليككف ليـ عدكا كحزنا 
  إلى الغاية القصكل جريت كقامكا  جرل معؾ الجاركف حتى إذا انتيكا

أم جاكرؾ حتى إذا انتيى بيـ الجرم جريت كحدؾ ألنيـ تخمفكا عنؾ فسبقت غايتيـ كاصؿ ىذا 
 ا كنى بعضيا سبقتو التي لـ يمحقيا الكبلؿ في الخيؿ تجارل فإذ

ـي   فميس لشمس مذ أنرت إنارةه   كليس لبدرو مذ تممت تما

يريد أنو أنكر مف الشمس فإنارتيا تذىب باطمةن عند إنارتو كىك أتـ مف البدر فتمامو كبل تماـ كقاؿ 
ي اعمالو كقصده يذكر إيقاع سيؼ الدكلة ببني عقيؿ كقشير كبمعجبلف ككبلب لما عاثكا في نكاح

 .ّْْإياىـ كأىبلؾ مف أىمكو منيـ كعفكه عمف عفى عنو بعد تضافرىـ كتضاميـ عف لقائو سنة 
  مجر عكالينا كمجرل السكابؽً   تذكرت ما بيف العذيب كبػارؽً 

العذيب كبارؽ مكضعاف معركفاف كيجكز أف يككف ما بينيما ظرفا لمتذكر كالظاىر أنو ظرؼ 
الكبلـ عمى أني جعؿ ما بيف العذيب مفعكؿ تذكرت كيجعؿ مجر عكالينا لممجر كالمجرل كيحمؿ 

بدال منو عمى أف يككف بدؿ االشتماؿ كأنو قاؿ مجر عكالينا فيو فحذؼ لمعمـ بو كيجكز أف تككف 
ما زائدة كالمعنى أنيـ كانكا نزكال بيف ىذيف المكضعيف ككانكا يجركف الرماح عند مطاردة الفرساف 

 خيؿ كالمجرل بفتح الميـ كضميا يككناف مصدرا كمكانا كيسابقكف عمى ال

  بفضبلًت ما قد كسركا في المفارؽً   كصحبة قـك يذبحكف قػنػيصػيػـ
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كتذكرت صحبة قكـو صعاليؾ يذبحكف ما يصيدكف بما بقي مف نصكؿ سيكفيـ التي قد كسركىا في 
 الرؤكس كفي ىذا إشارة إلى جكدةو ضربيـ كقكًة سكاعدىـ 

  كأف ثراىا عنبر في المرافؽً   سدنا الثكية تػحػتػوكليبلن تك 

الثكية مكضع بقرب الككفة يقكؿ تذكرت ليبل اتخذنا فيو ىذا المكاف كسائد لنا أم نمنا عميو ككاف 
طيب التراب ككأف ثراىا الذم تتربت بو مرافقنا حيف اتكأنا عمييا عنبر فييا قاؿ ابف الصعمكؾ 

ي فيما استدرؾ عميو أال ينظر أبك الفتح إلى قكلو تكسدنا الثكية الفاتؾ ال كسادة لو قاؿ العركض
ف الفضبلت المكسرة مف  نما يصؼ تصعمكو كتصعمؾ اصحابو كصبرىـ عمى شدائد السفر كا  كا 

نما سميت الكسادة مرفقةن  السيكؼ مداىـ كاألرض كسائدىـ لنو كضع رأسو عمى المرفؽ مف يده كا 
لصعمكؾ بكضع الرأس عمى الكسادة كىذا مف قكؿ البحترم، ألف المرفؽ يكضع عمييا كال يفتخر ا

 في رأس مشرفةو حصاىا لؤلؤ، كترابيا مسؾ يشاب بغنبًر، 
  حصى تربيا ثقينو لممخانؽ  ببلد إذا زار الحساف بغيرىا

أم إذا حمؿ حصى ىذه الببلد إلى النساء الحساف بأرض غيرىا ثقبنو لمخانقيف لحسنو كنفاستو 
 عمو كىك قكؿ البحترم حصاىا لؤلؤ كالحصى مرفكع بف

  عمى كاذبو مف كعدىا ضكء صادؽ  سقتني بيا القطػربػمػي مػمػيحةه 

قطربؿ مكضع معركؼ تنسب إليو الخمر كمنو قكؿ ابف ىانيء، قطربؿه مربعي كلي بقربي الكرخ 
، يقكؿ سقتني الشراب القطربمي امرأة مميحةه عمى كعدىا الكاذب ضكء ا لكعد مصيؼ كأمي العنبي

الصادؽ أم يستحسف كبلميا فيقبؿ كذبيا قبكؿ الصدؽ كيجكز أف يريد أنيا تقرب األمر كتعد 
 كأنيا تريد الكفاء بذلؾ فيك ضكء الصدؽ كيجكز أف يريد أف الكعد الكاذب منيا محبكب مطمكبه 

  كسقـه ألبداف كمسؾ لناشؽً   سياد ألجفافو كشمسه لناظرو 

ذا رآىا كأنو يرل بيا  قاؿ ابف جنى أم قد اجتمعت فييا األضداد فعاشقيا ال يناـ شكقا إلييا كا 
الشمس كىي سقـ لبدنو كمسؾ عند شمو ىذا كبلمو كقد جعؿ البيت مف صفة المميحة كقاؿ 

العركضي البيت مف صفة القطربمي كالخمر تجمع ىذه األكصاؼ فإف مف اشتغؿ بشربيا ليى عف 
ى األعضاء فيصير شاربيا كالسقيـ لعجزه عف النـك كىي بشعاعيا كالشمس لمناظر كىي ترخ

 النيكض كىي طيبة الرائحة فيي مسؾ لمف شميا 
  عفيؼو كييكل جسمو كؿ فاسؽً   كأغيد ييكل نفسو كؿ عػاقػؿو 
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رفع األغيد عطفا عمى المميحة كالمعنى أنو جمع بيف خفة الركح كحسف الجسـ كالفاسؽ يميؿ إليو 
  يفسؽ ييكل ركحو لخفتو كظرافتو حبا لجسمو كالعاقؿ العفيؼ الذم ال

  ببل كؿ سمعو عف سكاىا بعائؽً   أديبه إذا ما جس أكتارى مزىػرو 

يقكؿ إذا أخذ العكد فمس األكتار أتى بما يشغؿ كؿ سمع عما سكل األكتار لحذقو كجكدة ضربو 
ـي، كأصغكا نحكىا األس ماع حتى، كما قاؿ اآلخر، إذا ما حف مزىرىا إلييا، كحنت نحكه أذف الكرا

ما ألنو يحفظ األبيات  ـي، ككصفو باألدب أما لف ضرب العدك مف آداب اليد كا  كأنيـ كما نامكا نيا
 المميحة كاألشعار النادرة كيؤكد ىذا قكلو 

  كصدغاه في خدم غبلـو مراىؽً   يحدث عما بػيف عػادو كبػينػوي 

ر الماضية كالدساتيف الفيمكية فيك يريد أنو يأتي باأللحاف القديمى كاألشعار التي قيمت في الدىك 
بغنائو يحدث عما بيف عادو كبينو كىك مع ذلؾ شاب مراىؽ كيريد بالتحديث عمى ما ذكرنا الغناء 

كقاؿ ابف جنى أم ىك أديب حافظ ألياـ الناس كسيرىـ كاقاصيصيـ كالتحديث عمى ىذا ليس 
 الغناء 

 كالػخػبلئؽً  وً إذا لـ يكف في فعم  كما الحسف في كجو الفتى شرفا لو

إذا لـ يحسف فعؿ الفتى كخمقو لـ يكف حسف كجيو شرفا لو كما قاؿ الفزارم، كال خير في حسف 
، ككما قاؿ العباس بف مرداس، فما عظـ الرجاؿ  الجسكـً كطكليا، إذا لـ يزف حسف الجسـك عقكؿي

 ، ، كلكف فخرىـ كـر كخيري   ليـ بفخرو
  أىمو األدنكف غير األصدؽً  كال  كما بمد اإلنساف غير المػكافػؽً 

ىذا حث عمى السفر كالتغرب يقكؿ ليس بمد اإلنساف إال ما يكافقو كال أقاربو إال أصدقائو كالمعنى 
أف كؿ مكافو كافقو كطاب بو عيشو فيك بمده ككؿ قـك صادقكه كاصفكا لو المحبة فيـ رىطو 

 األدنكف 

نؾ اف ال يخفى كبل  كجائزة دعكل المحبة كاليػكل   ـ المنافؽً كا 

ف كاف ال يخفى كبلـ مف ينافؽ في دعكل المحبة  يقكؿ دعكل المحبة جائزة غير محظكرة كا 
كالمعنى أف كؿ احد إذا أراد أف يدعي المحبة أمكنو ذلؾ كلكف يتبيف الصادؽ مف الكاذب في 
دعكاه يعرض في ىذا بمشيخة مف بني كبلب إذ طرحرا أنفسيـ عمى سيؼ الدكلة لما قصدىـ 

 كف لو المحبة غير صادقيف.يبد
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سخاط خالؽ  برأم مف انقادت عقيؿه إلى الردل شمات مخمكؽ كا   كا 

 يقكؿ بتدبير مف فعمكا ىذا حيف انقادكا إلى اليبلؾ كشماتة األعداء كسخط اهلل تعالى 
  كيكسع قتؿ الجحفؿ المتضايؽ  أرادكا عميا بالذم يعجز الكرل

لعصياف يعني أنو ال يقدر أحد عمى أف يعصيؾ فإف يقكؿ قصدكؾ بما يعجز الناس ذلؾ كىك ا
 ذلؾ يعجز الناس كيكثر قتؿ الجيش الكثير يقاؿ أكسعتو الشيء أم أكثرت لو منو 

  كال حممكا رأسا إلى غير فمقيا  فما بسطكا كفا إلى غير قاطػعو 

 يعني حيف عصكه كقاتمكه بسطكا أكفيـ إلى مف قطعيا كحممكا رؤكسيـ إلى مف فمقيا 
  كقد ىربكا لك صادفكا غير الحؽً   د أقدمكا لك صادفكا غػير آخػذو لق

يقكؿ لقد اقدمكا في الحرب كلكنيـ كجدكا منؾ مف أخذىـ عند األقداـ كلحقيـ عند اليرب يعني لـ 
 ينفعيـ اإلقداـ كال اليرب 

  رمى كؿ ثكبو مف سنافو بخارؽً   كلما كسا كعبان ثيابان طغكا بػيػا

يـ فألبسيـ ثياب إنعامو لـ يشكركا نعمتو فمسبيـ النعمة باإلغارة عمييـ ككأنو خرؽ أم لما أنعـ عمي
 بأسنتو ما ألبسيـ مف ثياب نعمتو 

  سقى غيره في غير تمؾ البكارؽً   كلما سقى الغيث الذم كفركا بػو

ي يريد بالغيث إنعامو عمييـ كقكلو سقى غيره أم سقاىـ كأس المكت في غير بكارؽ الغيث يعني ف
بكارؽ السيكؼ كالمعنى لما أمطر عمييـ الخير كالجكد ككفركا بو أمطر عمييـ العذاب ألنو أتاىـ 

 مف عسكره في مثؿ السحائب البارقة فكانت ضد السحائب التي أحسف إلييـ بيا فكفركىا 
  يـ كاف أشد عمييـإييـ كىـ تعكدكا احسانؾ فإذا تغيرت ل أم أف اساءتؾ إلييـ اكجع مف اساءة غيرؾ ألنؾ كنت محسنا

 الػػػحػػػمػػػػالػػػػػػػؽً  سنػػػابػػػكػػػيػػػا تػػػحػػػشػػػك بػػػطػػػكف  أتاىـ بيا حشك العجاجة كالقنا

كنى عف الخيؿ كلـ يجر ليا ذكر يقكؿ أتاىـ بالخيؿ كقد احاطت بيا الرماح كالعجاج فيي حشك 
ف جنى أم تحشك الجفكف بالعجاجة قاؿ ىذيف كحكافرىا تحشك العيكف بما تثير مف الغبار قاؿ اب

العركضي أحسف مف ىذا كأبمغ أف الخيؿ تطأ رؤس القتمى فتحشك حمالقيا بسنابكيا كما قاؿ، 
 كمكطئيا مف كؿ باغو مبلغمو، فأما أف يرتفع الغبار فيدخؿ في العيكف فبل كثير افتخارو في ىذا.

 طؽً كالمنا فف عمى أكساطيا  عكابس حميَّ يابس الماء حزميا
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عكابس كالحة لما أصابيا مف الجيد كأراد بيابس الماء ما جؼ مف العرؽ كعرؽ الخيؿ إذا جؼ 
 أبيض شبو حزميا كقد أبيض العرؽ عمييا بالمناطؽ المحبلة بالفضة 

  طكاؿ العكالي في طكاؿ السمالؽً   فميت أبا الييجا يرل خمؼ تػدمػرو 

قد خمفت تدمر تطارد قبائؿ العرب برماحؾ الطكيمة تدمر بمد بالشاـ يقكؿ ليت أباؾ حيّّ فيراؾ ك 
 في المفارز الطكاؿ 

  قبائؿ ال تعطى القفى لسائؽً   كسكؽ عمٌي مف معدٍّ كغيرىا

أم كيرل سكقؾ مف العرب كغيرىـ قبائؿ ال تنيـز مف أحد كال تكلي أقفيتيا إلى مف يسكقيا 
 ـز في لسائؽ زيادةن لمتككيد كالمعنى أنؾ أذلمت مف العرب مف لـ يذهلل غيرؾ كزاد البل

  كرائيف في ألفاظ ألثغ ناطؽً   قشير كبمعجبلف فييا خػفػية

يريد بني العجبلف فحذؼ النكف لمشابيتيا البلـ كما قالكا في بني الحارث بمحارث كالمعنى إف 
ذا ىاتيف القبمتيف خفيتا كقمتا في جممة القبائؿ التي ىربت بيف يديؾ خفاء رأبيف في لفظ الثغ إ

 كررىما 
  كىـ خمكا النسكاف غير طكالؽً   تخمييـ النسكاف غػير فػكارؾو 

أم لشدة ما لحقيـ مف الخكؼ تركت النساء أزكاجيف مف غير فرؾ كال بغض كالرجاؿ النساء مف 
 غير طبلؽ 

  بطعفو يسمي حرهي كؿ عاشؽً   يفرؽ ما بيف الكماًة كبينػيػا

 ف كبيف نسائيـ بضرب شديدة ينسى العاشؽ معشكقو يفرؽ عميّّ كىك سيؼ الدكلة بيف الشجعا

  مف الخيؿ إال في نحكر العكاتؽً   أتى الظعف حتى ما تطير رشاشةه 

ركاية ابف جنى الظعف جمع ظعينة قاؿ كةالمعنى أف خيؿ سيؼ الدكلة لحقكا بنساء ىؤالء فكانكا إذا 
ذا لحقكا بالعكاتؽ فيك أعظ ـ مف لحاقيـ بغيرىف النيف أحؽ طعنكا تناضح الدـ في نحكر النساء كا 

بالصكف كالحماية انتيى كبلمو كيركل حتى ما يطير رشاشو مف الخيؿ يعني الخيؿ الطاعنى كىي 
ف شئت مف الخيؿ المطعكنة كىي خيؿ القبائؿ كركل ابف فكرجة اتى الظعف  خيؿ سيؼ الدكلة كا 

كا العدك في عفر داره قاؿ أم طاعف األعداء كىـ في بيكتيـ حتى يطير رشاشو فينحكر النساء غز 
كالياء في رشاشو لمطعف كانكر ركاية ابف جنى الظعف جمع ظعينة كذلؾ أنو إذغا ركل الظعف لـ 

 يكف يعكد الضمير إلى مذككر في رشاشو إال أف يركم رشاشة.
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  ظعائف حمر الحمي حمر األيانؽ  بكؿ فبلةو تنكر اإلنس أرضػيػا

ة بعيدة مف األنس كىك قكلو ظعائف حمؿ الحمي أم حمييف يريد أف تمؾ العكاتؽ كانت بكؿ فبل
الذىب كنكقيف حمر كىي نكؽ الممكؾ كذكم اليسار كالمعنى أنو أبعد في طمبيـ حتى بمغ فمكاتو ال 

 عيد ليا باألنس 
  تصيح الحصى فييا صياح المقالؽً   كمػمػمػكمة سػيفػيةه ربػيعة

تمؾ الفبلة البعيدة كالمممكمة الكتيبة المجمكعة مممكمة معطكفة عمى ظعائف يريد ا، جيشو بمغ 
سيفية منسكبة إلى سيؼ الدكلة كربعية ألنو مف ربيعة كالحصى فييا تصيح مف كقع حكافر دكابيا 

 صياح المقالؽ 
  قريبة بيف البيض غبر اليبلمؽً   بعيدة أطراؼ القنا مف أصكلػوً 

كىـ متضايقكف متكاثفكف مجتمعكف فقد  يريد أف رماحيـ طكيمة فقد تباعدت أطرافيا مف أكصميا
تقارب ما بيف بيضيا كقد اغبرت ثيابيـ لما تثير خيميـ مف الغبار ككاف الكجو غبراء اليبلمؽ 
كلكنو حمؿ المغظ عمى المعنى ألف الكتيبة جماعةه كىذا كما تقكؿ مررت بكتيبةو صفر األعبلـ 

 طكاؿ الرماح 
 الحقائؽً  ي إال حماةفما تبتغ  نياىا كأغناىا عف النيب جكده

ركل ابف جنى سيبو يقكؿ جكد سيؼ الدكلة يغنييـ عف نيب األمكاؿ فما يطمبكف إال الشجعاف 
 الذيف يحمكف ما يحؽ عمييـ حمايتو 
 السػرادؽً  تذكرهي البيداء ظؿ  تكىميا األعراب سكرةى مترؼو 

يو مف الظؿ كالنعمي كعادة تكىمت األعراب حربؾ سكرة متنعـو إذا صار في البيداء تذكر ما كاف ف
 الممكؾ فانصرؼ عنيـ كتركيـ ىربا مف العطش كالحر كالسكرة الكثبة 

  سماكة كمبو في أنكؼ الحزائؽ  فذكرتيـ بالماء ساعة غػبػرت

يقاؿ ذكرتو الشيء كذكرتو بالشيء كذكرتؾ اهلل كذكرتؾ باهلل كالباء زائدة كعمى ىذا قاؿ فذكرتيـ 
تيـ الماء في ىذا الكقت الذم غبرت فيو سماكة كمب كىي برية معركفة في بالماء كالمعنى أنت ذكر 

انكؼ حزائقيـ لما ىربكا بيف يديؾ فذكرتيـ الماء حيف اشتد عطشيـ ىناؾ يقكؿ عرفتيـ صبرؾ 
 عف الماء كأف األمر لـ يكف عمى ما ظنكا مف أنؾ ال تصبر عف الماء في اتباعيـ 

  ف نبتت في الماء نبت الغبلفؽكأ  ككانكا يرعكف الممكؾ بأف بػدكا
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ف  يقكؿ ىؤالء القبائؿ كانكا يخكفكف الممكؾ بأنيـ نشؤكا في البادية فيصبركف عمى عدـ الماء كا 
 الممكؾ ال يصبركف عف الماء ألنيـ نشؤكا فيو كما ينبت الغمفؽ في الماء كىك الطحمب 

 نػؽالنقػا كأبدل بيكتان مف أداحي  فياجكؾ أىدل في الفبل مف نجكمو

يقكؿ حرككؾ بحربيـ ككنت أىدم في الفبلة مف النجـ كأظير بيكتا فييا مف مكاضع بيض النعاـ 
كالنعاـ تجمع لبيضيا الحشيش الكثير فيجتمع منو الكثير كيتراكب حتى يصير كالتؿ كالنقانؽ جمع 

 النقنؽ كىك الظميـ 
 لػمػكدائؽً  كآلؼ منيا مقمةن   كأصبر عف أمكاىو مف ضبابوً 

كنت أصبر عف الماء مف الضب كىك ال يرد الماء قط ككنت آلؼ مقمةن لميجير مف الضباب يقكؿ 
 التي تسكف الفمكات كالكديقة شدة الحر عند دنك الشمس مف الرؤكس 

  ميمبة األذناب خرس الشقاشؽً   ككاف ىديرا مف فحكؿ تركتيػا

لياة البعير إذا ىدر فييا  الميمبة المقطكعة اليمب كىك شعر الذنب كالشقاشؽ جمع الشقشقة ىي
أخرجيا مف فمو يقكؿ كاف طغيانيـ كغييـ مثؿ ىدير فحكؿ تيادرت فانتدب ليا قـر مصعب 

فضغميا كسار عمييا فتركيا ميمبة االذناب ساكنة اليدير يريد ىربت بيف يديو ككلتو أذنابيا فيمبيا 
ؿ ابف فكرجة الفحؿ إذا أخذ أم أخذ خصؿ شعرىا فسكف ىديرىا خكفا كرىبا ىذا كبلـ ابف جنى كقا

ذا أخذ شعر ذنبيا ذلت أال ترل إلى قكؿ الشاعر، أبى  ىمبو ذؿ ألف الفحكؿ إنما تتخاطر بأذنابيا كا 
نما ىذا مثؿ يريد أنو أتاىـ فاذليـ كصغر أمرىـ   قصري األذناب أف تخطركا بيا، كا 

  كلكف كفاىا البر قطع الشكاىؽ  فما حرمكا بالركض خيمؾ راحةن 

ىـ بفرارىـ منؾ كاحكاجيـ إياؾ إلى الركض خمفيـ لـ يحرمكا خيمؾ راحةن ألنؾ لك لـ تذىب  يقكؿ
 إلييـ لقصدت الرـك كلما قصدت ىؤالء كفى خيمؾ السير في البرارم قطع الجباؿ بأرض الرـك 

  عف الركز لكف عف قمكب الدماسؽ  كال شغمكا صـ القنا بػقػمػكبػيػـ

ت تركز رماحؾ تاركا لمحرب بؿ كنت تغزك الرـك فيـ إنما شغمكا أم أنؾ لك لـ تحاربيـ ما كن
رماحؾ بحربيـ عف طعف قمكب أىؿ الرـك أم فبل راحة لخيمؾ كال لسبلؾ كالدماسؽ جمع دمستؽ 

 عمى حذؼ التاء ألف ىذا األسـ لك كاف عربيا كانت التاء زائدةن 
  لخرانؽكيجعؿ أيدم األسًد أيدم ا  ألـ يحذركا مسخ الذم يمسخ العدل
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يريد بمسخ األعداء أف يجعؿ الشجعاف منيـ جبناء كاألقكياء ضعفاء كيجعؿ األيدم القكية كأيدم 
 األسكد ضعيفةن كأيدم الخرانؽ كىي األناث مف أكالد األرنب 

  أرل مارقا في الحرب مصرع مارؽ  كقد عاينكه فػي سػكاىػـ كربػمػا

كاف مف حقيـ أف يعتبركا بغيرىـ ىذا معنى يقكؿ قد ركؾ في سكاىـ كيؼ فعمت ككيؼ غمبت ف
قكلو كربما أرل مارقا في الحرب أم ربما أرل سيؼ الدكلة العاصي الذم خرج عف الطاعة مصرع 
، حتى استقاـ لو الذم  آخر حتى يعتبر الثاني باألكؿ كما قاؿ أشجع، شد الخطاـ بأنؼ كؿ مخالؼو

 لـ يخطـ، 
  اـ لـ ترفع جنكب العبلئؽً إذا الي  تعكد أف ال تقضـ الحب خػيمػو

العبلئؽ جمع العميقة كىي المخبلة تعمؽ مف رأس الدابة لتعتمؽ كجنكبيا نكاحييا كجيكبيا ما جيب 
مف أعبلىا أم فتح كجيب المخبلة فميا كعمى ىذا يركل لـ ترقع كيككف المعنى إذا الرؤس لـ تسد 

ة ألنيا أبدا تسافر كيجكز أف يريد جيكب المخالي يقكؿ تعكدت خيمو أف ال تقضـ إال مف المخبل
بالياـ ىاـ األعداء كأنيا لكثرتيا قد اجتمعت حتى تكضع عمييا مخالي دكابو فترفعيا إلييا كقد 
تعكدت خيمو في اعبلفيا ذلؾ كىذا قكؿ ابف جنى حكاه عف ابي الطيب فقاؿ الفرس إذا عمقت 

ؿ فخيمو أبدا إذا أعطيت عميقيا رفعتو عمييا المخبلة طمبت ليا مكضعا مرتفعا تجعميا عميو ثـ تأك
 عمى ىاـ الرجاؿ الذيف قتميـ لكثرة ما ىناؾ مف ذاؾ 

  مف الدـ كالريحاف تحت الشقائؽ  كال ترد الغػدراف إال كمػاؤىػا

قاؿ ابف جنى أم لكثرة مف قتؿ مف أعدائو قد جرت الدماء إلى الغدراف فغمبت عمى خضرة الماء 
خبلؿ الدـ كماء الغدير أخضر مف الطحمب فشبو خضرة الماء كحمرة  حمرة الدـ كالماء يمكح مف

الدـ بالريحاف تحت الشقائؽ كقاؿ ابف فكرجة إنما يعني أنو ال يركـ اليكينا كال تشرب خيمو الماء 
إال كقد حاربت عميو كأحـر الماء مف دـ األعداء كما قاؿ بشار، فتنى ال يبيت عمى دمنةو، كال 

 ، يشرب الماء إال بدـٍ 
ـي    كقد طردكا األظعاف طرد الكسائؽً   لكفد نميرو كػاف أرشػد مػنػيػ

يقكؿ ىؤالء الذيف كفدكا إليؾ مف بني نمير كانكا أرشد مف الذيف ىربكا عاصيف كطردكا نساءىـ كما 
 تطرد الكسائؽ كىي جمع كسيقة كىي طريدة مف الغنـ ثـ ذكر كيؼ فعؿ بنك نمير 

  بيا الجيش حتى رد غرب الفيالؽً   نكاأعدكا رماحان مف خضكعو كطاع
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يقكد ردكا عف أنفسيـ معرة الجيش بإظيارىـ الخضكع لؾ فقاـ خضكعيـ مقاـ رماحو طاعنكا بيا 
مدافعيف عف أنفسيـ كىذا مف قكؿ أبي تماـ، فحاط لو اإلقرار بالذنب ركحو، كجثمانو إذ لـ تحطو 

 قنابمو، 
  لى األعداء غير مسارؽً كأسرل إ  فمـ أر أرمى منو غير مػخػاتػؿو 

يقكؿ يـ أرأحدا يرمي أعداءه جيارا كيسرم إلى اعدائو معالنا غير مسر كما يرمي ىك كيسرم ىك 
 يعني أنو ال يحتاج إلى المخاتمة كالمسارقة في الظفر بعدكه 

  دقائؽ قد أعيت قسى البنادؽ  تصيب المجانيؽ العظاـ بكفو

ره حتى يصيب بالمنجنيؽ ما ال يصيب غيره بالقسٌي التي أم أنو يقدر عمى ما ال يقدر عميو غي
 ترمي بيا البنادؽ كقاؿ يصؼ أيقاعو بيذه القبائؿ 

  كقطرؾ في ندل ككغى بحاري   طكاؿ قنان تطاعنيػا قػصػار

أم الرماح الطكاؿ التي تطاعنيا قصار في حقؾ ألنيا ال تنالؾ كال تبمغؾ كالنيا ال غناء ليا معؾ 
قاؿ، يحيد الرمح عنؾ كفيو قصد، كيقصر أف يناؿ كفيو طكؿ، كقكلو كقطرؾ  ككانيا قصار كما

 في ندل أم القميؿ منؾ في الجكد كالحرب كثير حتى يككف القطر بمنزلة البحار 
  تظف كرامةن كىي احتقاري   كفيؾ إذا جنى الجاني أنػاة

عميؾ كىك احتقار لو أم فيؾ رفؽ كحمـ عف الجاني ال تسرع في عقكبتو يظف أف ذلؾ لكرامة بو 
 عف المكافاة ال كرامة 

 بضبطو لـ تعكده نزار  كأخذ لمحكاضر كالبكادم

 يقكؿ أنت تأخذ أىؿ الحضر كالبدك بسياسة كضبط لـ تتعكد العرب تمؾ السياسة 
 كتنكره فيعركىا نفاري   تشممو شميـ الكحش إنسان 

انكرت ذلؾ أنكار الكحش إذا  يقكؿ العرب تدنك مف طاعتؾ فإذا أحست بما عندؾ مف السياسة
 شمت ريح األنس فتنفر كيصيبيا نفار 
  فتدرم ما المقادة كالصغاري   كما انقادت لغيرؾ في زمافو 

 المقادة األنقياد كالصغار الذؿ يقكؿ العرب ال تعرؼ ىذا ألنيـ ما انقادكا ألحد 
  كصعر خدىا ىذا العذار  كأفرحت المقاكد ذفريييػا
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ركل بالغاء اثقمت يقاؿ أفرحو الديف أم أثقمو يقكؿ لما كضعت عمى العرب الصحيح ركاية مف 
المقاكد لتقكدىـ إلى طاعتؾ أثقمت مقاكدؾ رؤسيـ ألنؾ ضبطتيـ كمنعتيـ عف التمصص كالغارة 

فصاركا كالدابة التي تقاد بحكمة شديدة كشكيمة ثقيمة كالذفرل مف خمؼ األذنيف كيجمع عمى ذفارو 
عذار كعذارل كمدارو كمدارل كصحارو كصحارل كمف ركل بالقاؼ فمعناه جعمتيـ كذفارم كما قالكا 

قرحا أم بمغت في رياضتيـ حتى جعمتيـ كالقرح في الذؿ كاالنقياد كالصحيح ىك األكؿ ألف الذفرل 
ال تختص بالذؿ كاالنقياد إال عمى البعد كقكلو كصعر خدىا أم أمالو كجذبو إلى جية الطاعة ىذا 

كضعتو عمى خدىـ كأراد الذفارل كالخدكد كذكر الذفرل بمفظ التثنية كالخد بمفظ التكحيد  العذار الذم
 كىك يريد بكمييما الجمع 

  كنزقيا احتمالؾ كالكقار  كأطمع عامر البقيا عمييا

لـ يصرؼ عامر ألنو أراد القبيمة كلذلؾ أنثيا كالبقيا أسـ مف اإلبقاء كيقكؿ أطمعيـ في العصياف 
يـ كتركؾ قصدىـ كاإليقاع بيـ كحمميـ عمى النزؽ كىك الخفة كالطيش احتمالؾ كحممؾ أبقاؤؾ عمي

 عنيـ كتكقفؾ عف اىبلكيـ 
 كأعجبيا التمبب كالمغاري   كغيرىا التراسؿ كالتشاكي

يقكؿ غيرىا عف الطاعة انيا كانت ترسؿ إليؾ الرسؿ كتشككا ما يجرم عمييا مف سراياؾ كاغترت 
ا األسمحة ككثرة غاراتيا عمى النكاحي كاألطراؼ ثـ كصؼ كثرة خيميـ بتحزبيا كتأىبيا كلبسي

 كعددىـ 
  كفرساف تضيؽ بيا الدياري   جياد تعجز األرساف عنيػا

أم ليـ مف الخيؿ ما ال تسعيا األرساف لكثرتيا ك لقكتيا ال تضبطيا األرساف كمف الفرساف ما 
 تضيؽ بو األماكف 

  ي رداىا تستشارنفكسا ف  ككانت بالتكقؼ عف رداىا

يقكؿ كنت تتكقؼ عف اىبلكيـ جريا عمى عادتؾ في الصفح كالعفك فكانكا بمنزلة مف يستشار في 
قامتيـ عمى غييـ كأنيـ يشيركف عميؾ بأف تقتميـ   اىبلكو ككانكا ىـ بعتكىـ كا 

  كفي األعداء حدؾ كالغراري   ككنت السيؼ قائمو إلػييػـ

 خمؼ قائمًو الحياري  كأمسى  فأمست بالبدية شػفػرتػاه
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يقكؿ كنت سيفا ليـ قائمو في أيدييـ كحده في أعدائيـ إلى أف عصكؾ فصارت شفرتاه حيث ىـ 
كىك البداية أم قطعتيـ بشفرتيو في منازليـ كجاكزت الحيار إلييـ فصار خمفؾ كىذا ظاىر كتخبط 

البدية ماءآف أما الحيار ابف جنى كابف فكرجة في تفسير البيت الثاني كلـ يعرفا معناه كالحيار ك 
 فقريب إلى العمارة كالبدية كاقعة في البرية كبينيما مسير ليمةو 

  فخافكا أف يصيركا حيث صاركا  ككاف بنك كبلبو حػيث كػعػب

 يقكؿ كانكا في التمرد كالعصياف كالمضامة حيث كاف كعب فخافكا أف ينزؿ بيـ ما نزؿ بكعب 
  إلى بني كعبو كساركاكسار   تمقكا عػز مػكالىػـ بػذؿو 

 استقبمكا سيؼ الدكلة بالخضكع كاإلنقياد كساركا معو كراء كعب 
  ضكامرى ال ىزاؿ كال شياري   فأقبميا المركج مسػكمػاتو 

يريد مركج سميمة ألنيـ كانكا بيا ثـ انيزمكا بيف يديو منيا كالكناية في أقبميا لمخيؿ كلـ يجر ليا 
إلى المركج كاجاءىا إلييا مسكماتو معممات كىزاؿ جمع ىزيؿ ذكر كمعنى اقبميا جعؿ كجكىيا 

كشيار حسنة المناظر سماف جمع شير كىي مف الشارة كالشكار حسف الييئة كالمعنى أف ضمرىا 
ليس عف ىزاؿ إنما ىك عف تضميرو كصنعةو كقياـ عمييا فيي مصنكعة مضمرة كال ىي أيضا 

السير كقكلو ال ىزاؿ كال شيار في اإلعراب  حسنة المناظر ألنيا قد شعثت كأغبرت بمكاصمة
 كقكلو، ال أـ لي أف كاف ذاؾ كال أب 

 تناكر تحتو لكال الشعاري   تثير عمى سميمى مسبطرا

يريد خيمؾ تثير عمى ىذا المكاف عجاجا ممتدا ينكر الجيش تحتو بعضيـ بعضا يعني أصحاب 
 الخيؿ لكال العبلمة التي بيا يتعارفكف 

  كأف الجك كعث أك خباري   قباف فػيوعجاجا تعثر الع

الكعث مف األرض ما تغيب فيو القكائـ لسيكلتو كالخبار األرض المينة كمنو قكؿ عنترة، كالخيؿ 
تقتحـ الخبار عكابسا، كىذا مف صفة الغبار بالكثافة يقكؿ العقباف التي مع الجيش تعثر في ذلؾ 

 غبار الخيؿ العجاج فكاف اليكاء أرض لينة لكثرة ما ارتفع مف 
 كأف المكت بينيما اختصاري   كظؿ الطعف في الخيميف خمسان 

 يقكؿ اختمس الطعف كأسرع فييـ المكت حتى كأنو كجد طريقا مختصرا إلييـ 
  أحذ سبلحيـ فيو الفراري   فمزىـ الطراد إلى قتػاؿً 
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قتاؿ شديد لـ يكف ليـ يقاؿ لزه إلى الشيء إذا ألجأه إليو كأدناه منو يقكؿ أحكجيـ طرادؾ إياىـ إلى 
 سبلح يدفعو عنيـ غير الفرار 

 ألرؤسيـ بأرجميـ عثػاري   مضكا متسابقي األعضاء فيو

يقكؿ ىربكا كالرجؿ تسابؽ الرأس كالرأس يسابؽ الرجؿ اسراعا في اليرب كخكفا مف القتؿ كىك 
رز رأس أحدىـ معنى قكلو متسابقي األعضاء كقكلو الرؤسيـ بارجميـ عثار قاؿ ابف جنى أم إذا ب

فتدحرج تعثر برجمو أك برجؿ غيره كقاؿ ىذا إبداع ألف المعيكد أف تعثر الرجؿ ال الرأس ىذا 
 كبلمو كابيف مف ىذا كأجكد أف يقاؿ بأرجميـ عثار ألجؿ ارؤسيـ أم الجؿ حفظيا ينيزمكف 

  لفارسًو عمى الخيؿ الخياري   يشميـ بكػؿ أقػب نػيػدو 

ف شاء سبؽ فمو أم يطردىـ بكؿ فرس ضامر مش رؼ مرتفع لفارسو االختيار أف شاء لحؽ كا 
 الخيار فيما يريد مف سبؽ كلحاؽ 
  عمى الكعبيف منو دـه مماري   ككؿ أصـ يعسؿي جانػبػاه

أم كبكؿ رمح أصـ شديد ليس بأجكؼ ليف يضطرب جانبو األعمى كاألسفؿ كأراد بالكعبيف المذيف 
كصفيما بأف عمييما دما كيجكز أف يريد الكعب الذم  في عاممو كىما يغيباف في المطعكف فمذلؾ

فيو السناف كالذم فيو الزج فإف الطعف يقع بيما كقاؿ ابف جنى كيجكز أف يريد بالتثنية الجمع ألف 
 أكؿ الجمع تثنية كىك كثير في الكبلـ كالممار المساؿ المجرل 

 كلبتو لثعمبًو كجاري   يغادر كؿ ممتفتو إليو

ترؾ مف التفت إليو كنحره مطعكف كالثعمب ما دخؿ مف الرمح في السناف كالكجار يقكؿ ىذا الرمح ي
بفتح الكاك ككسرىا كجار الضبع كالثعمب كنحكىما مف الكحش كلما كاف اسـ الداخؿ مف الرمح في 

 السناف ثعمبا سمى مدخمو كجارا لتجانس الكبلـ 
 دجى ليبلف ليؿه كالغػبػاري   إذا صرؼ النياري الضكء عنيـ

ف جنح الظبلـً إنجاب عنيـ  كالنػيػاري  أضاء المشرفيةي   كا 

 يريد أنيـ في ليميف مظمميف مف الميؿ كالغبار كفي نياريف مف ضكء السيؼ كالنيار 
  رغاءه أك ثكاج أك يعاري   يبكي خمفيـ دثره بػكػاهي 
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ما لحقيا مف الدثر الماؿ الكثير كذلؾ أنيـ ساقكا النعـ لميرب فيي تصيح خمفيـ كأنيا تبكي ل
التعب في السير كجعؿ اصكاتيا بكاءىا كىي مختمفة فاإلبؿ ترغك كالشاة تيعر كالنعجة تثاج كالثكاج 

 صكت النعجة 
  تحيرًت المتالي كالعشاري   غطى بالعثير البيداء حتى

غطاه كغطاه إذا ستره كيقاؿ الكـر غاطو كشجرة غاطيةه تغطي كجو األرض كتنبسط عمييا كالغثير 
ار كالمتالي جمع متمية كىي الناقة يتمكىا كلدىا كالعشار التي قربت كالدتيا جمع عشراء كىذاف الغب

الصنفاف اعز أمكاؿ العرب لذلؾ خصيما بالذكر يقكؿ غطى البيداء بالغبار حتى تحيرت النعـ 
عمى حدة أبصارىا في ذلؾ الغبار كركل ابف جنى بالغنثر قاؿ كىك ماء ىناؾ أم لما كصؿ إليو 

يؼ الدكلة حاز أمكاليـ كركل أيضا تخيرت أم لما حاز أمكاليـ تخيرَّ أصحابو خيرىا كأنفسيا س
  كاألكؿ ركاية الخكارزمي كركاية ابف جنى أصحُّ 

  كبل الجيشيف مف نقعو إزاري   كمركا بالجباة يضـ فػييػا

شيف حتى صارا الجباة اسـ ماء يريد أف جيش سيؼ الدكلة لحقكىـ بيذا الماء كاشتمؿ عمى الجي
 منو في إزار 

 كالًخمػاري  كقد سقط العمامةي   كجاؤكا الصحصحاف ببل سركجو 

أم جاؤكا ىذا المكاف كقد خففكا عف أنفسيـ كدكابيـ بطرح ىذه األشياء لسرعتيـ في السير كيركم 
 كجازكا 

  كأكطئت األصيبيةي الصغاري   كأرىقت العذارل مردفاتو 

كالمعنى أنيف كمفف مشقةن في حاؿ استردافيف لميرب كالصبياف يقاؿ أرىقتو أم كمفتو مشقةن 
 الصغار ال يثبتكف عمى الخيؿ في الركض فسقطكا ككطئتيـ الخيؿ فترؾ ذكر الخيؿ لمعمـ بو 

 كالجفاري  كنييا كالبييضةي   كقد نزح العكير فبل عكيره 

ش كالجيد حتى لـ يبؽ كيركم الغكير كىذه كميا مياه أم لما بمغكىا نزحكىا لما لحقيـ مف العط
 منيا شيء كلذلؾ قاؿ فبل عكير 

  كتدمري كاسميا ليـ دماري   كليس بغير تدمر مستغاثه 

يقكؿ لـ يكف ليـ مستغاث إال بيذا المكاف ظنكا أنيـ إذا بمغكه حصنيـ مف سيؼ الدكلة فغشييـ 
 الجيش بو كصار دمارا عمييـ كأسمو 
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 رأمو ال يداري فصبحيـ بػ  أرادكا أف يديركا الرأم فييا

أرادكا أف يديركا الرأم بينيـ بتدمر فأتاىـ سيؼ الدكلة صباحا برأمو ال يدار عمى األمكر ألنو بأكؿ 
 بديية رأيو يرل الصكاب 

 كأقبؿ أقبمت فيو تحػاري   كجيشو كمما حاركا بأرضو 

قبؿ ىذا أم كصبحيـ بجيشو كمما أشرؼ ىؤالء اليراب عمى أرض كاسعة فحاركا فييا لسعتيا ثـ أ
 الجيش أقبمت تمؾ األرض تتحير فييـ مف كثرتيـ 

  كالديةه تساؽ كال اعتذاري   يحؼ أغر ال قكده عمػيو

ىذا الجيش يحيط بأغر يعني سيؼ الدكلة إذا قتؿ عدكه لـ يكف عميو قكده كال ديةه كلـ يعتذر مف 
 مو شيء مما ذكر في قتميـ فعمو ألنو ممؾ قاىره فبل يراجع فيما فعؿ أك ألنو يقتؿ الكفار كال يمز 

 ككؿ دـو أراقتو جػبػاري   تريؽ سيكفو ميج األعادم

 تفسير ىذا البيت كتفسير الذم قبمو 
  عمى طيرو كليس ليا مطاري   ككانكا األسد ليس ليا مصاؿه 

قاؿ ابف جنى أم كانكا قبؿ ذلؾ أسدا فمما غضبت عمييـ كقصدتيـ لـ تكف ليـ صكلة عمى طير 
دركا أيضا عمى الطيراف فأىمكتيـ كعمى ىذا القكؿ يككف ىذا البيت مف صفة لضعفيـ كلـ يق

المنيزميف كقاؿ العركضي ىذا مف صفة خيؿ سيؼ الدكلة يقكؿ كانكا أسكدا كال عيب عمييـ أف لـ 
يدرككا ىؤالء ألف األسد القكٌم ال يمكنو صيدي الطائر ألنو ال مطار لؤلسد كالمعنى أنيـ أسرعكا في 

اع الطير في الطيراف كىذا كالعذر ليـ في التخمؼ ممف لـ يمحقكىـ مف سرعاف اليراب اليرب إسر 
 كما بعد ىذا البيت يدؿ عمى ىذا المعنى 

  بأرماحو مف العطًش القفاري   إذا فاتكا الرماحى تناكلتػيػـ

 أم إذا فاتكا رماح سيؼ الدكلة قاـ العطش في قتميـ مكاف الرماح 
  فيختاركف كالمكت اضطراري   ػان يركف المكت قداما كخمػف

يركف المكت قداميـ مف العطش كخمفيـ مف الرماح فيختاركف أحدىما كليس ذلؾ اختيارا في 
 الحقيقة ألف المكت يضطر إليو كال يختاره أحد 

 فقتبلىـ لعينيو مػنػاري   إذا سمؾ السماكة غير ىادو 
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ـى المنار فاىتدل كعرؼ الطريؽ بيـ إذا ضؿ أحد بصحراء السماكة قامت لو جثث قتبلىـ بيا مق ا
 كىذا مف قكؿ ثابت قطنة، ىدانا اهلل بالقتمى نراىا، مصمبةن بأفكاًه الشعاب، 

  كفي الماضي لمف بقيى اعتباري   كلك لـ يبؽ لـ تعًش الػبػقػايا

 أم لك لـ يعؼ عف الباقيف ليمككا أيضا كمف بقي يعتبر بمف قتؿ كال يعصي 
  فمف يرعى عمييـ أك يغاري   ييػـإذا لـ يرع سيدىـ عمػ

 يقاؿ ارعى عميو إذا أبقى عميو كرحمو أم فمف يغار ليـ كيرحميـ إذا لـ يرحميـ سيؼ الدكلة 
ياهي السجػايا ياهي النجاري   تفرقيـ كا    كيجمعيـ كا 

 يقكؿ أصميـ كاصمو كاحد الشتراكيـ في نزار إال أف اخبلقيـ مختمفة 
 ىؿ الرقتيًف ليا مػزاري كأ  كماؿ بيا عمى أرؾو كعرضو 

يقكؿ ماؿ سيؼ الدكلة بخيمو عمى ىاتيف البقعتيف كأىؿي الرقتيف قريبه بحيث لك أراد زيارتيـ لما بعد 
ذلؾ عمييـ ىذا قكؿ ابف جنى كالصحيح أنو يقكؿ عدؿ بالخيؿ عمى ىذيف المكضعيف عمى 

ب في كؿ مكاف كيركم أرؾ تباعدىما عف قصده كىك مكجوه إلى الرقتيف كيعني بيذا طمبو لبني كع
 كعرض 

  كزارىـ الذم زأركا خكاري   كأجفؿ بالفرات بنك نػمػيرو 

أم أنيـ أنيزمكا بالفرات ككانكا قبؿ ذلؾ كاألسد ليـ زئير فصاركا في الذلة حيف ىربكا كالثيراف 
 التي ليا خكار كركل الخكارزمي بالجيـ 

 ري بيـ مف شرب غيرىـ خمػا  فيـ حزؽ عمى الخابكر صرعى

الحزؽ الجماعات جمع حزقة أم ظنكا أنيـ المقصكدكف فيربكا كتفرقكا في اليرب كصاركا جماعاتو 
 ككاف الذنب لغيرىـ كتعب اليرب لحقيـ فذلؾ قكلو بيـ مف شرب غيرىـ خيمار 

 كلـ تكقد ليـ بالمػيؿ نػاري   فمـ يسرح ليـ في الصبح ماؿه 

 نيـ أم لخكفيـ لـ يسرحكا نعميـ كلـ يكقدكا نيرا
 فميس بنافع ليـي الػحػذاري   حذرا فتنى إذا لـ يرض عنيـ

 كجدكاه التي سألكا اغتفاري   تبيت كفكدىـ تسػرم إلػيو

 أم يسألكنو العفك ال غير 
  كىاميـ لو معيـ معاري   فخمفيـ برد البيض عنيـ
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 أم استبقاىـ بأف رد عنيـ السيكؼ كأعارىـ رؤسيـ ألنيا في ممكو متى شاء أخذىـ 
  كريـ العرؽ كالحسبي النضاري   ىـ ممػف أذـ لػيػـ عػمػيو

 أم عقد ليـ الذمة كصيرىـ في ذمامو كـر أصمو كصحة حسبو كنضاري كؿ شيء جيده كخالصو 
 كليس لبحًر نائمًو قراري   فأصبح بالعكاصـً مستقرا

 أم استقر بيذا المكاف كال يستقر نداه كنائمو 
 العقاري  عمى الغناء بوتداري   كأضحى ذكره في كؿ أرضو 

 يريد أف الشرب يغنكف بما صيغ مف األشعار في مدحو كيشربكف عمى ذكره 
  كتحمده األسنةي كالشفاري   تخر لو القبائؿ ساجداتو 

 يقكؿ تخضع لو القبائؿ غاية الخضكع كتثنى عميو الرماح كالسيكؼ لحسف استعمالو إياىا 
  و انكساري ففي أبصارنا عن  كأف شعاع عيف الشمس فيو

عظامنا لو ال نمؤل أعيننا مف النظر إليو كما قاؿ الفرزدؽ، يغضي حياء  أم الجبللنا إياه كا 
 كيغضي مف ميابتو، 

  كخيؿي اهلل كاألسؿي الحراري   فمف طمب الطعاف فذا عميّّ 

 الحرار جمع حراف كحرم يقكؿ مف أراد المطاعنة بالرماح فيذا عمٌي قد تفرغ لذلؾ كمعو خيؿ اهلل
 كالرماح العطاش 

 بأرضو ما لنازليا استتاري   يراه الناس حيث رأتو كعب

 أم ىك أبدا يسرم إلى األعداء كيقطع إلييـ المفاكز أال تراه يقكؿ 
  طبلب الطاعنيف ال اإلنتظاري   يكسطو المػفػاكز كػؿ يكـو 

كؿ يـك ال انتظار مف  يقكؿ طمبو األبطاؿ الطالبيف القتاؿ كالطاعنيف اعداءىـ ينزلو كسط المفاكز
 يمحقو كذلؾ أف اليارب في انتظار أف يمحؽ كالمعنى أنو يتكسط المفاكز طالبا ال ىاربا 

  كما مف عادًة الخيؿ السراري   تصاىؿ خيمو متػجػاكبػاتو 

ذكر أبك الفتح في ىذا البيت معنييف أحدىما أف بعض خيمو تسر إلى بعض شكيةن لما يجشميا مف 
قطع المفاكز كالثاني أف خيمو مؤدبة فتصاىميا سراره ىيبةن لو قاؿ ابف فكرجة لفظ مبلقاة الحركب ك 

البيت ال يساعده عمى كاحد مف التفسيريف فإنو ليس في البيت ذكر التشاكي كال المساكة في 
الصييؿ كلكف المعنى أنيا تتصاىؿ مف غير سرار كليس السرار مف عادة الخيؿ أم أف سيؼ 
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عدك كال يطمب أف ينكتـ قصده العدك القتداره كتمكنو كالذم يطمب المباغتة الدكلة ال يباغت ال
كالتستر عف عدكه يضرب فرسو عمى الصييؿ كما قاؿ، إذا الخيؿ صاحت صياح النسكر، جزرنا 

 شراسيفيا بالجذـ، 
 يده لـ يدميا إال السكاري   بنك كعبو كما أثرت فييـ

 كتدمية السكار اليد كقد فسر ىذا فقاؿ  ىذا مثؿ يقكؿ تأثيرؾ فييـ بالقتؿ كالغارة
  كفييا مف جبللتو افتخاري   بيا مف قطعو ألـ كنقص

ف كاف يؤلميا كينقصيا بالقطع كذلؾ ىـ يفتخركف بؾ كأنت زيف ليـ كأف  أم اليد تفتخر بالعسكار كا 
 أثرت فييـ 

  كأدنى الشرؾ في أصؿو جكاري   ليـ حؽ بشركػؾ فػي نػزارً 

في اإلنتساب إلى نزار كأقؿ ما يكجبو حؽ الشركة في أصؿو جكاره أم ذماـ  أم أنيـ يشارككنؾ
 كحرمة مجاكرةو 

  فأكلى قرح الخيؿ المياري   لعؿ بنييـ لبػنػيؾ جػنػده 

يستعطفو عمييـ كيحثو عمى العفك عنيـ يقكؿ لعؿ ابناءىـ يككنكف جندا البنائؾ كالميار مف الخيؿ 
نما القـر مف األفيؿ،  ىي التي تصير قرحا أم الصغار تصير كبارا كما قاؿ بعض العرب، كا 

 كسحؽ النخًؿ مف الفسيًؿ، 
  كأعفى مف عقكبتو البكاري   كأنت أبر مف لك عؽ أفنى

ذا  ذا كاف أبرىـ لـ ييمؾ كأنت أعفى مف يعاقب باليبلؾ كا  يقكؿ أنت أبر الذيف إذا عصكا أىمككا كا 
  كاف أعفاىـ لـ ييمؾ 

  كأحمـ مف يحممو اقتداري   كأقدر مف يييجو انتصاره 

يقكؿ أنت أقدر مف يحركو اإلنتصار يعني إذا حركؾ اإلنتقاـ مف عدكؾ قدرت عمى ما تطمب 
ذا كاف األحمـ كاف  فأنت اقدر المنتصريف كأنت أحمـ مف يحممو إقتداره عمى عدكه فصفح كعفا كا 

 األعفى كاألصفح عف العدك إذا اقتدر عميو 

 كال في ذلًة العبداف عػاري   به كما في سطكة األرباب عي

أم ال يمحقيـ عار بسطكتؾ عمييـ ألنؾ ربيـ كال في تذلميـ لؾ عار ألنيـ عبيدؾ كما قاؿ اآلخر، 
ف أمير  كعيرتني بنك ذبياف رىبتو، كىؿ عميَّ بأف أخشاؾ مف عاًر، ككما قاؿ شمعمة بنا قائد، كا 
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، كقد قاؿ الطامي، خضعت لصكلتؾ التي ىي  المؤمنيف كفعموي، لكا الدىر ال عار بما فعؿ الدىري
.  عندىـ، كالمكت يأتي ليس فيو عاري

 كقاؿ يكدعو كقد خرج إلى اإلقطاع الذم اقطعو إياه 
 لسيامو تربى عداه ريشيا  أيا راميا يصمى فؤاد مرامو

االصماء إصابة المقتؿ في المرمى كالمعنى أنو إذا طمب شيئا أصاب خالص ما طمبو كالرامي 
فؤاد ما يطمبو برميتو كقكلو تربى عداه مثؿ كذلؾ أف السياـ إنما تنفذ بريشيا كأعداءه يصيب 

يجمعكف األمكاؿ كالعدد لو ألنو يأخذىا فيتقكل بيا عمى قتاليـ فكأنيـ يربكف الريش لسيامو حيث 
 يجمعكف الماؿ لو فالريش مثؿ ألمكاليـ كالسياـ مثؿ لو 

  فو مف داره بحساموعمى طر   أسير إلى أقطاعو في ثػيابػو

يريد أف ما يتصرؼ فيو مف ضركب مممككاتو إنما ىك مف جيتو كأنعامو ككاف ىذا تفصيؿ ما 
أجممو النابغة في قكلو، كما أغفمت شكرؾ فانتصحني، ككيؼ كمف عطائؾ جؿ مالي، كقد فصمو 

ف تبلدم إف نظرت كشكتي، كميرم كما ضمت إلى األنامؿ، حباؤ  ؾ كالعيش النابغة أيضا فقاؿ، كا 
 العتاؽ كأنيا، ىجاف الميا تردم عمييا الرحائؿ، كقد قاؿ أبك نكاس، ككؿ خير عندنا مف عنده، 

  كرـك العبدل ىاطبلت غمامو  كما مطرتنيو مف البيض كالقنا

الرـك جمع ركمي كما يقاؿ زنج كزنجي كالعبدل العبيد يعني كما أنعـ بو عمي مف أنكاع نعمة مف 
 لركمية األسمحة كالعبيد ا

  كمف فيو مف فرسانو ككرامو  فتى ييب اإلقميـ بالماؿ كالقرل

 جزاء لما خكلتو مف كبلمػو  كيجعؿ ما خكلتو مف نػكالػو

 أم يجازيني بنكالو إذا مدحتو بما استفدت مف األدب مف كبلمو 
  مطالعة الشمس التي في لثامو  فبلزالت الشمس التي في سمائو

تطالع كجيو الذم ىك كالشمس كأضاؼ السماء إليو مبالغة في المدح أم الزالت شمس السماء 
كما قاؿ الفرزدؽ، لنا قمراىا كالنجـك الطكالع، كقاؿ أبف جنى أضاؼ السماء إليو ألشرافيا عميو كما 
قاؿ اآلخر، إذا كككب الحرقاء الح بسحرة، سييؿ أذاعت غزليا في القرائب، أضاؼ الكككب إلييا 

 د طمكعو لجدىا في عمميا عن
  تعجب مف نقصانيا كتمامو  فبلزاؿ يجتاز البدكر بكجيو
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جمع البدر ألنو أراد بدر كؿ شير أم الزاؿ أكمؿ منيا كأتـ حتى تتعجب مف نقصانيا عند تمامو 
  ّْْكقاؿ بحمب يعزيو بأختو الصغرل كيسميو ببقاء الكبرل في شير رمضاف سنة 

 األعز األجػبلتكف األفضؿ   إف يكف صبر ذم الرزية فضبل

أم كاف صبر صاحب المصيبة عما أصيب بو فضبل لو فأنت األفضؿ األجؿ لزيادة صبرؾ عمى 
 صبر غيرؾ كالمعنى أنت أصبر ذكم الرزايا كأنت أفضميـ 

 باب فكؽ الذم يعزيؾ عقبل  أنت يا فكؽ أف تعزل عف األح

 زاؾ قاؿ الذم لو قمت قبػبل  كبألفاظػؾ اىػتػدل فػإذا ع

ذم يعزيؾ منؾ تعمـ ألفاظ التعزية فيك يقكؿ لؾ في التعزية ما قمتو قبؿ ذلؾ كاستفاده منؾ أم ال
فعزاؾ بما تعممو منؾ كنصب قببل عمى الظرؼ كجعمو نكرة عمى حد قكلؾ جئتؾ أكال كآخرا كما 

 قاؿ، كساغ لي الشراب ككنت قببل، أكاد أغص بالماء القراح، 
  لزماف حزنا كسيبلكسمكت ا  قد بمكت الخطكب مرا كحمكا

 رب قكال كال يجدد فػعػبل  كقتمت الزماف عمما فمػا يغ

أم عرفت الزماف كألكانو كصركفو معرفة تامة فبل يأتي بشيء غريب كال فعؿ جديد لـ تره كلـ 
تعرفو كمعنى قتمت الزماف عمما أم عممت منو كؿ شيء حتى أذلمتو بعممؾ كلينتو لؾ كمعنى 

 الحركة كمنو يقاؿ شراب مقتكؿ إذا كسرت سكرتو بالماء  القتؿ في المغة إزالة
  كأراه في الخمؽ ذعرا كجيبل  أجد الحزف فيؾ حفظا كعقػبل

قاؿ أبف فكرجة يقكؿ أنت إذا حزنت عمى ىالؾ فإنما حزنت حفاظا منؾ لكده كصحبتو ككفاء لو 
كجبنا منو كجيبل مف غير كالحفاظ كالكفاء مما يدعك غميو العقؿ كغيرؾ يحزف ذعرا مف ألـ الفراؽ 

معرفة بالسبب المكجب لمحزف ىذا كبلمو كتفسير الحفظ عمى ما ذكره كأما تفسير العقؿ كالذعر 
كالجيؿ فمـ يصب فيو كالكجو أف يقاؿ أراد بالعقؿ االعتبار بمف مضى فأف العاقؿ إنما يحزف عمى 

العاقؿ يككف ذعرا مف المكت الميت اعتبارا بو كعمما أنو عف قريب سيتبعو عمى أثره كحزف غير 
ف حزف   كىك جيؿ ألنو ميت ال محالة كا 

ذا مػػػا   كـر األصؿ كاف لئللؼ أصبل  لؾ إلػؼ يجػره كا 
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قاؿ أبف جنى تجره تصحبو كتحمؿ ثقمو كركل ابف فكرجة يجره بالياء كىك الصكاب كالمعنى لؾ 
ذا كاف ألؼ يجر ىذا الحزف كيجنيو عميؾ ثـ ذكر أف األلؼ مف كـر األصؿ  كأف الكريـ ألكؼ كا 

 الكفا حزف عمى فراؽ مف ألفو 
  لـ يزؿ لمكفاء أىمؾ أىبل  ككفاء نبت فػيو كلػكػف

يركل فيو قديما يقكؿ لؾ كفاء نشأت عميو فبل تعرؼ غير الكفاء لؤلحباب كقكلو كلكف ىك استثناء 
ىذا استثناء  معركؼ عمى مذىب العرب يقكلكف فبلف شريؼ غير أنو سخي قاؿ أحمد بف يحيى

 قيس كأنشد، فتى كممت أخبلقو غير أنو، جكاد فما يبقى مف الماؿ باقيا، 
 بعثتو رعية فاستػيػبل  إف خير الدمكع عكنا لدمع

كيركل عندم لدمع يريد أف الدمع الذم سببو رعاية العيد ىك خير الدمكع عكنا عمى الحزف 
الرمة، لعؿ انحدار الدمع يعقب راحة، مف  كالمصيبة كذلؾ أف الدمع يخفؼ برح الكجد كما قاؿ ذك

الكجد أك يشفى نجي الببلبؿ، ركل أبف جنى عينا قاؿ كىك منصكب عمى التمييز كقكلؾ أف أحسف 
الناس كجيا لزيد كالمعنى أف عينو خير األعيف ألف مكجب دمعو حتى استيؿ كفاض الرعاية 

 كالحفاظ 
  حديد كصبلب إذا استنكره ال  أيف ذم الرقة التي في الحػر

أم ىذه الرقة كالرحمة التي نشاىدىا منؾ أيف ىي في الحرب إذا أكره الحديد عمى الضرب كصؿ 
بقرع بعضو بعضا كيجكز أف يككف المعنى إذا استكره ضرب الحديد كقد نظر في ىذا إلى قكؿ 

 كال كجيؾ لبيد، كؿ حرباء إذا أكره صؿ، كالمعنى مف قكؿ البحترم، لـ يكف قمبؾ الرقيؽ رقيقا، ال
 المصكف مصكنا، 

  رـك كالياـ بالصكاـر تفمى  أيف خمفتيا غداة لػقػيت اؿ

كركل ابف جنى أيف غادرتيا يقكؿ أيف تركت رقتؾ يـك الحرب إذ طمبت الرؤكس بالسيكؼ مف 
 جميع الجيات كالفالي يتبع كؿ مكضع مف الرأس كيركل تقمى أيف يرمى بيا كالقمة 

 عػدال جعؿ القسـ نفسو فيؾ  راقاسمتؾ المنكف شخصيف جك 

المنكف المنية كالمنكف الدىر كيجكز تذكيره كتأنيثو يقكؿ قاسمؾ المكت أك الزماف شخصيف يعني 
أختيو فاذىب إحداىما كترؾ األخرل ككانت ىذه المقاسمة جكرا ألنو كاف مف حقؾ أف يتركيما 

معؾ في األختيف كالمعنى إذا عندؾ كلكف ىذا الجكر عدؿ فيؾ حيث تركؾ حيا ككانت المقاسمة 
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كنت أنت البقية فالجكر عدؿ ىذا إذا نصبت القسـ كجعمت الفعؿ لمجكر كركل قكـ جعؿ القسـ 
ف كاف أخذ الصغرل فقد ترؾ الكبرل كيدؿ عمى صحة ىذا قكلو   نفسو فيو عدال في الجكر ألنو كا 

  درف سرل عمى الفؤاد كسمى  فإذا قست ما أخذف بػمػا أغ

 ف مثؿ غادرف أغدرف ترك
  كتبينت أف جدؾ أعمى  كتيقنت أف حظؾ أكفى

 يعني حيف بقيت الكبرل 
  باألعادم فكيؼ يطمبف شغبل  كلعمرم لقد شغمت المػنػايا

 ر أسيرا كبالنكاؿ مػقػبل  ككـ انتشت بالسيكؼ مف الده

ذتو مف يقاؿ انتاشو مف صرعتو إذا نعشو يقكؿ كـ نعشت كنصرت أسيرا لمزماف بسيفؾ فاستنق
 األسر ككـ مف مقؿ عديـ نصرتو بنكالؾ كجبرتو عمى كره الزماف 

  صاؿ ختبل رآه أدرؾ تببل  عدىا نصرة عميو فمػمػا

أم عد الزماف أفعالؾ نصرة عميو كمراغمة لو فمما صاؿ عمى أختؾ رأل نفسو قد أدرؾ تببل ألنو 
عالى أف اإلنساف ليطغى أف رآه حقد عميؾ ما فعمتو كقكلو رآه الضمير يعكد عمى الدىر كقكلو ت

 استغنى 
  ق كتبقى في نعمة ليس تبمى  كذبتو ظنكنو أنت تػبػمػي

ذا كاف األمر كذلؾ  يقكؿ ليس كما ظف الزماف أنو أدرؾ منؾ تببل ألنؾ تبمى الزماف كتبقى أنت كا 
 لـ يقدر الزماف عمى ادراؾ الثأر منؾ 

  صؾ ظبلـ فمـ يجرحكا لشخ  كلقد رامؾ العداة كػمػا را

يقكؿ األعداء طمبكا أف ينالكا منؾ كما طمب الزماف فمـ يقدركا أف يصيبكا ظؿ شخصؾ فمتى 
 يقدركف أف يصيبكا شخصؾ كالمعنى لـ يقاربكؾ بسكء كذلؾ أف ظمو يقرب منو 

  مف نفكس العدل فأدركت كبل  كلقد رمت بالسعادة بػعػضػا

 ف السعادة في الظفر باألعداء أنت طمبت البعض منيـ فأدركت الكؿ بما أعطيت م
  ترؾ الرامحيف رمحؾ عزال  قارعت رمحؾ الرماح كلكف

 أم غمبتيـ حتى سمبت رماحيـ كتركتيـ عزال ال سبلح معيـ 
  جعة طعنا أكردتو الخيؿ قببل  لك يككف الذم كردت مف الؼ
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بإحدل عينييا عمى  يقكؿ لك كاف الذم أصابؾ مف الرزية طعانا ألكردتو خيمؾ قببل كىي التي تقبؿ
 األخرل عزة كتشاكسا 

  طالما كشؼ الكركب كجمى  كلكشفت ذا الحنيف بضػرب

أم كلكشفت عف نفسؾ ىذا الحنيف الذم تجده إلى المفقكد بضرب كشؼ الكرب مف أكلياءؾ 
 كجبلىا عنيـ كثيرا قديما 

ف كانت المسماة ثكبل  خطبة لمحماـ ليس ليػا ر   د كا 

ف كانت تمؾ الخطبة تسمى ثكبل ىذا إذا  يريد أف المكت يجرم مجرل الخطبة مف الحماـ لمميت كا 
ف  ننصبت المسماة عمى خبر كاف كانتصبت ثكبل بالمسماة عمى معنى أف الخطبة سميت ثكبل كا 
ف كانت ىذه التي سميتيا يعني ذكرتيا ثكبل كانتصب ثكبل بخبر كاف   رفعت المسماة فالمعنى كا 

ذا لـ تجد مف الناس كػ   ذات خدرو أرادت المكت بعبل  فػكاكا 

يقكؿ المرأة الشريفة إذا لـ تجد ليا كفكا مف الناس أرادت اف يككف المكت ليا كالبعؿ ألنيا إذا 
 عاشت كحدىا لـ تنتفع بالدنيا كبشبابيا فاختارت المكت عمى الحياة 

  س كأشيى مف أف يمؿ كأحمى  كلذيذ الحيكة أنفس في الػنػؼ

 ال تمؿ كأنيا أعز كأحمى مف أف يمميا صاحبيا  يريد أف الحياة
نما الضعؼ مبل  كا  ا الشيخ قاؿ أؼ فػمػا ـ   ؿ حيكةن كا 

أؼ كممة يقكليا المتضجر الكاره لمشيء يقكؿ إذا ضجر الشيخ فقاؿ أؼ فإف ذلؾ الضجر كالمبلؿ 
 مف ضعؼ الكبر ال مف الحياة 

  فإذا كليا عف المرء كلى  آلةي العيش صحة كشباب

أم العيش إنما يحمك كيطيب بالشباب كصحة البدف فإذا لـ يكف في العيش صحة كشباب فسد 
 العيش ككلى بذىابيما 

  يا فيا ليت جكدىا كاف بخبل  أبدان تسترد ما تيػب الػدف

يقكؿ الدنيا تعكد عمى ما تيب فتأخذه فميتيا بخمت كما جادت كما قاؿ الحبلج، كالمنع خير مف 
مف قكؿ األكؿ، الدىر آخذ ما أعطى مكدر ما، أصفى كمفسد ما أىكل لو بيد،  عطاء مكدر، كىذا

 فبل يغرنؾ مف دىر عطيتو، فميس يترؾ ما أعطى عمى أحد، 
 ـ كخؿ يغادر الكجد خػبل  فكفت ككف فرحةو تكرث الغ
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 ىذا جكاب التمني في قكلو فيا ليت أم لك بخمت كلـ تجد لكفتنا فرحة بكجكد شيء يعقب غما بفقو
 ككفت ككف خميؿ يترؾ الكجد خميبل إذا مات 

 كصػبل فظ عيدا كال تتمػـ  كىي معشكقة عمى الغدر ال تح

كالدنيا عمى غدرىا بالناس كما ذكر مف استرجاعيا ما تعطى معشكقة محبكبة ثـ ذكر أنو ال تحفظ 
 ألحد عيدا ألنيا تقطع الكصؿ كال تدـك عمى العيد 

  اليديف عنيا تخمى كبفؾ  كؿ دمع يسيؿ منيا عمييا

 أم كؿ مف أبكتو الدنيا فإنما يبكي لفكت شيء منو كال يخمى اإلنساف يديو عنيا إال قسرا بفؾ يديو 
  رل لذا أنث اسميا الناس أـ ال  شيـ الغانػيات فػييػا فػبل أد

دنيا يقكؿ عادة الدنيا كعادة النساء ال يدمف عمى الكصؿ كال يحفظف العيد كال أدرم ىؿ أنثت ال
ليذه المشابية بالنساء أـ ال قاؿ ابف جنى ىك يعمـ أنيا لـ تؤنث ألنيا تشبو الغكاني كلكنو أظير 

 تجاىبل لعذكبة الفظ كصنعة الشعر 
 كمماتػا فػييػـ كعػزا كذال  يا مميؾ الكرل المفرؽ مػحػيان 

 ت حساما بالمكرمات محمػى  قمد الػمػو دكلةن سػيفػيػا أف

 كبو أفنػت األعػادم قػتػبل  الػي بػذالفبو أغنػت الػمػك 

ذا اىتز لمندل كػاف بػحػرا ذا اىتز لمكغا كاف نػصػبل  كا   كا 

ذا األرض أظممت كاف شمسا ذا اإلرض أمحمت كاف كببل  كا   كا 

  نة تغمك كالضرب أغمى كأغمى  كىك الضارب الكتيبة كالػطػع

كغمت الطعنة أم عز كجكدىا مف يقكؿ ىك الذم يضرب الديش إذا اشتد المر كصعبت الحاؿ 
ذا غمت الطعنة كاف الضرب أغمى مف الطعنة لحاجة الضارب إلى مزية إقداـ قاؿ  غبلؿ المبيع كا 

ابف فكرجة يريد إذا لـ يقدر عمى الدنك مف العدك قيد رمحو فالدنك إليو قيد سيؼ اصعب كالمعنى أنو 
 يضرب بسيفو حيف يعدـ الطاعف كالضارب 

  رؾ كصفان أتعبت فكرم فمبل  قكؿ فػمػا تػدأييا الباىر الع

يقكؿ يا مف غمب العقكؿ بما أظير مف بدائع أفعالو فما تدرؾ العقكؿ كصفا لو أتعبت فكرم ألنو 
 ال يبمغنؾ فميبل أم أرفؽ كركل ابف جنى فما يدرؾ ثـ فسر ىذا المعنى كأكده بقكلو 

  ق كمف سار في طريقؾ ضبل  مف تعاطى تشبيا بكػؿ أعػيا
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مف أراد أف يتشبو بؾ في كـر أخبلقؾ أعجزه ذلؾ فمـ يقدر عمى التشبو بؾ كمف سمؾ طريقؾ ضؿ 
 فيو أم لـ يقدر عمى مجاراتؾ فيما تسمكو مف طريقؾ 

  قاؿ ال زلت أك ترل لؾ مثبل  فإذا ما اشتيى خػمػكدؾ داعو 

ؾ نظيرا فبل تزاؿ باقيا يقكؿ إذا دعا لؾ بالخمكد داعو قاؿ المت حتى ترل نظيرؾ كال ترل أبدا ل
كقاؿ يذكر نيكض سيؼ الدكلة إلى ثغر الحدث لما بمغو أف الرـك قد احاطت بو في جمادم 

  ّْْاألكلى سنة 
ال فػبل ال  ذم المعالي فميعمكف مف تعالى  ىكذا ىػكػذا كا 

ال فميدع  ىذه المعالي التي نشاىدىا لؾ ىي المعالي حقيقةن كمف تعالى فميعمكف كما عمكت كا 
 التعاليى 

 ق كعز يقمقؿ األجػبػاال  شرؼ ينطح النجـك بركقي

فسر معاليو بيذا البيت فقاؿ شرفؾ يزاحـ النجـك في العمك كعزؾ أثبت مف الجباؿ كأرسى منيا 
حتى صارت الجباؿ باإلضافة إليو قمقةن كالرؽ القرف ككنى عف المزاحمة بالمناطحة كيجكز أف يريد 

 حتى لك أراد أف يزيؿ الجباؿ ألقمقيا  أف سمطانو ينفذ في كؿ شيء
  دكلة ابف السيكؼ أعظـ حاال  حاؿ أعدائنا عظيـ كسػيؼ اؿ

 أعجمتيـ جياده اإلعػجػاال  كمما أعجمكا النذير مػسػيرا

قاؿ ابف جنى يقكؿ كمما عاد إلييـ نذيرىـ سبقكه باليرب قبؿ كصكلو إلييـ ثـ تمييـ جياد سيؼ 
ر أم لحقتيـ كجازتيـ قاؿ ابف فكرجة يقاؿ اعجمتو بمعنى استعجمتو فأما الدكلة فسبقت سبقيـ النذي

خبارىـ بقدـك جيش سيؼ الدكلة  سبقتو فيقاؿ فيو عجمتو يقكؿ كمما استعجمكا النذير بالمسير إلييـ كا 
 اظمت عمييـ خيمو قبؿ كركد النذير عمييـ كيريد بالنذير الجاسكس 

 كاألبػطػاال يدمؿ إال الحد  فأتتيـ خكارؽ األرض ما تح

 كيركم ال تحمؿ أم أنيا تخرؽ األرض بحكافرىا لشدة كطئيا كقكة جرييا 
 ع عمييا براقعػا جػبلال  خافيات األلكاف قد نسج النؽ

أم خفيت ألكاف خيمو مف الدىمة كالكمتة كالشبية لما عمييا مف النقع ككأنيا مبرقعة مجممة كما قاؿ 
 بار مؤلة، بيضاء محدثةن ىما نسجاىا، عدم بف الرقاًع، يتعاكراف مف الغ
 لخكضف دكنو األىكاال  حالفتو صدكرىا كالعكالي
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يقكؿ عاىدتو صدكر خيمو كعكالي رماحو أف تخكص األىكاؿ كالحركب دكف سيؼ الدكلة أم تكفيو 
 أياىا كما قاؿ، فقد ضمنت لو الميج العكالي، كحمؿ ىمة الخيؿ العتاقا، 

  ح مدارا كال الحصاف مجاال  كلتمضف حيث ال يجد الػـر

ف كانت جماعة الصدكر كالعكالي فإنو  كاف الكجو كلتمضيف ما تقكؿ حمفت ىند لتقكمف كىي كا 
يخبر عنياكما يخبر عف الكاحدة كحكى الككفيكف حذؼ الياء في مثؿ ىذا نحك حمفت ىند لتمضف 

كلو، كاف أيدييف بالقاع كلترضف لسككنيا كسككف النكف األكلى بعدىا كلـ يحرؾ الياء بالفتح كق
 القرؽ، كالمعنى أنيا حالفتو أف تفعؿ ما عجزت عنو الخيؿ كالرماح 

ف كاف ما تمنى محاال  ال ألـك ابف الكفو ممؾ الرك   ـ كا 

 يقكؿ ال ألكمو عمى تمنيو محاال مف تخريب ىذه القمعة ثـ ذكر سبب ترؾ المـك فقاؿ 
  ماء فناالق كبافو بغي الس  أقمقتو بنػية بػيف أذنػي

البنية المبنية يقكؿ أغضبو ىذه القمعة التي بنيتيا كىي مف ثقميا عميو كأنيا عمى رأسو كففاه أك 
 عمى جبيتو كبافو يعني سيؼ الدكلة بمغ السماء عمكا كعزة أم لو العذر أف طمب إخرابيا 

  ل فغطى جبينو كالقذاال  كمما راـ حطيا اتسع البف

كؿ كمما قصد ف ينزليا عف رأسو تكسع بناؤىا حتى إزداد ثقبل فغشى البنى المصدر كالبناء يق
 الجبيف كالقذاؿ كىذا مثؿ يعني أنؾ تزيد في بنائيا فيزداد غيظو كغضبو 

 غر فييا كتجمع اآلجػاال  يجمع الرـك كالصقالب كالبؿ

 أتييـ فتقتميـ فييا أم في نكاحييا كجكانبيا لييدميا يجمع اصناؼ الكفرة كتجمع أنت آجاليـ ألنؾ ت

  ر كما كافت العطاش الصبلال  كتكافييـ بيا في القنػا الػسػـ

الصمة األرض التي اصابيا مطر بيف أرضيف لـ تمطر يقكؿ تأتييـ بمناياىـ كآجاليـ في الرماح 
 كىي ظامية إلى دمائيـ أم تسرع إلييـ إسراع العطاش إلى األرض الممطكرة 

  كي يقصركه فطاالكأتكا   قصدكا ىدـ سكرىا فبنكه

أم لما قصدكا ىدميا كانكا باعثيف سيؼ الدكلة عمى إتماـ بنائيا فكاف قصدىـ اليدـ كالتقصير 
طالتو   سببا لمبناء كا 

 ترككىا ليا عمييػـ كبػاال  كساتجركا مكايد الحرب حتى
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يد الحرب ليا أم لمقمعة كذلؾ أف أىؿ الحدث لما ىرب الرـك خرجكا فأخذكا ما حممكه معيـ مف مكا
 كآالتيا فصارت كباال عمييـ ألنيـ يحاربكنيـ بيا 

 األفعػاال عاؿ فيو كتحمدي   رب أمرو أتاؾ ال تحمد الؼ

الفعاؿ ىـ الرـك الذيف جمبكا مكايد الحرب كفعميـ حمميـ إلييا المكايد كاآلالت كىـ غير محمكديف 
 ا المسممكف كأفعاليـ محمكدة في العاقبة ألنيـ لك لـ يحممكىا لما ظفر بي

  في قمكب الرماة عنؾ النصاال  كقسي رميتى عنػيػا فػردت

يقكؿ كرب قسٌي ليـ كانكا يرمكنؾ عنيا فمما ىربكا أخذت تمؾ القسي فقكتمكا بيا كرمكا بالسياـ عنؾ 
 كالتقدير فردت عنؾ النصاؿ في قمكب الرماة الذيف كانكا يرمكنؾ 

 قطاعػيػا إرسػاالؿ فكاف ان  أخذكا الطرؽ يقطعكف بيا الرس

أم يقطعكف الرسؿ بتمؾ الطرؽ عف النفاذ إلى سيؼ الدكلة لئبل يبمغو الخبر أنيـ يقصدكف الحدث 
فمما أبطأت األخبار كتأخرت عف عادتيا تطمع سيؼ الدكلة لما كراء ذلؾ فكقؼ عمى األمر ككاف 

 اإلنقطاع كاإلرساؿ كىذا كقكلو قصدكا ىدـ سكرىا فبنكه 
 أنو صار عند بحرؾ آال  لغكارب إالكىـ البحر ذك ا

 الغارب المكج كىذا كقكلو حاؿ أعدائنا عظيـ البيت يريد أف شأنيـ يتبلشى عندؾ كأف جؿ كعظـ 
  ف القتاؿ الذم كفاؾ القتاال  ما مضكا لـ يقاتمكؾ كلػؾ

 ما نفيه كلـ يقاتمكؾ حاؿ كالمضارع يقكـ مقاـ اسـ الفاعؿ كثيرا كقكؿ الشاعر، يقصر يمشي
كيطكؿ باركا، يقكؿ ما انيزمكا غير مقاتميف كلكف القتاؿ الذم قاتمتيـ قبؿ ىذا كفاؾ القتاؿ أم أنيـ 

 قد بمكؾ قبؿ ىذا فأشعرت قمكبيـ الرعب كخافكؾ اآلف فانيزمكا كمركا 
 ب بكفيؾ قػطػع اآلمػاال  كالذم قطع الرقاب مف الضر

 فيـ ال يرجكف ظفرا بؾ اآلف أم السيؼ الي قطع رقاب أكليـ قطع أمبل ىؤالء منؾ 
 عمـ الثابتيف ذا اإلجفاال  كالثبات الذم أجادكا قديما

يقكؿ أكليـ أجادكا الثبات في الحرب فمـ يغف عنيـ كأدل ذلؾ إلى ىبلكيـ كذلؾ الثبات عمـ ىؤالء 
اإلسراع عنؾ كاإلنيزاـ في الحرب كيريد بيذه األبيات أف يبيف أف أىؿ الرـك شجعافي أه حرب 

 كنيـ ال يقاكمكنؾ كلؾ الفضؿ عمييـ فيككف ىذا أمدح لو كل
 يندبكف األعماـ كاألخكاال  نزلكا في مصارعو عرفكىا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 559 

 أم لـ نظركا إلى األماكف التي قتمت فييا اسبلفيـ ذكركىـ فبككا عمييـ 
 ـ تدذرل عمييـ األكصاال  تحمؿ الريح بينيـ شعر اليا

شعكر القتمى كاعضاؤىـ باقية ىناؾ تحمؿ الريح الشعر يعني لـ يبعد عيد ذلؾ المكاف بالقتؿ ف
 بينيـ كتمقى الريح عمييـ األعضاء مف المقتكليف كاألكصاؿ جمع كصؿ كىك العضك 

  كتريو لكؿ عضكو مثاال  تنذر الجسـ أف يقيـ لدييا

 أم تمؾ المصارع تنذرىـ اإلقامة بيا كترييـ لكؿ عضك منيـ عضكا مف المقتكليف 
 خػياال قبؿ أف يبصركا الرماح  في القمكب دراكا أبصركا الطعف

فيو تقديـ كتأخير ألف المعنى ابصركا الطعف في القمكب دراكا خياال قبؿ أف يبصركا الرماح أم 
لشدة خكفيـ منؾ كتصكرىـ ما صنعت بيـ قديما رأكا الطعف متداركا متتابعا في قمكبيـ تخيبل قبؿ 

 أف يركا الرماح حقيقةن 
  أبصرت أذرع القنا أمياال  طعانؾ خػيؿه فإذا حاكلت 

يقكؿ األعداء إذا أرادكا كعانؾ رأكا طعانؾ كرأكا اذرع قناؾ لطكليا كسرعة كصكليا إلييـ أميبل يني 
، كقاؿ ابف جنى  أف رماحؾ تطكؿ فتصؿ إلييـ سريعةن كىذا ضد قكلو، طكاؿ قنا تطاعنيا قصاري

الى يركنيـ مثمييـ رأل العيف ىذا كبلمو أما شدة أم لشدة الرعب رأكا ذلؾ كذلؾ كىذا كقكلو تع
الرعب فمو كجوي كاحتجاجو باآلية خطأ كيجكز أف يريد بالقنا قنا األعداء الذيف يحاكلكف الطعاف 

كالمعنى أنيـ كمما تعاطكا رماحيـ لطعانؾ استطالكىا فرأكا أذرعيا أميبل أم أنيا تثقؿ عمييـ جبنا 
 كخكفا منؾ 

 فتكلكا كفي الشماؿ شماال  ف يمينان بسط الرعب في اليمي

أم شاع الخكؼ فييـ شيكعا عاما ككأف الخكؼ بسط يمينو في ميامف عسكرىـ كشمالو في 
 مياسرىـ حتى انيزمكا 

 أسيكفان حممػف أـ أغػبلال  ينفض الركع أيديان ليس تدرل

ييا حيف لـ يعني أف الخكؼ عمؿ فييـ حتى ارتعدت أيدييـ كصارت السيكؼ فييا كاألغبلؿ عم
 تعمؿ كلـ تقدر عمى الضرب 

  تركت حسنيا لو كالجماال  ككجكىا أخافيا منؾ كجو
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قكلو كجكىا عطؼ عمى األيدم مف حيث المفظ ال مف حيث المعنى ألنو ليس يريد ينفض كجكىا 
كالمعنى كيغير كجكىا أم يغير ألكانيا بأف يصغرىا فيكمف باب، كرأيت زكجؾ في الكغا، متقمدا 

كرمحا، كمعنى أخافيا أخاؼ أصحابيا منؾ كجو تمؾ الكجكه اطعتو حسنيا كجماليا أم  سيفان 
 الحسف كالجماؿ كاف لكجيؾ ال لكجكىيـ 

  ف زكاال كلممراد انتقاال  كالعياف الجميُّ يحدث لمظ

كانكا يظنكف أنيـ يقدركف عمى قتالؾ فمما قصدكا محاربتؾ أنيزمكا كعاينكا قصكرىـ عنؾ فأزاؿ 
 ما كاف الظف يحدث ليـ كانتقؿ ذلؾ المراد الذم كانكا يريدكنو مف محاربتؾ  العياف

ذا ما خبل الجباف بػأرض   طمب الطعف كحده كالنزاال  كا 

ىذا كما تقكؿ العرب في أمثاليا كاؿ مجرو في الخبلء يسر كالمعنى أف الجباف إذا كاف كحده 
طعاف كالمنازلة يريد أنيـ شجعاء ما لـ منفردا يحس مف نفسو بشجاعة كيظف عنده غناء كيطمب ال

 يركؾ 
  طالما غرت العيكف الرجاال  أقسمكا ال رأكؾ إال بمػقػبو 

قكلو إال بقمب أم إال كالقمب معيـ يريد حمفكا ليحضرف عقكليـ كليعممف أفكارىـ في قتالؾ ثـ قاؿ 
ـ أنيـ يقاكمكنؾ كال طالما غرت العيكف الرجاؿ أم كذبيـ عنؾ كثيرا ما رأكه بعيكنيـ مما يكىمي

تناقض بيف قكلو غرت العيكف الرجاؿ كبيف قكلو كالعياف الجمٌي ألف ذلؾ بعد التجربة كقكلو غرت 
 العيكف يعني قبؿ التجربة 

  ؾ كطرؼو رنا إليؾ فآال  أم عيفو تأممتؾ فػبلقػت

كؿ كفي ىذا متناقض الظاىر ألنو ينكر أف تمسكو عيف باف تديـ النظر إليي في المصراع األ
الثاني ينكر أف يعكد طرؼ رنا إليو كلـ يشخص كيحمؿ المعنى عمى عيكف األعداء كاألكلياء فعيف 
العدك ال تمحيو ألنو ال تديـ النظر إليو ىيبةن لو كعي الكلٌي تتحير فيو فتبقى شاخصةن فبل تؤكؿ إلى 

 صاحبيا كىذا مما لـ يتكمـ فيو أحد كيقاؿ الؽ الشيء كأالقو أم أمسكو 
 ش فيؿ يبعث الجيكش نكاال  ا يشؾ المعيف في أخذؾ الجيم

ىذا استفياـ تجاىؿو ألنو عمـ أنو ال يبعث الجيش لمنكاؿ كلكف لما كانت الحالة تكجب ىذه الشبية 
 قاؿ ذلؾ كالمعنى أف كؿ جيش بعثيـ إليؾ غنمتيـ فيؿ يبعثيـ لتأخذىـ كليككنكا نكاال لؾ 

  مرجاه أف يصيد اليبلالض ك   ما لمف ينصب الحبائؿ في األر
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المرجاة مصدر كالرجاء مثؿ المسعاة كالمعبلة كالمغزاة فإذا قمت كمرجاه فيك مفعؿ مف الرجاء 
بمعنى المصدر يقكؿ ما ليذا الذم ينصب في األرض حبالةن كرجاؤه أف يصيد اليبلؿ كىذا استفياـ 

لة عميو كبعده مف أف تنالو تعجب يتعجب مف جيؿ مف يعمؿ ىذا كىذا مثؿ يريد امتناع سيؼ الدك 
يد كبعثو إليو الجيش طمعا في أخذه كالظفر بو فيك في ذلؾ كمف يرـك صيد اليبلؿ بحبالة 

ينصبيا في األرض كمف ركل كمرجاة جعميا مفعكال معيا كقكلؾ ما لزيد كعمركا كلك جرىا عطفا 
ىر عميو مف غير عمى مف كاف اظير كما تقكؿ ما لزيد كعمرك ليس مف مضمرا يقبح عطؼ الظا

 حرؼ جرو كقكلؾ ما لؾ كزيدا كال يجكز كزيدو ألف الكاؼ مضمر ال يعطؼ عميو بالخفض 
 دب كالنير مخمطػا مػزياال  إف دكف التي عمى الدرب كاألح

يعني قمعة الحدث يقكؿ دكف الكصكؿ إلييا رجؿ مزياؿ كىك الكثير الخبلط لؤلمكر كالزياؿ ليا 
  سيؼ الدكلة كأراد باألحدب جببل ىناؾ يخالطيا ثـ يزايميا يعني 

  فبناىا في كجنة الدىر خاال  غصب الدىر كالممكؾ عمييا

يعني أنو استنقذىا مف أيدم الدىر كالممكؾ يقاؿ غصبتو عمى كذا أم قيرتو عميو كقكلو فبناىا في 
ثبكتيا كجنة الدىر خاال يجكز أف يريد بو الشيرة كشيرة الخاؿ في الكجو كيجكز أف يريد بو 

 ،  كرسكخيا فيككف كقكؿ مزرد، فمف أرمًو منيا بسيـو يمح بو، كشامة كجوو ليس لمشاـ غاسؿي

 دالال كتثنى عمػى الػزمػاف  فيي تمشي مشي العركسو اختياال

القمعة ال تمشي كال تثنى كلكف المعنى أنيا لك مشت الختالت ؼ مشييا عزةن كتكبرا كلكانت مدلة 
 ر الزماف عمى اصابتيا بسكء عمى الزماف حيف لـ يقد

  عب جكر الزماف كاألكجاال  كحماىا بكؿ مػطػرد األؾ

 يقكؿ منعيا أف يصيبيا الزماف بجكرو أك خكؼ كحفظيا بالرماح مف ذلؾ كالمطرد المستقيـ المستكل 
 ؿ فقد أفنت الدماء حػبلال  كظبي تعرؼ الحراـ مف الح

لمضرب فيي تعرؼ بالدربة الحبلؿ مف الحراـ كقاؿ  قاؿ ابف جنى ىذا مثؿ ضربو أم سيكفو معكدة
نما  ابف فكرجة العادة كالدربة ليستا مما يعرؼ بو الحبلؿ كالحراـ في الناس فكيؼ فيما ال يعقؿ كا 
يعني أف سيؼ الدكلة غاز لمرـك كىـ كفار فبل يقتؿ إال مف حؿ دمو فنسب ذلؾ إلى سيكفو ىذا 

ي بمعرفة الحبلؿ كالحراـ أصحابيا فكأنو قاؿ كذكم ظبي كبلمو كأظير مما قالو أف يقاؿ إما عن
 يعرفكف الحراـ مف الحبلؿ فمما حذؼ المضاؼ عاد الكبلـ إلى المضاؼ إليو 
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 كاألمكاال يفترسف النفكس  في خميسو مف األسكد بئيس

نما ذكر األ مكاؿ البئيس الشديد ذك البأس كأراد يفترسف النفكس كينتيبف األمكاؿ كقد مر مثمو قبؿ كا 
 بعد ذكر النفكس بيانا أنو أراد باألسكد الرجاؿ ألف األسكد ال تنتيب األمكاؿ ثـ أكد ىذا كقاؿ 

  يتفارسف جيرةن كاغتياال  إنما أنفسي األنيس سبػاع

يريد بالنيس الناس جعميـ كالسباع المفترسة لكجكد األفتراس منيـ في الحالتيف مجاىريف كمغتاليف 
 يد ليذا كىما كالبيتاف بعد ىذا تأك

 كاغتصابا لـ يمتمسو سؤاال  مف أطاؽ التماس شيء غبلبا

 الرئباال أف يككف الغضنفر  كؿ غادو لحػاجة يتػمػنػى

كأنشد سيؼ الدكلة متمثبل بقكؿ النابغة، كال عيب فييـ غير أف سيكفيـ، بيف فمكؿ مف قراع 
 التجارب، كقاؿ أبك الطيب مجيبا لو الكتائب، تخيرف مف أزماف يكـ حميمة، إلى اليـك قد جربف كؿ 

 حديثيـ المكلد كالقديمػا  رأيتؾ تكسع الشعراء نيبلن 

 أم أنؾ تكثر لمشعراء العطاء مكلدييـ كقدمائيـ ثـ فصؿ كبيف كقاؿ 
  كتعطي مف مضى شرفا عظيما  فتعطى مف بقي ماال جػسػيمػا

م، لعمرؾ ما أخشى التصعمؾ ما لغة طيىءو بقي كفنى في بقي كفنى كمنو قكؿ زيد الخيؿ الطاء
بقي، عمى األرض قسيّّ يسكؽ األباعرا، يقكؿ تعطي الباقيف عطاء جزيبل كالماضيف شرفا عظيما 

 بأف تنشد شعرىـ فيككف ذلؾ شرفا ليـ 
 نشيدا مثؿ منشده كػريمػا  سمعتؾ منشػدا بػيتػي زيادو 

  غبطت بذاؾ أعظمو الرميما  فما أنكرت مكضعو كلػكػف

سـ النابغة الذبياني يقكؿ لـ أنكر مكضع النابغة مف الشعر كأنو أىؿ ألف تنشد شعره كلكني زياد ا
غبطت عظامو البالية في التراب بإنشادؾ شعره كقاؿ سنة إحدل كعشريف كثمثمائة برأس العيف كقد 
أكقع سيؼ الدكلة بعمرك بف حابس مف بني أسد كبني ضبة كلـ ينشده إياىا فمما لقيو دخمت في 

 ممة مديحو ج
  جمبت حمامي قبؿ كقًت حمامي  ذكر الصػبػا كمػرابػع اآلراـ

يريد بمرابع اآلراـ ديار الحبائب كالمعنى أنيا أكردت عمٌي حالةن ىي كالمكت سكاء يعني شدة كجده 
 عمى فراقيف فكأنو مات قبؿ مكتو لشدة الكجد 
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 عرصاتيا كتكاثًر الػمػكاـً   دمف تكاثرت اليمـك عمٌي في

  تبكي بعيني عركة بف حزاـً   كأف كؿ سحابةو كقفت بيػاك 

عركة بف حزاـ ىك صاحب عفراء كىك أحد العشاؽ المعركفيف الذيف تذكر قصتيـ شبو ىطبلف 
السحاب في تمؾ الدمف ببكاء عركة بف حزاـ عمى فراؽ صاحبتو كىذا مف قكؿ الطاءم، كأف 

معي، كمثمو لمحمد بف أبي زرعة، كأف صبيف السحاب الغر غيبف تحتيا، حبيبا فما ترقى ليف مدا
 باتا طكؿ ليميما، يستمطراف عمى غدرانيا المقبل، 

  فييا كافنت بالعتاب كبلمي  كلطالما أفنيت ريؽ كعابيػا

 طالما رشفت كعاب تمؾ الدمف ىناؾ كأطالت ىي عتابي حتى أفحمتني كقطعتني بعتابيا 
 ةو كعػراـً كتجر ذيمي شر   قد كنت تيزأ بالفراؽ مجانةن 

المجانة مثؿ الخبلعة كالماجف الذم ال يبالي ما بتكمـ بو كالعراـ الخبث كالشرة مف أخبلؽ الشباب 
يقكؿ لنفسو حيف كنت شابا كلـ تبتؿ بالفراؽ كما كنت تدرم كجد الفراؽ كشدتو فكنت تيزأ بو غافبل 

 عنو في شرتؾ كعرامؾ 

نما  ت بػسػبلـىف الحياة ترحم  ليس القباب عمى الركاب كا 

 ليس الذم تراه قبابيف كىكادجيف عمى اإلبؿ كلكنيا الحياة ترحمت عنا يعني أنو يمكت بعد فراقيف 
 لخفافيف مفاصمي كعظػامػي  ليت الذم خمؽ النكل جعؿ الحصى

 األكػمػاـً  حذران مف الرقباء في  متبلحظيف نسح مػاء شػؤكنػنػا

يبكي كيستر بكاءه كقدـ الحاؿ عمى العامؿ فييا كىك قكلو أم ىي تنظر إلٌي كأنا أنظر إلييا ككبلنا 
 نسح 

  مف بعد ما قطرت عمى األقداـ  أركاحنا انيممت كعشنا بعدىػا

 سجػاـً  عند الرحيؿ لكف غير  لك كف يكـ جريف كف كصبرنػا

ـك يقكؿ لك كانت الدمكع يـك جرت كصبرنا في القمة لكانت قميمة كلـ تكف سجاما غزيرة كقكلو كف ي
جريف أخبار عف جرييا فيما مضى مف يـك الفراؽ كقكلو كف كصبرنا اخبار عف ككنيا غزيرة ال 
تشبو الصبر في القمة كالتقدير لك كف كصبرنا يكـ جريف كلـ يفد الككف األكؿ إال األخبار عف 
ي جرييا فيما مضى كيجكز أف يقدر الككف األكؿ كالثاني زيادةن كالعرب ربما تجعؿ الككف صمة ف

الكبلـ ككثيره مف النحكييف حممكا الككف في قكلو تعالى كيؼ نكمـ مف كاف في الميد صبيا عمى 
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الزيادة كينشدكف قكؿ الفرزدؽ، جياد بني أبي بكرو تسامي، عمى كاف المسكمة العراب، ككاف في 
 ىذا البيت زيادة ببل خبلؼ 

 نػعػاـً  كذميؿ ذعمبةو كفحػؿ  لـ يترككا لي صاحبا غير األسى

 ذعبمة ناقة سريعة يقكؿ فارقكني فصاحبت بعدىـ الحزف كسير ناقةو كالظميـ في سرعتيا 
 إال إليؾ عمى فرج حػراـً   كتعذر األحرار صير ظيرىا

يريد تعذر كجكد األحرار حـر عمٌي أف أركبيا إال لمقصد إليؾ ألنؾ الحر المستحؽ ألف يقصد 
 ب فرجا حراما عمٌي اتيانو كيزار فني اتجنب رككبيا إال إليؾ كما ااتجن

 كلدت مكارميـ لغير تماـً   أنت الغريبة في زمافو أىموي 

قاؿ ابف جنى أنت الغريبة ألنو أراد الحاؿ أك الخصمة أك السمعة كأخطأ في ىذا ألنو ال يقاؿ لمرجؿ 
نما خاطب بيذا الممدكح كالصحيح أف يقاؿ الياء لمم بالغة أنت الحاؿ الغريبة أك الخصمة الغريبة كا 

ال لمتأنيث كما يقاؿ راكية كعبلمة أك يقاؿ أنت الفائدة الغريبة في زماف أىمو كميـ ناقصك الكـر لـ 
 تتـ مكارميـ كيقاؿ كلد المكلكد لتماـ 

 كاإلنعاـً  عمما عمى اإلفضاؿ  أكثرت مف بذؿ النكاؿ كلـ تزؿ

ضاؿ كاإلنعاـ أم لـ تزؿ العمـ العبلمة كىي التي يعرؼ بيا الشيء يقكؿ لـ تزؿ يعرؼ بؾ األف
 منعما مفضبل 

 لكأنو كعػددت سػف غػبلـً   صغرت كؿ كبيرةو ككبرت عف

يقكؿ صغرت كؿ كبيرة باإلضافة إليؾ ككبرت عف اف تشبو بشيء فيقاؿ كأنو كذا كأنت مع ذلؾ 
 شاب لـ تبمغ الحنكة كىك أشرؼ لؾ كأمدح كالبلـ في لكأنو الـ التأكيد كتدخؿ في ابتداء الكبلـ 

نما  اإلعػداـً  عدـ الثناء نيايةي   كرفمت في حمؿ الثناء كا 

 يقكؿ عميؾ مف الثناء حمؿ سابغة تتبختر فييا كىاية اإلعداـ عدـ الثناء ال عدـ الثراء 
  ما يصنع الصمصاـ بالصمصاـً   عيب عميؾ ترل بسيؼو في الكغا

األمير بسبلحو كأراد أنت أراد أف ترل فحذؼ أف كالباء في بسيؼ ىي بمعنى مع كما يقاؿ ركب 
 في حدتؾ كمضائؾ فبل حاجة بؾ إلى السيؼ 

 فبرئت حينئذو مف اإلسػبلـً   إف كاف مثمؾ كاف أك ىك كائفه 

 ىذا مف المدح البارد الذم يدؿ عمى رقة ديف كسخافة عقؿ كىك مف شعر الضبي 
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  حتى افتخرف بو عمى األياـً   ممؾ زىت بمكانػو أيامػو

فيك مزىك إذا تكبر ككاف حقو أف يقاؿ زىيت إال أنو جاء بو عمى لغة طيىءو في يقاؿ زىيى الرجؿ 
قكليـ بقي في بقي كذلؾ قاؿ زىي في زىيى فسكف الياء فمما دخمت تاء التأنيث سقطت الياء 

 الساكنة 
 أحبلميـ فيـ بػبل أحػبلـً   كتخالو سمب الكرل مف حمموً 

 أحبلميـ فجمعيا إلى حممو أم لرجاحة حممو عمى أحبلـ الناس كأنو أخذ 
ذا امتحنت تكشفت عزماتوي    عف أكحدم النقص كاإلبراـً   كا 

 أم عف رجؿ أكحدم النقص كاإلبراـ كالمعنى أنو ال نظير لو في عزماتو نقص األمر أك أبرمو 
ذا سألت بنانو عف نػيمػوً    لـ يرض بالدنيا قضاء ذماـً   كا 

 ك أعطاىا قضاء حؽ لؾ أم إذا طمبت عطاءه لـ ير جميع الدنيا ل

  في عمرك حاب كضبةى األغتاـً   ميبل أال هلل ما صنع الػقػنػا

أراد عمرك بف حابس فرخـ المضاؼ إليو كذلؾ غير جائز ألف الترخيـ حذؼ يمحؽ أكاخر األسماء 
في النداء تخفيفا كالككفيكف يجيزكنو في غير النداء كينشدكف، أبا عركى ال تبعٍد ككؿ ابف جرةو، 

 دعكه أغتاما ألنيـ كانكا جاىميف حيف عصكه حتى فعؿ ما فعؿ سي
  جارت كىف يجرف في األحكاـً   لما تحكمػت األسػنة فػييػـً 

 غضبت رؤسيـ عمى األجساـً   فتركتيـ خمؿ البيكًت كػأنػمػا

 أم غزكتيـ في عقر دارىـ حتى تركتيـ خبلؿ بيكتيـ أجساما ببل رؤكس 
 قػتػاـً  كنجكـي بيضو في سماء  أحجار ناسس فكؽ أرضو مف دـو 

يصؼ المعركة ككثرة القتمى يقكؿ صارت األرض دما كصار مكاف الحجارة ناس قتمى فكؽ تمؾ 
 األرض كاليكا صار نجكما مف البيض في سماء مف العجاج 

  حالت فصاحبيا أبك األيتاـً   كذراع كؿ أبي فبلف كنيةن 

احجار ناس كثـ ذراع كؿ أبي فبلف أم ذراع كذراع عطؼ عمى قكلو احجاري ناس كالمعنى ثـ 
مقطكعة مف رجؿ كاف يكنى أبا فبلف فمما قتؿ حالت كنيتو فصار صاحب تمؾ الكنية يقاؿ لو أبك 
ـي بيبلكو كنصب كنيةن عمى الحاؿ مف أبي فبلف كتقديره كؿ أب لفبلفو ألف ما  األيتاـ لف كلده ييت

ف إال نكرة كما تقكؿ كؿ رجؿ ككؿ فرس كىذا كما بعد كؿ إذا كاف كاحدا في معنى جماعةو ال يكك 
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يقاؿ رب كاحًد أمًو لقيت كرب عبد بطنو ضربت عمى تقدير رب كاحد ألمو كرب عبدو لبطنو 
 فاإلضافة يراد بيا اإلنفصاؿ 

  في النقع محجمةن عف اإلحجاـً   عيدم بمعركًة األمير كخيمػوً 

ة عمى الحاؿ كمف رفع كخيمو فالكاك يجكز كخيمو بالكسر عطفا عمى المعركة كتنصب محجم
 لبلستئناؼ كمعناه الحاؿ يقكؿ لـ أعيد معركتو إال كخيمو مقدمةه متأخرة عف األحجاـ 

  كسقى ثرم أبكيؾ صكب غماـً   صمى اإللو عميؾ غػير مػكدعو 

ف فارقت شخصا كيجكز أف يككف مف  قكؿ الناس عند التكديع غير مكدع معناه أنا معؾ قمبا كا 
 أؿ كيجكز أف يككف المعنى أف ركحي صحبتؾ فأنت مشيع غير مكدع جية الف

  كأراؾ كجو شقيقؾ القمقاـً   ككساؾ ثكب ميابةو مف عنده

عني أخاه ناصر الدكلة كالقمقاـ السيد كاصمو البحر ألنو مجتمع الماء مف قكليـ قمقـ اهلل عصبو 
 أم جمعو كقبضو 

  الغطـ لياـً في ركؽ أرعف ك  فمقد رمى بمد العدك بنفػسػو

ركؽ العسكر أكلو كمقدمتو كالمعنى في ركؽ جيش أرعف كالغطـ البحر العظيـ الماء كالمياـ الذم 
 يمتيـ كؿ شيء 

ـي    فرأت لكـ في الحرب صبر كراـً   قـك تفرسػت الػمػنػايا فػيكػ

ذا صبركا في الحرب كان ت المنايا يقكؿ أنتـ قـك تأممتكـ المنايا فرأتكـ في الحرب صبرا كراما كا 
 إلييـ اسرع 

  كيؼ السخاء ككيؼ ضرب الياـً   تاهلل ما عػمػـ امػرؤ لػكالكػـ

أم منكـ استفاد الناس السماحة كالشجاعة كلكال أنتـ لما عرفتا كقاؿ أيضا يمدحو كقت منصرفو مف 
  ّْٓببلد الرـك سنة 

  ىك أكؿ كىي المحؿ الثاني  الرأم قبؿ شجاعة الشجعافً 

عمى الشجاعة فإف الشجاعة إذا لـ تصدر عف عقؿ أتت عمى صاحبيا فاىمكتو  أم العقؿ مقدـ
 كتسمى خرقا كالمعنى أف العقؿ في ترتيب المناقب ىك األكؿ ثـ الشجاعة ثافو لو 

  بمغت مف العمياء كؿ مكافً   فغذا ىما اجتمعا لنفسو مرةو 
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مينيا األعداء بمغت أعمى المبالغ إذا اجتمع العقؿ كالشجاعة لنفس مرة أبيةو لمذلؿ كالضيـ كال تست
 مف العيمى 

  بالرأم قبؿ تطاعف األقرافً   كلربما طعف الفتى أقرانػو

 ىذا تفضيؿ لمعقؿ يقكؿ قد طعف أقرانو بالمكيدة كلطؼ التدبير كدقة الرأم قبؿ أف يصرح القتاؿ 
  أدنى إلى شرؼو مف اإلنسافً   لكال العقكؿ لكاف أدنى ضيغـو 

 المرافً  أيدم الكماة عكالي  نفكس كدبرتكلما تفاضمت ال

يقكؿ إنما تتفاضؿ نفكس الحيكاف بالعقؿ فاألدمي أفضؿ مف البييمة لعقمو ثـ بنك آدـ يتفاضمكف 
ما تتفاضؿ بالعفؿ فإنو ال لحـ أطيب مف  أيضا بالعقؿ كما قاؿ المامكف األجساد أبضاع كلجـك كا 

مكا إلى استعماؿ الرماح في الحرب بالعقؿ كلكال لحـو كقكلو كدبرت يعني كلما دبرت أم إنما تكص
 العقؿ ما عرفت األيدم تدبير الطعاف بالرماح يريد أف الشجاعة إنما تستعمؿ بالعقؿ 

 لما سممف لكف كاألجفافً   لكال سميُّ سيكفو كمضاؤه

يعمؿ أم لكال سيؼ الدكلة ما أغنت السيكؼ شيئا كلكانت في قمة الغناء كاألجفاف ألف السيؼ إنما 
 بالضارب 

 نػسػيافً  أمف إحتقارو ذاؾ أـ  خاض الحماـ بيف حتى ما درل

أم خاض المكت بسيكفو حتى ما عمـ أف ذاؾ الخكض مف احتقار لممكت أـ نسيافو لممكت كغفمة 
 عنو كدرم لغة طيىء 

 أىؿ الزماف كأىؿي كؿّْ زمػافً   كسعى فقصر عف مداه في العمى

 الفػتػيافً  أف السركج مجالسي   دهتخذكا المجالس في البيكت كعن

تخذكا بمعنى اتخذكا يعني أف أىؿ الزماف مجالسيـ في البيكت كمجالسو في السركج كما قاؿ عنترة 
 كحشيتي سرج البيت 

 الػمػيدافً  ىيجاء غير الطعًف في  كتكىمكا المعب الكغا كالطعف في اؿ

لحرب ألف ذلؾ طعف مع ابقاء كال أم ظنكا أف الحرب لعب كالطعف في المعب غير الطعف في ا
 ابقاء في الحرب 

 كاألكطافً  إال إلى العادات  قاد الجياد إلى الطعاف كلـ يقد

لى كطنو ألنو مف المعركة في كطف   يقكؿ إذا قاد خيمو إلى الطعاف فقد قادىا إلى ما ىك عادة لو كا 
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  في قمب صاحبًو عمى األحزافً   كؿ ابف سابقةو يغير بحػسػنػو

 ؿ كؿ فرس كلدتو سابقة مف الخيؿ إذا نظر إليو صاحبو سره بحسنو فأذىب حزنو يقك 
  فدعاؤىا يغني عف األرسافً   إف خميت ربطت بآداب الكغا

ذا دعكتيا أتتؾ فبل  ف كانت مخبلةن كانت مربكطة بما فييا مف األدب كا  يعني أف خيمو مؤدبة كا 
القياد البيت، ككقكلو، تعطؼ فييا كاألعنة تحتاج إلى جذبيا بالرسف كىذا كقكلو، كأدبيا طكؿ 

 شعرىا، 
 فكأنما يبصػرف بػاآلذافً   في جحفؿو ستر العيكف غبارهي 

ذا  أم في جيشو عظيـو غباره كثيؼ يستر األعيف حتى ال ترل فيو الخيؿ مع صدؽ حاسة نظرىا كا 
أنو، بيما رأل  أحست بشيء نصبت آذانيا كأنيا بيا تبصر كما قاؿ البحترم، كمقدـ أذنيًف تحسبي 

 الشخص الذم ألمامًو، 
 كؿ البعيد لػو قػريبه دافً   يرمي بيا البمد البعيد مظفػره 

  يطرحف أيدييا بحصًف الرافً   فكأف أرجميا بتربة مػنػبػجو 

منبج بالشاـ كحسف الراف بالرـك يريد سعة خطكىا في العدك يقكؿ كاف أرجميا بالشاـ كأيدييا بالرـك 
ييا مف أرجميا أم كأنيا تقصد أف تبمغ الرـك بخطكة كاحدة قاؿ ابف جنى كبينيما لبعد مكاقع ايد

 مسيرة خمس يريد السرعة 
 الفرساف ينشرف فيو عمائـ  حتى عبرف بأرسناس سكابحا

 ارسناس نير بالرـك بارد الماء جدا يريد لسرعتيا في السباحة تنشر عمائـ فرسانيا 
 الفحكؿ كىف كالخصيافً  يذر  يقمصف في مثؿ المدل مف باردو 

يقكؿ ىذه الخيؿ تثب لي ىذا النير الذم ىك كالمدل لضرب الريح أياه حتى صيرتو طرائؽ كأنيا 
 مدل مف ماء بارد يذر الفحؿ كالخصي لتقمص خصيتيو لشدة برده 

 تتفرقاف بو كتمػتػقػياف  كالماء بيف عجاجتيف مخمصه 

ر فريؽ عبركا كفريؽ لـ يعبركا بعد كلكؿ كاحد يريد أف الجيش صار فريقيف في عبكر ىذا الني
منيما عجاج الماء يميز بينيما كالعجاجتاف تفترقاف بالماء كتمتقياف إذا كثرتا كقاؿ ابف جنى يعني 

 عجاجة الرـك كعجاجة المسمميف كليس ما ذكر ألنيـ عند عبكر النير ما كانكا يقاتمكف الرـك 
 عنة كىك كالعقيافكثنى األ  ركض األمير ككالمجيف حبابوي 
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يقكؿ ركض خيمو إلى الرـك كالماء أبيض كالفضة فمما قتميـ كجرت فييـ دماؤىـ عاد كقد احمر 
 كالذىب 

  كبنى السفيف لو مف الصمبافً   فتؿ الحباؿ مف الغدائر فكقػو

 يقكؿ اتخذ حباؿ سفنو مف ذكائب مف قتمو كاتخذ خشبيا مف عكد الصمب لكثرة ما غنـ منيا 
  عقـ البطكف حكالؾ األلكاف  اديةن بغػير قػكائـو كحشاه ع

ـى ليا بطكنيا عقـ ال تمد كىي سكد األلكاف ألنيا مقيرة   أم حشا الماء سفنا تعدك كال قكائ
  تحت الحساًف مرابض الغزالفً   تأتي بما سبت الخيكؿي كأنػيػا

 تأتي بالجكارم البلتي سبيف ككأنيف غزالف كالسميريت مرابضيف 
  مف دىره كطكارؽ الحدثافً   ػكد أف يذـ ألىػمػوبحر تع

ىذا الماء الذم عبره سيؼ الدكلة بحر تعكد أف يجعؿ مف كراءه في ذمتو فبل يصؿ إلييـ أحد كىك 
 في جكاره مف الدىر كحكادثو 

ذا أذـ مف الػكرل   راعاؾ كاستثنى بني حمدافً   فتركتو كا 

مف كؿ أحد إال مف بني حمداف فإنو ال يجيرىـ منؾ يقكؿ تركت ىذا النير بعبكرؾ إياه يجير أىمو 
  يعني أف غيرؾ ال يقدر عمى عبكره 

  ذمـ الدركع عمى ذكم التيجافً   ألمخفريف بكؿ أبػيض صػارـو 

أم الذيف ينقضكف عيكد الدركع عمى الممكؾ بسيكفيـ كذلؾ أنيـ تحصنكا بالدركع فكأنيـ في 
ؾ دركعيـ كالكصكؿ إلى أركاحيـ كالمخفر الذم ذمميا ثـ سيكؼ ىؤالء تنقض تمؾ الذمـ بيت

 ينقض العيد 

  متكاضعيف عمى عظيـ الشاف  متصعمكيف عمى كثافة ممكيػـ

التصعمؾ التشبو بالصعاليؾ كىـ المتمصصكف الذيف ال ما ليـ يقكؿ ىـ عمى عظـ ممكيـ 
 س كالصعاليؾ لكثرة أسفارىـ كغاراتيـ كىـ مع عظـ شأنيـ يتكاضعكف تقربا مف النا

  أجؿ الظميـً كربقًة السرحافً   يتقيمكف ظبلؿ كؿ مطػيػـو 

ركل ابف جنى كالناس كميـ يتقيمكف مف قكليـ فبلف يتقيؿ أباه إذا كاف يتبعو ثـ قاؿ معناه يتقيمكف 
آباءىـ السابقيف إلى المجد كالشرؼ كالفرس المطيـ كقاؿ غيره عمى ىذه الركاية معنى يتقيمكف 

ي ظؿ خيميـ أم ىـ بداةه ال ظؿ ليـ فإذا قالكا لجؤكا إلى ظبلؿ خيميـ كىذا ينامكف كقت الظييرة ف
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قكؿ العركضي كقاؿ ابف فكرجة ليست الركاية إال يتفيؤكف كالمعنى أنيـ يستظمكف بأفياء خيميـ في 
شدة الحر يصفيـ بالتغرب كالتبدم كمعنى قكلو أجؿ الظميـ كربقة السرحاف أنيا إذا طردت النعاـ 

 دركتيا فقتمتيا كمنعتيا مف العدك كىك مف قكؿ امرء القيس، بمنجرد قيدو األكابًد ىيكًؿ، كالذياب ا
 كأذؿ دينػػػؾ سػػػائر األديافً   خضعت لمنصمؾ المناصػؿ عػنػكةن 

 اإلمػكػافً  كالسير ممتػنػع مػف  كعمى الدركب كفي الرجكع غضاضةه 

ذكرتو عمى الدركب أيضا إذ في الرجكع  قاؿ ابف جنى سألتو عف ىذا فقاؿ معناه ككاف ىذا الذم
ذا السير ممتنع مف اإلمكاف قاؿ العركضي نعكذ باهلل مف الخطؿ لك كاف  غضاضة عمى الراجع كا 
سألو ألجابو بالصكاب كجكاب كعمى الدركب ظاىر في قكلو نظركا إلى زبر الحديد كالقكؿ ما قاؿ 

ى الكاك في قكلو كعمى الدركب ألنو يقاؿ العركضي ألنو لك كاف كما قاؿ أبك الفتح لما احتاج إل
كاف كذا ككذا عمى الدركب كلكف الكاك في كعمى الدركب كاك الحاؿ ككذلؾ ما بعدىا مف الكاكات 

 يقكؿ حيف كنا عمى الدركب يعني مضايؽ الرـك كاشتد األمر حتى تعذر اإلنصراؼ كالتقدـ 
  كالكفر مجتمع عمى اإليمافً   كالطرؽ ضيقة المسالؾ بالقنا

 كضاقت الطرؽ بكثرة الرماح كأىؿ الكفر محيطكف بأىؿ اإليماًف 
  يصعدف بيف مناكب العقبافً   نظركا إلى زبر الحديد كأنما

يقكؿ في ىذه األحكاؿ التي ذكرىا كفي المكاف الذم ذكره نظركا إلى المسمميف كىـ مقنعكف في 
خيبل كالعقباف في خفتيا كسرعتيا الحديد حتى كأنيـ قطع الحديد الشتمالو عمييـ كىـ يركبكف 

كيجكز أف يريد بزبر الحديد السيؼ كصعكدىا إلى اليكاء برفع األبطاؿ أياىا لمضرب كىذا أكلى 
 ألنو ذكر الفكارس في قكلو 

ـي نفكسيا  الحػيكاف فكأنيا ليست مف  كفكارسو يحيى الحما

كيـ في الحرب ككأنيـ ليسكا مف كنظركا إلى فكارس إذا قتمكا في الحرب حيكا يركف حيكتيـ في ىبل
الحيكاف ألف الحيكاف ال يحيا بيبلكو كالمعنى أنيـ غزاة كمف استشيد منيـ بالقتؿ صار حيا مرزكقا 

 عند اهلل تعالى 
 اثػنػافً  ضربا كأف السيؼ فيو  ما زلت تضربيـ دراكا في الذرل

 ؼ الكاحد فييـ عمؿ السيفيف أم ما زلت تضربيـ ضربا متتابعا في أعالي ابدانيـ ضربا يعمؿ السي
 جاءت إليؾ جسكميـ بأمػافً   خص الجماجـ كالكجكه كأنما
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 مػرنػافً  يطؤكف كؿ حنيةو   فرمكا بما يرمكف عنو كأدبركا

الحنية القكس كالمرناف الذم يسمع لو رنيف يقكؿ رمكا بالقسي التي كانكا يرمكف عنيا كادبركا 
 يطؤكنيا في اليزيمة 

 بميندو كمثقػؼو كسػنػافً   ب مفصبليغشاىـ مطر السحا

يعني أف كقع السبلح بيـ ككقع المطر يأتي دفعةن كأراد بالسحاب الجيش كبالمطر الكقعات التي 
تقع بيـ مف ىذه األسمحة التي ذكرىا كىي تقع بيـ مفصمة ألنيـ يطعنكف تارةن بالرماح كتارةن 

 بالسيكؼ يضربكف 
 بالحػرمػافً  وي مف عادى آمال  حرمكا الذم أممكا كأدرؾ منيـي 

حرمكا ما أممكا مف الظفر بؾ كمف عاد إلى بيتو بحرماف الغنيمة فقد أدرؾ أممو ألنو نجا برأسو 
كمف ركل بالذاؿ فمعناه أدرؾ أممو بالحيكة كأغتنـ النجاة مف ىبلكو بحرماف الغنيمة كرضى بيـ فمـ 

 يحضر الحربى 
ذا الرماح شغمف مجية ثائرو   عف اإلخكافً  شغمتو ميجتو  كا 

إذا تناكشت الرماحي طالبى ثار شغمتو صيانةي ركحو عف إدراؾ ثار إخكانو كالمعنى أنيـ شغمكا 
 بأنفسيـ عف إدراكيـ ثار قتبلىـ 

 العػانػي كثر القتيؿ بيا كقؿ  ىييات عاؽ عف العكاًد قكاضبه 

القتمى منيـ كقؿ األسير  أم بعد ما أممكا مف العكد إلى القتاؿ فقد عاقيـ عف ذلؾ سيكؼه كثرت بيا
 أم انيـ لـ يؤسركا بؿ قتمكا 

  فأطعنو في طاعًة الرحمافً   كميذب أمر المنايا فػييػـً 

ف المنايا أطاعتو في الرـك كذلؾ طاعة اهلل تعالى   يعني بالميذب سيؼ الدكلة كا 
 فكأف فيو مسفةى الػغػربػافً   قد سكدت شجر الجباؿ شعكرىـ

رىـ التي طيرتيا الريح فييا فكاف الغرباف قد دنت منيا أم كقعت عمييا أم أسكدت األشجار بشعك 
 شبو سكاد شعكرىـ عمى األشجار بالغرباف السكد كقكلو فيو أم في الشجر كالمسفة الدانية 

 األغػصػافً  فكأنو النارنجي في  كجرل عمى الكرًؽ النجيعي القاني

أنيـ قتمكا عمى الجباؿ فاسكد شجرىا بشعكرىـ النجيع دـ الجكؼ كالقاني الشديد الحمرة كالمعنى 
 كأكراؽ الشجر احمرت بما ساؿ عمييا مف دمائيـ 
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  كقمكبيف إذا التقى الجمعافً   إف السيكؼ مع الذيف قمكبيـ

يقكؿ السيكؼ إنما تعيف الشجعاف الذم ال يفزعكف في الحرب كما ال تفزع ىي كاستعار ليا قمكبا 
البحترم، كما السيؼ إال بزغادو لزينةو، إذا لـ يكف أمضى مف السيؼ لما ذكر قمكبيـ كىذا مف قكؿ 

 حاممٍو، 
ـى عمى جػراءة حػدهً   مثؿ الجباف بكؼ كػؿ جػبػافً   تمقى الحسا

 الػنػيرافً  قمـ الممكؾ مكاقػدى   رعفت بؾ العرب العمادى كصيرت

كؾ فاكقدكا عمى رؤسيـ نار أم شرفت العرب بؾ يقاؿ فبلف رفيع العماد إذا كاف شريفا كقاتمكا المم
 الحرب 

نػمػا  أنسابي أصميـً إلى عػدنػافً   أنساب فخرىـ إليؾ كا 

  أصبحت مف قتبلؾ باإلحسافً   يا مف يقتؿ مف أراد بسػيفػوً 

 أم أحسنت إلٌي حتى استبعدتني بالمنة كاإلحساًف 
ذا مدحتؾ حار فيؾ لساني  فإذا رأيتؾ حار دكنؾ ناظرم   كا 

و كيذكر كذب البطريؽ في يمينو برأس الممؾ أنو يعارض سيؼ الدكلة في الدرب كقاؿ أيضا يمدح
  ّْٓسنة 

ـي  ما ذا يزيدؾ في إقدامؾ  عقبى اليميف عمى عقبى الكغى ندـي   القسػ

يقكؿ عاقبة القسـ عمى عاقبة الحرب ندـه يعني مف حمؼ عمى الظفر في عاقبة الحرب ندـ ألنو 
ف حمؼ رما ال يظفر ذكر أف القسـ اليز   يد في اإلقداـ ألف الجباف ال يقدـ كا 

ـي  ما دؿ أنؾ في الميعاد  كفي اليميف عمى ما أنت كاعدهي   متيػ

إذا حمفت عمى ما تعده مف نفسؾ دلت اليميف عمى أنؾ غير صادؽ فيما تعده ألف الصادؽ ال 
 يحتاج إلى اليميف 

ـي فتى مف الضرب ينسى عنده ا  آلي الفتى ابف شمشقيؽو فأحنػثػو   لكم

ابف شمشقيؽ بطريؽ الرـك يقكؿ حمؼ فاحنثو مف ينسى عند ضربو اليميف كالكبلـ لشدتو يعني 
 سيؼ الدكلة 

  عمى الفعاؿ حضكري الفعًؿ كالكرـي   كفاعؿه ما اشتيى يغنيو عف حمػؼو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 573 

يفعؿ ما يريد ألنو ممؾ ال معارض لو كيغنيو عف القسـ عمى ما يفعمو حضكر فعمو ككرمو أم أنو 
 ثكؽ بو لكرمو كفعمو ما يريد حاضره عاجؿه فبل يحتاج أف يقسـ عمى ما يريد فعمو مك 

ـي   كؿ السيكؼ إذا طاؿ الضراب بيا  يمسيا غير سيؼ الدكلة السػأ

ـي  تحممتوي إلى أعػدائو  لك كمت الخيؿ حتى التحػمػمػوي   الػيػمػ

نو قاؿ حتى ىي غير متحممة قاؿ ابف جنى االختيار في تحممو الرفع ألنو فعؿ الحاؿ مف حتى كأ
كالنصب جائز عمى معنى إلى أف ال تحممو يقكؿ لك عجزت الخيؿ عف حممو إلى اعدائو لسار 

 إلييـ بنفسو ألف ىمتو ال تدعو يترؾ القتاؿ 
  بمفرًؽ الممؾ كالزعـي الذم زعمكا  أيف البطاريؽ كالحمؼ الذم حمفػكا

ؾ كأيف ما كعدكه مف أنفسيـ مف القتاؿ كالزعـ كنايةه يقكؿ أيف ذىبكا ككيؼ ترككا يمينيـ برأس المم
 عف الكذب يعني أف كؿ ذلؾ كاف كذبا كركل ابف جنى البطارؽ بغير ياء كاألصؿ بالياء 

 القمـي  فيفَّ ألسنةه أفكاىييا  كلي صكارموي إكذابى قكليـً 

يكفو بقطع رؤكسيـ كلى سيؼ الدكلة سيكفو أف تكذبيـ فيما قالكا مف الصبر عمى القتاؿ فكذبتيـ س
كجعميا كاأللسنة تعبر عف تكذيبيـ كلما جعميا السنة جعؿ رؤكسيـ كاألفكاه ألنيا تتحرؾ في تمؾ 

 الرؤكس تحرؾ المساف في الفـ 
  عنو بما جعمكا منو كما عممكا  نكاطؽ مخبراته في جماجميـ

سيؼ الدكلة بما عممكا ىذا البيت تفسير لممصراع األخير مف البيت األكؿ يقكؿ سيكفو تخبرىـ عف 
مف إقدامو كشجاعتو كصبره في الحرب كبما جيمكا منو ألنيـ لـ يعرفكا ما عنده مف الشجاعة تماـ 

 المعرفة 

ـي   الراجع الخيؿ محفاةن مقػكدةن    مف كؿ مثؿ كبارو أىميا إرا

في  يقكؿ ىك الذم يرد الخيؿ عف غزكاتو كقد حفيت بكثرة المشي يقكدىا مف كؿ بمد مثؿ كبار
اليبلؾ كأىميا بادكا كىمككا ىبلؾ اـر كليس يريد أف كبار كاف أىميا أـر بؿ يريد أف الديار التي رد 
عنيا خيمو كانت ككبار خرابا كأىميا ىبلكا ككبار مدينة قديمة الخراب يقاؿ أنيا مف مساكف الجٌف 

رـي جيؿ مف الناس  ىمككا في قديـ الدىر قاؿ ابف جنى كىي مبنية عمى الكسر مثؿ حذاـً كقطاـً كا 
 يقاؿ أنيـ مف عادو 

 بأف دارؾ قنسركف كاألجـي   كتؿ بطريؽ المغركر ساكنيا
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تؿ بطريؽ بمد بالرـك كىك تفسير لقكلو مف كؿ مثؿ كبار يعني مف كؿ بمد مثؿ كبار كتؿ بطريؽ 
الشاـ التي غر ساكنيا بأنؾ بعيد عنيـ ال تقدر عمى قطع ما بينؾ كبينيـ مف المسافة كقنسركف ب

 كاألجـ مكاف بقرب الفراديس 
ـي   كظنيـ أنؾ المصباح في حمػبو    إذا قصدت سكاىا عادىا الظم

 أم غركا بظنيـ أنؾ ال ترتحؿ عف حمب ألنؾ إذا ارتحمت عنيا كبعدت انتقضت عميؾ كاليتيا 
  كالمكت يدعكف إال أنيـ كىمكا  كالشمس يعنكف إال أنيـ جيمػكا

ف كانت بعيدة كغمطكا فمـ يعرفكا أنؾ كالمك الذم اليتعذر  أم جيمكا أنؾ كالشمس تعـ األماكف كا 
 عميو مكاف 

  إال كجيشؾ في جفنيو مزدحـي   فمـ تتـ سركج فتح ناظػرىػا

 يقكؿ لـ تصبح سركج إال كخيمؾ مزدحمة عمييا جعؿ الصباح ليا بمنزلة فتح الناظر 
ـي كالشمس تسفر أحيانا كتم  كالنقع يأخذ حرانا كبقعتيػا   تث

حراف عمى بعد مف سركج يعني أف الغبار كصؿ إلييا لعظـ الحرب كقاؿ أكب العبلء المعرم 
بقعتيا بفتح الباء مكاف كالبطحاء يعرؼ ببقعة حراف كأحسف بما قاؿ فإف ذكر البقعة بالضـ ىا ىنا 

ف لـ تذكر   ال يحسف ألف النقع إذا أخذ حرانا أخذ بقعتيا كا 
ـي  كما بيا البخؿ لكال أنيا  كةن سحب تمر بحصًف الراف ممس  نػقػ

نما ىك اشفاؽ عمى  يعني جيش سيؼ الدكلة كحسف الراف مف عممو يقكؿ أمساكيا ليس بخبل كا 
 دياره كالنقـ تصب عمى ديار األعداء 

  فاألرض ال أمـ كالجيش ال أمـي   جيش كأنؾ في ارضو تطاكلػوي 

نيا تطاكؿ جيشؾ الكبير البعيد أطرافو التاء في تطاكلو لبلرض يقكؿ بعدت األرض فاطمت كأ
 كالكيما كاف طكيبل ثـ فسر ىذا بقكلو 
ـه  ـي   إذا مضى عمـ منيا بدا عمػ ف مضى عمـ منو بدا عم   كا 

 عمـ األرض ىك الجبؿ كعمـ الجيش معركؼ أم فبل الجباؿ كانت تفنى كال أعبلـ الجيش 
ـي  ككسمتيا عمى آنافيا  كشرب أحمت الشعرم شكائميا  الحكػ

الشرب جمع الشارب كىك الضامر مف الخيؿ كالشعرم مف نجكـ القيظ يقكؿ حميت حدائد لجميا 
 بحرارة اليكاء حتى جعمت الحكـ كىك جمع حكمة المجاـ تسـ أنكؼ الخيؿ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 575 

  تنش بالماء في أشداقيا المجـي   حتى كردف بمسنيف بحيرتيػا

لمجميا نشيش في أشداقيا كيريد  حتى كردت الخيؿ بحيرة ىذا المكضع ككرعت في الماء فسمع
 أنيا كانت محماةن فمما أصابيا الماء نشت كيريد أنيا لسرعتيا تشرب الماء عمى المجـ 

  ترعى الظبا في خصيب نبتوي الممـً   كأصبحت بقكرل ىنػزيط جػائمةن 

يقكؿ أصبحت الخيؿ بقرل ىذا المكاف تجكؿ لمغارة كالقتؿ كالسيكؼ ترعى في مكاف خصيب مف 
كسيـ غير أف نبت ذلؾ المكاف الشعكر كالمعنى أف السيكؼ تصؿ مف الرؤكس مثؿ ما يصؿ رؤ 

 إليو الماؿ الراعي في البمد الخصيب 
  تحت التراًب كال بازا لو قدـي   فما تركف بيا خمدان لو بصػره 

الخمد ضرب مف الفار ليس ليا عيكف يعني أف أىؿ الرـك كانكا قسميف قسـ دخؿ المطامير 
راب كالفار إذا ريعت مف شيء دخمت جحرىا كقسـ تكقمكا في الجباؿ كاعتصمكا بيا كالبازم كاألس

يطير عمكان كجعؿ مف دخؿ األسراب خمدا ذا أعيف كالذيف تحصنكا بالجباؿ بزاةن ليا أقداـه ألنو يريد 
مف  بالفريقيف ناسا كالمعنى ما تركت السيكؼ انسانا دخؿ المطكرة تحت األرض فصاؿ كالخمد كال

 تعمؽ برأس الجباؿ فصار كالبازم إال اىمكتو 
  كال مياةن ليا مف شبييا حشـي   فبل ىزبرا لو مف درعًو لبػده 

كال بطبل كاليزبر لو مكاف المبد الدرع كال جاريةن كالمياة ليا خدـ مف شبييا كالمياة التي ىي البقرة 
 الكحشية ال خدـ ليا مف شبييا 

  مكامفي األرض كالغيطاف كاألكـي   يـترمي عمى شفراًت الباترات ب

أم لقرب حينيـ كحمكؿ آجاليـ لـ ينفعيـ اليرب حتى كأف مياربيـ مف الغيطاف كالجباؿ ترمي بيـ 
 عمى حد السيؼ 

  ككيؼ يعصميـ ما ليس ينعصـي   كجاكزكا أرسناسا معصميف بػو

يس ينعصـ منؾ ألنؾ يقكؿ قطعكا ىذا النير متمسكيف بقطعو ليعصميـ عنؾ ككيؼ يعصميـ ما ل
 تقطعو كتربو بالسفف كرآءىـ 

  كما يردؾ عف طكدو ليـ شمـي   كما يصدؾ عف بحرو ليـ سعةه 

ف كانت كاسعةن كارتفاعي جباليـ ال يردؾ عنيا ألنؾ  أم سعة بحارىـ ال تصدؾ عنيا ألنؾ تقطعيا كا 
 تفرعيا 
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  قكمان إذا تمفكا قدما فقد سممكا  ضربتو بصدكر الخيؿ حامػمةن 

يقكؿ ضربت النير بصدكر الخيؿ حتى عبرتو كىي تحمؿ قكما التمؼ عندىـ في األقداـ سبلمة 
 أم ال ييابكف التمؼ بؿ يتسرعكف إليو 
  كما تجفؿ تحت الغارة النعـي   تجفؿ المكج عف لبات خيميـً 

عند  يقكؿ المكج ينبسط عمى الماء صادرةن عف صدكر خيميـ السابحة فيو كما تنبسط النعـ متفرقةن 
 الغارة كالتجفؿ اإلسراع في الذىاب 
  سكانوي رمـه مسككنيا حمـي   عبرت تقدميـ فيو كفي بمدو 

عبرت النير بتقدـ الفرساف فيو كفي بمد قتمت أىميا فصاركا رمما كاحرقت مساكنيـ فصارت حمما 
اده دارسه كحمـ جمع حمة كىؿ كؿ ما احترؽ بالنار كمنو قكؿ طرفة، أشجاؾ الربعي أـ قدمو أـ رم

 حمموي، 
  قبؿ المجكس إلى ذا اليـك تضطرـي   كفي أكفيـ النار الػتػي عػبػدت

يعني السيكؼ التي كانت مطاعةن في كؿ كقت قبؿ أف عبدت المجكسي النار كىي ناره تضطـر إلى 
 ىذا اليـك أم تتكقد كتتبرؽ 

  بحدىا أك تعظـ معشرا عظمكا  ىندية إف تصغر معشرا صغركا

 كالحػرـي  أبطاليا كلؾ األطفاؿ  تؿ بطريؽو فكاف لػيػاقاسمتيا 

 قاسمت سيكفؾ ىذه البمدة يعني أىميا فأعطيتيا المقاتمة أم قتمتيـ كسبيت الذرية كالنساء 
ـي   تمقى بيـ زبد التيار مػقػربةه    عمى جحافميا مف نضحو رث

الماء كالرثـ بياض في شفة عنى بالمقربة السفف جعميا كالخيؿ المقربة كقد ذكرناىا كالنضح أثر 
الفرس العمياء يريد أنو عبر بالسبي الماء كىـ في زكارؽ كسميريات كلما سماىا مقربة جعؿ ما 

 لصؽ مف زبد الماء بيا كالرثـ في جحافؿ الخيؿ 
ـي  مكدكدةه كبقكـو ال بيا  دىـ فكارسيا ركاب أبطنيا  األل

 رىا عمى المبلحيف ال عمييا أم سكد مقيرةه يركب بطنيا ال ظيرىا كالتعب في سي
ـي  كما ليا خمؽ منيا كال  مف الجياد التي كدت العدك بيا  شػي

يقكؿ ىذه المقربة يعني الزكارؽ مف الخيؿ التي جعمتيا كيدا العدائؾ كليس ليا خمؽ الخيؿ 
 كصكرىا كال أخبلقيا 
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 كمفظ حرؼ كعاهي سامعه فيـي   نتاج رأيؾ في كقتو عمى عجؿو 

ثو رأيؾ في كقت قريب المدة كالمدة في فيـ السامع كممةن بيا ناطؽ أم كانت المدة أم ىـ مما أحد
في اتخاذىا كالمدة في فيـ السامع حرفا أم كممةن كيجكز أف يريد الكاحد مف حركؼ المعجـ مما لو 

 معنى كع مف كعيت كد مف كديت 
  أف يبصركؾ فمما أبصركؾ عمكا  كقد تمنكا غداة الدرب في لجػبو 

جب اختبلط األصكات كالمجب بكسر الجيـ نعته لمجيش العظيـ الذم تختمط اصكاتيـ يقكؿ الم
أرادكا أف يبصركؾ فمما أبصركؾ غضت ىيبتؾ عيكنيـ عنؾ فكأنيـ عمكا كذكر ابف جنى في 
تفسير عمكا كجييف احدىما ىمككا كزالت ابصارىـ كاآلخر عمكا عف الرأل كالرشد أم تحيركا 

  ككبلىما ليس بالكجو
  كسميريتوي في كجيًو غمـي   صدمتيـ بخميس أنت غرتوي 

جعؿ الرماح في ىذا الجيش كالغمـ في الكجو كىك كثرة الشعر كىك مف قكؿ اآلخر، فمك أنا 
 شيدناكـ نصرنا، بذم لجب أزب مف العكالي، 

  يسقطف حكلؾ كاألركاح تنيـز  فكاف أثبت ما فييـ جسكمػيػـ

 فكقيػـ كالمشرفية مؿء اليكـ  كاألعكجية مؿء الطرؽ خمفيػـ

األعكجية الخيؿ المنسكبة إلى أعكج فحؿ معركؼ عف فحكؿ العرب أم كانت لكثرتيا تمؤل الطرؽ 
كجعؿ السيكؼ مؿء اليـك ألنيا تعمكا في الجك كتنزؿ عند الضرب في اليكاء فأينما كاف النيار 

غراؽ في الكصؼ   كانت السيكؼ كىذا مبالغة في القكؿ كا 
  تكافقت قمؿه في الجك تصطدـي   فقت الضربات صاعػدةن إذا تكا

إذا اتفقت الضربات مف األبطاؿ صاعدةن في اليكاء ألف اليد ترفع لمضرب اتفقت رؤكس مقطكعة 
بتمؾ الضربات متصادمة في اليكاء يعني أ،ىـ ال يضربكف ضربةن إال قطعكا بيا رأسا فالرؤكس 

 بة عف قطع الرأس مقطعكة عمى قدر الضربات ال تخطىء ليـ ضر 

  أال أنثنى فيك ينأل كىي تبتسـي   كأسمـ ابف شمشقػيؽو ألػيتػوي 

ف ال ينيـز فيك يبعد في اليزيمة كيمينو تسخر  ترؾ يمينو التي حمؼ بيا عمى الصبر كالثبات كا 
 منو كتضحؾ 

ـي   ال يأمؿ النفس األقصى لميجتوً   فيسرؽ النفس األدنى كيغتن
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 ك أف يدرؾ النفس البعيد فيغتنـ نفسو في الحاؿ أم ليأسو عف نفسو ال يرج
ـي   ترد عنو قنا الفرساف سابػغةه    صكب األسنة في أثنائيا دي

أم تمنع الرماح مف النفكذ يو درع سابغة كقد تمطخت بالدماء التي تسيؿ مف األسنة عمييا كاثناؤىا 
 مطاكييا 

ـي   تخط فييا العكالي ليس تنفذىا  كأف كؿ سنافو فكقيا قمػ

 أم تؤثر فييا كال تنفذىا حتى كأنيا قمـ يؤثر في الكاغد كال ينفذه 
  لك زؿ عنو لكارت شخصو الرخـي   فبل سقى الغيث ما كاراه مف شجرو 

يريد أنو دخؿ في خمر مف الشجر فستره عف أعيف الخيؿ كلكال ذلؾ لقتؿ كألقى لمطير فكانت 
 ال تسقى الماء  تجتمع عميو فتكارل شخصو كدعا عمى تمؾ الشجرة بأف

 كالنغـي  شرب المدامة كاألكتاري   أليى الممالؾ عف فخرو قفمت بو

الممالؾ جمع المممكة كىي جمع ممؾ كالمشائيخ جمع المشيخة كىي جمع شيخ كيجكز أف يريد بو 
 أرباب الممالؾ فحذؼ المضاؼ يقكؿ شغميـ الميك عما كسبت مف الفخر في ىذه الغزكة 

  ال تستداـ بأمضى منيما النعـي   ا شطبو مقمدا فكؽ شكر اهلل ذ

أم جعمت الشكر شعارؾ كقمدت فكقو سيفا تجاىد بو أعداء اهلل تعالى كال شيء في استدامة النعـ 
 مثميما 

  فمك دعكت ببل ضربو أجاب دـي   ألقت إليؾ دماء الرـك طاعتيػا

 فما يصيبيـ مػكته كال ىػرـي   يسابؽ القتؿ فييػـ كػؿ حػادثةو 

ـي   رقاد عميٍّ عف محػاجػرهً نفت   نفسه يفرج نفسان غيرىا الحمػ

ـي  قيامو كىداه العربي   القائـ الممؾ اليادم الذم شيػدت  كالعجػ

القائـ أم باألمكر يدبرىا كيمضييا عمى كجييا اليادم إلى ديف اهلل حضرت العرب العجـ قيامو 
 باألمكر كالحركب كىداه في الديف 
 بسيفو كلو ككفاف كالحرـي   ارسياإبف المعفر في نجدو فك 

ىك ابف الذم عفر فكارس نجدو أم القاىـ عمى العفر كىك التراب يعني حرب أبي الييجاه لمقرامطة 
 ككاليتو طريؽى مكة كككفاف اسـ الككفة 
 إف الكراـ بأسخاىـ يدا ختمػكا  ال تطمبف كريمػا بػعػد رؤيتػو
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  القكؿ حتى أحمد الصمـي قد أفسد   كال تباؿ بشعرو بػعػد شػاعػرهً 

 كقاؿ أيضا كقيؿ أنو أراده بو 
  قبؿ الفراًؽ أذل بعد الفراًؽ يدي   فارقتكـ فإذا ما كاف عػنػدكػـ

 يقكؿ ما كاف يؤذيني منكـ قبؿ فراقكـ صار يدا بعد فراقكـ ألف ذلؾ بعثني عمى مفارقتكـ 
ـي    جدي أعاف قمبي عمى الشكؽ الذم أ  إذا تذكرت ما بينػي كبػينػكػ

أم الجفاء أعاف قمبي عمى الشكؽ فبل يغمبو شكؽ إليكـ أم ال أشتاؽ إليكـ إذا تذكرت ما كاف بيننا 
قبؿ الفراؽ ىذا الذم ذكرنا في البيتيف قكؿ ابف جنى كعميو أكر الناس كقاؿ العركضي ىذا غمط 

كؽ إلييا أال يركنو يقكؿ أعاف قمبي عمى الشكؽ الذم أجد كمف تخمص مف بمية لـ يتداركو ش
كمعنى البيت األكؿ ما كنت أحسبو عندكـ أذل كاف إحسانا إلى جنب ما ألقاه مف غيركـ كما قاؿ 

، ثـ قاؿ إذا تذكرت ما بيني  آخر، عتبت عمى سمـو فمما ىجرتو، كجربت أقكاما بكيتي عمى سمـً
لكفاء بالمكدة كبينكـ مف صفاء المكدة أعانني ذلؾ عمى مقاكمة الشكؽ إذا عممت أنكـ عمى العيد كا

كقكؿ ابف جنى أظير مف قكؿ العركضي كقاؿ يرثي أخت سيؼ الدكلة الكبرل كيعزيو بيا كتكفيت 
 بميافارقيف 

 النسبً  كنايةن بيما عف أشرؼً   يا أخت خير أخو يا بنتى خيًر أبً 

أراد يا أخت سيؼ الدكلة كيا بنت أبي الييجاء فكنى عف ذلؾ كنصب كنايةن عمى المصدر كأنو 
 ؿ كنيت كناية قا

  كمف يصفؾ فقد سماًؾ لمعربً   أجؿ قدرؾ أف تسمى مػؤبػنةن 

مؤنبة مرثية مف التأبيف كىك مدح الميت كتسمى بمعنى تسمى أم أنت أجؿ مف أف تعرفي بإسمؾ 
بؿ كصفؾ يعرفؾ بما فيؾ مف المحاسف كالمحامد التي ليست في غيرؾ كما قاؿ أبك نكاس، فيي 

 مع افسـ معنييف معان، إذا سميت لقد كصفتف فيج

  كدمعوي كىما في قبضًة الطربً   ال يممؾ الطرب المحزكف منطقوي 

ذا ممكيما غمبو الطرب  مف استخفو الحزف غمب عمى لسانو كدمعو فبل يبقى لو ممكة عمييما كا 
كصارا في قبضتو كالمعنى أف المحزكف يسبقو لسانو كدمعو فبل يممكيما كيريد بالطرب ىا ىنا ما 

 و مف الحزف يقمق
  بمف أصبت ككـ أسكت مف لجًب   غدرت يا مكت كـ أفنيت مف عدد
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قاؿ ابف جنى يقكؿ غدرت بيا يا مكت ألنؾ كنت تصؿ بيا إلى أفناء عدد األعداء كأسكات لجبيـ 
أم كانت فاضمةن تغزم الجيكش كتبير األعداء قاؿ العركضي قمما تكصؼ المرأة بيذه الصفة 

كتيا بشر كثير كأسكت لجبيـ كترددىـ في خدمتيا كيجكز أف يريد أنيـ كعندم أنو أراد مات بم
سقطكا عف برىا كصمتيا فكأنيـ ماتكا انتيى كبلمو كشرح ىذا أف يقكؿ كجو غدر المكت أنو اظير 
اىبلؾ شخص كأضمر فيو أىبلؾ عالـ كانت تحسف إلييـ فيمككا بيبلكيا ىذا معنى قكلو كـ أفنيت 

، كلكنو بنياف قكمس تيدما، ككقكؿ أبف مف عدد كما قاؿ اآلخر،  فما كاف قيس ىمكو ىمؾ كاحدو
المقفع، كأنت تمكت كحدؾ ليس يدرم، بمكتؾ ال الصغير كال الكبير، تقتمني فتقتؿ بي كريما، 

يمكت بمكتو بشر كثير، كمعنى آخر كىك أنو يقكؿ غدرت بسيؼ الدكلة يا مكت حيث أخذت أختو 
ذا كاف ىك ككنت تفنى بو العدد الكثير كت يمؾ بو الجيكش الذيف ليـ لجب كىك اختبلط األصكات كا 

 عكنؾ عمى االفناء كاألىبلؾ كاف مف حقؾ أف ال تصيبو بأختو 
  ككـ سألت فمـ يبخؿ كلـ تخًب   ككـ صحبت أخاىا في منازلةو 

أم كـ سألتو تمكينؾ مف اىبلؾ مف أردت فأجابؾ إلى ذلؾ كمكنؾ بسيفو ممف أردت كىذا كقكلو 
 ضا شريؾ المنايا أي

 الكذبً  فزعت فيو بآمالي إلى  طكل الجزيرة حتى جاءني خبره 

 يريد خبر نعييا كأنو رجا أف يككف كذبا كتعمؿ بيذا الرجاء 
  شرقت بالدمع حتى كاد يشرؽ بي  حتى إذا لـ يدع لي صدقػو أمػبل

كاء أيام حتى كاد أم حتى إذا صح الخبر كلـ يبؽ أمؿ في ككنو كذبا شرقت بالدمع لغمبة الب
الدمع يشرؽ بي أم كثرت الدمكع حتى صرت باإلضافة إلييا لقمتي كالشيء الذم يشرؽ بو 

كالشرؽ بالدمع أف يقطع االنتحاب نفسو فجعمو في مثؿ حاؿ الشرؽ بالشيء كالمعنى كاد الدمع 
 الحاطتو بي أف يككف كأنو شرؽ بي 
  رؽ كاألقبلـ في الكتًب كالرد في الط  تعثرت بو في اإلفػكاه ألػسػنػيػا

أم ليكؿ ذلؾ الخبر لـ تقدر األلسف في األفكاه أف تنطؽ بو كال البريد في الطريؽ أف يحممو كال 
االقبلـ أف تكتبو كلـ يمحؽ الياء في بو بالياء كاكتفى بالكسرة ضركرةن كقد جاء عف العرب ما ىك 

، إال لف عيكنو سيؿ كادييا، كىذا  أشد مف ىذا كقكؿ الشاعر، كأشربي الماء ما بي نحكه عطشه
 كقراءة مف قرأ ال يؤده إليؾ بسككف الياء كيركم تعثرت بؾ يخاطب الخبر كيترؾ لفظ الغيبة 
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  ديار بكرو كلـ تخمع كلـ تيب  كأف فعمة لـ تمؤل مكاكبػيػا

ذلؾ كنى بفعمة عف أسميا خكلة يذكر مساعييا أياـ حياتيا يقكؿ كأنيا لـ تفعؿ شيئا مما ذكر لف 
 انطكل بمكتيا 

  كلـ تغث داعيان بالكيؿ كالحربً   كلـ ترد حيكةن بػعػد تػكلػيةو 

يعني أنيا كانت في حيكتيا ترد حيكة المميكؼ كالمظمـك باإلغاثة كاإلجارة كالبذؿ كتغيث الداعي 
 بالكيؿ كالحرب 

 حمب فكيؼ ليؿ فتى الفتياف في  أرل العراؽ طكيؿ الميؿ مذ نعيت

 أىؿ العراؽ مذ أتى نعييا حزنا عمييا فكيؼ ليؿ أخييا سيؼ الدكلة في حمب  يقكؿ طاؿ ليؿ
  كأف دمع جفكني غير منسكبً   يظف أف فؤادم غير ممتػيػبو 

 أراد أيظف باالستفياـ فحذفو كىك يريده كالتاء لمخطاب كالياء اخبار عف سيؼ الدكلة 
  ًب لحرمة المجد كالقصاد كاألد  بمى كحرمة مف كانت مراعػيةن 

 أم بمى فؤادم ممتيب كدمعي منسكبه ثـ أقسـ عمى ىذا بحرمة مف كانت تراعي حرمة ما ذكر 
ف مضت يدىا مكركثةى   كمف مضت غير مكركثو خبلئقيا  النشبً  كا 

ف كاف ماليا  يعني كمف ماتت كلـ تكرث خبلئقيا ألنو ليس يكجد بعدىا مف يتخمؽ باخبلقيا كا 
 مكركثا 

  كىـ أترابيا في الميك كالمعًب   ناشئةن كىميا في العمى كالمجد 

 ىذا مف قكؿ حمزة بف بيضف فيمؾ فييا جساـ األمكر، كىـ لداتؾ أف يمعبكا، 

 بالشػنػبً  كليس يعمـ إال اهلل  يعممف حيف تحيى حسف مبسميا

ـ يقكؿ أترابيا إذا حيينيا رايف حسف مبسميا كلـ يطمع عمى ما كراء شفتيا مف الشنب إال اهلل ألنو ل
، كاساء في ذكر حسف  يذقو أحد كالشنب برد الريؽ كمنو قكؿ الراجز، كا بأبي أنًت كفكًؾ األشنبي

مبسـ أخت ممؾ كليس مف العادة ذكر جماؿ النساء في مراثييف قاؿ ابف جنى فكاف المتنبي 
 يتجاسر في الفاظو جدا 

  كحسرةه في قمكب البيض كاليمبً   مسرةه في قمكب الطيب مفرقيػا

ب يسر باستعماليا إياه كالبيض يتحسر عمى تركيا لبس البيض كاستعار ليا قمكبا لما كصفيا الطي
 بالسركر كالحسرة كاليمب سيكر تجعؿ تحت البيض كربما لبسكىا إذا لـ يكف ليـ درع 
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  رأل المقانع أعمى منو في الرتبً   إذا رأل كرآىػا رأس البػسػػوً 

رأل ىذه المرأة رأل المقانع التي تمبسيا ىذه المرأة أعمى رتبةن إذا رأل البيت أك اليمب رأس البسو ك 
 مف البيض 

ف تكف خمقت أنثى لقػد خػمػقػتٍ   كريمةن غير أنثى العقًؿ كالحػسػًب   كا 

ف تكف تغمبي الغمباءي عنػصػرىػا   فإف في الخمر معنى ليس في العنًب   كا 

رقاب ألنيـ ال يذلكف ألحد كال ينقادكف لو الغمباء الغميظة الرقبة كىك نعت تغمب كجعميـ غبلظ ال
كفي ىذا البيت تفضيؿ ىذه المرأة عمى أبائيا التغمبييف كتفضيؿ الخمر عمى العنب كالعنب أصميا 

كىي أفضؿ مف العنب كىذا كقكلو، فإف تفؽ األناـ كأنت منيـ، فإف المسؾ بعض دـ الغزاؿ، 
 ككقكلو، كما أنا منيـ بالعيش فييـ، البيت 

  كليت غائبةى الشمسيف لـ تغًب   العة الشمسيف غػائبةه فميت ط

جعميا كشمس النيار شمسيف ثـ قاؿ ليت طالعتيما كىي شمس النيار غائبة كليست غائبتيما كىي 
 المرثية لـ تغب أم أنيا كانت أعـ نفعا مف شمس النيار فميتيا بقيت كفقدنا الشمس 

  تي زالت كلـ تؤًب فداء عيًف ال  كليت عيف التي آب النياري بيػا

 أم ليت عيف الشمس فداء عيف ىذه المرأة التي فارقت كلـ تعد 
  كال تقمد باليندية القضبً   فما تقمد بالياقكت مشبييا

أم لـ يكف ليا شبيو ال مف الرجاؿ كال مف النساء كالقضب جمع القضيب كىك المطيؼ الدقيؽ مف 
 السيكؼ 

 سبػبً  ت كال كد ببلإال بكي  كال ذكرت جميبل مف صنائعيا

يقكؿ إذا ذكرت صنائعيا بكيت لمحبتي إياىا كالمحبة ليا سبب كسبب محبتي صنائعيا لدم 
حسانيا إلٌي كركل ابف جنى ببل كد كال سبب أم لـ يكف بكائي لكد أك سببو سكل صنائعيا   كا 

  فما قنعت ليا يا أرض بالحجًب   قد كاف كؿ حجابو دكف رؤيتيػا

 عف األعيف بكؿ حجاب فأحبت األرض أف تككف مف حجبيا فانضمت عمييا أم كانت محجكبة 
  فيؿ حسدت عمييا أعيف الشيبً   كال رأيت عيكف اإلنس تدركيػا

يقكؿ لؤلرض ىؿ حسدت أعيف الككاكب عمى رؤيتيا حتى حجبتيا بنفسؾ فإف عيكف اإلنس كانت 
 ال تدركيا 
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  مف كثًب  فقد أطمت كما سممت  كىؿ سمعت سبلما لي ألـ بيػا

يقكؿ لؤلرض ىؿ سمعت سبلما لي أتاىا يريد أنو يجير إلييا السبلـ كالدعاء كساؿ األرض عف 
بمكغ سبلمو إلييا ثـ قاؿ كقد أطمت التأبيف كالمرثية كتجيير السبلـ عمييا كلـ أسٌمـ عمييا مف قرب 

تفياـ فيو استفياـ كذلؾ أنيا ماتت عمى البعد منو كلـ يعرب أف جنى معنى ىذا البيت فجعؿ االس
نا بعيد عنيا فيؿ سمعت يا ارض سبلمي قريبا منيا  إنكار قاؿ يقكؿ قد أطمت السبلـ عمييا كا 

 كيدؿ عمى فساد ىذا قكلو 
  كقد يقصر عف أحيائنا الغيًب   ككيؼ يبمغ مكتانا التي دفنػت

إلحياء ركل ابف جنى عف احبابنا الغيب قاؿ أم كيؼ يبمغ سبلمي المكتى كقد يقصر دكف ا
يعرض بسيؼ الدكلة فإنو يقصر سبلمو دكنو كأنكر ابف فكرجة ىذا التعريض كقاؿ ىذا عمى 

العمـك أم أف السبلـ قد يقصر عمى الحٌي الغائب فكيؼ عف الميت كليس في الكبلـ ما يدلع لى 
 التعريض بسيؼ الدكلة 

 الػسػحػًب  كقؿ لصاحبًو يا أنفع  يا أحسف الصبر زر أكلى القمكًب بيا

أكلى القمكب بيذه المرأة قمب سيؼ الدكلة كالياء في لصاحبو تعكد عمى أكلى القمكب كصاحبو 
سيؼ الدكلة أم كقؿ لسيؼ الدكلة يا أنفع السحب يريد أف عطاءه أىنأ لنو ببل أذل كالسحاب قد 

 يؤذم سيمو كتيمؾ صكاعقو 
  مف الكراـ سكل آبائؾ النجًب   كأكـر الناس ال مستثنيان أحػدان 

 بالذىػًب  فعاش درىما المفدمُّ   قد كاف قاسمؾ الشخصيف دىرىما

يعني بالشخصيف أختيو ماتت أحدىما كىي الصغرل كبقيت الكبرل فكانت كدرٍّ فدل بذىبو جعؿ 
 الكبرل كالدر كالصغرل كالذىب 

  كأنو الكقت بيف الكرد كالقربً   ما كاف أقصر كقتا كاف بينيمػا

كتييما مف الزماف كاف كقصر ما بيف الكركد كالميمة التي يصبح فييا يريد أف قصر ما كاف بيف م
 الماءي 

  فحزف كؿ أخي حزفو أخك الغضًب   جزاؾ ربؾ باألحػزاف مػغػفػرةن 

إنما استغفر لو مف األحراف ألف الحزف كالغضب كالغضب ممف ىك تحتؾ إذا أصابتؾ منو ما تكره 
في قكلو كلما رجع مكسى إلى قكمو غضباف أسفا  كالحزف ممف ىك فكقؾ كقد جمعيما اهلل تعالى
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فالغضب إنما كاف عمى قكمو الذيف عبدكا العجؿ كاألسؼ إنما كاف بسبب خذالف اهلل إياىـ حيف 
عبدكا العجؿ كاإلنساف إذا حزف لمصيبةو تصيبو فكأنو عمى القدر المقدكر حيث لـ يجر بمراده 

 كالغضب عمى المقدكر مما يستغفر منو 
  بما ييبف كال يسخكف بالسبً   ر تسخك نفػكسػكػـكأنتـ نف

أم كاف الدىر سمبؾ كأنت تجزع ألنؾ ال تسخك بالسمب كىذا كقكلو، ال جزعا بؿ أنفا شابو، أف 
يقدر الدىر عمى غصبًو، كقكلو كال يسخكف إخبار عف النفكس كقكلو تعالى إال أف يعفكف يعني 

 النساء 
  حؿ سمًر القنا مف سائر القصبً م  حممتـ مف ممكًؾ النػاس كػمػيػـً 

 بالغػربً  إذا ضربف كسرف النبع  فبل تنػمػؾ الػيالػي إف أيدييػا

النبع ما صمب مف الخشب كىك ينبت في الجباؿ كالغرب نبت ضعيؼ يقكؿ ال أصابتؾ المياؿ 
 بسكء فإنيا تغمب القكمَّ بالضعيؼ كليذا قاؿ 

  ر بالخربً فإنيف يصدف الصق  كال يعف عدكا أنت قػاىػره

 الخرب ذكر الحبارم كجمعو خرباف كما قاؿ 
ف سررف بمحبكبو فجعف بو   كقد أتينؾ في الحاليف بالعجًب   كا 

يقكؿ إف سرتؾ األياـ بكجكد ما تحبو فجعتؾ بفقده إذا استردتو كقد ارينا العجب حيث سررنؾ بيا 
شيء كاحد سببا لممسرة ثـ فجعنؾ بفقدىا فكانت سببا لمسركر كالفجيعة كىذا عجب أف يككف 

 كالمساءة 
  كفاجأتو بأمرو غير محتسبً   كربما أحتسب اإلنساف غايتيا

أم قد يحسب اإلنساف أف المحف قد تناىت فيأتيو شيء لـ يكف في حسابو كالمعنى أنو ال يؤمف 
 فجاآت الدىر 

  كال انتيى أربه إال إلى أربً   كما قضى أحده منيا لبانػتػو

تو مف الميالي لف حاجات اإلنساف ال تنقضي كىك قكلو كال انتيى اربه إال إلى لـ يقًض أحد حاج
أرب كما قاؿ اآلخر، تمكت مع المرء حاجاتو، كتبقى لو حاجةه ما بقي، كالمبانة الحاجة كاألرب 

 الغرض 
  إال عمى شجبو كالخمؼ في الشجًب   تخالؼ الناس حتى ال اتفػاؽ لػيػـ
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حتى لـ يتفؽ الناس إال عمى اليبلؾ كىك أف منتيى الحيكاف أف يقكؿ جرل الخمؼ في كؿ شيء 
 يمكت فييمؾ ثـ قاؿ كالخمؼ الحقيقي في اليبلؾ كىك ما ذكره في قكلو 

  كقيؿ تشرؾ جسـى المرء في العطًب   فقيؿ تخمص نفس المػرء سػالػمةن 

بقدـ العالـ يقكلكف  يريد بالنفس الركح كالناس مختمفكف في ىبلؾ األركاح فالدىرية كالذيف يقكلكف
الركح تفنى كما يفنى الجسـ كالمكمنكف بالبعث يقكلكف األركاح تسمـ مف اليبلؾ كال تفنى بفناء 

 األجساـ 
  أقاموي الفكر بيف العجز كالتعًب   كمف تفكر في الدنيا كميجػتػو

بيا لمعجز خكفا إنما يقيمو الفكر بيف العجز كالتعب ألنو يتعب تارة في طمب الدنيا كتارةن يترؾ طم
نما  عمى ميجتو فبل ينفؾ اإلنساف مف تعب أك عجز فالطالب متعكب كالقاعد عف الطمب عاجز كا 
عجزه لمخكؼ عمى ميجتو فمك تيقف بسبلمة الميجة لـ يقعد عف الطمب كلـ يركف إلى العجز كقاؿ 

  ُّٓ أيضا يمدحو كقد بعث إليو ىديةن إلى العراؽ كماال دفعةن بعد دفعة في شكاؿ سنة
  أنا أىكل كقمبؾ المتبكؿي   ما لنا كمنا جك يا رسػكؿي 

المتبكؿ الذم قد أفسده الحب كمنو قكؿ الشاعر، تبمت فؤادؾ في المناـ خريدةه، تسقي الضجيع 
، كالجكل الذم قد أصابو الجكل كىك داء في الجكؼ يتيـ رسمو الذم يرسمو إلى الحبيبة  بباردو بساـً

 يقكؿ ما لنا كبلنا جكو بحبيا أنا العاشؽ كقمبؾ الفاسد بالحب بمشاركتو إياه في حبيا 
  غار مني كخاف فيما يقكؿي   كمما عاد مف بعثػت إلػيو

يقكؿ كمما عاد إلٌي الرسكؿ غار عمٌي بحبيا ألنو رأل حسنيا فحممو ذلؾ عمى الغيرة كخاف فيما 
لييا مني    يؤدم مف الرسالة إلٌي منيا كا 

  ىا كخانت قمكبيف العقكؿي   عينػا أفسدت بيننا األماناًت 

يقكؿ عيناىا بسحرىما أفسدتا عمٌي أمانة الرسكؿ حتى ترؾ األمانة في الرسالة حبا ليا كخانت 
العقكؿ قمكبيا أم فارقت العقكؿ القمكبى سببيا كفي قكلو قمكبيف ضمير قبؿ الذكر كما تقكؿ ضرب 

ب كجكب حفظ األمانة ألف الرسكؿ إذا نظر غبلمو زيد كمعنى خيانة العقكؿ أنيا ال تصكر لمقمك 
إلييا غمبو ىكاىا عمى األمانة كغمب عقمو كىذا كقكلو، كما ىي إال لحظة بعد لحظة، إذا نزلت في 

 ،  قمبو رحؿى العقؿي

  ؽ إلييا كالشكؽ حيث النحكؿي   تشتكي ما اشتكيت مف ألـ الشك
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تمؾ الشككل فقاؿ كالشكؽ حيث النحكؿ  يقكؿ الحبيبة تشكك مف الشكؽ ما أشكك إلييا ثـ كذبيا في
 يعنيأف لمشكؽ دليبل مف النحكؿ فمف لـ يكف ناحبل لـ يكف مشتاقا 

ذا خامر اليكل قمب صبٍّ   فعميو لكػؿ عػيفو دلػيؿي   كا 

  ـ فحسف الكجكه حاؿه تحكؿي   زكدينا مف حسف كجيؾ ما دا

 يا فإف المقاـ فييا قػمػيؿي   كصمينا نصمؾ في ىذه الدف

 الحمكؿي  افي فييا كما تشكؽ  رآىا بعينيا شاقو القػطمف 

يقكؿ مف نظر إلى الدنيا بالعيف التي ينبغي أف ينظر بيا إلييا رؽ لمباقيف رقتو لمماضيف الفانيف 
ككنى عف الرقة بالشكؽ ألف الشكؽ ترقيؽ القمب كالحمكؿ المرتحمكف ككأنو أراد ذا الحمكؿ فحذؼ 

 مكف المضاؼ كالقطاف السكاف المقي
 فحميد مف القناًة الذبكؿي   إف تريني أدمت بعد بياضو 

يقكؿ أف غيرت األسفار كجيي حتى صرت آدـ بعد بياض الكجو فميس ذلؾ بعيب فٌي كما أف 
ف كاف مذمكما في غير القناة فإنو محمكد فييا ألنو يؤذف بصبلبتيا كما قاؿ أبك تماـ،  الذبكؿ كا 

 لرمح حيف يميف، النت ميزتة فعزكا إنما، يشتد رأس ا
  عادةي المكًف عندىا التبديؿي   صحبتني عمى الفبلًة فتاةه 

يريد بالفتاة الشمس ألف طمكعيا يتجدد فيي بكر كؿ يـك أك ألف الدىر ال يؤثر فييا كالشمس تبدؿ 
 المكف كتحكؿ البياض إلى السكاد 

 بؾ منيا مف الممى تقبيؿي   سترتؾ الحجاؿ غنيا كلكف

مف الشمس ال يصيبؾ حرىا كلكف بؾ منيا تقبيؿ لمى في شفتؾ مف السكاد يقكؿ أنت في كف 
 كأنيا قبمتؾ فاكرثتؾ الممى 

  ت كزادت أبياكما العطبكؿي   مثميا أنت لكحتني كأسػقػـ

يقكؿ أنت مثؿ الشمس في أنيا غيرت لكني فاسقمتني أنت كزادت تأثيرا في أبياكما كىي أنت ثـ 
 مة الجسـ كصفيا فقاؿ العطبكؿ كىي التا

  أطكيؿ طريقنا أـ يطكؿي   نحف أدرل كقد سألنا بنجدو 

ىذه ركاية ابف جنى يقكؿ أطكيؿ ىك في الحقيقة أـ يطكلو الشكؽ إلى المقصكد يقكؿ كنا أعمـ 
بمقدار الطريؽ كلكنا سألنا كالصحيح ركاية غيره أقصير طريقنا أـ يطكؿ يقكؿ عممنا قصر الطريؽ 
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ف مف طكلو كلكنا سالنا تعمبل  بذكر الطريؽ إليو فإف اإلنساف إذا أحب شيئا أكثر السؤاؿ عنو كا 
، أسائؿ صاحبي كلقد أراني، بصيرا الظعائف حيث صاركا،  كاف يعرفو كما قاؿ بشر بف أبي حاـز

ككما قاؿ اآلخر، كخبرني عف مجمس كنت زينو، بحضرًة قكمس كالمبلء شيكدي، فقمت لو كر 
الحديث أريدي، أناشده إال أعاد حديثو، كأني بطيء الفيـ حيف الحديث الذم مضى، كذكرؾ مف كر 

 يعيد، كقد أكد ىذا المعنى فقاؿ 
 ككثير مف رده تعمػيؿي   ككثير مف السؤاؿ اشتياؽه 

يقكؿ كثير مف السؤاؿ يككف سببو االشتياؽ ككثير مف رد السؤاؿ يككف تطييبا لمسائؿ يريد أف الذم 
 ياؽ كلف أتعمؿ بالجكاب عف السؤاؿ ممني عمى السؤاؿ عف الطريؽ االشت
ف طػا   ب كال يمكف المكاف الرحيؿي   ال أقمنا عمى مكاف كا 

ال أقمنا معناه لـ نقـ كقكلو تعالى فبل صدؽ كال صمى كقاؿ ابف فكرجة معناه كاهلل ال أقمنا قاؿ 
ف كيجكز أف يككف عمى الدعاء كما تقكؿ ال يفضض اهلل فاؾ يقكؿ لـ نقـ في الطريؽ إليو  بمكاف كا 
 طاب ذلؾ المكاف ثـ قاؿ كال يمكف المكاف أف يرتحؿ أم لك أمكنو ألرتحؿ معنا شكقا إليو 

 حمب قصدنا كأنت السبيؿي   كمما رحبت بنا الركض قمنا

كمما طاب لنا مكاف كأنو يرحب بنا لطيب المقاـ بو قمنا لذلؾ المكاف ال نقيـ عندؾ لف قصدنا 
ف طاب المكاف ثـ فسر فيما بعد فقاؿ  حمب كأنت الممر فبل نقيـ عندؾ  كا 

لييا كجيفنا كالػذمػيؿي   فيؾ مرعى جيادنا كالمطايا  كا 

 كاألمير الذم بيا المأمكؿي   كالمسمكف باألمير كػثػير

 كنداه مقابمػي مػا يزكؿي   الذم زلت عنو شرقا كغربا

كؿ كجو أم كؿ طريؽ أتكجو زلت عنو فارقتو عطاءه إياه كأنو ال يتكجو كجيا إال لقي جكده كقكلو 
إليو لو أم لنداه كفيؿ بكجيي كىذا محمكؿه عمى القمب أراد لي كفيؿ بكجو نداه يرينيو كيأتيني بو 
كالقمب شائع في الكبلـ كىك كثير في الشعر يقكؿ كؿ كجو تكجيتو لي كفيؿ بكجو نداه كيصح 

تو كمف استقبمؾ فؽ استقبمتو المعنى مف غير حمؿ المفظ عمى القمب كذلؾ أف مف كاجيؾ فقد كاجي
لى المفعكؿ كما تقكؿ لقيني زيد كلقيت  كاألفعاؿ المشتركة: يستكم المعنى في اسنادىا إلى الفعاؿ كا 

ذا كاف لمندل كفيؿ بكجيو كاف لكجيو كفيؿ بالندل   زيدا كأصابني ماؿ كاصبت ماال كا 

 كالػمػعػذكؿي  ففداه العذكؿ  فإذا العذؿ في الندل زار سمعا
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ؿ إذا عذؿ جكاد عمى الجكد فسمع ذلؾ ككعاه ففداء ىذا الممدكح السمحاء كالعذلكف ىذا اشارة يقك 
إلى أنو ال يسمع العذؿ كغيره يسمع قاؿ ابف فكرجة أراد فداءؾ كؿ مف عذؿ في جكدو سمعو أك رده 

 لنؾ فكقو جكدا 
  نعـ غيرىـ بيا مقتكؿي   كمكاؿو تحيييـ مف يديو

ـ مف أنعامو عمييـ كغيرىـ مقتكؿ بذلؾ اإلنعاـ حسدا ليـ أك أنو يسمبيا مف يقكؿ كفدتو مكاؿو حيكتي
 األعداء فيقتميـ كيعطي أكلياءه ثـ ذكر تمؾ النعـ 

  كدالص زغؼ كسيؼ صغيؿه   فرس سابػؽ كرمػح طػكيؿ

 الدالص الدرع البراقة زغؼ لينة كفرس بدؿ مف نعـ كتفسير ليا 
  غيكث ىذم السيكؿي قاؿ تمؾ ال  كمما صػبػحػت ديار عػدك

كمما أتت مكاليو صباحا لمغارة دار عدك قاؿ العدك تمؾ التي رأيناىا قبؿ كانت باإلضافة إلى ىؤالء 
غيكثا عند اإلضافة إلى السيكؿ يريد كثرة مكاليو كقاؿ ابف جنى ىذا مثؿ كعني بالغيكث سيؼ 

 يو بو قدركا كعزكا الدكلة كبالسيكؼ مكالية كذلؾ أف السيؿ يككف مف الغيث ككذلؾ مكال
  كـ عنو كما يطير النسيؿ  دىمتو تطاير الزرد المح

دىمتو فاجأتو يريد فاجأت المكالي العدك كىي تيتؾ دركع العدك حتى تطيرىا عنيـ كما يطير 
 الريش إذا سقط مف الطير 

  ش كيستأسر الخميس الرعيؿي   تنقص الخيؿ خيمو قنص الكح

يد الكحش كالقميؿ مف جيشو يأسر الجيش الكثير كالرعيؿ القطعة يقكؿ خيمو تصيد الخيكؿ كما تص
 مف الخيؿ كالخميس الجيش الكثير الذيف ىـ خمس كتائب القمب كالجناحاف كالمقدمة كالساقة 

ذا الحرب أعرضت زعـ اليك  ؿ لعػينػيو أنػو تػيػكيؿي   كا 

تيكيؿ ال حقيقة لو كالمعنى  يقكؿ إذا قامت الحرب كظيرت لـ تيمو يزعـ اليكؿ لعيني الممدكح أنو
 أنو ال ييكلو شيء يراه ككأف اليكؿ يقكؿ لو ال ييكلنؾ ما ترل كذلؾ إف التيكيؿ يككف بالكبلـ 

ذا صح فالزماف صحيحه  ذا اعتؿ فالزماف عميؿي   كا    كا 

يقكؿ ىك الزماف فصحتو صحة الزماف ككذلؾ عمتو كىذا كما يركم عف معاكية أ،ق قاؿ نحف 
عناه ارتفع كمف كضعناه أتضع كركل أنو سمع رجبل يذـ الزماف فقاؿ لك يعمـ ما الزماف فمف رف

 يقكؿ لضربت عنقو أف الزماف ىك السمطاف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 589 

ذا غاب كجيو عف مكافو   فبو مف نثاه كجو جميؿي   كا 

 الثنا الخبر كىك ما ينثي أم نشر مف حديث يقكؿ بكؿ مكاف يسمع لو خبر جميؿ 
  يفوي دكف عرضو مسمكؿي س  ليس إالؾ يا عميُّ ىػمػاـه 

 يقكؿ ليس أحد مف الممكؾ يقي عرضو بسيفو غيرؾ أم أنت الشجاع دكنيـ 
 كسراياؾ دكنيا كالخػيكؿي   كيؼ ال يأمف العراؽ كمصره 

 يقكؿ أنت كخيمؾ في كجو الرـك تدفعكنيـ عف ديار المسمميف 
 كالنخػيؿي  ربط السدر خيميـ  لك تحرفت عف طريؽ األعادم

ت عف طريؽ الرـك لساركا فأكغمكا في ديار العرب حتى يربطكا خيكليـ بالسدر كالنخيؿ يقكؿ لك مم
التي بالعراؽ كالمعنى لكال ذبؾ عف ىذه الممالؾ لممكتيا األعداء يريد بيذا الغض ممف بالعراؽ 
كمصر ف الممكؾ كالرفع مف شأف سيؼ الدكلة كجعؿ الفعؿ لمسدر كالنخيؿ تكسعا ألنيا ىي 

 ربطت إلييا فكأنيا ربطتيا  الممسكة إذا
 الذلػيؿي  فييما أنو الحقير  كدرل مف أعزه الدفع عنو

يعني كعمـ مف أعزه دفعؾ عنيما في مصر كالعراؽ يعني كافكرا كآؿ بكيو أنو حقير ذليؿ بغمبة 
 العدك إياه 

 فمتى الكعد أف يككف القفكؿي   أنت طكؿ الحياة لمػرـك غػازو 

 فعمى أم جانػبػيؾ تػمػيؿي   كسكل الرـك خمؼ ظيرؾ رـك

 يقكؿ سكل الرـك لؾ كراء ظيرؾ أعداء كالرـك في المعاداة يعني آؿ بكبو 
  ؾ كقامت بيا القنا كالنصكؿي   قعد الناس كميـ عف مساعػي

 يقكؿ لـ يبمغ أحد مف الممكؾ مساعيؾ التي قامت بيا رماحؾ كسيكفؾ 

  الشمكؿي كالذم عنده تداري   ما الذم عنده تدار المنػايا

 يريد أف غيره مف الممكؾ يشتغمكف بالميك كشرب المداـ كىك مشغكؿ بالحرب 
 كزماني بأف أراؾ بخػيؿي   لست أرضى بأف تككف جكادا

 أم ال أرضى بأف يصؿ إلٌي عطاؤؾ كأني عمى البعد منؾ ال أراؾ 
  مرتعي مخصب كجسمي ىزيؿي   نغص البعدي عند قرب العػطػايا
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كجسمي ىزيؿ يقكؿ أنا في قرب عطائؾ مني كبعدم عنؾ كمف يرتع في قكلو مرتعي مخصب 
 مكاف مخصب كىك مع ذلؾ ميزكؿ أم لست أتينأ بعطائؾ مع البعد عف لقائؾ 

 كأتاني نيؿ فأنػت الػمػنػيؿي   إف تػبػكأت غػير دنػيام دارا

 كنػيؿي  رو كلي مف نػداؾ ريؼ  مف عبيدم إف عشت لي ألؼ كافك

 ؽ كالنيؿ فيض مصر الريؼ سكاد العرا
  مف دىتوي خبكليا كالحبكؿي   ما أبالي إذا اتقتؾ الػرزايا

الخبكؿ جمع خبؿ كىك الفساد كالحبكؿ الدكاىي كىي نجمع حبؿ يقكؿ إذا أخطأتؾ المنايا فبل أبالي 
  ّّٓمف أصابتو ككتب إليو سيؼ الدكلة يستدعيو فأجابو بيذه القصيدة في شكاؿ سنة 

 فسمعا ألمر أميًر العػرب  لكػتػبفيمت الكتاب أبر ا

ف قصر الفعؿ عما كجب  كطكعا لو كابتيػاجػا بػو   كا 

ف كاف فعمي في طاعتؾ ال يبمغ ما يجب  يقاؿ طاع لو كأطاع إذا انقاد أم أطيعؾ كابتيج بكتابؾ كا 
 عمٌي 

ف الكشايات طرؽي الكدب  كما عاقني غير خكؼ الكشاة   كا 

إال خكؼ الكشاة كالكشاية طريقيا الكذب أم إذا كشى اإلنساف يقكؿ لـ يمنعني عف المحكؽ بؾ 
 كذب فخفت كذبيـ 

  كتقريبيـ بيننا كالخبب  كتكثير قكمس كتقميميـ

مفعكؿ التكثير كالتقميؿ محذكؼ عمى تقدير كتكثير قـك يعني الكشاة معايبنا كتقميميـ مناقبنا كذبا 
 ب مف العدك منيـ كعدكىـ بيننا بالنمائـ كالفساد كالتقريب ضر 

  كينصرني قمبوي كالحسبٍ   كقد كاف ينصرىـ سمعو

أم كاف يصغي إلييـ بأذنو كال يصدقيـ بقمبو لكـر حسبو قاؿ ابف جنى أم كاف يسمع منيـ إال أف 
 قمبو كاف عمى كؿ حاؿ معي 

  كال قمت لمشمس أنت الذىب  كما قمت لمبدر أنت المػجػيف

ؽ مف المدح كما ينقص البدر بأف يشبو بالمجيف كالشمس ضرب ىذا مثبل أم لـ أنقصؾ عما تستح
 بأف تشبو بالذىب أم لـ أىجؾ فتتنكر لي كىك قكلو 

  كيغضب منو البطيء الغضب  فيقمؽ منػو الػبػعػيد األنػاةً 
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 البعيد األناة الذم ال يستخؼ عف قربو كاألناة الرفؽ كالتثبت 
  نعمام ربكال اعتضت مف رب   كما القػنػي بػمػد بػعػدكػـ

 القني كأالقني أمسكني كحبسني أم لـ أقـ ببمد بعدكـ كال أخذت عكضا ممف أنعـ عمٌي 
 د أنكر أظبلفو كالغبػب  كمف ركب الثكر بعد الجكا

، كال أككف كمف ألقى رحالتو،  رب ىذا مثبل لو كلمف لقي بعده مف الممكؾ كقكؿ خداش بف زىيرو
 عمى الحماًر كخمى صيكةى الفرس، 

  فدع ذكر بعضو بمف في حمب  قست كؿ ممػكؾ الػبػبلدً  كما

 لكاف الحديد ككانكا الخشػب  كلك كنت سميتيػـ بػاسػمػو

أم لك سميتيـ سيكفا لكانكا سيكفا مف الخشب ككاف ىك سيفا مف الحديد كالمعنى أف مدحتيـ كاف 
 ذلؾ مجازا كحقيقة المدح كانت لو 

  في الشجاعة أـ في األدب ء أـ  أفي الرأم يشبو أـ في السػخػا

 ىذا استفياـ إنكار أم ال يشبيو أحد مف الممكؾ في شيء مما ذكر 
  كريـ الجرشي شريؼ النسب  مبارؾ اإلسـ أغر الػمػقػب

أم اسمو عميّّ كىك اسـ مبارؾ يتبرؾ بو لمكاف عمٌي بف أبي طالب رضو كألنو مشتؽ مف العمك 
 يؼ الدكلة كالجرشي النفس كالعمك مبارؾ كىك مشيكر المقب ألنو س
 قناه كيخمع ما سػمػب  أخك الحرب يخدـ مما سبى

أم إذا أعطى أحدا خادما أعطاه مما سباه بنفسو ال مما اشتراه ألنو صحب الحرب فمماليكو مف 
ذا خمع عمى إنساف ثكبا كاف مما سمبو مف أعدائو   سباياه كا 

  فتى ال يسر بما ال ييب  إذا حاز ماال فقد حػازهي 

إذا جمع ماال فقد جمعو مف ال يسر مف مالو بما يدخره أم غنما يسر بما ييبو كما قاؿ البحترم، 
 ،  ال يتمطى كما احتج البخيؿ كال، يحب مف مالو إال الذم ييبي

نػي ألتػبػع تػذكػاره   صمكة اإللو كسقى السحب  كا 

 أم كمما ذكرتو دعكت لو بيذيف فقمت صمى اهلل عميو كسقاه اهلل 
  كأقرب منو نأم أك قرب  كأثػنػى عػمػيو بػآآلئوً 

 أم أقرب منو بالمكاالة كالمحبة 
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ف فارقتني أمػطػارهي    فأكثر غدرانيا ما نضب  كا 

أم أف انقطع عني بره فإف الذم عندم مف النعـ مف عطاياه كالغدراف إذا امتؤلت بماء المطر بقي 
 ماؤىا بعد انقطاع األمطار 

  كيا ذا المكارـً ال ذا الشطب  ػقػوً أم سيؼ ربؾ ال خػم

يقكؿ أنت سيؼ الدكلة ال سيؼ الناس كأنت صاحب المكاـر ال سيؼ فيو طرائؽ مف سيكؼ الحديد 
 يعني لست سيفا كسائر السيكؼ 
  كأعرؼ ذم رتبةو بالرتب  كأبعػد ذم ىػمةو ىػمةن 

ؿ فارس مقبؿ كالمعنى أنو أبعد أراد أبعد ذكم اليمـ فأكقع الكاحد مكقع الجماعة كما تقكؿ ىذا أك 
 الناس ىمةن كاعرفيـ بمراتب الرجاؿ ألنو أعمـ بيـ فيك يعطي كؿ كاحد ما يستحؽ مف الرتبة 

  كأضرب مف بحساـو ضرب  كأطعف مف مػس خػطػيةن 

 فمبيت كالياـ تحت القضبٍ   بذا المفظ ناداؾ أىؿ الثغػكرً 

طية كيا أضرب الضاربيف بالسيكؼ فأجبتيـ بيذا الفظ دعكؾ فقالكا يا أطعف مف طعف بقناة خ
 كرؤسيـ تحت سيكؼ الرـك أم قد غمبكىـ 

  فعيف تغكر كقمبه يجب  كقد يئسكا مف لذيذ الحيكةً 

 غارت العيف إذا انخسفت لمحزف كاليزاؿ كالكجيب خفقاف القمب 
 ة إف عميا ثقيؿه كصب  كغر الدمستؽ قكؿ العدا

أرجفكا بأنؾ عميؿ كيقاؿ كصب كصبا فيك كصبه إذا نحؿ  أم إنما أتاىـ الدمستؽ لف األعداء
 جسمو 

 إذا ىـ كىك عمػيؿه ركػب  كقد عمػمػت خػيمػو أنػو

  طكاؿ السبيب قصار العسبٍ   أتاىـ بأكسع مػف أرضػيػـ

اتاىـ الدمستؽ بخيؿو مكضعيا مف األرض أكسع مف أرضيـ كالسبيب شعر الناصية كشعر الذنب 
 لمستحب في الخيؿ إف يطكؿ شعر الذنب كيقصر عظمو كالعسيب عظـ الذنب كا

  كتبدك صغارا إذا لـ تغب  تغيب الشكاىؽ في جيشو

ف ظير منيا شيء ظير اليسير منيا   أم لكثرتو يعـ الجباؿ كتغيب في جيشو كا 
 إذا لـ تخط القنا أك تثًب   كال تعبر الريح في جكجوً 
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ف ال يكاء غص بيا فبل تجد الريح منفذا إال أف تتخطى يعني كثرة رماح جيشو كتضايؽ ما بينيما كا 
 كتثب 

  كأخفت أصكاتيـ بالمجب  فغرؽ مدنيـ بالػجػيكش

 أم أتاىـ مف الجيكش بما عـ ببلدىـ فكأنيا غرقت فيو كأخفت أصكاتيـ بصكت جيكشو 
  كأخبث بو تاركا ما طمب  فأخبث بو طالبان قتػمػيػـ

 حبب بو طالبا كأخيب بو تاركا كىذا أحسف يريد أنو خبيث طالبا كىاربا كيركم فأ
  كجئت فقاتميـ باليرب  نأيت فقاتميـ بالمػقػاء

يريد أنو لما كنت بعيدا عف أىؿ الثغكر أتاىـ لمقتاؿ فمما جئت جعؿ اليرب مكضع القتاؿ فكاف 
 قتالو اليرب 

  ككنت لو العذر لما ذىب  ككانكا لو الفخر لما أتػى

 ثـ عذر بأف ذىب ىاربا منؾ ألنو ال يقـك لؾ أم كاف يفخر بأف قصدىـ 
  كمنفعة الغكث قبؿ العطب  سبقت إلػييػـ مػنػاياىػـ

نما ينفع الغكث إذا كاف قبؿ اليبلؾ كبعده ال  أم أدركتيـ قبؿ أف يقتميـ فأغثتيـ قبؿ أف يعطبكا كا 
الناس طاؿ منفعة لمغكث كما قاؿ الطائي، كما نفع مف قد مات باألمس طاكيا، إذا ما سماء 
، لمناس ما لـ يأت في إبانو،   انيمارىا، كقاؿ البحترم، كأعمـ بأف الغيث ليس بنافعو

  كلك لـ تغث سجدكا لمصمب  فخركا لخالقػيػـ سػجػدا

 أم سجدكا هلل شكرا حيف أتيتيـ كلك لـ تأتيـ لسجدكا لمصمب خكفا منو 
  ككشفت مف كربو بالكرب  ككـ ذدت عنيـ ردلن بالردل

د منعت عنيـ اليبلؾ بإىبلكؾ مف بغي ىبلكيـ ككـ كشفت الكرب عنيـ بالكرب التي انزلتيا كـ ق
 بأعدائيـ 

  يعد معو الممؾي المعتصبٍ   كقد زعمكا أنػو إف يعػد

زعـ الرـك أف الدمستؽ يعكد كمعو الممؾ األعظـ كالمعتصب المتتكج الذم يعتصب التاج برأسو 
 نو لـ يكف قبؿ ذلؾ قصدىـ كالعكد قد يراد بو االبتداء كمعنى يعد معو الممؾ يجيء معو أل
 كعندىما أنو قد صمب  كيستنصراف الذم يعبداف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 594 

يعني أف الدمستؽ كالممؾ يستنصراف المسيح كيسأالنو النصرة عمى المسمميف ثـ قاؿ كعندىما أنو 
 قد صمب الف النصارل يقكلكف أف الييكد صمبت المسيح كقتمتو 

  فيا لمرجاؿ ليذا العجب  مػاكيدفع ما نالو عنيػ

كيدفع المسيح عف الدمستؽ كالممؾ ما ناؿ المسيح مف اليبلؾ ثـ تعجب مف ىذا أم كيؼ يدفع 
عنيما كلـ يقدر عمى الدفع عف نفسو بزعميـ أنو قتؿ كصمب كالبلـ في الرجاؿ الـ االستغاثة كىي 

لقيس بف ذريح، تكنفني الكشاة منصكبةه كالبلـ في ليذا الـ التعجب كىي مكسكرة انشد سيبكيو 
 فأزعجكني، فيا لمناس لمكاشي المطاًع، 

ما رىػب  أرل المسمميف مع المشركي  ف إما لعجزو كا 

 أم قد ىادنكىـ كترككا قتاليـ إما عجزا كأما رىبةن 
  قميؿي الرقاًد كثيري التعب  كأنت مع اهلل في جانبو 

ت الذم تطيعو في جياد الرـك كجانبت غيرؾ مف مع اهلل أم مع أمر اهلل بالجياد القتاؿ أم أن
 الميادنيف كالمكادعيف 

  كداف البرية بابفو كأب  كأنؾ كحدؾ كحػدتػو

أم كأنؾ المكحد هلل تعالى كحدؾ كغيرؾ يدينكف ديف النصارل مف قكليـ في اهلل كالمسيح أبه كابف 
 كما اخبر اهلل عنيـ في قكلو كقالت النصارل المسيح ابف اهلل 

  إذا ما ظيرت عمييـ كئب  يت سيكفؾ في حػاسػدو فم

 كئب كآبة إذا حزف كظير فيو اإلنكسار يقكؿ ليت الحاسد الذم يحزف بظفرؾ بالرـك قتؿ بسيفؾ 
  كليتؾ تجزل ببغضو كحب  كليت شكاتؾ في جسػمػوً 

كمف يريد بالشكاة المرض الذم يشككه كعاتبو في آخر البيت يقكؿ ليتؾ تجزم مف ابغضؾ ببغضو 
 أحبؾ بحبو ألناؿ منؾ نصيبي مف الجزاء بالحب 

  ؾ أضعؼ حظو بأقكل سبب  فمك كنت تجزم بو نمت مػف

قاؿ ابف جنى أم لك تناىيت في جزائؾ أيام عمى حبي إياؾ لكاف ضعيفا باإلضافة إلى قكة سببي 
كنو في حبي لؾ قاؿ أبك الفضؿ العركضي كىذا ال يقكلو مجنكفه لبعض نظرائو أك لمف ىك د

فكيؼ ينسب المتنبي مثؿ سيؼ الدكلة إلى أنو لك احتشد كتكمؼ في جزائو لـ يبمغ كنيو كىذا عتبا 
يقكؿ لك جزيتني بحبي لؾ كىك أقكل سببو ألف حبي لؾ أكثر مف حب غيرم لنمت منؾ القميؿ 
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ة يشكك أعراضو عنو كأنو ال يصيب منو حظا مع قكة سببو ىذا آخر ما قالو في االمير سيؼ الدكل
 ثـ خرج مف عنده مغاضبا إلى مصر كمدح األسكد كافكرا األخشيدم.

  ّْٔكقاؿ أبك الطيب يمدح كافكرا األخشيدم في جمادم األخرة سنة 
 أمػانػيا كحسب المنايا أف يكف  كفى بؾ داء أف ترل المكت شافيا

اهلل كذكرنا ىذا  كفى بؾ معناه كفاؾ كالباء زيدت في المفعكؿ ىاىنا كما تراد في الفاعؿ نحك كفي
في قكلو كفى بجسمي نحكال يقكؿ كفاؾ داء رؤيتؾ المكت شافيا أم أف داء شفاؤه المكت أقصى 

 األدكاء كالمنية إذا صارت أمنية فيك غاية البمية كفاقرة الخطكب 
  صديقا فأعيا أك عدكا مداجيا  تمنيتيا لما تمنػيت أف تػرل

يا فأعجزؾ أك عدكا مساترا لمعداكة كعند عدـ الصديؽ يقكؿ تمنيت المنية لما طمبت صديقا مصاف
 المصادؽ كالعدك المنافؽ يتمنى المرء المنية كىذا تفسير الداء المذككر في البيت األكؿ 

 اليمانػيا فبل تستعدف الحساـ  إذا كنت ترضى أف تعيش بذلةو 

 السيؼ لنفي الذؿ إذا رضيت بذلة العيش فما تصنع بالسيؼ اليماني تعده أم إنما تحتاج إلى 
  كال تستجيدف العتاؽ المذاكيا  كال تستطيمف الرماح لغػارةو 

 ال تتخذف الرماح الطكيمة لمغارة كال تتخذف الخيؿ الجياد الكراـ التي قد تمت أسنانيا 
 كال تتقي حتى تككف ضػكاريا  فما ينفع األسد الحياء مف الطكل

األسد ألنو لك لـز الحياء كلـ يصد بقي جائعا غير ىذا حث عمى الكقاحة كالتجميح كضرب المثؿ ب
نما يياب كيتقي لككنو ضاريا مفترسا حريصا عمى الصيد   مييب كا 

  كقد كاف غدارا فكف أنت كافيا  حببتؾ قمبي قبؿ حبؾ مف نػام

حببت لغة في احببت شاذ كال يستعمؿ منو إال المحبكب يقكؿ لقمبو احببتؾ قبؿ اف أحببت أنت ىذا 
بعد عنا يعرض بسيؼ الدكلة كقد كاف غدارا فبل تغدر بي أنت أم ال تكف مشتاقا إليو كال الذم 

 محبا لو أم فإنؾ إف أحببت الغدار لـ تًؼ لي 
  فمست فؤادم إف أيتؾ شاكيا  كأعمـ أف البيف يشكيؾ بعػده

 ؾ يقكؿ لقمبو أعمـ أنؾ تشكك فراقو اللفؾ إياه ثـ ىدده فقاؿ إف شككت فراقو تبرأت من
  إذا كف إثر الغادريف جكاريا  فإف دمكع العيف غدره بربيػا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 596 

غدر جمع غدكر يقكؿ الدمكع إذا جرت عمى فراؽ الغادريف كانت غادرة بصاحبيا ألنو ليس ف 
حؽ الغادر أف يبكي عمى فراقو فإذا جرت الدمكع في إثره كفاء لو كاف ذلؾ الكفاء غدرا بصاحب 

  الدمكع 
 باقػيا فبل الحمد مكسكبا كال الماؿ  صا مف األذلإذا الجكد لـ يرزؽ خبل

يقكؿ إذا لـ يتخمص الجكد مف المف بو لـ يبؽ الماؿ كلـ يحصؿ الحمد الف الماؿ يذىبو الجكد 
 كاألذل يبطؿ الحمد فالماٌف بما يعطى غير محمكد كال مأجكر كشبو ال بميس فنصب الخبر 

 تساخيا تى أـأكاف سخاء ما أ  كلمنفس أخبلؽ تدؿ عمى الفتى

 يقكؿ أخبلؽ اإلنساف تدؿ عميو فيعرؼ إف جكده طبعه أـ تكمؼه 
  رايتؾ تصفي الكد مف ليس جازيا  أقؿ اشتياقا أييا القػمػب ربػمػا

يقكؿ لمقمب ال تشتؽ إليو فإنؾ تحب مف ليس يجازيؾ بالحب كما قاؿ البحترم، لقد حبكت صفاء 
  الكد صائنو، عف كأقرضتو مف ال يجازيني،
  لفارقت شيبي مكجع القمب باكيا  خمقت ألكفا لك رحمت إلى الصبي

ىذا البيت رأس في صحة األلؼ كذلؾ أف كؿ أحد يتمنى مفارقة الشيب كىك يقكؿ لك فارقت شيبي 
 إلى الصبي لبكيت عميو أللفي إياه إذ خمقت ألكفا 

  حيكتي كنصحي كاليكل كالقكافيا  كلكف بالفسطاط بػحػرا أزرتػو

ف كانت مكركىةن ثـ استثنى فقاؿ لكني عمى ذك ر في البيت األكؿ أنو ألكؼ لما يصحبو مف حاؿو كا 
 ىذه الحالة مف األلفة قصدت مصر كحممت ىكام كالنصح كالشعر عمى زيارة جكادو ىناؾ كالبحر 

 فبتف حفافا يتبعف العكاليا  كجردا مددنا بيف آذانيا القنا

ف آذانيا فباتت تتبع عكالي الرماح في سيرىا ما قالت الخنساء، أم كخيبل جرادا مددنا الرماح بي
 كلما أف رأيت الخيؿ قببل، تبارم بالخدكد شبا العكالي، 

  نقشف بو صدر البزاة حكافيا  تماشى بأيدو كمما كافًت الصفا

في يقكؿ ىذه الجراد تمشي بأيدو إذا كطئت الحجارة أثرت فييا تأثير نقش صدكر البزاة كجعميا حكا
 مبالغةن في كصؼ حكافرىا بالشدة كالصبلبة يعني أنيا ببل نعاؿ تؤثر في الصخكر بحكافرىا 

 ىػيا يريف بعيدات الشخكص كما  كينظرف مف سكدو صكادؽ في الدجى
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يعني بالسكد أعينيا كصكادؽ ترييا الشيء حقيقةن فيي ترل األشخاص البعيدة عنيا كما ىي 
يؿ تكصؼ بحدة البصر كلذلؾ قالكا أبصر مف فرسو دىماء في لصدؽ نظرىا في ظممة الميؿ كالخ

 غمس 
 تنػاديا يخمف مناجاة الضمير  كتنصب لمجرس الخفي سكامعا

كيصدؽ حس سمعيا حتى تسمع الصكت الخفي فتنصب آذانيا كعادتيا إذا حست بشيء كحتى 
 إف ما يناجي اإلنساف بو ضميره يككف عندىا كالمناداة لحدة حس آذانيا 

  كأف عمى األعناًؽ منيا أفاعيا  ذب فرساف الصباح أعػنةن تجا

فرساف الصباح الغارة كذلؾ أف الغارة تقع كقت الصبح أغفؿ ما يككف الناس فصار الصباح اسما 
لمغارة يقكؿ ىذه الخيؿ تجاذب فرسانيا أعنتيا لما فييا مف القكة كالنشاط ثـ شبو أعنتيا في طكليا 

قكؿ مف قكؿ ذم الرمة، رجيعةي أسفارو كأف رماحيا، شجاعه لدم يسرم كامتدادىا بالحيات كىك من
 الذراعيف مطرؽي، 

 ماشيا بو كيسير القمب في الجسـ  بعزـو يسير الجسـ في السرج راكبا

يقكؿ سرنا بعـز قكٌم كاف الجسـ كىك مقيـ في السرج يسبؽ السرج كاف القمب كىك مقيـه في الجسـ 
 السير  يسبؽ الجسـ لقكة العـز عمى

  كمف قصد البحر استقؿ السكاقيا  قكاصد كافػكرو تػكارؾ غػيره

قكاصد حاؿ مف الجرد أم ىف يقصدنو كيتركف غيره ألنو البحر كغيره كالساقية كىي النير 
الصغير كىذا مف قكؿ البحترم، كلـ أر في رنؽ الصرل لي مكردا، فحاكلت كرد النيؿ عند 

 احتفالو، 
 كخمت بياضا خمفيا كمآقيا  زمانوً فجاءت بنا إنساف عيف 

ف مف  جعمو إنساف عيف الزماف كنايةن عف سكاد لكنو كأنو ىك المعنى كالمقصكد مف الدىر كابنائو كا 
 سكاه فضكؿ ال حاجة بيـ فإف البصر في سكاد العيف كما حكلو جفكف كمآؽ ال معنى فييا 

 ياكاألياد نرل عندىـ إحسانو  نجكز عمييا المحسنيف إلى الذم

نتخطى عمى ىذه الخيؿ المحسنيف يعني سيؼ الدكلة كعشيرتو إلى الذم يحسف إلييـ كينعـ عمييـ 
 يعني األسكد كأنو فكقيـ 

 التبلقيا إلى عصره إال نرجى  فتى ما سرينا في ظيكر جدكدنا
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مذ  قكلو إال نرجى حاؿ صرفت إلى االستقباؿ كالمعنى إال مرجيف التبلقي يريد أنو كاف يرجك لقاءه
 قديـو حيف كاف ينتقؿ في اصبلب أبائو 
  فما يفعؿ الفعبلت إال عذاريا  ترفع عف عكف المكارـً قدرهي 

العكف جمع العكاف كىي التي بيف السنيف يقكؿ ىك أجؿ قدرا مف أف يفعؿ في المكرمات فعبل قد 
نما يأتي بالمكاـر ابتداء اختراعا كما قاؿ أيضا، يمشي الكراـ عمى آثار غيرىـ، كأنت  سبؽ إليو كا 

 تخمؽ ما تأتي كتبتدع، 

  فإف لـ تبد منيـ أباد األعاديا  يبيد عداكات البغاة بمطػفػوً 

 أم يسؿ سخائـ األعداء برفقو كتمطفو ليـ فإف لـ تذىب اضغانيـ كعداكتيـ أبادىـ كأىمكيـ 
 راجيا إليو كذا الكقت الذم كنت  أبا المسؾ ذا الكجو الذم كنت تائقا

جيؾ الذم أراه الكجو الذم كنت اشتاؽ إليو كىذا الكقت الذم أنا فيو الكقت الذم كنت أرجك يقكؿ ك 
 أدراكو يعني كقت لقائو كالتكقاف النزاع يقاؿ تاؽ إليو يتكؽ تكقانا 

  كجبت ىجيرا يترؾ الماء صاديا  لقيت المركرم كالشناخيب دكنػو

يب جمع شنخكب كشناخب كىي ناحية الجبؿ المركرم جمع المركراة كىي الفبلة الكاسعة كالشناخ
المشرفة كفييا حجارة نابتة كالصادم العطشاف يذكر ما لقي مف التعب في الطريؽ إليو كما قاسى 

 مف حر اليكاء كاليكاجر التي تيبس الماء كالماء ال يككف صاديا لكنو مبالغةه 
 ككؿ سحابو ال أخص الغكاديا  أبا كؿ طيبو ال أبا المسؾ كحده

  كقد جمع الرحماف فيؾ المعانيا  ؿ بمعنى كاحد كػؿ فػاخػرو يد

يقكؿ كؿ فاخر إنما يفخر بمنقبة كاحدة كقد جمع اهلل لؾ جميع المناقب كالمفاخر كما قاؿ أبك 
 نكاس، كأنما أنت شيء، حكل جميع المعاني، 

  فإنؾ تعطي في نداؾ المعاليا  إذا كسب الناس المعالي بالندل

لجكاد ليحصؿ لو العمك بالجكد فإنؾ تعمى مف تعطيو كتشرفو بعطائؾ ألف األخذ يقكؿ إذا جاد ا
منؾ يكسب اآلخذ شرفا كيعمي محمو كما قاؿ الطائي، ما زلت منتظرا أعجكبةن زمنا، حتى رأيت 

سؤاال يجتني شرفا، كيجكز أف يريد بقكلو تعطى المعالي أنو ييب الكاليات كاألمكر التي يشرؼ بيا 
ذا اجتداه المجتدكف فإنو، ييب العمي في نيمو الناس فالمع الي مف عطاياه كما قاؿ البحترم، كا 
 المكىكب، 
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 فيرجع ممكا لمعراقيف كاليا  كغير كثير أف يزكرؾ راجؿه 

 ىذا البيت يدؿ عمى صحة الكجو الثاني في البيت الذم قبمو 
 لػػذم جػػػاء عػػػافػػػيالسػائمػؾ الػفػرد ا  فقػد تػيػب الػجػيش الػػػذم جػػػاء غػػػازيا

    يقكؿ إذا غزاؾ جيش أخذتو فكىبتو لسائؿو كاحدو أتاؾ يسألؾ

  كتحتقر الدنيا احتقار مجربو 
 يرل كػؿ مػا فػييػا كحػاشػػػاؾ

 فػػػانػػػيا

يقكؿ أنت تحتقر الدنيا احتقار مف جربيا فعرفيا كعمـ أف جميع ما فييا يفنى كال يبقى فمذلؾ تيبيا 
ىا كقكلو حاشاؾ استثناء مما يفنى ذكر ىذا االستثناء تحسينا لمكبلـ كاستعماال لبلدب في كال تدخر 

 مخاطبة الممكؾ كىك حسف المكقع 
 الػنػكاصػيا كلكف بأياـو أشبف  كما كنت ممف أدرؾ الممؾ بالمنى

نكاصي يقكؿ لـ تدرؾ الممؾ بالتمني كاالتفاؽ كلكف بالسعي كالجيد كالكقائع الشديدة التي تشيب 
األعداء كالمراد باألياـ الكقائع كمنو قكلو تعالى كذكرىـ بأياـ اهلل قيؿ في التفسير يعني كقائع اهلل 

في المـ الخالية كىذا مف قكؿ الطائي، فتى ىز القنا فحكل سناء، بيا ال باألحاظي كالجدكد، كمثمو 
، كأدرؾ قـك غير  كـ بالمقادًر، كلو أيضا، إذا قكؿ يزيد بف الميمبي، سعيتـ فأدركتـ بصالح سعيكـٍ

 قدـ السمطاف قكمان عمى اليكل، فإنكـ قدمتـ بالمناقب، 
  كأنت تراىا في السماء مراقيا  عداؾ تراىا في الببلد مساعػيا

قاؿ ابف جنى أم تعتقد في المعالي اضعاؼ اعتقاد الناس فتحسب ذلؾ مما يككف طمبؾ ليا 
اؿ بأف اعداءؾ يركف األياـ كالكقائع مساعي في كشحؾ عمييا ىذا كبلمو كالمعنى عمى ما ق

 األرض كأنت تراىا مراقي في السماء ألنؾ بيا تناؿ العمك 
  ترل غير صاؼو أف ترل الجك صافيا  لبست ليا كدر العػجػاج كػأنػمػا

يقكؿ لبست لمحركب كلممساعي عجاجا مظمما كأنما ترل صفاء الجك أف ال يصفك مف الغبار أم 
ير غبار الحرب ككأنؾ إذا رأيت الجك صافيا رأيتو غير صاؼ لكراىتؾ لصفائو مف أنت أبدا تث

 الغبار 
  يؤديؾ غضبانا كيثنيؾ راضيا  كقدت إلييا كؿ أجرد سابػحو 
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يقكؿ قدت إلى الحرب كؿ فرس يكردؾ الحرب كأنت غضبافه كيرجعؾ عنيا راضيا إلدراؾ ما 
 طمبت 

  ذا استثنيت أك صرت ناىياكيعصي إ  كمخترطو مػاضو يطػيعػؾ آمػران 

ف نياه كاستثنى شيئا مف  يريد بالمخترط سيفا منتضى إذا أمره بالقطع أطاعو فمضى في الضريبة كا 
 القطع عصاه كلـ يقؼ لسرعة نفاذه في الضريبة 

  كيرضاؾ في إيراده الخيؿ ساقيا  كأسمر ذم عشريف ترضاه كاردا

ضاه إذا أكرد دماء األعداء كيرضاؾ ساقيا لو في يعني رمحا أسـر ذا عشريف كعبا أك ذراعا تر 
إيراده خيؿ األعداء كالبيت منقكؿ مف قكؿ عبد اهلل بف طاىر في صفة السيؼ، أخك ثقةو أرضاه في 

 الركع صاحبا، كفكؽ رضاه أنني أنا صاحبو، أم ىك يرضى بي أيضا صاحبا فكؽ الرضا 
  إلييا فيافيامف األرض قد جاست   كتائب ما انفكت تجكس عػمػائران 

ف رفعت فالمعنى كتائبؾ أك لؾ كتائب ال تزاؿ تطأ كتدكس قبائؿ لمغارة كقد  أم قدت كتائب كا 
قطعت إلييا مفاكز كالعمائر جمع العمارة كىي القبيمة كالمعنى أف كتائبو ال تزاؿ تأتي األعداء 

 لمغارة عمييـ 
 ياسنابكيا ىاماتيـ كالمػغػانػ  غزكت بيا دكر الممكؾ فباشرت

 ثانػيا كتأنؼ أف تغشى األسنة  كأنت الذم تغشى األسػنة أكالن 

 يريد أنو أكؿ مف يبارز فيأتي الطعاف كيأنؼ أف يأتيو ثانيا ألكؿ سبقو إلييا 
 التساكيا فسيفؾ في كؼ تزيؿي   إذا اليند سكت بيف سيفي كرييةو 

ذم في كفؾ يككف أمضى إذا طبعت اليند سيفيف فجعمتيما سكاء في الحدة كالمضاء فالسيؼ ال
 ألف كفؾ تزيؿ تساكييما بشدة الضرب 
  فدل ابف أخي نسمي كنفسي كماليا  كمف قكؿ ساـو لك رآؾ لنػسػمػوً 

ساـ بف نكح أبك البيضاف كحاـ أبك السكداف يقكؿ لك رآؾ ساـ كاف مف قكلو لنسمو فدل ابف أخي 
 ه أنا كأنتـ فداء ابف أخي كلدم كنفسي كمالي أم لكاف يفديؾ بنفسو ككلده كيقكؿ لكلد

  كنفسه لو لـ ترض إال التناىيا  مدل بمغ األستاذ أقصاهي ربػو

 أم الذم ذكرتو مف مناقبؾ مدل بمغؾ اهلل غايتو كنفسؾ التي ال ترضى إال أف تبمغ النياية 
  كقد خالؼ الناس النفكس الدكاعيا  دعتو فمباىا إلى المجد كالعػمػى
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مباىا كأجابيا كغيره لـ يجب لما دعتو نفسو إلى المجد ألنو لـ يأت ما دعتو نفسو إلى المجد ف
 يكسبو المجد كالشرؼ مف الجكد كالشجاعة كاألخبلؽ الحميدة كما أتيتيا أنت 

ف كاف يدنيو التكـر نائيا  فأصبح فكؽ العالميف يركنو  كا 

ف كاف التكـر يدنيو إلييـ كدخؿ عميو بعد انشاد ه ىذه القصيدة كابتسـ إليو أم يركنو نائيا عنيـ كا 
 األسكد كنيض فمبس نعبل فرأل أبك الطيب شقكقا برجميو فقاؿ ييجكه 

  كما أنا عف نفسي كال عنؾ راضيا  أريؾ الرضا لك أخفت النفس خافيا

يقكؿ لك أخفت النفس ما فييا مف كراىتؾ ألريتؾ الرضا أم لك قدرت عمى اخفاء ما في نفسي مف 
قصدؾ لكنت أريؾ الرضا كلكني لست براضو عف نفسي في قصدم إليؾ كال البغض لؾ كالكراىة ل

 عنؾ أيضا لتقصيرؾ في حقي كالخافي ضد الظاىر 
خػبلفػان كغػدران كخػسةن    كجبنا أشخصان ليحت لي أـ مخازيا  أمينان كا 

نصب ىذا كمو عمى المصدر بفعؿ مضمر كأنو قاؿ أتميف مينا كتخمؼ أخبلفا كالمعنى اتجمع بيف 
عطاء الحشؼ ثـ قاؿ  ىذه المخازم كما تقكؿ العرب أحشفا كسكء كيمةو أم تجمع بيف سكء الكيمة كا 

 أنت شخص ظيرت لي أـ مخازو أم كأنؾ مخاز كمقابح الجتماعيا فيؾ ككجكدىا منؾ 
 كما أنا إال ضاحؾه مف رجائيا  تظف ابتساماتي رجاء كغبػطةن 

 حافػيا ؿو إذا كنترأيتؾ ذا نع  كتعجبني رجبلؾ في النعؿ أنني

يقكؿ أتعجب منؾ إذا كنت ناعبل ألني أراؾ إذا كنت حافيا ذا نعؿ لغمظ جمد رجمؾ كتعجبني معناه 
 مف التعجب ال مف اإلستحساف كأنني بفتح اليمزة معناه ألنني كيجكز بكسر اليمزة عمى االبتداء 

نػؾ ال تػدرم ألػكنػؾ أسػكد   مف الجيؿ أـ قد صار أبيض صافيا  كا 

 عاريان  كمشيؾ في ثكبو مف الزيتً   كيذكرني تخييط كػعػبػؾ شػقػوي 

يركم تخييط رفعا كنصبا فمف رفع أضمر المفعكؿ الثاني ليذكرني كىك الكاؼ عمى تقدير 
كيذكرنيؾ خياطتؾ شؽ كعبؾ كقاؿ ابف فكرجة يركم تخييط كعبؾ كمشيؾ منصكبيف قاؿ كفاعؿ 

ط مفعكؿ ثافو كمشيؾ كذلؾ ىذا كبلمو كأراد تخييط شؽ يذكرني رجبلؾ في النعؿ كقد تقدـ كتخيي
كعبؾ فقدـ الكعب ثـ كنى عنو كقكلو في ثكب مف الزيت ذكر أف مكاله كاف زياتا يبيع الزيت كأف 
األسكد كاف يحمؿ الزيت عاريا كيمشي متمطخا بو فكأنو في ثكبو مف الزيت ىذا معنى قكؿ ابف 
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الصفرة كمكف الزيت كأىؿ العراؽ يسمكف مف كاف غير  جنى كقاؿ ابف فكرجة يعني أنو أسكد إلى
 مشبع السكاد زيتيا أم أنت في حاؿ ككنؾ عاريا في ثكبو مف الزيت ألنؾ حبشي 

  بما كنت في سرم بو لؾ ىاجيا  كلكال فضكؿ الناس جئتؾ مادحػا

ف مدحتؾ ظاىرا فمكال فضكؿ الناس ألظيرت ىجاءؾ كقمت أنا أمد حؾ أم أنا أىجكؾ في سرم كا 
 بو فكنت ال تعمـ ذلؾ كلكف الناس فييـ فضكؿ فيـ كانكا يقكلكف الذم اتاؾ بو ىجاء ال مديحه 

ف كاف باإلنشاد ىجكؾ غاليا  فأصبحت مسركرا بما أنا منشده    كا 

ف كاف يغمك ىجكؾ باإلنشاد ألنؾ أقؿ قدرا مف أف  أم كنت تسر بإنشادم ىجاءؾ تظنو مديحا كا 
 تيجي كينشد ىجاؤؾ 
  أفدت بمحظي مشفريؾ المبلىيا  ال خيرا أفدت فإنػنػي فإف كنت

أم إف لـ تفدني خيرا كلـ تحسف إلٌي فإني استفدت المبلىي برؤيتي شفتيؾ ىذا إذا جعمت أفدت 
بمعنى استفدت كيجكز أف يككف المعنى أفدت نفسي المبلىي بمحظي مشفريؾ فيككف المفعكؿ 

 األكؿ مقدرا 
  ليضحؾ رباًت الحداد البكاكيا  كمثمؾ يؤتى مف ببلد بػعػيدةو 

ىذا تفسير المبلىي التي ذكرىا كبني كافكر دارا بإزاء الجامع األعمى عمى البركة كتحكؿ إلييا 
 كطالب أبا الطيب بذكرىا 

  كلمف يدني مف البعداء  إما التينئات لؤلكػفػاء

كبيف مف تقرب إليؾ مف  يدني يفتعؿ مف الدنك يقكؿ رسـ التيانىء إنما يجرم بيف األكفاء كبينؾ
 بعد 

  بالمسراًت سائرى األعضاء  كأنا منؾ ال يينىء عضػك

يقكؿ أنا منؾ أم أشاركؾ في أحكالؾ أسر بسركرؾ كال يجرم التيانىء بيف أعضاء اإلنساف 
كأجزائو الشتراكيما في بدفو كاحدو كىذا طريؽ المتنبي يدعي لنفسو المساىمة كالكفاءة مع 

 رو مف المكاضع كليس ذلؾ لمشاعر فبل أدرم لـ أحتمؿ ذلؾ منو الممدكحيف في كثي
  ف نجكما آجر ليذا البناء  مستقؿ لؾ الديار كلك كػا

ف بنيت بالنجـك بدؿ األجر يركم مستقؿ لؾ الديار   يقكؿ أنا استقؿ لؾ الديار كا 
  كاًه فييا مف فضةو بيضاء  كلك أف الذم يخر مف األـ
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 يخر مف خرير الماء 
  بمكافو في األرض أك في السماء  أعمى مػحػمةن أف تػيػنػيأنت 

 رح بيف الخضراء كالغػبػراء  كلكف الناس كالػبػبلد كمػا يس

 مؿ مف سمػيػرية سػمػراء  كبساتػينػؾ الػجػياد كمػا تػح

 أم إنما بساتينؾ الخيؿ كالرماح فيما نزىتؾ 
 ياءؾ بما يبتني مف العمػ  إنما يفخر الكريـ أبك المس

أم فخره ببناء المعالي ال ببناء مف المدر كالطيف كما قاؿ، بنى البناة لنا مجدا كمكرمةن، ال كالبناء 
 مف األجر كالطيف، 

  ق كما داره سكل الييجاء  كبأيامو التي انسمخت عػف

 أم يفخر بأيامو التي مضت كلـ يكف لو فييا دار سكل الحرب كالمعركة 
  ض لو في جماجـً األعداء  كبما أثرت صكارمو البػي

 أم كيفخر بتأثير سكيفو في رؤكس اعدئو 
 ؾ كلكنو أريج الػثػنػاء  كبمسؾو يكنى بو ليس بالمس

أم كيفخر بمسؾو يكنى بو كذلؾ أف كنيتو أبك المسؾ كىك كناية عف طيب الثناء عميو كليس 
م يطيب ركائحو في الناس بالمسؾ المعركؼ إنما كني بأبي المسؾ لما يثني عميو مف الثناء الذ

 فيك يفخر بذلؾ 
 ؼ كما يطبي قمكب النسػاء  البما تبتني الحكاضر في الرم

نما يفخر  أم ال يفخر بما يبنيو أىؿ الحضر في الببلد كال بالمسؾ الذم يستميؿ قمكب النساء كا 
كمنو قكؿ كثير، ببناء العمياء كبالمسؾ الذم ىك طيب الثناء كيقاؿ طباه كأطباه إذا دعاه كاستمالو 

ف خميت في مجمس القـك شمت، يعني أنيا مف جمد مدبكغ طيب  لو نعؿ ال يطبي الكمب ريحيا، كا 
 الريح 

 سف منيا مف السنا كالسناء  نزلت إذ نزلتيا الدار في أح

يقكؿ الدار نازلة منؾ لما نزلتيا فيمف ىك أحسف منيا رفعةن كضكءا أم تجممت بؾ الدار كتزينت 
  بقربؾ 

 منبتي المكػرمػات كاآلالء  في منبت الرياحيف منيػا حؿ
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 س بشمسو منػيرةو سػكداءً   تفضح الشمس كمما ذرت الشـ

يريد أنو في سكاده مشرؽ فيك بإشراقو في سكاده يفضح الشمس كيجكز أف يريد شيرتو كأنو اشير 
نييف كيجكز أف يراد مف الشمس ذكرا أك يريد نقاءه مف العيكب كاإلنارة تعكد إلى احد ىذيف المع

ف لـ يكف ثـ إنارة ككذلؾ المنير نقي مف  باإلنارة الشيرة ألف المنير مشيكر فقيؿ لممشيكر منيره كا 
 الدرف فقيؿ لمنقي مف العيكب منير كيدؿ عمى صحة ما ذكرنا قكلو 

 لضياء يزرل بكؿ ضياء  إف في ثكبؾ الذم المجدي فيو

ف ذلؾ الضياء أتـ كؿ أخبر أنو أراد بانارتو ضياء المجد كضي اءه شيرتو كنقاؤه مما يعاب بو كا 
 ضياء 

  نفس خير مف أبيضاض القباء  إنما الجمد ممبس كابيضاض اؿ

يقكؿ الجمد ممبسه يمبسو اإلنساف كالقباء كالثكب كألف تككف النفس بيضاء نقيةن مف العيكب خير مف 
 أف يككف الممبس أبيضى 

  كقدرةه في كفاء في بياء  كرـه في شجاعةو كذكػاءه 

أم لؾ كـر في شجاعة يريد أنو كريـ شجاع ذكي الطبع بييُّ المنظر ذك قدرة عمى ما يريد كاؼو 
 بالعيد كالكعد فيما يقكؿ 

 كالسحػنػاء ف بمكًف األستاذ  مف لبيض الممكؾ أف تبدؿ المك

ف تككف ىيئت يـ في المكف كييئتؾ يقكؿ الممكؾ البيض األلكاف يتمنكف أف يبدلكا ألكانيـ بمكنؾ كا 
كالسحناء األثر كالييئة يقاؿ رأيتو كعميو سحناء السفر يقكؿ مف يكفؿ ليـ بيذه األمنية ثـ ذكر لـ 

 تمنكا ىذا فقاؿ 
 فو تراه بيا غداة المقاء  فتراىا بنك الحركب بأعيا

ير عميو أم ليراىـ أىؿ الحرب بالعيكف التي يركنؾ بيا كذلؾ إف األسكد مييبه في الحرب كال يظ
 اثر الخكؼ أيضا 

  لـ يكف غير أف أراؾ رجائي  يا رجاء العيكف في كؿ أرضو 

 قبؿ أف نمتقي كزادم كمائي  كلقد أفنت المفػاكز خػيمػي

ف ذلؾ أىمؾ مرككبو كزاده كالمعنى أني زرتؾ عمى بيعد ما بيننا مف  يذكر طكؿ الطريؽ إليو كا 
 المسافة 
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 القمب آدمي الػركاءً أسدي   فاـر بي ما أردت مني فإني

ف كانت أدمي الصكرة   يقكؿ استكفني ما شئت مف أمرو ترميني إليو فإني كاألسد شجاعةن كا 
ف كػا   ف لساني يرل مف الشعراء  كفؤادم مف الممكؾ كا 

 بيذه القصيدة الفريدة كىي مف محاسف شعره  ّْٔكقاؿ يمدح كافكرا األخشيدم في شكاؿ سنة 
  حمري الحمي كالمطايا كالجبلبيب  عػاريبً مف الجآذر فػي زمّْ األ

يقكؿ مف ىؤالء النسكة البلتي كأ،ىف أكالد بقر في حسف عيكنيف كزييا زم األعراب كأنو قاؿ أرل 
جآذر في زم األعراب فمف ىف ثـ ذكر أنيف متحميات بالذىب األحمر ركاكب غبؿ حمر األلكاف 

ني ف شكاب كىذا كقكلو أيضا، ظعائف حمر الحمي البسات جبلبيب حمرا يعني أنيف بنات ممكؾو كا 
 حمر األيانؽ، كالحمي جمع حمية كيقاؿ حمى بالضـ أيضا 

 كتػعػذيبً  فمف ببلؾ بتسييدو   إف كنت تسأؿ شكا في معارفيا

يخاطب نفسو يقكؿ إف كنت تستفيـ عنيف شكا في معرفتيف فمف سيدؾ كعذبؾ يعني انيف تيمنؾ 
ن ما استفيـ عنيف لصحة شبييف بالجآذر حتى كأنيف جآذر ال بحبؾ حتى صرت مسيدا معذبا كا 

 ، ، كبيف النقا آأنت أـ أـ سالـً  نساء كما قاؿ ذك الرمة، أيا ظبية الكعساء بيف جبلجؿو
  تجزم دمكعي مسككبا بمسككًب   ال تجزني بضني بي بعدىا بقػره 

فراؽ الضني بحبي كما عني بالبقر ىؤالء النسكة يقكؿ ال جزينني بإف يضنيف بعدم كيكرثيف ال
يجزيف دمكعي بالبكاء كيبكيف عمى فراقي كىذا عمى سبيؿ الدعاء كالمعنى ال ضنيت كما ضنيت 
ف قد جرت دمكعيف كما جرت دمكعي كقكلو بضني بي بعدىا أم بالضني الذم حصؿ  بعدىا كا 

 بي بعدىف 
  منيعةن بيف مطعكفو كمضركبً   سكائر ربما سارت ىكادجيػا

 منعة كعز فمف يعرض ليف طعف أك ضرب  يذكر أنيف في
  عمى نجيعو مف الفرساف مصبكًب   كربما كخدت أيدم المطي بػيػا

يقكؿ ربما سارت بيف مطاياىف عمى دـو مصبكبو مف الفرساف يريد أنيف ممنكعات دكنيف ضراب 
 كطعاف كقتؿه 

  أدىى كقد رقدكا مف زكرة الذيب  كـ زكرةو لؾ في األعراب خافػيةو 
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شجاعتو في زيارة الحبائب كقمة مباالتو بمف يحفظف مف ذكم الغيرة عمييف يقكؿ كـ قد يصؼ 
زرتيف زيارةن لـ يعمـ بيـ أحد كزيارة الذئب الغنـ عمى غفمةو مف الراعي يقع فيما بينيا كيذىر 

نما يخاطب نفسو بيذا    ببعضيا كا 
  كأنثنى كبياض الصبح يغرم بي  أزكرىـ كسكاد الميؿ يشفع لػي

جمع في ىذا البيت بيف خمس مطابقات الزيارة كاالنثناء كىك اإلنصراؼ كالسكاد كالبياض كالميؿ 
كالصبح كالشفاعة كاألغراء كلي كبي كمعنى المطابقة في الشعر الجمع بيف المتضاديف يقكؿ 

أزكرىـ كالميؿ لي شفيع ألنو يسترني عنيـ كعند األنصراؼ يشيرني الصبح ككأنو يغرييـ بي حيث 
 رييـ مكاني ي

 كتػطػنػيبً  كخالفكىا بتقكيضو   قد كافقكا الكحش في سكني مراتعيا

يقكؿ ىؤالء األعراب كالكحكش في أنيـ سكنكا مراتعيا مف البدك غير أف ليؤالء خياما يقكضكنيا 
 كيطنبكنيا كال خياـ لمكحكش كالتقكيض حط البيت 

  ًب كصحبيا كىـ شر األصاحي  جيرانيا كىـ شر الجكاًر ليػا

يقكؿ ىـ جيراف الكحكش غير أنيـ شر المجاكريف ليا كأراد بالجكار المجاكريف سماىـ بإسـ 
المصدر كأراد أنيـ يسيئكف الجكار مع الكحش ألنيـ يصيدكنيا كيذبحكنيا كقاؿ ابف جنى أراد ىـ 

 شر أىؿ الجكار ليا فحذؼ المضاؼ كاألكؿ الكجو 
  أخيذ الماؿ محركبً كماؿ كؿ   فؤادي كؿ محبٍّ في بػيكتػيػـً 

يعني أف فييـ الجماؿ كالشجاعة كنساؤىـ بينيف القمكب كرجاليـ ينيبكف األمكاؿ كالمحركب الذم 
 أخذت حريبتو أم مالو 

 الرعػابػيب كأكجو البدكيات  ما أكجو الحضر المستحسنات بو

و المستحسنات الرعبكبة المرأة التارة السمينة يفضؿ نساء البدك عمى نساء الحضر يقكؿ األكج
 بالحضر ليست كاكجو نساء البدك ثـ ذكر العمة في البيت الثاني فقاؿ 

  كفي البداكًة حسفه غير مجمكًب   حسف الحضارة مجمكب بتظريةو 

الحضارة الككف في الحضر كالبداكة الككف في البدك كأراد حسف أىؿ الحضارة فحذؼ المضاؼ 
بدكيات طبع طبعف عميو ثـ ذكر ليف مثبل مف يقكؿ حسنيـ متكمؼ مجمكب باالحتياؿ كحسف ال

 الظباء كالمعز 
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  كغير ناظرةو في الحسف كالطيبً   أيف المعيز مػف اآلراـ نػاظػرةن 

المعيز اسـ لجماعة المعز كالكميب كالعبيد جعؿ نساء الحضر كالمعز كنساء البدك كالظباء يقكؿ 
ير ناظراتو أم الظباء أحسف منيا عيكنان أيف يقع المعيز مف الظباء في الحسف كالطيب ناظراتو كغ

 كغيرىا مف سائر األعضاء 
  مضغ الكبلـ كال صبغ الحكاجيب  أفدل ظياء فبلةو ما عرفػف بػيػا

نيف فصيحات ال يمضغف الكبلـ كال يصبغف حكاجبيف كعادة  أراد بظباء الفبلة النساء العربيات كا 
 الحضريات 

  ف صقيبلت العراقيبً أكراكي  كال برزف مف الحمػاـ مػائمةن 

 أراد حسنيف مف غير تصنع كال تطريةو بدخكؿ الحماـ كصقؿ العرقكب 
  تركت لكف مشيبي غير مخضكًب   كمف ىكل كؿ مف ليست ممػكىةن 

التمكيو شبو التمبيس يقكؿ مف حبي كؿ امرأةو ال تمكه حسنيا بتكمؼ كتعمؿ لـ أخضب شيبي يعني 
 شيبي  أنيف ما مكىف حسنيف فمـ أمكه أيضا

  رغبت عف شعرو في الكجو مكذكًب   كمف ىكل الصدؽ في قكلي كعادتوً 

يقكؿ مف حبي الصدؽ في كؿ شيء تركت الشعر المكذكب في كجيي كىي الذم سكد الخضاب 
 فيك شعر مكذكب فيو كالضمير في كعادتو يعكد إلى الصدؽ 

  مني بحممي الذم أعطت كتجريبي  ليت الحكادث باعتني الذم أخػذت

يقكؿ الحكادث أخذت مني الشباب كأعطتني الحمـ كالتجربة فميتيا باعت ما أخذت مني بما أعطت 
كىذا مف قكؿ عمٌي بف جبمة، كأرل الميالي ما طكت مف قكتي، زادتو في عقمي كفي إفيامي، كقكؿ 

 ابف المعتز، كما ينتقص مف شباب الرجاًؿ، يزد في نياىا كألبابيا، 
  قد يكجد الحمـ في الشباف كالشيب  بػمػانػعةو فما الحداثة مف حمػـو 

ف الحداثة ال تمنع مف الحمـ فقد يككف الشاب حميما  يريد أنو كاف قبؿ تحميـ الحكادث أياه حميما كا 
 كما قاؿ أبك تماـ، حممتني زعمتـ كأراني، قبؿ ىذا التحميـ كنتي حميما، 

 أديبً ت قبؿ اكتياؿو أديبا قؿ  ترعرع الممؾ األستاذ مكتيبلن 

ىذا تأكيد لمذم قبمو يريد أنو شب كارتفع مكتيبل أم في حمب الكيكؿ قبؿ أف يكتيؿ كأديبا قبؿ أف 
 يؤدب يعني أنو نشأ عمى طبع الحمـ كاألدب كلـ يستفدىما مف مر الميالي 
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  ميذبا كرما مف قبؿ تيذيبً   مجربا فيمان مف غير تجربةو 

و مف الفيـ كميذبا قبؿ أف ييذب بما طبع عميو مف أم ترعرع مجربا قبؿ اف يجرب لما طبع عمي
الكـر كنصب فيما ككرما عمى المصدر كأنو قاؿ فيـ فيما ككـر كرما كيجكز أف ينتصب عمى 

  المفعكؿ ليما 
 كىمو في ابتدآت كتشبيب  حتى أصاب مف الدنيا نيايتيا

كلـ يبمغ بعد نياية ىمتو يقكؿ أصاب نياية الدنيا كىي الممؾ ألف ال شيء في الدنيا فكؽ الممؾ 
فيمتو مع إصابتو الممؾ في ابتدائيا كأكؿ أمرىا كمعنى التشبيب ذكر أياـ الشباب كالميك كالغزؿ 
كذلؾ يككف في ابتداء قصائد الشعر يبدأ بو أكال ىذا ىك األصؿ ثـ يسمي ابتداء كؿ أمر تشبيبا 

ف لـ يكف في ذكر الشباب   كا 

  لى العراؽ فأرض الرـك فالنكبإ  يدبر الممؾ مف مصر إلػى عػدف

 يريد فسحة رقعة ممكو كسعة كاليتو كأف تدبير المممكة في ىذه الببلد عمى تباعد اطرافيا إليو 
 فما تيب بيا إال بترتػيب  إذا أتتيا الرياح النكب مف بمد

تكية النكب جمع نكباء كىي العادلة عف الميب إلى غير استكاء يقكؿ إذا أتت ببلده رياح غير مس
اليبكب لـ تيب بيا إال بترتيب مف جية الرياح نفسيا إعظاما لو أك بترتيب مف جية الممدكح إياىا 

 ألنيا مطيعة لو كاألكؿ قكؿ أبف جنى كالثاني قكؿ أبف فكرجة 
 إال كمنػو إذف بػتػغػريب  كال تجاكزىا شمس إذا شرقت

 كلك تطمس منو كؿ مكتػكب  يصرؼ األمر فييا طيف خاتمو

ف انمحى يق كؿ أمره مطاع كمثالو في ىذه الببلد يؤتمر أمره بمكتكب يكتبو كيختمو بطيف كا 
 المكتكب يراعى حكمو إعظاما لو 

  مف سرج كؿ طكيؿ الباع يعبكب  يحط كؿ طكيؿ الرمح حػامػمػو

يحط ينزؿ كيضع كاليعبكب الفرس الكثير الجرم يقكؿ حامؿ خاتمو ينزؿ الفارس الطكيؿ الرمح مف 
الفرس كذلؾ أف الفارس إذا رأل خاتمو سجد لو فينزؿ مف فرسو كلـ يعرؼ أبف جنى معنى  سرج

ىذا فقاؿ مرة يقكؿ يقتؿ حامؿ خاتمو كؿ فارس فيذريو عف سرج فرسو كقاؿ مرة يحط حامؿ خاتمو 
 أعداءه عف سركجيـ كليس البيت مف القتؿ كال مف إنزاؿ األعداء في شيء 

  قميص يكسؼ في أجفاف يعقكب  كأف كؿ سؤاؿ في مسػامػعػو
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 يعني أنو يفرح إذا سمع سؤاؿ السائؿ فرح يعقكب لما رأل قميص يكسؼ 
  فقد غزتو بجيش غير مغمكب  إذا غزتو أعػاديو بػمػسػألة

 إذا قصدتو األعداء بالسؤاؿ فقد قصدتو بجيش ال يغمب ألنو ال يرد السائؿ 
  ك بتجبيبمما أراد كال تنج  أك حاربتو فما تنجك بتقدمة

ف أتكه محاربيف لـ ينجكا مف إرادتو فييـ باإلقداـ كال باليرب كال بالشجاعة كال بالجبف كالتقدمة  كا 
 مثؿ التقديـ يريد أف قدمكا خيميـ كاستعممكا الشجاعة كالتجبيب أف تكلى الرجؿ ىاربا مف الشيء 

  عمى الحماـ فما مكت بمرىكب  أضرت شجاعتو أقصى كتائبػو

أصحابو المحاربة كمرنيـ عمى المكت كليس المكت عندىـ بمرىكب ألنيـ تعكدكا الحرب  يقكؿ عكد
كالقتاؿ كيريد بأقصى كتائبو الجبناء الذيف ال يشيدكف القتاؿ كيقاؿ ضرل بالشيء إذا اعتاده كمنو 

 قيؿ كمب ضار كأضريتو عمى كذا 
 كالػشػآبػيب إلى غيكث يديو  قالكا ىجرت إليو الغيث قمت ليـ

لشؤبكب الدفعة مف المطر الشديدة كجمعو شآبيب قاؿ أبف جنى يقكؿ تركت القميؿ مف ندل غيره ا
إلى الكثير مف نداه قاؿ أبف فكرجة ىذا محتمؿ لكنو أراد أف مصر ال تمطر فيقكؿ ال منى الناس 

 في ىجرم ببلد الغيث فقمت تعكضت عنيا غيكث يديو 
 آثار مكىكب كال تمف عمى  إلى الذم تيب الدكالت راحتو

 في ىذا تعريض بسيؼ الدكلة 
  كال يفزع مكفكرا بمنككب  كال يركع بمغدكر بو أحػدا

يقكؿ ال يغدر بأحد مف أصحابو ليركع بو غيره كال ينكب أحدا بظمـ كأخذ ماؿ ليفزع بو مكفكرا كىك 
 خر غيره الذم لـ يؤخذ مالو أم أنو حسف السيرة في رعيتو ال يفزع باإلساءة إلى أحد منيـ آ

  ذا مثمو في أحـ النقع غربيب  بمى يركع بذم جيش يجػدلػو

األحـ كالغربيب األسكد يقكؿ بمى يخكؼ بصاحب جيش يصرعو عمى الجدالة بأف يقتمو في غبار 
أسكد آخر مثمو ذا قكة ككثرة ليعتبر بو فيخافو كيطيعو كالمعنى أنو إذا رآه ممؾ كقد صنع بممؾ 

 بلفو آخر ما صنع ىابو كحذر خ
  ما في السكابؽ مف جرم كتقريب  كجدت أنفع ماؿ كػنػت أذخػره
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جعؿ جرم الخيؿ أنفع ماؿ كاف يدخره ألنيا حممتو إلى الممدكح كأخرجتو مف بيف الغادريف بو كقد 
 ذكر ذلؾ فيما بعد فقاؿ 

 األنابػيب كفيف لي ككفت صـ  لما رأيف صركؼ الدىر تغدرني

ي أىؿ الزماف كفت لي الخيؿ كالرماح أم أكصمتني إلى ما أريد كأراد يقكؿ لما غدر بي الزماف يعن
  بصـ األنابيب الرماح 

  ما ذا لقينا مف الجرد السراحيب  فتف الميالؾ حتى قاؿ قائمػيػا

قاؿ أبف جنى أم ضجت المفاكز مف سرعة خيمي كنجاتيا كقكتيا ىذا كبلمو كعمى ما قاؿ الميالؾ 
قطعت المفاكز حتى لك كاف ليا قائؿ لقاؿ ما ذا لقينا مف ىذه الخيؿ في  المفاكز كالمعنى أف خيمنا

تذليميا إيانا بالكطىء كقطعيا البعد في سرعة نجاتيا مف غكائؿ الطريؽ كقاؿ أبف فكرجة الميالؾ 
نما يفيـ األمكر الميمكة يعني أف ىذه الخيؿ لـ يعمؽ بيا شيء  إذا أطمقت لـ يفيـ منيا المفاكز كا 

حتى تعجبت الميالؾ مف نجاتيا بسبلمة منيا ىذا كبلمو كآخر البيت يدؿ عمى ما قاؿ  مف اليبلؾ
أبف جنى كيجكز أف يعكد الضمير في القائؿ إلى السكابؽ أم قاؿ قائؿ السكابؽ يعني الذم يمدحيا 

 كيذكر حسف ببلئيا ما ذا لقينا مف انجائيا إيانا مف األعداء كىذا استفياـ تعجب 

  لمبس ثكب كمأككؿ كمشركب  ت مذاىػبػوتيكل بمنجرد ليس

يقكؿ ىذه الخيؿ تسرع برجؿ ماض في األمكر ليس مذىبو في صحبة الدىر أف يقنع بممبكس 
كمطعـك كما قاؿ حاتـ، لحى اهلل صعمككا مناه كىمو، مف الدىر أف يمقى لبكسا كمطعما، ككما قاؿ 

صديؽ، كقد شرح ىذا المعنى خفاؼ آخر، كليس فتى الفتياف مف راح كاغتدل، لضر عدك أك لنفع 
البرجمي في قكلو، كلك أف ما أسعى لنفسي كحدىا، لزاد يسير أك ثياب عمى جمدم، لياف عمى 

نفسي كبمغ حاجتي، مف الماؿ ماؿ دكف بعض الذم عندم، كلكنما أسعى لمجد مؤثؿ، ككاف أبي 
ف يدرؾ المجد المؤثؿ ناؿ المكاـر مف جدم، ككميـ احتذل مثاؿ امرلء القيس في قكلو، فمك أ

أمثالي، كمثؿ ىذا ألبي الطيب أيضا، كفي الناس مف يرضى بميسكر عيشو، كمرككبو رجبله 
 كالثكب جمده، كمعنى قكلو ليست مذاىبو لمبس ثكب أم ليست أسفاره ليذا 

 كأنيا سمب في عيف مسمكب  يرمي النجكـ بعيني مف يحاكليا

ف مف يطمبيا لبعد ىمتو يطمع في درؾ النجـك حتى كأنيا يقكؿ إذا نظر إلى النجكـ نظر إلييا بعي
 سمبت منو كالمسمكب ينظر إلى ما سمب منو نظر مف يطمع في رجكعو إليو 
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  تمقى النفكس بفضؿ غير محجكب  حتى كصمت إلى نفس مػحػجػبة

ف كاف محجبا فإف عطاءه قريب عمف طمبو  الممكؾ يكصفكف بأنيـ محجبكف عف الناس يقكؿ ىك كا 
 ر محجكب كيجكز أف يريد بالنفس ىمتو كأنيا محجبة عف الناس ال يبمغيا كؿ أحد ألنو قاؿ غي

 األعاجػيب خبلئؽ الناس إضحاؾ  في جسـ أركع صافي العقؿ تضحكو

يريد باألركع الذكي القمب كأنو مرتاع لذكائو كاألركع في غير ىذا الذم يركعؾ حسنو يقكؿ إذا 
 ىزكأ كاستصغارا  نظر إلى أخبلؽ الناس ضحؾ منيا

 كلمقنا كإلدالجي كتأكيبػي  فالحمد قبؿ لو كالحمد بعد ليا

لو أم لكافكر كليا أم لمخيؿ كاإلدالج سير الميؿ كالتأكيب سير النيار يقكؿ أحمدؾ كأحمد خيمي 
 كرماحي كسيرم إذ بمغني إليؾ كىك قكلو 
 ػكبػيكقد بمغنؾ بي يا كػؿ مػطػم  ككيؼ أكفر يا كافػكر نػعػمػتػيػا

  في الشرؽ كالغرب عف كصؼ كتمقيب  يا أييا الممؾ الػغػانػي بػتػسػمػية

الغاني المستغني يقاؿ غنى بكذا كاستغنى بو يقكؿ أنت مشيكر األسـ يستغنى بذكر اسمؾ عف 
كصفؾ كذكر لقبؾ مف سماؾ كىذا كما يركل أف رؤبة بف العجاج أتى النسابة البكرم فقاؿ مف 

بف العجاج فقاؿ قصرت كعرفت فقاؿ رؤبة يفتخر بذلؾ، قد رفع العجاج إسمي أنت قاؿ أنا رؤبة 
 فادعني، بإسمي إذا األنساب طالت يكفني، 

  مف أف أككف محبا غير محبكب  أنت الحبيب كلكنػي أعػكذ بػو

يقكؿ أنت المحبكب أحبؾ كأعكذ بؾ مف أف ال تحبني ألف أشقى الشقاكة أف تحب مف ال يحبؾ كما 
ر، كمف الشقاكة أف تحب كال يحبؾ مف تحبو، كقاؿ يمدح كافكرا في ذم الحجة مف سنة قاؿ األخ

 ست كأربعيف كثمثمائة 
  كأشكك إلييا بيننا كىي جنده  أكد مػف األياـ مػاال تػكده

يقكؿ أحب مف األياـ اإلنصاؼ كالجمع بيني كبيف أحبتي كذلؾ ماال تكده األياـ كأشكك إلييا الفراؽ 
لمفراؽ ألنيا سبب البعد كالتفريؽ كقكلو بيننا إنتصابو بالشكك ال بالظرؼ كيرد بالبيف  كاألياـ جند

 الفراؽ كالياء في جنده لمبيف أم الزماف ىك الذم حتـ البيف فإذا شككت إليو لـ يشكني 
  فكيؼ بحب يجتمعف كصده  يباعدف حبا يجتمعف ككصمو
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مير في يجتمعف مف غير أف أتى بتككيد يباعدف معناه يبعدف ككصمو كصده معطكفاف عمى الض
كىك جائز في الضركرة كجعؿ األياـ تجتمع مع الكصؿ كالصد ألنيما يككناف فييا كالظرؼ يتضمف 
ذا تضمنو فقد البسو فكأنو اجتمع معو يقكؿ إذا كانت األياـ يبعدف منا الحبيب المكاصؿ  الفعؿ كا 

نى أف األياـ يبعدف عنا حبيبا ككصمو مكجكد لنا فكيؼ يقربف الحبيب المقاطع المياجر لنا كالمع
 فكيؼ الطمع في حبيب صده مكجكد 

  فما طمبي منيا حبيبا ترده  أبى خمؽ الدنيا حبيبا تديمو

قكلو تديمو مف فعؿ الدنيا ككذلؾ ترده أم تدفعو كيجكز أف يريد ترده إلى الكصؿ يقكؿ حبيب 
ا حبيبا عمى الكصاؿ فكيؼ إذ أطمب منيا حبيبا تديمو الدنيا لنا قد أبت ذلؾ أم تأبى أف تديـ لن

 تمنعو عف كصالنا أك كيؼ أطمب منيا أف ترده إلى الكصؿ بعد أف أعرض كىجر 
  تكمؼ شيء في طباعؾ ضده  كاسرع مفعكؿ فعمت تػغػيرا

يقكؿ أف الدنيا لك ساعدتنا بقرب أحبتنا لما داـ لنا ذلؾ ألف الدنيا بنيت عمى التغير كالتنقؿ فإذا 
فعمت غير ذلؾ كانت كمف تكمؼ شيئا كىك ضد طباعو فيدعو عف قريب كيعكد إلى طبعو كما 

قاؿ حاتـ، كمف يبتدع ما ليس مف خيـ نفسو، يدعو كتغمبو عميو إليو الركاجع، كمثمو قكؿ األعكر 
الشني، كمف يقترؼ خمقا سكل خمؽ نفسو، يدعو كتغمبو عميو الطبائع، كأدـك أخبلؽ الفتى ما نشأ 

كأقصر أفعاؿ الرجاؿ البدائع، كمثمو قكؿ إبراىيـ الميدم، مف تحمى شيمة ليست لو، فارقتو  بو،
 كأقامت شيمو، كمثمو، يا أييا المتحمي غير شيمتو، إف التخمؽ يأتي دكنو الخمؽ، 

 خػده ميا كميا يكلى بجفنيو  رعى اهلل عيسا فارقتنا كفكقيا

ك قكلو كفكقيا ميا ثـ ذكر أنيف يبكيف ألجؿ الفراؽ يدعك اإلبؿ التي حممت النسكة فذىبت بيف كى
فقاؿ كميا يكلى أم يمطر خده بجفنيو مف الكلي كىك المطر الذم يمي الكسمي جعؿ بكاءىف 

 كالمطر مف جفكنيف 
  كقد رحمكا جيد تناثر عقده  بكاد بو ما بالقمكب كػأنػو

م استكحش كتغير الرتحاليـ فصار كأنو أم فارقتنا بكاد بو مف الكجد كالكحشة لفراقيـ ما بالقمكب أ
 جيد تناثر عقده يعني أف الكادم كاف متزينا بيـ فمما ارتحمكا تعطؿ مف الزينة 

  تفاكح مسؾ الغانيات كرنده  إذا سارت األحداج فكؽ نباتو
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الرند شجر طيب الريح يقاؿ أنو اآلس يقكؿ مراكب ىذه النسكة إذا سارت فكؽ نبات الكادم كىك 
 قد استعممف المسؾ كتطيبف بو اختمطت رائحة المسؾ برائحة الرند كذلؾ ىك التفاكح  رند كىف

  كمف دكنيا غكؿ الطريؽ كبعده  كحاؿ كإحداىف رمت بمكغػيػا

يقكؿ رب حاؿ ىي في الصعكبة كاإلمتناع كإحدل ىؤالء النسكة في تعذر الكصكؿ إلييا طمبت أف 
فيو مف ميالؾ يعني أنو يطمب أحكاال عظيمة كغكؿ  أبمغيا كقبؿ الكصكؿ غمييا بعد الطريؽ كما
 الطريؽ ما يغكؿ سالكو مف تعبو كمشقتو 
  كقصر عما تشتيي النفس كجده  كأتعب خمؽ اهلل مف زاد ىػمػو

ىذا مثؿ ضربو لنفسو كأنو يقكؿ أنا أتعب خمؽ اهلل لزيادة ىمتي كقصكر طاقتي مف الغنى عف 
الحديث أف بعض العقبلء سئؿ عف أسكء الناس حاال فقاؿ مف مبمغ ما أىـ بو كىذا مأخكذ مما في 

قكيت شيكتو كبعدت ىمتو كاتسعت معرفتو كضاقت مقدرتو كقد قاؿ الخميؿ أبف أحمد، رزقت لبا 
كلـ أرزؽ مركتو، كما المركة إال كثرة الماؿ، إذا أردت مساماة تقاعدم، عما ينكه باسمى رقة 

 الحاؿ، 
  فينحؿ مجد كاف بالماؿ عقده  وفبل ينحمؿ في المجد مالؾ كم

ىذا نيي عف تبذير الماؿ كاالسراؼ في إنفاقو يقكؿ ال يذىبف مالؾ كمو في طمب المجد ألف مف 
المجد ماال يعقد إال بالماؿ فإذا ذىب مالؾ كمو انحؿ ذلؾ المجد الذم كاف يعقد بالماؿ أال ترل إلى 

يقصر دكف مبمغيف مالي، فبل نفسي  قكؿ عبد اهلل بف معاكية، أرل نفسي تتكؽ إلى أمكر،
تطاكعني ببخؿ، كال مالي يبمغني فعالي، يتأسؼ عمى قصكر مالو عف مبمغ مراده كأبك الطيب 

يقكؿ ينبغي أف تقتصد في العطاء كتدخر الماؿ لتطيعؾ الرجاؿ فتناؿ العمى كتصؿ إلى الشرؼ ثـ 
 ضرب ليذا مثبل فقاؿ 

  رب األعداء كالماؿ زندهإذا حا  كدبره تدبير الذم المجد كػفػو

يقكؿ دبر مالؾ تدبير المحارب الذم ال يقدر عمى الضرب إال باجتماع الزند كالكؼ جعؿ الكؼ 
مثبل لممجد كالزند مثبل لمماؿ فكما ال يحصؿ الضرب إال باجتماع الزند كالكؼ كذلؾ ال يحصؿ 

  الكـر كالعمك إال باجتماع الماؿ يريد أنيما قريناف 
  كال ماؿ في الدنيا لمف قؿ مجده  الدنيا لمف قؿ مالػوفبل مجد في 
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أم الفقير الذم ال ماؿ لو ال يبمغ الشرؼ كالذم ال مجد لو كأنو ليس لو ماؿ كأف كاف مثريا ألنو 
 إذا لـ يطمب بمالو المجد فكأنو ال ماؿ لو لمساكاتو الفقير 

 دهجػمػ كمرككبو رجبله كالثكب  كفي الناس مف يرضى بميسكر عيشو

يقكؿ في الناس مف ىك دني اليمة يرضى بما تيسر لو مف العيش كال يطمب ما كراءه يمشي راجبل 
 عاريا 

  مدل ينتيي بي في مراد أحده  كلكف قمبا بيف جنبػي مػا لػو

يقكؿ لكف لي قمبا ليس لو غاية ينتيي بي إلى تمؾ الغاية في مطمكب أجعؿ لو حدا يعني إذا 
 يرض قمبي بذلؾ فطمب ما كراءه جعمت حدا لمطمكبي لـ 

  فيختار أف يكسى دركعا تيده  يرل جسمو يكسى شفكفا تربو

ىذا القمب الذم لي يرل جسمو يكسى ثيابا رقيقة بمينيا كنعمتيا فيأبى ذلؾ كيريد أف يكسى دركعا 
س تكسره بثقميا يعني ال يرضى قمبي بأف أتنعـ بالثياب الرقيقة كيريدني عمى طمب المعالي بمب

 الدركع 
  عميقي مراعيو كزادم ربده  يكمفني التيجير في كؿ ميمة

يقكؿ قمبي يكمفني السير في اليكاجر في كؿ فبلة بعيدة ال عميؽ لفرسي منيا إال أف يرتعي في 
 مراعييا كال زاد لي فييا إال النعاـ الربد كىي السكد أصيدىا فآكميا 

  ؾ الكريـ كقصدهرجاء أبى المس  كأمضى سبلح قمد المرء نفسػو

يقكؿ رجائي أب المسؾ كقصدم إياه أمضى سبلح أتقمده عمى الحكادث كالنكائب يعني إنيما 
 يدفعاف عني ما أخافو 

  كأسرة مف لـ يكثر النسؿ جده  ىما ناصرا مف خانو كؿ ناصر

لة يقكؿ ىما ينصراف عمى الزماف مف ال ناصر لو كمف ليست لو عشيرة يعز بيـ فيككناف لو بمنز 
 األسرة كالعشيرة 

 كلػده لنا كالد منػو يفػديو  أنا اليـك مف غممانو في عشيرة

الكلد يككف كاحدا كجمعا يذكر أنو كىب لو غممانا كأنو منيـ في عشيرة ألنو إذا ركب ركبكا معو 
بررة كأطافكا بو فكأنيـ عشائره كأقاربو ثـ قاؿ لنا كالد منو أم ىك لنا كالكالد كنحف لو كاألكالد ال

 نقكؿ لو نفديؾ بأنفسنا 
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  كمف مالو در الصغير كميده  فمف مالو ماؿ الكبير كنفسػو

يعني أنو عـ الكبير كالصغير ببره فالذم يممكو مما كىبو لو كنفسو أيضا مف مالو ألنو غذل 
بإنعامو كالمبف الذم يرتضعو الصغير كمكضعو الذم ىيىء لنكمو مف مالو أيضا ألنو ممؾ لو 

 التصرؼ في كؿ شيء األمر ك 
  كتردل بنا قب الرباط كجرده  تجر القنا الخطى حكؿ قبابػو

أم نخدمو أينما نزؿ كنصبت قبابو كتعدك بنا في صحبتو ضكامر الخيؿ كجردىا كالرباط اسـ 
 لجممة الخيؿ 

  دكم القسي الفارسية رعده  كنمتحف النشاب في كؿ كابؿ

رتيا شبييا بالكابؿ مف المطر كأراد بدكم القسي صكتيا كلما أراد بالكابؿ السياـ التي يرمكنيا لكث
استعار لمسياـ اسـ الكابؿ جعؿ صكت القسي رعدا لذلؾ الكابؿ يقكؿ نتناضؿ كنترامى بالسياـ 

 كالقسي كعادة الفرساف كالشباف مف أىؿ الحركب 
 أسػده فإف الذم فييا مف النػاس  فإف ال يكف مصر الشرل أك عرينو

ى فإف التي قاؿ ألنو أراد الفئة كالجماعة كالشرل مكضع كثير األسد كالعريف األجمة ركل أبف جن
يقكؿ أف لـ يكف مصر ىذا المكضع الذم ىك مأسدة، كال عريف ىذا المكضع فإف أىميا مف الناس 

 أسكد الشرل 
  بصـ القنا ال باألصابع نقده  سبائؾ كافكر كعقيانو الذم

يا مف الناس أسده سبائؾ كافكر أم ىـ سبائؾ كافكر كعقيانو ىذا تفسير لقكلو فإف الذم في
كالسبائؾ جمع سبيكة كىي المذاب مف الذىب كالفضة عمى معنى أنيـ لو بمنزلة الذخائر كاألمكاؿ 
لغيره مف الممكؾ ألنو بيـ يصؿ إلى مطالبو كما يصؿ غيره بالماؿ ككمف نقد ىذه السبائؾ ال يككف 

ح أم يستعممكف الرماح فيتبيف المطعاف كمف يصمح لمحرب ممف ال باألنامؿ إنما يككف بالرما
 يصمح ليا 

  كجربيا ىزؿ الطراد كجده  ببلىا حكاليو العدك كغػيره

أم اختبرىا األعداء في المحاربة حكالي كافكر أم حاربكا أعداءه كشيدكا معو المعارؾ فصاركا 
بعضا كجده كىك أف يطاردكا األعداء في  مجربيف بكثرة القتاؿ كىزؿ الطراد كىك أف يطارد بعضيـ

 القتاؿ 
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 كلكنو يفنى بعذرؾ حػقػده  أبك المسؾ ال يفنى بذنبؾ عفكه

ذا اعتذر إليو الجاني ذىب  يريد أنو كثير العفك كأف عفكه أكثر مف ذنب المذنبيف كأنو ليس بحقكد كا 
 حقده

  كيا اييا المنصكر بالسعي جده  فيا أييا المنصكر بالجد سعػيو

ذا سعى في أمر نصر سعيو بالجد فيصير مجدكدا في  يريد أف النصرة كالسعادة قد اجتمعتا لو كا 
ذلؾ السعي كجده أيضا منصكر بسعيو ألنو ال يعتمد عمى الجد في األمكر بؿ يسعى فييا كأف كاف 

 مجدكدا كالجد كالسعي إذا اجتمعا إلنساف بمغ أقصى المبالغ 

 كما ضرني لما رأيتؾ فقػده  تكلى الصبي عني فأخمفت طيبو

أم اعطيتني الخمؼ مف طيب الصبي كالمعنى أني سررت بؾ سركرم بالشباب حتى لـ يضرني 
 فقد الشباب مع رؤيتؾ 

  لديؾ كشابت عند غيرؾ مرده  لقد شب في ىذا الزماف كيكلو

غيرؾ  ىذا تأكيد لما ذكره يريد أف الكيكؿ في حسف سيرتؾ كعدلؾ صاركا شبابا كاألحداث عند
 صاركا شيبا بظممو كسكء سيرتو 

 فتسألو كالميؿ يخبر بػرده  أال ليت يـك السير يخبر حره

 يذكر أنو قاسى في الطريؽ إليو حر النيار كبرد الميؿ يقكؿ ليتيما يخبراف فتسأليما عما قاسيت 
 حػده فتعمـ أني مف حسامؾ  كليتؾ ترعاني كحيراف معرض

نما ىك بمعنى تراني كترقبني كحيراف اسـ ماء كمعرض ظاىر يقاؿ ترعاني ليس مف رعاية الحفظ إ
اعرض الشيء إذا بدا لمناظر كمنو، كأعرضت اليمامة كاشمخرت، كأسياؼ بأيدم مصمتينا، يقكؿ 

ليتؾ كنت تراني كأنا بيذا الماء فترل جمدم كانكماشي فتعمـ أني ماض في األمكر مضاء حد 
 حسامؾ 

 تدانت أقاصيو كىػاف أشػده  هكأني إذا حاكلػت أمػرا أريد

 إليؾ فمما لحت لي الح فرده  كمازاؿ أىؿ الدىر يشتبيكف لي

أم مازاؿ أىؿ الدىر متساكيف متشاكميف في مسيرم إليؾ فمما ظيرت لي ظير الفرد الذم ال 
مشاكؿ لو كىذا كقكلو، الناس ما لـ يركؾ أشباه، كمعنى قكلو إليؾ أم قاصدا إليؾ كسائرا إليؾ 

 مف صمة الحاؿ المحذكفة  فيك
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  أمامؾ ممؾ رب ذا الجيش عبده  يقاؿ إذا أبصرت جيشػا كربػو

ىذا تفسير لمذم قبمو أم إذا رأيت جيشا كممكو فاستعظمتو قيؿ لي أمامؾ ممؾ ىذا الذم تراه عبده 
 فالذيف رآىـ ىـ الذيف اشتبيكا لو كالذم قيؿ لو رب ذا الجيش عبده ىك الفرد الذم الح 

  قريب بذم الكؼ المفداة عيده  الفـ الضحاؾ أعمػـ أنػو كألقى

 أم إذا لقيت إنسانا ضاحكا عممت قرب عيده بكفؾ كأخذه عطاءؾ 
  كفي الناس إال فيؾ كحدؾ زىده  فزارؾ مني مف إليؾ اشتػياقػو

 كيأتي كيدرم أف ذلؾ جػيػده  يخمؼ مف لػـ يأت دراؾ غػاية

ية ما يأتيو متكسب المجد أف يقصدؾ فمف لـ يأت دارؾ فقد أم غاية كؿ طالب مرتبة دارؾ كنيا
خمؼ غاية فإذا أتاىا عمـ أف ذلؾ جيده في ابتناء المجد كاكتساب المعالي كما قاؿ ىي الغرض 

 األقصى كرؤيتؾ المنى 
  شربت بماء يعجز الطير كرده  فإف نمت ما أممت منؾ فربػمػا

ت الممتنع مف األمكر الذم ال يدرؾ كجعؿ الماء يقكؿ أف بمغت أممي فيؾ فبل عجب فكـ قد بمغ
نما ضرب ىذا المثؿ ألممو فيو لبعد الطريؽ إليو كأبف  الذم ال يرده الطير مثبل لمممتنع مف األمر كا 
جنى يقكؿ يمكف أف يقمب ىذا ىجاء كمعناه إف أخذت منؾ شيئا عمى بخمؾ كامتناعؾ مف العطاء 

 األشياء المعتاصة فكـ قد كصمت إلى المستصعبات كاستخرجت 
  نظير فعاؿ الصادؽ القكؿ كعده  ككعدؾ فعؿ قبػؿ كعػد ألنػو

يقكؿ كعدؾ فعؿ ببل كعد كىك عيف النقد ألف الفعؿ قبؿ الكعد نقد كمف كاف كافيا بمكاعيده فكعده 
 نظير فعمو ألنو إذا كعد شيئا فعمو فمرككف النفس إلى كعده كأنو نقده 

 كشػده يبف لؾ تقريب الػجػكاد  فكف في اصطناعي محسنا كمجرب

يقكؿ جربني في اصطناعؾ إيام ليتبيف لؾ أني مكضع لمصنيعة فإف بالتجربة يعرؼ الفرس كأنكاع 
 جريو مف التقريب كالشد 

مػا  إذا كنت في شؾ مف السيؼ فابمو  تػعػده فإما تػنػفػيو كا 

حو كفساده فإما أف تمقيو ألنو يقاؿ نفاه كنفاه مخففا كمشددا يقكؿ إذا جربت السيؼ باف لؾ صبل
ما  ما أف تعده لمحرب ألنو حساـ كىذا مثؿ ضربو لنفسو يقكؿ جربني فإما أف تصطنعني كا  كياـ كا 

 أف ترفضني ثـ أكد ىذا بقكلو 
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 إذا لـ يفارقو النجاد كغمده  كما الصاـر اليندم إال كغيره

لحرب كلـ يجرب أم إنما يعرؼ ما يقكؿ السيؼ القاطع اليندم كغيره مف السيكؼ إذا لـ يسؿ في ا
عنده مف المضاء كحسف األثر إذا جرب كذلؾ أنا ما لـ أجرب لـ يعرؼ ما عندم كلـ يكف بيني 

كبيف غيرم فرؽ ككاف يطمب منو أف يكليو يقكؿ لو جربني لتعرؼ ما عندم مف الكفاية كأني 
تيا، كالسيؼ ال يكفيؾ حتى اصمح ألف أككف كاليا كىذا مف قكؿ الطائي، لما انتضيتؾ لمخطكب كفي

 ينتضي، 

نؾ لممشككر في كؿ حػالة   كؿ لـ يكف إال البشاشة رفده  كا 

ف لـ تعطني إال طبلقة  الكناية تعكد إلى المشككر يقكؿ أنت مشككر مف جيتي في كؿ حاؿ كا 
 كجيؾ أم أكتفي منؾ بأف أراؾ بشاشا طمؽ الكجو كاشكرؾ عمى ذلؾ 

  محظو طرؼ منؾ عندم ندهف  فكؿ نكاؿ كاف أك ىػك كػائف

 يقكؿ نظرؾ إلى نظير كؿ نكاؿ منؾ أخذتو أك سآخذه 
ني لفي بحر مف الخير أصمو   عطاياؾ أرجك مدىا كىي مده  كا 

يريد كثرة ما يصؿ إليو مف الخير كالبر كالصبلت كالمد زيادة الماء يقكؿ أرجك زيادة عطاياؾ فإنيا 
  زيادة ذلؾ البحر الذم أنا فيو كىي مادتو
 كلكنيا في مفخر أستجػده  كما رغبتي في عسجد أستفيده

يقكؿ لست أرغب في ذىب كماؿ مف جيتؾ كلكف في فخر جديد كأنو أراد أف يكليو كالية كما قاؿ 
الميمبي، يا ذا اليمينيف لـ أزرؾ كلـ، أصحبؾ مف خمة كال عدـ، زارؾ بي ىمة منازعة، إلى جسيـ 

أبا عمي سنك الجدب كعندم مف الكفاؼ فضكؿ، غير أني باغ مف غاية اليمـ، كمثمو، لـ تزرني 
جميبل مف األمر كعند الجميؿ يبغي الجميؿ، كمثمو لمطائي، كمف خدـ األقكاـ يرجك نكاليـ، فإني لـ 

أخدمؾ إال ألخدما، كمثمو ألبي الطيب، فسرت إليؾ في طمب المعالي، كسار سكام في طمب 
 المعاش، 

  كيجمده مف يفضح الحمد حمده  هيجكد بو مف يفضح الجكد جكد

أم تجكد بو أنت كجكدؾ فافضح لجكد غيرؾ بزيادتو عميو كاحمدؾ أنا كحمدم يفضح حمد غيرم 
 ألنو فكقو 

 كقابمتو إال ككجيؾ سعده  فإنؾ ما مر النحكس بكككب
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و يقكؿ النحكس ال يمر بكككب كلو مف كجيؾ سعد إذا قابمتو كما قاؿ الطائي، تمقى السعكد بكجي
كبحبو، كعميؾ مسحة بغضة فتحبب، كالمعنى إنؾ تسعد المنحكس كتغني الفقير كدس األسكد إلى 

 أبي الطيب مف قاؿ لو قد طاؿ قيامؾ في مجمسو يريد أف يعمـ ما في نفسو فقاؿ 
  كبذؿ المكرمات مف النفكس  يقؿ لو القياـ عمى الػرؤكس

ف نبذؿ في خدمتو النفكس المكرمة كمف ركل يقكؿ يقؿ لو أف نقـك في خدمتو كلك عمى الرؤكس كأ
 المكرمات أراد األفعاؿ الكريمة أم يقؿ لو أف نكرمو بخدمة أنفسنا إياه 

  فكيؼ تككف في يكـ عبكس  إذا خانتو في يكـ ضػحػكؾ

إذا خانتو النفكس فمـ تقـ لو كلـ تخدمو في السمـ فكيؼ تخدمو م الحرب كمات لؤلسكد خمسكف 
لجديدة التي انتقؿ إلييا في أياـ يسيرة ففزع كخرج منيا إلى دار أخرل فقاؿ أبك غبلما في الدار ا

 الطيب 
  دار مباركة الممؾ الذم فييا  أحؽ دار بأف تدعى مبػاركة

يقكؿ أحؽ الديار بأف تدعى كتسمى مباركة دار ممكيا أك ممكيا الذم فييا مبارؾ يعني إذا كاف 
 ؽ الدكر بأف تدعى مباركة صاحب الدار مباركا فداره مباركا أح

  دار غدا الناس ستسقكف أىمييا  كأجدر الدكر أف تسقى بساكنيا

يقكؿ أكلى الدكر بأف تككف مسقية ببركة مف يسكنيا دار سكانيا سقاة الناس يعني إذا كاف السكاف 
 يسقكف الناس كينفعكنيـ فدارىـ مسقية بيـ تشمؿ بركاتيـ الدار 

  فمف يمر عمى األكلى يسمييا  اىذم منازلؾ األخرل نينئيػ

 يقكؿ ىذه التي انتقمت كعدت غمييا نينئيا بعكدتؾ إلييا فمف الذم يأتي الدار التي فارقتيا فيعزييا 
  جعمت فيو عمى ما قبمو تييا  إذا حممت مكانا بعد صاحبػو

 إياه  أم إذا نزلت مكانا بعد ارتحالؾ عف مكاف أخر اعطيتو فخرا عمى المرتحؿ عنو بنزكلؾ
 فإف ريحؾ ركح في مغانييا  ال ينكر العقؿ مف دار تككف بيا

يقكؿ ال تتعجب مف أف تككف الدار التي تحميا عاقمة حتى تفرح بسكناؾ كتحزف لمفارقتؾ فإف 
 ريحؾ ركح ليا 

  كال أسترد حياة منؾ معطييا  أتـ سعدؾ مف لػقػاؾ أكلػو

  ّْٕشير ربيع اآلخر سنة كقاؿ أيضا يمدحو كقد قاد إليو ميرا أدىـ في 
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 كأـ كمف يممتي صير ميمـً   فراؽ كمف فارقت غير مذمـً 

يقكؿ عند ارتحالو فراؽ أم ىذه الحاؿ التي أنا فييا فراؽ كالذم أفارقو غير مذمـك يعني سيؼ 
 الدكلة كىذا الفراؽ قصد إلنساف آخر كىك خير مقصكد يعني األسكد 

 كأكػرـً  ـ أبجؿ عنػدهإذا ل  كما منزؿ المذات عندم بمنزؿو 

 يقكؿ ال أقيـ بمكاف لمذة العيش كطيب الحيكة إذا لـ أكف مكرما معظما 
  مف الضيـً مرميا بيا كؿ مخرـً   سجيةي نفسو ال تػزاؿي مػمػيحةن 

المميحة المشفقة الخائفة يقاؿ أالح مف األمر إذا اشفؽ منو كالمخـر الطريؽ في الجبؿ يقكؿ ىذا 
التي ىي أبدا خائفة مف أف تظمـ كيبخس حقيا مف األكراـ كأنا أرمي بيا كؿ  الفراؽ سجيةه نفسي

 طريؽ ىاربا بيا مف الضيـ كالذؿ 
  عميَّ ككـ باؾو بأجفاًف ضيغـ  رحمت فكـ باؾو بأجفاًف شادفو 

أم فكـ مف رجاؿ كنساء بككا عمى فراقي كجزعكا الرتحالي عنيـ فالباكي بجفف الشادف المرأة 
 ناء كالباكي بأجفاف األسد الرجؿ الشجاع الكريـ المميحة الحس

  عذرت كلكف مف حبيبو معمـً   كما رب القرًط المميًح مكانػوي 

أم لك كاف الذم أشككه مف الغدر بي كاف مف امرأة عذرتيا ألف شيمة النساء الغدر كلكنو مف 
 رجؿو كالمعمـ كناية عف الرجؿ ألف المرأة ال تتعمـ 

 كأسميي ىكل كاسره كفى كقكسي  دكًف ما اتقىرمى كاتقى رميي كمف 

ىذا مثؿ يقكؿ لـ يحسف إلٌي كلـ أىجو لحبي إياه فضرب المثؿ الساءتو إليو بالمر كألمنو عف 
المكافاة باليجاء باالتقاء بحب يكسر كفو كقكسو كسيامو إف أراد أف يرميو كالمعنى أف حبي إياه 

 يني كىك كراء جنةو مف حبي تمنعي عف أف أرميو منعني عف مكافاتو باإلساءة فكاف كراـو يرم
ـً  كصدؽ ما يعتاده مف  إذا ساء فعؿه المرء ساءت ظنكنو  تػكىػ

يقكؿ المسيء الظف ال يأمف مف اساء إليو كما يخطر بقمبو مف التكىـ عمى اصاغره يصدؽ ذلؾ 
 تني، كىذا كما قاؿ بعضيـ، كما فسدت لي يشيد اهلل نيةه، عميؾ بؿ استفسدتني فاتيم

 كأصبح في ليؿو مف الشؾ مظمـً   كعادل محبيو بػقػكًؿ عػداتػوً 

ـً  كأعرفيا في فعموً   أصادؽ نفس المرء مف قبؿ جسموً   كالتػكػمػ
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يريد بالنفس اليمة كالمعاني التي في نفس اإلنساف مف أخبلقو يذكر لطؼ حسو كدقة عممو كأنو 
 و أكال كيستدؿ عمييا فعمو ككبلمو قبؿ أف تقع بينو كبيف مف يحبو المعرفة يصادؽ نفس

ـي عف حمػي كأعػمػـ أنػو   متى أجزًه حمما عمى الجيًؿ يندـً   كأحم

يقكؿ أصفح عف خميمي عمما بأني متى جازيتو عمى سفيو كجيمو بالحمـ ندـ عمى قبيح فعمو 
سكء ذم فاعتذر إلٌي كأعتب إلى مرادم كىذا المعنى مف قكؿ سالـ بف كابصو، كنيربو مف مكالي ال

، داكيتي صدرا طكيبل غمرهي حقدان، منو كقممت أظفاران ببل  ، يقتات لحمي كما يشفيو مف قرـو حسدو
جمـ، بالحـز كالخير أسديو كألحمو، تقكل اإللو كما لـ يرع مف رحمي، فأصبحت قكسو دكني مكترةن، 

ـي عف قدرةو  ، إف مف الحمـ ذال أنت عارفوي، كالحم ،  يرمي عدكم جيارا غير مكتتـً فضؿ مف الكـر
كمف ركل أنني متى أجزه يكما عمى الجيؿ أندـ أم متى جيمت عميو كما جيؿ عمٌي ندمت عمى 

 ذلؾ ألف السفو كالجيؿ ليس مف أخبلقي 
ف بذؿ اإلنساف لي جكد عابسو   المتبسػـً  جزيت بجكد التارؾً   كا 

 بسـ كرضان بتركو يقكؿ أف جاد عمٌي إنساف في كراىةو كعبكس جزيت جكده بترؾ عطائو في ت
  نجيبو كصدًر السميرم المقكـً   كأىكل مف الفتياف كؿ سمػيدعو 

 يقكؿ أحب مف الفتياف كؿ كريـ يأتي الناس بيتو لمضيافة نجيب طكيؿ القد كالرمح المقـك 
  بو الخيؿ كبات الخميس العرمرـً   خطت تحتو العيش الفبلة كخالطت

ة كشيد الحرب فخالطت بو الخيؿ الجيش كالكبة الصدمة أم قد سافر كثيرا كقطعت بو اإلبؿ الفبل
كالحممة مف قكليـ كبو لكجيو إذا ألقاه قاؿ بعض العرب طعنتو في الكبة طعنةن في السبة فأخرجتيا 
مف المبة فقيؿ كيؼ طعنتو في السبة كىي حمقة الدبر فقاؿ إف رمحو كاف قد سقط مف يده فأكب 

 ليأخذه فطعنتو 
  كلكنيا في الكؼ كالفرج كالفـً   كسػنػانػوً كال عفةه في سيفو 

أم ىك عفيؼ النفس كليس بعفيؼ السيؼ كالسناف إذا شيد الحرب قتؿ األقراف كلـ يثعفؼ عف 
 دمائيـ 

ـً   كما كؿ ىاكو لمجميًؿ بفاعؿو   كال كؿ فاعؿو لو بتممػ

  يقكؿ ليس كؿ مف يحب األمر الجميؿ يصنعو كليس كؿ مف يصنعو يكممو 
  كىف يجريف عمى إثره يعني أنو أماـ الكراـ كسابقيـ راـ كخيؿ سكابؽ كجعمو كأدىـ يتقدـ تمؾ السكابؽفدنل الك
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ـً  إلػػػى خػػػمػػػؽو رحػػػبو كخػػػمػػػػؽو   أغر بمجدو قد شخصف كراءه  مػػػػػػػطػػػػػػػيػػػػػػػ

نيا كراء ىذا األغر أراد بأدىـ أغر بمجد جعؿ غرتو المجد ال البياض كىذه السكابؽ قد مددف أعي
 ينظرف إلى خمؽ كاسع كخمؽو تاـ الجماؿ 

ـً  فقؼ كقفةن قداموي   إذا منعت منؾ السياسة نفسيا  تتعػمػ

 يقكؿ إذا لـ تحسف السياسة فأخدمو بالقياـ أمامو مرةن تتعمـ منو حسف السياسة 
 التكػرـً  ضعيؼ المساعي أك قميؿ  يضيؽ عمى مف راءه العذر أف يرل

آه لـ يكف لو عذر أف يككف ضعؼ المسعاة قميؿ الكـر يعني منو تتعمـ ىذه األشياء فمف يقكؿ مف ر 
رآه كلـ يتعمميا منو فيك غير معذكر كابف جنى جعؿ ىذا داخبل في اليجاء عمى معنى أف مثمو 

في خستو كلـك أصمو إذا كانت لو مسعاةه كتكرـه فبل عذر ألحد بعده في تركيا كما قاؿ اآلخر، كال 
 سف مف اإلمارة بعد ما، خفقت المكاء عمى عمامًة جركًؿ، تيأ

 أقدمي ككاف قميبل مف يقكؿ ليا  كمف مثؿ كافكرو إذا الخيؿ أحجمت

يقكؿ إذا أحجمت الكتيبة كقؿ مف يحثيا عمى كركد المعركة فمف مثمو أم أنو يحث الخيؿ عند 
تقدمي مف قدـ يقدـ إذا تقدـ كمف  اإلحجاـ كيشجعيا عمى لقاء العدك كالركاية اقدمي بضـ الداؿ أم

 ركل بفتح الداؿ فمعناه ردم الحرب مف قدامو يقدـ قدكما 
 المتمػثػـً  إلى ليكاًت الفارسً   شديد ثبات الطرؼ كالنقع كاصؿه 

يقكؿ إذا سطع الغبار حتى كصؿ إلى ليكات مف شد عمى فمو المثاـ فيك حينئذو ثابت في المعركة 
 ل بفتح الطاء فمعناه أف عينو ال تبرؽ كال يتداخمو الفزع ال يحجـ كال يتأخر كمف رك 

 بػالػدـً  كآمؿ عزا يخضب البيض  أبا المسؾ أرجك منؾ نصرا عمى العدا

 أم أرجك منؾ عزا أتمكف بو مف أعدائي 
 التنعـً  أقيـ الشقا فييا مقاـ  كيكما يغيظ الحاسديف كحالةن 

عبي مثؿ التنعـ عندم أم أشقى في حرب األعداء يقكؿ أرجك أف أدرؾ بعزؾ حالةن شقائي فييا كت
فاتنعـ بذلؾ كيجكز أف يككف المعنى أني أبدؿ تنعـ األعداء بالشقاء لما أكرد عمييـ مف الحسد 

 لنعمتي كالغيظ لمكاني كيشقكف بي كيجكز أف يريد أني أستبدؿ بالشقاء تنعما 
  ـً مكاطرى مف غيًر السحائب يظم  كلـ أرج إال أىؿ ذاؾ كمف يرد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 623 

يقكؿ أنت أىؿ ألف يرجى عندؾ ما رجكتو كلـ أ ضع الرجاء منؾ في غير مكضع كمف يرجك 
 مطرا مف غير سحاب فيقاؿ لو ظممت حيف رجكت المطر مف غير مكضعو 

 بقمب المشكؽ المستياـ الػمػتػيـ  فمك لـ تكف في مصر ما سرت نحكىا

ـً  حػمػبلتكأف بيا في الميًؿ   كال نبحت خػيمػي كػبلب قػبػائؿو   ديمػ

يريد أنو كاف يمر بالميؿ في طريقو إلى مصر عمى القبائؿ فتصكؿ كبلبيا عمى خيمو كأنيا أعداء 
تحمؿ عمييا كأراد بالديمـ األعداء كالعرب تعبر عف اسـ الديمـ باألعداء كىـ جيؿ مف الناس كانت 

رة، زكراء تنفر عف حياض بينيـ كبيف العرب عداكة فصار أسميـ عبارة عف األعداء كمنو قكؿ عنت
الديمـ، كقاؿ ابف جنى سأؿ أبا الطيب بعض مف حضر فقاؿ أتريد بالديمـ األعداء أـ ىذا الجيؿ ف 

 العجـ فقاؿ بؿ مف العجـ 
  فمـ تر إال حافران فكؽ منسـً   كال أتبعت آثارنا عيف قػائؼو 

كالخيؿ أم لـ يدركنا لسرعة سيرنا  يقكؿ إف الذم اتبعنا ليردنا عف المسير إليؾ لـ ير إال آثار اإلبؿ
كعادتيـ إذا طالت عمييـ الرحمة إف يركبكا اإلبؿ كيجنبكا الخيؿ فمذلؾ قاؿ إال حافرا فكؽ منسـ 

يعني إال أثر حافر فكؽ أثر خؼ كمف ىذا قكؿ اآلخر، أكلى فأكلى يا أمرء القيس بعدما، خصفنا 
 بآثار المطي الحكافرا، 

  مف النيؿ كاستذرت بظؿ المقطـً   مػرتكسمنا بيا البيداء حتى تغػ

يقكؿ كسمنا البيداء بآثار خيمنا كركابنا حتى كردت النيؿ فشربت منو دكف الرٌم كالتغمر الشربي 
نما قؿ شربيا ألنيا كردت الماء مكدكدة فقؿ شربيا حينئذو  القميؿ مف الغمر كىك القدح الصغير كا 

، قميؿن كابو صد عف كؿ مشرًب، كاستذرت نزلت كمنو قكؿ طفيؿ، أنخنا فسمناىا النطاؼى فشار  به
 في ذراه أم في ناحيتو ككنفو كالمقطـ جبؿ مركؼ بمصر 

  عصيت بقصديو مشيرم كلكمي  كأبمخ يعصي باختصاصي مشيره

األبمخ العظيـ في نفسو كىك مف صفات الممكؾ كبالجيـ الجميؿ الكجو كىك عطؼ عمى المقطـ أم 
يو بتركي بأف يختصني دكف غيرم كما أني عصيت مف أشار كبظؿ أبمخ يعصي مف يشير عم

عمٌي بترؾ المسير إليو كال معنى في ذلؾ لبعد الطريؽ يقاؿ أنو أراد بيذا ابف حنزابة كزير األسكد 
 كلـ يكف المتنبي مدحو 

  كسقت إليو الشكر غير مجمجـً   فساؽ إلي العرؼ غير مكػدرو 
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غصو باألذل كالمجمجـ مف قكليـ جمجـ كبلمو إذا عماه أم لـ يكدر إحسانو إلٌي بالمنذ كلـ ين
 كستره كلـ يأت بو عمى الكجو الذم ييتدم إليو فقاؿ ابف جنى أم ليس فيو عيب كال إشارة إلى ذـ 

 فأحكـً  حديث كقد حكمت رأيؾ  قد اخترتؾ األمبلؾ فاختر ليـ بنا

ى قكمو سبعيف رجبل يقكؿ أراد مف األمبلؾ فحذؼ مف كاكصؿ الفعؿ كقكلو تعالى كاختار مكس
اخترتؾ مف جممة ممكؾ الدنيا بالقصد إليؾ فاختر ليـ بنا حديثا مف مدحو أك ىجاء بمنعو أك عطاء 
طراء بالبر كاإلحساف أك ذـ أك ىجاء  أم أنيـ يتحدثكف بنا كبما كاف منا فاختر ما تريد مف ثناء كا 

فعبل إذا سمعكه كاف مختارا مستحسنا بالبخؿ كالحرماف كلـ يعرؼ ابف جنى ىذا فقاؿ أم افعؿ بي 
عندىـ كليس ىذا الذم يقكلو بالبيت أال ترل أنو قاؿ كقد حكمت رأيؾ فأحكـ أم أنت المحكـ فيما 

 تختار كلك أراد ما قالو لـ يكف محكما 
ـً  كأيمف كؼ فييـ كػؼ  فأحسف كجوو في الكرل كجو محسفً   مػنػعػ

كأنو ال منقبة لو يمدح بيا غير أنو أحسف باألعطاء ىذا البيت يركل عف ىطاء لو بقبح الصكرة 
 فكجيو أحسف الكجكه باإلحساف كيده أيمف األيدم باإلنعاـ ككذلؾ البيت الذم بعده 

 معظـً  كأكثر إقداما عمى كؿ  كأشرفيـ مف كاف أشرؼ ىمةن 

شرفا  يريد أنو خاؿو مما يمدح بو الممكؾ مف حسب أك نسبو أك شرؼ تميد فإف لـ يستحدث لنفسو
 مطرفا بعمك ىمة أك إقداـ لـ يكف لو خصمة يمدح بيا 

  سركر محب أك مسآءة مجرـً   لمف تطمبي الدنيا إذا لـ ترد بيا

 أم إنما تراد الدنيا لنفع األكلياء كضر األعداء كليست تصمح لغير ىذيف 
  مف اسمؾ ما في كؿ عنؽو كمعصـً   كقد كصؿ المير الذم فكؽ فخػذهً 

ر كاف مكسكما بأسمو الذم ىك سمةه لكؿ حيكاف يعني أنو ممؾه مالؾه كؿ حٌي أال ترل يريد أف المي
 إلى قكلو 

ف كاف بالنيراف غير مكسػـ  لؾ الحيكاف الراكب الخيؿ كمػو  كا 

 فاعمػـً  كصيت ثمثييا انتظارؾ  كلك كنت أدرل كـ حياتي قسمتيا

الدنيا لجعمت ثمث ذلؾ القدر مدة ىذا استبطاء لما يرجك منو يقكؿ لك كنت أعرؼ كـ قدر في 
انتظار عطائؾ كىذا مف قكؿ مسمـ بف الكليد، لك كاف عندؾ ميثاؽ يخمدنا، إلى المشيب انتظرنا 

 سمكة الكبر، 
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ـً  فجد لي بحظ الباردً   كلكف ما يمضي مف الدىر فائته   المتغنػ

مسترؾ فجد لي بحظ  يقكؿ ما فات مف العمر ال يعكد يعني ال يطكؿ مدة البقاء فإف الماضي غير
 مف يستعجؿ كيغتنـ كقت القدرة كاإلمكاف 
 المسمـً  كقدت إليؾ النفس قكد  رضيت بما ترضى بو لي محبةن 

ىذا كالعكد مف عتاب اإلستبطاء يقكؿ إف كنت ترضى بتأخير ما أرجكه فأنا أرضى بو أيضا محبة 
 فعمو كالمسمـ ال يعارض بشيء لؾ كانجذابا إلى ىكاؾ ألني قدت نفسي إليؾ قكد مف يسمـ لؾ ما ت

ـً   كمثمؾ مف كاف الكسيط فؤاده  فكمموي عني كلـ أتػكػمػ

يقكؿ مثمؾ في كرمؾ كسماحتؾ يككف فؤاده كسيطا بينو كبيني فيكممو عني كال يحكجني إلى الكبلـ 
 كخرج مف عنده فقاؿ ييجكه 

  مف حكـ العبد عمى نفسوً   أنكؾ مف عبدو كمف عرسو

نكؾ األحمؽ يقكؿ الذم يجعؿ العبد حاكما عمى نفسو فيك أنكؾ مف عبد كمف النكؾ الحمؽ كاأل
عرس نفسو يعني المرأة أم أحمؽ مف المرأة كمف العبد مف يككف في طاعة العبد كمف ابتداء 

كخبره ما قبمو كما تقكؿ أحسف مف عمرك كمف أخيو زيده كيجكز أف يعكد الضمير في عرسو عمى 
ف العبد يتزكج باألمة في غالب األحكاؿ كىذا عتاب يعاتب بو نفسو حيف العبد كيريد بو األمة أل

 أتى األسكد فأحتاج إلى أف يطيعو 
 كمف يرل أنؾ م حبسوً   ما مف يرل أنؾ في كعدهً 

يقكؿ الذم يرل أنؾ في كعده يحسف إليؾ كيبرؾ كالذم يرل أنؾ في حبسو يذلؾ كيسيء إليؾ 
 يعني أنو في حبس كافكر ليس في كعده 

نما يظيري تحكػيمػوي    ليحكـ اإلفسادى في حسوً   كا 

يريد مف أظير تحكيـ العبد عمى نفسو دؿ ذلؾ عمى سكء اختياره كسكء األختيار يدؿ عمى فساد 
  الحس 

  عف فرجو المنتف أك ضرسوً   العبد ال تفػضػؿ أخػبلقػوي 

حساف يريد أف ىمة العبد مقصكرة عمى فرجو كبطنو فبل فضؿ فييا مف ىذيف لم  كرمةو كبر كا 

  كال يعي ما قاؿ في أمسوً   ال ينجز الميعاد في يكمػوً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 626 

ال ينجز ما كعده في يكـ انقضاء الكعد كما تقكؿ كعدتؾ كذا في يكـ كذا فإذا جاء ذلؾ اليـك فيك 
 يـك الميعاد كال يعي أم ال يحفظ ما قالو باألمس يعني أنو لغفمتو كسكس فطنتو ينسى ما يقكلو 

نما تح   كأنؾ المبلحي في قمسوً   تاؿ في جذبػوكا 

 القمس حبؿ السفينة يقكؿ ال يأتي مكرمةه بطبعو بؿ تحتاؿ فتجذبو كما يجذب المبلح السفينة لتجرم 
  مرت يد النخاس في رأسوً   فبل ترج الخير عند امرلءو 

ف عراؾ الشؾ في نفسػوً   بحالًو فانظر إلى جنسػوً   كا 

 عرفو فقسو بغيره مف العبيد فأنؾ ال ترل أحدا منيـ لو مركةه ككـر يقكؿ إف شككت في حالو كلـ ت
  إال الذم يمـؤ في غرسوً   فقمما يمـؤ فػي ثػكبػوً 

 يريد أف المـؤ طبيعةه طبع عمييا المئيـ في غرسو كمف كاف لئيما كاف مكلكدا عمى المـؤ 
  كلـ يجد المذىب عف قنسوً   مف كجد المذىب عف قدره

قكؿ مف ذىب عف قدر استحقاقو في الدنيا فناؿ ككالية أك غنى كىك ال يستحؽ ذلؾ القنس األصؿ ي
لـ يذىب عف أصمو في المـؤ ألف األشياء تعكد إلى أصكليا كمف كاف لئيـ األصًؿ فيك ينزع إلى 
ذلؾ المـؤ كأتصؿ قـك مف الغمماف بأبف األخشيدم مكلى كافكر طمبا لمفساد بينيما كجرت كحشة 

 ـ إليو كاصطمحا فقاؿ أبك الطيب أياما ثـ ردى
 كأذاعتو ألسػف الػحػسػادً   حسـ الصمح ما اشتيتو األعادم

 يقكؿ أشتيت األعداء أف يييج بينكما شر كالحساد أذاعكا ذلؾ ثـ أنحسـ بالصمح ما اشتيكه كأذاعكه 
  رؾ ما بينيا كبيف المرادً   كأرادتو أنفس حاؿ تدبػي

 دبيرؾ بينيـ كبيف ما أراده مف أثاره الشر أم كحسـ ما أرادتو أنفس منع ت
 الكدادً  مف عتابو زيادةن في  صار ما أكضع المخبكف فيو

يقاؿ أكضع الراكب بعيره إذا حممو عمى السير السريع كالمخبكف الذيف خيميـ عمى الخبب يقكؿ 
 صار سعي مف سعى بينكـ في الفساد زيادةن في الكداد ألف الكد بعد العتاب اصفى 

 األضدادً  باًب سمطانوي عمى  ـ الكشاة ليس عمى األحككبل

يقكؿ كبلـ الكشاة إنما يؤثر إذا كاف بيف األضداد فإذا كاف بيف األحباب سقط كلـ يؤثر ألنو إنما 
 يتسمط عمى األضداد 

  ء إذا كافقت ىكل في الفؤادً   إنما تنجح المقالة في الػمػر
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يكافؽ ىكاه ذلؾ القكؿ كىذا تبرئة البف مكاله مف مكافقة  إم إنما يبمغ القكؿ النجاح إذا سمعو مف
 قمبو كبلـ الكشاة 

 ؿ فألفيت أكثؽ األطػكادً   كلعمرم لقد ىززت بما قي

يقكؿ حركت بما قيؿ لؾ كنقؿ إليؾ فكنت كالجبؿ الذم ال يتحرؾ أم لـ يؤثر فيؾ قكؿ الكاشيف 
 كالساعيف بالنميمة 

  دم منيا إلى اإلرشادً كنت أى  كأشارت بمػا أبػيت رجػاؿه 

أم أشار عميؾ قـك بالشقاؽ كالخبلؼ فأبيت ذلؾ ككنت أرشد منيـ في ذلؾ كمعنى اإلرشاد أم 
 إلى إرشاد الناس فيو حيف أرشدتيـ إلى الصبلح ال إلى الخبلؼ 

  ىد كيشكل الصكاب بعد اجتيادً   قد يصيب الفتى المشير كلػـ يج

بإشارتو كالمجتيد قد يخطىء بعد االجتياد يعني أف الذيف  يقكؿ المشير الذم لـ يجتيد قد يصيب
 اعممكا الرام اخطؤكا حيف أمركؾ بإظيار الخبلؼ كأنت أصبت الرام عفكان حيف ممت إلى الصمح 

  ًر كصنت األركاح في األجسادً   نمت ما ال يناؿ بالبيض كالػسػـ

ة دـو كال قتؿ نفسو كذلؾ أنو يقكؿ أدركت بالصمح ما ال يدرؾ بالسيكؼ كالرماح مف غير أراق
 صالحو عمى أف يدفع إليو المضريف كالساعيف ففعؿ ذلؾ كقتميـ األسكد 

 ساكنا أف رأيو في الطرادً   ما دركا إذ رأكا فؤادؾ فييـ

 يقكؿ لـ يعمـ الناس حيف رأكؾ ساكف القمب إنؾ تطارد رأيؾ كتجتيد في طمب الصكاب 
 مـو مستفادً كؿ رأمو مع  ففدل رأيؾ الذم لـ تفده

 يقكؿ يفدم رأيؾ الذم ىك تبلد غير مستفاد بتجربة كتعميـ كؿ رأمو معمـو مستفاد 
ذا الحمـ لـ يكف في طباعو   الػمػيبلدً  لـ يحمـ تقػدـي   كا 

يقكؿ إذا لـ يطبع المرء عمى الحمـ الغريزم لـ يفده عمك سنو كتقدـ كالدتو حمما كليس الشيخ أكلى 
 بصحة الرأم مف الشاب 

  فكر كاقتدت كؿ صعًب القيادً   بيذا كمثػمػو سػدت يا كػاف

يقكؿ بيذا الرأم الذم رأيت في ىذه الحادثة كمثمو في سائر الحكادث سدت الناس كانقاد لؾ ما ال 
 ينقاد لغيرؾ 

 عة ليست خبلئؽ اآلسادً   كأطاع الذم أطاعؾ كالطا
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سكد مع أف األسكد ليس مف خمقيا أم كبمثؿ ىذا الرام أطاعؾ الناس كالرجاؿ الذيف كانكا أ
 الدخكًؿ تحت الطاعة 

  طع أحنى مف كاصؿو األكالدً   إنما أنت كالدؽ كاألب الػقػا

ف كاف يصمو   يقكؿ أنت في تربيتؾ إياه كالكالد كالكالد القاطع أبر بالكلد مف الكلد بالكالد كا 
 ر كخص الفساد أىؿ الفسادً   ال عدا الشر مف بغي لكما الش

مى طريؽ الدعاء يقكؿ ال تجاكز الشر مف يطمب لكما الشر أم ال زاؿ في الشر مف أراد أف ىذا ع
يكقع بينكما الشر كال تعدل الفساد أىؿ الفساد حتى يككف مخصكصا بيـ أم الذم طمب فساد 

 أمركما ال برحو الفساد 
  ح فبل احتجتما إلى العكادً   أنتما ما اتفقتما الجسـ كالرك

ذا يقكؿ مثمكما ف ي اتفاقكما كالركح كالجسد إذا اتفقا صمح البدف كاستغنى عف الطبيب كالعائد كا 
 تنافرا فسد البدف كمعنى قكلو فبل احتجتما إلى العكاد أم ال كقع بينكما خبلؼ كشر 

ذا كاف في األنابػيب خػمػؼ   كقع الطيش في صدكر الصعادً   كا 

ء يقكؿ اختبلؼ الخدـ يؤدم السادة إلى التجاذب جعؿ األنابيب مثبل لبلتباع كالصدكر مثبل لمرؤسا
 كالتنازع كالرماح إذا اختمفت أنابيبيا لـ تستقـ صدكرىا 

  كشفى رب فارسو مف إيادً   أشمت الخمؼ بالشراة عداىا

الشراة الخكارج كىـ سمكا أنفسيـ بيذا اإلسـ يعنكف أنيـ شركا أنفسيـ مف اهلل بالقتاؿ في دينو يذكر 
اقع بيف األقكاـ فيما سبؽ مف الدىر أداىـ إلى شماتة اعدائيـ بيـ حيف اختمفكا أف الخبلؼ الك 

فتمكف منيـ عدكىـ بسبب اختبلفيـ فيما بينيما كالخكارخ ظفر بيـ الميمب بف أبي صفرة لما 
اختمفكا كذلؾ أنيـ كانكا مجتمعيف متضافريف كلـ يكف يقكل بيـ الميمب كاحتاؿ عمى نصاؿو ليـ 

نصاال مسمكمةن فكتب إليو كصؿ ما بعثت مف الناصؿ المختكمة لآلجاؿ فحمدنا كاف يتخذ ليـ 
فعمؾ كشكرنا فضمؾ كسنرفع ذكرؾ كنعمي قدرؾ إف شاء اهلل تعالى عمى يد مف اعثرىـ عميو فقط 
قطرم بف الفجاة عبلكتو كاختمفكا فصكبتو فرقة كخطأتو أخرل كتقاتمكا حتى قؿ عددىـ كأما إياد 

 في الببلد فتمكف منيـ سابكر ذك األكتاؼ كىك رب فارس فاختمكا كتفرقكا 
  كتكلى بني البريدم في البصرة حتى تمزقكا في الببلدً 
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بنك البريدم أبك عبد اهلل كأبك يكسؼ كأبك الحسيف قصدكا البصرة كأخرجكا ابف رائؽ ككاف عامؿ 
بني البريدم أم تكالىـ  الخميفة كاستكلكا عمييا ثـ اختمفكا فخكل نجميـ كذىب ممكيـ كمعنى تكلى

 الخمؼ بأف اختمفكا 
 البعػادً  ككطسـو كأختيا في  كممككا كأمس في القرب منا

 يقكؿ تكلى الخمؼ ممككا قرب عيدىـ منا كأخريف بعده كطسـ كجديس 
  ق كمف كيد كؿ باغو كعادً   فيكما بت عائذا فيكما مف

لعاديف كمعنى لفظو أعكذ فيكما ألجمكما مف أم أعذكما باهلل مف الخبلؼ كمف كيد البغاة كالعداة ا
 الخبلؼ 

  رؽ صـ الرماًح بيف الجيادً   كبمبيكما االصيمػيف أف تػؼ

 أعكذ بما لكما مف المب األصيؿ أف تختمفا فتصيرا طائفتيف تقتتبلف 
  صرتـ أعداء لمعدك ال لمكلي فإذا قتؿ بو بعضكـ بعضا فقد مف شقى بو عدكا ألنو إنما يعد السبلح أم كأعكذ أف يقتؿ بعضكـ بعضا بما تدخركف مف السبلح كيصير

 نػػػػػػػػػػػػػػػادً  فػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػؿ ما يقػػػػػػػكؿ الػػػػػػػعػػػػػػػػػداةي   ىؿ يسرف باقيا بعد ماضو 

بغدره يقكؿ الذم يبقى منكما بعد الماضي ىؿ يسره ما يقكلو األعداء في المجالس كيحدثكف عنو 
 كتركو حرمة صاحبو كىذا استفياـ إنكار 

 ددأف تبمغا إلى األحقًاد  منع الكد كالرعايةي كالسك

 أم منعكما أف يحقد أحدكما عمى صاحبو ما بينكما مف الكد كرعاية الحقكؽ كما فيكما مف السيادة 
  ب كلك ضمنت قمكبى الجمادً   كحقكؽ ترقؽ القمب لمػقػؿ

قياـ بأمره كىك طفؿ صغير كتمؾ الحقكؽ لك كانت بيف الجماد لرؽ بعضو يعني حقكؽ التربية كال
 لبعض 

 شاكرا ما أتيتما مف سدادً   فغدا الممؾ باىرا مػف رآه

  لك كأيدم قكـو عمى األكباد  فيو أيديكما عمى الظفر الح

 أم تألمت أكباد الحساد بما فعمتما مف الصمح فكضعكا األيدم عمى اإلكباد 
  فًة كالمجد كالندل كاأليادم  لمكػارـً كالػرأىذه دكلة ا

يريد أنو كاف ينظر إلى أذني فرسو يحفظ نفسو بيما كذلؾ إف الفرس أبصر شيء فإذا أحس 
بشخص مف بعيد نصب أذنيو نحكه فيعمـ الفارس أنو ابصر شيئا ثـ كصؼ فرسو فقاؿ كأنو في 
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مف ككاكب الميؿ قد بقي بيف عينيو كىذا  لكنو كسكاده قطعةه مف الميؿ ككأف الغرة في كجيو كككبه 
 مف قكؿ أبي داكد، كليا قرحة تؤلأل كالشعرم أضاءت كغـ عنيا النجكـي، 

  تجيء عمى صدرو رحيبو كتذىب  لو فضمةه عف جسمًو في إىػابػوً 

يصؼ فرسو بسعة األىاب كميما كاف اإلىاب أكسع كاف العدك أشد ألف سعةى خطكة عمى قدر 
ا ليس لمحمار عدك لضيؽ أىابو عف مد يديو يقكؿ ففي أىابو فضمة عف حسمو سعة إىابو كليذ

 تمؾ الفضمة عمى صدره الرحيب تجيء كتذىب 
  فيطغى كأرخيو مرارا فيمعبي   شققت بو الظمماء أدنى عنانػوي 

يقكؿ شققت ظبلـ الميؿ بيذا الفرس إذا أدنيت عنانو إلى نفسي بجذبو كثب كطغى مرحا كنشاطا 
ذا أرخ  يت عنانو لعب برأسو كا 

  كأنزؿ عو مثمو حيف أركبي   كأصرع أم الكحش قفيتو بو

ذا نزلت عنو بعد الطرد كالصيد كاف  يقكؿ إذا طردت كحشا بو لحقو كصرعو كقفيتو تمكتو كتبعتو كا 
مثمو حيف أركبو يعني لـ يدركو العناء كلـ ينقص مف سيره شيء كما قاؿ ابف المعتز، تخاؿ آخره 

 لو، كفيو عدك كرآء السبؽ مذخكر، في الشد أك 
ف كثرت في عيف مف ال يجربي   كما الخيؿ إال كالصػديؽ قػمػيمةه    كا 

ف كثرت في العدد عند مف لـ يجربيا يعني  يقكؿ منزلة الخيؿ مف اإلنساف كمنزلة الصديؽ قميمةه كا 
ك كما أف الصديؽ أنيا بالتجربة تعرؼ فتبيف الككادف مف السكابؽ التي ليا جكىر في السبؽ كالعد

 يعرؼ بالتجربة ما عنده مف صدؽ الكداد أك مذقو كليذا يقاؿ ال يعرؼ األخ إال عند الحاجة 
  كأعضائيا فالحسفي عنؾ مغيبي   إذا لـ تشاىد غير حسًف شياتيػا

إذا لـ تر مف حسف الخيؿ غير حسف األلكاف كاألعضاء فأنؾ لـ تر حسنيا يعني أف حسنيا جرييا 
 كعدكىا 

 معػذبي  فكؿ بعيد اليـ فييا  اهلل ذم الدنيا مناخا لراكبو  لحا

قكليـ لحا اهلل فبلنا دعاء عميو كذـ لو كأصمو مف لحكت العكد إذا قشرتو كنصب مناخا عمى 
التمييز أم مف مناخ اك عمى الحاؿ يذـ الدنيا كيقكؿ بئس المنزؿ ىي فإف مف كاف أعمى ىمةن كاف 

 أشد عناءن فييا 
 أتعػتػبي  فبل أشتكي فييا كال  م ىؿ أقكؿ قصدةن أال ليست شعر 
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يقكؿ ليتني أعمـ ىؿ تخمك لي قصيدةه مف شكاية الدىر كعتابو بأف يبمغني المراد كأناؿ منو ما 
 أطمب فأدع الشكاية 

 قمبي  كلكف قمبي يابنة القكـً   كبي ما يذكد الشعر عني أقموي 

ركفو ما يمنع الشعر لشغؿ الخاطر عنو يقكؿ بي مف ىمـك الدىر كما جمعو عمٌي مف نكائب ص
ف أزدحمت عميو اليمـك كاألشغاؿ كقكلو يا بنةى القـك  كلكف قمبي كثير التقمب ال يمكت خاطره كا 

نما قاؿ يا ابنة القـك إشارةن  كىك مف عادة العرب فإف عادتيـ قد جرت بمشابة النساء كمخاطبتيا كا 
 كليـ يا بنة الكراـ كالقكؿ الظاىر ىك األكؿ ال ما قالو إلى كثرة أىميا كقاؿ ابف جنى ىك كنايةه عف ق

ف لـ أشأ تممي عمٌي كأكتبي   كأخبلؽي كافكرو إذا شئتي مدحوي    كا 

يريد أف مدحو يسيؿ عميو بما فيو مف محاسف األخبلؼ كأنيا تممى عميو المدائح فبل يحتاج إلى 
 جمب معنى كجذب منقبة إليو 

 يمـ كافكرا فما يتغػربي ك   إذا ترؾ اإلنساف أىبل كراءه

يقكؿ إذا اغترب اإلنساف عف أىمو كقصده آنسو بعطاياه كتفقده إياه حتى كأنو في أىمو كلـ يتغرب 
عنيـ كىذا مف قكؿ الطائي، ىـ رىط مف أمسى بعيدا رىطو، كبنك أبي رجؿو بغيًر بني أبي، كأصؿ 

ا عف األكطاف في زمف المحؿ، فما ىذا المعنى مف قكؿ األكؿ، نزلت عمى آؿو الميمًب شاتيا، غريب
لطافيـ حتى حسبتيـ أىمي،   زاؿ بي إكراميـ كاقتفاؤىـ، كا 

  كنادرةن أحياف يرضى كيغضبي   فتنى يمؤل األفعاؿ رأيان كحكػمةن 

يقكؿ أفعالو مممكؤة عقبل كحكمةن فمف نظر إلى أفعالو استدؿ بيا عمى ما عنده مف العقؿ كاالصابة 
ب كالرضا كقكلو كنادرة أم فعمة غريبة ال تكجد إال منو كركل ابف جنى في كمتى حاليو مف الغض

 بارة بالباء أم بدييةن كالنكف أجكد 
 تبينت أف السيؼ بالكؼ يضػرب  إذا ضربت في الحرب بالسيؼ كفوي 

يقكؿ إذا نظرت إلى أثر سيفو عند ضربو عممت أف سيفو بكفو يعمؿ ال كفو بسيفو يعني أف 
ف السيؼ الماضي في يد الضعيؼ ال الضربة الشديدة إن ما تحصؿ بقكة الكؼ ال بجكدة السيؼ كا 

 يعمؿ شيئا كما قاؿ البحترم، فبل تغميف بالسيؼ كؿ غبليةو، ليمضي فإف الكؼ ال السيؼ يقطع، 

  كتمبث أمكاه السحاب فتنضب  تريد عطاياه عمى التبث كثػرةن 
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ف أبطأ كالماء إذا طاؿ مكثو  يقكؿ إذا تأخرت عطاياه فإنيا تزاد كثرةن يعني أنو يعطي الجزيؿ كا 
 نضب عمى خبلؼ عطاياه 

 كنػشػربي  فإني أغنى منذ حػيف  أبا المسؾ ىؿ في الكاس فضؿ أنالوي 

ىذا تعريض باالستبطاء كجعؿ مدحو إياه غناء يقكؿ أنا كالمغنى في اطرابي إياؾ بالمدائح كأنت 
 ي الكاس فضؿ اشربو يعني ىؿ تعطيني شيئا كالشارب تمتذ سماع مدحي كتحرمني الشراب فيؿ ف

  كنفسي عمى مقدار كفيؾ تطمبي   كىبت عمى مقدار كفى زماننػا

 يقكؿ كىبت عمى ما يميؽ بالزماف كأنا أطمب ما تكجبو ىمتؾ كيقتضيو كرمؾ 
 فجكدؾ يكسكني كشغمؾ يسمبي   إذا لـ تنط بػي ضػيعةن أك كاليةن 

 ئي كأبكي مف أحب كأندبي حذا  يضاحؾ في ذا العيد كؿ حبيبػوي 

  كأيف مف المشتاؽ عنقاء مغربي   أحف إلى أىمي كأىكل لقاءىػـ

يقاؿ عنقاء مغربه كعنقاء مغربو عمى الكصؼ كاالضافة كمعناه مف قكليـ اغرب في الببلد كغرب 
إذا بعد كذىب كىذا الطائر يكصؼ بالمغرب لبعده مف الناس كذىابو حتى ال يرل قط قاؿ 

، كقيؿ مغرب كلـ يقكلكا الكميت، محا سف مف ديفو كدنيا كأنما، بيا حمقت باألمس عنقاء مغربي
بالياء ألف العنقاء اسـ لمذكر كاألنثى كالدابة كالحية كمف أضاؼ إلى مغرب كاف مف باب 

اإلضافة إلى النعت كقكليـ مسجد الجامع ككتاب الكامًؿ يقكؿ أشتاؽ إلى أىمي كلكنيـ عمى البعد 
 إلييـ كمف اشتاؽ إلى العنقاء منى كاشتياقي 

 كأعذبي  فإنؾ أحمى في فؤادم  فإف لـ يكف إال أبك المسكف أك ىـ

 يقكؿ أف لـ يجتمع لي لقاؤؾ كلقاؤىـ فإنؾ أحمى عندم يعني أكثر لقاءؾ عمى لقائيـ 
 طػيبي  ككاف مكافو ينبتي العز  ككؿ أمرلءو يكلي الجميؿى محببه 

كأنو يعزه كطاب مكانو عنده كما قاؿ البحترم، كأحب آفاؽ الببلد  يريد أ،ق يكليو الجميؿ فيك يحبو
 إلى الفتى، أرض يناؿ بيا كريـ المطمب، 

  كسمر العكالي كالحديد المذربي   يريد بؾ الحساد ما الػمػو دافػعه 

 يقكؿ حسادؾ ال ينالكف منؾ ما يطمبكنو فإف اهلل يدفع ما يريدكنو كالرماحي كالسيكؼي 
  إلى الشيب منو عشت كالطفؿي أشيبي   كف ما لك تخػمػصػكاكدكف الذم يبغ
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يقكؿ دكف الذم يطمب الحساد مف زكاؿ ممكؾ كفساد أمرؾ المكت كىك قكلو ما لك تخمصكا منو أم 
المكت أم أنيـ يمكتكف قبؿ أف يركا فيؾ ما يطمبكف كلك لـ يمكتكا عشت أنت كشاب طفميـ لشدة 

 د لؾ أك لما يقاسكف منؾ ما تكقعيـ بو ما يركف كصعكبة ما يمحقيـ مف الحس
ف طمبكا الفضؿ الذم فيؾ خيبكا  إذا طمبكا جدكاؾ أعطكا كحكمػكا   كا 

ف طمبكا ما فيؾ مف الفضؿ لـ يدرككه قاؿ ابف جنى  أم أف طمبكا عطاءؾ اعطيتيـ ما حكمكا بو كا 
ف رامكا فضمؾ منعتيـ منو قاؿ ابف فكرجة كيؼ يقدر اإلنساف أف يمنع آخر  مف أف يككف في كا 

نما اهلل يقدر عمى ذلؾ كقد أتى بو المتنبي عمى لفظ ما لـ يسـ فاعمو فأحسف   مثؿ فضمو كا 
  كلكف مف األشياء ما ليس يكىبي   كلك جاز أف يجكك عبلؾ كىبتيػا

يقكؿ لست تؤتى مف بخؿ فمك كانت العمى مكىكبةن لكىبتيا كىذا مف قكؿ الطائي، فانفح لنا مف 
ف تقتسـ ما طيب خيمؾ نفحةن  ، إف كانت األخبلؽ مما تكىب، كأصمو مف قكؿ جابر ببف حباب، كا 

 لي بني كنسكتي، فمف يقسمكا خمقي الكريـ كال فضمي، 
 يتقػمػبي  لمف بات في نعمائو  كأظمـ أىؿ الظمـ مف بات حاسدا

ا لو فيك يقكؿ أشد الظمـ كأفحشو حسد المنعـ عميؾ فمف بات متقمبا في نعمة إنسافو ثـ بات حاسد
 أظمـ الظالميف كالمعنى أف ىؤالء الذيف يحسدكنؾ أنت كلي نعمتيـ 

 أبي  كلػيس لػو أـ سػكاؾ كال  كأنت الذم ربيت ذا الممؾ مرضعان 

إنما قاؿ ىذا ألف صاحب بمصرى مكلى كافكر مات كخمؼ كلده صغيرا فرباه كاكفر كقاـ دكنو 
 يحفظ الممؾ عميو 

  كما لؾ إال اليندكاتي مخمبي   ككنت لو ليث العريف لشبمػوً 

  أم كنت لمممؾ كالميث لمشبؿ كلما جعمو ليثا جعؿ سيفو مخمبا لو 
  إلى المكت في الييجا مف العار تيربي   لقيت القنا عػنػو بػنػفػسو كػريمةو 

يعني حاميت عمى الممؾ كدافعت عنو بنفسؾ ىاربا مف العار إلى المكت أم تختار المكت عمى 
 العار 

 كيختـر النفس التي تتيػيبي   ترؾ النفس التي ال تيابوي كقد ي

 قد يترؾ المكت مف ال ييابو فيكقع نفسو في الميالؾ كقد يصيب المكت مف يحذره كيخافو 
  كلكف مف القكا أشد كأنجبي   كما عدـ البلقكؾ بأسا كشدةن 
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جعاء أشداء كلكف يقكؿ لـ يعدـ ىؤالء الذيف لقكؾ محاربيف شجاعةن كشدةى إقداـو أم كانكا ش
أصحابؾ كانكا أشد منيـ كأنجب كىذا كقكؿ زفر بف الحارث، سقيناىـ كأسا سقكنا بمثميا، كلكنيـ 

 كانكا عمى المكت أصبرا، 
  عمييـ كبرؽ البيض في البيًض خمبي   ثناىـ كبرؽ البيًض في البيًض صادؽ

الدـ كبرؽ البيض خمب يقكؿ ىزميـ فصرفيـ عف كجييـ كبرؽ السيكؼ صادؽ ألنو يتبعو سيبلف 
 ألنو تبرؽ كال تسيؿ الدـ 

  عمى كؿ عكدو كيؼ يدعك كيخطبي   سممت سيكفا عممت كؿ خػاطػًب 

يقكؿ سيكفؾ تعمـ الخطباء الخطبة بإسمؾ في الدعاء لؾ ألنؾ أخذت الببلد بنفسؾ فصار خطيب 
 كؿ بمد يخطب عمى إسمؾ 

  كتنسبي  إليؾ تناىي المكرمات  كيغنيؾ عما ينسبي الناس أنػو

يقكؿ يغنيؾ عف نسبة الناس إلى قبائميـ كعشائرىـ إف المكرمات انتيت إليؾ كنسبت إليؾ أم لـ 
يكف لؾ نسب في العرب فإنؾ أصؿ في المكاـر كىذا مف قكؿ ابف أبي طاىر، خبلئقوي لممكرمات 

، تناىى إلييا كؿ مجدو مؤثًؿ،   مناسبه
  فداؾ كيعربي معد بف عدنافو   كأم قبيؿو يستحػقػؾ قػدرهي 

 يقكؿ أم أسرة تستحؽ أف تنسب إلييا فأنؾ فكؽ كؿ أحد 
  لقد كنت أرجك أف أراؾ فأطربي   كما طربي لمػا رأيتػؾ بػدعةن 

ىذا البيت يشبو االستيزاء بو ألنو يقكؿ طربت عمى رؤيتؾ كما يطرب اإلنساف عمى رؤية القرد 
بي الطيب ىذا البيت قمت لو اجعمت كما يستممحو كيضحؾ منو قاؿ ابف جنى لما قرأت عمى أ

 الرجؿ أبا زنة فضحؾ لذلؾ 
  كأني بمدحو قبؿ مدحؾ مذنبي   كتعذلني فيؾ القكافي كىمتي

المصراع األكؿ ىجاء صريح لكال الثاني يقكؿ كأني قد أتيت ذنبا بمدح غيرؾ كالقكافي تعذلني تقكؿ 
ـى لـ تقصر شعرؾ عميو ككذلؾ ىمتي تمكمني في مدح غيرؾ كى ذا مف قكؿ الطائي، كىؿ كنت إال ل

 مذنبا يكـ أنتحي، سكاؾ بآمالي فجئتؾ تائبا، 
  أفتشي عف ىذا الكبلـ كينيبي   كلكف طاؿ الطريؽ كلـ أزؿ
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يعتذر إليو مف مدح غيره يقكؿ بعد الطريؽ بيننا كلـ أزؿ يطمب مني الشعر كأكمؼ المديح كينيب 
 كبلمي 

  ى ليس لمغرب مغربي كغرب حت  فشرؽ حتى ليس لمشرًؽ مشػرؽه 

فبمغ كبلمي الشرؽ حتى انتيى إلى حيث ال مشرؽ أمامو يعني بمغ أقصاه ككذلؾ مف جانب 
 المغرب كىذا مف قكؿ الطائي، فغربت حتى لـ أجد ذكر مشرؽو، كشرقت حتى قد نسيت المغاربا، 

  جداره معمى أك خباءه مطنبي   إذا قمتوي لـ يمتنع مف كصكلوً 

ا لـ يمتنع مف كصكلو إليو مدر كال كبر فالجدار المعمى ألىؿ الحضر كالخباء يقكؿ إذا قمت شعر 
المطنب ألىؿ الكبر يذكر أف شعره قد عـ األرض كما قاؿ، قكاؼو إذا سرف مف مقكلي، كثبف 
  ّْٖالجباؿ كخضف البحارا كبمغ أبا الطيب أف قكما نعكه في مجمس سيؼ الدكلة بحمب فقاؿ سنة 

  كال نديـه كال كأس كال سكفي   ال كطػفي بـ التعمؿ ال أىؿ ك 

يشكك الزماف يقكؿ بأم شيء أعمؿ نفسي كأنا بعيد عف أىمي ككطني كليس لي مما أعمؿ النفس بو 
 مما ذكره 

  ما ليس يبمغو مف نفسو الزمفي   أريد مف زمني ذا أف يبمغنػي

ألنو ربيع كصيؼ كشتاء يقكؿ اطمب مف الزماف استقامة األحكاؿ كالزماف ال يبمغ ىذا مف نفسو 
كخريؼ كيجكز أف المعنى أف ىمتو أعمى مف أف يككف في كسع الزماف البمكغ إلييا كىك يتمنى 
عمى الزماف أف يبمغو ما في ىمتو كيجكز أف يريد أنو يطالب الزماف بأف يخميو مف االضداد 

يد أني أقترح عمى كالزماف ليس يبمغ ىذا مف نفسو فإف الميؿ كالنيار كالمتضاديف كيجكز أف ير 
الزماف االستبقاء كىك لـ ينؿ في نفسو البقاء فيككف قد ألـ بقكؿ البحترم، تناب النائبات إذا تناىت، 

 ،  كيدمر في تصرفو الدماري
  ما داـ يصحب فيو ركحؾ البدفي   ال تمؽ دىرؾ إال غير مكتػرثو 

تبقى كالذم ال عكض منو إذا  أم ما دمت حيا فبل تباؿ بالزماف كصركفو كنكائبو فإنيا تزكؿ كال
  فات ىك الركح فقط 

  كال يريد عميؾ الفائت الحزفي   فما يدـك سركر ما سررت بو

ىذا تأكيد لمذم قبمو يقكؿ ال تباؿ بما يحدثو لؾ الدىر فإف المفركح بو ال يدـك فرح ألنو ال يجـك 
 كالحزف عمى الغائب ال يرده عميؾ 
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ـي    ىككا كما عرفكا الدنيا كما فطنكا  مما أضر بأىؿ العػشػؽ أنػيػ

يعني بأىؿ العشؽ الذيف يعشقكف الدنيا يقكؿ أنيـ لـ يعرفكا أف الدنيا ال تكافقيـ كال تساعدىـ كال 
 تبقى عمييـ فجيميـ بيا أضر بيـ حتى تعبكا في جمع ما ال يبقى 

  في إثر كؿ قبيحو كجيوي حسفي   تفنى عيكنيـ دمعا كأنفسػيػـ

ى تفنى عيكنيـ بالبكاء كأنفسيـ بالحزف عمى كؿ مستحسفو في الظاىر قبيحو عند يعني يبككف حت
 التفحص كىك الدنيا كمتاعيا 

  فكؿ بيف عميَّ اليكـى مؤتمفه   تحممكا حممتكـ كؿ نػاجػيةو 

الناجية الناقة المسرعة قاؿ ابف جنى ىذا تشبيب مف يضمر في نفسو عتبا كمكجدةن يريد أنو قد 
ما أضمره في نفسو يقكؿ ارتحمكا عني حممتكـ كؿ مسرعة عمى طريؽ الدعاء أظير عمى قكلو 

 فالفراؽ مؤتمف عمٌي أم أرضى بحكمو كال تضرني غائمتو كالمعنى ال أحزف لفراقكـ 
 ثػمػفي  ف مت شكقا كال فييا ليا  ما في ىكادجكـ مف ميجتي عكضه 

 لكـ فمست بدال لي عف الركح إف فاتتني يقكؿ لستـ أىبل ألف تبذؿ فيكـ األركاح شكقا إليكـ كمحبةن 
  كؿ بما زعـ الناعكف مرتيفي   يا مف نعيت عمى بعد بمجمسو

 أم كؿ أحد مرتيف بالمكت ال بد منو 
ـي    ثـ انتفضت فزاؿ القبري كالكففي   كـ قد قتمت ككـ قد متُّ عندكػ

ت ميتا ثـ خرجت مف أم قد أخبرتـ بمكتي كتحقؽ ذلؾ عندكـ ثـ باف األمر بخبلؼ ذلؾ فكأني كن
 القبر 

  جماعة ثـ ماتكا قبؿ مف دفنكا  قد كاف شاىد دفني قػكلػيػـ

قبؿ قكليـ يريد قكؿ الناعيف يعني قكما نعكه قبؿ ىؤالء كاخبركا أنيـ شاىدكا دفنو ثـ ماتكا قبؿ 
 المتنبي 

  تجرم الرياح بما ال تشتيي السففي   ما كؿ ما يتمنى الػمػرء يدركػو

ؿ عمى لغة تميـ ألف ما عندىـ غير عاممة فتنصب كؿ بفعؿ مضمر يفسره قكلو يجكز نصب ك
يدركو كأنو قاؿ ما يدركو كؿَّ ما يتمنى المرء كعمى لغة الحجاز ترفع كؿ بما ألنيا عاممةه عندىـ 
كالمعنى أف أعدائي ال يدرككف ما يتمنكف فإف الرياح ال تجرم كميا عمى ما تريده السفف يعني 

 أىميا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 637 

 المبػفي  كال يدر عمى مرعاكـ  كـ ال يصكف العرض جاركـي رأيت

يقكؿ أنتـ تذلكف الجار كتشتمكف عرضو فمف جاكركـ لـ يقدر عمى صكف عرضو منكـ كالنعـ إذا 
 رعى أرضكـ لـ يدر المبف عمى ذلؾ المرعي لكخامتو كىذا مف أكجع اليجاء 

 حتى يعاقبو التنغيص كالمنفي   كتغضبكف عمى مف ناؿ رفدكـ

أم ال يخمكا عطاؤكـ مف المنف كاألذل حتى يصير آخذه معاقبا بتنغيص ما أخذه بالمنة كىذا كمو 
 تعريض لسيؼ الدكلة 

  ييماء تكذب فييا العيفي كاألذفي   فغادر اليجر ما بيني كبينػكػـ

ضو ترل الييماء األرض التي ال ييتدم فييا يقاؿ بر أييـ كفبلةه ييماء يدعك بالبعد بينيـ كبينو بأر 
فييا العيف ما ال حقيقة لو كتسمع فييا األذف ما ال حقيقة لو كسالؾ المفاكز كالقفار يتخايؿ لعينو 
األشياء كلسمعو األصكات كمف ىذا قكؿ ذم الرمة، إذا قاؿ حادينا ليسمع نبأةن، صوو لـ يكف إال 

 دكمَّ المسامًع، 
  فافيا الثففي كتسأؿ األرض عف أخ  تحبك الركاسـ مف بعًد الرسيـ بيػا

الركاسـ اإلبؿ التي سيرىا الرسيـ كىك ضرب مف السير يقكؿ تسقط أخفاؼ اإلبؿ بيا لطكؿ سيرىا 
فييا فتحبك بعد أف كانت تسير الرسيـ عمى ثفناتيا كىي الكاضع التي تبرؾ عمييا كتقكؿ الثفنات 

ا مثؿه لطكؿ لؤلرض أيف ذىبت الخفاؼ ككيؼ سقطت حتى انتقؿ السير إلى الحبك عمييا كىذ
 السير أم لك قدرت عمى السؤاؿ لسألت 

  كال أصاحبي حممي كىك بي جبفي   أني أصاحبي حممي كىك بي كرـه 

يقكؿ أحمـ عمف يؤذيني ما داـ حممي كرما فإذا كاف حممي جبنا لـ أحمـ كما قاؿ الفند، كبعض 
 ،  الحمـ عند الجيؿ لمذلةو إذعافي

  لذ بما عرضي بو درفي كال أ  كال أقيـ عمى مػاؿو أذؿ بػو

أم ال آخذ الماؿ بالذؿ ككؿ ماؿ يحصؿ لي بذؿ تركتو كال استطيب شيئا يمطخ عرضي بأخذه 
 كالدرف الكسخ 

 ثـ استمر مريرم كارعكم الكسفي   سيرت بعد رحيمي كحػشةن لػكػـ

ت يقكؿ لما فارقتكـ استكحشت لفراقكـ حتى امتنع رقادم أم إللفي إياكـ عمى جفائكـ ثـ قكي
 فتصبرت كعاد إلٌي النـك كالمرير ما فتؿ مف قكمّْ الحبؿ يقاؿ استمر مريره إذا قكم عزمو 
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ف بميت بكدو مثؿ كدكـي    فإنني بفراؽو مثمًو قمفي   كا 

يقكؿ إف كنت في قـك آخريف فعاممكني معاممتكـ فارقتيـ كما فارقتكـ كىذا تعريض باألسكد يعني 
في الفراؽ كمثؿ ىذه األبيات ما أنشده المبرد، ال تطمب الرزؽ أنو إف جرل عمى رسمكـ الحقتو بكـ 

 ، بإمتياف، كال ترد عرؼ ذم امتناف، كاسترزؽ اهلل فاستعنو، فإنو خير مستعاف، أشد مف فاقةو كجكعو
، فمف مكافو إلى مكاًف،  ف نبا منزؿ بقكـو  إغضاء حر عمى ىكاف، كا 

  اط كالرسفي كبدؿ العذر بالفسط  أبمى األجمة ميرم عند غيركػـ

يقاؿ جؿ كجبلؿه كأجمة كالعذر جمع عذار الفرس كالفسطاط اسـ لمصر كفيو ست لغات معركفة 
يقكؿ طاؿ بمصر مقامي إلكراـ مثكام ىناؾ حتى بميت جبلؿي الفرس كعذره كرسنو فأبدلت بغيرىا 

 كعبر عف طكؿ المقاـ ببمي ىذه األشياء 
 كاليمفي  مضر الحمراءفي جكده   عند اليماـ أبي المسؾ الذم غرقت

ياد كأنمار إلى جرىـ  مضر الحمراء ىك مضر بف نزار كلما مات نزار تحاكـ أكالده ربيعة كمضر كا 
في قسـ ميراثو فأعطى ربيعةي الخيؿ فسمي ربيعةى الفرس كأعطى إياد اإلبؿ فسمي إيادى النعـ 

مارا فسمي إنمار كأعطى مضر الذىب فسمي مضر الحمراء كما فضؿ مف سبلحو كأثاث أعطى إن
 الفضؿ كاليمف ليسكا مف أكالد مضر فمذلؾ افردىـ بالذكر 

ف تأخر عني بعض مكعدهً   فما تأخر آمالي كال تيػفي   كا 

يعني أف عداتًو زائدةه عمى آمالو يقكؿ ىك ينفذ آمالي كليس يتأخر عني ما آممو كال يضعؼ رجائي 
ف تأخر بعض مكعده ثـ ذكر عذر تأخره بقكلو   عنده كا 

 مكدةن فيك يبمكىا كيمتحفي   ىك الكفيُّ كلكني ذكرتي لو

يقكؿ ىك يفي بما كعد غير أنو يمتحف ما ذكرت لو مف المكدة كالمحبة في اإلنقطاع إليو كمما قاؿ 
 بمصر كلـ ينشدىا األسكد كلـ يذكره فييا 

 كعناىـ مف شأنو ما عنانا  صحب الناس قبمنا ذا الزمانا

ف سر بعضيـ أحيانا  فكتكلكا بغصةو كميػـ مػ  ق كا 

ف سر في بعض األحاييف   يعني لـ ينؿ أحد مراده مف الدنيا كلـ يبمغ أممو كمات بغصتو كا 
 ق كلكف تكدر اإلحسانا  ربما تحسف الصنيع ليالي
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عادة الدىر ىكذا يعطي ثـ يرجع فيما يعطى كيحسف كال يتمـ اإلحساف كما قاؿ، الدىري أخذي ما 
 ا كمفسدي ما أىكل لو بيًد، أعطى مكدر ما، أصف

 دىر حتى أعانو مف أعانا  ككأنا لـ يرض فينا بريب اؿ

يقكؿ ىذا الذم أعاف عميَّ الدىر كأنو لـ يرض بما يصيبني مف محنو حتى أعانو عمٌي كما قاؿ 
 اآلخر، أعافى عميَّ الدىرى إذ حؾ بركوي، كفى الدىري لك ككمتوي بي كافيا، 

  ركب المرء في القناة سنانا  اةن كمما أنبت الزمػاف قػنػ

يقكؿ إذا ابتدر الزماف لبلساءة بما جبؿ عميو صارت عداكة المعادم مددا لقصده فجعؿ القناة مثبل 
 لما في طبع الزماف كجعؿ السناف مثبل لمعداكة 

 نتعادل فيو كأنا نتػفػانػا  كمراد النفكس أضغر مف أف

 د النفس فإنو أقؿ مف أف تتكمؼ ألجمو معاداة الرجؿ ىذا نيي عف المعاداة كالتحاسد ألجؿ مرا
  كالحاتو كال يبلقي اليكانا  غير أف الفتى يبلقي المنايا

 يعني أف الحر أحب إليو المكت مف أف يمقى ذال كىكانا 
 لعددنا أضمنا الشجعانا  كلك أف الحيكة تبقى لحيٍّ 

مقتؿ بحضكر القتاؿ أضؿ الناس يعني أف يقكؿ لك كانت الحياة باقيةن لكاف الشجاع الذم يتعرض ل
ف جبف اإلنساف كلـز بيتو كحرص عمى البقاء ثـ أكد ىذا بقكلو   الحيكة ال تبقى كا 

ذا لـ يكػف مػف الػمػكت بػد  فمف العجز أف تككف جػبػانػا  كا 

 كػانػا فس سيؿه فييا إذا ىػك  كؿ ما لـ يكف مف الصعب في األف

نفس قبؿ كقكعو فإذا كقع سيؿ كما قاؿ البحترم، لعمرؾ ما يقكؿ إنما يصعب األمر عمى ال
  ّْٖالمكركه إال ارتقابو، كأبرح مما حؿ ما يتكقع كقاؿ يذكر خركج شبيب العقيمي سنة 

  كلك كاف مف أعدائؾ القمرافً   عدكؾ مذمـك بكػؿ لػسػافً 

كاف القمراف  يقكؿ مف عاداؾ دؿ عمى جيالتو كسقطت منزلتو عند الناس حتى ذمو كؿ احد كلك
رتفاع منزلتيما   مف أعدائؾ لصارا مذمكميف مع عمـك نفعيما كا 

نػمػا   كبلـ العدم ضرب مف اليذيافً   كهلل سر فػي عػبلؾ كا 

يقكؿ هلل تعالى سر فيما أعطاؾ مف العمك كالبسطة ال يطمع الناس عمى ذلؾ السر كال يعممكف ما 
ف اليذياف بعد أف أراد اهلل فيؾ ما أراد كىذا إلى ىك كما يخكض األعداء فيو مف الكبلـ فيؾ نكع م
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اليجاء أقرب ألنو نسب عمكه عمى الناس إلى قدرو جرل بو مف غير استحقاؽ كالقدر قد يكافؽ 
ف كاف ساقطا باتفاؽو مف القضاء   بعض الناس فيعمك كيرتفع عمى األقراف كا 

 قياـ دليمس أك كضكح بيافً   أتمتمس األعداء بعد الذم رأت

كؿ ىؿ يطمبكف دليبل عمى سيادتؾ كعمى أف اهلل يريد أف يرفع محمؾ عمى مف يعاديؾ بعد ما رأكا يق
 ثـ ذكر ما رأكا فقاؿ 

 زمػافً  بغدر حيكةو أك بػغػدر  رأت كؿ مف ينكم لؾ الغدر يبتمي

أم رأت األعداء كؿ مف ينطكم لؾ عمى غدرو أك يضمر لؾ خبلفا غدرت بو حياتو فيمؾ بآفةو 
 تصيبو 

  ككانا عمى العبلًت يصطحبافً   برغـ شبيبو فارؽ السيؼ كفيو

 يعني ىمؾ ففارؽ كفو سيفو بيبلكو ككانا مصطحبيف عمى كؿ حاؿ 
 رفيقؾ قيسي كأنت يماني  كأف رقاب الناس قالت لسيفو

قيس مف عدناف كاليمف مف قحطاف كبينيما تنازع كاختبلؼ يقكؿ الرقاب نادت سيفو لكثرة قطعو 
أنيا قالت إغراء بينو كبيف سيفو ليفترقا شبيب الذم يصاحبؾ قسي كأنت يمني كالنصؿ إياىا كك

 الجيد يككف يمنيا ففارقو سيفو لما عمـ أنو مخالؼ لو في األصؿ 
 فإف المنايا غاية الحيكافً   فإف يؾ إنسانا مضى لسبيموً 

 ذلؾ أم أف يؾ شبيب قد ىمؾ كمات فإف غاية الحيكاف المكت فبل عار عميو مف 
 تثير غبارا في مكػاف دخػافً   كما كاف إال النار في كؿ مكضعو 

 أم كاف سبب الشر كالفتنة ككاف نارا عمى اعدائو غير أف دخانو الغبار 
  كمكتا يشيي المكت كؿ جبافً   فناؿ حيكة يشتيػييػا عػدكهي 

مات مكتا يشيي يقكؿ ناؿ اطيب حياةو عدكه يشتيي مثؿ تمؾ الحياة يعني عاش في عز كمنعة ثـ 
ذلؾ المكت إلى الجبناء المكت ألنو كاف مكتا في عافيةو مف غير تقدـ ألـو كال مرض كيذكره كيؼ 
كاف كالتشيية ال يتعدل إلى مفعكليف إال بحرؼ جر كقد حذفو كىك يريده كأنو قاؿ يشيى المكت 

 إلى كؿ جباف 
 كالدبرافً  كلـ يخش كقع النجـ  نفى كقع أطرافو الرماح برمحوً 
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يقكؿ نفى عف نفسو الرماح برمحو يعني أنو كاف شجاعا يقي نفسو برمحو كلكنو لـ يكف مناحس 
النجـك في حسابو كالدبراف مف النحكس في حكـ المنجيف كزعميـ كالمعنى أنو دفع نحكس األرض 

 عف نفسو كلـ يقدر عمى دفع نحكس السماء 
 طيرافً ال معار جناحو محسفً   كلـ يدر أف المكت فكؽ شكاتوً 

كيركم معار جناح محسف الطير أم لـ يدر أف المكت قد أعير جناحا فيك يرفرؼ فكؽ رأسو ليقع 
 عميو مف عمك كذلؾ فيما يقاؿ أف امرأة أدلت عمى رأسو رحى مف سكر دمشؽ 

  بأضعؼ قرفو في أذؿ مكافً   كقد قتؿ األقراف حتى قتمتػوي 

لغمبة عمييا فسقط عمى األرض كثار مف سقطتو ذكر في قصتو أنو كاف يحارب أىؿ دمشؽ كيريد ا
فمشى خطكاتو فمما سار سقط ميتا كلـ يصبو شيء ككثر تعجب الناس مف أمره حتى قاؿ قـك أنو 

كاف مصركعا فأصابو الصرع في تمؾ الساعة فانيـز أصحابو كقتؿ كزعـ قـك أنو شرب كقت 
يك قكلو حتى قتمتو بأضعؼ قرف رككبو سكيقا مسمكما فمما حمى عميو الحديد عمؿ فيو السـ ف

 يعني السـ في أذؿ مكافو يعني في غير الحرب كمعركة القتاؿ 
 ػػػيافً حػػػػػػػكلػػػػػػػػػػػػػوي كعػػػػػػػػػػػػ عمػػػػػػػى كػػػػػػػؿ سػػػػػػػمػػػػػػػعو   فػػػػػػػي طػػػػػػػريؽ خػػػػػػػفػػػػػػػػيةو  أتػػػػػػػتػػػػػػػو الػػػػػػػمػػػػػػػنػػػػػػػايا

    قصد، أك مسمكع كما قاؿ يزيد الميمبي، جاءت منيتو كالعيف ىاجعةه، ىبل أتتو المنايا كالقنا يعني أنو مات فجاءة مف غير أف استدؿ احد عمى مكتو بمرئي

 ػػػػػػػػافً جػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػ بطػػػػػػػكؿ يمػػػػػػػيفو كاتػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػاع  كلك سمكت طرؽ السبلح لردىا

أم لك أتتو منيتو مف طريؽ السبلح لدفعيا عف نفسو بطكؿ يده كسعة صدره أم ما كاف يقدر عمى 
 قتمو لك أراد ذلؾ اعداؤه 

  عمى ثقةو مف دىره كأمافً   تقصده المقدار بيف صحابوً 

اثؽ يقاؿ تقصده كأقصده إذا قتمو كالمقدار كىك القضاء يقكؿ أىمكو القضاء كىك بيف اصحابو ك 
 بالحيكة آمف مف المكت 

  عمى غير منصكرو كغير معافً   كىؿ ينفع الجيش الكثير التفافو

يريد أف الجيش الكثير ال ينفع مف لـ يكف منصكرا مف قبؿ اهلل تعالى معانا كما لـ ينفع شبيبا كثرة 
  أصحابو كااللتفاؼ االجتماع يقاؿ التؼ عميو الناس إذا ازدحمكا حكلو 

 العكػنػافً  كلـ يده بالجماؿ  بؿ المبيت بنفسوً كدم ما جنى ق
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الجامؿ اسـ لمجماؿ الكثيرة كالباقر اسـ لجماعة البقر كالعكناف اإلبؿ الكثيرة أم أدل دية مف قتؿ 
 مف الناس بنفسو قبؿ إف دخؿ عميو الميؿ كلـ يؤد الدية باإلبؿ يريد أنو ىمؾ فصار كأنو أقتص منو 

  كتمسؾي في كفرانًو بعنافً   أتمسؾ ما أكليتو يد عاقػؿو 

مساؾ العناف في  ىذا استفياـ معناه اإلنكار أم العاقؿ ال يجمع بيف إمساؾ ما اعطيتو مف النعـ كا 
الكفراف ألف مف كاف عاقبل لـ يكفر نعمة المنعـ عميو كىذا إشارة إلى أف شبيبا كفر نعمتؾ فصرعو 

ؾ مف تحسف إليو لـ تنقبض يده عمى شـؤ الكفراف حتى ىمؾ قاؿ ابف جنى يقكؿ إذا كفر نعمت
 عنانو تخاذال 

  كيركب لمعصياف ظير حصافً   كيركب ما أركبتو مف كػرامةو 

 ىذا عطؼ عمى ما قبمو مف اإلنكار أم ال يجتمع ألحد أكرامؾ كمعصيتؾ 
  كقد قبضت كانت بغير بنافً   ثنى يده اإلحساف حتى كأنيػا

حتى كأنيا كىي مقبكضة لـ تنبسط فيما أراد كانت بغير  يقكؿ إحسانؾ إليو رد يده عما امتدت فيو
بناف ألف القبض يحصؿ بالبناف فإذا كانت اليد بغير بنافو لـ يحصؿ القبض ككأنيا مقبكضة حيف 
ال تقدر عمى القبض كاإلنبساط كمف ركل قبضت عمى إسناد الفعؿ إلى اليد كاف المعنى أف يده 

ف كانت قابضةن لما صرفت عما قصدت ل  و صارت كأنيا بغير بناف كغير قابضة كا 
  شبيب كأكفى مف ترل أخكافً   كعند مف اليـك الكفاء لصاحبو 

 يقكؿ مف الذم يفي لصاحبو يكمنا ىذا كأكفى الناس غادر كشبيبو كىما أخكاف في الغدر 
  كليس بقاًض أف يرل لؾ ثاني  قضى اهلل يا كافػكر أنػؾ أكؿه 

كؿ قضى اهلل أنؾ أكؿ في المكاـر كالمعالي كلـ يسبقؾ أحد إلى ما ىذا مف اجكد ما مدح بو ممؾ يق
 سبقت إليو كلـ يقض أف يمحقؾ أحد أك يككف لؾ مثؿ فيصير ثانيؾ 

نػمػا   عف السعد يرمي دكنؾ الثقبلفً   فما لؾ تختار القسػيَّ كا 

س سعادتو أنكر عميو اختيار القسي لرمي األعداء كىـ يرمكف مف كانكا مف الجف كاإلنس عف قك 
 يعني أف قضاء سعادتؾ يرمييـ عنؾ فبل تحتاج إلى ما تستجيده مف القسي 

 كجدؾ طعاف بغير سنافً   كما لؾ تعني باألسنة كالقنا

 يقكؿ كلـ تعتني بإدخار األسنة كالرماح كبختؾ يطعف أعداءؾ فيقتميـ بغير سناف 
 بالحػدثػافً  كأنت غنيّّ عنو  كلـ تحمؿ السيؼ الطكيؿ نجاده
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يقكؿ أنت مستغفو بحكادث الدىر عف استعماؿ السيؼ في قتؿ اعدائؾ فكؿ ىذا إشارة إلى مصرع 
 شبيب في الخركج عميو مف غير أف حصؿ ىبلكو بنكع سبلح 

 أتػانػي فإنؾ ما أحببت فػي  أرد لي جميبل جدت أك لـ تجد بو

ف لـ ي  جد بو عميو يريد أف القضاء مكافؽ الرادتو فإذا أراد بو خيرا أتاه ذلؾ كا 
 لعكقو شيء عف الػدكرافً   لك الفمؾ الدكار أبغضت سعيوي 

يقكؿ لك أبغضت دكراف الفمؾ لحدث شيء يمنعو عف الدكراف كىذه أبياته ليس في معناىا مثؿ ليا 
  ّْٖكقاؿ بمصر يذكر حمى كانت تنالو في ذم الحجة سنة 

  ككقع فعالًو فكؽ الكبلـً   ممكمكما يجؿ عف المبلـً 

لصاحبيو المذيف يمكمانو عمى األخطار بنفسو كتجشـ األسفار في طمب المعالي ممكمكما  يقكؿ
يعني نفسو أجؿ مف أف يبلـ ألف فعمو جاز طكؽ القكؿ فبل يدرؾ فعمو بالكصؼ كالقكؿ ألنو ال 

 مطمع لبلئـو فيو باف يطيعو أك يخدعو ىك بمكمو 
  ككجيي كاليجير ببل لثاـً   ذراني كالفبلة بػؿ دلػيؿو 

الفبلة كاليجير ينتصباف ألنيما مفعكؿه معيما يقكؿ ذراني مع الفبلة فإني أسمكيا بغير دليؿ 
 ألىتدائي فييا كذراني مع اليجير أسير فيو بغير لثاـ عمى كجيي العتيادم ذلؾ 

  كأتعب باإلناخة كالمقاـً   فإني أستريح بذم كىذا

 ي النزكؿ كاإلقامة يعني بالفبلة كاليجير يقكؿ راحتي فييما كتعبي ف
 ككؿ بغاـ رازحةو بغػامػي  عيكف ركاحمي إف حرت عيني

قاؿ ابف جنى معناه إف حارت عيني فأنا بييمةه مثميف كعيني عينيا كصكتي صكتيا كما تقكؿ إف 
فعمت كذا فأنت حمار كأنت ببل حاسة كزاد ابف فكرجة ليذا بيانا فقاؿ يريد أنو بدكم عارؼ 

يؿ فيقكؿ إف تحيرت في المفازة فعيني البصيرة عيف راحمتي كمنطقي الفصيح بدالالت النجـك بالم
بغاميا كقاؿ غيرىما عيكف ركاحمي تنكب عف عيني إذا ضممت فأىتدم بيا كصكتيا إذا احتجت 

نما قاؿ بغامي عمى اإلستعارة    إلى أف أصكت ليسمع الحي ليقـك مقاـ صكتي كا 
  ليا برؽ الغماـً سكل عدم   فقد أرد المياه بغػير ىػادو 

يقكؿ ال احتاج في كركد الماء إلى دليؿ يدلني سكل أف أعد برؽ الغماـ فأتبعو قاؿ يعقكب العرب 
 إذا عدت لمسحابة مائة برقةو لـ تشكؾ في أنيا ماطرة فتتبعيا عمى الثقة بالمطر 
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 إذا احتاج إلى الذمػاـً   يذـ لميجتي ربي كسيفي

ٍر كعيدو ليأمف بذلؾ فأنا في جكار اهلل كجكار سيفي ال استصحب يقكؿ مف احتاج في سفره إلى جكا
 أحدان في سفرم آلمف بصحبتو 

  كليس قرل سكرل مخ النعاـً   كال أمسي ألىؿ البخؿ ضيفػا

ف لـ يكف لي طعاـ البتة ألنو ال مخ لمنعاـ كيجكز أف يريد بيذا إف  يقكؿ ال أككف ضيفا لمبخيؿ كا 
ح بالحاء كالمعنى لك لـ يكف لي قرل سكل بيض النعاـ شربتو كلـ البخيؿ ال قرل عنده كيركم م

 آت بخيبل 
  جزيت عمى ابتساـو بابتساـً   كلما صار كد الناس خبػا

 يقكؿ لما فسد كد الناس عاممتيـ بمثؿ ما يعاممكنني بو أم يكاشركنني كاكاشرىـ 
  كصرت أشؾ فيمف أصطفيو لعممي أنو بعض األناـً 

د في الخمؽ كميـ إذا اخترت أحدا لممكدة لـ أكف عمى ثقةو مف مكدتو لعممي أنو يقكؿ لعمـك الفسا
 مف جممة الخمؽ 

  كحب الجاىميف عمى الكساـً   يحب العاقمكف عمى التصافي

يقكؿ العاقؿ إنما يحب مف يحبو عمى صفاء الكد فمف اصفى لو الكد أحبو كالجاىؿ يحب عمى 
ألنو ليس كؿ جميؿ المنظر يستحؽ المحبة كخضراء  كماؿ الصكرة كجماليا كذلؾ حب الجياؿ

 الدمف رائؽ المكف كبي المذاؽ 
  إذا ما لـ أجده مف الكراـً   كأنؼ مف أخي لبي كأمي

  عمى األكالد أخبلؽ المئاـً   أرل األجداد تغمبيا كثػيرا

ف كاف مف أصؿ كريـ  كما يقكؿ خمؽ المئيـ قد يغمب األصؿ الطيب حتى يككف صاحبو لئيما كا 
قاؿ آخر، أبكؾ أب حر كأمؾ حرة، كقد يمد الحراف غير نجيًب، كقاؿ آخر، لئف فخرت بآباء ليـ 

 شرؼ، لقد صدقت كلكف بئس ما كلدكا، 
 بأف أعزم إلى جد ىماـً   كلست بقانعو مف كؿ فضؿو 

يقكؿ ال أقنع مف الفضؿ بأف أنسب إلى جد فاضؿ يعني إذا لـ أكف فاضبل بنفسي لـ يغف عني 
 جدم فضؿ 

 كينبك القضـ الكياـً   عجبت لمف لو قد كحد
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القضـ السيؼ الذم فيو فمكؿ كالكياـ الذم ال يقطع يقكؿ عجبت لمف لو قد الرجاؿ كحد النصاؿ ثـ 
 ال ينفذ في األمكر كال يككف ماضيا 

 سػنػاـً  فبل يذر المطي ببل  كمف يجد الطريؽ إلى المعالي

مكر فبل يقطع إلييا الطريؽ كاليتعب مطاياه في ذلؾ كعجبت لمف كجد الطريؽ إلى معالي األ
 الطريؽ حتى تذىب أسنمتيا 

  كنقص القادريف عمى التماـ  كلـ أر في عيكب الناس شيئا

كال عيب أبمغ مف عيب مف قدر أف يككف كامبل في الفضؿ فمـ يكمؿ أم ال عذر لو في ترؾ 
 الناقص الذم ال يقدر عمى الكماؿ الكماؿ إذا قدر عمى ذلؾ ثـ تركو كالعيب الـز لو مف 

 تخب بي الركاب كال أمامي  أقمت بأرض مصر فبل كرائي

 يمؿ لقاءة فػي كػؿ عػاـً   كممني الفراش ككاف جنػبػي

ف القاه جنبو في العاـ مرة كاحدة  يقكؿ إف مرضو قد طاؿ حتى ممو الفراش ككاف ىك يمؿ الفراش كا 
 ألنو أبدا كاف يككف في السفر 

  كثير حاسدم صعبه مرامي  ائدم سػقػـ فػؤادمقميؿ ع

أم أني بيا غريب فميس يعكدني بيا إال القميؿ مف الناس كفؤادم سقيـ لتراكـ األحزاف عميو 
 كحسادم كثير لكفكر فضمي كمرامي صعب ألني أطمب الممؾ 

  شديد السكر مف غير المداـً   عميؿ الجسـ ممتنع الػقػياـً 

 فميس تزكر إال في الظبلـً   ءكزائرتي كأف بػيػا حػيا

 يريد حمى كانت تأتيو ليبل يقكؿ كأنيا حيية إذ كانت ال تزكرني إال في ظبلـ الميؿ 
  فعافتيا كباتت في عظامي  بذلت ليا المطارؼ كالحشايا

نما تبيت في عظامي   يقكؿ ىذه الزائرة يعني الحمى ال تبيت في الفراش كا 
 عو بأنكاع الػسػقػاـً فتكس  يضيؽ الجمد عف نفسي كعنيا

يقكؿ جمدم ال يسعيا كال يسع أنفاسي الصعداء كالحمى تذىب لحمى كتكسع جمدم بما تكرده عمٌي 
 مف أنكاع السقاـ 

  كانا عاكفاف عمى حراـً   إذا ما فارقتني غسمتنػي
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نما خص الحراـ لحا جتو يريد أنو يعرؽ عند فراقيا فكأنيا تغسمو لعككفيما عمى ما يكجب الغسؿ كا 
ال فاإلجتماع عمى الحبلؿ كاالجتماع عمى الحراـ في كجكب الغسؿ   إلى القافية كا 

 مدامعيا بأربعةو سػجػاـً   كأف الصبح يطردىا فتجرم

يعني أنيا تفارقو عند الصبح فكأف الصبح يطردىا ككأنيا تكره فراقو فتبكي بأربعة آماؽ يريد كثرة 
ب ككثر جرل مف المحاظ أيضا فأراد باألربعة لحاظيف الرحضاء كالدمع يجرم مف المؤقيف فإذا غم

كمؤقيف لمعينيف كلـ يعرؼ ابف جنى ىذا فقاؿ أراد الغركب كىي مجارم الدمع كالغركب ال تنحصر 
 بأربعة سجاـ فحذؼ المضاؼ 

 مراقبة المشكؽ المستياـً   أراقب كقتيا مف غير شكؽو 

 خكفا ال شكقا  كذلؾ أف المريض يجزع لكركد الحمى فيك يراقب كقتيا
  إذا ألقاؾ في الكرب العظاـً   كيصدؽ كعدىا كالصدؽ شر

يريد أنيا صادقة الكعد في الكركد كذلؾ الصدؽ شر مف الكذب ألنو صدؽ يضر كال ينفع كمف 
 أكعد ثـ صدؽ في كعيده 

  فكيؼ كصمت أنت مف الزحاـً   أبنت الدىر عندم كؿ بػنػتو 

ر شدائده يقكؿ يا حمام عندم كؿ شديدة فكيؼ كصمت إلٌي يريد ببنت الدىر الحمى كبنات الدى
كقد تزاحمت عمٌي الشدائد ألـ يمنعؾ زحاميا مف الكصكؿ إلٌي كىذا مف قكؿ اآلخر، أتيت فؤادىا 

 أشكك إليو، فمـ أخمص إليو مف الزحاـ، 
 مكاف لمسيكؼ كلمسػيػاـً   جرحت مجرحان لـ يبؽ فيو

  عنافو أك زماـً  تصرؼ في  أال يا ليت شعر يدم أتمسى

يقكؿ ليت يدم عممت ىؿ تتصرؼ بعد ىذا في عناف الفرس أك زماـ الناقة كالمعنى ليتني عممت 
 ىؿ أصح فأسافر عمى الخيؿ كاإلبؿ 
 بالػمػغػاـً  محبلة المقاكد  كىي أرمي ىكامى براقصاتو 

مف مطالبي يريد بالراقصات أببل تسير لمرقص كىك ضرب مف الخبب يقكؿ كىؿ أقصد ما أىكاه 
كمقاصدم بإبؿو تسير الرقص كقد حميت مقاكدىا كأزمنتيا كما قاؿ منصكر النمرم، مف كؿ سمح 

 الخطا ككؿ يعممةو، خرطكميا بالمغاـ الجعًد ممتفًع، 
 بسيرو أك قناةو أك حسػاـً   فربتما شفيت غميؿ صدرم
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 كبالسيؼ كالرمح يريد حيف كاف صحيحا يسافر كيقاتؿ فيشفي غميمو بالسير إلى ما ييكاه 
  خبلص الخمر مف نسج الفداـً   كضاقت خطة فخمصت منيػا

يقكؿ ربما ضاؽ أمر عميَّ فكاف خبلصي منو خبلص الخمر مف النسج الذم تفدـ بو أفكاه 
 األباريؽ لتصفية الخمر 

  ككدعت بالببلد ببل سبلـً   كفارقت الحبيب ببل كداعو 

نو قد ىرب مف أشياء كرىيا دفعاتو فمـ يقدر عمى تكديع أم كربما فارقت الحبيب ببل كداع يريد أ
 الحبيب كال عمى أف يسمـ عمى أىؿ ذلؾ البمد الذم ىرب منو 

  كدائؾ في شرابؾ كالطعاـً   يقكؿ لي الطبيب أكمت شيئا

 أم الطبيب يظف أف سبب دائي األكؿ كالشرب فيقكؿ كمت كذا ككذا مما يضر 
  سمًو طكؿ الجماـً أضر بج  كما في طبًو أنػي جػكاده 

ليس في طب الطبيب أف الذم أضر بجسمي طكؿ لبث كقعكدم عف السفر كالفرس الجكاد يضر 
 بجسمو طكؿ قيامو عمى اآلرم فيصير بو جامان كالجماـ ضد التعب 

  كيدخؿ مف قتاـو في قتاـً   تعكد أف يغبر في السرايا

اكر كيدخؿ مف ىذه الحرب في أخرل ىذامف صفة الجكاد يقكؿ عادتو أف يثير الغبار في العس
 كالقتاـ الغبار كأراد بدخكؿ القتاـ حضكر الحرب 

  كال ىك في العميؽ كال المجاـً   فأمسؾ ال يطاؿ لو فػيرعػى

أم أمسؾ ىذا الجكاد ال يرخى لو الطكؿ فيرعى فيو كال ىك في السفر فيعتمؼ مف المخبلة التي 
 ثؿ ضربو لنفسو كأنو حميؼ لمفراش ممنكع عف الحركة تعمؽ عمى رأسو كليس ك في المجاـ كىذا م
ف أحمـ فما حـ اعػتػزامػي  فإف أمرض فما مرض اصطبارم  كا 

 أم أف مرضت في بدني فإف صبرم كعزمي عمى ما كانا عميو مف الصحة 
ف اسمـ فما أبقػى كلػكػف   سممت مف الحماـ إلى الحماـً   كا 

مت مف المكت بيذا المرض إلى المكت بمرضو كسببو كأف أسمـ مف مرضي لـ أبؽ خالدا كلكف سم
آخر كىذا يقرب مف قكؿ طرفة، لعمرؾ إف المكت ما أخطأ الفتى، لكالطكؿ المرخى كثنياه باليد، 

 كمف قكؿ االخر، إذا بؿ مف داء بو خاؿ أنو، نجا كبو الداء الذم ىك قاتمو، 
  كال تأمؿ كرل تحت الرجاـً   تمتع مف سػيػادو أك رقػادو 
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الرجاـ القبكر المبنية مف حجارة كاحدىا رجـ يقكؿ ما دمت حيا فتمتع مف حالتي السياد كالنـك فبل 
 ترج النـك في القبر 

  سكل معنى انتباىؾ كالمناـً   فإف لثالث الحاليف معػنػى

 يريد بثالث الحاليف المكت يقكؿ المكت غير اليقظة كالرقاد فبل تظنف المكت نكما كقاؿ يمدح كافكرا
  كلـ يمقو بعدىا  ّْٕاإلخشيدم كأنشده إياىا في شكاؿ سنة 

 فيخفى بتبييًض القركف شبابي   منى كفَّ لي أف البياضى خضابي 

ف يككف البياض خضابا لي يخفى بو سكاد شعرم مني كانت لي قديما كسمى  أم مشيبي ىذا كا 
البياضي يسمى خضابا البياض بالشيب خضابا لخفاء السكاد بو كما أف السكاد الذم يخفى بو 

 كالقركف الذكائب 

  كفخره كذاؾ الفخر عندم عابي   ليالي عند البيض فكادم فػتػنةه 

أم تمنيت ذاؾ ليالي كاف رأسي فتنةن عند النساء لحسف شعرم كسكاده ككف يفتخرف بكصمي كذاؾ 
نما تمنى الشيب ألف لمشباب بار  دةن الفخر عندم عيب ألني أعؼ عنيف كأزىد في كصاليف كا 

 كلممشيب أناةن كما قاؿ، كالشيبي اكقر كالشبيبة أنزؽ، 
 أجابي  كأدعك بما أشككه حيف  فكيؼ أذـ اليكـ ما كنت أشتيي

يقكؿ كيؼ أذـ الشيب ككنت أتمناه كأىكاه ككيؼ أدعك بما إذا أجبت إليو شككتو يعني ال أشكك 
الشبيبة بشكاية الشيب كأنا لك  الشيب انتياء كقد دعكتو ابتداء كيجكز أف يككف المعنى كيؼ أدعك

أجبت إلييا لشككتيا فإني كنت أتمنى زكاليا كقد أحتذم في ىذه األبيات عمى قكؿ ابف الركمي، 
ىي األعيف النجؿي التي كنت تشتكي، مكاقعيا في القمب كالرأس أسكد، فما لؾ تأسى اآلف لما 

 ر المشيب كالشباب رأيتيا، كقد جعمت مرمى سكاؾ تعمدي، فنقؿ نظر األعيف إلى ذك
  كما انجاب عف ضكء النيار ضبابي   جبل المكف عف لكفو ىدل كؿ مسمػؾو 

يقكؿ كاف الشيب كامنا في الشباب فمما انتقؿ عنده بدا كجبل معناه زاؿ كانكشؼ مف قكليـ جبل 
القـك عف منازليـ إذا خرجكا يقكؿ زاؿ لكف السكاد عف لكفو ىدم كؿ مسمؾ يعني لكف الشيب فإنو 

ييدم صاحبو إلى كؿ طريؽ مف الرشد كالخير كشبو زكاؿ سكاد الشباب عف بياض المشيب 
 بإنقطاع الضباب عف ضكء النيار 

  كما انجاب عف ضكء النيار ضبابي   جبل المكف عف لكف ىدم كؿ مسمػؾو 
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يقكؿ كاف الشيب كامنا في الشباب فمما انتقؿ عنو بدا كجبل معناه زاؿ كانكشؼ مف قكليـ جبل 
لقـك عف منازليـ إذا خرجكا يقكؿ زاؿ لكف السكاد عف لكفو ىدم كؿ مسمؾ يعني لكف الشيب فإنو ا

ييدم صاحبو إلى كؿ طريؽ مف الرشد كالخير كشبو زكاؿ سكاًد الشباب عف بياض المشيب 
 بإنقطاع الضباب عف ضكء النيار 

  كلك أك أف ما الكجو منو حرابي   كفي الجسـ نفس ال تشيب بشيبوً 

ا ذكر أ،ق كاف يتمنى الشيب كىك سبب العجز كالضعؼ ذكر أف ىمتو كعزيمتو كما فيو مف لم
معاني الكـر ال تشيب كال يدركيا العجز كالضعؼ بشيب جسمو كلك أف الشعرات البيض في كجيو 

 كانت حرابا 
  كناب إذا لـ يبؽ في الفـ نابي   ليا ظفر إف كؿ ظفر أعػدهي 

 فمي نابه مف الكبر لـ يكف ظفر ىمتي كميبل  يقكؿ إف كؿ ظفرم كلـ يبؽ في
  كأبمغ أقصى العمر كىي كعابي   يغير مني الدىر ما شاء غيرىػا

ف تغير جسمي   أم نفسي شابةه أبدا ال يغيرىا الدىر كا 
ني لنجـه ييتدم صحبتػي بػو   إذا حاؿ مف دكف النجكـً سحابي   كا 

بي أصحابي ككنت ليـ كالنجـ الذم ييتدم بو  إذا خفيت النجـك بالسحاب فمـ ييتد لمطريؽ أىتدل
 يريد أنو دليؿ في الفمكات 

 إيابي  إلى بمدو سافرتي عنػو  غنيّّ عف األكطاًف ال يستفزني

ف جميع الببلد عنده سكاء فإذا سافر عف كطف لـ يشكقو اإلياب إلى  يريد أنو ال يعشؽ اإلكطاف كا 
 ذلؾ الكطف ألنو مستغفو بالسفر عف الكطف 

ال ففي أككارىػف  ذمبلًف العيس إف سامحت بوكعف   عػقػابي  كا 

ال فإنا كالعقاب الذم ال حاجة بو  نا غنى عف سير اإلبؿ إف سنحت بالسير سرت عمييا كا  يقكؿ كا 
 إلى أف يحمؿ كجكاب أف محذكؼ لمعمـ بو 
 لعابي  كلمشمس فكؽ اليعمبلت  كأصدل فبل أبدل إلى الماء حاجةن 

جتي إلى الماء تصبرا كحزما حيف يشتد حميي الشمس حتى كاف الشمس يقكؿ أعطش فبل أبدل حا
ساؿ ليا لعاب فكؽ اإلبؿ كالمسافركف في الفمكات إذا اشتد اليجير يركف كأف الشمس قد دنت مف 

رؤكسيـ كتدلت منيا خيكط فكقيـ كمنو قكؿ الراجز، كذاب لمشمس لعاب فنزؿ، كقاؿ الكميت 
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يرةو، إذا الشمس فكؽ البيد ذاب لعابيا، كمعنى البيت مف الفقعسي، يصافحف حر الشمس كؿ ظي
 قكؿ أبي تماـ، جدير أف يكر الطرؼ شررا، إلى بعض المكارد كىك صادم 

 نديـ ال يفضي إليو شرابي   كلمسر مني مكضع ال ينالوي 

يريد أنو كتـك لؤلسرار يضع السر حيث يطمع عميو النديـ كال يصؿ إليو الشراب مع تغمغمو في 
دف كما قاؿ اآلخر، يظمكف شتى في الببلد كسرىـ، إلى صخرةو أعيا الرجاؿ انصداعيا، كقد نظر الب

 أبك الطيب في ىذا البيت إلى قكؿ اآلخر، تغمغؿ حيث لـ يبمغ شراب، كال حزف كلـ يبمغ سركر، 

  فبلة إلى غير المقاء تجابي   كلمخكد مني ساعة ثـ بيننػا

ر ثـ أسافر عنيا فيككف بيننا فبلة تقطع عنيا ال إلييا فيي تقطع يقكؿ إنما أصحب المرأة قدرا يسي
 إلى غير لقاء الخكد 

 يعرض قمبه نفسو فتصابي   كما العشؽ إال غرة كطماعةه 

يقكؿ عشؽ النساء اغترار كانخداع كطمع في كصميف كذلؾ مف تعريض القمب نفس صاحبو 
ي أف القمب يشتيي أكال كيدعك النفس لعشقيف فإذا عرض القمب النفس أصيبت النفس بالعشؽ يعن

ف أردت بالنفس نفس القمب كعينو كذاتو قمت فيصاب  فتتبعو ىذا إذا جعمت النفس غير القمب كا 
 بالياء كمعناه أف القمب يكقع نفسو في العشؽ بتعرضو لذلؾ 

  كغير بناني لمزجاج ركابي   كغير فؤادم لمغكاني رميةه 

مبي ال تصيبو النسكاف بسياـ الحاظيف ألني ال أميؿ إلييف فأني الرمية الطريدة التي ترمي يقكؿ ق
لست غزال زيران بؿ أنا عزىاة عزكؼ النفس عنيف كال أحب الخمر كمعاقرتيا فبناني ال تصير مركبا 

لمزجاج أم ال أحمؿ كأس الخمر بيدم كركل ابف جنى لمرخاخ بالخاء المعجمة كقاؿ أني لست 
بالشطرنج كقاؿ ابف فكرجة البناف ركاب لمقدح كأما الرخ فالبناف  ممف يصبك إلى الغكاني كالميك

راكبة لو في حاؿ حممو كأيضا فأنو كممة أعجمية لـ يستعمميا العرب القدماء كال الفصحاء كأيضا 
 فإف التنزه عف شرب الخمر اليؽ بالتنزه عف الغزؿ مف التنزه عف لعب الشطرنج 

 نا إال بيف لػعػابي فميس ل  تركنا ألطراؼ القنا كؿ شيكةو 

لعاب مبلعبة يقكؿ تركنا ما تشتييو النفكس مف المبلىي فميكنا الطعاف بالرماح يريد أنو فطـ نفسو 
 عف المبلىي كقصرىا عمى الجد في طعاف األعداء 

  قد انقصفت فييف منو كعابي   نصرفوي لمطعف فكؽ حػكادرً 
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عاب مف القنا كركل عمٌي بف حمزة أم نصرؼ القنا فكؽ خيؿ غبلظ سماف قد انكسرت فييا ك
خكادر أم كأنيا اصابيا الخدر لما لحقيا مف التعب كالجراحات كركل ابف جنى حكاذر معجمة 

كقاؿ يعني خيبل تحذر الطعف ألنيا معكدة كىذه الركاية ضعيفة ألنو قاؿ في باقي البيت قد 
اح فييا كالبيت مف قكؿ عبد انقصفت فييف منو كعاب فكيؼ يصفيا بالحذر كقد أخبر بانكسار الرم

 يغكث بف كقاص الحارثي، ككنت إذا ما الخيؿي شمسيا القنا، لبيقا بتصريؼ القناة بنانيا، 
 كتابي  كخير جميسو في الزماف  أعز مكافو في الدنى سرج سابحو 

جعؿ السرج أعز مكاف لنو يسافر عميو فيطمب المعالي أك ييرب مف الضيـ كاحتماؿ الذؿ أك 
كا يدفع عف نفسو شره كجعؿ الكتاب خير جميس ألنو يأمف شره كال يحتاج في مجالستو يحارب عد

إلى مؤكنة كالكتاب يقص عميو انباء الماضيف فيك خير جميس كما قاؿ القاضي حسف ابف عبد 
 العزيز، ما تطعمت لذة العيش حتى، صرت في كحدتي لكتبي جميسا، 

 رو زخرةه كعبػابي عمى كؿ بح  كبحره أبك المسؾ الخضـ الذم لو

بحر خبر مقدـ عمى المبتدأ ألف التقدير كأبك المسؾ الخضـ بحر كركل ابف جنى بحرو بالجر 
عطفا عمى جميس كأنو قاؿ كخير بحر أبك المسؾ كالخضـ الكثير الماء كمنو قكؿ بشار، دعاني 

 إلى عمرو جكده، كقكؿ العشيرة بحر خضـ، كالزخرة األمتبلء بالماء ككثرتو 
  بأحسف ما يثني عميو يعابي   ز قدر المدح حتى كأنوتجاك 

يقكؿ ىك أجؿ مف كؿ مدح يثني عميو بو فإذا بالغت في حسف الثناء عميو استحؽ قدره فكؽ ذلؾ 
فيصير ذلؾ الثناء الحسف كأنو عيب لقصكره عف استحقاقو كما قاؿ البحترم، جؿ عف مذىب 

أبك الطيب فقاؿ، كعظـ قدرؾ في اآلفاؽ أكىمني، المديح فقد كاد يككف المديح فيو ىجاءا، ككرره 
 أني بقمًة ما أثنيت أىجككا، 

  كما غالبت بيض السيكؼ رقابي   كغالبو األعداء ثػـ عػنػكا لػو

 أم لـ يجدكا طريقا إلى غمبتو فخضعكا لو كانقادكا كالرقاب إذا غالبت السيكؼ صارت مغمكبة 
 صف إال الحديد ثيابي إذا لـ ي  كأكثر ما تمقى أبا المسؾ بذلةن 

قاؿ ابف جنى يقكؿ إذا تكفرت األبطاؿ كلبست الثياب فكؽ الحديد خشيةن كاستظيارا فذاؾ الكقت 
قداما ىذا كبلمو كقد جعؿ الثياب تصكف الحديد قاؿ  أشد ما يككف تبذال لمضرب كالطعف شجاعة كا 

و قبؿ أف يتدبر كالمتنبي أبك الفضؿ العركضي أحسب أبا الفتح أف يقكؿ قبؿ أف يتفكر كيرسؿ قمم
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جعؿ الصكف لمحديد ال لمثياب بقكلو إذا لـ يصف ثياب إال الحديد يعنى الدرع كليس يريد صيانة 
نما يريد صيانة الرجؿ نفسو كاستظياره بمبس الحديد كنصب الحديد مع النفي ألنو تقدـ  الحديد كا 

يعةه، كما لي إال مشعب الحؽ عمى المستثنى منو فصار كما قاؿ الكميت، فما ؿ إال آؿ أحمد ش
، كىذا أظير مف أف يحتاج إلى بسط القكؿ فيو كقاؿ ابف فكرجة ليس المصكف الحديد عمى  مشعبي

، كىذا أظير مف أف  ما تكىمو بؿ مفعكؿ يصف محذكؼ عمى تقدير إال مشعب الحؽ مشعبي
بؿ مفعكؿ يصف يحتاج إلى بسط القكؿ فيو كقاؿ ابف فكرجة ليس المصكف الحديد عمى ما تكىمو 

محذكؼ عمى تقدير إذا لـ يصف األبداف ثياب إال الحديد فمما قدـ المستثنى نصبو انتيى كبلمو 
كمعنى البيت أكثر ما تمقاه في الحرب تمقاه باذال نفسو لـ يحصنيا بالدركع إذا لـ يف األبطاؿ إال 

ذا تككف كتيبةه الحديد يريد أنو لشجاعتو اليتكقى الحرب بالدرع كالحديد كما قاؿ األع شى، كا 
مممكمةه، شيباء يخشى الذائدكف نياليا، كنت المقدـ غير البس جنةو، بالسيؼ تضرب معمما 

 أبطاليا، 

  رماء كطعف كاألماـ ضرابي   كأكسع ما تمقاه صدرا كخمفو

قاؿ ابف جنى يقكؿ أكسع ما يككف صدرا إذا تقدـ في أكؿ الكتيبة يضرب بالسيؼ كأصحابو مف 
بيف طاعف إلى راـو قاؿ ابف فكرجة جعؿ ابف جنى الرماء كالطعف مف أصحاب الممدكح كرائو ما 

كال يككف في ىذا كثير مدح ألف كؿ كاحد إذا كاف خمفو مف يرمي كيطعف مف أصحابو فصدره 
نما أراد كخمفو رماء كأمامو طعف مف أعدائو فالمعنى فإذا كاف في مضيؽ مف  كاسع كقمبو مطمئف كا 

 بو العدك مف كؿ جانب لـ يضجر كلـ يعد ذلؾ لضيؽ صدره  الحرب قد أحاط
  قضاءن ممكؾ األرض منو غضابي   كأنفذ ما تمقاه حكمػا إذا قػضػى

يقكؿ إذا حكـ حكما عمى خبلؼ جميع الممكؾ نفذ حكمو لطاعتيـ لو كالمعنى أنو سيدىـ فبل يمنع 
حكمًو ما خالؼ بو الممكؾ حكمو مف النفاذ غضبيـ كىـ ال يقدركف عمى إظيار خبلفو فأنفذ 

 كغاضبيـ 
 كعقػابي  كلك لـ يقدىا نائؿه   يقكؿ إليو طاعة الناس فضموي 

يقكؿ لك لـ يطعو الناس رغبةن كال رىبةن ألطاعكه محبةن لما فيو مف الفضؿ كالمعنى أف الناس 
 يطيعكنو الستحقاقو طاعتيـ بفضمو ال لرجاء جكده كال لخكؼ عقكبتو 

 ككـ أسد أركاحيػف كػبلبي   ح ضيغـو أيا أسدا في جسمو رك 
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يقكؿ أنت أسد كىمتؾ أيضا ىمة األسكد كاألسد يكصؼ بعمك اليمة ألنو ال يأكؿ مف فريسة غيره 
كما قاؿ الشاعر، ككانكا كأنؼ الميث ال شـ مرغمان، كال ناؿ قط الصيد حتى يعفرا، يعني أنو يطعـ 

لغاب ىمتيا، يـك الكريية في المسمكب ال مما صاده بنفسو كقد قاؿ الطائي، إف األسكد أسكد ا
السمب، يقكؿ كما مف أسد خبيث النفس دنى اليمة كأنت أسد مف كؿ الكجكه ألنؾ شجاع رفيع 
 اليمة طيب النفس كىذا مثؿ ضربو لسائر الممكؾ كأراد أركاحيف أركاح كبلب فحذؼ المضاؼ 

 كمثمؾ يعطى حقوي كييابي   كيا آخذان مف دىره حؽ نفسوً 

 أف األياـ ال تؽ ر عمى أ، تنقصو حقو ألنو يغمبيا كيحكـ عمييا كمثمو يياب كيعطى حقو  يعني
  كقد قؿ إعتاب كطاؿ عتابي   لنا عند ىذا الدىر حؽ يمطوي 

يمطو يدفعو كيمطؿ بو ككؿ شيء سترت دكنو فقد لططتو يقكؿ لنا عند الزماف حؽ يدافعو كال 
 نا بقضاء الحؽ يقضيو كطاؿ العتاب معو فمـ يعتب كلـ يرض

  كتنغمر األكقات كىي يبابي   كقد تحدث األياـ عندؾ شيمةن 

يقكؿ األياـ تغير عادتيا عندؾ فترضى المعاتب كتصالح ذكم الفضؿ فبل تقصد مساءتيـ 
لحصكليـ في ذمتؾ كجكارؾ كاألكقات تصير عامرةن ليـ بأف يدرككا مطمكبيـ كالمعنى أف أظفرتني 

عجب ليا فإنيا تحدث شيمةن غير شيمتيا خكفا منؾ كىيبةن لؾ كاليباب  األياـ بمطمكبي عندؾ فبل
 ، ، كأنيا ليست ليا أربابي  الخراب الذم ال أحد بو أنشد أبك زيد، قد أصبحت كحكضيا يبابي

 كأنؾ سيؼ فيو كىك قرابي   كال ممؾ إال أنت كالممؾ فضمةه 

اليمـ تقتضي تممكؾ كالممؾ  يقكؿ أنت الممؾ فحيث ما كنت كنت ممكا ألف نفسؾ بما فيو مف
زيادة كفضمة بعد ذكرنا أياؾ ثـ شبيو بالنصؿ كجعؿ الممؾ كالقراب كالمعنى في النصؿ كالقراب 

 غشاء كذلؾ معنى الممؾ نفسؾ كما يقاؿ مف لفظ الممؾ بمنزلة القراب 

ف كاف قربا بالبعاد  أرل لي بقربي منؾ عينا قريرةن   يشػابي  كا 

ف كاف ىذا القرب مشكبا بالبعاد عف الكطف يقكؿ عيني قريرةه بالقر  ب منؾ لحصكؿ مرادم كا 
 كاألحبة 

 حجػابي  كدكف الذم أممت منؾ  كىؿ نافعي أف ترفع الحجب بيننا

 يقكؿ ال ينفعني إليؾ كأف يككف ما اؤممو منؾ محجكبا عني 
 كأسكت كيما ال يككف جكابي   أقؿ سبلمي حب ما خؼ عنكـ
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ما خؼ عنكـ يقكؿ إليثارم التخفيؼ أقؿ التسميـ عميكـ كأسكت كيما حب مفعكؿ لو كأنو قاؿ لحب 
 ال تحتاجكا إلى الجكاب 

 سككتي بياف عندىا كخطػابي   كفي النفس حاجات كفيؾ فطانةه 

يقكؿ تتردد في نفسي حاجات ال أذكرىا ألنؾ فطف تقؼ عمييا بفطانتؾ كسككتي عف إظيارىا يقكـ 
أبي الصمت، أأذكر حاجتي أـ قد كفاني، حياؤؾ أف شيمتؾ  مقاـ البياف عنيا كما قاؿ أمية بف

ذا  الحياء، إذا أثنى عميؾ المرؤ يكما، كفاه مف تعرضو الثناء، ككما قاؿ أبك بكر الخكارزمي، كا 
 طمبت إلى كريـو حاجةن، فمقاؤه يكفيؾ كالتسميـ، فإذا رآؾ مسمما عرؼ الذم، حممتو ككأنو ممزكـي، 

 ثكابي  ضعيؼ ىكنل يبغي عميو  رشكةن  كما أنا بالباغي عمى الحب

استدرؾ عمى نفسو ىذا العتاب فقاؿ ال أطمب ما اطمبو منؾ رشكةن عمى الحب ألف الحب الذم 
 يطمب عميو ثكابو ضعيؼ ثـ ذكر سبب طمبو في البيت الذم بعده 

  عمى أف رأيي في ىكاؾ صكابي   كما شػئت إال أف أدؿ عػكاذلػي

لكي أدؿ البلتي عذلنني في قصدؾ أني كنت مصيبا في ىكاؾ كأنؾ  يقكؿ لـ أرد ما أطمبو إال
 تحسف إلٌي كتقضي حؽ زيارتي 

  كغربت أني قد ظفرت كخابكا  كأعمـ قكمان خالفكني فشػرقػكا

 ىذا مف قكؿ البحترم، كأشيد أني في اختيارؾ دكنيـ، مؤدم إلى حظي كمتبعه رشدم، 
 لمػمػكؾ ذئابي كأنؾ ليث كا  جرل الخمؼ إال فيؾ أنؾ كاحد

يقكؿ الخبلؼ جارو في كؿ شيء إال في كحدتؾ كأنفرادؾ عف األشكاؿ كأنؾ أسده كالممكؾ بالقياس 
إليؾ ذئاب كىذا مف قكؿ الطائي، كلك أف إجماعنا في كصؼ سكدده، في الديف لـ يختمؼ في 

 األمة إثناف، كقاؿ البحترم، كأرل الخمؽ مجمعيف عمى فضمؾ مف بيف سيدو كمسكًد، 
 ذبػابي  ذئابا كلـ يخطىء فقاؿ  كأنؾ إف قكيست صحؼ قارلء

يقكؿ جرل الخمؼ إال في كحدتؾ كفي أنؾ أف قكيست بغيرؾ مف الممكؾ فصحؼ القارلء ما 
كصفت بو الممكؾ كىك أنيـ عندؾ كالذئاب عند األسد فقاؿ ذبابه لـ يخطىء في ىذا التحصيؼ 

 ألنو أتى بالمعنى  ألف األمر كذلؾ كالقارلء ذبابه صحؼ كلـ يخطىء
  كمدحؾ حؽ ليس فيو كذابي   كأف مديح الناس حؽ كباطؿه 
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يقكؿ الناس يمدحكف بما ىك حؽ كباطؿ ألف بعضو يككف كذبا كأنت تمدح بما ىك حؽ كما قاؿ 
أبك تماـ، لما كرمت نطقت فيؾ بمنطؽو، حؽٍّ فمـ آثـ كلـ أتحكب، كلك أمتدحت سكاؾ كنت متى 

 لًة أكذًب، يضؽ، عني لو صدؽ المقا
  ككؿ الذم فكؽ التراب ترابي   إذا نمت منؾ الكد فالماؿ ىػيفه 

 لو كؿ يـك بمدةه كصػحػابي   كما كنت لكال أنت إال مياجرا

يقكؿ لكال أنت لكاف كؿ بمدو بمدم ككؿ أىؿو أىمي كالمياجر الذم ىجر أىمو كخرج مف بيف عشيرتو 
 د كالناس في حقي سكاء كالمعنى لكال أنت لـ أقـ بمصر فإف جميع الببل

  فما عنؾ لي إال إليؾ ذىابي   كلكنؾ الدنيا إلػٌي حػبػيبةه 

كلكنؾ جميع الدنيا فإف ذىبت عنؾ عدت إليؾ فإف الحٌي ال بد لو مف الدنيا كالدنيا أنت يعني أنو 
 السمطاف كالسمطاف ىك الدنيا كقاؿ ييجك كافكرا 

ـي  اجـي يا كافكرأيف المح  مف أيًة الطرًؽ يأتي نحكؾ الكرـي   كالجمػ

يقكؿ ال طريؽ إليؾ لمكـر فإنؾ لست منو في شيء إنما أنت أىؿه ألف تككف حجاما مزينا فأيف آلة 
 الحجامة حتى تشتغؿ بيا 

 فكقيـي  فعرفكا بؾ أف الكمب  جاز األلي ممكت كفاؾ قدرىـ

حقيرا ليـ ككضعا مف يقكؿ ىؤالء الذيف تممكيـ تجاكزكا قدرىـ بالبطر كالطغياف فممكت عمييـ ت
 قدرىـ حيف ممكيـ كمب 

ـي   ال شيء أقبح مف فحؿو لو ذكره   تقكده أمةه ليست ليا رحػ

عني بالفحؿ ذم الذكر رجاؿ عسكره كباألمة التي ال رحـ ليا األسكد يكبخيـ بانقيادىـ لو يقكؿ ال 
رجة يريد اف ابف طغج شيء أقبح في الدنيا مف رجؿو ينقاد ألمة حتى تقكده إلى ما تريد قاؿ ابف فك 

فحؿه لو ذكر ككافكر خصٌي فيك كاألمة مف حيث أنو خصيّّ لكنو قد خالفيا بككنو ال رحـى لو 
 فكأنو مف أمةو فيذا أغرابو يقكؿ لـ تممكوي أمرؾ كأنت فحؿ كىك أمةه في العجز كدناءة القدر 

  كسادة المسمميف األعبد القزـي   سادات كؿ أناس مف نفكسيػـ

ء ألىؿ مممكتو بو يقكؿ كؿ جيؿ كأمة يممكيـ مف ىك مف جنسيـ فكيؼ ساد بالمسمميف ىذا اغرا
 عبيد رذاؿ لئاـ كالقـز رذاؿ الناس ال كاحد لو مف لفظو كركل ابف جنى القـز 

  يا أمة ضحكت مف جيميا األمـي   أغاية الديف أف تحفكا شكاربكػـ
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شكارب حتى ضحكت منكـ األمـ كىذا يقكؿ ألىؿ مصر ال شيء عندكـ مف الديف إال احفاء ال
 إنكاره عمييـ طاعة األسكد كتقريره في المممكة ثـ حرض عمى قتمو 

  كيما تزكؿ شككؾ الناس كالتيـي   أال فتنى يكرد اليندم ىػامػتػو

يقكؿ أال رجؿ منكـ يقتمو حتى يزكؿ عف العاقؿ الشؾ كالتيمة كذلؾ أف تمميؾ مثمو يشكؾ الناس 
 تى يؤديو إلى أف يظف أف الناس معطمكف عف صانعو يدبرىـ في حكمة البارم ح

  مف دينو الدىري كالتعطيؿي كالقدـي   فإنو حجةه يكذم القمػكب بػيػا

 يعني أف الدىرم يقكؿ لك كاف لؤلشياء مدبر أك كانت األمكر جاريةن عمى تدبير حكيـو لما ممؾ ىذا 
  ي الذم زعمكاكال يصدؽ قكما ف  ما أقدر اهلل أف يخزم خمػيفػتػو

يقكؿ اهلل تعالى قادر عمى اخزاء الخميفة بإف يممؾ عمييـ لئيما ساقطا مف غير أف يصدؽ المبلحدة 
الذيف يقكلكف بقدـ الدىر يشير إلى أف تأمير مثمو إخزاء لمناس كاهلل تعالى فعؿ ذلؾ عقكبةن ليـ 

 كليس كما يقكؿ الممحدة كقاؿ أيضا ييجكه 
  تزكؿ بو عف القمب اليمكـي   ريـأما في ىذه الػدنػيا كػ

 يشكك خمك الدنيا عف الكراـ يقكؿ أما كريـ يأنس بو فاضؿ فيزكؿ ىمو بو 
ـي   أما في ىذه الدنيا مكػافه    يسر بأىمًو الجار المقي

يعني أف جميع األمكنة قد عميا المـؤ كالجكر فميس في الدنيا مكاف أىمو يحفظكف الجار فيسر 
 بجكارىـ 

ـي   يائـ كالعبػدمتشابيت الب   عمينا كالمكالي كالصمي

العبدم العبيد يقكؿ عـ الجيؿ الناس كميـ الذيف ىـ عبيد اهلل حتى اشبيكا البيائـ في الجيؿ كممؾ 
المممككيف فالتبس الصميـ كىك الصريح النسب الخالص يعني إشتبو األحرار بالمكالي كىـ الذيف 

ترجـ عف عمك القدر كاإلمارة إذا صارت إلى المئاـ التبسكا كانكا عبيدا أرقآء كذلؾ أف نفاذ األمر ي
 عمى ىذا األصؿ بالكراـ يعني أف التممؾ إنما يستحقو الكراـ فإذا صار إلى المئاـ ظنكا كراما 

  أصاب الناس أـ داء قديـه   كما أدرم إذا داء حػديث

أف ىك قديـ كاف قبمنا فيما يقكؿ ىذا الذم أصاب الناس مف تممؾ العبيد كالمئاـ عمييـ حدث االف 
 تقدـ 

ـي   حصمت بأرض مصر عمى عبيدو   كأف الحػر بػينػيػـ يتػي
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ـه كبػكـي   كأف األسكد الػبلبػي فػييػـ  غراب حكلػوي رخػ

شبيو بالغراب كىك طير خسيس كثير العيكب كشبو أصحابو بخساس الطير حكؿ الغراب كالبلبٌي 
كد كالسكادف ينسبكف إلييا ألف أرضيـ فييا حجارة منسكب إلى البلبة كىي أرض ذات حجارة س

 كليذا يقكلكف أسكد ألبٌي 
ـي   أخذت بمدحو فرأيت ليكا  مقالي لؤلحيمًؽ يا حمي

ف أمدحو بما ليس فيو   أم أكرىت عمى مدحو فرأيتني الىيا أف أصؼ األحمؽ بالحمـ كا 
ـي   كلما أف ىجكت رأيت عيا  مقالي البف آكل يا لئي

ك ظاىر المـك كاف نسبتي إياه إلى المـؤ عيا ألف التكمـ بما ال يحتاج فيو إلى بياف كلما ىجكتو كى
 عيّّ كمف قاؿ البف آكل كىك مف أخس السباع يا لئيـ كاف متكمفا 

ـي  فمدفكعه إلى السقـً   فيؿ مف عاذرو في ذا كفي ذا  السقػي

لـ يكف لي فييما أختيار يقكؿ فيؿ مف عاذر لي يقـك بعذرم في مدحو كىجائو فإني كنت مضطرا 
 كالسقـ يطرأ عمى السقيـ مف غير اختياره ثـ ذكر عذره في اليجاء 

  كلـ ألـ المسيء فيمف ألكـي   إذا أنت اإلساءة مف كضيعو 

أم إذا كاف المئيـ يسيء إلٌي لـ يتكجو المـك عمى غيره كىذا مف قكؿ الطائي، إذا أنا لـ ألـ عثرات 
، أصبت بو الغداة فمف    ألكـي كنظر إلى األسكد يكما فقاؿ دىرو

  ضيفان ألكسعناه إحسانا  لك كاف ذا اآلكؿ أزكادنا

يقكؿ ىذا الذم يأكؿ زادم لك كاف ضيفا لي ألكثرت إليو اإلحساف أم لك أتاني كقصدني ضيفا 
ألحسنت إليو كىذا كما قاؿ أيضا، جكعاف يأكؿ مف زادم كيمسكني، كألكمو زاده كجياف أحدىما أف 

تنبي أتاه بيدايا كألطاؼو كلـ يكافو عنيا كاآلخر أف المتنبي يأكؿ مف خاص مالو عنده كينفؽ الم
عمى نفسو مما حممو كىك يمنعو مف اإلرتحاؿ فكأنو يأكؿ زاده حيف لـ يبعث إليو شيئا كمنعو مف 

 الطمب 

 يكسعنا زكرا كبيتانا  لكننا في العيف أضيافوي 

 أتيناه كليس يعطينا قرل غير الزكر كالبيتاف كالمكاعيد الكاذبة يقكؿ نحف أضيافو في الظاىر ألنا 
يانػا  فميتو خمى لنا طرقنا  أعانو اهلل كا 
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أراد أعانو اهلل عمى التخمية كأعاننا عمى الذىاب ككتب إليو أبك الطيب في المسير إلى الرممة 
نما أراد أف يعرؼ ما عند األسكد في مسيره فأجابو ؿ كاهلل ال نكمفؾ المسير  لتتجز ماؿو لو بيا كا 

 كلكنا نبعث مف يقبضو لؾ 
  إلى بمدو أحاكؿ منو ماال  أتحمؼي ال تكمفني مسيرا

 يعني حكاية قكلو ال كاهلل ال نكمفؾ المسير 
 كأبعد شقةن كأشد حاال  كأنت مكمفي أنبي مكانا

 أم تكمفني اإلقامة عندؾ كذلؾ أنبا بي كأشد عميَّ مف السفر البعيد 
 فمقني الفكارسى كالرجاال  نا عف الفسطاط يكماإذا سر 

أراد بمقني قابمني أك أرني الفكارس كالرجاؿ باف تبعثيـ خمفي ليردكني إليؾ أم إذا سرت عنؾ لـ 
 تقدر عمى ردم إليؾ 

  كأنؾ رمت مف ضيمي محاال  لتعمـ قدر ما فارقػت مػنػي

ف فكارسو كرجاالت و ال يقدركف عمى رده إليو كقاؿ يـك عرفة يريد أنو شجاعه بطؿ ال يقبؿ الضيـ كا 
 كقد خرج مف مصر سنة خمسيف كثمثمائة 

  بما مضى أـ بأمرو فيؾ تجديدي   عيده بأية حاؿ عػدت يا عػيدي 

كأنو قاؿ ىذا عيد أم ىذا اليـك الذم أنا فيو عيد ثـ أقبؿ يخاطبو فقاؿ يا عيد بأية حاؿ عدت 
فيككف المعنى أية حاؿو أعدتو كيجكز أف تككف لممصاحبة كالباء في بأية يجكز أ، تككف لمتعدية 

فتككف بمعنى مع كالمعنى مع أية حاؿ عدت يا عيد ثـ فسر الحاؿ فقاؿ بما مضى أـ بأمر مجدد 
 يقكؿ لمعيد ىؿ تجدد لي حالةن سكل ما مضت أـ عدت كالحاؿ عمى ما كانت مف قبؿي 

  يا بيدي فميت دكنؾ بيدان دكن  أما األحبة فالبيداء دكنيػـ

يتأسؼ عمى بعد أحبتو عنو يقكؿ أما ىـ فعمى البعد مني فميتؾ يا عيد كنت بعيدا ككاف بيني 
كبينؾ مف البعد ضعؼ ما بيني كبيف األحبة كالمعنى أنو ال يسر بعكد العيد مع بعد األحبة كما 

اف أحبابي قاؿ اآلخر، مف سره العيد الجديد فما لقيت بو السركرا، كاف السركر يتـ لي، لك ك
 حضكرا، 

 قػيدكدي  كجناء حرؼ كال جرداء  لكال العمي لـ تجب بي ما أجكب بيا
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يريد بالكجناء الحرؼ الناقة الضامرة كبالجرداء الفرس القصيرة الشعر كالقيدكد الطكيمة يقكؿ لكال 
ب بيا طمب العمي لـ تقطع بي الفبلة ناقةه كال فرس كجعميا تجكب بو ألنيا تسير بو كىك أيضا يجك 
الفبلة ألنو يسيرىا فييا كما كناية عف الركاحؿ ثـ فسرىا بالمصراع الثاني كقاؿ ابف فكرجة ما 
أجكب بمعنى الذم كمكضعيا نصب أم لـ تجب بي الفبلة التي أجكبيا بيا كالكجناء فاعمة لـ 

اء تجب كعمى ىذا ما كناية عف الفبلة كالياء في بياء ضمير قبؿ الذكر كىي الكجناء كالجرد
 كالقكؿ األكؿ أظير 

 األمػالػيدي  أشباه ركنقًو الغيدي   ككاف أطيب مف سيفي مضاجعةن 

يقكؿ لكال طمب العمي كانت الجكارم الغيد البلتي يشبيف بياض السيؼ في نقاء ابشارىف أطيب 
مضاجعةن مف السيؼ أم إنما أضاجع السيؼ كأترؾ الجكارم لطمب العمي كاألممكد الغصف الناعـ 

 بو الجارم الشابة كتشبو 
 جػيدي  شيئا تتػيمػو عػيف كال  لـ يترؾ الدىر مف قمبي كال كبدم

يريد أف الدىر بإحداثو كنكائبو قد سؿ عف قمبو ىكل العيكف كاألجياد فبل يميؿ إلييا ألنو ترؾ الميك 
 كالغزؿ كافضى إلى الجد كالتشمير 

 أـ في كؤسكما ىـ كتسييدي   يا ساقييَّ أخمر في كؤكسكما

يقكؿ لساقييو أخمر ما تسقيانيو أـ ىـ كسياد يعني ال يزيدني ما اشربو إال اليـ كالسياد ال يسمى 
ىمي كذلؾ ألنو بعيد عف األحبة فيك ال يطرب عمى الشراب أك الف الخمر ال تؤثر فيو لمتانة 

 عقمو 
ـي كال ىذم األغاريد  أصخرة أنا ما لي ال تحركنػي   ىذم المدا

ف المداـ كاألغاني ال تطربو كال تؤثر فيو حتى كأنو صخرة يابسة ال يؤثر فيو يتعجب مف حالو  كا 
 السماع كالشراب 

  كجدتيا كحبيب النفس مفقكدي   إذا أردت كميت المكف صافيةن 

ذا تشاغؿ بشرب الخمر فقد المعالي ىذا كبلمو كليس  قاؿ ابف جنى حبيب النفس عنده المجد كا 
يت ما ذكر كالمتنبي قاؿ كجدتيا كلـ يقؿ شربتيا كالمعنى يقكؿ إذا كما قاؿ ألنو ليس في لفظ الب

ذا طمبت حبيبي لـ أجده يتشكؽ بيذا إلى أىمو كأحبتو يعني أف شرب الخمر  طمبت الخمر كجدتيا كا 
 ال يطيب إال مع الحبيب كحبيبي بعيد عني فميس يسكغ لي الشرب 
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  و محسكدي أنى بما أنا باؾو من  ما ذا لقيت مف الدنيا كأعجبيا

يشكك ما لقيو مف تصاريؼ الدىر كعجائب الدنيا ثـ قاؿ كأعجبيا أني محسكد بما أشككه كأبكي 
 منو كىك قصد كافكر كخمدتو يقكؿ الشعراء يحسدكنني عميو كأنا باؾو منو 

 المكاعيدي  أنا الغني كأمكالي  أمسيت أركح مثرو خازنان كيدان 

مف تعب حفظ الماؿ ألف أمكالي مكاعيدي كافكر كعدني أف يقكؿ أنا مثرو كخازني كيدم في راحةو 
 يعطيني كىذا ماؿ ال أحتاج إلى حفظو بيدم كال بخازني 

  عف القرل كعف الترحاؿ محدكدي   ني نزلت بكذابػيف ضػيفػيػـ

 المحدكد الممنكع يريد أنيـ ال يقركنو كال يدعكنو يرحؿ عنيـ 
  فبل كانكا كال الجكدي مف المساف   جكد الرجاؿ مف األيدم كجكدىـ

يقكال ىؤالء يجكدكف بالمكاعيد كال يجكدكف بالماؿ ثـ دعا عمييـ فقاؿ ال كانكا كال كاف جكدىـ كىذا 
مف قكؿ الطائي، ممقى الرجاء كممقى الرحؿ في نفر، الجكد عندىـ قكؿ ببل عمؿ، كقكلو أيضا، 

، ككرره  ، صحة القكؿ كالفعاؿ مريضي أبك الطيب فقاؿ، أكجز األمير كاقؿ األشياء محصكؿ نفعو
 ،  الذم نعماه فاجئة، بغير قكؿو كنعمى الناس أقكاؿي

 عػكدي  إال كفي يده مف نتنػيػا  ما يقبض المكت نفسا مف نفكسيـ

 يقكؿ ال يباشر المكت بيده قبض ركحيـ تقززا كاستقذارا ليـ كىذا مثؿ ضربو 
  نسكاف معدكدي ال في الرجاؿ كال ال  مف كؿ رخك ككاء البطف منفتػؽو 

يريد الخصياف الذيف كانكا مع األسكد كيريد برخك ككاء البطف أنو ضراط فساء ال يككي عمى ما 
في بطنو مف الريح كالمنفتؽ المتكسع جمده لكثرة لحمو كأنو انفتؽ كانشؽ كىك غير معدكد في 

 الرجاؿ كال في النساء 
  تمييدي أك خانو فمو في مصر   أكمما اغتاؿ بعد السكء سػيدهي 

يقكؿ أكمما أىمؾ بعد سكء سيده ميد امره في مصر كممؾ عمى الناس يعني أف األسكد قتؿ سيده 
ثـ تممؾ عمى أىؿ مصر فقبمكه كانقاردكا لو كىذا استفياـ إنكار أم ال يجب أف يككف األمر عمى 

 ىذا 
 معبكدي  فالحر مستبعده كالعبد  صار الخصيُّ إماـ اآلبقيف بيا

 بد آبؽ إليو أمسكو عنده كأحسف إليو فيك أماـ اآلبقيف يريد أف كؿ ع
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 العناقػيدي  فقد بشمف كما تفنى  نامت نكاطير مصر عف ثعالبيا

يريد بالنكاطير الكبار كالسادة كبالثعالب العبيد كاالراذؿ يقكؿ السادة غفمكا عف األراذؿ كقد أكمكا 
 لبلمكاؿ فكؽ الشبؽ كعاثكا في أمكاؿ الناس كجعؿ العناقيد مثبل 

  لك أنو في ثياب الحر مكلكدي   العبد ليس لحر صالػح بػأخو 

ف كلد العبد في ممؾ الحر كىذا  يقكؿ العبد ال يكاخي الحر لما بينيما مف التباعد في األخبلؽ كا 
ف أظير لو الكد فميس لو بمصاؼو مخمص   إغراء ألبف سيده يعني أف األسكد كا 

 منػاكػيدي  العبيد ألنجاس إف  ال تشتر العبد إال كالعصا معوي 

يريد سكء أخبلؽ العبد كأنو ال يصمح إال عمى الضرب كاليكاف كما قاؿ بشار، الحر يمحى كالعصا 
لمعبد، ككما قاؿ الحكـ بف عبدؿ، كالعبدي ال يطمب العبلء كال، يرضيؾ شيئا إال إذا رىبا، مثؿ 

اكيد جمع المنككد كىك الذم فيو نكده كقمة الحماًر المكقع السكء ال، يحسف مشيان إال إذا ضربا، كالمن
 خير 

  يسيء بي فيك كمبي كىك محمكدي   ما كنت أحسبني أحيا إلػى زمػفو 

يقاؿ أساء بو كأساء إليو قاؿ كثير، أسيئي بنا أك أحسنى ال ممكمةن، يقكؿ ما كنت أظنني يؤخرني 
دحو كأحمده ال يمكنني أف أظير األجؿ إلى زمافو يسيء إلٌي فيو شر الخميقة كأنا أحتاج إلى أف أم

 الشككل 
  كأف مثؿ أبي البيضاء مكجكدي   كال تكىمت أف الناس قد فقدكا

ف مثؿ ىذا مكجكد بعد فقدىـ كتكنيتو بأبي  يقكؿ لـ أتكىـ إف الكراـ فقدكا حتى اليكجد منيـ أحد كا 
  البيضاء سخرية منو 

  الرعاديدتطيعوي ذم العضاريط   كأف ذا األسكد المثقكب مشفػرهي 

يقكؿ كال تكىمت أف األسكد العظيـ المشافر يستغكم ىؤالء المئاـ الذيف حكلو يطيعكنو كيصدركف 
عف رأيو كجعمو مثقكب المشفر تشبييا في عظـ مشافره بالبعير الذم يثقب مشفره لمزماـ 

 كالعضركط التابع الذم يخدـ الناس بطعاـ بطنو كالرعديد الجباف 

 مقصكدي  لكي يقاؿ عظيـ القدرً   كيمسكنيجكعاف يأكؿ مف زادم 
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كصفو بالجكع عمى معنى أنو لمؤمو كبخمو ال يشبع مف الطعاـ كذكرنا كجو أكؿ زاده عند قكلو، لك 
كاف ذا اآلكؿ أزكادنا، يقكؿ ىك يمسكني عنده لكي يتجمؿ بقصدم إياه فيقكؿ الناس أنو عظيـ 

 القدر إذ قصده المتنبي مادحا 
  لمستضاـ سخيف العيف مفؤكدي   ػى تػدبػرهي إف امرأن أمةه حبم

جعؿ األسكد أمةن لعدمو آلو الرجاؿ كجعمو حبمى لعظـ بطنو ككذا خمقة الخصياف كىذا تعريض 
 بابف سيده يقكؿ الذم صار تدبيره إلى مف ىذه صفتو فيك مضيـ مصاب القمب ال عقؿ لو 

  لمثميا خمؽ الميرية القكدي   كيمميا خطةن كيمـ قابمػيػا

نما خمقت  كيمميا يقاؿ عند التعجب مف الشيء يقكؿ ما أعجب ىذه القصة كما أعجب مف يقبميا كا 
 اإلبؿ لمفرار مف مثميا كالميرية إبؿ منسكبةه إلى ميرة قبيمة مف العرب كالقكد الطكاؿ جمع قكداء 

 قػنػديدي  إف المنية عند الذؿ  كعندىا لذ طعـ المكت شاربوي 

الصبر تحت أمره يستمذ طعـ المكت مف ذاقو ألف المكت أيسر مف ذلؾ يقكؿ عند طاعة الخصي ك 
 الذؿ كالقنديد القند كقيؿ ىك الخمر 

 الصػيدي  أقكمو البيض أـ آباؤؾ  مف عمـ األسكد كالمخصي مكرمةن 

 يريد أنو ال يعرؼ المكرمة ما ىي ألنو عبد أسكد لـ يرث أباءه مجدا كال مكرمةن 
  أـ قدره كىك بالفمسيف مردكدي   ػيةن أـ أذنو في يد النخاًس دام

 ىذا كضع منو كتحقير لشأنو بأنو مممكؾ اشترل بثمف أف زيد عميو فمسيف لـ يشتر لنخستو 
  في كؿ لؤـو كبعضي العذًر تنفيدي   أكلى المئاـ ككيفير بػمػعػذرةو 

أم عذرم يقكؿ أكلى مف عذر في لؤمو كافكر لخبث أصمو كخسة قدره ثـ قاؿ كبعض العذر تفنيد 
 لفي لؤمو لو كىجاء عمى الحقيقة ثـ صرح بعذره فقاؿ 

  عف الجميؿ فكيؼ الخصية السكدي   كذاؾ أف الفحكؿ البيض عاجػكةه 

 عرض بغيره مف الممكؾ في ىذا البيت كقاؿ بمصر ككتب بيا إلى عبد العزيز بف يكسؼ الخزاعٌي 
 عيكنيا بمسعاتيا تقرر بذاؾ  جزل عربا أمست ببمبيس ربيا

بمبيس مكضع بأعمى الشاـ دكف مصر يقكؿ جزل رب العرب العرب التي أمست بيذه البقعة 
 بمسعاتيا جزاء تقر عينيا بذاؾ الجزاء كالمسعاة كاحدة المساعي كىي األمكر التي تسعى ليا الكراـ 

 كجفكنيػا جفكف ظبائيا لمعمي  كراكر مف قيس بف عيبلف ساىرا
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قكؿ ىـ جماعات مف قيس ال تزاؿ جفكنيـ ساىرةن ألجؿ العمي ىذا تفسير العرب التي ببمبيس ي
كجفكف سيكفيـ خاليةه ليا كاستعار لفظ السير لجفكف السيكؼ لما ذكر معيا جفكف العيكف لتجانس 

ـٌ بيذا  القكؿ كعنى بسيرىا خمكىا مف النصكؿ كما يسمى خمك جفكف العيف عف النـك سيرا كال
جفني لزكرتيا، كجفًف سيفي غراري السيًؼ كالكسًف، كال  بعض المحدثيف فقاؿ، كطالما غاب عف

 كاحد لكراكر مف لفظيا 
 كمعينػيػا فما ىك إال غيثيا  كخص بو عبد العزيز بف يكسؼو 

 كخص بذلؾ الجزاء ىذا الرجؿ الذم ىك أفضميـ كالماء المعيف الذم ال عيش دكنو فيما بينيـ 
 يزينيػا حمةو الككـ سيدو في   فتنى زاف في عيني أقصى قبيمةو 

ف تباعدكا عنو في النسب كغيره مف السادة ال يككف بيذه الصفة  يقكؿ ىك زيف عشيرتو كرىطو كا 
 كقاؿ ييجك كرداف بف ربيعة مف طيىء الذم نزؿ بو في طريقو إلى مصر 

ف تؾ طيىء كانت لئامػا  فأألميا ربيعةي أك بػنػكهي   كا 

ف تكف طيىء كانت كراما  ػـ أبػكهي فكردافه لغػيرى  كا 

ف كانكا كراما فأبك كرداف لـ يكف منيـ   يقكؿ إف كانكا لئاما فيك أألميـ كا 
 يمج المـؤ منخرهي كفػكهي   مررنا منو في حسمي بعبدو 

 يقكؿ مررنا في ىذا المكاف مف كرداف بعبد أنفاسو لـؤ أم ال يتكمـ إال بما يدؿ عمى لؤمو 
 كهي فأتمفيـ كمالي أتمف  أشد بعرسًو عني عبيدم

يقكؿ فرؽ بسبب امرأتو عني عبيدم يعني دعاىـ إلى الفجكر بيا فاتمفيـ ألنو حمميـ عمى الفجكر 
  كىـ اتمفكا مالي ألنيـ اتمفكه عمى امرأتو 

  لقد شقيت بمنصمي الكجكه  فإف شقيت بأيدييػـ جػيادم

يو بسيفو كأمر كذلؾ أف عبدا لو أخذ فرسا لو تحت الميؿ ليذىب بو فانتبو أبك الطيب كضرب كج
 الغمماف فقطعكه كقاؿ أيضا ييجكه 

  لو كسب خنزيرو كخرطكـ ثعمًب   لحى اهلل كردانا كأمػا أتػت بػو

الخنزير يأكؿ العذرة ككذلؾ بنات كرداف تأكؿ العذرة في الحشكش كإلنفاؽ األسميف جعمو كالخنزير 
 خرطكـ الثعمب كىك أنفو كفمو في أكؿ العذرة كيريد بقكلو خرطكـ ثعمب أنو ناتىء الكجو فكجيو ك

  عمى أنو فيو مف األـ كاألبً   فما كاف منو الغػدر إال داللةن 
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أم غدره بي داللة عمى أنو كرث الغدر مف أمو كأبيو يعني أنيما كانا غداريف فالغدر مكركث لو ال 
بو لغير عف كبللة كركل ابف جنى باألب أم غدره بي داللةه عمى أف أمو غدرت فيو بأبيو فجاءت 

 رشدة 
 مكسػبً  فيا لـؤ إنساف كيا لؤـ  إذا كسب اإلنساف مف ىف عرسوً 

 ينسبو إلى أنو ديكث يقكد إلى امرأتو كيجعؿ ذلؾ كسبا لو 
  ىما الطالباف الرزؽ مف شر مطمًب   أىذا المػذيا بػنػت كرداف بػنػتػوي 

الذميمة ثـ قاؿ ىك كىي  يقكؿ تجاىبل كىزؤا أىذا ىك الذم تنسب إليو بنت كرداف ىذه الحشرة
 يطمباف الرزؽ مف شر المطمب ألنيا تطمبو مف الحشكش كأماكف الخبث كىك يطمبو مف ىف عرسو 

 مػكػذًب  فبل تعذالني رب صدؽو   لقد كنت أنفي الغدر عف تكس طيءو 

التكس كالسكس األصؿ يقكؿ كنت أقكؿ أف طيئا ال تغدر كلـ تكف آباؤىـ غداريف فبل تعذالني إف 
غدر ىذا ألنو ليس مف األصؿ الذم يدعي ف طيىءو كقكلو رب صدؽ مكذب أم رب صدؽ  قمت

ف كذبني الناس ألجؿ كرداف بادعائو  يكذبو الناس يعني كنت صادقا في نفي الغدر عف طيىء كا 
أنو مف طيىء يريد أنو صادؽ ككرداف ليس مف طيىء كلـ يعرؼ ابف جنى ىذا فقاؿ رجع عف نفي 

البيت ما يدؿ عمى رجكعو عف نفي الغدر كقاؿ أيضا في العبد الذم أخذ  الغدر عنيـ كليس في
 سيفو كفرسو 

 أجدع منيـ بيف آنافا  أعددت لمغادريف أسيافا

يعني بالغادريف عبيده الذيف أرادكا أف يسرقكا خيمو يقكؿ أعددت ليـ سيكفا أجدع بيا أنكفيـ يقاؿ 
 آنؼ كآناؼ كأنكؼ 

ـي    أطرفى عف ىاميفَّ أقحافان   ال يرحـ اهلل أرؤسان لػيػ

 يقكؿ ال يرحـ اهلل رؤسيـ التي أطارت السيكؼي اقحافيا عف ىاميا 
 كأف تككف المئكفى آالفا  ما ينقـ السيؼي غير قمتيـٍ 

يقكؿ ال يكره السيؼ إال قمة عددىـ أم يريد السيؼي أف يككنكا أكثر ليقتميـ جميعا كيريد أف تككف 
 ؿ غادر ككٌؿ عبد سكء في الدنيا كأراد إف ال تككف فحذؼ ال كىك يريده المئكف منيـ آالفا ليقتؿ ك

  كزار لمخامعات أجكافا  يا شر لحـو فجعتػو بػدـو 
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يقكؿ لممقتكليف منيـ يا شر لحـ أسمت دمو حتى فجعتو بدمو كتركتو ممقنى لمضباع حتى أكمتو 
في مشييا شبو عرج كلذلؾ قيؿ فدخؿ أجكفاىا كالخامعات الضباع ألنيا تخمع في مشييا كذلؾ أف 

 ليا العرجاء 
  مف زجر الطير لي كمف عافا  قد كنت أغنيت عف سؤالؾ بػي

يقكؿ لمعبد الذم قتمو كنت في غنى عف أعماؿ الزجر كالعيافة في إقدامؾ عمٌي كتعرضؾ لمغدر 
كىك قكلو بي ككاف ىذا العبد سأؿ عائفا عف حاؿ المتنبي فذكر لو مف حالو ما زيف لو الغدر بو 

 مف زجر الطير لي يعني العائؼ كقكلو سؤالؾ بي أم عني 
  كخفت لما اعترضتى إخبلفا  كعدت ذا النصؿ مف تعرضوي 

يقكؿ كعدت سيفي أف أضرب بو مف تعرض لو كأحكج إلى ضربو كلما اعترضت لسيفي بالغدر 
 بي كأخذ فرسي خفت أف تركت قتمؾ أخبلؼ ما كعدت السيؼ 

 تتبعؾ المقمتاف تككػافػا  كرت كالاليذكر الخير أف ذ

يقكؿ لـ يكف فيؾ خير تذكر بو كال تبكي العيف عميؾ كالتككاؼ تفعاؿ مف الككيؼ كىك قطراف 
 الماء 

  أكردتو الغاية التي خافا  إذا امرؤ راعني بغدرتوً 

 يقكؿ إذا راعني امرؤ بغدرتو كافأتو بالقتؿ كىك غاية ما يخافو المرء كقاؿ أيضا 
 تركًت عيكفى عبيدم حيارل  ميبل سقيًت القطػارابسيطة 

  فظنكا الصكار عميؾ المنارا  فظنكا النعاـ عميؾ النػخػيؿ

بسيطة مكضع بقرب الككفة لما بمغيا المتنبي رأم بعض عبيده ثكرا يمكح فقاؿ ىذه منارة الجامع 
 كلو كنظر أخر إلى نعامة فقاؿ كىذه نخمة فضحؾ أبك الطيب كضحؾ مف معو كذلؾ ق

  كقد قصد الضحؾ فييـ كجارا  فأمسؾ صحبي بػأكػكراىػـ

أم تمسككا باألككار ألنيـ لـ يممككا أنفسيـ مف فرط الضحؾ كالضحؾ قد سمؾ فييـ القصد كسمؾ 
الجكر أم أفرط بعضيـ في الضحؾ كأقتصد بعضيـ كقاؿ لما دخؿ الككفة يصؼ طريقو مف 

  ُّٓسنة  مصر إلييا كييجك كافكرا في شير ربيع األكؿ

  فدل كؿ ماشيًة الييدبا  أال كؿ ماشيًة الخيزلي
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الخيزلي مشيةه فييا استرخاء مف مشية النساء كمنو قكؿ الفرزدؽ، قطكؼ الخطا تمشيء الضحى 
مرجحنةن، كتمشي العشى الخيزلي رخكة اليًد، كالييدبا مشية فييا سرعة مف مشية اإلبؿ كأصمو مف 

قكؿ فدت كؿ إمرأة تمشي الييدبا يريد أنو ال يميؿ إلى مشية النساء قكليـ أىدب الظميـ إذا أسرع ي
نما ىك مف أىؿ السفر يحب مشي الجماؿ كما قاؿ أبك تماـ، يرل  كليس مف أىؿ الغزؿ كالعشؽ كا 
ذا  ، كبالعرمس الكجناء غرة آئًب، كفدل إذا كسر جاز فيو المد كالقصر كا  بالكعاب الركد طمعة ثائرو

 صر فتح لـ يجز إال الق
  خنكؼو كما بي حسف المشا  ككػؿ نػجػاةو بػجػاكيةو 

النجاة الناقة السريعة كالبجاكية منسكبة إلى بجاكة كىي قبيمة مف بربر تكصؼ نكقيا بالسرعة حكى 
ابف جنى عف أبي الطيب قاؿ يرمي الرجؿ منيـ بالحربة فإذا كقعت في الرمية طار الجمؿ إلييا 

قكليـ خنؼ البعير بيده في السير خنافا إذا أماليا إلى كحشيو  حتى يأخذىا صاحبيا كالخنكؼ مف
نما أحب كؿ ناقة  كالمشا جمع المشية يقكؿ ال أحب حسف مشية النساء كما بي إلى ذلؾ ميؿ كا 

 خفيفة المشي 
  ككيدي العداة كميط األذا  كلكنيف حباؿ الػحػيكة

نيا تخرجؾ مف الميالؾ كبيا تكاد يقكؿ النكؽ الخفيفة حباؿ الحيكة بيا يتكصؿ إلى الحيكة أل
 األعداء كبيا يدفع األذل كالميط الدفع 
مػا لػذا  ضربت بيا التيو ضرب القما  ًر إما لػيػذا كا 

يقكؿ أكقعتيا في التيو مخاطرا بنفسي كالمقامر يضرب بالقمار أما لمغـر كأما لمغنـ كذلؾ نا أما 
 فكز كاليبلؾ أفكز فانجك كأما أىمؾ فاستريح كاإلشارة إلى ال

  كبيضي السيكًؼ كسمري القنا  إذا فزعت قدمتيا الػجػيادي 

 يقكؿ إذا رأت فزعان تقدمتيا الخيؿ كالسيكؼ كالرماح أم لمدفع عنيا كقدمتيا بمعنى تقدمتيا 
  عف العالميف كعنو غنى  فمرت بنخؿو كفي ركبيا

يعني نفسو كأصحابو غننى عف نخؿ ماء معركؼ يقكؿ مرت ىذه اإلبؿ بيذا المكاف كفي ركبانيا 
 ىذا الماء كعف كؿ مف في الدنيا ألنيـ أكتفكا بما عندىـ مف الجمد كالحزامة 

  ًب كأدل المياه ككادم القرل  كأمست تخيرنػا بػالػنػقػا
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النقاب مكضع يتشعب منو طريقاف طريؽه إلى كادم المياه كطريؽ إلى كادم القرل يقكؿ لما بمغنا 
ما إلى كادم القرل فجعؿ ىذا التقدير منيـ كالتخيير  ىذا المكاف قدرنا السير أما إلى كادم المياه كا 

ف شئتـ سمكتـ الطريؽ اآلخر  مف اإلبؿ كأف اإلبؿ خيرتيـ فقالت إف شئتـ سمكتـ ىذا الطريؽ كا 
كىذا عمى المجاز كاإلتساع كما قاؿ اآلخر، يشكك إليَّ جممي طكؿى السرل، لـ يرد حقيقة الشككل 

أراد أنو صار إلى حاؿو يشتكي مف مثميا كسكف الياء مف كادم المياه ضركرةن كما قاؿ اآلخر، إنما 
 أال ال أرل كادم المياه يثيب، كمثمو كثير 

 فقالت كنحف بترباف ىػا  كقمنا ليا أيف أرض العراؽً 

اة بترباف كىي قمنا لئلبؿ أيف أرض العراؽ ألنا كنا نريد تمؾ الناحية فقالت كنحف بيذه البقعة المسم
 مف أرض العراؽ ىا ىي ذه كىذا كمو مجاز كالبيت الذم قبمو 

  ر مستقببلتو ميبَّ الصبا  كىبت بخسمي ىبكب الدبك

ىبت اإلبؿ مف اليباب كىك نشاطيا في السير يريد أنو كجييا في السير مف المغرب إلى المشرؽ 
 ألف الدبكر تيب مف جانب المغرب كالصبا مف جانب المشرؽ 

  كجار البكيرًة كادم الغضا  ركامي الكفاًؼ ككبًد الكىادً 

ىذه كميا اسماء مكاضع كأراد ركامي بالنصب حاال منيف أم قكاصد ليذه المكاضع فأسكف الياء 
 ضركرةن كاراد أف كادم الغضا جار البكيرة فيك بقربيا 

 ء بيف النعاـ كبيف الميا  كجابت بسيطة جكب الردا

ذا المكاف كما يقطع الرداء كيريد أف بسيطة بعيدة مف األنس الجتماع الكحكش يريد قطعت اإلبؿ ى
 بيا 

  بماء الجراكم بعض الصدل  إلى عقدة الجكؼ حتى شفػت

عقدة الجكؼ مكاف معركؼ كالجراكم منيؿ كىك الذم ذكره الشاعر في قكلو، أال ال أرل ماء 
ف ركل غميؿ الركائب، يقكؿ جا بت بسيطة إلى عقدة الجكؼ حتى شفت الجراكم شافيا، صدام كا 

  عطشيا بماء ىذا المنيؿ 
  كال الشغكر ليا كالضحى  كالح ليا صكر كالصبػاح
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صكر أسـ ماء كالصحيح أنو صكرم ذكر ذلؾ أبك عمر الجرمي كالشغكر مف أرض العراؽ تقكؿ 
كظير ليا ىذا  العربي إذا كردتى الشغكرى فقد اعرقت يريد أف ىذا الماء ظير ليا مع كقع الصباح

 المكاف مع كقت الضحى 

  كعادل األضارع ثـ الدنا  كمسى الجميعي دئداؤىػا

الدئداء كالدأدأة أرفع مف الخبب كمسى أتى مساء يقكؿ لما كاف كقت المساء بمغ سيرىا الجميعي ثـ 
 أتى بالغداة األضارع كالدنا كىي أماكفي 

  أحـ الببلد خفي الصكل  فيا لؾ ليبل عمى أعكػشو 

يتعجب مف ليؿ شديد الظممة عمى ىذا المكاف حتى أسكدت الببلد كخفيت األعبلـ كاالحـ األسكد 
 كالصكل أعبلـ تبني في الطريؽ لييتدم بيا 

 كباقيو أكثر مما مضى  كردنا الرىيمة في جكزهً 

نما قاؿ ابف جنى ىذا لق كلو الرىيمة بقرب الككفة قاؿ ابف جنى أراد بالجكز ىينا صدر الميؿ كا 
ذا كاف الباقي أكثر ف الماضي كاف الجكز صدر الميؿ كصدر الميؿ ال  كباقيو أكثر مما مضى كا 
يسمى جكز الميؿ كقاؿ القاضي أبك الحسف بف عبد العزيز أخطأ أبك الطيب لما قاؿ في جكزه ثـ 

مف  قاؿ كباقيو أكثر مما مضى كيؼ يككف باقيو أكثر كقد قاؿ في جكزه كقاؿ ابف فكرجة ىذا تجفٍّ 
القاضي كالياء في جكزه ألعكش كىك مكاف كاسع كالرىيمة ماء كسط أعكشو كالكبلـ صحيح ىذا 

 كبلمو كالمعنى كردنا ىذا الماء كسط ىذا المكاف كما بقي مف الميؿ أكثر مما مضى 
  ح فكؽ مكارمنا كالعميٌ   فمما أنخنا ركزنا الرمػا

لرماح كعادة مف يترؾ السفر كانت رماحنا مرككزة فكؽ يقكؿ لما نزلنا الككفة كانخنا ركابنا كركزنا ا
مكارمنا كعبلنا لما فعمنا مف فراؽ األسكد كقتاؿ مف قاتمنا في الطريؽ كظفرنا بمف عادانا ككؿ ذا 

 ما يدؿ عمى المكاـر كالعمي كظيرت مكارمنا بما فعمنا ككأنا نزلنا عمى المكاـر كالعمى 
  ف دماء العدلكنمسحيا م  كبتنا نقػبػؿ أسػيافػنػا

 نقبميا ألنيا اخرجتنا مف بيف األعداء كنجتنا مف الميالؾ 
  كمف بالعكاصـ أني الفتى  لتعمـ مصري كمف العػراؽ

 المعنى لتعمـ أىؿ مصر فحذؼ المضاؼ 
  كأني عتكتي عمى مف عتا  كأني كفيت كأنػي أبػيتي 
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 لمف عصاني كفيت لسيؼ الدكلة إذا رجعت إليو كأبيت ضيـ كافكر كلـ أذؿ 
  كما كؿُّ مف سيـ خسفان أبي  كما كؿ مف قاؿ قكال كفػى

 أم ليس كؿ قائؿ كافيا بما قاؿ كليس كؿ مف كمؼ ضيما يأبى مف كمؼ 
  يشؽ إلى العز قمب التكل  كمف يكف قمب كقمبي لػو

أم مف كاف قمبو في الشجاعة كصحة العزيمة كقمبي شؽ قمب اليبلؾ فخاض شدائده حتى يصؿ 
 العز كالتكل اليبلؾ كاستعار لو قمبا لما ذكر قمب نفسو  إلى

  كرأمو يصدعي صـ الصفا  كال بد لمقػمػب مػف آلةو 

يقكؿ آلة القمب العقؿي كالرأم كما فيو مف السجايا الكريمة كقكلو يصدع صـ الصفا أم يشؽ 
 الحجارة الصمبة كينفذ فييا 

  الخطاعمى قدر الرجؿ فيو   ككؿ طريؽو أتاهي الػفػتػى

يقكؿ كؿ أحد يخطك في الطريؽ الذم يأتيو عمى قدر رجمو فمف طالت رجمو اتسعت خطاه كىذا 
ـي،   مثؿ يريد أف كؿ أحد يعمؿ عمى قدر كسعو كطاقتو كما قاؿ، عمى قدًر أىؿ العـز يأتي العزائ

  كقد ناـ قبؿ عمى ال كرل  كناـ الخكيدـ عف لػيمػنػا

ف لـ يكف نائما  يقكؿ غفؿ عف ليمنا الذم خرجنا فيو مف عنده ككاف قبؿ ذلؾ نائما غفمةن كعمى كا 
ـي،   كرل كما قاؿ اآلخر، كخبرني البكاب أنؾ نائـه، كأنت إذا استيقظت أيضا فنائ

  ميامو مف جيمو كالغبي  ككاف عمى قربنا بينػنػا

 ف قرب منو يقكؿ كحيف كنا قريبا كاف بيننا بعد مف جيمو لف الجاىؿ اليزداد عمما بالشيء كا  
 م أف الرؤكس مقرُّ النيػي  لقد كنت أحسب قبؿ الػخػص

  رأيت النيي كميا في الخصي  كلما نظرت إلػى عػقػمػوً 

كنت أحسب قبؿ رؤية كافكر أف مقر العقؿ الدماغ فمما رأيت قمة عقمو قمتي العقؿ في الخصية 
 ألنو لما خصيى ذىب عقمو 

 كػالػبػكػا كلكنو ضحؾ  كما ذا بمصر مف المضحكات

يتعجب مما رأل بمصر مما يضحؾ الناس كالعقبل ثـ قاؿ لكف ذلؾ الضحؾ كالبكاء ألنو في 
 الفضيحة ثـ ذكر ما بيا فقاؿ 

  يدرس أنساب أىًؿ الفبل  بيا نبطيّّ مف أىًؿ السكادً 
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نما يت عجب ألنو يريد بالنبطي السكادم كىك أبك الفضؿ بف حنزابة كقيؿ أبك بكر المادرائي النسابة كا 
 ليس مف العرب كىك يعمـ الناس أنساب العرب 

  يقاؿ أنو أنت بدر الدجى  كأسكد مشفرهي نصػفػوي 

كبيا أسكد عظيـ الشفة يثنكف عميو بالكذب كىك أنيـ يقكلكف لو أنت بدر الدجى كالبدر مشتمؿ 
 عمى النكر كالجماؿ كاألسكد القبيح لخمقو العظيـ الشفة متى يشبو البدر 

  ف بيف القريًض كبيف الرقى  مدحت بو الكػركػدكشعرو 

الكركدف يقاؿ ىك الحمار اليندم كىك بالفارسية كرؾ كىك طائر عظيـ كركل ثعمب عف ابف 
األعرابي الكركدف دابة عظيمة الخمؽ يقاؿ أنيا تحمؿ الفيؿ عمى قرنيا كأراد بيا األسكد فشبيو 

و بو ىك شعر مف كجوو كرقيةه مف كجوو ألني كنت بالكركدف لعظـ جثتو كقمة معناه يقكؿ شعره مدحت
 أرقيو بو ألخذ مالو يريد أنو كاف يستخرج منو مالو بنكع رقية كحيمة 

  كلكنو كاف ىجك الكرل  فما كاف ذلؾ مدحػان لػو

يقكؿ لـ يكف لؾ الشعر مدحا لو كلكنو في الحقيقة كاف ىجاء لمخمؽ كميـ حيث أحكجني إلى مثمو 
إذا كانت طباعو تنافي طباع الناس كميـ سفاال ثـ مدح فذلؾ ىجك ليـ ألف فيو  كقاؿ ابف جنى أم

 إرغاما ليـ كمدحا لمف ينافي طباعيـ 
 كأما بزؽّْ رياحو فبل  كقد ضؿ قـك بأصناميـ

يقكؿ الكفار قد ضمكا بأصناميـ كأحبكىا فعبدكىا مف دكف اهلل سفيا كضمةن فأما أف يضؿ أحد بخمؽو 
أر ذلؾ يعني أنو بانتفاح خمقتو كزؽ ريح كليس فيو ما يكجب الضبلؿ بو حتى يشبو زؽ ريح فمـ 

نما ىذا تعجب ممف يطيعو كينقاد لو   يطاع كيممؾ كا 
 إذا حرككه فسا أك ىػذل  كتمؾ صمكته كذا نػاطػؽه 

  رأل غيره منو ما ال يرل  كمف جيمت نفسػو قػدرهي 

ذىابا في شأنو خفيت عميو عيكبو فاستحسف يقكؿ مف أعجب بنفسو كلـ يعرؼ قدر نفسو أعجابا ك 
 مف نفسو ما يستقبحو غيره كعمي عما يراه غيره مف عيكبو كقاؿ ييجك األسكد 

 نخيب كأما بطنو فرحيبي   كأسكد أما القمب منو فضيؽ

يقاؿ لمجباف نخيب كمنخكب كنخب كأصمو أنو الذم أصيبت نخبة قمبو كىك سكيداؤه فيك منخكب 
 لص قمبو القمب أم مصاب بخا
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 كشبػيبي  كما مات غيظان فاتؾ  يمكت بو غيظا عمى الدىر أىموي 

يقكؿ أىؿ الدىر غضاب عمى الدىر برفعو كتمميكو عمييـ فيـ يمكتكف غيظا عمى الزماف كما مات 
 ىذاف 

  يتبعي مني الشمس كىي تغيبي   أعدت عمى مخصاه ثـ تركتػوي 

ثانيا ثـ انفمت منو فمـ يدركني كلـ يقدر  يريد أعدت الخصاء عمى مخصاه أم خصيتو باليجاء
عمٌي كمف يتبع الشمس كىي تغيب فبل يدركيا كقد نظر في ىذا إلى قكؿ اآلخر، كأصبحت مف 

، مع الصبًح في أعجاًز نجمس مغرًب،   ليمى الغداة كناظرو
 طػيبي  فما لحيكةو في جنػابػؾ  إذا ما عدمت األصؿ كالعقؿ كالندل

أصؿ كال عقؿ كال جكد لـ تطب الحد حيكة عنده أك في حيكتو كالمعنى أف  يقكؿ إذا لـ يكف لممرء
حيكتي إنما لـ تطب عند األسكد ألنو عادـه ليذه األشياء كيركم في حيكتؾ كقاؿ يمدح أبا شجاع 

  ّْٖفاتؾ الممقب باالمجنكف في سنة 
  فميسعد النطؽ إف لـ يسعد الحاؿي   ال خيؿ عندؾ تيدييػا كال مػاؿي 

نفسو يقكؿ ليس عندؾ مف الخيؿ كالماؿ ما تيديو إلى الممدكح جزاء لو عمى إحسانو إليؾ  يخاطب
فميسعدؾ النطؽ أم فإمدحو كجازه بالثناء عميو إف لـ تعنؾ الحاؿ أم عمى مجازاتو بالماؿ كىذا مف 

ف قكؿ يزيد الميمبي، إف يعجز الدىر كفى جزائكـي، فإنني باليكل كالشكر مجتيدي، كقكؿ الحطيئة ، كا 
 لـ يكف ماؿه يثابي فإنو، سيأتي ثنائي زيدان ابف ميميًؿ، 

  بغير قكؿو كنعمى الناًس أقكاؿي   كأجز األمير الذم نعماه فاجئةه 

أم كاجزه بالمدح كالثناء عميو كالشكر لو فإف انعامو يأتي فجاءةن مف غير تقدـ سؤاؿ كانتظار كغيره 
ذا مف قكؿ الميمبي، ككـ لؾ نائبل لـ أحتسبو، كما مف الناس اقتصركا عمى القكؿ دكف الفعؿ كى

 ،  يمقى مفاجأة حبيبي
  خريدةه مف عذارل الحيّْ مكساؿي   كربما جزت اإلحسػاف مػكلػيو

المكساؿ مف النساء الفاترة القميمة التصرؼ يقكؿ ربما جازت باإلحساف مف أكلى اإلحسف امرأة 
فعبل فيي معرضةه قكال كالمكافاة مف ىذه  عاجزة مف كؿ شيء كالمعنى أف لـ تعرض المكافاة

 المكساؿ يحث نفسو عمى الجزاء كترؾ التقصير فيما يمكف ثـ ضرب ليذا مثبل فقاؿ 
ف تكف محكمات الشكؿ تمنعني   ظيكر جرمو فمي فييف تصياؿي   كا 
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ضرب لنفسو المثؿ في عجزه عف المكافاة بالفعؿ بفرسو أحكـ شكالو فعجز عف الجرم لكنو يصيؿ 
كؿ إف لـ يكف عندم الفعؿ فعندم مكافاةه بالقكؿ كالمعنى أف لـ أقدر عمى المكاشفة بنصرتؾ يق

عمى كافكر فإف أمدحؾ إلى أكافو ذلؾ كما أف الجكاد إذا شكؿ عف الحركة صيؿ شكقا إلييا ككاف 
 فاتؾ ىذا يسر خبلفا لؤلسكد كينطكم عمى بغضو كمعاداتو ككاف أبك الطيب يحبو كيميؿ إليو كلكف

 ليس يمكنو إظيار ذلؾ خكفا مف األسكد 

قػبلؿ  كما شكرت ألف الماؿ فرحني  سياف عندم إكثاره كا 

يقكؿ ليس شكريؾ عف فرح بما أىديتو إلٌي ألف القؿ كالكثر عندم سكاء لقمة مباالتي بالدنيا قاؿ 
 كقت كاحد  ابف جنى كما رأيتو أشكر ألحد منو لفاتؾ ككاف يقكؿ حمؿ إلٌي ما قيمتو الؼ دينار في

 كأننا بقضاء الحؽ بخػاؿي   لكف رأيت قبيحان أني جاد لنا

بخاؿ جمع باخؿ يقكؿ إنما أشكر ألني استقبح البخؿ بقضاء الحؽ كالسككت عف شكر مف يجكد 
 لي بالبر كالنعمة 

  غيث بغير سباخ األرًض ىطاؿي   فكنت منبتى ركًض الحزف باكرهي 

ركض الحزف جاد عمييا بالبكرة غيث ىطاؿ بارضو منبتة يقكؿ لما كصؿ إلٌي بره كنت كمنبًت 
 طيبة يعني أف مطر بره لـ يصادؼ مني سبخةن كخص ركض الحزف لنيا أنضر لبعدىا عف الغبار 

  أف الغيكث بما تأتيو جياؿي   غيث يبيف لمنظار مكقعػو

و فمعناه أنو يقكؿ مكقع إحسانو مني يبيف لممحسنيف أنيـ يخطئكف مكاقع الصنائع كمف نصب مكقع
غيث يبيف مكقعو لمناظريف ألنو أتى عمى مكاف أثر فيو أحسف تأثير ثـ قاؿ مبتديا إف الغيكث بما 

 تأتيو جياؿ لنيا تأتي عمى األرض العراة كالسبخة 
 لما يشؽ عمى الساداًت فعاؿي   ال يدرؾ المجد إال سيده فطػفه 

  سأاؿي كال كسكبه بغير السيؼ   ال كارث جيمت يمناه ما كىبت

يقكؿ ال يدرؾ المجد إال سيد ال كارثه أم لـ يرث أباه شيئا ألنو كاف جكادا فمـ يخمؼ ماال كيمناه 
 جيمت ما كىبت لكثرتو كليس ىك سأاال كسكبا بغير السيؼ يعني ال يطمب حاجتو إال بالسيؼ 

  إف الزماف عمى اإلمساؾ عذاؿي   قاؿ الزماف لو قكال فأفيػمػوي 

اف أف الماؿ ال يبقى ففيـ ذلؾ عف الزماف ففرؽ مالو فيما يكرث المجد كلـ يكف يقكؿ عرفو الزم
 ىناؾ قكؿ كلكنو بتصاريؼ الزماف 
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 أف الشقيَّ بيا خيؿ كأبػطػاؿي   تدرم القناة إذا اىتزت براحتػوً 

  كالشمس قمت كما لمشمس أمثاؿي   كفاتؾو كدخكؿ الكاؼ منػقػصةه 

تؾ كلـ يعرؼ ابف جنى كجو دخكؿ الكاؼ في كفاتؾ فقاؿ الكاؼ يقكؿ ال يدرؾ المجد إال سيده كفا
نما معناه كتقديره فاتؾ أم ىذا الممدكح فاتؾ ىذا كبلمو كجمعي البيت مبني عمى  ىاىنا زائدة كا 

ىذه الكاؼ فكيؼ يمكف أف يقاؿ أنيا زائدة أال ترل أنو قاؿ كدخكؿ الكاؼ منقصة أم أنيا تكىـ أف 
 يقكؿ كالشمس كال مثؿ لمشمس لو شبييا كليس كذلؾ ألنو 

  بمثميا مف عداه كىي أشباؿي   القائد األسد غذتيا براثػنػوي 

أم الذم يقكد إلى الحرب رجاال ىـ أسكد تغذكىا براثف فاتؾ بأمثاليـ مف األعداء يعني أنو يغنميـ 
 األبطاؿ كجعميـ كاألشباؿ لو حيث قاـ بتغذيتيـ 

 يكؼ كما لمنػاس آجػاؿي كلمس  القاتؿ السيؼ في جسـ القتيؿ بو

 أم لجكدة ضربتو يقتؿ المقتكؿ كما يقتمو بو كىك السيؼ أم يكسره فجعؿ ذلؾ قتبل لمسيؼ 
  كمالوي بأقاصي األرض أىماؿي   تغير عنو عمى الغارات ىيبتػوي 

يقكؿ ىيبتو تمنع اإلغارة عمى مالو ككأنيا تغير عمى الغارة كمالو ميمؿ ال راعي لو باقاصي البر 
يغار عميو ىيبةن منو كاألىماؿ جمع ىمؿ كاليمؿ جمع ىامؿ كىك البعير الذم ال راعي لو ال 

كيجكز أف يككف المعنى أف القـك يغيركف عمى األمكاؿ فيحممكنيا إليو ىيبةن ليـ فكاف ىيبتو تغير 
عمى غارة غيره ثـ قاؿ كمالو أىماؿ ال يغار عميو كاألكؿ قكؿ ابف جنى ألنو قاؿ ييابو أىؿ 

 غارات أف يتعرضكا لو فكاف ىيبتو تغير عمى غاراتيـ ال
 كذياؿي  عير كىيؽ كخنػسػاءه   لو مف الكحش ما اختارت أسنتوي 

يقكؿ ما اخترا مف الكحش قدر عمى صيده كالييؽ الظميـ كالخنساء البقرة الكحشية سميت بذلؾ 
 لخنس أنفيا أم تأخره كالذياؿ الثكر الكحشي ألنو يجر ذنبو كالذيؿ 

  كأف أكقاتيا في الطيب آصاؿي   ى الضيكؼي مشياةن بعقكتوً تمس

أم يعطي أضيافو ما يشتيكف إذا نزلكا بداره فتطيب أكقاتيـ عنده كأنيا عشيات كالعشايا تطيب 
نقطاع الحر   عند العرب ليبكب الرياح كغركب الشمس كا 

  خراذؿه منو في الشيزم كأكصاؿي   لك أشتيت لحـ قارييا لبػادرىػا
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شتيت أضيافو لحـ المضيؼ لما بخؿ بو عمييـ كألتاىـ عمى العجمة قطع مف لحمو كيقاؿ لحـ لك ا
خراذؿ بالذاؿ كالداؿ جميعا أم مقطع كالشيزم خشب يعمؿ منو الجفاف كمنو قكؿ زياد، ترل 

 الجفاف مف الشيزم مكممةن، كاألكصاؿ جمع كصؿ كىك العضك 
 ترحػاؿي  فز األضياؼإال إذا ح  ال يعرؼ الرزء في ماؿو كال كلدو 

يقكؿ المصيبة عنده في الماؿ كالكلد ارتحاؿ األضياؼ مف داره أم ينالو مف ذلؾ ما يناؿ مف يرزأ 
 مالو ككلده كمعنى حفز دفع 

 سػمػسػاؿي  محض المقاًح كصافي المكفً   يركم صدل األرض مف فضبلت ما شربكا

سكينو في الشعر لمضركرة كالمحض الصدل العطش كالكجو أف يقكؿ فضبلت بفتح الضاد كيجكز ت
الخالص مف المبف كالمقاح جمع المقحة كىي الناقة الحمكب كمعنى محض لبف المقاح يقكؿ يسقييـ 
المبف كالخمر فيكر ليـ منيما حتى يركم صدل األرض ما فضؿ عنيـ مف سؤرىـ يعني ما فضؿ 

كلـ يدخره لغيرىـ ألنو يتمقى  في االقداح كقاؿ ابف جنى إذا انصرؼ أضيافو أراؽ بقايا ما شربكه
 كؿ كارد عميو بقرل يستحدثو كيريد بصافي المكف الخمر 

 كنػزاؿي  كأنما الساع قػفػاؿ  تقرل صكارموي الساعات عبط دـو 

العبط كالعبيط الطرم مف الدـ كالساع جمع ساعة يقكؿ كؿ ساعة تأتي عميو يجدد فييا ذبحا كاف 
مف سفر يعني أنو ال يطعـ أضيافو الغاب بؿ يجدد الذبح كالنحر الساعات نزاؿ ينزلكف كقفاؿ قفمكا 

كؿ ساعة فيجرم دما عبيطا كقاؿ ابف جنى يقكؿ ىك كؿ ساعة يريؽ دما طريا مف اعدائو فكأنو 
 يقرل الساعات ككأنيا قكـه ينزلكف عميو فجعؿ ابف جنى عبط دـ مف األعداء 

 كآبػاؿي  ـه منيا عداةه كأغنػا  تجرم النفكسي حكاليًو مخمطةن 

يعني بالنفكس الدماء يقكؿ تجرم عنده الدماء مختمطةن دـ األعداء كدـ ذبائحو لبلضياؼ كىذا مف 
 قكؿ البحترم، ما أنفؾ منتضيا سيفي كغنى كقرنل، عمى الككاىًؿ تدمي كالعراقيًب، 

  كغيري عاجزةو عنو األطيفاؿي   ال يحـر البعد أىؿ البعد نائموي 

ريب كالبعيد فيو سكاء حتى الطفؿ الذم ال يقدر عمى النيكض إليو يصؼ عمـك بره كف الق
 كالتعرض لمعركفو 

  كالبيض ىادية كالسمر ضبلؿي   أمضى الفريقيف في اقرانو ظبةن 
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يقكؿ ىك أمضى الجيشيف سيفا إذا كانت السيكؼ ىاديةن ألنيا تمضي قدما عمى استكاء كاألرماح 
 ف كىك الطعف الشزر ضبلؿ ألنيا تذىب يمينا كشماال ؼ يالطع

  بيف الرجاؿ كفييا الماء كاآلؿي   يريؾ مخبره أضعاؼ منظػرهً 

يقكؿ إذا أختبرتو رأيتو يربي اضعاؼ عمى ما أراؾ منظره ثـ قاؿ كفي الرجاؿ الماء كاآلؿ يعني 
 الذم يشبو الرجاؿ بصكرتو كليس عنده ما عندىـ مف المعاني كاآلؿ يشبو الماء كليس ماء 

  إذا اختمطف كبعض العقؿ عقاؿي   لمجػنػكف حػاسػدهي كقد يمقبو ا

يقكؿ إذا اختمطت الرماح كالسيكؼ عند الحرب لقبو حاسده مجنكنا كالعقؿ في ذلؾ الكقت عقاؿ 
ألنو يمنع مف األقداـ كالعقاؿ داء يأخذ الدكاب في الرجميف كىذا الممدكح كاف يمقب بالمجنكف فيك 

حسدا لو عمى فرط شجاعتو التي تشبو الجنكف كقد نظر في لفظ  يقكؿ إنما يمقبو بيذا المقب حاسده
لى قكؿ الكبلبي  ف يبف حيطانا عميو فإنما، أكلئؾ عقاالتو ال معاقمو، كا  البيت إلى قكؿ أبي تماـ، كا 
في معناه، أال أييا المغتاب عرضي يعيبني، يسميني المجنكف في الجد كالمعب، أنا الرجؿ المجنكف 

 قي يـك الكغى عرة الحرب، كالرجؿ الذم، بو يت
  مف شقًو كلك أف الجيش أجباؿي   يرمي بيا الجيش ال بدّّ لو كليا

 يقكؿ يرمي بخيمو الجيش كال بد ليما مف شؽ ذلؾ الجيش كلك كانكا أجباال في القكة كالثبات 
 لـ يجتمع ليـ حمـه كرئباؿي   إذا العدل نشبت فييـ مخالبوي 

جنكف مف اعدائو ألنيـ يركنو كاألسد في الشجاعة كاألسد ال يكصؼ ىذا كأنو عذر لمذم يمقبو بالم
 بالحمـ كذلؾ ىذا الرجؿ يبعد عنو الحمـ إذا قاتؿ األعداء 

  مجاىر كصركؼ الدىر تغتاؿي   يركعيـ منو دىر صرفو أبػدا

أم يركع األعداء مف ىذا الممدكح دىر يجاىر الناس بحكادثو كصركؼ الزماف تأتي اغتياال ال 
  ىرة جعؿ الممدكح كالدىر تعظيما لشأنو مجا

  فما الذم بتكقي ما أتى نالكا  أنالو الشرؼ األعمى تقدمػوي 

تقدمو في الحرب اعطاه أعمى الشرؼ فما الذم ناؿ اعداؤه باحجاميـ كتكقييـ ما يأتيو مف 
 المخاكؼ كاألىكاؿ 

  مينده كأصـ الكعب عساؿي   إذا الممكؾ تحمت كاف حميتو

 تزينت الممكؾ بالتاج كالسكاريف تزيف ىك بالسيؼ كالرمح الشديد الميتز يقكؿ إذا 
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  ىكؿه نمتوي مف الييجاء أىكاؿي   أبك شجاع أبك الشجعاف قاطبةن 

يقكؿ ىك أبك شجاع كنيةن كىك أبك الشجعاف كميـ حقيقةن لنيـ كميـ دكنو كىك سيدىـ كىك ىكؿ عند 
 كاؿ الحرب ألنو نشأ فييا فصارت لو كالغذاء الحرب في أعيف األعداء كنمتو غذتو كربتو أى

  في الحمد حاء كال ميـ كال داؿي   تممؾ الحمد حتى ما لمفتػخػرو 

أم الحمد كمو لو بأسره كليس لغيره منو جزء يعني أنو المحمكد في أفعالو كأقكالو كليس يحمد دكنو 
 أحد 

  كقد كفاه مف الماذم سرباؿي   عميو منو سرابيؿ مضاعػفةه 

اذم الدرع المينة يقكؿ يكفيو في الحرب سرباؿ كاحد مف الدرع كعميو مف الحمد سرابيؿ كثيرة أم الم
 أنو يتكقى الذـ بأكثر مما يتكقى الحربى 

 النػاؿي  كقد غمرت نكاال أييا  ككيؼ أستر ما أكليت مف حسفو 

م كثير الطيف الناؿ الرجؿ الكثير النكاؿ كىذا كما يقاؿ كبش صاؼ أم كثير الصكؼ كيـك طاف أ
حسانؾ كقد غرقتني فييما أم ىك أشير مف أف يستتر   يقكؿ ال أقدر أف استر إنعامؾ كا 

 يحتاؿ أف الكريـ عمى العمياء  لطفت رأيؾ في برم كتكرمتي

يقكؿ تكصمت إلى إكرامي بالبر كالصمة بمطؼ كتدبير كرأل ككذلؾ الكريـ يحتاؿ ليحصؿ لنفسو 
كرامو خكفا مف األسكد فاتفؽ التقاؤىما العمك كذلؾ أف فاتكا كاف يراس ؿ أبا الطيب كال يجاىر ببره كا 

 في سفر كبره كأحسف إليو 
 كلمككاكب في كفيؾ آماؿي   حتى غدكت كلؤلخبار تجكاؿ

يقكؿ غدكت كاألخبار تجكؿ في اآلفاؽ بحسف ذكرؾ كالثناء عمييا كلكؿ احد أمؿ في كفيؾ حتى 
 لمككاكب 

  إف الثناء عمى التنباؿ تنباؿي   كقد أطاؿ ثنائي طكؿ البسوً 

التنباؿ القصير كجمعو تنابؿ كتنابمة يقكؿ مدح الشريؼ يشرؼ الشعر كمدح المئيـ يؤدم إلى لـؤ 
 الشعر كالمعنى أف شعرم قد شرؼ بشرؼ ىذا الممدكح 

 يختاؿي  فإف قدرؾ في األقدار  إف كنت تكبر أف تختاؿ في بشرو 

يما بيف الناس فإف قدرؾ يختاؿ في أقدار الناس ألنؾ أعظـ يقكؿ إف كنت تتعظـ عف االختياؿ ف
 قدرا مف كؿ أحد 
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  إال كأنت عمى المفضاؿ مفضاؿي   كأف نفسؾ ال ترضاؾ صاحبيػا

المفضاؿ الكثير الفضؿ كيريد بالنفس اليمة كالمناقب الشريفة التي فيو يقكؿ ال ترضي نفسؾ بؾ 
 الفضؿ صاحبا ليا إال إذا زدت فضبل عمى مف ىك كثير 

  إال كأنت ليا في الركع بذاؿي   كال تعدؾ صكانا لميجتػيػا

ـي   قػتػاؿي  ألجكد يفقر كاإلقداـ  لكال المشقة ساد الناس كميػ

أم لكال أف في السيادة مشقة لصار الناس كميـ سادةن ثـ ذكر مشقتيا فقاؿ مف جاد افتقر كمف أقدـ 
ذا مف قكؿ منصكر النمرم، الجكد أخشف مسِّا يا في الحرب قتؿ كال سيادة دكف الجكد كالشجاعة كى

، ما أعمـ الناس أف الجكد مكسبةه، لممجد لكنو يأتي عمى  ، مف أف تبزكمكه كؼُّ مستمبو بني مطرو
 النشًب، 

نما يبمغ اإلنساف طػاقػتػوي    ما كؿ ماشيةو بالرحًؿ شمبلؿي   كا 

كاف شمبلال كىي الناقة الخفيفة يقكؿ كؿّّ يجرم في السيادة عمى قدر طاقتو كليس كؿ مف مشى 
 المشي 

  مف أكثر الناس إحسافه كأجماؿي   إنا لفي زمفو ترؾ القبػيح بػو

يقكؿ مف لـ يعاممؾ بالقبيح في ىذا الزمف فقد أحسف إليؾ لكثرة مف يعاممؾ بالقبيح كىذا المعنى 
ف خميبل ال يضر كص  كؿ، أراد أبك نكاس في قكلو، كصرنا نرل أف المتارؾ محسف، كا 

  ما قاتو كفضكؿ العيش أشغاؿي   ذكر الفتى عمره الثاني كحاجتوي 

أم إذا ذكر اإلنساف بعد مكتو كاف ذلؾ حيكةن ثانية لو كما يحتاج إليو في دنياه قدر القكت كما 
ف زاد  فضؿ مف القكت فيك شغؿ كما قاؿ سالـ بف كابصة، غنى النفس ما يكفيؾ مف سد حاجةو، كا 

فقرا كتكفي أبك شجاع فاتؾ بمصر ليمة األحد ألحدل عشرة ليمة خمت مف  شيئا عاد ذاؾ الغني
 فقاؿ يرثيو  َّٓشكاؿ سنة 

  كالدمع بينيما عصي طيعي   الحزف يقمؽ كالتجمؿ يردعي 

يقكؿ الحزف ألجؿ المصيبة يقمقني كتكمؼ الصبر يمنعني عف التيالؾ كالجزع كالدمع بيف الحاليف 
  عاصو لمتجمؿ مطيع لمقمؽ 

  ليذا يجيء بيا كليذا يرجعي   ازعاف دمكع عيف مسيػدو يتن
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عني بالمسيد نفسو يقكؿ الحزف كالصبر يتنازعاف دمكع عيني تـ ذكر التنازع فقاؿ الحزف يجيء 
 بيا أم يجرييا كالصبر يردىا 

  كالميؿ معي كالككاكب طمع  النـك بعد أبي شجاعو نػافػره 

ناـ العيكف بعده حزنا عميو كالميؿ يطكؿ فبل ينقضي كأنو قد يقكؿ النـك بعده ال يألؼ العيف أم ال ت
أعيا عف المشي فانقطع كالككاكب كأنيا طالعة ال تقدر أف تقطع الفمؾ فتغرب يريد طكؿ الميؿ 

 الستيبلء الحزف كاليـ عمى قمبو 
  كتحس نفسي بالحماـً فأشجعي   إني ألجبف عف فارًؽ أحبتػي

أنا جباف عند فراؽ األحباب أخافو خكؼ الجبناء كأشجع عند جبف عنو احسف مف جبف منو يقكؿ 
المكت فبل أخافو أف الفراؽ أعظـ خطبا عنده مف المكت كما قاؿ الطائي، جميده عمى عتب 

 الخطكب إذا عرت كلست عمى عتب األخبلء بالجمًد، 
  كيمـ بي عتب الصديؽ فأجزعي   كيزيدني غضبه األعادم قسكةن 

اءه كال يميف ليـ بؿ يزداد عمييـ قسكة إذا غضبكا كيجزع عند عتب الصديؽ يريد أنو ال يعتب اعد
 فبل يطيؽ احتمالو كما قاؿ أشجع، يعطي زماـ الطكًع إخكانو، كيمتكم بالممؾ القادًر، 

 عما مضى فييا كما يتكقعي   تصفك الحيكة لجاىؿو أك غافؿو 

 ما يتكقع في العكاقب مف انقضائيا يقكؿ الحيكة إنما تصفك لمجاىؿ الغافؿ عما مضى مف حيكتو ك 
  كيسكميا طمب المحاؿ فتطمع  كلمف يغالط في الحقائؽ نفسػوي 

يعني بالحقائؽ ما ال شؾ فيو لمعاقؿ كىي أف الدنيا دار مخاكؼ كاخطار كاإلنساف فييا عمى خطر 
ف الحيكة غير باقية فمف غالط في ىذا نفسو كمناىا السبلمة كالبقاء صفا لو ال عيش في عظيـ كا 

الكقت حيف ألقى عف نفسو الفكرة في العكاقب ككمؼ نفسو طمب المحاؿ مف البقاء في السبلمة مع 
 نيؿ المراد فطمعت في ذلؾ ثـ دؿ عمى أنو ال بقاء فييا ألحد 

  ما قكموي ما يكميوي ما المصرعي   أيف الذم اليرماف مف بنػيانػو

السماء أربعمائة ذراع في عرض مثميا ال يدرم  اليرماف بناءاف بمصر ارتفاع كؿ كاحدو منيما في
مف بناىما ككيؼ بنيا يقاؿ بناىما عمرك بف المشمؿ كيقاؿ أف أحدىما قبر شداد بف عاد كالثاني 

قبر أـر ذات العماد يقكؿ أيف مف بناىما كأيف قكمو كمتى كاف يـك مكتو ككيؼ كاف مصرعو ينبو 
 لبقاء بيذا عمى أف الفناء حتـ كأف ال سبيؿ إلى ا
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  حينا كيدركيا الفناء فتتبعي   تتخمؼ اآلثار عف أصحابيا

 يقكؿ اآلثار تبقى بعد أصحابيا زمانا مف الدىر ثـ تفنى كتتبع أصحابيا في الفناء 
  قبؿ الممات كلـ يسعو مكضعي   لـ يرض قمب أبي شجاع مبمغه 

نو ما كاف يرضى بمبمغ يبمغو في العمى حتى يطمب من و ما فكقو كلـ يسعو يريد عمك ىمتو كا 
 مكضع لكثرة جيشو أك ألنو ال يرضى ذلؾ المكاف 

  ذىبا فمات ككؿ دارو بمقعي   كنا نظف دياره ممػمػكؤةن 

يقكؿ كنا نظنو صاحب ذخائر مف األمكاؿ فمما مات لـ يخمؼ مبل ألنو كاف جكادا ثـ ذكر ما خمفو 
 فقاؿ 

ذا المكارـي كالصكارـي كالقنا   ء يجمعي كبنات أعكج كؿ شي  كا 

يقكؿ إنما يجمع في حياتو المكاـر كاألسمحة كالخيؿ ال الذىب كالفضة كأعكج فحؿه معركؼه مف 
نما سمي أعكج ألف ليبل كقعت فيو غارة عمى أصحاب  فحكؿ العرب إليو تنسب الخيؿ األعكجية كا 

كج ظيره ىذا الفحؿ ككاف ميرا كلضنيـ بو حممكه في كعاء عمى اإلبؿ حيف ىربكا مف الغارة فأع
كبقي فيو العكج فمقب باألعكج كقاؿ األصمعي سئؿ ابف اليبللية فارسي أعكج عف أعكج فقاؿ 

ضممت في بعض مفاكز تميـو فرأيت قطاةن تطير فقمت في نفسي كاهلل ما تريد إال الماء فاتبعتيا كلـ 
كمان إلى أزؿ أغض مف عناف اعكج حتى كردت كالقطاة كىذا البيت مف قكؿ حاتـ، متى ما يجيء ي

الماؿ كأرثي، األبيات كقكؿ عركة بف الكرد، كذم أمؿو يرجك تراثي، األبيات كمف قكؿ امرأةو، مضى 
ككرثناه دريس مفاضةو، ككميا في الحماسة كقد قاؿ مركاف بف أبي حفصة في معًف بف زائدة يرثيو، 

 كلـ يكف كنزه ذىبا كلكف، حديد اليند كالحمؽ المذاال، 
  مف أف يعيش ليا الكريـ األركعي   ـر صػفػقةن المجد أخسر كالمكا

يقكؿ صفقة المكاـر كالمجد أخسر كحظيا انقص مف أف يعيش ليا ىذا المرثي يعني أف المكاـر 
 كانت تحيا بو فمنحسرانيا كانت ميتةن 
  مف أف تعايشيـ كقدرؾ أرفعي   كالناس أنزؿ في زمانؾ منزال

كف فيما بينيـ فتخالطيـ كتعاشرىـ كقدرؾ أجؿ مف أف يقكؿ الناس في زمانؾ أكؿ قدرا مف أف تك
 تعايش أىؿ ىذا الزماف 

 كتنفػعي  فمقد تضر إذا تشاء  برد حشام إف استطعت بمفظةو 
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يقكؿ كممني بكممة كأسمعني منؾ لفظةن إف قدرت عمييا لتسكف ما في قمبي مف حرارة الكجد فمقد 
 أم فانفعني بكبلمؾ  كنت في حياتؾ تضر إذا تشاء أعداءؾ كتنفع أكلياءؾ

  ما يستراب بو كال ما يكجعي   ما كاف منؾ إلى خميؿو قبميػا

يقكؿ لـ يكف منؾ إلى خميؿو قبؿ المنية ما يريبو منؾ أك يكجعو كذلؾ أشد لتكجعو عميؾ إذ لـ تربو 
 في حياتؾ 

  إال نفاىا عنؾ قمبه أصمعي   كلقد أراؾ كما تمـ مػمػمةه 

ثريدة مصمعة إذا كاف كسطيا ناتيا كالصكمعة فكعمة منو ألنو بناء ناتو األصمع الحاد الذكي يقاؿ 
 عمى مكاف مرتفع يقكؿ كنت أراؾ في حاؿ حيكتؾ كما تنزؿ بكؿ نازلةه إال دفعيا عنؾ قمبه ذكي 

  فرضه يحؽ عميؾ كىك تبرعي   كيده كأف نكاليا كقػتػالػيػا

اف النكاؿ كالقتاؿ كأجباف عمييا كىما تبرع ال يقكؿ كنفاىا عنؾ يد معطية لبلكلياء قتالة لبلعداء ك
 كجكبه كىك مف قكؿ الطائي، ترل مالو نصب المعالي كأكجبت، عميو زككة الجكًد ما ليس ككاجبا، 

  أني رضيت بحمةو ال تنزعي   يا مف يبدؿي كؿ كقتو حػمةن 

لماضي، تقطع ىذا عمى الحكاية لما كاف يفعمو في حاؿ حيكتو كقكؿ اآلخر، جاريةه في رمضاف ا
الحديث باإليماض، حكى حاليا في الكقت كالمعنى أنو كاف يمبس كؿ يـك لباسا آخر كقد لبس 

 اآلف ثكبا ال يخمعو يعني الكفف 
 حتى لبست اليكـ ما ال تخمػعي   ما زلت تخمعيا عمى مف شاءىا

 يدفعي  حتى أتى األمري الذم ال  ما زلت تدفع كؿ أمػرو فػادحو 

بف زياد الحارثي، دفعنا بؾ األياـ حتى إذا أتت، تريدؾ لـ نسطٍع ليا عنؾ  ىذا مف قكؿ يحيى
 مدفعا، 

  فيما عراؾ كال سيكفؾى قطعي   فظممت تنظر ال رماحؾ شرعه 

عراؾ أصابؾ كنزؿ بؾ يقكؿ لـ تعمؿ رماحؾ كسيكفؾ في دفع ما نزؿ بؾ يعني المكت لنو ال 
 مدفع لو 

  كمف شر السبلًح األدمعي  يبكي  بأبي الكحيدي كجيشوي متكػاثػره 
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يقكؿ فدل بأبي الكحيد المنفرد بما أصابو عمى كثرة ما لو مف الجيش يعني أف المنية سمبتو كحده 
فمـ تغًف عنو كثرة جيشو يبكي لما نزؿ بو مف األمر كال يندفع بالبكاء شيء كالدمع مف شر 

 األسمحة 
  بي األبقعي البازي األشيبي كالغرا  كمنيت إليؾ يد سكاء عنػدىػا

يعني يد المنية كىي قابضة لمصغير كالكبير كالشريؼ كالكضيع فالبازم مثؿ لمشريؼ كالغراب مثؿ 
لمكضيع كيركم الباز األشيب مقطكع األلؼ ألنو أكؿ المصراع الثاني فكأنو أخذ في بيت ثاف كما 

تى أتيف فتنى تأبط خائفا، قاؿ، لتسمعف كشيكان في دياركـ، اهلل أكبر يا فارت عثمانا، كقاؿ اآلخر، ح
 السيؼ فيك أخك لقاء أركع، 

 فقدت بفقدؾ نيرا ال يطػمػعي   مف لممحافًؿ كالجحافًؿ كالسػرمى 

 ضاعكا كمثمؾ ال يكاد يضػيعي   كمف اتخذت عمى الضيكؼ خميفةن 

 بػرقػعي  كجوي لو مف كؿ قبحو   قبحان لكجيؾ يا زمػاف فػإنػوي 

كجيؾ كجو اجتمعت فيو القبائح فكأنو اتخذ القبائح برقعا كالقبح  يقكؿ قبح اهلل كجيؾ يا زماف فإف
 مصدر قبحتو أقبحو قبحا كالقبح ضد الحسف 

  كيعيش حاسدهي الخصيُّ األككعي   أيمكت مثؿ أبي شجاعو فػاتػؾو 

ىذا استفياـ تعجب حيف مات ىك في جكده كفضمو كعاش حاسده يعني كافكرا كاألككع الجافي 
 قاء ككيع إذا اشتد كصمب الصمب مف قكليـ س

  كقفا يصيح بيا أال مف يصفع  أيد مقطعة حػكالػي رأسػو

يقكؿ األيدم التي حكؿ الخصى ىي مقطعة ألف قفاه يصبح أال مف يصفع فمك لـ تكف تمؾ األيدم 
مقطعة لصفعكه كالمعنى أنو لسقكطو يدعك إلى إذاللو كلكف ليس عنده مف فيو خير ييجك مف 

 لتأخرىـ عف اإليقاع بو  حكلو مف أصحابو
  كأخذت أصدؽ مف يقكؿ كيسمع  أبقيت أكذب كػاذب أبػقػيتػو

يقكؿ لمزماف أبقيت أكذب الكاذبيف الذيف أبقيتيـ أم ىك أكذب مف بقي مف الكاذبيف يعني الخصي 
 كأخذت أصدؽ القائميف كالسامعيف يعني أصدؽ الناس كىك المرثي 

  طيب ريحة تتضكعكسمبت أ  كتركت أنتف ريحة مذمػكمة

 دمو ككاف كأنو يتػطػمػع  فميـك قر لكؿ كحش نػافػر
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يقكؿ قرت دماء الكحكش ككانت كأنيا تتطمع لمخركج مف أبدانيا خكفا منو كجزعا يعني أنو كاف 
  صاحب طرد كصيد 

  كأكت إلييا سكقيا كاألذرع  كتصاحت ثمر السياط كخيمو

ذباتيا يقكؿ رقع بمكتو الصمح بيف الخيؿ كالسياط ألنو يعني بثمر السياط العقد التي تككف في ع
أبدا كاف يضربيا بسياطو لركض في قصد عدك أك طرد كىي في شدة عدكىا كأف سكقيا كىي 

جمع ساؽ كأذرعيا ليست منيا ألنيا كانت ترمييا عف أنفسيا كاآلف لما ترؾ ركضيا صارت أيدييا 
 كأرجميا كأنيا عادت إلييا 

 يممػع فكؽ القناة كال حساـ  سناف راعؼكعفا الطراد فبل 

يريد بالطراد مطاردة الفرساف في الحرب يقكؿ ذىب ذلؾ كاندرس بمكتو كالراعؼ الذم يسيؿ منو 
 دـ كالرعاؼ مف األنؼ 

 بعد المزـك مشيع كمكدع  كلى ككؿ مخالـ كمػنػادـ

  كلسيفو في كؿ قكـ مرتع  مف كاف فيو لكؿ قـك ممجأ

 كلى كذىب مف كاف ممجأ أكليائو ككاف لسيفو مرتع في كؿ قـك مف أعدائو  مف فاعؿ كلى يقكؿ
  كسرل تذؿ لو الرقاب كتخضع  إف حؿ في فرس ففييا ربػيػا

 أك حؿ في عرب ففييا تػبػع  أك حؿ في رـك ففييا قػيصػر

 يعني أنو كاف عظيما أينما كاف حتى لك كاف في العجـ لكاف ممكيـ ككذلؾ في كؿ قكـ 
  رمحا كال حممت جكادا أربع  بت أيدم الفكارس بعػدهال قم

أم أنيـ ال يحسنكف الركض كال الطعاف إحسانو فبل حممكا رمحا يقكلو عمى طريؽ الدعاء كال 
حممت الخيؿ قكائميا كقاؿ كقد دخؿ عميو بالككفة صديؽ لو كبيده تفاحة مف ند عمييا اسـ فاتؾ 

 فناكلو إياىا فقرأه فقاؿ 
  كشيء مف الند فيو اسمو  حػمػمػو يذكرني فاتكا

 يجدد لي ريحو شػمػو  كلست بناس كلكػنػنػي

 ف لـ تدر ما حممت أمو  كأم فتى سمبتني المػنػك

 كلك عممت ىاليا ضمو  كال ما تضـ إلى صدرىػا
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أم لك عممت كالدتو التي كانت تضمو إلى صدرىا في صغره إنو شجاع قتاؿ فاتؾ لفزعت منو 
 لؾ الكلد إلى نفسيا كلياليا ضـ ذ

 كلكنيـ ما ليـ ىمػو  بمصر ممكؾ ليـ ما لو

ىذا مف قكؿ أشجع السممي، كليس بأكسعيـ في الغنى، كلكف معركفة أكسع، كأصمو مف قكؿ 
 اآلخر، كلـ يؾ أكثر الفتياف ماال، كلكف كاف أرحبيـ ذراعا، 

  كأحمد مف حمدىـ ذمو  فأجكد مف جكدىـ بخمو

ذا ذـ كاف أحمد منيـ أم إذا بخؿ كاف أجك   د منيـ كا 
  كأنفع مف كجدىـ عدمو  كأشرؼ مف عيشيـ مكتو

أم إنو ميت أشرؼ منيـ كىـ أحياء كىك عادـ أنفع منيـ كىـ كاجدكف ألنو كاف يجكد بما يجد كىك 
 يبخمكف مع الكجد كىك الغني 

ف منيتػو عػنػده   لكالخمر سقيو كرمو  كا 

لناس ثـ عادت عميو فاىمكتو فكانت كالخمر التي أصميا الكـر يعني منو كانت تنبت المنية في ا
 كمنو خرجت ثـ عادت فسقييا الكـر كردت إليو 

  كذاؾ الذم ذاقو طعمو  فذاؾ الذم عبػو مػاؤه

قاؿ أبف جنى يعنيأف الزماف أتى مف مكتو بما فيو نقص العادة كذلؾ أف الماء مشركب ال شارب 
ؿ أبف فكرجة عند أبي الفتح أف الضمير في عبو ضمير فاتؾ كالطعـ مذكؽ مع ككنو مذكقا كقا

ككذلؾ الياء في ذاقو عمى ما ذكر في تفسيره كليس كذلؾ فإنو قد قاؿ في البيت الذم قبمو أف 
المكت الذم أصابو ىك بمنزلة الخمر سقييا الكـر أم كانت المنية مما يسقيو الناس فصار بسقيو 

عني الخمر ىك ماء الكـر فعبو كذاؾ الذم ذاقو ىك المكت كىك شاربا لو ثـ قاؿ فذلؾ الذم عبو ي
طعـ نفسو الذم كاف يمكت بو الخمؽ انتيى كبلمو كىك عمى ما قالو لكنو لـ يبينو بيانا شافيا 

كالمعنى أف ىذا مثؿ كىك أف الكـر إذا سقى الخمر فشربو فقد شرب ماء نفسو كالذم ذاقو مف طعـ 
فاتؾ لما أىمكو فشرب شراب المكت كذاؽ طعمو فكأنو شرب  الخمر ىك طعـ الكـر كذلؾ مكت

 شراب نفسو كذاؽ طعـ نفسو 
 حرم أف يضيؽ بيا جسمػو  كمف ضاقت األرض عف نفسو
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ذا لـ يسعيا كلـ  يقكؿ مف ضاقت األرض عف ىمتو لخميؽ أف يضيؽ جسمو بيمتو فبل يسعيا كا 
مى النفكس جنايات مف اليمـ كقاؿ أبك يطؽ احتماليا ىمؾ فييا لعظـ ما يطمبو كما قاؿ اآلخر، ع

الطيب بعد خركجو مف مدينة السبلـ يذكر مسيره مف مصر كيرثي فاتكا كانشأىا يـك الثمثاء لتسع 
  ِّٓخمكف مف شعباف سنة 

 كما سراه عمى خؼ كال قػدـ  حتاـ نحف نسارم النجـ في الظمـ

عمى خؼ كال قدـ يعني أف  يقكؿ حتى متى نسرل مع النجـك في ظمـ الميؿ كليست تسرم ىي
  النجـك ال يصيبيا الكبلؿ مف السرم كما يصيب اإلبؿ كاإلنساف 

  فقد الرقاد غريب بات لـ ينـ  كال يحس بأجفاف يحس بيػا

 يـ يؤثر في النجـك عدـ النـك كما يؤثر في بعيد عف أىمو بات يسرم ساىرا يعني نفسو 

  العذر كالممـكال تسكد بيض   تسكد الشمس منا بيض أكجينا

يقكؿ الشمس تغير ألكاننا في كجكىنا البيض بالسكاد كال تؤثر مثؿ ذلؾ التأثير في شعكرنا البيض 
 كىذا مف قكؿ الطائي، ترل قسماتنا تسكد فييا، كما أخبلقنا فييا بسكد، 

  لك احتكمنا مف الدنيا إلى حكـ  ككاف حاليما في الحكـ كاحدة

احتكمنا إلى حاكـ مف الدنيا لحكـ بأف ما يسكد الكجو يسكد الشعر  الحكـ بمعنى الحاكـ يقكؿ لك
 كلكف اهلل قضى بأف الشمس تسكد الكجو كال تسكد الشعر 

  ما سار في الغيـ منو سار في األدـ  كتنرؾ الماء ال ينفؾ مػف سػفػر

ما في مزاكدنا مف األدـ ألنا نغت رفو مف السحاب يقكؿ نجعؿ الماء ال يزاؿ مسافرا إما في الغيـ كا 
 فنكعيو في األداكم 

  قمبي مف الحزف أك جسمي مف السقـ  ال أبغض العيس لكني كقػيت بػيػا

يقكؿ ليست اإلبؿ ببغيضة إلى أم ليس إتعابي إياىا في السفر بغضا ليا مني لكني أسافر عمييا 
كسافر صح ألقي قمبي مف الحزف أك جسمي مف السقـ كذلؾ أف السقـ إذا غير اليكاء كالماء 
 جسمو ككذلؾ المحزكف يتنسـ بركح اليكاء أك يصير إلى مكاف يسر فيو باإلكراـ 

  حتى مرقف بنا مف جكش كالعمـ  طردت مف مصر أيدييا بأرجميا

قاؿ أبف جنى جكش كالعمـ مكاناف يقكؿ حثثتيا عمى السير كاعجمتيا حتى كأف الرجؿ طاردة لميد 
جد نجاؤىا، طريداف كالرجبلف طالبتا كتر، كذلؾ أف اليد  كما قاؿ بعض العرب، كأف يدييا حيف
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أماـ الرجؿ كالمطركد يككف أما الطارد شبو خركجيا مف ىذيف المكانيف بخركج اليـ مف الرمية 
 لسرعة سيرىا لذلؾ قاؿ مرقف كسكف الياء مف أيدييا ضركرة 

  تعارض الجدؿ المرخاة بالمجـ  تبرل ليف نعاـ الدك مػسػرجة

ارض يقاؿ برل لو كانبرل لو إذا عارضو كمنو قكؿ أبي النجـ، يبرل ليا مف أيمف كأشمؿ، تبرل تع
أم يعارضيا مف جانبييا كيريد بنعاـ الدك الخيؿ جعميا كالنعاـ في سرعة عدكىا كظير بقكلو 

مسرجة إنيا الخيؿ يقكؿ تنبرم الخيؿ لمعيس كتعارض أزمتيا بمجميا كاعنتيا أم تبارييا في السير 
شرافيا تبارم أعناؽ اإلبؿ فيككف المجـ في أعناقيا كقا ؿ أبف جنى يقكؿ الخيؿ لعمك أعناقيا كا 

 كالجدؿ كىي األزمة في أعناؽ اإلبؿ 
 بالػزلػـ بما لقيف رضى األيسار  في غممة أخطركا اركاحيـ كرضكا

رضكا يقكؿ سريت مف مصر في غممة حممكا اركاحيـ عمى الخطر لبعد المسافة كصعكبة الطريؽ ك 
بما يستقبميـ مف ممؾ أك ىمؾ كما يرضى المقامركف بما تخرج ليـ القداح كاأليسار المقامركف 

 كاحدىـ يسر كالزلـ السيـ 
  عمائـ خمقت سكدا ببل لثـ  تبدك لنا كمما ألقكا عمائميـ

يقكؿ كمما ألقكا عمائميـ مف رؤسيـ ظيرت مف شعكرىـ عمى رؤسيـ عمائـ سكد ليست ليا لثـ 
أف العرب تجعؿ العمائـ بعضيا لثما عمى الكجكه كبعضيا عمى الرأس يقكؿ فشعكرىـ عمى كذلؾ 

رؤسيـ كالعمائـ كليس منيا شيء عمى كجكىيـ يعني أنيـ مرد كلـ يتصؿ شعر العكارض كالكجكه 
 بشعر رؤسيـ أال ترل أنو قاؿ 

 لمػنػعػـ مف الفكارس شبللكف  بيض العكارض طعانكف مف لحقكا

 رد صعاليؾ قتالكف لمفكارس طرادكف لمنعـ يغيركف عمييا أينما كجدكىا يريد أنـ م
  كليس يبمغ ما فييـ مف اليمـ  قد بمغكا بقناىـ فكؽ طاقتػو

 أم قد استفرغكا كسع القنا طعنا كلـ يبمغ القنا مع ذلؾ غاية ىمميـ 
  مف طيبيف بو في األشير الحـر  في الجاىمية أال أف أنػفػسػيػـ

بدا في القتاؿ كالغارة كفعؿ أىؿ الجاىمية إال أف أنفسيـ طابت بالقتاؿ كسكنت إلييـ يقكؿ ىـ أ
ككأنيـ في األشير الحـر أمنا كسككنا ككاف أىؿ الجاىمية يأمنكف في األشير الحـر ألف القتاؿ 

 يترؾ فييا 
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  فعممكىا صياح الطير في البيـ  ناشكا الرماح ككانت غير ناطقة

ككانت جمادا ال تنطؽ فاسمعكا الناس صريرىا في طعاف الشجعاف كصارت  يقكؿ تناكلكا الرماح
كأنيا طير تصيح كىذا مف قكؿ اآلخر، تصيح الردينيات فينا كفييـ، صياح بنات الماء أصبحف 

 جكعا، كمثمو قكؿ بعض العرب، رزؽ تصايحف في المنكف كما، ىاج دجاج المدينة السحر، 
  خضرا فراسنيا في الرغؿ كالينـ  تخدم الركاب بنا بيضا مشافرىػا

تسير اإلبؿ بنا كىي بيض المشافر بالمغاـ كقاؿ أبف جنى ألنيا ال تترؾ ترعى لشدة السير خضر 
 الفراسف ألنيا تسير في ىذيف النبتيف كالفرسف لحـ خؼ البعير 

  عف منبت العشب نبغي منبت الكـر  مكعكمة بسياط القـك نػضػربػيػا

المرعى فكأنيا قد شدت أفكاىيا كىك مف قكؿ ذم الرمة، ييماء خابطيا  يقكؿ السياط تمنعيا
، أم ال يتكمـ فييا خكفا فكاف الخكؼ قد كعـ فمو كالبيت مف قكؿ األسدم، إليؾ  بالخكؼ مكعـك

 أمير المؤمنيف رحمتيا، مف الطمح تبغى منبت الزرجكف، 
  أبي شجاع قريع العرب كالعجـ  كأيف منبتو مف بعد مػنػبػتػو

 يقكؿ أيف منبت الكـر بعد مكت ىذا الرجؿ الذم كاف منبت الكـر ككاف سيد العرب كالعجـ 
 كال لو خمؼ في الناس كميـ  ال فاتؾ آخر في مصر نقصده

 يقكؿ ليس لنا رجؿ آخر في كجكده فنقصده ألنو لـ يخمؼ بعده مثمو 
  أمسى تشابيو األمكات في الرمـ  مف ال تشابيو األحياء فػي شػيـ

أم مف لـ يكف لو شبيو مف األحياء في شيمو كأخبلقو صار األمكات يشابيكنو في العظاـ البالية 
 أم مات فاشبو األمكات كاشتبيكه 

  فما تريدني الدنيا عمى العدـ  عدمتو ككأني سرت أطمبػو

 أم لكثرة أسفارم كترددم في الدنيا كأني أطمب لو نظيرا كال أحصؿ إال عمى العدـ 
 بدـ إلى مف اختضبت أخفافيا  أضحؾ إبمي كمما نظرتمازلت 

يقكؿ مازلت اسافر عمييا إلى مف ال يستحؽ القصد إليو فمك كانت اإلبؿ مما يضحؾ لضحكت إذا 
نظرت إلى مف قصدتو استخفافا بو كفي الكبلـ محذكؼ بو يتـ المعنى إلى مف أختضبت أخفافيا 

 بدـ في قصده أك في المسير إليو 
  كال أشاىد فييا عفة الصنـ  أصناـ أشاىدىا أسيرىا بيف
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يقاؿ أسار دابتو إذا سيرىا كمف ركل أسيرىا أراد أسير عمييا فحذؼ حرؼ الصمة كعنى باألصناـ 
قكما يطاعكف كيعظمكف كىـ كالجماد كالمكت ال اىتزاز فييـ لمكـر كال أريحية لمجكد ثـ فضؿ 

ف لـ ينفع فيك غير مكصكؼ بالفضائح الصنـ عمييـ فقاؿ ليست ليـ عفة الصنـ ألف الص نـ كا 
 كالقبائح كىؤالء ال يعفكف عف محـر كال عف قبيح 

 لمقمـ المجد لمسيؼ ليس المجد  حتى رجعت كأقبلمي قكائؿ لي

أم حتى عدت إلى كطني كقد عممت أف المجد يدرؾ بالسيؼ ال بالقمـ ألف العالـ غير معظـ كال 
أمكر المجد كالشرؼ ما يدركو كليذا قيؿ ال مجد أسرع  مييب ىيبة صاحب السيؼ كال يدرؾ مف

 مف مجد السيؼ 
  فإنما نحف لؤلسياؼ كالخدـ  أكتب بنا أبدا بعد الكتاب بو

ىذا مف حكاية قكؿ القمـ أم قالت لي األقبلـ أخرج عمى الناس بالسيؼ كاقتميـ ثـ اكتب بنا الفتكح 
ؼ كىذا مف قكؿ البحترم، تعنك لو كزراء الممؾ كما تقكؿ مف الشعر فييـ فإف القمـ كالخادـ لمسي

 خاضعة، كعادة السيؼ أف يستخدـ القمما، كجعؿ الضرب بالسيؼ كالكتاب بو كىك مصدر كالكتابة 
 فإف غفمت فدائي قمة الفيـ  أسمعتني كدكائي ما أشرت بو

شارتؾ كلـ ىذا جكاب لؤلقبلـ يقكؿ لما أسمعتني قكلؾ كدكائي إشارتؾ عمي بالصكاب فإف تركت إ
 أفيميا صار ذلؾ دائي ثـ أكد ما أشارت بو عميو األقبلـ مف استعماؿ السيؼ فقاؿ 

 أجاب كؿ سؤاؿ عف ىؿ بمػـ  مف اقتضى بسكل اليندم حاجتو

يقكؿ مف طمب حاجتو بغير السيؼ أجاب سائمو عف قكلو ىؿ أدركت حاجتؾ لـ أدرؾ قاؿ القاضي 
أف يقكؿ عف ىؿ ببل ألف الطالب بغير السيؼ يقكؿ ىؿ أبك الحسف أبف عبد العزيز كاف الكاجب 

تتبرع لي بيذا الماؿ فيقكؿ المؤكؿ ال فأقاـ لـ مقاـ ال ألنيما حرفاف لمنفي كىذا ظمـ منو لممتنبي 
كقمة فيـ مف القاضي كؿ أراد ذلؾ الذم ظنو لقاؿ أجيب عف كؿ سؤاؿ بيؿ ببل ألنو المقتضي 

بك الطيب أف الناس سألكنو ىؿ أدركت ىؿ كصمت إلى فيجاب كليس ىك المجيب كالذم أراد أ
 بغيتؾ فيجيب كيقكؿ في الجكاب لـ أدرؾ كلـ أبمغ لـ أظفر كلـ أصؿ 

  كفي التقرب ما يدعك إلى التيـ  تكىـ القـك أف العجز قػربػنػا

 يقكؿ القـك الذيف قصدناىـ بالمديح تكىمكا أف العجز عف طمب الرزؽ قربنا ثـ قاؿ كقد يدعك إلى
 التيمة التقرب ألنؾ إذا تقربت إلى إنساف تكىمؾ عاجزا محتاجا إليو 
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ف كانكا ذكم رحـ  كلـ تزؿ قمة اإلنصاؼ قػاطػعة   بيف الرجاؿ كا 

ف كانكا أقارب كىذا مف قكؿ اآلخر، إذا أنت لـ تنصؼ  ترؾ اإلنصاؼ داعية لمقطيعة بيف الناس كا 
  أخاؾ كجدتو، عمى طرؼ اليجراف إف كاف يعقؿ، 

  أيد نشأف مع المصقكلة الخذـ  بل زيارة إال أف تػزكرىػـف

 يقكؿ إذا لـ ينصفكنا فبل أزكرىـ إال بالسيكؼ القكاطع 

 ما بيف منتقـ منو كمنتػقػـ  مف كؿ قاضية بالمكت شفرتو

 مف كؿ سيؼ تقضي شفرتو بالمكت بيف الفريقيف الظالـ كالمظمـك 
  ـؤ في األيدم كال الكـزمكاقع الم  صنا قكائميا عنيـ كما كقػعػت

يقكؿ صنا قكائـ السيكؼ فما كقعت إال في أيدينا التي ال لـؤ فييا كال كـز كىك قصر اليد يعني 
أنيـ ال يحسنكف العمؿ بالسيؼ كنحف أربابيا نشأت أيدينا معيا كالمعنى أنيـ لـ يسمبكنا سيكفنا 

 جة فتقع في أيدييـ التي ىي مكاقع المـؤ كالقصر عف بمكغ الحا
 فإنما يقظات العيف كالحػمػـ  ىكف عمى بصر ما شؽ منظره

ما شؽ منظره أم ما صعبت رؤيتو مما كرىتو كمف ركل منظره بالفتح فؤلف المرأل يشؽ البصر 
كيفتحو باقتضائو النظر إليو كالكناية عمى ىذا لمبصر كفي الركاية األكلى الكناية لما كمعنى شؽ 

يقكؿ ىكف عمى العيف ما شؽ عمييا النظر إليو مما تراه مف المكاره مف قكليـ يشؽ عمي ىذا األمر 
كىب أنؾ تراه في الحمـ ألف ما تراه في اليقظة شبيو بما تراه في المناـ ألنيما يبقياف قميبل ثـ 

يزكالف أال ترل إلى قكؿ أبي تماـ، ثـ انقضت تمؾ السنكف كأىميا، فكأنيا ككأنيـ أحبلـ، كلـ يعرؼ 
مف ىذا فقاؿ يقاؿ شؽ بصر الميت شقكقا الفعؿ لمبصر قاؿ كمعنى البيت ىكف  أبف جنى شيئا

 عمى بصرؾ شقكقو كمقاساة النزع كىذا كبلـ كما تراه في الفساد كالبعد عف الصكاب 
  شككل الجريح إلى الغرباف كالرخـ  كال تشؾ إلى خمؽ فػتػشػتػمػو

بشككاؾ كالشككل إلى الناس يككف يقكؿ ال تشؾ إلى أحد ما ينزؿ بؾ مف ضر كشدة فتشتمو 
 كشككل المجركح إلى الطير التي ترقب أف يمكت فتأكمو 

  كال يغرؾ منيـ ثغر مبتسـ  ككف عمى حذر لمناس تستره

 يقكؿ احذر الناس كاستر حذرؾ منيـ كال تغتر بابتسامتيـ إليؾ فإف خدعيـ في صدكرىـ 
  خبار كالقسـكأعكز الصدؽ في األ  غاض الكفاء فما تػمػقػاه عػدة
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 األلػـ فيما النفكس تػراه غػاية  سبحاف خالؽ نفسي كيؼ لػذتػيػا

 يتعجب مف أف اهلل تعالى جعؿ لذتو في كركد الميالؾ كقطع المفاكز كذلؾ غاية ألـ النفكس 
  كصبر جسمي عمى أحداثو الحطـ  الدىر يعجب مف حممي نػكائبػو

 الحطـ جمع حطـك كبفتح الطاء جمع الحطمة 
  في غير أمتو مف سالؼ األمـ  كقت يضيع كعمر ليت مدتػو

يقكؿ لي كقت يضيع في مخالطة أىؿ الدىر كمصاحبتيـ ألنيـ سفؿ أنذاؿ يضيع الكقت بصحبتيـ 
 كليت مدة عمرم كانت في أمة أخرل مف األمـ السالفة كىذا شكاية مف أىؿ الدىر 

  يـرفسرىـ كأتيناه عمى ال  أتى الزماف بنكه في شبيبتو

يقكؿ أبناء الزماف مف األمـ السالفة كانكا في حدثاف الدىر كجدتو فسرىـ كأتاىـ ما يفرحكف بو 
كنحف أتينا الزماف كقد صار خرفا فمـ نجد عنده ما يسرنا كقد أخذ أبك الفتح البستي ىذا المعنى 

الخرؼ، كالمتنبي كجنس المفظ فقاؿ، ال غزك إف لـ نجد في الدىر مخترفا، فقد أتيناه بعد الشيب ك 
نظر في بيتو إلى قكؿ مف قاؿ، كنحف في عدـ إذ دىرنا جذع، فاآلف أمسى كقد أكدل بو الخرؼ 
كقاؿ ييجك ضبة بف يزيد العيني كصرح بشتمو في ىذه القصيدة ألنو لـ يكف لو فيـ يعرؼ بو 

أكره كتابتيا التعريض ككاف المتنبي إذا قرئت عميو ىذه القصيدة ينكر إنشاده كأنا أيضا كاهلل 
كتفسيرىا كلست أركييا إنما أحكييا عمى ما ىي عميو كاستغفر اهلل تعالى مف خط ما ال يزلؼ لديو 

  ّّٓفقاؿ في جمادل اآلخرة سنة
  ضبو كأمو الطرطبة  ما أنصػؼ الػقػكـ

 كناككا األـ غمػبػو  رمػكا بػرأس أبػيو

ف ثـ يجكز في زحافو مفاعمف فعبلتف ىذا الكزف مف الشعر يسمة المجتث كىك مستفعمف فاعبلت
كالطرطبة القصيرة الضخمة كقيؿ ىي المسترخية الثدييف ككاف مف قصة ىذا الرجؿ أف قكما مف 
أىؿ العراؽ قتمكا أباه يزيد كنكحكا امرأتو أـ ضبة ككاف ضبة غدارا بكؿ مف نزؿ بو كاجتاز بو أبك 

معو كأرادكا أف يجيبكه بمثؿ ألفاظو الطيب فامتنع مف بحصف لو كاقبؿ يجاىر شتمو كشتـ مف 
القبيحة كسألكا ذلؾ أبا الطيب فتكمفو ليـ عمى كراىة كالمعنى يقكؿ لـ ينصفكه إذ فعمكا بأبيو كأمو 

ما فعمكا كركل أبف جنى كباككا بالباء مف بكؾ الحمار األتاف قاؿ ألنو جعميـ كالحمير في 
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أخذكا المخاض مف القبلص غمبة، كرىا كتكتب  غشيانيـ بفحش كالغمبة المغالبة كمنو قكؿ الراعي،
 لؤلمير أفيبل، 

 كال بمف نيؾ رغبو  فبل بمف مات فخػر

نما قمت مػا قػؿ   ت رحمة ال كمحبة  كا 

نما قمت ما  يقكؿ ال فخر لو بأبيو كال يرغب بأمو أيضا عما فعؿ بيا مف قكليـ أنا أرغب عف ىذا كا 
 انصفكه رحمة لؾ بما فعؿ ال محبة 

  عذرت لك كنت تيبو  لػؾ حػتػى كحيمة

أم احتياال لؾ حتى تعذر فيما أصابؾ لك كنت تشعر كتيبو مف قكليـ ما كبيت لو أم ما باليتو 
 كما شعرت بو عمى لغة مف يقكؿ ييجؿ كييجع كركل الخكارزمي تنبو أم تستيقظ 

  ؿ إنما ىي ضربو  كما عميؾ مف القت

 در إنما ىي سبو  كما عميؾ مف الػغ

 ر أف أمؾ قحبػو  ما عميؾ مف العػاك 

ىذا استيزاء بو كاستجياؿ لو يقكؿ ال يمزمؾ مف قتؿ أبيؾ عار إنما ذلؾ ضربة كقعت بأبيؾ فمات 
منيا كالغدر سبة تسب بو فما عميؾ منو كال عار عميؾ مف فجكر أمؾ كالقحبة مف القحاب كىي 

 السعاؿ كذلؾ أف الرجؿ يسعؿ بيا فتجيب 
  لب أف يككف ابف كمبوٍ   ػؾكما يشؽ عمػى ال

نما ضر صمػبػوٍ   ما ضرىا مف أتػاىػا  كا 

بَّػوٍ   كلـ ينكػيػا كلػكػفٍ   عجانييا نػاؾى زي

 العجاف ما بيف القبؿ كالدبر يريد أنيا ميزكلة تصيب بعجانيا متاعى مف أتاىا فتصكو 
 كال يمكمكف قػمػبػوٍ   يمػـك ضػبة قػػػكـه 

 جسـ ذنػبػوٍ كيمـز ال  كقمػبػو يتػشػيػى

  أحب في الجذع صمبوٍ   لك أبصر الجذع فعػبلن 

فعبل كنايةه عف األير كركل ابف جنى شيئا كأراد الكناية أيضا أم لحبو ذلؾ يحب أف يككف مصمكبا 
 في ذلؾ الجذع 
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  كأليف الناس ركبوٍ   يا أطيب الناس نفسان 

 ة البركؾ عمييا يريد أنو سمح القياد يميف لمف راكده كقد انممست ركبتو لكثر 
  في أخبًث األرًض تربوٍ   كأخبث الػنػاس أصػبل

 تبيع الػفػا بػحػبػوٍ   كأرخص الػنػاس أمػا

 لمريـو كىي جػعػبػوٍ   كؿ الفػعػكؿ سػيػاـه 

 ء مف لقػاء األطػبػوٍ   كما عمى مف بػو الػدا

 كحرةو غيري خػطػبػوٍ   كلػيس بػيف ىػمػكؾو 

بة لو كمف بو داء فعالجو بدكائو لـ يعب بو ييكف عميو ما يسبو بو مف يعني أف الذيف يأتكنو كاآلط
األمر القبيح استجياال لو ككذلؾ قكلو كليس بيف ىمكؾ البيت أم الفاجرة كالحرة المخطكبة إلى 

 أىميا ال فرؽ بينيما إال االستحبلؿ بالخطبة 
  غناهي ضيحه كعمبوٍ   يا قاتبلن كؿ ضيؼو 

لماء كالعمبة اناء مف جمكد يشرب فيو المبف قاؿ ابف جنى يقكؿ إذا نزؿ بؾ الضيح المبف الممزكج با
ضيؼ ضعيؼ قتمتو كأخذت ما معو فكيؼ تفعؿ باإلغنياء قاؿ ابف فكرجة ليس في البيت ما يدؿ 

عمى أنو يأخذ ما معو كلك كاف المراد أخذ ما معو لسمبو دكف أف يقتمو كالمعنى أنو بخيؿ يقتؿ 
ة لئبل يحتاج إلى قراه كىذا عمى ما قالو ابف فكرجة ألنو يصفو بالغدر يريد أنو الضيؼ القميؿ المؤن

 يقتؿ ضيفا شعبو قميؿ ضيحو في عمبة لئبل يحتاج إلى سقيو ذلؾ القدر 
 أباتؾ الميؿ جنػبػو  كخكؼ كػؿ رفػيؽو 

 ذم يغػالػبي ربػوٍ   كذا خمقت كمػف ذا اؿ

 إذا تعكد كػسػبػوٍ   كمػف يبػالػي بػذـ

 ؿ سربةن بعد سربػوٍ   ا ترل الخيؿ في النخأم

 أيكرىا منذ سنػبػوٍ   عمى نسائؾ تػجػمػك

 فى كاألحيراح رطبوٍ   كىف حكلؾ ينػظػر

 يريف يحسدف قنػبػوٍ   ككؿ غرمكًؿ بػغػؿو 

 ب أيف خمؼ عجبػوٍ   فسػؿ فػؤادؾ يا ض
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ضيب يقكؿ لضبة سؿ قمبؾ السربة الجماعة مف الخيؿ كالسنبة القطعة مف الزماف كالقنب كعاء الق
أيف ترؾ ما كاف فيو مف العجب كاألعجاب يعني حيف أنجحر عنو كعف أصحابو كتحصف كىـ 

  يكاجيكنو بالشتـ كالقبيح مف القكؿ 
ف يخنؾ فعمػرم   لطالما خاف صحبوٍ   كا 

 يقكؿ أف خانؾ العجب فكثيره مف المعجبيف بأنفسيـ لـ يبؽ معيـ العجب كاذليـ الزماف كركل ابف
ف يجبؾ مف اإلجابة ككاف أيضا خطأ في الركاية فإف العجب كاحد كالصحب جماعة أم  جنى كا 

 كؿ يجب أف يقكؿ عمى ركايتو لطالما كاف صاحبو 

  كقد تبينت رعبوٍ   ككيؼ ترغبي فيو

 نفتؾ عنو مذبوٍ   ما كنت إال ذبابػا

عجب كقاؿ ابف جنى أم أم كيؼ تريد العجب كقد عممت شؤمو ككنت كالذباب نفتؾ المذبة عف ال
 بقيت ببل قمب قاؿ ابف فكرجة ظف إف الياء راجعة إلى القمب كذلؾ باطؿ كالياء راجعة إلى العجب 

  فصرت تضرط رىبوٍ   ككنت تنػخػر تػييػا

 يعني حيف لجأ منيـ إلى الحف ىربان منو كمف اصحابو 
ف بعدنػا قػمػيبل   حممت رمحا كحربو  كا 

 جرداء شطبوٍ  عنافى   كقمت ليت بػكػفػي

 أم إذا رحمنا عنؾ عاكدؾ العجب كحممت السبلح لقكليـ كؿُّ مجرو في الخبلء يسٌر 
 فإنيا دار غربػوٍ   إف أكحشتؾ المعالي

 فإنيا لؾ نسػبػوٍ   أك آنستؾى المخػازم

ف عرفت مرادم   تكشفت عنؾ كربوٍ   كا 

يمؾ فإذا عرفت أنو ىجاء قاؿ ابف جنى يقكؿ أنت مع ما أكضحتو مف ىجائؾ غير عارؼ بو لج
زالت عنؾ كربةه لمعرفتؾ إياه كىذا كبلـ مف لـ يعرؼ معنى البيت كليس المراد ما ذكر كلكنو يقكؿ 

مرادم أف أذكر ما فيؾ مف البخؿ كالغدر بالضيؼ فإف عرفت مرادم سررت بما قمتو ألنو ال 
 يقصدؾ آخر بعد ما بينت مف صفاتؾ بسؤاؿو كال طمًب قرل 

ف جيمت م  فإنو بؾ أشبػوٍ   رادمكا 
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كقاؿ يمدح دالر بف كشكركز ككاف قد أتى الككفة لقتاؿ الخارجي الذم نجـ بيا مف بني كبلب 
 كانصرؼ الخارجي قبؿ كصكؿ دالر إلى الككفة 

  كمف ذا الذم يدرم بما فيو مف جيؿً   كدعكاؾ كؿ يدعى صحة الػعػقػؿً 

ي أنؾ بمكمؾ إيام تدعيف أنؾ أصح عقبل يقكؿ لمعاذلة كؿ كاحد يدعى صحة عقمو كدعكاؾ يعن
 مني كليس يعمـ أحد جيؿ نفسو ألنو لك عمـ جيؿ نفسو لـ يكف جاىبل 

  كأحكج ممف تعذليف إلى العذؿ  لينػؾ أكلػى الئـو بػمػبلمةو 

لينؾ فيو قكالف قاؿ سيبكيو أصمو هلل إنؾ كقاؿ أبكزيؿ إلنؾ فأبدلت اليمزة ىاء لئبل يجتمع حرفاف 
ف بينيما في ىذا كبلـ كاحتجاج ذكرتو في األعراب يقكؿ أنت أكلى بالمبلمة كأنت لمتككيد ا لبلـ كا 

 أحكج إلى العذؿ مني الف مف أحببتو ال يبلـ عمى حبو 
  جدم مثؿ مف أحببتو تجدم مثمي  تقكليف ما في الناس مثمؾ عاشػؽه 

الحاؿ منيا يقكؿ  نصب مثمؾ عمى الحاؿ مف عاشؽ ألف كصؼ النكرة إذا قدـ عمييا نصب عمى
ليا إف كجدت لمحبكبي مثبل في الحسف كجدت لي مثبل في العشؽ يعني كما أنو بغير مثؿ كذلؾ 

 أنا 
  كبالحسف في أجساميف عف الصقؿً   محب كنى بالبيض عف مرىفػاتػوً 

ذا ذكرت حسنيا كنيت بو عف صقؿ السيكؼ   يقكؿ أنا محب إذا ذكرت البيض أردت بيا السيكؼ كا 
 ريسمي جناىا أحبائي كأطرافيا  عف سمر القنا غير أنني كبالسمر

أم كأكنى أيضا بالسمر عف الرماح السمر كيعني بجناىا ما يجتني منيا مف المعالي التي يرتقي 
إلييا بالعكالي يقكؿ فالمعالي ىي احبائي كرسمي التي تتردد بيني كبينيا األسنة يريد أني أخطب 

 المعالي بالرماح 
  لغير الثنايا الغر كالحدؽ النجؿً   لـ تبت فيو فضػمةه عدمت فؤادا 

دعا عمى قمبو يميؿ إلى الحساف بالعدـ يقكؿ ال كاف لي قمبه ال فضؿ فيو لغير حب ثنايا الحساف 
 كاحداقيف 

  كال بمغتيا مف شكا اليجر بالكصؿً   فما حرمت حسناء باليجًر غبػطةن 

يجكر غبطةن ألنيا لك كاصمتو ما بمغتو الغبطة أيضا يقكؿ المرأة الحسناء إذا ىجرت لـ تحـر الم
ف كصمتو لـ تبمغو غبطةن   كمف شكا اليجر ىك العاشؽ كىك مفعكؿه ثاف لبمغت أم كا 
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  فصعبي العميى في الصعًب كالسيًؿ في السيؿً   ذرينػي أنػؿ مػا ال ينػاؿ مػف الػعػمػي

مي فإف العمي الصعبة كىي التي لـ يقكؿ لمعاذلة دعيني مف لكمؾ أنؿ مف العمي ما لـ ينؿ قب
 يبمغيا أحد في األمر الصعب الذم لـ يركبو أحد كما سيؿ كجكده سيؿ الكصكؿ إليو 

  كال بد دكف الشيد مف إبًر النحؿً   تريديف لقياف المعالػي رخػيصةن 

 قرلء عمى المتنبي لقياف بضـ البلـ ككذلؾ أمبله كىك خطأ كالصكاب كسره ذكر سيبكيو كقاؿ ىك
مثؿ العرفاف كالغشياف كالريماف كالحرماف كالكجداف كاإلتياف كنحك ذلؾ ذكره الفراء في كتاب 

المصادر يقكؿ لمعاذلة تريديف أف أممؾ المعاليى رخيصةن كمف اجتنى الشيد قاسى لسع النحؿ كال 
ف جسيمات األمكر م شكبةه، يبمغ حبلكة العسؿ إال بمقاساة مرارة المسع كىذا كما قاؿ العتابي، كا 

 بمستكدعاتو في بطكًف األساكًد، 

  كلـ تعممي عمى أم عاقبةو تجمى  حذرت عمينا المكت كالخيؿ تدعى

يقكؿ تخافيف المكت عمينا عند التقاء الخيكؿ كلـ تعممي أف الدبرة تككف عمينا أك عمييـ كمعنى 
 تجمى تنكشؼ يقاؿ أجمت المعركة عف كذا قتيبل 

  بإكراـً دالًر بف كشكركزٍّ لي  كلست غبينا لك شريت منيتػي

دالر ككشكركز أسماف عجمياف مف أسماء الديمـ كىما الشجاع كالمسعكد بالعربية يقكؿ لـ أغبف 
 بأف حصمتي لنفسي أكراـ الممدكح لك بمنيتي 

  كنذكري إقباؿى األميًر فتحمكلي  تمر األنابيب الخكاطري بيننػا

نا تصير مرا عمينا يريد أف الحرب شديد الحرارة فإذا ذكرنا يقكؿ الرماح الخاطرة بيننا كبيف أعدائ
قبالو كعند بعض الناس ال يجكز  إقباؿ األمير صارت حمكا لنا ألنا نظفر عمى األعداء بدكلتو كا 

ىذه الكاك في ىذه القافية كقاؿ خطأ أف يجمع بيف تجمى كتحمكلي في القافية كليس كذلؾ ألف الكاك 
ما قبميما جرتا مجرل الصحيح مثؿ القكؿ كالميف ككذلؾ إذا انفتحتا كسكف  كالياء إذا سكنتا كانفتح

ما قبميما مثؿ أسكد كأبيض كىذا مثؿ قكؿ الكسعي، يا ربٍّ كفقني لنحًت قكسي، فإنيا مف أربي 
لنفسي، كانفع بقكسي كلدم كعرسي، كقد قاؿ البحترم، إف سير الخميط حيف استقبل، ثـ قاؿ في 

ف بيف البرايا بو أحؽ كأكلى، كقاؿ ابف جنى ىذه قافية فييا فساد كذلؾ أف ىذه القصيدة، كنت م
الكاك في تحمكلي ردؼه ألنيا ساكنة قبؿ حرؼ الركٌم كليس في ىذه القصيدة قافية مردفة غير ىذه 
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كىذا عيبه عندىـ إال أنو جاء في الشعر القديـ، إذا كنت في حاجةو مرسبلن، فأرسؿ حكيما كال 
ف با  ب أمرو عميؾ التكل، فشاكر لبيبان كال تعصًو، تكصًو، كا 

  لزادى سركرم بالزيادًة في القتؿً   كلك كنتي أدرم أنيا سبػبه لػو

 كلك كنت أعمـ أف الحادثة كالفتنة سببه لمجيئو إلينا لزاد سركرم بزيادة الفتنة 
  دعتؾ إلييا كاشؼ الخكؼ كالمحؿً   فبل عدمت أرض العراقيًف فػتػنةن 

خمت أرض العراؽ مف فتنةو تككف سببا لكركدؾ كداعيةن إياؾ كاشفا لما فييا مف الخكؼ يقكؿ ال 
 كالجدب 

  نجردي ذكرا منؾ أمضى مف النصؿً   ظممنا إذا انبى الحديدي نػصػكلػنػا

يقكؿ إذا لـ تنفذ نصكلنا عمى أسمحة األعداء ذكرناؾ فنفذت عمييـ بدكلتؾ ككاف ذكرؾ أمضى مف 
 مو نابيا النصؿ كأنبى أم جع

 بأنفذ مف نشابنػا كمػف الػنػبػؿً   كنرمي نكاصييا مف أسمؾ في الكغى

 قػبػؿً  فقد ىـز األعداء ذكرؾ مف  فإف تؾي مف بعًد القػتػاًؿ أتػيتػنػا

جعؿ قببل نكرةن فأعربيا ككسرىا كما قاؿ اآلخر، كساغى لي الشرابي ككنتي قببل، أكاد أغصُّ بالماء 
 ،  الحميـً

 كالسػبػؿً  عمى حاجةو بيف السنابؾً   كم األرض قبؿ اجتماعناكما زلت أط

يقكؿ ما زلت أضمر زيارتؾ كقصدؾ قبؿ ىذا اإلجتماع ككاف ذلؾ حاجةن ال تحصؿ إال بقطع 
 المسافة فيي حاجة بيف سنابؾ الخيؿ كالسبؿ 

  غرائبى يؤثرف الجيادى عمى األىؿ  كلك لـ تسر سرنا إليؾ بػأنػفػسو 

إلينا لسرنا إليؾ بأنفسو ىي غريبة بيف الناس بما فييا مف األخبلؽ التي ال تكجد  يقكؿ لك لـ تسر
في غيرىا ثـ ذكر مف صفاتيا أنيا تؤثر السفر عمى الحضر كالتعب عمى الدعة تحصيبل لمذكر 

 كالشرؼ 
 أبت رعييا إال كمرجمنا يغمي  كخيؿو إذا مرت بكحشو كركضةو 

عى الرياض قبؿ صيد كحشيا فإذا مررنا بركضة صدنا بيا أم كبخيؿ سابقة طاردة لمكحكش ال تر 
الكحش كنصبنا المرجؿ ثـ رعت خيمنا كالمعنى أف الكبلؿ لـ يصبيا فيمنعيا عف صيد الكحش بعد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 696 

قطع المرحمة كىذا مف قكؿ امرلء القيس، إذا ما ركبنا قاؿ كلدافي أىمنا، تعالكا إلى أف يأتي الصيد 
 نحطًب، 

 كالفضؿً  فكاف لؾ الفضبلف بالقصدً   الفضؿ شركةكلكف رأيت القصدى في 

يقكؿ رأيت أف بقصدنا شركةن في الفضؿ فحصؿ لؾ فضبلف فضؿ تتفرد بو دكف الناس كفضؿه 
 كسبتو بقصدنا 

  كمف جاءه في دارًه رائدي الكبؿً   كليس الذم يتبع الػكبػؿ رائدان 

مثمو أطير كأثاقؿ كرائد الكبؿ مقدمتو يتبع اصمو يتتبع فأكسف التاء األكلى كادغميا في الثانية ك 
يقكؿ ليس مف يطمب الكبؿ كمف مطر كىك في داره يريد أنيـ بسبب اتيانو إلييـ صاركا كالممطكر 
ببمدتو ال يتعنى بالريادة كطمب المكضع الممطكر كالمعنى ليس مف يقصد الخير كمف يأتيو الخير 

 عفكا ببل قصد كال تعب 

  كيحتج في ترؾ الزيارة بالشغؿً   ػوي كما أف ممف يدعي الشكؽ قمب

يقكؿ لست كمف يدعي الشكؽ ثـ ال يزكر كيحتج بالعائؽ عف الزيارة يعني أف المدعي لمشكؽ إذا 
 كاف بيذه الصفة كاف كاذبا في دعكاه ألف مف عالج الشكؽ زار كلـ يستبعد الدار 

  لمف تركت رعى الشكييات كاإلبؿً   أرادت كػبلبه أف تػفػكز بػدكلةو 

يقكؿ طمبكا اإلمارة كىـ رعاة اإلبؿ كالغنـ فغذا طمبكا اإلمارة فمف ليا يعني أنيـ ليسكا بأىؿو لما 
 طمبكه 

  كأف يؤمف الضبَّ الخبيثى مف األكؿً   أبى ربيا أف يترؾ الكحش كحدىػا

دم يقكؿ أبى اهلل أف يعطييـ اإلمارة كيأمف الكحش مف الصيد كالضب مف األكؿ أم أنيـ أىؿ البكا
 كشأنيـ طمب الكحكش كصيد الضباب الخبيثة المطعـ كيأبى اهلل ليـ إال ىذا 

  تنيؼ بخدييا سحكؽه مف النخؿً   كقاد ليا دالر كػؿ طػمػرةو 

يقكؿ قاد لقتاؿ كبلب كؿ فرس كثابة طكيمة العنؽ كأنما ترفع خدىا مف طكؿ عنقيا نخمةه سحكؽ 
 جذع سحكؽ،  كىي الطكيمة كىذا مف قكؿ اآلخر، كىادييا كأف

  بأغنى عف النعؿ الحديد مف النعؿً   ككؿ جكادو تمطػـ األرض كػفػوي 
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ككؿ فرس جكاد يضرب األرض بحافر مستغفو عف النعؿ بصبلبة خمقتو كما يستغني النعؿ عف 
النعؿ كسمى حافره الكؼ استعارةن مف اإلنساف كما يستعار لئلنساف الحافر أيضا مف الفرس في 

 رقد الكلداف حتى رأيتو، عمى البكر يرميو بساؽو كحافًر، قكؿ مف قاؿ، فما 
  كتطمب ما قد كاف في اليد بالرجؿً   فكلت تريغ الغيث كالغيث خمفػت

تريغ تطمب قاؿ ابف جنى أم لك ظفرت بالككفة كما قصدت لو لكصمت إلى تناكؿ الغيث باليد عف 
ف لـ يخطر البيت ببالو ألنو ظاىر قريب قاؿ أبك الفضؿ العركضي فيما أمبله عمٌي ىذا تفسير م

عمى المتدبر إنما يقكؿ قد كانكا في أمف كنعمة كشبو ما كانكا فيو بالغيث فاستزادكا طمب الممؾ 
كجاؤكا محاربيف فيزمكا فمما تكلكا ىاربيف قصدكا بأرجميـ ما كاف في أيدييـ مف مكاطنيـ كنعمتيـ 

ابف فكرجة يعني أنيا كانت في غيث مف إقطاع  فذلؾ قكلو كتطمب ما قد كاف في اليد بالرجؿ كقاؿ
نعامو فمما عصكا كحاربكا ثـ انيزمكا ككلكا ىاربيف يطمبكف مأمنا كحصنا كقد خمفت أمنا  السمطاف كا 
كاف حاصبل ليا كتطمب بأرجميا ما كاف في أيدييا أم تطمب بيربيا كأغذاذىا عمى أرجميا ما كاف 

 حاصبل في أيدييا 
  كأشيد أف الذؿ شرّّ مف اليزؿً   ذلػيمةه  تحاذر ىزؿ الماؿ كىي

يقكؿ يحاذركف اليزؿ عمى نعميـ كىـ قد ذلكا بالقتؿ كاليزيمة كما لحقيـ مف الذؿ شرُّ مما 
 يحاذركف عمى أمكاليـ مف اليزاؿ 

  كريـ السجايا يسبؽ القكؿ بالفعؿً   كأىدت إلينا غير قػاصػدةو بػو

ف لـ يقصدكا ذلؾ كعني بالكريـ أم لما كانكا سببا في إتياف ىذا الممد كح جعميـ ميديف إياه إلييـ كا 
 السجايا الممدكح 

  تتبع آثار اآلسنة بالفتؿً   تتبع آثار الرزايا بجكده

يعني أنو جبر أحكاؿ الناس كأصمح ما لحقيـ مف الرزايا كالخسراف بسبب غارة بني كبلب كأسى 
 جرحيـ كما يؤسى جرح األسنة بالفتائؿ 

  مف الداء حتى الثاكبلت مف الثكؿً   سػيفػوي كنػكالػوي  شفى كؿ شاؾو 

 يقكؿ أدرؾ ثار الناس كشفاىـ مف الحقد بسيفو حتى شفى الكالدات البلتي قتؿ اكالدىف مف ثكميف 
 الظػؿً  كلك نزلت شكقا لحادى إلى  عفيؼ تركؽ الشمس صكرة كجيوً 
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إليو الماؿ عنيا كعؼ يريد أنو يقكؿ الشمس تستحسف صكرة كجيو فمك نزلت إليو الشمس شكقا 
 عفيؼ عف كؿ أنثى حتى عف الشمس لك نزلت إليو لحقت معنى العفة 

  إذا زارىا فدتو بالخيؿ كالرجؿ  شجاع كأف الحرب عاشقة لػو

يقكؿ ىك شجاع ككاف الحرب تعشقو كتحبو فإذا أتى الحرب استبقتو كأفنت مف سكاه مف الفرساف 
 لو كىذا بدائع أبي الطيب كمما لـ يسبؽ إليو كالرجاؿ فكأنيا جعمتيـ فداء 

  كعطشافي ال تركم يداه مف البذؿ  كرياف ال تصدم إلى الخمر نفسو

يريد أنو ال يشرب الخمر كأنو مرتك منيا ال يعطش إلييا كال يفتر عف البذؿ فكأنو عطشافي ال 
  يركل مف الخبر عف يداه خبر عنو فإذا لـ يرك جكده مف البذؿ لـ يرك ىك

  دليؿ بكحدانية اهلل كالعدؿً   كتمميؾ دالر كتعظيـ قدره

يقكؿ ممكو كعظـ قدره يشيد بكحدانية اهلل تعالى كرأفتو بخمقو حيف ممؾ عمييـ مف ىك عفيؼ 
 محسف إلى الخمؽ 

ػوي    فبل ناب في الدنيا لميثو كال شبؿً   كما داـ دالر ييػز حػسػامى

ا يعمؿ سيفو في كفو فكأنيا ليست مكجكدة كليس المعنى قاؿ ابف جنى أم ال تعمؿ انياب األسد م
ما ذكره إنما يقكؿ ما داـ قائـ سيفو في كفو لـ يتسمط أسد عمى فريسة ألنو يصده بسيفو عف أف 

 يعدك عمى الناس 
  فبل خمؽ مف دعكل المكارـً في حؿّْ   كمػا داـ دالر يقػمػب كػفػػػوي 

 حد دعكل المكاـر ألنو ال يجكد احد جكده كما داـ ىك يحرؾ يده في البذؿ لـ يحؿ أل
 لمف لـ يطير راحتيو مف البخػؿ  فتى ال يرجى أف تتػـ طػيػارةه 

  فإني رأيت الطيب الطيب األصؿً   فبل قطع الرحمفي أصبل أتػى بػو

 كقاؿ يمدح أبا الفضؿ محمد بف الحسيف بف العميدم ككرد عميو بأرجاف 
  كبكاؾ عف لـ يجر دمعؾ أك جرل  بادو ىكاؾ صبرت أـ لـ تػصػبػرا

أراد تصبرف بالنكف الخفيفة فكقؼ عمييا باأللؼ نحك، كال تعبد الشيطاف كاهلل فاعبدا، كمثمو كثير 
يقكؿ يظير حبؾ لمناس صبرت عميو أك لـ تصبر ألنو ال يطيؽ أحد كتماف الحب كيظير بكاؤؾ 

الدمع قيؿ عني ما يبدك في صكتو  جرل دمعؾ أك لـ يجر فإف قيؿ كيؼ يظير البكاء إذا لـ يجر
مف نغمة الحزف كالزفير كالشييؽ كالتييؤ لمبكاء كيجكز أف يككف البكاء عطفا عمى الضمير في 
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صبرت كأنو يقكؿ صبرت كصبر بكاؤؾ فمـ يجر دمعؾ أك لـ تصبر فجرل دمعؾ كحكى ابف 
عت في المصراع فكرجة أف أبا الطيب قيؿ لو خالفت في ىذا البيت بيف سبؾ المصراعيف فكض

األكؿ ايجابا بعده نفيه كفي الثاني نفيا بعده ايجاب فقاؿ لئف كنت خالفت بينيما مف حيث المفظ 
فقد كفقت بينيما مف حيث المعنى كذلؾ أف مف صبر لـ يجر دمعو كمف لـ يصبر حرل دمعو 

 يعني أنو أراد صبرت فمـ يجر دمعؾ أك لـ تصبر فجرل 
  لما رآؾ كفي الحشا ما ال يرل  كـ غر صبرؾ كابتسامؾ صاحبان 

يخاطب نفسو يقكؿ ابتسامؾ الظاىر يغر الناظر إليؾ ألنو يرل ضحكا ظاىرا كال يرل ما في 
 الباطف مف االحتراؽ كالكجد 

  فكتمنو ككفى بجسمؾ مخبرا  أمر الفؤاد لسانو كجػفػكنػو

أمر القمب المساف بالكتماف القؤاد في الجدس بمنزلة الممؾ فميذا جعمو آمرا لمساف كالجفف يكؿ 
كالجفف بإمساؾ الدمع فأطعنو في الكتماف غير أف جسمؾ بالنحكؿ دؿ عمى ما في قمب كىذا مف 
ف تمفت بمخبًر، كالياء في كتمنو  قكؿ اآلخر، خبرم خذيو عف الضني كعف األسى، ليس المساف كا 

 عائد عمى ما ال يرل 
  رير مصكرابمصكرو لبس الح  تعس الميارل غير ميرمٍّ غدا

دعا بالتعس عمى ركائب األظعاف غير كاحد منيا غدا بحبيب كأ،ق في حسنو صكرة كعميو ثكب 
 منقش بالصكر 

  لك كنتيا لخفيت حتى يظيرا  نافستي فيو صكرةن في سترهً 

يقكؿ حسدت ألجؿ الحبيب المصكر صكرةن في ستر ىكدجو لقربيا منو كلك كنت تمؾ الصكرل 
اإلنساف لرأم العيف كذلؾ أٌف كؿ أحد يحب أف يراه كدكنو ستر يقكؿ لك  لخفيت حتى يظير ذلؾ

كنت ذلؾ الستر ألنكشفت حتى يظير فأراه كيزكؿ الحجاب كذكر بعض الناس بيذا تفسيرا متكمفا 
فقاؿ المعنى أنو يقكؿ لك كنت ذلؾ الستر لكنت سترا مف عدـ فكاف يظير المصكر يصؼ قمتو 

 كنحكلو 
ـى الحاجبيف كقيصرا  لمقيمة فكقػوي ال تترًب األيدم ا   كسرل مقا

ال تترب أم ال تفتقر يقاؿ ترب إذا افتقر كصار إلى التراب فقرا ككسرل لقب ممكؾ العجـ يقكلو 
الككفيكف بكسر الكاؼ كالبصريكف بفتح الكاؼ ككانت صكرة ىذيف عمى الستر كأنيما أقيما مقاـ 
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لتي نسجت ذلؾ الستر كصكرت الممكيف عميو بأف الحاجبيف يحجباف ىذا المصكر كدعا لبليدم ا
 ال تترب 

  رحمت ككاف لو فؤادم محجرا  يقياف في أحد اليكادج مػقػمةن 

يقكؿ كبلىما يدفعاف كيصرفاف السكء مف الغبار كحر اليكاء كحر الشمس عف مقمة في أحد 
المقمة كالمعنى أنيا  اليكادج يعني ىكدج الحبيب ككنى عنو بالمقمة لعزتو كجعؿ فؤاده محجرا لتمؾ

كانت ضياء قمبي بمنزلة عيف القمب فمما ارتحمت عني عمي قمبي كالتبس عمٌي أمرم كفقدت ذىني 
  كمقمةو ذىبت كبقي المحجر 

 لك كاف ينفع حائنا أف يحػذرا  قد كنت أحذر بينيـ مف قبػمػوً 

 تقطػرا لمنعتي كؿ سحابةو أف  كلك استطعت إذا اغتدت ركادىـٍ 

ا بعثكا الركاد لطمب الكبلء كالماء لك قدرت لمنعت السحاب أني مطر لئبل يجدكا ماء يقكؿ لم
 ككبلء يرتحمكف إلييما لبلنتجاع 

  جعؿ الصياح ببينيـ أف يمطركا  فإذا السحاب أخك غراًب فراقيـٍ 

ىذا كبلـ فيو حذؼ ال يتـ المعنى دكف تقديره كأنو قاؿ لمنعت كؿ سحابة أف تمطر ألني تأممت 
لحاؿ فإذا السحاب الذم ىك أخك الغراب في التفريؽ بعدـ عنا جعؿ السحاب أخا الغراب ألنو ا

سبب االفتراؽ عند االنتجاع كتتبع تساقط الغيث في الربيع كعادة أىؿ العير السيارة كلما جعمو أخا 
 الغراب جعؿ المطر كصياح الغراب كما أف صياح الغراب سبب لبلفتراؽ عمى زعميـ كذلؾ سقكط

الغيث مف السحاب سبب لبلرتحاؿ في تتبع الغيث كالسحاب في قكلو فإذا السحاب مبتدأ كأخك 
 غراب فراقيـ نعت لو كالخبر في قكلو جعؿ الصياح 

ذا الجمائؿ ما يخدف بنفنؼو    إال شققف عميو ثكبا أخضرا  كا 

كلة كىي اإلبؿ الجمائؿ جمع جمالة كىي الجماؿ الكثيرة كركل ابف جنى الحمائؿ بالحاء جمع حم
يخمؿ عمييا كالنفنؼ األرض الكاسعة يقكؿ إذا سارت الركاب في أرض كىي مخضرة بالكبلء بدت 

 عمييا آثار سيرىا فكأنيا شقت ثكبا أخضر كالمعنى أنيـ فارقكنا أياـ الربيع عند خضرة النبات 
  أسبى مياةن لمقمكب كجكذرا  يحممف مثؿ الركض إال أنيا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 711 

مؿ مف اليكادج كمراكب النساء التي زينت باألنماط مثؿ الركض في تمكف يقكؿ ىذه الركاب تح
أزىارىا إال أف ما تحممو الركاب مف مياىا كجؤذرىا أسبى لقمكب الرجؿ مف ميا الرياض كجآذرىا 

 كركل ابف جنى إال أنو كنايةن عف المثؿ كالناس يرككف أنيا الف مثؿ الركض ركه 
  ان كأنكر خاتمام الخنصراضعف  فبمحظيا نكرت قناتي راحتػي

بمحظيا أم بنظرم إلييا أضاؼ المصدر إلى المفعكؿ يقكؿ بسبب نظرم إلييا صرت ضاكيا 
 ميزكال حتى أنكرت قناتي يدم كخاتمي خنصرم ضعفا كقمة لحـ 

 أتخػيرا كأراد لي فأردت أف  أعطى الزماف فما قبمت عطاءه

أردت عطاءؾ دكف عطاء الزماف كأراد الزماف لي يقكؿ لـ أقبؿ عطاء الزماف ترفعا كبعد ىمة أم 
أف أقصد سكاؾ فأردت اختيارؾ كالمعنى أف الزماف أراد أف يسترقني بإحسانو فأبيت ذلؾ كاخترتؾ 

 عمى الزماف فأنؾ إذا ممكتني ممكتي الزماف بما فيو 
  عزمي الذم يذري الكشيج مكسرا  أرجاف أيتيػا الػجػيادي فػإنػوي 

الراء اسـ بمد بفارس إال أنو خفؼ ألنو اسـ عجمي يقكؿ لخيمو اقصدم ىذه ىك أرجاف مشددة 
البمدة فأني عزمت عمى قصدىا بعـز قكم يكسر الرماح بقكتو كالمعنى أف الرماح ال تعكقني عف 

 ىذه العزيمة 
  ما شؽ كككبؾ العجاج األكدرا  لك كنت أفعؿ ما اشتييت فعالػوي 

ركضتؾ في الغبار المظمـ يعني أف الخيؿ تريد الجماـ كالراحة  يقكؿ لخيمو لك فعمت ما تريديف ما
 كىك يتبعيا في األسفار ككككب الخيؿ جماعتيا المجتمعة 

  أليممف أجؿ بحرو جكىرا  أمي أبا الفضًؿ المبر أليتي

أم أقصدم ىذا الممدكح الذم يبر قسمي إذا أقسمت أف اقصد أجؿ البحار جكىرا أم إذا قصدتو 
 برت يميني 

  مف أف أككف مقصرا أك مقصرا  أفتى برؤيتو األناـ كحػاش لػي

يقكؿ افتاني الناس كميـ في إبرار ىذه اليميف برؤيتو كقصده كأعكذ باهلل أف أقصر في إبرار ىذا 
القسـ أك أقصر عنو فإني إذا فعمت ذلؾ كنت شاقا لعصا اإلجماع لف اإلجماع عمى أف قسمي ال 

 ف الشيء إذا تركو عجزا كأقصر عنو إذا تركو قادرا عميو تبر إال برؤيتو يقاؿ قصر ع
 كػبػرا بابًف العميد كام عبدو   صغت السكار ألم كؼٍّ بشرتٍ 
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يقكؿ أم كؼ أشارت إلى ابف العميد فبشرتني بو فميا عندم السكار ككذلؾ أم عبد مف عبيدم 
 كبر عند كقكع بصره عمى بمده كعمى داره سركرا ببر قسمي 

  فمتى أقكد إلى األعادم عسكرا  خيمػو كرمػاحػوي  إف لـ تغثني

ىذه إشارة إلى أنو يمده بالماؿ كالعبيد فيقدر بذلؾ عمى محاربة األعداء كعادة المتنبي طمب 
 الكاليات ممف يمدحو ال طمب الصبلت 

  ثمف تباع بو القمكب كتشترل  بأبي كأمي ناطؽ في لفظػوً 

أنو يممؾ القمكب بحاالكة لفظو فيتصرؼ فييا كما يريد بصفة يقكؿ لفظو لحبلكتو ثمف لمقمكب يعني 
ف شئت قمت أف الفاظو عزيزة تجعؿ القمكب أثمانا ليا لـ تكجد بغيرىا كقكلو تباع كتشترل  الببلغة كا 
ف شئت جعمت الشراء بيعا فيككف مكررا بمفظيف  أم الناس يبيعكف كىك يشترييا فيصير مالكا ليا كا 

 معناىما كاحده 

 فييا كال خمؽه يراه مدبػرا  تريو الحرب خمقان مقببلمف ال 

 أم ال يقبؿ إليو أحد في الحرب تييبا لو كال يدبر ىك عف قرًف 
  ما يمبسكف مف الحديد معصفرا  خنثى الفحكؿ مف الكماة بصبغوً 

خنثى الفحكؿ جعميـ كالمخنثيف يقاؿ خنثى يخنثى خنثاةن كىذا ركاية ابف جنى كابف فكرجة كركل 
يرىما خنث الفحكؿ أم انكسركا عند اعمالو الضرب فييـ كاألكلى أجكد ألنو ذكر صبغة لباسيـ غ

 كالثكب المعصفر المصبكغ مف ثياب النساء كذكم التخنيث 
  شرفان عمى صـ الرماًح كمفخرا  يتكسب القصب الضعيؼ بكفػوً 

خط فيحصؿ لو الشرؼ ركل ابف جنى بخطو يقكؿ قممو أشرؼ مف الرماح ألف كفو تباشره عند ال
 كالفخر عمى الرماح التي لـ يباشرىا بكفو 

  تيو المدؿ فمك مشى لتبخترا  كيبيف فيما مس منو بنػانػوي 

 يقكؿ كؿ شيء مسو ببنانو ظير فيو الكبر حتى لك مشى ذلؾ الشيء لتبختر تشرفا بمسو إياه 
  قبؿ الجيكش ثنى الجيكش تحيرا  أ مف إذا كرد البػبلد كػتػابػوي 

يقكؿ كتابو يعمؿ عمؿ الجيش فإف مف كرد عمييـ كتابو يتحيركف في حسف لفظو كبدائع معاني 
كبلمو فيستعظمكنو فينصرفكف أك أنو يسحرىـ ببيانو فينصرفكف عنو حيف عمؿ فييـ كبلمو عمؿ 

 السحر 
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  كمف الرديؼ كقد ركبت غضنفرا  أنت الكحيد إذا ارتكبػت طػريقةن 

في كؿ أمر تقصده ال يقدر أحد أف يقتدم بؾ في طريقتؾ كراكب األسد ال يقكؿ أنت فرد الطريقة 
يقدر أحده أف يككف رديفا لو كعمى ىذا القكؿ الغضنفر مرككب كيجكز أف يككف حاال لمممدكح يقكؿ 

 ال يقدر أحد أف يككف رديفا لؾ فإنؾ غضنفر 
  كقطفت أنت القكؿ لما نكرا  قطؼ الرجاؿ القكؿ قبؿ نباتوً 

دراكيا كقكلؾ كالنبات المتناىي في نبتو يعني أنو تاـ يقكؿ أ قكاؿ الناس كالثمر تقطؼ قبؿ ينعيا كا 
بالغ في فيو عذب الكبلـ كالنبات إذا نكر فيك غاية تمامو كمعنى قكلو قبؿ تماـ نباتو فحذؼ 

 المضاؼ كيركم كقت نباتو 
  كىك المضاعؼ حسنوي إف كررا  فيك المشيع بالمسامًع إف مضػى

نما قاؿ ىذا ألف يقك  ذا كرر إزداد حسنو كا  ؿ األسماع تتبع قكلؾ إذا مضى حبا لو كشغفا بو كا 
ذا تكرر تكرد ككبلـ الممدكح يتضاعؼ حسنو عند التكريـ كىذا منقكؿ مف  الكبلـ إذا أعيد سمج كا 

 أبي نكاس يزيدؾ كجيو حسنا، إذا ما زدتو نظران، 
ذا سكت فإف أبمغ خاطبو    صابعى منبران قمـه لؾ اتخذ األ  كا 

 أم أف قممو إذا ركب أصابعو في كتابو كاف أبمغ خاطب عند سككت الممدكح 
 فرأكا قنان كأسنةن كسنػكرا  كرسائؿ قطع العداة سحاءىا

ىذا البيت كالتفسير لقكلو ثنى الجيكش تحيرا يقكؿ األعداء إذا قطعكا سحاء كتبؾ كرسائمؾ رأكا مف 
غيظا كحسدا كييأسكف معو مف اإلقتدار عميؾ فيقكـ لذلؾ مقاـ  ببلغتؾ كجزالة ألفاظؾ ما يقتميـ

السبلح في دفع األعداء كمثؿ ىذا ما يحكي أف الرشيد كتب في جكاب كتاب ممؾ الرـك قرأت 
كتابؾ كالجكاب ما تراه ال ما تقرأه فأنظر إلى ىذا المفظ الكجيز كيؼ يمؤل األحشاء نارا، كيدع 

ذارا، كيعقب إقداـ ذكم األقداـ نككصا كفرارا، كالسنكر الحديد القمكب أعشارا، كيشعر النفكس ح
 كالدركع 

 كدعاؾ خالقؾ الرئيس األكبػرا  فدعاؾ حسدؾ الرئيس كأمسكػكا

  كالخًط يمؤل مسمعي مف أبصرا  خمفت صفاتؾ في العيكف كبلموي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 714 

أنؾ أفضؿ  يقكؿ الصفات الشريفة التي خصؾ اهلل بيا تخمؼ كبلـ اهلل تعالى في الداللة عمى
الناس فصار كأنو دعاؾ األكبر قكال مف حيث دعاؾ فعبل كالخط فإف مف كاتب كمف شافو 

 كخاطب كمف عمـ أنؾ مستحؽ عند اهلل ألف تسمى الرئيس األكبر 
  نقمت يدان سرحان كخفا مجمران   أرأيت ىمةى ناقتي فػي نػاقةو 

ائي، أنعتيا إني مف نعاتيا، مدراةي السرح السيمة السير المجمر مف صفة الخؼ الصمب انشد الكس
األخفاؼ مجمراتيا، كيقاؿ أيضا مجمر أم خفيؼ سريع مف قكليـ أجمرت الناقة إذا أسرعت قاؿ 
األستاذ أبك بكر الخكارزمي في قكلو خفا مجمرا أراد خفا خفيفا فمـ يكافقو المفظ كلك كافقو لكاف 

ذا لـ يكافقو فيك تجنيسه معمي كقكؿ ف كرمت عمينا، بأدني  تجنيسا ظاىرا كا  الشماخ، كما أركم كا 
مف مكقفةو حركف، أراد أف يقكؿ بادني مف أركل فمـ يساعده المفظ فعدؿ عف الفظ األركل إلى 

صفتيا كىك يديدىا كمعنى البيت أنو أخبر عف عمك ىمة ناقتو حيف قصدتو كىك اخبار عف عمك 
 ا ىمة نفسو ألنو يحمؿ ناقتو عمى السير ثـ ذكر عمك ىمتي

 العنػبػرا طمبان لقكـو يكقدكف  تركت دخاف الرمث في أكطانيا

الرمث نبت يكقد بو أم تركت األعراب ككقكدىـ كأتت قكما كقكدىـ العنبر كىذا مف قكؿ البحترم، 
 نزلكا بأرض الزعفراف كجانبكا، أرضا ترب الشيح كالقيصكما، 

  تقعاف فيو كليس مسكان أذفرا  كتكرمت ركباتيا عف مبػرؾو 

يقكؿ تكرمت ناقتي عف أف تبرؾ إال عمى المسؾ األذفر كىك الشديد الرائحة يردم أف العنبر 
بحضرة الممدكح يكقد بو كالمسؾ ممتيف عنده بحيث يبرؾ عميو البعير كالركبات جمع ركبة كىذا 
، جمع أريد بو اإلثناف كقكلو تعالى فقد صغت قمكبكما ككقكؿ الشاعر، ظيراىما مثؿ ظيكر الترسف
كىك كثير كذلؾ أف أكؿ الجمع إثناف فجاز أف يعبر عنيما بمفظ الجمع لما كانا جمعا فيدؿ عمى 

 أنو أراد بمفظ الجمع االثنيف أنو لما أخبر كما يخبر عف األثنيف بقكلو تقعاف 
  حذيت قكائميا العقيؽ الحمرا  فأتتؾ دامية األظؿ كػأنػمػا

اء كىك النعؿ يقكؿ أتتؾ الناقة كقد دميت خفافيا األظؿ باطف خؼ البعير كحذيت جعؿ ليا حذ
لطكؿ السير كحزكنة الطريؽ حتى كأنيا أحتذت العقيؽ األحمر كما قاؿ اآلخر، كاف أيدييف 

 بالمكماة، أيدم جكارو بتفى ناعماًت، أم تخضبت بالدـ خضاب ىؤالء الجكارم 
  كجدتو مشغكؿ اليديف مفكرا  بدرت إليؾ يد الزماًف كأنيػا
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ؿ سبقت إليؾ العكائؽ كصركؼ الزماف فكأنيا كجدت الزماف مشغكال عنيا فانتيزت الفرصة في يقك 
 قصدؾ فإف الزماف مككؿه صركفو بدفع الخيرات 

  شاىدت رسطميس كاإلسكندرا  مف مبمغ األعراب أني بعدىػا

أرسطاليس يقكؿ مف الذم يبمغ األعراب أني بعد أف فارقتيـ رأيت عالما ىك في عممو كحكمتو مثؿ 
كممكا ىك م سعة ممكو كاألسكندر كرسطاليس أسـ ركمي لما أراد استعمالو حذؼ بعضو فإف 
ف لـ يمكف نقميا  العرب تجترلء عمى استعماؿ االعجمية فإف أمكف نقميا إلى أكزانيـ نقمكىا كا 

 حذفكا بعضيا كمثؿ ىذا األسـ في كثرة حركفو ال يكجد في كبلـ العرب 
  مف ينحر البدر النضار لمف قرل  أضافػنػيكمممت نحر عشارىا ف

يقكؿ مممت في صحبة األعراب نحك اإلبؿ كلحكميا فأضافني مف يجعؿ قراه بدر الذىب كىذا مف 
نما استعمؿ النحر في  قكؿ البحترم، ممؾ بعالية العراؽ قبابوي، يقرل البدكر بيا كنحف ضيكفوي، كا 

 يا ألعطاء ما فييا مف الذىب البدر لذكره نحر العشار كمعنى نحر البدر فتح
 متػحػضػرا متممكا متبديا  كسمعت بطميمكس دارسى كتبوً 

بطميمكس حكيـ مف حكماء الرـك صنؼ كتاب في الطب كالحكـ كابف العميد كاف أيضا حكيما 
عالما قد جمع بيف أفعاؿ الممكؾ كفصاحة البدك كظرافة الحضر يقكؿ سمعت مف ابف العميد كىك 

في حاؿ جمعو بيف الممككية كالبدكية كالحضرية كبطميمكس ىك ابف العميد سماه  يدرؾ كتب نفسو
بيذا لممشابية بينو كبيف ىذا الحكيـ كنصب دارس كتبو عمى الحاؿ ككذلؾ ما بعده كيجكز أف يريد 
أنو سمع مف ابف العميد ما عفا كدرس مف كتب بطميمكس ألنو أحياه بذكاء فطنتو كجكدة قريحتو 

ير سمعت دارس كتب بطميمكس كلكنو قدـ ذكره ثـ كنى عنو كيجكز أف يككف دارس كيككف التقد
 كتبو مفعكال ثانيا كما تقكؿ سمعت زيدا ىذا الحديث 

  رد اإللو نفكسيـ كاألعصرا  كلقيت كؿ الفاضميف كأنػمػا

 يقكؿ عصر كأعصره كعصكره يقكؿ لقيت بمقائو كؿ مف كاف لو فضؿ عمـ فكأف اهلل تعالى أحياىـ
 كرد زمانيـ حتى لقيت كميـ كالمعنى أف فيو مف الفضؿ ما كاف في جميع الفضبلء 

 كأتى فذلؾ إذ أتيت مؤخرا  نسقكا لنا نسؽ الحساب مقدما

يقكؿ جمع لنا الفضبلء في الزماف كمضكا متتابعيف متقدميف عميؾ في الكجكد فمما أتيت بعدىـ 
كر تفاصيمو أكال ثـ يجمؿ عمى تمؾ التفاصيؿ كاف فيؾ مف الفضائؿ ما كاف فييـ مثؿ الحساب يذ
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فيكتب في مؤخر الحساب فذلؾ كذا ككذا فيجمع في الجممة ما ذكر في التفصيؿ كذلؾ أنت 
جمعت فيؾ مف الفضؿ ما يفرؽ فييـ كىذا البيت ينظر إلى قكؿ مف قاؿ، كفي الناس مما 

 خصصتـ بو، تفاريؽ لكف لكـ مجتمٍع، 

  نظرت إليؾ كما نظرت فتعذرا  ػايا ليت باكيةن شجاني دمػعػي

يقكؿ الباكية التي بكت عمى فراقي كأحزنني بكاؤىا ليتيا رأتؾ كما رأيت فتعذرني في فراقيا كرككب 
 األىكاؿ كاالخطار في السفر إليؾ 

  الشمس تشرؽ كالسحاب كنيكرا  فترل الفضيمة ال ترد فػضػيمةن 

فيؾ مشرقة غير مشككؾ فييا كما ترل الشمس إذا ركل ابف جنى ال ترد كقاؿ معناه كترل الفضيمة 
أشرقت كالسحاب إذا كاف عظيما متكاثفا كتقديره كترل الفضيمة فضيمةن ال ترد فيككف نصب فضيمةن 
عمى الحاؿ ثـ نصب الشمس بفعؿو مضمر يدؿ عميو ما قبمو كأنو قاؿ ترل ىي برؤيتيا فضائمؾ 

كمعنى الترد أم ىي مقبكلة غير مردكدة قاؿ ابف الشمس في حاؿ إشراقيا كالمزف في حاؿ تراكميا 
فكرجة صحؼ البيت ثـ تمحؿ لو تفسيرا كىك يركيو ال ترد كال ريب أنو إذا صحؼ كاخطأ المراد 
احتاج إلى تمحؿ كجوو كالذم قالو أبك الطيب ال ترد فضيمة كفاعمو الضمير مف الفضيمة كنصب 

ل الفضيمة ال ترد ضدىا مف الفضائؿ عمى ما عيدنا فضيمةن ثانية ألنيا مفعكؿ بيا كالمعنى أنيا تر 
في المتضاديف ثـ فسر ذلؾ فقاؿ يكجدؾ الشمس مشرقةن كالسحاب كنيكران أم في حالة كاحدة 

يكجدؾ ىذا الممدكح ىذيف المتضاديف إذا كانت الشمس يسترىا السحاب كنيكرا فكجيو كالشمس 
افياف في كقتو كاحد كلك كانا في الحقيقة الشمس اضآءةن كنائمو كالسحاب الكنيكر فيضان كىما ال يتن

كالسحاب لستر السحابي الشمس فتنافيا كقد كاد يكضح ىذا المعنى محمد بف عميذ بف بساـ عمى 
رذالة شعره بقكلو، الشمس غرتو كالغيث راحتوي، فيؿ سمعتـ بغيثو جاء مف شمس، كأكضح ابف 

في حالةو، ىطؿ اإلغامًة نيرى اإلشماس، كقد  الركمي ىذا المعنى حيث يقكؿ، يمقى مغيمان مشمسان 
، كتبعو  ـي الجك شامسي قاؿ أيضا في ىذا المعنى، لكؿ جميسو مف يديو ككجيو، مدل الدىر يكـه غائ
البحترم فقاؿ، كأبيض كضاح إذا ما تغيمت، يداه تجمى كجيو فتقشعا، كلـ يكضح أحد ىذا المعنى 

ضيئان بشرىـ، فرأيناىـ شمكسان كغماما، كذكر كما أكضحو الرضى المكسكم، أمطركا الجكد م
، مف كجيو كيمينو كشمالًو، كقاؿ أيضا،  المتنبي ىذا المعنى كقاؿ، قمران ترل كسحابتيف بمكضعو

 ،  شمنا كما حجب السماء بركقو، كحرل يجكد كما مرتو الريحي
 متجػرا كأسر راحمةن كأربحي   أنا مف جميع الناس أطيبي منزالن 
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ي كمنزلي بقصده كسرتني راحمتي حيف أدتني إليو فاسر مبالغة مف السار كيجكز يقكؿ طاب مكان
أف يككف مبالغةن مف المسركر كالمراد بسركرىا سركر راكبيا كتجارتي أربح مف تجارة غيرم حيف 

 اشترم شعرم بأكفر األثماف 
  لك كاف منؾ لكاف أكرـى معشرا  زحؿ عمى أف الككاكب قكمػوي 

يطة بزحؿ كالقـك لو حيف كاف يسمى شيخ النجكـ يقكؿ زحؿ لك كاف مف جعؿ الككاكب المح
عشيرتؾ لكاف أكـر معشرا منو اآلف كالنجـك قكمو يعني أف قكـ الممدكح كرىطو أشرؼ مف النجـك 
كأحضر مجمس ابف العميد مجمرة محشكة آسا كنرجسان أخفيت نارىا كالدخاف يخرج مف خبلؿ ذلؾ 

 فقاؿ أبك الطيب 
 كأطيبي ما شمو معطسي   حبًت األنفسي  أحب امرلءو 

يقكؿ أنت أحب امرلء احبتو النفكس كىذا الند اطيب رائحةو شميا األنؼ كحذؼ المبتدأ مف 
نما  ف استعماؿ المحبكب كا  الجممتيف ألف المخاطبة كالحاؿ دلتا عميو كحبت غير مستعمؿ كا 

 يستعمؿ ذلؾ شاذا 
 جسي مجامره اآلس كالنر   كنشر النػدل لػكػنػمػا

  فيؿ ىاجوي عزؾ األقعسي   كلسنا نرل ليبػان ىػاجػوي 

يقكؿ ال نرل نارا ىيجت ريح ىذا الند فيؿ ىاجتو نار عزؾ يقاؿ عز أقعس كعزة قعساء كىي 
الثابتة كقيؿ أنو العالي المرتفع الذم ال يكضع ظيره عمى األرض كاألقعس الذم ال يناؿ ظيره 

 األرض 
  سدي أقداميا األركسي لتح  فإف القياـ التي حكليػا

يقكؿ ىؤالء القائمكف عنده لمخدمة تحسد ارؤسيـ أقداميـ ألنيـ كقفكا عمى أقداميـ كرؤكسيـ 
تتمنى أنيا القائمى في خدمتو كما قاؿ، خير أعضائنا الرؤكس البيت كالضمير في إقداميا عائدة 

 يركز عمى األرؤس كأنو قاؿ لتحسد أرؤسيـ أقداميا كقاؿ يمدحو كيينئو بالن

  ككرت بالذم أراد زنادهٍ   جاء نكركزنا كأنت مرادهٍ 

يقاؿ ليذا اليـك نكركز عمى العجمية كنيركز تقريب مف التعريب كمثمو مف العربية تيقكر كديجكر 
كتييكر كىذا أكلى باألستعماؿ ألنو عمى أكزاف كبلميـ يقكؿ جاء ىذا اليـك كأنت مراده كقصده 

ارؾ كرآؾ الزناد كناية عف حصكؿ المراد تقكؿ العرب كرت بفبلف بالمجيء كقد حصؿ مراده إذ ز 
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 زنادم أم أدركت بو مرادم 
  ؾ إلى مثميا مف الحكؿ زادهٍ   ىذه النظرة التي ناليػا مػف

 كرقػادهٍ  ناظره أنتى طرفػوي   ينثني عنؾ آخر اليكـ مػنػو

بقي ببل لحظ كال نـك إلى قاؿ ابف جنى أم إذا إنصرؼ عنؾ ىذا اليـك خمؼ طرفو عندؾ كرقاده ف
أف يعكد إليؾ قاؿ العركضي ىذا ىجاء قبيحه لمممدكح أف أخذنا بقكؿ ابي الفتح ألنو يراه 

كينصرؼ عنو أعمى عديـ النـك كمعناه أنو يقكؿ لما رآؾ استفاد منو النظر كالرقاد كىما المذاف 
نو يذىب عنو النكـ حتى يستطيبيما العيف كالمعنى أفدتو أطيب شيء كالحؽ ما قالو ابف جنى أل

 يرجع إليو 
 مػيبلدهٍ  ذا الصباح الذم نرل  نحف في أرض فارسو في سركرو 

ركل ابف جنى الذم يرل بضـ الياء كقاؿ أم نحف كؿ يكـو في سركرو ألف الصباح كؿ يكـو يرل 
ما يريد أف يخص صباح  يريد إتصاؿ سركرىـ قاؿ أبك الفضؿ العركضي ليس كما ذىب إليو كا 

ز بالفضؿ فقاؿ ميبلد السركر إلى مثمو مف السنة ىك ىذا الصباح كالركاية الصحيحة نرل نيرك 
بفتح النكف كقاؿ ابف فكرجة يريد أبك الطيب أنا نحف في سركرو ميبلده في ىذا الصباح يعني 

 صباح نيركز ألف السركر يكلد في صباحو لفرح الناس الشائع في النيركز 
 أياـ عامًو حػسػادهٍ كؿ   عظمتو ممالؾ الفرس حتى

يجكز أف يريد بالممالؾ جمع ممؾ مثؿ المشايخ في جمع شيخ كالمحاسف في جمع حسف كما قاؿ 
في مكضع آخر، أبيى الممالؾ البيت كيجكز أف يككف مف باب حذؼ المضاؼ كىك قكؿ أبي 

 الفتح كيككف المعنى عظمو أىؿ ممالؾ الفرس حتى حسدتو جميع األياـ لتعظيميـ إياه 
 لبستيا تبلعوي ككىػادهٍ   ا لبسنا في األكاليؿ حتىم

قاؿ أبك الفتح يريد أف الصحراء قد تكامؿ زىرىا فجعمو كاالكاليؿ عميو قاؿ العركضي كيؼ يصح 
ما قاؿ كأبك الطيب يقكؿ ما لبسنا فيو االكاليؿ كلـ يقؿ ما لبست الصحراء أك ما يشبو ىذا مما 

كلكف كاف مف عادل الفرس إذا جمسكا في مجمس الميك يككف دليبل عمى ما قالو أبك الفتح 
كالشرب يـك النيركز أني تخذكا أكاليؿ مف النبات كاألزىار فيضعكىا عمى رؤكسيـ كىذا ظاىر 
في قكؿ الفارسي يصؼ مجمس ليك، بدؿ خكد كترؾ بر كيريـ، أز كؿه كمشؾي كندُّ كاللو كبله، 

ا التبلع كىي ىا ىنا ما ارتفع مف األرض كمنو فقاؿ أبك الطيب ما لبسنا األكاليؿ حتى لبستي
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قكؿ الراعي، كدخاف مرتحؿو بأعمى تمعةو، كيريد بمبس التبلع ما ظير عمييا مف النبات كالكىاد 
ضد التبلع كىي جمع كىدة كىي المنخفض مف األرض كجعؿ ما عمى الكىاد أكاليؿ كال يحسف 

ـي،  ذلؾ كالبيت مأخكذ مف قكؿ أبي تماـ، حتى تعمـ صمعي  ىاماًت الربا، مف نبتًو كتأزر األىضا
كىذا البيت سميـه لنو جعؿ ما عمى الربا بمنزلة العمامة كما عمى األىضاـ جمع ىضـ كىك 

المطمئف مف األرض بمنزلة اإلزار ككجوي قكؿ المتنبي أنو أراد حتى لبستيا تبلعو كالتحفت بيا 
البيت أف النبات قد عـ األرض مرتفعيا  كىاده فيككف مف باب عمفتيا تبنا كمآءن باردا كمعنى

 كمنخفضيا في ىذا النيركز 
 أكالدهٍ  ساف ممػكػان بػو كال  عند مف ال يقاس كسرل أبك سا

أبك ساساف كاحده مف األكاسرة كليذا يقاؿ لممكؾ العجـ بنك ساساف كذكرنا أف اإلختيار في كسرل 
دكا لو، كما سجدت يكما لكسرل مرازبٍو، فتح الكاؼ كينشد قكؿ الفرزدؽ، إذا ما رأكه طالعا سج

 بفتح الكاؼ جعؿ الممدكح أعظـ ممكا مف ممكؾ العجـ 
  رأيو فارسيةه أعيادهٍ   عربيّّ لسانوي فمسفيّّ 

البيت مركب مف ثمث جمؿ كميا مبتدأ كخبر كقدمت فييا األخبار عمى االبتداءات كالمعنى أنو 
   حكيـ كأعياده فارسية كالنيركز كالميرجاف  يتكمـ بمساف العرب كرأيو رأم الفبلسفة ألنو

      

  سرؼ قاؿ آخر ذا اقتصاده  كمما قاؿ نػائؿ أنػا مػنػو

يريد أنو كمما ازداد إعطاء زاد عظما فإذا أسرؼ في عطاء فقاؿ ذلؾ العطاء أنا منو سرؼ قاؿ ما 
مثؿ كالنائؿ ال يقكؿ شيئا  يتبعو مف العطاء الزائد عمى األكؿ ىذا منو قصد أم أنا أكثر منو كىذا

 كلكف يستدؿ بحالو فكأنو قائؿ كتمخيص المعنى إذا استكثر منو عطاء قؿ ذلؾ في جنب ما يتبعو 

 كالنجاد الذم عميو نجاده  كيؼ يرتد منكبي عف سماء

قاؿ أبك الفتح يريد طكؿ حمائؿ سيفو لطكلو قاؿ العركضي لـ يرد في ىذا البيت طكؿ النجاد كال 
ن ما أراد تعظيـ شأف الكاىب فقاؿ كيؼ يقصر عف السماء منكبي كالنجاد مف ىبتو فأيف قصره كا 

الطكؿ كالقصر في ىذا كقاؿ أبف فكرجة ليس طكؿ نجاد أبف العميد إذا أىدل سيفو لممتنبي مما 
نما ضرب مثبل لشرؼ  يكجب أف يطيؿ منكبو عمى أف المتنبي ما تعرض لطكؿ النجاد كال قصره كا 

بنجاده يقكؿ كيؼ أنكؿ عف مفاخره ذم فخر ككيؼ يقصر منكبي دكف سماء كنجاده  منكبو إذ ردل
 عميو كقد بمغو أفضؿ الشرؼ 
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  أعقبت منو كاحدا أجداده  قمدتني يمينو بػحػسػاـ

يقكؿ قمدني سيفا ال مثؿ لو في السيكؼ ككاف كاحدا عديـ النظير كمف لـ يعقب أجداده مثمو في 
بأجداد الحساـ الجباؿ كاألحجار كالمعادف التي يستخرج منيا جكىر  جممة إخكانو كأترابو كأراد

 الحديد فيك يقكؿ لـ يطبع مثمو فبل نظير لو 
  تزعـ الشمس أنيا أراده  كمما استؿ ضاحكتػو إياه

ذا فتح أكلو مد كمنو قكؿ ذم  إياه الشمس ضكءىا كمنو قكؿ طرفو، سقتو إياة الشمس إال لثاتو، كا 
مس منو تحذرا، كاألراد يجكز أف يككف جمع رأد كىك الضكء يقاؿ رأد النيار كرأد الرمة، ألياء الش

الضحى كيجكز أف يككف جمع رئد كىك الترب يقكؿ كمما سؿ ىذا الحساـ ضاحكتو إياة مف 
الشمس تزعـ الشمس أف تمؾ اإلياة مثؿ ضكء ىذا السيؼ أشار إلى أف شعاع ىذا السيؼ يحكى 

نما جمع األرآد مع  شعاع الشمس كأف الشمس تقر بأف ضكءىا كضكئو كالكناية في أنيا لئلياة كا 
 تكحيد اإلياة حمبل عمى المعنى عند كؿ سمة مضاحكة بينو كبيف إياة الشمس 

 د ففي مثؿ أثره إغماده  مثمكه في جفنو خشية الفؽ

ة يقكؿ مثمكا ىذا السيؼ في غمده يعني جعمكا غمده عمى مثالو كصكرتو كىك أنيـ غشكه فض
محرمة فاشبيت تمؾ اآلثار ىذا السيؼ كما عميو مف آثار الفرند فيك قكلو ففي مثؿ أثره إغماده أم 
أنو يغمد في جفف عميو آثار كأثره كقكلو خشية الفقد الناس يقكلكف أراد أف ىذا السيؼ عزيز فمعزه 

كقاؿ ابف  كخكؼ فقده غشكا جفنو الفضة كقاؿ أبف جنى صكنا لمجفف مف الفقد لئبل يأكؿ جفنو
فكرجة يعني أف ما نسج مف الفضة عمى جفنو تصكير لما عمى متنو مف الفرند فعؿ ذلؾ بو إرادة 

أف ال تفقده العيف بككنو في غمده بؿ يككف كأنيا ناظرة إليو كلـ يرد بقكلو خشية الفقد ذىابو 
 جفنو  كضياعو بؿ أراد أنو لحسنو ال يشتيي مالكو أف يفقد منظره بإغماده فقد مثمو في

 مؿ بحرا فرنده إزبػاده  منعؿ ال مف الحفا ذىبا يح

يقكؿ ىذا الجفف جعؿ لو نعؿ مف الذىب كليس ذلؾ لمحفا كىك يحمؿ مف ىذا السيؼ بحرا يعني 
 كثرة مائو كفرنده زبده يعني أف الفرند ليذا السيؼ بمنزلة الزبد لمبحر 

 بػداده لـ مف شفرتيو إال  يقسـ الفارس المدجج ال يس
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المدجج المغطى في السبلح كالبداداف جانبا السرج يقكؿ إذا ضرب بو الفارس المقنع في سبلحو 
قسمو بنصفيف كالسرج أيضا فبل يسمـ منو إال جانبا السرج النحرافيما عف الكسط كقكلو مف شفرتيو 

 كالسيؼ إنما يقطع بشفرة كاحدة ألنو أراد بأم شفرتيو ضرب عمؿ ىذا العمؿ الذم ذكره 
  كثنائي فاستجمعت آحاده  ع الدىر حػده كيديوجم

أم اجتمعت آحاد الدىر لما جمع الدىر حد ىذا السيؼ كيدم الممدكح في الضرب كشعرم في 
كصفو فبل سيؼ كيذا السيؼ كال يد في الضرب بو كيد الممدكح كال ثناء كثنائي كىذه األشياء أفراد 

 غرائب ال نظير ليا 
  جمدىا منفساتو كعتادهٍ   كتقمدت شامةن في نػداهي 

حكى أبك عمي ابف فكرجة عف أبي العبلء المعرم في ىذا البيت يعني أف الغمد بما عميو مف 
الحمٌي كالذىب أنفسي مف السيؼ كأنو كاف محمى بكثير مف الذىب فجعؿ الغمد جمدا إذ جعؿ 

رند ألف أنفس ما في السيؼ شامةن قاؿ أبك عمي كالذم عندم أنو أراد بجمده ظاىره الذم عميو الف
السيؼ فرنده كبو يغالي سكمو كيستدؿ عمى جكدتو كقاالبف جنى يعني أنو يمكح فيما أعطاه كما 
تمكح الشامة في الجسد لحسنو كنفاستو كقكلو جمدىا منفساتو كعتاده أم ما يمي ىذا السيؼ مما 

كرا عمى أبي الفتح ألـ تقدمو كتأخر عنو مف بره كالجمد حكؿ الشامة كقاؿ أبك الفضؿ العركضي من
يجد أبك الفتح مما يحسف في الجمد شيئا فكؽ الشامًة كالعيف الحسناء كلكنو أراد أف ىذا السيؼ 

عمى حسنو ككثرة قيمتو كالنقطة فيما أعطاه أال تراه يقكؿ جمدىا منفساتو أم قدر ىذا السيؼ كىك 
كينا كبلميـ كانكا أئمة عصرىـ كلـ عظيـ القيمة في عطاياه كقدر الشامة في الجمد كىؤالء الذيف ح

يكشفكا عف معنى البيت كال بينكه بيانا يقؼ عميو المتأمؿ كيقضي بالصكاب كمعنى البيت أ،ق 
جعؿ ذلؾ السيؼ شامةن كالشامةي تككف في الجمد كلما سماه شامةن سمى ما كاف معو مف اليدايا 

ى كالكناية في المنفسات كالعتاد تعكد التي كاف السيؼ في جممتيا جمدا كالمنفسات األشياء النفيس
إلى الممدكح كذلؾ أنو أىدل إليو شياءى نفيسة مف الخيؿ كالثياب كاألسمحة فيك يقكؿ ىذا السيؼ 
في جممتيا شامةه في جمدو كذلؾ الجمد ىك منفساتي الممدكح كعتاده الذم كاف لو فاىداه إلٌي كقكؿ 

في المنفسات كالعتاد إلى الحساـ كىك أنو يصغر  المعرم أيضا قريبه مف الصكاب عمى رد الكناية
السيؼ في قيمة غمده كما عميو مف الذىب كالحمي مما جعؿ عتادا لمسيؼ كقكؿ ابف فكرجة ىكسه 

 ليس بشيء 

  فارقت لبده كفييا طرادهٍ   فرستنا سكابؽ كػف فػيو
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سكابؽي فارقت لبده  أم جعمتنا فرسانا خيؿ سكابؽ كف في نداه أم كانت في جممة ما أعطانا خيؿه 
أم انتقمت إلى سرجي كفارقت سرج ابف العميد كفييا طراده قاؿ ابف جنى أم قد صرت معو كأحد 

مف في جممتو فإذا سار إلى مكضع سرت معو كطاردت بيف يديو فكأنو ىك المطارد عمييا قاؿ 
لبده كفييا تأديبو  العركضي ىذا كبلـ مف لـ ينتبو بعد مف نـك الغفمة إنما يقكؿ فارقت ىذه الخيؿ

كتقكيمو كىذا عمى ما قاؿ كما ذكره ابف جنى ىكس كسكداء ممكـو ليس في البيت منو شيء يقكؿ 
أبك الطيب الخيؿ السكابؽ التي كانت في نداه كجممة ما أعطاناه فرستنا أم عممتنا الفركسية ألنيا 

يريد بقكلو فرستنا حممتنا حتى  فارقت لبده حيف أعطاناه كفييا ما عممو بطراده كتأديبو إياىا كليس
 صرنا فرسانا عف الرجمة كقكلو كفييا طراده يريد تأديب طراده كأدب طراده عمى حذؼ المضاؼ 

 كببلده تسير فييا بػبلدهٍ   كرجت راحةن بنا ال تراىا

قاؿ ابف جنى لما انتقمت خيمو إلٌي رجت أف تستريح مف طكؿ كده إياىا كليست ترل ذلؾ مف 
ت أسير في ببلده كالعمؿ الذم يتكاله لسعًة بمده كامتداد الناحية التي تحت يده ىذا جيتي ما دم

كبلمو كليس لسعة البمد كامتداد الناحية ىاىنا معنى إنما يقكؿ ال ترل ىذه الخيؿ ما ترجكه ألنا ال 
نما تستريح إذا فارقنا خدم تو نزاؿ نغزك معو بغزكاتو كنطارد عمييا معو إذا ركب إلى الصيد كا 

 كنحف ال نفارؽ خدمتو كببلده 
 مػدادهٍ  ًؿ قبكؿه سكاد عػينػي  ىؿ لعذرم إلى اليماـ أبي الفض

قاؿ ابف جنى أم رضيت أف يجعؿ المداد الذم يكتب بو قبكؿ عذرم سكادى عيني حبا لو كتقربا منو 
و يقكؿ ىؿ ىذا كبلمو كليس كما قاؿ ألف المراد قبكؿ العذر ال أف يكتب الممدكح ذلؾ كالمعنى أن

يقبؿ عذرم كىؿ عنده قبكؿه لعذرم ثـ قاؿ سكاد عيني مداده عمى طريؽ الدعاء كأنو قاؿ جعؿ اهلل 
نما قاؿ ىذا ألنو كاتبه  مداده سكاد عيني يعني أنو أف استمد مف سكاد عيني لـ أبخؿ عميو كا 

ابف جنى تعكد كحاسبه يحتاج إلى المداد كالكناية في مداده تعكد إلى أبي الفضؿ كعمى ما قاؿ 
 إلى العذر كليس بشيء 

  مكرماتي المعمًو عكادهٍ   أف مف شدة الحياء عميؿه 

يقكؿ أنا لغمبة الحياء عمٌي كالعميؿ كبرُّ الذم أعمني كىداياه تأتيني كؿ يـك كأنيا عكادؽ تعكدني 
نما استحيا ألف ابف العميد عارضو في بيتو مف شعره أك ناظره في شيء منو كليذا جعمو معبل  كا 

 لو كقد شرح أبك الطيب ىذه القصة فيما بعد ىذا البيت فقاؿ 
 عف عبلهي حتى ثناهي انتقادهٍ   ما كفاني تقصير ما قمتي فيو
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يقكؿ لـ يكفني تقصير قكلي عف عبله كعجزم عف كصفو حتى صار انتقاده شعرم ثانيا لتقصيرم 
 كىذا ىك المكجب لمحياء كىك التقصير كاالنتقاد 

  فَّ أجؿ النجكـً ال أصطادهٍ   الػبػزاة كلػؾإنني أصيد 

يقكؿ أنا في الشعراء كالبازم األصيد في البزاة كلكف النجـ األعمى مف يقدر عمى بمكغو يريد زحؿ 
كىك أجؿ النجـك جعمو مثبل لمممدكح كلـ يعرؼ ابف جنى ىذا ألنو قاؿ لك استكل لو أف يقكؿ كلكف 

ف كنت حاذقا في الشعر فإف كبلمي ال يبمغ أف أصؼ ابف أعمى النجـك لكاف أليؽ كالمعنى أني  كا 
 العميد كأمدحو 

  كالذم يضمري الفؤاٍد اعتقادهٍ   رب ما ال يعبر المفظ عنػو

أم ربَّ شيء مف مدحؾ ال يبمغو لفظي بالعبارة عنو كما يضمره قمبي ىك اعتقاده فيؾ كفي 
 دحو استحقاقؾ ذلؾ المدح كىذا اعتذاره عف قصكره في كصفو كم

 اعػتػيادهٍ  ؿ كىذا الذم أتاه  ما تعكدت أف أرل كأبي الفض

يقكؿ لـ أتعكد أف أمدح مثمو فإف قصرت عف كنًو كصفو كنت معذكرا ألف عادتي لـ تجًر بمدح 
مثمو كالذم أتاه مف الشعراء اعتياده ألنو أبدا يمدح فيك أعمـ الناس بالشعر كىذا يدؿ عمى تحرز 

لو كلـ يتكاضع ألحد في شعره ما تكاضع لو كيجكز أف يككف قكلو كىذا أبي الطيب منو كتكاضعو 
الذم أتاه أم ىذا الذم فعمو مف النقد عادتو لعممو بالشعر كقاؿ ابف جنى كىذا الذم أتاه مف الكـر 

 عادة لو لـ يتخمؽ لي بو كليس بشيء ألنو ليس في كصؼ كرمو إنما يعتذر مف تقصيره 
 كاضحا أف يفكتو تعػدادهٍ   اإف في المكًج لمغريًؽ لعذر 

يقكؿ إف فاتني عد بعض أكصافؾ حتى لـ آًت عمى جميعيا كاف عذرم كاضحا فإني غرقت فييا 
لكثرة صفات مدحؾ فالغريؽ في البحر إف فاتو عد األمكاج كاف عذره كاضحا كالمعنى أف فكرم 

 غرؽ في فضائمؾ فمـ أجد سبيبل إلى كصفيا حؽ الكصؼ 
  عر عمادم كابف العميد عمادهٍ   اض كالػشلمندل الغمب أنو ف

يقكؿ الغمبة لعطائو فإنو غمبني ألنو إلى ابف العميد يستند كأنا أستند إلى الشعر كليس يمكنني أف 
 أكاثر عطاءه بشعرم 

  ليس لي نطقوي كال في آدهٍ   ناؿ ظني األمكر إال كريمان 
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عمـ أيضا يقكؿ أنا عالـ باألمكر قد الظف ىينا معناه العمـ كيركم طبي بالطاء كىك بمعنى ال
أحطت بيا عمما غير أني قاصر عف مدح كريـ ليس لي فصاحتو في الكبلـ كال قكتو في عمـ 

 الشعر 
ـي الجكًد كمما حؿ ركػبه    سيـ أف يحمؿى البحار مزادهٍ   ظال

ىك  الظمـ مف صفة الجكد كلكنو أجراه عمى الممدكح كصفا كما يقاؿ ىك حسف الغبلـ يكصؼ بما
كصؼه لسببو كمعنى ظمـ جكده ما ذكره في البيت فقاؿ كمما قصده ركبه كمفيـ مف حمؿ نداه ما ال 
يطيقكنو كىك أف يكمفيـ حمؿ البحر في المزاد كىذا ظمـ ألنو ليس مما يمكف ككني عف الركب كما 

 يكنى عف لكاحد ألنو عمى لفظ الكاحد 
  أفادهٍ  أف يككف الكبلـ مما  غمرتني فكائده شاء فييػا

يقكؿ غمبتني مف جيتو فكائد كاف مف جممتيا حسف القكؿ أم تعممت منو حسف القكؿ كصحة 
 الكبلـ في جممة ما استفدت منو يريد أنو نبيو بانتقاده شعره عمى ما كاف غافبل عنو 

  فاشتيى أف يككف فييا فؤادهٍ   ما سمعنا بمف أحب العطػايا

طاء كيتمنى أف يككف قمبو مف جممة ما يعطي يعني أف ما يقكؿ لـ نسمع قبمو بجكادو يحب اإلع
أفاده مف العمؿ ىك مف نتيجة عقمو كقمبو كبنات فكره كعبر عف العمـ بالفؤاد ألف محمو الفؤاد كما 
قاؿ اهلل تعالى أف في ذلؾ لذكرل لمف كاف لو قمبه أم عقؿ فسمي العقؿ قمبا كلـ يعرؼ ابف جنى 

عنده إذا افاده إنسانا فقد كىب لو عقبل كلبا كفؤادا كىذا إنما يحسف لك ىذا فقاؿ الكبلـ الحسف الذم 
ذ أضافو إلى الممدكح فميس يجكز ما قاؿ   قاؿ فاشتيي أف يككف فييا فؤاد منكران كا 

 في مكافو أعرابوي أكرادهٍ   خمؽ اهلل أفصح الناس طرا

ناس كالمعنى أف يعني بافضؿ الناس كأفصحيـ الممدكح كالصحيح ركاية مف ركل أفصح ال
الفصاحة لمعرب كألىؿ البدك كافصح الناس في مكافو بدؿ األعراب بو أكراده يعني أىؿ فارس كلـ 

 يعرؼ ابف جنى ىذا كركل أفضؿ الناس 
  في زمافو كؿ النفكس جرادهٍ   كأحؽ الغيكث نفسا بػحػمػدو 

الحتياجيـ إليو جرادا أم كخمؽ أحؽ الغيكث بالحمد يعني الممدكح جعمو غيثا كجعؿ الناس كميـ 
فإف الجراد حياتو في الغيث كالكؤل كىذا قكؿ ابف جنى كأحسف مف ىذا كاصح أنو جعؿ الممدكح 
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غيثا لعمـك صبلحو كجعؿ الناس كميـ كالجراد لشيكع فسادىـ كألنيـ سبب الفساد يدؿ عمى صحة 
 ىذا قكلو 

  الـ كالبعث حيف شاع فسادهٍ   مثؿ ما أحدث النبكة في الع

كؿ لما شاع الفساد في العالـ بالناس الذيف جعميـ كالجراد خمؽ ابف العميد ليستدرؾ بو ذلؾ يق
الفساد كما أنو لما عـ الكفر كالشرؾ بعث اهلل النبييف مبشريف كمنذريف كىذا مف قكؿ الفرزدؽ، 

، عمى فترةو بعثت ألىؿ الديف عدال كرحمةن، كبرءان آلثار الجركح الككالـ، كما بعث اهلل النبي محمدان 
 ،  كالناس مثؿ البيائـً

 لًع فيو لـ يشنيا سػكادهٍ   زانت الميؿ غرة القمر الطا

لما ذكر عمكـى الفساد في الناس كالزماف ذكر أف ذلؾ الفساد ال يتعدل إليو كأنو سبب ألصبلحو 
 كالقمر يطمع فيجمك سكاد الميؿ كال يشينو ذلؾ السكاد 

  لى ربيا الرئيسو عبادهٍ دت إ  كثر الفكر كيؼ نيدم كما أه

 كقػيادهٍ  ًؿ فمنو ىبػاتػوي   كالذم عندنا مف الماؿ كالخي

يقكؿ أكثرت الفكر فيؾ كيؼ أىدم إليؾ شيئا كما ييدم العبيد إلى ربيا ككؿ ما كاف عندنا مف 
الماؿ كالخيؿ فمف عندؾ كىبتو كقدتو إلٌي كىذا مف قكؿ ابف الركمي، منؾ يا جنة النعيـ اليدايا، 

 فنيدم إليؾ ما منؾ ييدل، أ
  كؿ ميرو ميدانو إنشادهٍ   فبعثنا بأربعيف ميػاران 

الميار جمع مير يقاؿ مير كميار كأميار كالكثير ميار يعني أربعيف بيتا مف الشعر ميدافي كؿّْ 
 بيت إنشاده إم إذا أنشد عرؼ قدره كما أف المير إذا أجرم في الميداف عرؼ جريو 

 أربا ال يراهي فيمػا يزادهي   فيوعدد عشتو يرل الجسـ 

أم األربعيف عدد عشتو دعاء لو بأف يعيش ىذا العدد مف السنيف عمى ما عاشو ككاف ابف العميد 
قد جاكز السبعيف كناىز الثمانيف في ىذا الكقت كالمعنى زاد اهلل في عمرؾ ىذا العدد ثـ قاؿ 

كاف يراه فيما دكنو أم فميذا اخترت ىذا  كالجسـ ال يرل مف أرب العيش فيما زاد عمى األربعيف ما
 العدد فجعمت القصيدة أربعيف بيتا 
  مربط تسبؽ الجياد جيادهٍ   فارتبطيا فإف قمبا نماىػا
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مساكيا باالرتباط ليتجانس الكبلـ كقكلو أف قمبا  لما عبر عف األبيات بالميار عبر عف حفظيا كا 
بيات كصنعيا جياده تسبؽ جياد كؿ مربط كعني نماىا يعني قمب نفسو يقكؿ إف قمبا أنشأ ىذه األ

بالجياد األبيات أيضا ككرد عمى أبي الطيب كتاب أبي الفتح بف العميد يذكر سركره كشكقو إليو 
 فقاؿ إرتجاال 

 فدت يد كاتبػًو كػؿ يدٍ   بكتب األناـ كػتػاب كردٍ 

  كيذكر مف شكقًو ما نجدٍ   يعبر عما لػو عػنػدنػا

بر عف شكؽو نجدهي إليو أم إنا نشتاؽ إليو كما يشتاؽ ىك إلينا كيذكر مف شكقو أم ذلؾ الكتاب يع
 إلينا ما نجده مف الشكؽ إليو كركل ابف جنى لنا عنده 

  كأبرؽ ناقده ما انتقدٍ   فأخرؽ رائيو ما رأل

يقاؿ خرؽ الظبي إذا فزع كتحير ككذلؾ خرؽ الرجؿ كأخرقو كبرؽ إذا تحير فشخص بصره كأبرقو 
يقكؿ الذم رأل ىذا الكتاب حيره مف رآه مف حسف الخط كالذم انتقد لفظو أبرقو ما انتقده مف غيره 
 حسنو 

  خمقف لو في القمكب الحسدٍ   إذا سمع الناس ألػفػاظػو

 أم ألفاظو تحدث لو الحسد في القمكب فتحسده قمكبي السامعيف عمى حسف لفظو 
  األسدٍ  كذا يفعؿ األسدي ابف  فقمت كقد فرس الناطقػيف

جعؿ أحرازه خصؿ الفصاحة دكف غيره مف الناس كالفرس أم أنو كصؿ مف االستيبلء عمييـ إلى 
مثؿ ما يصؿ إليو األسد إذا فرس فريستو كلما كصفو بالفرس جعمو أسدا في باقي البيت ألف 

 الفرس مف أفعاؿ األسد كلك خرس المتنبي كلـ يصؼ كتاب أبي الفتح بف العميد بما كصؼ لكاف
خيرا لو ككأنو لـ يسمع قط كصؼ كبلمس كأم مكضعو لؤلخراؽ كاألبراؽ كالفرس في كصؼ 

األلفاظ كالكتب ىبل احتذل عمى مثؿ قكؿ البحترم في قكلو يصؼ كبلـ ابف الزيات، في نظاـ مف 
الببلغة ما شؾ امرؤ أنو نظاـ فريد، ككبلـ كأنو الزىر الضاحؾ في ركنؽ الربيع الجديد، مشرؽ 

السمع ما يخمفو عكده عمى المستعيًد، كمعافو لك فصمتيا القكافي، ىجنت شعر جركؿو  في جكانب
كلبيد، حزف مستعمؿ الكبلـ اختياران، كتجنبف ظممة التعقيد، أك ىبل ربع عمى ظمعو فمـ يكف معكرا 

  تبدك مقاتموي 
  ّْٓكقاؿ أيضا يكدع ابف العميد عند مسيره إلى بمد فارس سنة 
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  كال خفران زادت بو حمرةي الخد  ابان عمى الصدنسيت كما أنسى عت

يقكؿ نسيت كؿ شيء كال أنسى ما جرل بيني كبينو مف العتاب عمى الصدكد كال أنسى الذم غشيو 
عند العتاب مف الحياء الذم ازدادت بو حمرة كجيو كىـ كثيرا ما يذكركف ما جرل بينيـ كبيف 

سو قكليا يـك كدعت، كقد رحمت أجمالنا كىي كقؼ، الحبيب عند التكديع كما قاؿ اآلخر، كلست بنا
أأنت عمى العيد الذم كاف بيننا، فمسنا كحؽ اهلل عف ذاؾ نصدؼ، فقمت ليا حفظي لعيدؾ متمفي، 

كلكال حفاظ العيد ما كنت أتمؼ، كمثمو كثير كمف ركل نسيت بضـ النكف كاف معناه نسيني 
 نتائجو الحبيب كال أنسى ما جرل بيني كبينو مف العتاب ك 

  أطالت يدم في جيدىا صحبة العقدً   كال ليمة قصرتػيػا بػقػصػكرةو 

المرأة القصيرة كالقصكر المحبكسة في خدرىا الممنكعة مف التصرؼ مف القصر كىك الحبس كقد 
 ، بيف كثير تفسير القصيرة في قكلو، كأنًت التي حببًت كؿ قصيرةو، إليَّ كما تدرم بذاؾ القصائري

، يقكؿ ال أنسى ليمةن قصرت  عنيت قصيراتً  الحجاًؿ كلـ أرد، قصار الخطا شر النساء البحاتري
 عمٌي لطيب صحبتي مع ىذه القصيرة كمعانقتي إياىا حتى طالت صحبة اليد لمعقد في جيدىا 

  قربت بو عند الكداًع مف البعدً   كمف لي بيكـو مثؿ يـك كرىتػوي 

نما تمنى مثؿ ذلؾ اليـك ألنو قرب يقكؿ مف يكفؿ لي بأف يككف لي يكـه كيـك ال كداع الذم كرىتو كا 
بعد بعده لمتكديع كىـ أبدا يتمنكف مثؿ يـك التكديع ألف المكدع يحظى بالنظر كالتسميـ كما قاؿ 
، كانتظار اعتناقةو  آخر، مف يكف يكره الكداع فإني، أشتييو لعمًة التسميـ، إف فيو اغتناقةن لكداعو

، كيكأف قبمةه كغيب ةث شير، ىي أجدل مف امتناع مقيـ، كقاؿ أبك الطيب، ما زلت أحذر مف لقدكـً
 كداعؾ جاىدا، البيت 

  فقدت كلـ أفقد دمكعي كال كجدم  كأف ال يخص الفقد شيئا فػإنػنػي

يقكؿ كمف لي بأف اليككف الفقد مخصكصا فإنني فقدت الحبيب كلـ أفقد البكاء كال الكجد بتمنى أف 
 صكصا حتى إذا فقد الحبيب فقد الدمكع كالكجد أيضا يككف الفقد عمكما ال خ

ف كاف ال يغنى فتيبل كال يجدم  تمف يمد المستػيػاـ بػمػثػمػوً    كا 

ف كاف ذلؾ ال ينفعو كال يغني  يقكؿ ما ذكرتو ىك تمف ال حقيقة لو غير أف المستياـ يمتذ بالتمني كا 
ال فقٍد عشنا بيا زمنان رغدا، كقاؿ عنو شيئا كما قاؿ اآلخر، منى إف تكف حقِّا تكف أحسف ال منى، كا 

نما، تمنيتي منيا خطةن ال أناليا، كقاؿ آخر، كأعمـ أف كصمؾ  البحترم، تمنيت ليمى بعد فكتو كا 
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ليس يرجى، كلكف ال أقؿ مف التمني، كيمذ بمعنى يمتٌذ كيقاؿ لٌذ لي كذا أم طاب كلذذت كذا الذه 
كممتذ كالفتيؿ ما يككف في شؽ النكاة يضرب مثبل لمشيء  لذا كلذاذةن التذذتو التذه كىك لذ كلذيذ

 الحقير 
 الػقػدّْ  كلكنو غيظ األسير عمى  كغيظ عمى األياـ كالنار في الحشا

يقكؿ كلي غيظ عمى األياـ يمتيب في الحشا التياب النار كلكنو غيظ عمى ما ال يبالي بغيظي ألف 
 األسير عمى ما شد بو مف القٌد  األياـ ال تعينني كال ترجع إلى مرادم كىك كغيظ

ـي بػبػمػدةو    فآفةي غمدم في دلكقي كفي حدم  فإما تػرينػي ال أقػي

الدلكؽ سرعة أنسبلؿ السيؼ كخركجو مف الغمد يقاؿ سيؼ دالؽ كدلًؽ قاؿ ابف جنى يقكؿ إف الذم 
تنائي مطمبي ترينو مف شحكبي كتغيرم إنما ىك لمكاصمتي السير كالتطكاؼ في الببلد لبعد ىمتي ك 

كالسيؼ الحاد إذا أكثر سمو كأغماده أكؿ جفنو كليس مما ذكره شيء في البيت كؿ ذلؾ مما ىجس 
لو في خاطره فتكمـ بو كليس يككف الدلكؽ بمعنى السؿ كاإلخراج كال لمشحكب كالتغير كبعد اليمة 

الذم حدة حده ذكر في البيت كلكنو يقكؿ إف رأيتني منزعجا ال أقيـ فإف ذلؾ لمضائي كالسيؼ 
تخرجو مف غمده كنحك ىذا قاؿ ابف فكرجة قاؿ يعتذر مف قمة مقامو في البمداف يقكؿ كىذا مف 

 فعمي سببو أني كالسيؼ الحاد آكؿ جفني كأدلؽ منو 
  فأحرموي عرضي كأطعمو جمدم  يحؿ القنا يـك الطعاف بعقػكتػي

لعرضي يريد أنو إذا اصيب جمده  يقكؿ إذا كاف يـك الطعاف أطعمت الرماح جمدم كجعمتو كقايةن 
بالطعف كاف أىكف عميو مف أف يعاب عرضو باليدرب كىذا مف قكؿ جيـ بف شبؿ الكبلبي، أخك 

ـي،  ، كميـه كأما عرضو فسمي  الحرب أما جمدهي فمجرحه
  نجائبي ال يفكرف في النحس كالسعدً   تبدؿ أيامي كعيشػي كمػنػزلػي

ف مصمماتو ال يمتفتف إلى نحس كسعد فمي بسيرىا كؿ يـك يقكؿ ىذه النكؽ النجائب يمضيف بي
 منزؿ كعيش مبدؿ غير الذم كاف باألمس ككذلؾ المسافر لو كؿ يـك منزؿ كأصحاب 

  عمييف ال خكفا مف الحر كالبردً   كأكجو فتيافو حياءن تػمػثػمػكا

كجكىيـ بالمثاـ ال مف  يريد بالفتياف غممانو كالحياء مما يكصؼ بو الكراـ يقكؿ لشدة حيائيـ ستركا
 الحر كالبرد كالمعنى كتبدؿ أيامي أكجو الفتياف أم أنا أبدا اسير عمى ىذه اإلبؿ في ىؤالء الغمماف 

 الػكردٍ  كلكنو مف شيمة األسػد  كليس حياء الكجو في الذئب شيمةن 
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نما يك  صؼ ىذا مدح لمحياء يقكؿ الذئب المكصكؼ بالمعايب كالخبث ليس الحياء مف شيمتو كا 
بالقحة فيقاؿ أكقح ف ذئب كلكف الحياء مف شيـ األسد كذلؾ أنو في طبعو كرما كحياء فيقاؿ إف 

مف كاجيو كاحد النظر في كجيو استحيا منو األسد أف يفترسو كالمعنى أف حياءىـ ليس بمزرو بيـ 
 كما أنو ال يعيب األسد حياؤه يصفيـ بشدة األقداـ مع فرع الحياء 

  أجاز القنا كالخكؼي خير مف الكدّْ   قػكـو مػكدةه إذا لـ تجزىػـ دار 

قاؿ ابف جنى يقكؿ خافكا مف عدك اعتصمكا منو بالقنا قاؿ ابف فكرجة أيف ذكر خكفيـ العدك كأيف 
نما يقكؿ إذا لـ يمكنيـ أف يجتازكا عمى ديار بالمكدة حاربكا فييا كجازكىا ىذا  لفظ االعتصاـ كا 

أنيـ إذا بمغكا في أسفارىـ منازؿ قـك لـ يكف بينيـ كبيف سكانيا كبلمو كىك عمى ما قاؿ كالمعنى 
مكدة اجازتيـ رماحيـ فمـ يخافكا أىؿ تمؾ الناحية ثـ قاؿ كأف تخاؼ خير مف أف تحب ألف مف 

أطاعؾ خكفا منؾ فيك ابمغ طاعة ممف يطيعؾ بالمكدة كما تقكؿ العرب رىبكت خير مف رحمكت 
 أم ألف ترىب خير مف أف ترحـ 

 الجػد تكفر مف بيف الممكؾ عمى  يدكف عف ىزؿ الممكؾ إلى الذميح

يقكؿ ىؤالء الفتياف يجتنبكف عف اليازؿ مف الممكؾ يعني الذم يشتغؿ بالميك مف الطراد كشرب 
 الخمكر كيأتكف مف تكفر عمى الجد كترؾ اليزؿ يعني ابف العميد 

 األسػادك  يسر بيف أنياب األساكد  كمف يصحب اسـ ابف العميد محمد

 أم مف أجرل ذكره عمى لسانو أمكنو السير بيف أنياب الحيات كاألسكد لبركة اسمو 
  كيعبر مف أفكاىيف عمى درد  يمر مف السـ الكحي بعػاجػز

الكحي السريع كالدرد جمع أدرد كىك الذم ذىبت أسنانو يعني أف السـ السريع القتؿ ال يعمؿ فيمف 
 ى كأنيا درد يذكر اسمو كال أنياب األسكد حت

  فجاءتو لـ تسمع حداء سكل الرعد  كفانا الربيع العيس مف بػركػاتػو

يقكؿ كفانا حداء العيس ألف الرعد قاـ ليا مقاـ صكت الحادم فصار كأنو يحدك اإلبؿ كىذا مف 
 بركة الممدكح 

  كرعف بسبت في إناء مف الكرد  إذا ما استجبف الماء يعرض نفسو

استحيف الماء فركاه كرعف بسبت كفسر أف اإلبؿ استحيت الماء لكثرة عرض ركل ابف جنى إذا ما 
نفسو عمييا ثـ قاؿ كالسبت مشافرىا لمينيا كنقائيا قاؿ يقكؿ إذا مرت ىذه اإلبؿ بالمياه التي 
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غادرتيا السيكؿ فمكثرتيا صارت كأنيا تعرض أنفسيا عمى اإلبؿ فتشرب منيا كأنيا مستحيية منيا 
ف كاف ال عرض ىناؾ كال استحياء في الحقيقة كلكنو جرل مثبل لكثرة عرضيا نفك  سيا عمييا كا 

ككرعف شربف كاصمو مف ادخاؿ أكارع الشاربة في الماء لمشرب كجعؿ المكضع المتضمف لمماء 
لكثرة الزىر فيو كأنو إناء مف كرد ىذا كبلمو كمعنى البيت عمى ركايتو كتفسيره أنو يصؼ كثرة 

و كأنو أينما ذىب رأل الماء فكأنو يعرض نفسو عمى اإلبؿ كاإلبؿ تستحي مياه األمطار في طريق
مف كد الماء إذا كثر عرضو نفسو عمييا فتكرع فيو بمشافر كأنيا السبت كاألرض قد انبتت األزىار 
كاألنكار فكأنيا إناء لذلؾ الماء مف الكرد قاؿ أبك الفضؿ العركضي ما أصنع برجؿ ادعى أنو قرأ 

عمى المتنبي ثـ يركم ىذه الركاية كيفسر ىذا التفسير كقد صحت ركايتنا عف جماعة ىذا الديكاف 
منيـ محمد بف العباس الخكارزمي كأبك محمد بف أبي القاسـ الحرضي كأبك الحسف الرخجي كأبك 

بكر الشعراني كعدة يطكؿ ذكرىـ رككا، إذا ما استجبف الماء يعرض نفسو، كرعف بشيب أف 
كحكاية صكت مافرىا عند شرب الماء شيب شيب كمنو قكؿ ذم الرمة، تترشؼ اإلبؿ الماء 

تداعيف باسـ الشيب البيت ىذا كبلمو كليس ما قالو ابف جنى ببعيد عف الصكاب كالكرع في الماء 
بالسبت أحسف ألف مشفر اإلبؿ يشبو في صحتو كلينو بالسبت كىك جمكد تدبغ بالقرظ كمنو قكؿ 

فر، كسبت اليماني قده لـ يحرد، يقكؿ فتكرع فيو بمشافرىا التي طرفة، كخد كقرطاس الشآمي كمش
ىي كالسبت كشيب صحيح في حكاية صكت المشافر عند الشرب كلكف ال يقاؿ كرعت اإلبؿ في 

 الماء بشيب إذا شربتو كالسبت ىاىنا أكلى 

 رفد فمـ يخمنا جك ىبطناه مف  كأنا أرادت شكرنا األرض عنده

ألرض كالرفد العطاء يقكؿ كؿ مكضع نزلناه في طريقنا إليو أصبنا بو ماء أراد بالجك المتسع مف ا
 ككؤل ككأف األرض أرادت أف نشكرىا عنده تقربا إليو 

تيانو نبغي الرغائب  لنا مذىب العباد في ترؾ غيره  بالزىد كا 

تيانو مذىب الزىاد الذيف يزىدكف في الدنيا لينالكا  أكثر مما يقكؿ لنا في ترؾ غيره مف الممكؾ كا 
ترككا كأبقى في اآلخرة كذلؾ نحف إنما تركناىـ كأتيناىـ كأتيناه لعممنا إنا نصيب منو أكثر مما 

 نصيب مف سكاه فنحف نطمب الرغائب بزىدنا في غيره 
  بأرجاف حتى ما يئسنا مف الخمد  رجكنا الذم يرجكف في كؿ جنة
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نو محقؽ رجاء مف يرجكه فمثقتنا برجائنا أم رجكنا عنده مف النعـ ما يرجك العباد في الجنة أم أ
نما قاؿ ىذا النو جعؿ بمدتو  نرجكا ببمده ما يرجكه العباد في الدناف حتى ما يئسنا مف الخمكد كا 

 أرجاف كالجنة كالجنة مكعكده فييا الخمكد كلما كانت بمدتو كالجنة رجكنا فييا الخمكد 
  مف الطردً  تعرض كحشو خائفاتو   تعرض لمزكار أعػنػاؽي خػيمػوً 

يعني أ، خيمو تياب زكاره ألنو ييبييا ليـ فيي ككحش خافت طردا مف الصائد تتعرض ليـ عمى 
 خكؼو كنفارو 

  كركد قطان صٍـّ تشايحف في كردً   كتمقى نكاصييا المنايا مػشػيحةن 

صما  يقكؿ كتمقى المنايا خيمو مجدةن مسرعةن كما ترد القطا الماء إذا أسرعت في الكركد كجعميا
كيبل تسمع شيئا تتشاغؿ بو عف الطيراف فيككف أسرع ليا كمنو قكؿ ذم الرمة، ردم ردم كرد قطاةو 
قدامي عمى الغمراًت نفسي،  صمآ، كدريةو أعجبيا كردي الما، كالمشيحة المجدة كمنو قكؿ القائؿ، كا 

 كضربي ىامةى البطًؿ المشيًح، 
  لسيكؼي إلى اليندً إليو كينسبف ا  كتنسبي أفعاؿي السيكًؼ نفكسيػا

يقكؿ ابف جنى كذلؾ أف أفعاؿ السيكؼ أشرؼ مف السيكؼ فأفعاؿ السيكؼ تتشبو بأفعالو في 
مضائو كحدتو كينسبف السيكؼي إلى اليند أال ترل أنو يقاؿ سيؼ ىندم كسيؼ يمافو كفعؿ السيؼ 

اؼ كبلمو أشرؼ منو كذلؾ أنت أشرؼ مف اليند قاؿ ابف فكرجة قد غمط حتى ال أدرم أم أطر 
نما يقكؿ إنيا تنسب أفعاليا إيو أم تقكؿ ىذه الضربة  أقرب إلى المحاؿ كلـ يجًر ذكر لمتشبيو كا 

العظيمة مف فعمو ال مف فعمنا كىذا كقكلو، إذا ضربت بالسيؼ في الحرب كفو، البيت كالمعنى أنيا 
السيؼ العظيمة  نسبت الفعؿ إلى كفو كنسبت السيكؼ إلى اليند كىذا معنى لطيؼ يقكؿ أف ضربة

تنسب نفسيا إليو ألنيا حصمت بقكتو كتنسب السيؼ أيضا إلى اليند ألنيا دلت عمى جكدة عممو 
فالضربة قد دلت عمى قكة الضارب كدلت عمى جكدة السيؼ كليس في ىذا أ،ق أشرؼ مف اليند 

ا التفسير ككؿ ما قالو أبك الفتح في تفسير ىذا البيت ىذر محاؿه انتيى كبلمو كقد أحسف في ىذ
غير أنو لـ يبيف كيفية ىذا النسب كالمعنى أف الضربة بجكدتيا تدؿ عمى أنيا حصمت بكؼ 

الممدكح فالداللة ىي نسبة نفسيا إليو كدلت أيضا عمى أنيا حصمت بسيؼ ىندٌم أم قد اجتمع 
 فييا قكة اليد كجكدة النصؿ 

  الجدّْ أتى نسبه أعمى مف األب ك   إذا الشرفاء البيض متكا بقػتػكهً 
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الشرفاء جمع شريؼ كالبيض السادة الكراـ كمتكا تقربا يقاؿ فبلف يمت إلى فبلف بحرمة كقرابة 
كالقتك الخدمة يقاؿ قتا يقتك قتكا كمقتنى كينسب إليو فيقاؿ مقتكل كالجماعة مقتكيكف كيجكز حذؼ 

الى عمى بعض التشديد فيقاؿ مقتككف كمنو قكؿ عمرك، متى كنا ألمؾ مقتكينا، كىذا كقكلو تع
األعجميف يقكؿ إذا تقرب الكراـ إليو بخدمتو حصؿ ليـ نسبه أعمى مف نسب األب كالجد أم 

 صاركا بخدمتو أعز منيـ بأبييـ كأميـ 
 الرمدً  فما أرمدت أجفانوي كثرةي   فتنى فاتًت العدكل مف الناسو عينوي 

لى عينو عمى الناس عف دقائؽ أم سبقت عينو العدكل فمـ يعدىا الرمد كىذا مثؿه يقكؿ لـ يتعد إ
الكـر يقكؿ الناس عميه كأنت فيما بينيـ بصيره فبل يعديؾ عماىـ يريد أف عيكب الناس لـ يتعد 

 إليو كقد بيف ىذا فقاؿ 
  فقد جؿ أف يعدم بشيء كأف يعدم  كخالقيـ خػمػقػا كمػكضػعػا

الناس ال يغمبكف مرتبة أم ىك أجؿ مف أف يعدم بشيء مما في الناس كأف يعدم ىك أيضان ألف 
مف الفضؿ فبل يقدركف عمى أخذ أخبلقو فيك إذان ال يعدم أحد ما فيو مف األخبلؽ كالشريعة كلذلؾ 

 خالفيـ فييا.
  بمنشكرةو الراياًت منصكرًة الجندً   يغير ألكاف الميالي عمى الػعػدل

ح عساكره التي ىي منشكرة يغير عمى أعدائو الكاف الميالي كىي مظممةه فيصيرىا مشرقةن ببريؽ سبل
 الرايات منصكرة الجند 

  كتائب ال يردم الصباحي كما تردل  إذا أرتقبكا صبحان رأكا قبؿ ضػكئوً 

الردياف ضرب مف العدك كالمعنى أف عساكره يأتكف أعداءىـ قبؿ الصبح كيسرعكف إلييـ إسراعا 
 اليسرعو الصبح 

  بغكرو كال نجدً كاليحتمي منيا   كمبثكثةن التتقػي بػطػمػيعةو 

كرأكا كتائب متفرقةن في كؿ ناحية ال يمكنيـ أف يتقكىا بالطبلئع كال أف يحترزكا منيا بمنخفضو مف 
 األرض أك عاؿو منيا 

  مف الكثر غافو بالعبيًد عف الحشدً   يغصف إذا ما عدف في متفػاقػدو 

كلى عمى ىذه الركاية ركل ابف جنى يغضف أم يدخمف مف غاض الماء في األرض ىذا تفسيره كاأل
ف لـ يكف نقصانو بالدخكؿ  أف يفسر يغضف بالنقصاف فيقاؿ ينقصف كغاض الماء معناه نقص كا 
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في األرض كركل غيره يغصف مف الغكص كىك الدخكؿ في الشيء كالمتفاقد الذم يفقده بعضو 
ى مستغفو بعضا لكثرتيـ كالتفافيـ كما قاؿ اآلخر، بجمعو تضؿ البمؽ في حجراتو، كغافو بمعن

كالحشد الجمع يقكؿ سراياه إذا عادت إلى معظـ جيشو الذم يفقد فيو الشيء فبل يكجد كالمستغني 
بعبيد الممدكح عف أف يجمع الرجاؿ الغرباء إليو نقصت كقمت كثرتيا أم بالقياس إلى المعظـ 

 كاإلضافة إليو يريد أف ىذا الجيش الكثير كميـ عبيد الممدكح ليس أكباشا اخبلطا 
  فيف عميو كالطرائؽ في البردً   حثت كؿ أرضو تربةن في غباره

يقكؿ جيشو لبعد مف يسافر كيغزك يمر بأمكنةو مختمؼو ترابيا فيثير نقع كؿ مكاف فتختمؼ الكاف 
 غباره حتى تصير تمؾ االلكاف كطرائؽ البرد منيا أسكد كمنيا أحمر كمنيا أبيض كمنيا أصفر 

ال فاليدم ذا فما الميدم  فإف يكف الميدم مف باف ىػديوي    فيذا كا 

يقكؿ إف كاف الميدم في الناس مف ظير سمتو كصبلحو كىذاه فيذا الذم نراه ىك الميدم 
ف لـ يكف ىذا ىك المكعكد فما نراه نحف مف  المكعكد يمؤل األرض قسطا كعدال كما ممئت جكرا كا 

 طريقتو كسيرتو ىدنل كمو فما معنى الميدم بعد ىذا 

  كيخدع عما في يديو مف النقدً   ذا الزماف بذا الػكعػديعممنا ى

يقكؿ الزماف يعدنا خركج الميدم فيعممنا بكعدو طكيؿو كيخدعنا عما عنده مف النقد بالكعد يعني أف 
 الممدكح ىك الميدم نقدا حاضرا كما ينتظر خركجو كعده كتعميؿه كخداعه ثـ أكد ىذا الكبلـ فقاؿ 

  أـ الرشد شيء غائبه ليس بالرشدً   غائبه  ىؿ الخير شيء ليس بالخيرً 

يقكؿ ال ينبغي أف يعتقد في الخير كالرشد الحاضريف أنيما ليسا بخير كال رشدو كذلؾ ال ينبغي لؾ 
 أف يقاؿ ليس ابف العميد الميدمَّ كالميدم غيره كىذا استفياـ معناه اإلنكار 

  ذم كبدً  كأشجع ذم قمبو كأرحـى   أأحػـز ذم لػبٍّ كأكػـر ذم يدو 

أراد يا أحـز لبٍّ كحقو أف يقكؿ ذكم المب إال أنو أجرل قكلو مجرل مف أم يا أحـز مف لو لبّّ 
 كمف لفظو لفظ الكاحد 

  عمى المنبًر العالي أك الفرًس النيدً   كأحسف معتٍـّ جػمػكسػان كركػبةن 

قاؿ ابف جنى شبو إرتفاع  أراد كأحسف معتـ جمكسا عمى المنبر كركبةن عمى الفرس النيد كىك العالي
مجمسو بالمنبر ال أنو كاف ذا منبر خطيبا في الحقيقة قاؿ ابف فكرجة ظف أبك الفتح أف الخطبة 
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زراءؽ بو كما ضر ابف العميد أف يدعى لو المتنبي أنو يصعد المنبر فيخطب  عيبه بالممدكح كا 
 قكمو كما يفعؿ الخميفة كاإلماـً 

ـي بالجمًع بػينػنػ   فمما حمدنا لـ تدمنا عمى الحمدً   اتفضمت األيا

يقكؿ لما حمدنا األياـ باإلجتماع معؾ لـ تدـ لنا ذلؾ الحمد ألنيا أحكجت إلى الرحيؿ كاإلنصراؼ 
 عنؾ 

  جمالؾ كالعمـً المبرًح كالمجد  جعمف كداعي كاحدان لػثػبلثةو 

مف قكليـ برح الخفاء أم العمـ المبرح التاـ العزيز كقاؿ أبك الفتح ىك الذم يكشؼ عف الحقائؽ 
أنكشؼ األمر ىذا قكلو كلـ يصؼ أحده العمـ بالتبريح غير أبي الطيب إنما يقاؿ كجد مبرح 

 كيستعمؿ فيما يشتد عمى اإلنساف كالمعنى أنو يكدع بكداع الممدكح ىذه األشياء 
 يعيرني أىمي بإدراكيا كحػدم  كقد كنتي أدركتي المنى غير أنني

ذا أنفردت بو دكف أىمي كلـ أرجع  أم أدركت مف الغنى كنيؿ المراد مف الدنيا ما كنت أتمناه كا 
 إلييـ عيركني باإلنفراد بذلؾ 

  أرل بعدهي مف ال يرل مثمو بعدم  ككؿ شريؾو في السركر بمصبحي

ركل ابف جنى بمصبحي كىك بمعنى اإلصباح يقكؿ كؿ مف شاركني في السركر بمصبحي عنده 
مي كغيرىـ كرأل ما أكتيتو أرل بعده منؾ يا ابف العبيد إنسانا ال يرل ىك إذا اعتدت إليو مف أى

 مثمو بعد مفارقتي إياه ألنو ال نظير لؾ في الدنيا 
  أخمؼ قمبي عند مف فضموي عندم  فجد لي بقمبو أف رحمتي فإنػنػي

 يريد أنو يرتحؿ عنو كيخمؼ قمبو عنده لحبو إياه بكثرة إنعامو عميو 
  لقمتي أصابت غير مذمكمًة العيدً   ي إليؾ حػيكتػوي كلك فارقت جسم

يقكؿ لك أف نفسي فارقت حيكتيا كآثرتؾ عمى الحيكة لـ أنسبيا إلى سكء العيد قاؿ يمدح أبا شجاع 
 عضد الدكلة فانخسرك 

  لمف نأت كالبديؿي ذكراىا  أكًه بديؿه مف قكلتي كاىػا

رتيا، كمف بعد أرضو بيننا كسماء، ككاىا كممةي التعجب أكه كممة التكجع قاؿ، فأكًه لذكراىا إذا ما ذك
كاالستطابة كمف قكؿ أبي النجـ، كاىان لريا ثـ كاىان كاىا، يقكؿ كنت أتعجب مف طيب كصاليا 
فصرت أتكجع اآلف لفراقيا كصار التأكه بدال مف التعجب كقكلو لمف نأت أم ألجميا صار ىذا 
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ؿ ذكرل إياىا صار بدال لي منيا بعد أف فارقتني كيجكز أف بديبل مف ذلؾ كقكلو كالبديؿ ذكراىا يقك 
 يككف المعنى أف ىذا البدؿ الذم ىك التكجع ذكرل ليا أم كمما ذكرتيا تكجعت كقمت أكًه 

  كأصؿ كاىا كأكًه مرآىا  أكه مف ال أرل محاسنيػا

تكجع ليا أم إنما يقكؿ أتكجع لفقد النظر إلى محاسنيا كلك لـ أرىا ما كنت أتعجب منيا كال كنت أ
 أتاني ىذاف بسبب رؤيتيا 

  تبصري في ناظرم محياىا  شاميةه طالما خمكت بػيػا

ىذا يحتمؿ معنييف أحدىما أنو يريد فرط قربيا منو حتى أنيا منو بحيث ترل كجييا في ناظره كىذا 
بو حتى ترل عبارةه عف غاية القرب كاآلخر أنو أراد حبيا إياه فيي تنظر إلى كجيو كتدنك منو لح

  كجييا في ناظره 
نما قبمت بو فاىػا  فقبمت ناظرم تغالطني  كا 

يقكؿ قبمت مرآة عيني كغالطتني بذلؾ التقبيؿ ألنيا أرتني أنيا تقبمني كىي كانت تقبؿ فاىا ألنيا 
 كانت ترل فميا في ناظرم 

  كليتوي ال يزاؿ مأكاىا  فميتيػا ال تػزاؿ آكيةن 

بدا كليتيا ال تزاؿ تأكل إلى ناظرم كىذا يحتمؿ كجييف أحدىما أنو تمنى يقكؿ ليت ناظرم مأكاىا أ
القرب الذم ذكر كاآلخر أنو يرضى بأف يككف بصره مأكاىا مف حبو إياىا يقكؿ لك أكت إلى 

ناظرم فاتخذتو مأكنل ليا كاف ذلؾ منام كركل ابف جنى آكيةي ثـ احتج لمتذكير كاحتاؿ كالركاية 
 عمى التأنيث 

 إال فؤادا دىتو عيناىػا  ترجى سبلمتوي  كؿ جريحو 

 دىتو اصابتو يقكؿ مف أصابتو بعينيا فتيمتو لـ ترج سبلمتو 
  مف مطرو برقوي ثناياىا  تبؿ خدم كمما ابتسمت

قاؿ ابف جنى دؿ بيذا عمى أنيا كانت مكبةن عميو كعمى غاية القرب منو قاؿ ابف فكرجة أيظنيا 
عميو كمعنى البيت أف دمكعي كالمطر تبؿ خدم أم كمما كقعت عميو تبكي حتى ساؿ دمعيا 

ابتسمت بكيت فكاف دمعي مطره برقو بريؽ ثناياىا إذ كاف بكائي في حاؿ ابتساميا كقكلو أيضا، 
ظمت أبي كتبسـي ككقكؿ غيره، أبكي كيضحؾ مف بكام كلف ترل، عجبا كحاضر ضحكو كبكائي، 

، كنحك ىذا قكؿ الخكارزمي، عذيرم مف ضحؾو غدا   سبب البكا، كمف جنةو قد أكقعت في جينـً
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 أفكاىػا جعمتوي في المداـ  ما نفضت في يدم غدائرىا

أفكاه الطيب أخبلطو كاحدىا فيك يريد أف غدائرىا لكثرة ما استعممت فييا الطيب ينتفض منيا 
 الطيب يقكؿ ما نفضتو غدائرىا في يدم طيبت بو المداـ 

 ف لسف أشباىاعمى حسا  في بمد تضرب الحجاؿ بو

يقكؿ ىي في بمد الحساف المحبكسات في الحجاؿ كثيرة بذلؾ البمد كلسف أشباىا ليذه ألنيا 
تفضميف في الحسف كالجماؿ كيجكز أف يككف المعنى أف كؿ كاحدة منيف منفردة مف الحسف بما ال 

 يشاركيا فيو غيرىا فبل يشبو بعضيف بعضا 
  مكاىاكىف در فذبف أ  لقيننا كالحمكؿ سػائرة

يقكؿ ىؤالء الحساف لقيننا كقد سارت الركاب كىف لرقتيف كضيائيف در فصرف سرابا لما بعدف عنا 
كقاؿ ابف جنى أم أجريف دمكعا أسفا عمينا كقاؿ غيره سرف في البكادم سائرة كيجكز أف يككف 

 المعنى غبف عنا فإف الدر جامد كالذكب يسيمو 
ي  كؿ مياة كأف مقمتيا  اىاتقكؿ إياكـ كا 

كؿ امرأة مياة في الحسف ككأف مقمتيا تقكؿ لمناظريف إلييا احذركا أف تصيدكـ كتسبيكـ كالمعنى 
 أنيا مياة صائدة ال مصيدة 

 إذا لساف المحب سماىػا  فييف مف تقطر السيكؼ دما

يقكؿ فييف مف ىي منيعة ال يقدر العاشؽ عمى أف يذكرىا كلك ذكرىا لقطرت السيكؼ دما لكثرة 
 نعيا بسيؼ مف يم

 ككؿ نفس تحب محياىا  أحب حمصا إلى خناصرة

 يقكؿ أحب ما بيف ىذيف المكانيف فكؿ تحب مكاف حيكتيا كحيث نشأت بو 
 ناف كثغرم عمى حمياىا  حيث التقى خدىا كتفاح لب

 أم حيث اجتمعت لي ىذه الطيبات خد الحبيب كتفاح الشأـ كشرب المداـ عمى ىذيف 
  شتكت بالصحصحاف مشتاىا  يةكصفت فييا مصػيؼ بػاد

يقكؿ أقمت بيا صيفا كصيؼ البدكييف كأقمت بالصحصحاف شتاء كشتاء أىؿ البادية أم عمى 
 رسـ أىؿ البدك في الصيد كما ذكر بعده 

 أك ذكرت حمة غزكناىا  إف أعشبت ركضة رعيناىا
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أىؿ البادية في تتبع  ىذا البيت تفسير لمذم قبمو يقكؿ إذا أعشبت مكاف رعينا ذلؾ المكاف كعادة
ذا ذكر لنا قـك حمكا بمكاف غزكناىـ كأغرنا عمييـ كالحمة أسـ ألبيات كجماعة نزلكا  مساقط الغيث كا 

 بمكاف حي حبلؿ كىي جمع حمة 
  صدنا بأخرل الجياد أكالىا  أك عرضت عانة مقػزعة

قكؿ إذا ظير لنا قطيع العانة القطيع مف الحمر كالمقزعة المفرقة التي كالقزع كىي قطع السحاب ي
مف حمر الكحش صدنا بآخر خيمنا أكالىا يريد أف خيميـ سريعة تمحؽ آخرىا أكؿ القطيع كالمقزعة 
ركاية ابف جنى كقاؿ ابف فكرجة الذم ركاه الناس مفزعة بالفاء يعني إنيا قد فزعت فيك أخؼ ليا 

 كأشد عمى قابضيا 
  اىاتككس بيف الشركب عقر   أك عبرت ىجمة بنا تركػت

اليجمة مف اإلبؿ ما بيف السبعيف إلى ما دكنيا كالككس المشي عمى ثمث قكائـ يقكؿ إذا مر بنا 
 قطيع مف اإلبؿ عرقبناىا لمنحر فتركناىا تمشي بيف الشاربيف معرقبة 

  تجر طكلي القنا كقصراىا  كالخيؿ مطركدة كطػاردة

كفي لعبيـ بالرماح تجر الطكيمة منيا  يعني أنيا في مطاردة الفرساف بعضيا مطركد كبعضيا طارد
 كالقصيرة كالطكلى تأنيث األطكؿ كالقصرل تأنيث األقصر 

  ينظرىا الدىر بعد قتبلىا  يعجبيا قتميا الكػمػاة كال

أخبر عف الخيؿ كأضاؼ القتؿ إلييا كىك يريد أصحابيا كالمعنى يعجب فرساف الخيؿ قتميـ الكماة 
كثرة المغاكرة كفشك الحرب كطمب الثار قاؿ ابف فكرجة يقكؿ لك كاف كال يمبثكف أف يقتمكا بعدىـ ل

قتؿ األعداء بعده بقاء لكاف مف النعـ المغبكطة لكف الدىر ال ينظر القاتؿ بعد القتيؿ كأجاز ابف 
جنى أف يككف المعنى عمى األخبار عف الخيؿ عمى معنى يعجب خيمنا قتؿ الكماة قاؿ كالخيؿ 

احبيا ألنيا مؤدبة معممة فجاز أف تكصؼ بيذا كقكلو كال ينظرىا الدىر تعرؼ كثيرا مف أغراض ص
بعد قتبلىا قاؿ ألنو إذا قتؿ الفارس عقرت الخيؿ بعده كىذا ليس بشيء ألنو يريد بقتبلىا مف قتمتو 

كقتمو أصحابيا فيك يريد خيؿ القاتميف ال خيؿ المقتكليف كالمعنى أف أصحابيا يميتكنيا بالتعب 
 كثرة الركض بعد الذيف قتمكىـ فبل بقاء ليا بعدىـ كييمككنيا ب

  كسرت حتى رأيت مكالىا  كقد رأيت الممكؾ قػاطػبةن 

 يأمرىا فييـ كينػيػاىػا  كمف مناياىػـ بػراحػتػو
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يقكؿ رأيت الممكؾ كميـ بأجمعيـ كسرت في األرض كسافرت حتى رأيت أعظميـ الذم يحيى مف 
 بكفو يصرفيا فييـ كيؼ شاء شاء منيـ كيميت مف شاء كمناياىـ 
 دكلة فناخسرك شينشاىا  أبا شجاع بفارسو عضد اؿ

نما لذةن ذكػرنػاىػا  أساميان لـ تزده مػعػرفةن   كا 

نصب أساميا بفعؿ مضمر كأنو قاؿ ذكرت أساميا يعني ما ذكر قبؿ ىذا البيت قاؿ ابف جنى كىذا 
و كذلؾ أنيـ يقكلكف إنما يذكر الكصؼ كبلـ النحكييف في أحد ضربي الكصؼ تناكلو منثكرا فنظم

لبلسـ أما لبليضاح كي يتميز عف غيره أك لبلطناب كالثناء ككلؾ زيده الظريؼ تخصيص لو مف 
غيره كتمييز كقكلنا بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ثناء كاطناب كلـ نذكره لمتمييز كذلؾ قكلو أساميا قاؿ 

 عف غيره  إنما ذكرتو استمذاذا لمثناء عميو ال ألميزه بيا
  كما تقكد السحاب عظماىا  تقكد مستحسف الكبلـ لػنػا

يقكؿ ىذه األسامي محمكلة عمى المعاني فيي ترجمتيا تقكد إذا ذكرت ما كضعت لو فيحسف 
الكبلـ بيا كيجكز أف يريد بقكدىا مستحسف الكبلـ أنيا سبقت إلى الذكر فيي مقدمة معافو أذكرىا 

 السحاب الباقي  بعد كأصفو بيا كما يقكد معظـ
 أنفس أمكالو كأسػنػاىػا  ىك النفيس الذم مكاىػبػوي 

  لـ يرضيا أف تراه يرضاىا  لك فطنت خيمػو لػنػائمػوً 

 لك عممت خيمو جكده لـ ترض بأف يرضاىا الممدكح ألنو إذا رضييا كىبيا لزائريو فتفارؽ مربطو 
 إذا انتشى خمةن تبلفاىػا  ال تجد الخمر في مكارموً 

قكؿ ىك قبؿ الشرب متكـر بالبذؿ كالعطاء فبل يزيد تكرمو بشرب الخمر كليست في مكارمو خمة ي
ذا صحكت فما أقصر عف ندل، ككما عممت  تتبلفاىا الخمر كأكؿ ىذا المعنى لعنترة حيث يقكؿ، كا 

 شمائمي كتكرمي، كقريب مف ىذا قكؿ زىير، أخك ثقةو ال تيمؾ الخمر مالو، كلكنوي قد ييمؾ الماؿ
نائمٍو، كقكؿ أبي نكاس، فتنى ال تمكؾ الخمر شحمة مالًو، كلكف أيادو عكده كبكادم، كقكؿ البحترم، 

تكرمت مف قبؿ الكؤكس عمييـ، فما اسطعف أف يحدثف فيؾ تكرما، كألـ الصابي بقكؿ المتنبي فقاؿ 
لشباب محامد في بعض محاكراتو كلقد آتاه اهلل في اقتباؿ العمر جكامع الفضؿ كسكغو في عنفكاف ا
 اإلستكماؿ فبل تجد الكيكلة خمة تتبلفاىا بتطاكؿ المدل كثممةن تسدىا بمزايا الحنكة.

  فتسقط الراح دكف أدناىا  تصاحب الراح أريحيتػو
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األريحية النشاط لمكـر كالجكد يقكؿ إذا اجتمعت الراح مع نشاطو لمجكد فأدنى أريحيتو تجمب مف 
أف فعؿ أريحيتو فكؽ فعؿ الراح فبل تطيؽ الراح أف تسامي أريحيتو  السخاء ما ال تجمبو الراح أراد

 فإذا سامتيا سقطت دكنيا 
  ثـ تزيؿ السركر عقباىا  تسر طرباتػو كػرائنػو

أم إذا طرب عند الشرب سر طربو جكاريو المغنية ثـ عاقبة طربو تزيؿ سركرىف كذلؾ أنو ييبيف 
ب الجكارم أيضا كيزكؿ ممكو عنيف كذلؾ زكاؿ سركرىف الماؿ ثـ ال تزاؿ بو أريحية الجكد حتى تي
 كالكرينة الجارية المغنية كجمعيا الكرائف 

  قاطعة زيرىا كمثناىا  بكؿ مكىكبة مكلػكية

يزيؿ سركرىف بكؿ جارية قد كىبيا كىي تكلكؿ حزنا عمى فراقو كتقطع أكتار العكد غضبا لزكاؿ 
 ممكو عنيا

  جكد كؼ األمير يغشاىامف   تعكـ عـك القػذاة فػي زبػد

ىذه المكىكبة في جممة ما ييب كالقذاة في بحر مزبد يعمكىا كيغمبيا سائر ما كىب كما يعمك القذاة 
الزبد كتعكـ فيو كركل ابف جنى زبد كىك الكثير الزبد لكثرة مائو جعؿ ىذه الجارية في جممة ما 

 ييب كالقذاة في بحر مزبد 

 ستقؿ دنياىػاكنفسو ت  داف لو شرقيا كمعربيا

يعني شرؽ الدنيا كمغربيا يقكؿ إطاعة أىؿ الشرؽ كالغرب كنفسو تستقؿ جميع الدنيا ككذا كاف 
يقكؿ عضد الدكلة سيفاف في غمد محاؿ يعني أف الدنيا يكفي فييا ممؾ كاحد ككاف يقصد أف 

 يستكلي عمى جميع األرض 
  إشراؽ ألفاظو بمعناىا  تشرؽ تيجانو بغػرتػو

 كضع التاج عمى رأسو أشرؽ تاجو بإشراؽ كجيو كما تشرؽ ألفاظو بمعانييا يقكؿ إذا 
  مؿء فؤاد الزماف إحداىا  تجمعت في فؤاده ىػمػـ

استعار لمزماف فؤادا لما ذكر فؤاد الممدكح كالزماف أكسع شيء يقكؿ إحدل ىممو تمؤل الزماف فإذا 
 فاؽ كما ذكر في قكلو امتؤل الزماف بإحداىا لـ يظير باقي ىممو إال أف يقع ات

  أكسع مف ذا الزماف أبداىا  فإف أتى حظيػا بػأزمػنة
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يكؽ إف أتى بخت ىممو بزماف أكسع مما ترل أبدل تمؾ اليمـ كىذا كقكلو، ضاؽ الزماف ككجو 
 األرض عف ممؾ، 

 تعثر أحياؤىا بمكتاىا  كصارت الفيمقاف كاحدة

مط الجيش بالجيش حتى تصير الختبلطيما قاؿ أبك الفتح أم شف الغارة في جميع األرض فخ
نما يقكؿ قبمو بيتيف في قمبو  كالجيش الكاحد قاؿ أبك عمي ليس أبك الطيب في ذكر الغارة كشنيا كا 

ىمـ إحداىا أعظـ مف فؤاد الزماف فيك ال يبدييا ألنو ال يجد زمانا يسعيا فإف قضى ليا كجاء 
أظير تمؾ اليمـ كاجتمع أىؿ ىذا الزماف كأىؿ حظيا كبختيا بأزمنة أكسع مف ىذا الزماف حينئذ 

تمؾ األزمنة فصارا شيئا كاحدا كضاقت األرض بيـ حتى عثر حييا بميتيا لمزحمة ككثرة الناس 
كمثؿ ىذا في ذكر الزحمة قكلو أيضا، سبقنا إلى الدنيا البيت كأنث الفيمؽ عمى إرادة الكتيبة 

 كالجماعة 
 ألبياىػا تسجد أقماره  كدارت النيرات في فمؾ

لـ يأت ابف جنى كال ابف فكرجة في ىذا البيت بشيء يفيـ أك يتحصؿ كالمعنى أنو يريد بالنيرات 
كاألقمار ممكؾ الدنيا إذا عادكا كاجتمعكا في زماف كاحد كما ذكر فيما قبؿ كأراد بأبياىا عضد 

 الدكلة كمعنى سجكد األقمار خضكع الممكؾ لو فحينئذ يبدم ىممو 
 مثني عميو الكغا كخيبلىػا  قي السبلح بو اؿالفارس المت

يقكؿ ىك الفارس الذم يتقي جيشو بو سبلح األعداء أم يقدمكنو إلييـ كما يركل في الحديث عف 
عمي بف أبي طالب رضو قاؿ كنا إذا احمر الباس اتقينا برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فكاف 

 أقربنا إلى العدك 
  في الحرب آثارىا عرفناىا  لك أنكرت مف حػيائيػا يده

يقكؿ لك أف يده أنكرت جراحاتيا لعرفنا إنيا مف آثار يده ألف غيره ال يقدر عمى مثميا كىذا إخبار 
 عف اليد كالمراد بو صاحب اليد ال تكصؼ باإلنكار كال الحياء 

  كناقع المكت بعض سيماىا  ككيؼ تخفى التي زيادتػيػا

، زيادتيف سكط أك المراد بالزيادة ىاىنا السكط  كىك مأخكذ مف قكؿ المرار، كلـ يمقكا كسائد غير أيدو
جديؿ، يقكؿ كيؼ تخفى اليد التي سكطيا يقتؿ بو فكيؼ سيفيا كالناقع الثابت كيقاؿ سـ ناقع إذا 
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كاف ثابتا في نفس شاربو حتى يقتمو كالمعنى كيؼ تخفي آثار يدو سكطيا كالمكت بو مف عبلماتيا 
 و بسكطو قتمو يعني أنو مف ضرب

 كمػاتػاىػا دنيا كأبنائيػا  الكاسع العذر أف يتيو عمى اؿ

يقكؿ لك تاه عمى الدنيا كتكبر عمى أىميا لكاف لو العذر لبياف مزيتو عميو كلكنو لـ يفعؿ ذلؾ كما 
 قاؿ اآلخر، كما تزدىينا الكبرياء عمييـ، إذا كممكنا أف نكمميـ نزرا، 

  عدت نفسو سجاياىا لما  لك كفر العاممكف نعمتػو

يقكؿ لك لمتشكر نعمتو كقكبؿ إنعامو بالكفراف لـ يدع الجكد كال تركت نفسو سجيتو ألنو مطبكع 
عمييا كليس يعطي لمشكر حتى إذا لـ يشكر قطع العطاء كما قاؿ بشار، ليس يعطيؾ لمرجاء كال 

 الخكؼ، كلكف يمذ طعـ العطاء، 
 ىـ كال جػاىػامنعفةن عند  كالشمس ال تبتغي بما صنعت

ضرب لو المثؿ بالشمس فإف أكثر منافع الدنيا منيا تحصؿ ثـ ىي ال تبتغي بصنعيا منفعة عند 
 الناس كال جاىا كذلؾ أنيا مسخرة لتمؾ المنافع كذلؾ ىك مطبكع عمى الجكد كالكـر 

 كالجأ إليو تكف حدياىا  كؿّْ السبلطيف مف تكالىا

ضا مباريا يقكؿ ىك حديا الناس أم معارضه ليـ كمنو قكؿ حديا الشيء ما يككف متحديا لو معار 
عمرك، حديا الناس كميـ جميعا، مقارعةن بينيـ عف بنينا، يقكؿ كؿ أمر الممكؾ إلى مف يتكالىـ أم 
ال تخدميـ كدعيـ كمف يتكالىـ كيخدميـ كيكالييـ كالجأ إلى الممدكح تكف مثؿ السبلطيف كالممكؾ 

عظيف يا عبد اهلل صانع كجيا كاحدا تقبؿ عميؾ الكجكه كميا كركل كىذا مأخكذ مف قكؿ بعض الكا
حذياىا بالذاؿ عمى تصغير قكليـ ىك حذاء فبلف إذا كاف بإزائو كالمعنى تكف بإزآء السبلطيف أم 

 مثميـ 

ف بيا باىا  كال تغرنؾ اإلمارة فػي   غير أمير كا 

ف كاف يباىي بيا   يقكؿ ال تعتقد اإلمارة في غير كا 
  قد فغـ الخافقيف رياىا  الممؾ رب مممكةو فإنما 

يقاؿ قد فغمتو الرائحة إذا مؤلت خياشيمو يعني أف ذكر مممكتو قد مؤل الدنيا شرقا كغربا فيك الممؾ 
 عمى الحقيقة 

ـي العدل عنده كييجاىا  مبتسـه كالكجكه عػابػسةه    سم
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ا كاف الكجكه عابسةن لشدة الحاؿ كضيًؽ يعني أنو ال يبالي بعدكه احتقارا لو كثقةن بقكتو كشجاعتو فإذ
 األمر كاف ىك مبتسما كالحرب كالصمح مف األعداء عنده سكاء 

  كعبدهي كالمكحد البلىا  الناس كالعابديف آلػيةن 

يعني بعبده نفسو يقكؿ خدمتي مقصكرةه عميو فإنا في خدمتو كمف يعبد اهلل ال يشرؾ بو كال يرجك 
تمؾ الخدمة كالذيف يعبدكف اليةن مف دكف اهلل تعالى كقاؿ يمدحو غيره كمف خدـ سكاه لـ تنفعو 

 كيذكر في طريقو إليو شعبى بكافى 
 الػزمػاف بمنزلة الربيع مف  مغاني الشعب طيبان في المغاني

يريد شعب بكاف كىك مكضعه كثير الشجر كالمياه يعٌد مف جناف الدنيا كنير األبمة كسعد سمرقند 
ؿ ىذا المكاف في المنازؿ كالربيع في األزمنة يعني أنيا تفضؿ سائر كغكطة دمشؽ يقكؿ مناز 

 األمكنة طيبا كما يفضؿ الربيع سائر األزمنة 
  غريبي الكجًو كاليًد كالمسافً   كلكف الفتى العربيَّ فػييػا

يعني بالفتى العربي نفسو يقكؿ أني بيا غريب الكجو ال أعرؼ كغريب اليد ألف سبلحي الرمح 
عمؿ الرمح كأسمحة أىميا الرايات كالمزاريؽ فيـ يستعممكف ىذه األسمحة كغريب المساف كيدم تست

ألف لغتي العربية كىـ عجـ ال يفصحكف كيجكز أف يريد بغربة الكجو أنو أسمر المكف كغالب الكاف 
 العرب السمرة كأىؿ الشعب شقر الكجكه كغريب اليد ألنو يكتب بالعربية كىـ يكتبكف بالفارسية 

 سميمافه لسار بترجماف  عب جنةو لك سار فييامبل

جعؿ الشعب لطيبو كطرب أىمو مبلعب كجعؿ أىمو جنةن لشجاعتيـ في الحرب كالعرب إذا بالغت 
في مدح شيء نسبتو إلى الجف كقكؿ الشاعر، بخيؿو عمييا جنةه عبقريةه، كأخبر أف لغتيـ بعيدة عف 

مف يترجـ لو عف لغتيـ مع عممو بالمغات كفيمو قكؿ  اإلفياـ حتى لك أف سميماف أتاىـ الحتاج إلى
 الحكؿ 

ف كرمف مف الحرافً   طبت فرساننا كالخػيؿ حػتػى   خشيت كا 

يقاؿ طباه يطبيو كيطبكه طيبا كطبكا كأطباه إذا دعاه كمنو قكؿ كثير، لو نعؿ ال يطبى الكمب 
اني استمالت فمكبنا كقمكب خيمنا ريحيا، كالحراف في الدكاب أف تقؼ كال تبرح المكاف يقكؿ ىذه المغ

ف كانت خيمنا  ف تقؼ بيا فبل تبرح عنيا ميبل إلييا كا  بخصبيا كطيبيا حتى خشيت عمييا الحراف كا 
 كريمةن ال يعترييا ىذا الداء 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 733 

  عمى أعرافيا مثؿ الجمافً   غدكنا تنفض األغصاف فييا

ا المكاف كقع مف خمؿ الجماف خرز مف فضة يشبو الآللىء يريد أنو إذا سار في شجر ىذ
 األغصاف عمى أعراؼ خيمو مثؿ الجماف مف ضكء الشمس فكأف األغصاف تنفضو عمى أعرافيا 

 كجبف مف الضياء بما كفاني  فسرت كقد حجبف الشمس عني

نيا تحجب عنو حر الشمس كتمقى عميو مف الضياء ما  يريد أنو كاف يسير في ظؿ األغصاف كا 
 يكفيو 

 دنانيرا تفر مف البػنػافً   ثيابي كألقى الشرؽ منيا في

قاؿ أحمد بف يحيى الشرؽ الشمس يقاؿ طمع الشرؽ كال غاب الشرؽ شبو ما يتساقط عميو مف 
 ضكء الشمس بدنانير ال يمكف مسيا باليد 

  بأشربةو كقفف ببل أكاني  ليا ثمره تشير إليؾ منيا

كاقفةو ببل إناء الف ماءىا يرل مف كراء  يريد أف ثمارىا رقيقة القشر فيي تشير إلى الناظر بأشربةو 
 قشرىا كىذا منقكؿ مف قكؿ أبي تماـ، يخفى الزجاجة لكنيا فكأنيا، في الكؼ قائمةه بغير إناء 

  صميؿى الحمي في أيدم الغكاني  كأمكاه تصؿ بيا حػصػاىػا

 ا بيا أم بتمؾ األمكاه يعني بجريتيا كركل ابف جنى ليا أم ألجميا يعني ألجؿ جريتي

 لبيؽ الثرد صيني الجفافً   كلك كانت دمشؽ ثنى عناني

يقكؿ لك كانت ىذه المغاني الطيبة دمشؽ لثنى عناني إليو رجؿه ثريده ممبؽ كجفانيو صينية يعني 
الضافني ىناؾ رجؿ ذك مركة يحسف إلى الضيفاف ألنيا مف ببلد العرب كشعب بكاف مف ببلد 

عمى الممدكح قاؿ يقكؿ لك كانت ىذه المغاني كغكطة العجـ كحمؿ ابف جنى قكلو لبيؽ الثرد 
دمشؽ لرغبت عنيا كممت إلى الممدكح كليس األمر عمى ما قاؿ فإف البيت ليس بمخمص كلـ 

يذكر الممدكح بعد كالمعنى أنو يبيف فضؿ دمشؽ كأىميا كأحسانيـ إلى الضيفاف كخص دمشؽ مف 
طيب ككثرة النبات كاألشجار كيقكؿ شيء سائر الببلد ألف شعب بكاف مضاهو لغكطى دمشؽ في ال

 لبيؽ كلبؽ كالثرد جمع ثريد كركل ابف جنى بفتح الثاء عمى المصدر كقاؿ يريد بو الثريد 
 بو النيراف ندل الدخػافً   يمنجكجي ما رفعت لضيؼو 

حة يريد أنيـ يكقدكف النار لؤلضياؼ باليمنجكج كىك العكد الذم يتبخر بو كدخانيا ندلّّ يشـ منو رائ
 الند أم ىك يمنجكجي الذم ترفع بو النار كما قاؿ صيني الجفاًف 
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  كترحؿي منو عف قمبو جبافً   تحؿ بو عمى قمبو شػجػاعو 

قاؿ أبك الفتح يقكؿ يسر بأضيافو فتقكل نفسو بالسركر فإذا رحمكا عنو اغتـ قاؿ أبك عمٌي بف 
اؿ تحؿ بو عمى قمبو مسركرو كترحؿ فكرجة كأنو يظف انيما قمبا عضد الدكلة كلك أراد ما قاؿ لق

نما يريد أنؾ إذا حممت  منو عف قمبو مغمكـو فإما الشجاعة كالجبف فميما معنىن غير ما ذىب إليو كا 
بو كنت ضيفا لو كفي ذمامو فإنت شجاعي القمب ال تبالي بأحد كتفارقو كال ذماـ لؾ فأنت جباف 

البيت فالقمباف في البيت قمبا مف يحؿ بو تخشى منا لقيؾ كمثمو لو، كف نفكسا أممتؾ منيعةه، 
كيرحؿ عنو ىذا كبلمو كيجكز أف يككف القمباف لممضيؼ عمى غير ما ذكره ابف جنى يقكؿ تحؿ بو 
أنت أييا الرجؿ عمى قمب شجاع جرل عمى األطعاـ كالقرل غير بخيؿ ألف البخؿ جبف كىك خكؼ 

كظاىر المفظ يدؿ عمى أف القمبيف  الفقر كترحؿ منو عف قمبو جبافو خائؼو فراقؾ كراتحالؾ
لممضيؼ ألنو قاؿ تحؿ بو عمى قمبو كترحؿ عف قمبو فإذا جعمت القمبيف لمضيؼ فقد عدلت عف 
ظاىر المفظ كحكى لنا أبك الفضؿ العركضي عف االستاذ أبي بكر الخكارزمي أنو كاف يقكؿ يحؿ 

نزالو كيرحؿ عنو كىك يخاؼ أف ال ي جد مثمو قاؿ كليس لجبف بو الضيؼ كىك كاثؽ بكرمو كا 
 المضيؼ ىاىنا معننى فإنو لـ يقؿ مغمـك كالجبف غير الغـ 

 النكبندجاف يشيعني إلى  منازؿ لـ يزؿ منيا خياؿه 

نكبندجاف بمده بفارس يريد أنو يرل دمشؽ في النكـ فيك بفارس كخياؿ منازؿ دمشؽ يتبعو كالمعنى 
 د خياؿ حبيبو لو بدمشؽ كنكاحييا يأتيو في منامو أنو يحبيا كيكثر ذكرىا كيحمـ بيا كيجكز أف يري

ـي الكرؽ فييا  أجابتو أغانػي الػقػيافً   إذا غنى الحما

 يريد طيبيا كاجتماع أصكات القياف كالحماـ بيا فإذا غنت الحماـ أجابتيا القياف بغنائيا 
 البػياف إذا غنى كناحى إلى  كمف بالشعب أحكج مف حماـو 

إلى البياف مف حماميا في غنائيا كنكحيا ألنو ال بياف ليـ كال فصاحة فبل  يقكؿ أىؿ الشعب أحكج
يفيـ العربي كبلميـ كأخبر عف الحماـ بالغناء كالنكح ألف العرب تشبو صكت الحماـ مرة بالغناء 

 لنو يطرب كمرة بالنكح ألنو يشجي كنكحيا كغناؤىا مذككراف في أشعارىـ 
 ىما متابعدافكمكصكفا  كقد يتقارب الكصفاًف جدا

يقكؿ العجمة تجمع الحماـ كأىؿ الشعب كالمكصكؼ بيا مختمؼ ألف اإلنساف غير الحماـ فأىؿ 
 الشعب بعدكا باإلنسانية عف الحماـ ككصفيما في اإلستعجاـ متقاربه 
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  أعف ىذا يساري إلى الطعافً   يقكؿ بشعب بكافو حصانػي

منو إلى الحرب أعف ىذا المكاف يسار إلى أم فرسي يقكؿ لي بيذا المكاف منكرا عمٌي السير 
 المطاعنة كمعنى اإلستفياـ ىاىنا اإلنكار 

  كعممكـ مفارقةى الجنافً   أبككـ آدـه سف المعاصي

يقكؿ السنة في اإلرتحاؿ عف األماكف الطيبة كفي معصية اهلل تعالى سنيا لكـ أبككـ آدـ حيف 
نما ذكر ىذا لكي يتخمص إل ف طاب عصى فأخرج مف الجنة كا  ى ذكر الممدكح فيقكؿ ىذا المكاف كا 

ف طاب البيت   فإني لـ أعرج بو لما كاف سبيمي إليو كما قاؿ أيضا، ال أقمنا عمى مكافو كا 
  سمكت عف العباد كذا المكافً   فقمت إذا رأيت أبا شػجػاعو 

  إلى مف ما لو في الخمؽ ثاني  فإف الناس كالػدنػيا طػريؽه 

 في القصد إليو ككذلؾ جميع الدنيا  يعني أنيـ كميـ يترككف

 كتعميـ الطراد ببل سنػافً   لقد عممت نفسي القكؿ فييـ

يقكؿ عممت نفسي القكؿ في الناس بالشعر في مدائحيـ كما يتعمـ الطعاف أكال بغير سناف ليصير 
تو المتعمـ ماىرا بالطعاف كالسناف كذلؾ أنا تعممت الشعر في مدح الناس ألتدرج إلى مدحو كخدم

 كيركم لو عممت أم ألجمو كىك أظير في المعنى 
 كليس لغير ذم عضدو يدافً   بعضد الدكلة امتنعت كعزت

يقكؿ الدكلة امتنعت بعضدىا كعزت كال يد لمف ال عضد لو كال يدفع عف نفسو مف ال يد لو 
 كالمعنى أنو لمدكلة يد كعضد بو تدفع عف نفسيا 

 الػمػدافً  ف السمػركالحظ م  كال قبض عمى البيض المكاضي

يقكؿ مف ال يداف لو لـ يقبض عمى السيكؼ كلـ يطعف بالرماح ألنو ال يتأتى ذلؾ منو كالمعنى أف 
غيره ال يقـك مقامو في الدفع عف الدكلة ألنو عضدىا كمف ال عضد لو ال يد لو كمف ال يد لو لـ 

ا كيركم بالطاء غير يضارب كلـ يطاعف كقكلو كالحظ مف السمر أراد كالحظ مف الطعاف بي
 معجمة كىك خفض الرماح لمطعف 

  ليـك الحرب بكرو أك عكافً   دعتو بمفزع األعضاء منيا

كركل ابف جنى بمكضع األعضاء كقاؿ أم دعتو السيكؼ بمقابضيا كالرماح بأعقابيا ألنيا 
اضع مكاضع األعضاء منيا كحيث يمسؾ الضارب كالطاعف قاؿ كيحتمؿ أف يريد دعتو الدكلة بمك 
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األعضاء مف السيكؼ كالرماح أم اجتذبتو كاستمالتو قاؿ ابف فكرجة ىذا مسخ لمشعر ال شرح كال 
قاؿ الشاعر إال بمفزع األعضاء يعني دعتو الدكلة عضدا كالعضد مفزع األعضاء كأنو شرح قكلو 

بعضد الدكلة امتنعت كعزت انتيى كبلمو كىك عمى ما قاؿ يريد أف الدكلة سمتو عضدىا كىي 
مفزع األعضاء ألف األعضاء عند الحرب تفزع إلى العضد كالعضد ىي الدافعة عنيا المحامية 

 لسائر األعضاء كقكلو بكر ىك صفة لمكصكؼ محذكؼ كأنو قاؿ ليـك حربس حرًب بكر أك عكاف 
  كال يكنى كفناخسر كاني  فما يسمى كفناخسر مسـو 

أحد باسـو كال بكنيةو ىك مثمو كأراد بالمسمى أسمى كسمى بمعننى أراد أنو ال نظير لو فما يدعى 
 كالكاني الداعي باألسـ كالكنية 

  كال اإلخباًر عنو كال العيافً   كال تحصى فضائموي بػظػفٍّ 

يريد أف الظف عمى سعتو ككذلؾ األخبار ال يحيطاف بكصفو ككاف حقو أف يقكؿ عنيا لكنو عمقو 
 بو ألقامة الكزف أراد كال اإلخبار عنو بيا 
 كأرضي أبي شجاع مف أمافً   أركض الناس مف تربو كخكؼو 

أركض في جمع أرض قياسه ال سماعي كنص سيبكيو عمى أف العرب ال تجمع األرض جمع تكسير 
قاؿ كاستغنكا عف تكسيرىا بأرضات كأرضيف عمى أف أبا زيد قد حكى في جمع أرض أركض كأراد 

مف التراب كالخكؼ جميعا ألف الخكؼ مبلـز ليا بالناس ىاىنا الممكؾ يقكؿ أرض الممكؾ مخمكقة 
كغير مفارقيا فكأنيا خمقت منو كما خمقت مف التراب كقكلو تعالى خمؽ اإلنساف مف عجؿو لما كاف 
في أكثر أحكالو عجبل صار كأنو مخمكؽ مف عجمة كأرض الممدكح كأنيا مخمكقة مف األماف لمزـك 

 حي مممكتو ىيبةن لو كخكفا منو األمف ليا كالمعنى أف أحدا ال يعيث في نكا
  كيضمف لمصكارـً كؿ جاني  يذـ عمى المصكص لكؿ تجرو 

تجر جمع تاجر مثؿ شرب جمع شارب لكف المتنبي أجرل التجر مجرل الكاحد ذىابا إلى أنو كاحد 
التجار يقكؿ يجير التاجريف عمى المصكص أم يحفظيـ منيـ فبل يخافكف المصكص كيضمف 

 جنايةن أم يقتمو  لسيكفو كؿ مف جنى
  دفعفى إلى المحاني كالرعافً   إذا طمبت كدائعيػـ ثػقػاتو 

يقكؿ كدائع التجار محفكظة في محاني األكدية كرعاف الجباؿ فكأنيا عند ثقاتو أمناء أم إذا 
 ترككىا ىناؾ أمنكا كلـ يخافكا 
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  تصيح بمف يمر أما تراتي  فباتت فكقيف ببل صحػابو 

تجار فكؽ المحاني كالرعاف ظاىرةن لمناظريف ككأنيا تقكؿ لمف مر بيا أما يقكؿ باتت بضائع ال
 تراني يعني ال حرز دكنيا إنما يحفظيا ىيبتوي 

  لكؿٍّ أصَـّ صؿٍّ أفعكافً   رقاه كؿ أبيض مشرفيٍّ 

الصؿ ضرب مف الحيات كاألفعكاف الذكر منيا جعؿ المصكص كاألفاعي كجعؿ سيكفو رقنى لتمؾ 
 ف الحية تدفع بالرقية كذلؾ ىك يدفع المصكص بسيكفو األفاعي فكما أ

  كال الماؿ الكريـ مف اليكافً   كما يرقي ليػاهي مػف نػداهي 

 يحض عمى التباقي بالتفاني  حمى أطراؼ فارس شمرمّّ 

قاؿ ابف جنى شمرم منسكب إلى شمر كىك مكضع قاؿ كالمعنى أنو يقكؿ ألصحابو افنكا أنفسكـ 
عركضي ىذا التفسير في ىذا المكضع ظاىر اإلستحالة كلكنو يقكؿ حمى فارس ليبقى ذكركـ قاؿ ال

يقتؿ الخراب كالمصكص فاعتبر غيرىـ فمـ يؤذكا الناس كلـ يستحقكا القتؿ فبقكا يعني أنو إذا صؿ 
أىؿ الفساد كاف في ذلؾ زجر لغيرىـ فيصير ذلؾ حثا ليـ عمى اغتناـ التباقي كىك مف قكلو تعالى 

اص حيكةه كالشمرم الكثير التشمر كاإلنكماش كلـ يكف عضد الدكلة مف مكاف يقاؿ كلكـ مف القص
لو شمر كال سمعنا بو كال مدح لو في أف يككف مف شمر أك غيره كأراد بالتباقي كالتفاني البقاء 

كالفناء كالذم ذكره ابف جنى غير بعيد يجكز أف يككف المعنى عمى ما قاؿ ألف ما بعد البيت يدؿ 
 كىك قكلو  عمى ذلؾ

  سكل ضرب المثالث كالمثاني  بضربو ىاج أطرابى المػنػايا

يقكؿ حمى أطراؼ فارس بضربو يطرب المنايا فيحركيا لكثرة مف يقتميـ كذلؾ الضرب سكل 
 ضرب اكتار العكد يريد أنو يضرب بالسيكؼ كال يميؿ إلى ضرب العكد 

 فً الحيقطا كسا البمداف ريش  كأف دـ الجماجـ في العناصي

العناصي جمع عنصكة كىي الشعر في نكاحي الرأم كمنو قكؿ أبي النجـ، أف يمس رأسي أشمط 
العناصي، كالحيقطاف ذكر الدراج كريشو ألكفي أم مف كثرة مف قتميـ مف الناس كتفرقت شعكرىـ 

 المتمطخة بدمائيـ كاف الببلد كساىا بريش الدراج ذلؾ الدـ في تمؾ الشعكر 
  لما خافت مف الحدؽ الحسافً   شؽ فييافمك طرحت قمكب الع
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أراد قمكب أىؿ العشؽ كالمعنى أف األمف قد عـ ببلد فارس حتى لك كانت قمكب العشاؽ فييا لما 
 خافت سياـ احداؽ الحساف 

  كشبميو كال ميرم رىافً   كلـ أر قبمو شبمي ىزبػرو 

 في المسابقة إلى غاية الكـر يريد بالشبميف كلديو كجعميما كشبمي أسد في الشجاعة كميرم رىاف 
  كأشبو منظران بأبو ىجافً   أشد تنازعا لكريـ أصػؿو 

يقكؿ لـ أر قبميما كلديف أشد تجاذبا ألصؿ كريـ يعني أف كؿ كاحد منيما يجاذب صاحبو كـر 
األصؿ فيريد أف يككف أكـر مف صاحبو بأف يككف حظو أكفر مف كـر أصمو كلـ أر كلديف أشبو 

 يـ خالص النسب منيما بأبو كر 
  فبلفي دؽ رمحا في فبلفً   كأكثر في مجالسًو استماعا

الضمير في مجالسو يعكد إلى أب أم لـ أر كلديف اكثر استماعا في مجالس األب دؽ فبلف رمحا 
 في فبلف منيما يعني ال يجرم في مجمس ابييما غير ذكر المطاعنة فيما ال يسمعاف غير ذلؾ 

  فقد عمقا بيا قبؿ األكافً   كأكؿ رأيةو رأيا المعالي

رأيةه فعموي مف الرأم يقكؿ أكؿ شيء رأياه المعالي فقد عشقاىا قبؿ أكاف العشؽ كركل ابف جنى 
كأكؿ داية كىي الظئر كالمعنى أف المعالي تكلت تربيتيما فيما يميبلف إلييا كحبانيا حب الصبي 

 لمف رباه 
 فؾ عانيإغاثةي صارخو أك   كأكؿ لفظةو سمػعػا كقػاال

  فكيؼ كقد بدت معيا اثنتافً   ككنت الشمس تبير كؿ عيفو 

أم شماف يعني كلديو يقكؿ كنت شمسان تغمب كؿ عيف ببيائؾ كجمالؾ فكؼ اآلف كقد ظيرت مف 
 كلديؾ شمساف أخرياف 

 بضكئيما كال يتحاسػدافً   فعاشا عيشةى القمريًف يحيى

 كال يككف بينيما تحاسد كاختبلؼ أم كانا كالشـو كالقمر يحيا الناسي بضكئيما 
 كال كرثا سكل مف يقتبلفً   كال ممكا سكل ممؾ األعادم

ىذا دعاء ألبييما بالحياة يقكؿ ال ممكا ممكؾ كال ممكا إال ممؾ األعادم كال كرثاؾ إما كرثا مف 
 يقتبلنو مف األعداء 

  لو يا أم حركًؼ أنيسيافً   ككاف ابنا عدكٍّ كػاثػراه
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حرؼ كىك مكبر فإذا صغرتو قمت أنيسياف فزاد عدد حركفو كصغر معناه يقكؿ إنساف خمسة أ
عدكؾ الذم لو ابناف فيكاثرؾ بيما كاف زائديف في عدده ناقصيف مف حسبو كفخره باف يككنا 

 ساقطيف خسيسيف كياأم أنيسياف يزيداف في عدد الحركؼ كينقصاف مف معناه 
  ى الجنافً يؤديو الجناف إل  دعاء كالثنػاء بػبل رياء

يقكؿ ىذا الذم ذكرتو دعاء كىك ثناء مف كجد كال رياء في ىذا الدعاء ألنو اخبلص مف القمب إلى 
 القمب يخرج مف قمبي فتفيمو بقمبؾ كتعمـ أنو اخبلص ال رياء فيو 

  كأصبح منؾ في عضبو يماني  فقد أصبحت منو فػي فػرنػد

السيؼ كذلؾ يدؿ عمى جكدتو كذلؾ شعرم يدؿ شبو الممدكح بسيؼ يمافو كشبو شعره بفرند ذلؾ 
 عمى كرمؾ كجكدؾ 

 ىراء كالكبلـً ببل معاني  كلكال ككنكـ في الناس كانكا

أم بكـ صار لمناس معنى يريد أف المعاني تكجد فييـ كغيرىـ كالمغك مف الكبلـ الذم ال معنى لو 
 كىذا كقكلو كالجير لفظ كأنت معناه كقاؿ يمدحو كيذكر الكرد 

 أنؾ صيرت نػثػره ديمػا  صدؽ الكرد في الذم زعماقد 

نما استدؿ بحالو عمى أنو لك زعـ لقاؿ ىذا كأنو نثره كما  كاف قد نثر الكرد كالكرد لـ يزعـ شيئان كا 
 ينثر المطري 

  بحر حكل مثؿ مائًو عنما  كأنما مازج اليػكاء بػو

ريد كثرة الكرد في اليكء شبيو ببحرو جمع كأف اليكاء مازجو بذلؾ الكرد المفرؽ فيو بحر مف العنـ ي
 مف العنـ مثؿ مائو في الكثرة كيركم مائج 

  ككؿ قكؿو يقكلوي حكما  ناثره ناثر السيكؼ دمان 

يقكؿ الذم نثر ىذا الكرد ينثر السيكؼ أم يفرقيا في أعدائو كىي دـ أم متمطخة بو فكأنيا دـ 
ؼ متمخطة بالدـ كناثر كؿ ما يقكلو بالحكـ أم كجعؿ الدـ في مكضع الحاؿ كأنو قاؿ ناثره السيك 

إذا قاؿ قكال قاؿ حكمةن كمف نصب كؿ قاؿ ابف جنى نصبو ألنو عطفو عمى المعنى كما تقكؿ ىذا 
 ضارب زيدو كعمرا كمنو قكلو تعالى كجاعؿ الميؿ سكنا كالشمس عمى معنى كجعؿ الشمس 

 كالنعـ السابغات النقػمػا  كالخيؿ قد فصؿ الضياع بيا
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يقاؿ فصؿ العقد إذا نظـ فيو أنكاع الخرز فجعؿ كؿ نكع مع نكع ثـ فصؿ بيف األنكاع بذىب أك 
شيء آخر ىذا ىك األصؿ في تفصيؿ العقكد ثـ يسمى نظـ العقد تفصيبل فيقاؿ عقد مفصؿ إذا 

كاف منظكما كمنو قكؿ امرء القيس، تعرض أثناء الكشاح المفصًؿ، كالمعنى أنو جمع ىذا األشياء 
لخيؿ أم تمكف مف جمعيا بالخيؿ كجعؿ جمعيا تفصيبل ألنيا أنكاع فجعؿ ذلؾ كتفصيؿ العقد با

كالمعنى أنو ينثر الخيؿ أم يفرقيا في الغارة ثـ ذكر أنو جمع بيا ىذه األشياء التي ذكرىا مف النعـ 
 ألكليائو كالنقـ العدائو 

  أحسف منو مف جكدىا سمما  فميرنا الكرد إف شػكػا يدهي 

ركاية ابف جنى كغيره يركيو أحسف مف جكدىا إذا سمما أم فميرنا أحسف مف الكرد إذا سمـ مف  ىذه
 كجكدىا يعني أنو ينثر الدراىـ كالدنانير كال تسمـ مف جكد يده كىي أحسف مف الكرد 

نما عكذت بؾ الكرمػا  كقؿ لو لست خير ما نثرت  كا 

نما جعمتؾ عك   ذةن لمكـر أم قؿ لمكرد لست خير ما نثرت يده كا 
  أصاب عينا بيا تصاب عمى  خكفا مف العيف أف تصاب بيا

ركل ابف جنى بيا يعاف مف قكليـ عيف الرجؿ فيك معيفه كمعيكف إذا أصابتو العيف يقكؿ أعمى 
اهلل عينا يعاف بيا كىذه قطعة في نثر الكرد غير مميحةو كليس المتنبي مف أىؿ األكصاؼ كىي 

ـ أبي الفتح بف العميد كقاؿ أيضا يمدحو كقد كرد عميو الخبر بإنيزاـ كالقطعة التي كصؼ فييا كبل
 كىسكذاف الكردم 

  نبكي كترـز تحتنا اإلبؿي   أثمث فإنا أييا الطػمػؿ

أثمث أم كف ثالثا مف قكليـ ثمثت الرجميف أثمثيما إذا صرت ثالثيما كاألرزاـ حنيف الناقة يقكؿ 
ألحبة فإنا نبكي كاإلبؿ ترـز بحنيف كالبكاء كمف ىذا قكؿ لمطمؿ كف ثالثنا في البكاء عمى فقد ا

 التيامي، بكيت فحنت ناقتي فأجابيا، صييؿ جكادم حيف الحت ديارىا، 
 إف الطمكؿ لمثميا فعؿ  أكال فبل عتب عمى طمؿ

أك ؿ تبؾ فبل عتب عميؾ في ترؾ البكاء فإف الطمكؿ فاعمة لمثؿ ىذه الفعمة مف ترؾ المساعدة 
 ألنو ليس مف عادتيا البكاء  عمى البكاء

  بي غير ما بؾ أييا الرجؿ  لك كنت تنطؽ قمت معتذرا

 يقكؿ لمطمؿ لك كنت ذا نطؽ العتذرت في ترؾ البكاء بما ذكر في قكلو 
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  لـ أبؾ أني بعض مف قتمكا  أبكاؾ أنؾ بعض مف شغفكا

كني بارتحاليـ عني كالقتيؿ أم لقمت لي الذم بي أكثر مما بؾ ألنيـ شغفكؾ حبا فأذىبكا قمبؾ كقتم
 ال يقدر عمى البكاء 

 أياميـ لديارىػـ دكؿ  إف الذيف أقمت كارتحمكا

ىذا مف كبلـ الطمؿ أيضا يقكؿ إف الذيف ارتحمكا كأقمت بعدىـ أك أقمت عمى خطاب المتنبي 
 ديارىـ تعمر بنزكليـ أياـ مقاميـ كتخرب بارتحاليـ ىذا معنى قكلو أياميـ لديارىـ دكؿ 

  معيـ كينزؿ حيثما نزلكا  لحسف يرحؿ كمما رحمكاا

 بدكية فتنت بيا الحمػؿ  في مقمتي رشأ تديرىمػا

يقكؿ الحسف في مقمتيف مستعارتيف مف رشأ تديرىما امرأة بدكية صارت الحمؿ كىـ القـك الذيف حمكا 
 معيا مفتكنيف بيا لحسنيا 

 كصدكدىا كمف الذم تصؿ  تشكك المطاعـ طكؿ ىجرتيا

ريد أنيا قتيف قميمة الطعـ كذلؾ يحمد في النساء فالمطاعـ كىي األطعمة تشكك أنيا ىجرتيا ثـ ي
 قاؿ كمف تكاصمو ىذه أم أف ىجرت الطعاـ فإنيا ال تكاصؿ أحدا كاليجر مف عادتيا 

 تركتو كىك المسؾ كالعسؿ  ما أسأرت في القعب مف لبف

ف  الذم أبقتو مف شرابيا في القدح مف المبف تركتو مسكا كعسبل يريد عذكبة ريقيا كطيب نكيتيا كا 
 سكرىا كالمسؾ كالعسؿ كما مبتدأ كتركتو الخبر كما تقكؿ زيد ضربو عمرك 

 أعممتني أف اليكل ثمؿي   قالت أال تصحك فقمت ليا

أم قالت لي عاذلةن عمى العشؽ أال تصحك مف بطالتؾ فقمت ليا أخبرتني في فحكل كبلمؾ حيف 
ف اليكل سكر ألف الصحك ال يككف مف غير السكر كىذا إشارة إلى أنو كاف أمرتني بالصحك أ

نيا نبيتو عمى أنو سكراف مف اليكل   غافبل عف حاؿ نفسو لشدة ىيمانو كا 
  كبرزت كحدؾ عاقوي الغزؿي   لك أف فناخسر صبػحػكػـ

الغزؿ قاؿ ابف صبحكـ أتاكـ صباحا لمغارة قاؿ ابف جنى ما أحسف ما كنى عف اإلنيزاـ بقكلو عاقو 
فكرجة لك كانت ىذه إحدل السعالي لما ىزمت أحدا فكيؼ عضد الدكلة كما كجو اليزيمة عمف 

نما ىذا كصؼ لعضد الدكلة بالرغبة عف النساء  تكصؼ بالحسف كقاؿ فييا بدكية فتنت بيا الحمؿ كا 
أتى بالغاية في كالتكفر عمى الجد ثـ لما بالغ في الكصؼ ىذا كأراد الخمكص مف الغزؿ إلى المدح 
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ذكر حسنيا حتى لك أف عضد الدكلة مع جده كتكفره عمى تدبير الممؾ تعرضت لو ىذه المرأة 
لقدحت في قمبو غزال عاقو عف الرجكع عنيا أال تراه يقكؿ بعده ما كنت فاعمةن كضيفكـ البيت 

نما تتفرؽ حين نما غمط لما سمع قكلو كتفرقت عنكـ كتائبو كا  ئذو عنيـ فكيؼ يضاؼ المنيـز كا 
 لتكفرىا عمى الغزؿ كالميك كلذة الظفر بالحبيب 

 إف المبلح خكادعه قتػؿي   كتفرقت عنكـ كػتػائبػوي 

ـي    ممؾي الممكًؾ كشأنؾ البخؿي   ما كنت فاعمةن كضيفػكػ

يقكؿ ما كنت تفعميف كقد أتاكـ ممؾ الممكؾ ضيفا كأنت بخيمة يعني بالطعاـ كالقرل كالبخؿ كالجبف 
 ؽ النساء كىما مف شر أخبلؽ الرجاؿ مف خير أخبل

 أـ تبذليف لو الذم يسػؿي   أتمنعيف قرنل فتفتضحػي

  بخؿه كال خكؼه كال كجؿي   بؿ ال يحؿ بحيث حؿ بػو

 طنبه ذكرناه فيعػتػدؿي   ممؾه إذا ما الرمحي أدركػوي 

 عكجُّ الطنب األعكجاج أم الستقامتو كاعتدالو في األمكر إذا ذكر اسمو اعتدؿ الرمح الم
  عما يسكس بو فقد غفمكا  إف لـ يكف مف قبموي عجزكا

أم الممكؾ الذيف كانكا قبمو أف لـ يككنكا عاجزيف عما يسكس بو الناس مف العدؿ كاإلنصاؼ ككؼ 
 الظالـ فقد غفمكا عف ذلؾ حيف لـ يسيركا سيرتو 

  فشكا إليو السيؿ كالجبؿي   حتى أتى الدنيا ابف بجدتيا

بحدًة ىذا األمر إذا كاف عالما بو يقكؿ حتى ممؾ الدنيا عضد الدكلة كىك عالـ بيا يقاؿ فبلف ابف 
 كبضبط أمكرىا كسياسة أىميا فشكا إليو سيؿ الدنيا كجبميا 

 أال تمر بجسمًو العػمػؿي   شككل العميًؿ إلى الكفيؿ لو

ال تعاكده عمة  أم كما يشكك العميؿ إلى الطبيب الذم يضمف لو أف يشفيو مف كؿ داءو كعمة حتى
كالمعنى أف الدنيا بما كاف فييا مف اإلضطراب كالفساد كأنيا كانت شاكيةن إلى عضد الدكلة كىك 
بقصده تسكيف الفتنة كحسف السياسة كأنو ضامفي أف ال يعاكد الدنيا ما شكتو كأصؿ ىذا مف قكؿ 

 اآلخيمية، إذا ىبط الحجاجي أرضا مريضةن، 
  فنفسؾى ما ليا أجؿي  أقدـٍ   قالت فبل كذبت شجاعتوي 
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أم قالت لو شجاعتو أقدـ كقكلو فبل كذبت دعاء اعترض بو بيف الفعؿ كالفاعؿ أم ال كانت كاذبةن 
فيما قالت كالمعنى أف شجاعتو زينت لو األقداـ كصكرت لو أف أحدان ال يقدـ عميو فيك باؽو بكقاية 

 شجاعتو 
  البطؿي  أك قيؿ يكـ كغنى مف  فيك النيايةي إف جرل مػثػؿي 

 يقكؿ ىك النياية في الشجاعة عند ضرب المثؿ كعند الدعاء إلى البراز 
  دكف السبلح الشكؿي كالعقؿي   عدد الكفكد العػامػديف لػو

يقكؿ الكفكد الذيف يأتكنو ال يأتكنو بسبلحو ألنو ال مطمع فيو بالسبلح كلكف عددىـ التي يحتاجكف 
 شكاؿ كعقاؿ إلييا شكؿ الخيؿ كعقؿ اإلبؿ كىي جمع 

  كلعقميـ في بختًو شغؿي   فمشكميـ في خيمًو عمؿي 

 أم أنو يعطييـ الجياد حتى يشكمكىا بشكميـ كالجماؿ حتى يعقمكىا بعقميـ 
 ىي أك بقيتيا أك البدؿي   تمسي عمى أيدم مكاىبوً 

ؼ يقكؿ تممؾ مكاىبو ما لو مف الخيؿ كالنعـ فيي تمسي عمى أيدم مكاىبو أم تمى أمرىا كتتصر 
فييا أك بقيتيا يعني ما فضؿ منيا مف قـك آخريف أك بدليا مف العيف كالكرؽ يريد أف جميع مالو 

 في تصرؼ مكاىبو 

  شكقا إليو ينبتي األسؿي   يشتاؽ مف يدًه إلى سبؿو 

السبؿ المطر كيريد بو العطاء ىاىنا يقكؿ الناس يشتاقكف إلى عطاء يده كالرماح تنبت شكقا إلى 
أم ليطعف بيا كيستعمميا في الحرب كتقدير المفظ ينبت األسؿي شكقا إليو إم أف تباشر يده 

 الممدكح كلكنو قدـ كأخر كالبيت مختؿ النظـ 
  كالمجدي ال الحكذافي كالنفؿي   سبؿ تطكؿ المكرماتي بػو

 لما سمى عطاءه سببل قاؿ ىك سبؿ ينبت المكرمات كالمجد ال النبات كأجناسو مما ذكر 
لى حصى أرضو  ـى بيا كا   يمػؿي  بالناًس مف تقبيمػوً   أقا

اليمؿ قصر األسناف يقاؿ رجؿ أيؿ كأكس كىك ضد األركؽ كمنو قكؿ لبيد، يكمح األركؽ منيـ 
كاأليؿ، يقكؿ كيشتاؽ إلى حصى أرض أقاـ بيا كلكثرة ما قبؿ الناس تمؾ الحصى حدث بيـ اليمؿ 

ذا رجعت إلى كتابو كقفت كقصرت اسنانيـ كاخطأ ابف جنى في تفسير اليمؿ كفي مع نى البيت كا 
 عمى خطأو فييما 
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ـٍ    فممف تصاف كتذخر القبؿي   إف لـ تخالطوي ضكاحكيػ

 يقكؿ إف لـ تخالط األسناف حصى أرضو عند التقبيؿ فممف تصاف القبؿ يعني أنيا تستحؽ التقبيؿ 
  قدره ىي اآليات كالرسؿي   في كجيو مف نكر خالقوً 

اهلل تعالى ذلؾ النكر قدر مف اهلل يعني أنو يدؿ عمى قدرتو كتمؾ القدر  يقكؿ عمى كجيو نكره مف
 تقـك مقاـ اآليات كالرسؿ بما فييا مف اإلعجاز كظيكر الصنع 

ذا الخميس أبى السجكد لو  سجدت لو فيو القنا الذبؿي   كا 

 أم إذا عصاه جيشه فمـ يخضعكا لو خفض رماحو لطعنيـ بيا كذلؾ سجكد القنا 
ذا القم   رضيت بحكـ سيكفو القمؿي   كب أبت حككمتػوكا 

ذا لـ تقبؿ القمكب ما يحكـ بو ضرب رؤكس اكالئؾ الذيف يأبكف حكمو فكأنيا رضيت بحكـ  كا 
 سيكفو 

 أـ تستزيد ألمؾ الػيػبػؿي   أرضيت كىسكذاف ما حكمت

 يعني ما صنعت سيكفوي كاليبؿ الثكؿ 
 ككأنيا بيف القنا شعػؿي   كردت ببلدؾ غير مغمدةو 

 شبو السيكؼ المصمتة بشعؿ النار 
  كالخيؿي في أعيانيا قبؿي   كالقكـي في أعيانيـ خزره 

نما تفعؿ ذلؾ الخيؿ لعزة  الخرز ضيؽ العيف كالقبؿ في الخيؿ أف تقبؿ إحدل عينيو عمى األخرل كا 
عزيزة  أنفسيا كمنو قكؿ الخنساء، كلما أف رأيت الخيؿ قببل، قاؿ ابف جنى يقكؿ القـك ترؾ كخيميـ

األنفس أم أتكؾ عمييا قاؿ ابف فكرجة كيؼ خص الترؾ بالذكر كلـ يذكر سائر اجناس العسكر 
سيما كأكثرىـ ديمـه كالممدكح ديممي كذىب عميو أف الغضباف يتخازر كقد سمع مف ذكر خزر 
الغضباف ما ال يحصى كقكلو، خزره عيكنيـ إلى أعدائيـ، كقكؿ آخر، كفؤلنظرف إلى الجماؿ 

لى مثابرىا بطرؼو أخزًر، كأىمي  ا، كا 
  بيـ كليس بمف نأكا خمؿي   فأتكؾ ليس بمف أتكا قبؿي 

يقكؿ أتاؾ قكمو كليس لؾ بيـ طاقة كليس بالقـك الذيف بعدكا عنيـ كانفصمكا مف جممتيـ خمؿه 
 بخركجيـ مف بينيـ يريد كثرة عسكر عضد الدكلة 

ـي    قفمكا فصمكا كال يدرم إذا  لـ يدًر مف بالػرمّْ أنػيػ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 745 

 أم لكثرة جيكشو بالرم لـ يعممكا خركج ىؤالء كال رجكعيـ إليو حيف رجعكا 
  كمضيت منيزما كال كعؿي   فأتيت معتػزمػان كال أسػده 

يقكؿ أقبمت إلى الحرب كال أسد يقدـ اقدامؾ كمضيت منيزما كال كعؿ ينيـز إنيزامؾ فحذؼ 
 الخبريف لمعمـ بيما 

  ـ يكف لتنالوي المقؿي ما ل  تعطى سبلحيـي كراحيـي 

يقكؿ تعطي سبلحيـ أركاح عسكرؾ كأكفيـ األمكاؿ كاألثاث كالكراع كالسمب التي ال تناليا األعيف 
لكثرتيا قاؿ ابف جنى قكلو كراحيـ جفاء في المفظ عمى المخاطب كنيؿ منو قاؿ ابف فكرجة أم 

ـ أياه باكفيـ كبكده كطكبى جفاء في ىذا رحـ اهلل مف عرفنا ذلؾ عمى أف بعضيـ قاؿ أراد صفعي
 لو لك رضكا بذلؾ منو كيقاؿ ناؿ منو أم شتمو 

  مف كاد عنو الرأس ينتقؿي   أسخى الممكؾ بنقؿ مممكةو 

يقكؿ أجكد الممكؾ بترؾ مممكتو كنقميا إلى مف يغصبيا منو مف خاؼ انتقاؿ الرأس عنو كالمعنى 
س عنؾ قاؿ ابف جنى لك قاؿ بترؾ أنؾ خفت أف يقطع رأسؾ فسخكت بمممكتؾ لئبل ينتقؿ الرأ

 مممكة كاف أكجو إال أنو اخترا النقؿ لقكلو آخرا ينتقؿ 
نما تفمكا  لكال الجيالة ما دفمت إلى  قـك غرقت كا 

يقكؿ لكال جيمؾ لما غزكت قكما تنيـز عنيـ بأدنى حرب منيـ فرب ليذا مثبل بالغرؽ كالتفؿ 
 كيقاؿ دلؼ إليو إذا دنى منو كالمعنى أنيـ لكثرتيـ لك بزقكا عميؾ لغرقكؾ 

  غدران كال نصرتيـ الغيؿي   ال أقبمكا سرا كالظفػركا

يعني أف جيشو ال يأتكف أحدا في خفيةو ليظفركا غدكا كليغتالكا عدكىـ كأنيـ ال يحتاجكف في قتؿ 
 اعدائيـ كقيرىـ إلى الغدر كاإلغتياؿ 

 إال إذا ما ضاقت الحيؿي   ال تمؽ أفرس منؾ تعرفوي 

العقؿ أف ال تعارض مف ىك أقكل منؾ إال إذا اضطررت إلى ذلؾ كالمعنى أنو يمكمو في  يقكؿ
 اختياره الحرب في ابتداء األمر كىك يعمـ أنيـ أقكل منو 

  نضمكؾ آؿ بكيو أك فضمكا  ال يستحي أحػده يقػاؿ لػو

رجبلف يقاؿ استحى يستحي بمعنى استحيا يستحيي كنضمكؾ غمبكؾ في النضاؿ يقاؿ تناضؿ ال
فنضؿ أحدىما صاحبو إذا غمبو ككاف أكثر إصابةن منو كأتى بعبلمة الجمع في نضمكؾ كالفعؿ 
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مقدـ عمى الفاعؿ عمى لغة مف يقكؿ أكمكني البراغيث يقكؿ مف كاف مغمكبا بآؿ بكيو ال يستحيي 
 مف ذلؾ النيـ يغمبكف كؿ أحد 

  كاأغنكا عمكا أعمكا كلكا عدل  قدركا عفكا كعدكا كفكا سئمكا

يقكؿ لما قدركا عفكا فيـ يعفكف عف قدرةو كلما كعدكا كفكا بذلؾ الذم كعدكا كلما سئمكا أغنكا مف 
 سأليـ كلما عمكا اعمكا أكلياؤىـ كلما كلكا الناس عدلكا فيما بينيـ 

 فمتى أرادكا غايةن نزلػكا  فكؽ السماء كفكؽ ما طمبكا

ة كا  ذا أرادكا غايةى أمرو نزلكا إلييا مف عمك يقكؿ ىـ فكؽ كؿ درجة كرتبة كفكؽ كؿ طمبة كحاج
ال فيـ كراء كؿ غاية   يعني ما كاف غايةن عند الناس كا 

 فإذا تعذر كاذبه قبػمػكا  قطعت مكارميـٍ صكارميـٍ 

تعذر بمعنى تكمؼ العذر كمنو قكؿ امرء القيس، كيكما عمى ظيًر الكثيًب تعذرت، يقكؿ كرميـ 
ذا اعتذر إلييـ كاذب قبمكا عذره تكرما غمب غضبيـ ككفيـ عف استعماؿ   السيكؼ كا 
  سيفا يقـك مقاموي العذؿي   اليشيركف عمى مخالفيـ

يقكؿ إذا انكؼ المخالؼ بالعذؿ لـ يستعممكا معو السيؼ يعني ال يعجمكف إلى الحرب إنما يقدمكف 
 الكعيد كالمـك يصفيـ بالحمـ 

  ممكاكأبك شجاعو مف بًو ك  فأبك عميٍّ مف بًو قيػركا

 أبك عمٌي ىك ركف الدكلة أبك عضد الدكلة أم بو قيركا الممكؾ 
  في الميد أف ال فاتيـ أمؿي   حمفت لذا بركات غػرًة ذا

يقكؿ لما كلد عضد الدكلة عمـ أبكه أف اآلماؿ انحازت إلييـ كحصمت ليـ فكأف كجيو كىك في 
كالمعنى أف بركات النعمة بأبي  الميد كفيؿ ليـ بجميع اآلماؿ كركل ابف جنى بركات نعمًة ذا

شجاع حمفت ألبي عمٌي أف اآلماؿ ال يفكتو شيء منيا كيجكز أف يريد بالنعمة نعمة أبيو أبي عمٌي 
أم ما يممكو مف العدة كالعتاد تكفؿ ألبي شجاعو بإدراؾ اآلماؿ كيركم نغمة ذا كالمعنى أف أباه 

 يعزل أبا شجاع عضد الدكلة بعمتو عرؼ بنغمتو لما كلد أنو يدرؾ بو اآلماؿ كميا كقاؿ 
 ىذا الذم أثر في قمبوً   آخر ما الممؾ معزل بو

ىذا عمى لفظ الخبر كمعناه الدعاء أم كاف ىذا آخر ما يعزل بو الممؾ ككاف قافية الخطكب حتى 
 ال يككف مصابا بعد ىذا 
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  أف يقدر الدىر عمى غصبوً   ال جزعان بؿ أنػفػا شػابػوي 

بي في قمبو جزعا منو كلكف أخذتو الحمية كاآلنفة حيف قدر الزماف عمى أم لـ يؤثر المصا
 اغتصابو كتطرقو حماه كاستباحو حريمو 

  الستحيت األياـ مف عتبوً   لك درت الدنيا بما عنػده

أم لك كانت الدنيا عالمةن بما عنده مف الفضؿ كالنفاسة ألخذىا الحياء مف عتبو عمييا كلكفت عنو 
 إذاىا 

  ليس لديو ليس مف حزنوً   حسػب أف الػذملعميا ت

ىذه المتكفاة تكفيت عمى البعد منو يقكؿ فمعؿ األياـ ظنت أنيا لما لـ تكف عنده لـ تكف مف 
 عشيرتو كقكمو فمذلؾ أخذتيا 

  ليس مقيما في ذرل عضبوً   كأف مػف بػغػدادي داره لػو

تو لـ تكف في كنؼ سيفو كممف يحميو يقكؿ لعؿ األياـ ظنت أنيا لما كانت ببغداد كلـ تكف بحضر 
 سيفو فمذلؾ تعرضت ليا 

  مف ليس منيا ليس مف صمبوً   كأف جد الػمػرء أكطػانػوي 

يقكؿ كلعميا ظنت أنيا لما لـ تكف مستكطنةن معو في بمده لـ تكف مف صمب جده فميذا اجترأت 
ف جد المرء أكطانو أم ظنت أف أقاربو الذيف يساك نكنو في الكطف ىـ عشائره عمييا كمعنى قكلو كا 

ف حد المرء بالحاء عمى معنى أف حريمو  ف البعيد عنو كطنا كال يككف مف عشيرتو كيركم كا  كا 
 كطنو فمف لـ يكف مستكطنا معو لـ يكف في حريمو كعمى ىذا الضمير في صمبو عائد عمى المرء 

  فيجفمكا خكفان إلى قربوً   أخاؼ أف تفطف أعػداؤه

اعداؤه ىذا كىك أف األياـ ال ترزأ مف تحـر بجكاره كقربو فيسرعكا إلى حضرتو  يقكؿ أخاؼ أف يعمـ
 خكفا مف األياـ كطمبا لمسبلمة بحصكليـ في ذمتو كاشتماليـ بعزه 

  ال تقمب المضجع عف جنبوً   ال بد لئلنساف مف ضػجػعةو 

ني يبقى كما يقكؿ ال بد لئلنساف مف اضطجاع في القبر ال يقمبو ذلؾ االضطجاع عف جنبو يع
 اضطجع كلك قاؿ لف بدؿ ال كاف احسف الف لف تدؿ عمى التأبيد 

  كما أذاؽ المكتي مف كربوً   ينسى بيا ما كاف مف عجبو
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يقكؿ يترؾ بتمؾ الضجعة اعجابو بنفسو كبما إذاقو المكت مف كربو يعني أنو إذا ذاؽ كرب المكت 
الضمير في بيا كيجكز أف يككف كأضجع في القبر نسي العجب كاإلعجاب كما معطكؼ عمى 

عطفا عمى ما كاف فيؾ في محؿ النصب كذلؾ إف مف مات كاضجع في قبره نسي ما مر بو مف 
 شدائد المكت ككربو 

  نعاؼي ما ال بد مف شربوً   نحف بنك المكتى فما بالنػا

ف عمى أثرىـ يقكؿ نحف أبناء لؤلمكات كال بد لنا منو أم فكما مات مف تقدمنا مف آبائنا فكذلؾ نح
كىذا مف قكؿ أبي النكاس، أال يا أبف الذيف فنكا كبادكا، أما كاهلل ما بادكا لتبقى، كأصمو قكؿ متمـ 
بف نكيرة، فعددت آبائي إلى عرؽ الثرل، فدعكتيـ فعممت أف لـ يسمعكا، كلقد عممت كال محالة 

كتب إلى عمرك بف  أنني، لمحادثات فيؿ تراني أجزع، كىذا كما ركل أف عمر بف عبد العزيز
عبيدة يعزيو عف أبيو أما بعد فإنا أناس مف أىؿ اآلخرة أسكنا في الدنيا أمكاتا آباء كأبناء أمكات 

 فالعجب لميت يكتب يعزيو عف ميت كالسبلـ 
  عمى زماف ىف مف كسبو  تبخؿ أيدينػا بػأركاحػنػا

 الزماف فقد فسر ىذا فيما بعد فقاؿ يقكؿ تمسكنا بأركاحنا بخبل بيا عمى الزماف كاألركاح مما كسبو 
  كىذه األجساد مف تربو  فيذه األركاح مف جػكه

إنما قاؿ ىذا ألف اإلنساف مركب مف جكىر لطيؼ كىك الركح كجكىر كثيؼ كىك البدف فجعؿ 
 المطيؼ مف اليكاء كالكثيؼ مف التراب 

  حسف الذم يسبيو لـ يسبو  لك فكر العاشؽ في منتيى

العاشؽ لعمـ أف منتيى حسف المعشكؽ إلى الزكاؿ فمـ يعشقو كلـ يممؾ المعشكؽ يقكؿ لك تفكر 
 قمبو 

 فكشت األنفس في غربػو  لـ ير قرف الشمس في شرقو

ىذا مثؿ كمعناه أنو البد لكؿ حادث مف الفناء كالشمس مف رآىا طالعة عرفيا غاربة كذلؾ 
 الحكادث منتياىا إلى الزكاؿ ألف الحدكث سبب اليبلؾ 

 مكتة جالينكس في طػبػو  مكت راعي الضأف في جيموي

يعني أف المكت حتـ عمى كؿ أحد جاىبل كاف أك عالما فالراعي الجاىؿ يمكت كما يمكت الطبيب 
 الحاذؽ 
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  كزاد في األمف عمى سربو  كربما زاد عمػى عػمػره

نفسا ككلدا  كربما يزيد عمر راعي الضأف عمى عمر جالينكس الطبيب ككاف آمف سربا منو أم
 كمف ركل سربو بفتح السيف فالسرب الماؿ الراعي كال معنى لو ىينا 

  كغاية المفرط في حربو  كغاية المفرط في سممػو

 أم الذم افرط في السمـ كالمكدة كالذم افرط في الحرب كالمعاداة ألف كبل منيما إلى نفاد كفناء 
  فؤاده يخفؽ مف رعبو  فبل قضى حاجتو طالب

ا اليبلؾ متيقنا فمـ يخاؼ اإلنساف مف المكت كيجزع رعبا منو كليذا دعا عميو فقاؿ ال أدرؾ أم إذ
 حاجتو مف خاؼ مف المكت كيجكز أف يككف الياء في رعبو لمفؤاد 

 كاف نداه منتيى ذنػبػو  أستغفر اهلل لشخص مضى

 يي عف اإلسراؼ يقكؿ كاف غاية ذنبو إسرافو في العطاء كاإلسراؼ اقتراؼ ككرد النص في الن
  كأنو أسرؼ في سبو  ككاف مف جدد إحسانو

 يقكؿ مف جدد ذكر إحسانو كاف عنده كالمسرؼ في سبو ألنو كاف يكره أف تحصى فكاضمو 
  كال يريد العيش مف حبو  يريد مف حب العمى عيشو

 أم إنما كاف ييكل البقاء لكسب العمى ال لحب الحيكة 
  في القبر مف صحبو كمجده  يحسػبػو دافػنػو كحػده

الذم يدفنو يظف أنو يدفف شخصا كاحدا كقد دفف معو المجد كالعفاؼ كالبر كالمجد أحد مف صحبو 
 كدفف معو 

  كيستر التأنيث في حجبو  كيظير التذكير في ذكره

يثار  أم كانت ذكرا مف طريؽ المعنى ألنيا كانت تفعؿ فعؿ الرجاؿ مف الصنائع الجميمة كا 
 ب المعنى في ذكرىا عمى الظاىر كيذكر بمفظ التذكير لفظ التأنيث المعركؼ فيغم

 فقاؿ جيش لمقنا لبػو  أخت أبي خير أمير دعا

أم ىي أخت عضد الدكلة كىك خير أمير دعا إلى نفسو فقاؿ الجيش لمرماح أجيبيو يعني أنيـ 
مقنا لب الجيش أجابكه بعدتيـ لما دعاىـ كيجكز أف يككف المعنى دعا جيش فقاؿ عضد الدكلة ل

 يعني أنو يجيب الصارخ كيغيث المستغيث 
 أبكه كالقمب أبك لػبػو  يا عضد الدكلة مف ركنيا
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يفضمو عمى أبيو كيضرب ليما المثؿ بالقمب كالعقؿ جعؿ المب مثبل لو كالقمب مثبل ألبيو كالمب 
 أشرؼ مف القمب كذلؾ ىك أشرؼ مف أبيو 

  مى قضبوكأنيا النكر ع  كمف بنػكه زيف آبػائو

جعؿ ابناء عضد الدكلة زينا آلبائو كاعرض عف ذكره ذىابا إلى استغنائو بمزية عبلئو عف أ، يتزيف 
 بأبنائو كالمعنى أنيـ يزينكف أباؾ كما يزيف النكر القضيب 

  كمنجب أصبحت مف عقبو  فخرا لدىر أنت مف أىمػو

فتخر بككنو مف أىمو كأبكه الذم كلده أم جعؿ اهلل فخرا لدىر مف أىؿ ذلؾ الدىر يعني أف الدىر ي
 نجيبا يفتخر بو كالمنجب الذم يمد النجيب كعقب الرجؿ أكالده الذيف يأتكف بعده 

 كسيفؾ الصبر فبل تنبو  إف األسى القرف فبل تحيو

يعني الحزف كالقرف المغالب لؾ فبل تحيو بإعانتو عمى نفسؾ كصبرؾ الذم تغالب بو األسى 
 جعمو نابيا كميبل بمنزلة السيؼ فبل ت

 يكحشو المفقكد مف شيبوً   ما كاف عندم أف بدر الدجى

جعمو كالبدر كأىمو كعشائر كالنجكـ حكؿ البدر أم يجب أف ال يغتـ لفقد احدىـ كالشيب جمع 
 شياب كىك الكككب 

 تحمؿ السائر فػي كػتػبػوً   حاشاؾ أف تضعؼ عف حمؿ ما

يقكؿ يجب أف ال تضعؼ عف تحمؿ ما يحممو الفيج مكتكبا أراد بالسائر الفيج الذم يسير بالكتاب 
إليؾ في الكتاب أم إذا كاف الفيج يطيؽ حمؿ ذكر كفاتيا فأنت يجب أف تككف أشد اطاقةن لو كىذا 

نما اراد تسكينو فتكصؿ إليو مف كؿ كجو   في الحقيقة مغالطة كا 
  فأغنًت الشدةي عف سحبوً   كقد حممت الثقؿ مف قبموً 

مت األمر الثقيؿ قبؿ ىذا الحادث فأغنتؾ قكتؾ عف جر ذلؾ الثقؿ كذلؾ أف حامؿ يقكؿ قد حم
الثقؿ إذا عجز عف حممو جره عمى األرض كما قاؿ عتاب بف كرقاء، كجره إذ كؿ عف محممًو، 

كنفسو مف حتفًو عمى شفا، كالمعنى أنؾ حمكؿ صبكر عمى تحمؿ الشدائد فبل تجزع عف حمؿ ىذه 
 الرزيئة 

 ثمبػوً  كيدخؿ اإلشفاؽ في  مرء في مدحوً يدخؿ صبر ال

 اإلشفاؽ الخكؼ كالجزع يحسف عنده الصبر ليرغب فيو كيقبح الجزع ليحذره كالثمب العيب 
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 كيسترد الدمع عف غربػوً   مثمؾ يثني الحزف عف صكبوً 

الصكب القصد كالصكب النزكؿ كالغرب مجرل الدمع يقكؿ أنت تقدر عمى صرؼ الحزف كغمبتو 
 ذا قصدؾ كترد الدمع إلى قراره عف مجراه فتخمي مجراه عنو بأف تسترده عف المجرل بالنصر إ

 أيما لتسميـو إلى ربوً   أيما إلبقاء عمى فضموً 

، يقكؿ يفعؿ ما  أيما معناه أما أنشد ثعمب، يا ليتما أمنان شالت نعامتيا، أيما إلى جنةو أيما إلى نارو
زع كأما لتسميـ األمر إلى اهلل فإف لو القضاء بما شاء ذكرت أما ليبقى عمى فضمو فبل ييمؾ بالج

 في عباده 
  سكاؾ يا فردان ببلد مشبوً   كلـ أقؿ مثمؾ أعنػى بػو

يقكؿ لـ أعًف بقكلي مثمؾ يثني الحزف غيرؾ ألنؾ الفرد الذم ال مثؿ لو كلكف المثؿ يذكر في 
ىك كثير كقد تقدـ ليا نظائر الكبلـ صمة كال يراد بو النظير كقكلو عز كجؿ ليس كمثمو شيء ك 

 كالمعنى أني أردت نفسؾ ال غيرؾ كقاؿ أيضا يمدحو كيذكر ىزيمة كىسكذاف 
  أـ عند مكالؾ أنني راقدٍ   أزائر يا خػياؿي أـ عػائدٍ 

يقكؿ لمخياؿ اتيتني زائرا أـ عائدا أم أني مريض ف الحب فأنا حقيؽ منؾ بالعيادة أـ ظف مكالؾ 
 لٌي أني راقد أم صاحبؾ الذم أرسمؾ إ

  فجئتني في خبلليا قاصد  ليس كما ظف غشيةه لحقتٍ 

يقكؿ ليس األمر عمى ما ظف مف القكد بؿ لحقتني غشية كىي ىمدة ال رقدة فجئتني في خبلؿ تمؾ 
نما يزكر الخياؿ النائـ ككاف مف حقو أف يقكؿ قاصدا ألنو حاؿ ضمير  الغشية كالمراد أنو لـ ينـ كا 

 أف مثؿ ىذا يجكز في الكقؼ لضركرة الشعر كما قاؿ، كآخذي مف كؿّْ حيٍّ الفاعؿ في جئتني إال
 ،  عصـٍ

  ألصؽ ثديي بثدييا الناىدٍ   عد كأعدىا فحبذا تػمػؼه 

ف كاف فييا تمفي فحبذا تمؼ كاف سببا لقربؾ كمعانقتؾ  يقكؿ لمخياؿ عد كأعد الغشية التي لقحتني كا 
لخياؿ ألف الغشية كانت سبب زيارة الخياؿ ال ككاف ف حقو أف يقكؿ لمغشية عكدم كأعيدم ا

 الخياؿ سبب لحاؽ الغشية كلكنو قمب الكبلـ في غير مكضع القمب 
  مف الشتيت المؤشر الباردٍ   كجدت فيو بما يشػح بػو
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كجدت أييا الخياؿ في ذلؾ التمؼ بما يبخؿ بو مكالؾ مف تقبيؿ الثغر المتفرؽ الذم فيو أشر 
 لطيؼ كارتشؼ ريقو كتحزيز يريد أنو قبؿ ا

  أضحكوي أنني ليا حامدٍ   إذا خياالتو أطفف بػنػا

يقكؿ إذا طافت خياالت الحبيب بيف كحمدت زيارتيا أضحؾ الحبيب ذلؾ الحمد ألف الخياؿ في 
 الحقيقة ليس بشيء أال تراه قاؿ 

 منا فما باؿ شكقػًو زائدٍ   كقاؿ إف كاف قد قضى أربان 

 منا بزيارة الخياؿ فمـ زاد شكقو إلينا  كقاؿ الحبيب أف إدرؾ حاجتو
  ما لـ يكف فاعبل كال كاعدٍ   ال أجحد الفضؿ ربما فعمت

 يقكؿ كعمى ىذا ال أجحد الخياالت ألنيا فعمت مف الزيارة ما لـ يفعؿ الحبيب كلـ يعده 
 كؿ خياؿه كصالو نػافػدٍ   ما تعرؼ العيف فرؽ بينيما

طيفيا ككبلىما خياؿه ألف كؿ شيء إلى نفاد كفناء ما خبل  قاؿ ابف جنى أم ال فرؽ بينيما كبيف
اهلل عز كجؿ قاؿ ابف فكرجة ىذه مكعظة كتذكر كلـ يقؿ أبك الطيب كؿ شيء نافد ما خبل اهلل 

ما يقكؿ ىذه المرأة لك كاصمت لـ تدـ الكصاؿ كما أف خياليا إذا كاصؿ كاف ذلؾ لحظةن  تعالى كا 
نما عني بكؿ كبل منيما يعني فأما قكلو كؿ خياؿ فيك الذم غمط  ابف جنى ككمفو إيراد ما أكرد كا 

مف المذككريف كليس مف العمـك كيمنع مف ذلؾ أنو في تشبيبو كغزؿ كأقبح الغزؿ ما كعض فيو 
كذكر بالمكت في أثنائو كىذا كقكلؾ خرج زيد كعمرك ككؿ راكب كالكؿ يستعمؿ في اإلثنيف كما 

رؼ العيف فرؽ بينيما عمـ أنو يشير بالكؿ إلييما ال إلى يستعمؿ في الجماعة كلما قاؿ ما تع
 جماعة غيرىما 

  عمى البعير المقمًد الكاخدٍ   يا طفمة الكؼ عبمة الساعدٍ 

يخاطب الحبيبة كالطفمة الناعمة الرخصة كالعبمة الساعد الممتمئة كأراد بالمقمد أف بعيرىا زيف 
 نى غيمة الساعد الممتمئة الساعد بالقبلئد مف العيكف كالكاخد المسرع كركل ابف ج

 فأجيؿ الناس عاشؽه حاقػدٍ   زيدم أذل ميجتي أزدؾ ىكل

يقكؿ ليا أذاؾ مستحمى ألف المحبكب يستحمي منو كؿ شيء كليذا قاؿ أزدؾ ىكل أم أنؾ متى 
 زدتني أذل زدتؾ ىكنل لف العاشؽ ال يحقد عمى محبكبو فإف حقد عميو شيئا كاف ذلؾ منو جيبل 

  فاحؾ نكاىا لجفني الساىدٍ   ليؿ فرعيا الكاردٍ  حكيت يا
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الكارد مف الشعر الكيؿ المسترؿ يقكؿ لميؿ أشيبت شعرىا في السكاد فأشبو بعدىا عني أم أبعد 
 عني بيعدىا 

  كطمت حتى كبلكما كاحدٍ   طاؿ بكائي عمى تذكرىػا

 كركل ابف جنى تذكره يقكؿ طاؿ البكاء ألجميا كطمت أييا الميؿ حتى كبلكما كاحد في الطكؿ 
 قائدٍ  كأنيا العميي ما ليا  ما باؿ ىذم النجـك حائرةن 

ف  يقكؿ لـ كقفت النجـك فبل تسرم لتغيب كأنيا عمياف ليس ليـ مف يقكدىـ كيريد بيا طكؿ الميؿ كا 
النجـك كأنيا كاقفة كىذا مف قكؿ ابف األحنؼ كالنجـ في كبد السماء كأنو، اعمى تحير ما لديو 

 قائدي، 
 أبك شجاع عمييـً كاجػدٍ   أك عصبةه مف ممكًؾ ناحيةو 

 يريد أف اعداءه مف الممكؾ حيارل رىبةن لو كفرقا منو 
ف كقفػكا   خشكا ذىاب الطريؼ كالتالدٍ   إف ىربكا أدرككا كا 

 ذكر في ىذا البيت سبب تحيرىـ كىك أنيـ ال يجدكف منو ممجأ ال باليركب كال باإلقامة 
 مبارًؾ الكجًو جائدو ماجػدٍ   تػدرو فيـ يرجكف عفك مػقػ

 ما خشيت راميا كال صػائدٍ   أبمج لك عاذت الحػمػاـ بػو

 طػاردٍ  ما راعيا حابؿ كال  أك رعت الكحش كىي تذكره

الحابؿ صاحب الحبالة يريد أف مف الذ بو كاستأمف إليو أمف حتى الطير كالكحكش لك الذت إليو 
  كاستأمنت بذكره امنت 
  عف جحفؿو تحت سيفًو بائدٍ   ساعةو خبػران  تيدم لو كؿ

يقكؿ ال تمضي ساعة إال كىي تكرد عميو خبرا عف عسكروىمؾ تحت سيفو يعني تتابع أخبار فتكحًو 
 لكثرة سراياه إلى النكاحي 

  يحمؿي في التاج ىامةى العاقدٍ   كمكضعا في فتاًف نػاجػيةو 

دـ كالناجية الناقة السريعة يقكؿ كتيدم لو المكضع المسرع في سيره كالفتاف غشاء لمرحؿ مف أ
 مكضعا في رحؿ ناقةو تحمؿ إليو رأسا في تاج مف عقده عمى رأسو 

  كساريان يبعث القطا الياجدٍ   يا عضدان ربو بو العاضػدٍ 
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العاضد المعيف يقاؿ عضده إذا أعانو كيجكز أف يريد بو الدكلة يعني أف الدكلة تعضد بو الخبلفة 
د اهلل تعالى أم أنو يعضد بو اإلسبلـ كجعمو ساريا بالميؿ لكثرة غاراتو كطمبو األعداء كيجكز أف يري

ذا سرل ليبل في الفمكات بنو القطا كأثارىا عف أفاحيصيا كما قيؿ في المثؿ لك ترؾ القطا ليبل  كا 
 لناـ 

 كأنت ال بارؽه كال راعػدٍ   كممطر المكت كالحيكًة معان 

برقت كأرعدت كأبي االصمعي أبرؽ كأرعد يقكؿ أنت تمطر المكت يقاؿ برقت السماء كرعدت كأ
عمى أعدائؾ بالقتؿ كتحيى أكلياءؾ بالبذؿ كاإلحساف فكأنؾ سحابه لممكت كالحيكة غير أنو ال برؽ 

 لؾ كال رعد 
 الفاسدٍ  سكذاف ما ناؿ رأيو  نمت كما نمت مف مضرة كه

نفسو الشر بمحاربة ركف الدكلة يقكؿ نمت  كىسكذاف ممؾ الديمـ بالطـر يضعؼ رأيو بأنو جنى عمى
منو ما أردت كلـ تنؿ مف مضرتو ما ناؿ رأيو الفاسد كىذا مف قكؿ األكؿ، لف يبمغ األعداء مف 

، كما يبمغ الجاىؿ مف نفسو، ثـ ذكر فساد رأيو فقاؿ   جاىؿو
نما الحرب غايةي الكائدٍ   يبدأ مف كيده بػغػايتػوً    كا 

ىك مف الغاية ثـ فسر غاية الكيد بالحرب يعني أنو يبتدلء بما ال يصار يقكؿ يبدأ مف الكيد بما 
 إليو إال في اإلنتياء أم كاف سبيمو أف ال يحاربكـ حتى يضطر إلى ذلؾ 

 كافدٍ  فذـ ما اختار لك أتى  ما ذا عمى مف أتى محاربكـ

يريد ما ذا عميو لك كفد يقكؿ الذم يأتيكـ يحاربكـ ثـ يذـ اختياره في عاقبة امره ألنو ال يظفر بما 
 عميكـ سائبل 

 ففاز بالنصًر كانثنى راشدٍ   ببل سبلح سكل رجػائكػـ

  عمى مكاًف المسكًد كالسائدٍ   يقارع الدىر مف يقارعكػـ

 يقكؿ مف قارعكـ قارعو الزماف عمى مقداره رئيسا كاف أك مرؤكسا 
  كلـ تكف دانيا كال شاىدٍ   كليت يكمي فناء عسكرهً 

اليكميف المذيف ىـز فييما كىسكذاف كلـ تحضر الكقعتيف كلكف مف ىزمو جيش أبيؾ  أم كليت
 فكأنؾ ىزمتو كىك قكلو 

  جيش أبيو كجده الصاعدٍ   كلـ يغب غائب خميفػتػو
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 أم كانت لؾ خميفتاف إف غبت ببدنؾ جيش أبيؾ كجدؾ العالي 
  ييزىا مارده عمى ماردٍ   ككؿ خطيٍة مػثػقػفةو 

يطاؽ خبثا يقكؿ ييز المثقفة كؿ رجؿ مارد عمى فرس مارد كىذا تفصيؿ بعد  المارد الذم ال
 اإلجماؿ ألف ىؤالء كانكا مف جيش أبيو كقد ذكرىـ 

  بيف طرمّْ الدماء كالجاسدٍ   سكافؾه ما يدعف فػاصػمةن 

سكافؾ مف نعت قكلو ككؿ خطية كقكلو ما يدعف فاصمة قاؿ ابف جنى كانو قاؿ ما يدعف بضعة 
نما يعني أنيا إذا أراقت دما أك مفصبل  إال أسمنو دماء قاؿ ابف فكرجة ايف ما زعـ في ىذا البيت كا 

نما الفاصمة  فجسد أم لزؽ اتبعتو طريا مف غير فاصمة ككأنو ظف أنو عنى بالفاصمة المفصؿ كا 
حاؿ يفصؿ بيف امريف كما يقكؿ ضربني فبلف كأعطاني مف غير فاصمة أم مف غير أف فصؿ 

 ؿو بينيما بحا
 أبدؿ نكنا بدالًو الحائدٍ   إذا المنايا بدت فدعكتيا

اخبر عف المنايا كىك يريد أىميا ألف المنايا ال تقكؿ شيئا كالمعنى أف أىؿ الحرب يعني جيش 
 عضد الدكلة يقكلكف عند الحرب جعؿ اهلل الحائد منا حائنا أم مف حاد منا صار ىالؾ 

 أساسًو ساجػدٍ خر ليا في   إذا درل الحصف مف رماه بيا

ف لـ يدر ليا ذكر لمعمـ بذلؾ يقكؿ إذا عمـ الحصف أف عضد الدكلة رماه بالخيؿ  كنى عف الخيؿ كا 
 سقط ساجدا لو كلخيمو يعني تسقط حيطانو ىيبةن لو 

 نػاشػدٍ  إال بعيران أضمػوي   ما كانت الطـر في عجاجتيا

الخيؿ كاحاط بو العجاج فكأنو بعير الطـر ناحية كىسكذاف كالناشد الطالب يقكؿ خفى في عجاجة 
 أضمو مف يطمبو 

 قد مستخو نعامةن شػاردٍ   تسأؿ أىؿ القبلًع عف ممؾو 

أم تسأؿ الطـر كالخيؿ أىؿ القبلع عف كىسكذاف كىك قد مسخ في سرعة ىربو نعامةن نفكرا ىذا ىك 
عمت كىسكذاف المعنى كقكلو مسختو نعامةه أم صارت النعامة كىسكذاف أم كاف نعامةن مسخت فج

كىذه ركاية األستاذ أبي بكر قاؿ يقكؿ ىك نعامةه في صكرة إنساف أم غيرت صكرة نعامة إلى 
صكرة إنساف كاآلف تبينا أنو كاف نعامةن كركل ابف جنى مسختو نعامةن قاؿ معناه كقد مسختو خيمؾ 

 كالبطة كالحمامة نعامةن شاردا كىذا أظير مف األكلى كالنعامة يقع عمى الذكر كاألنثى كالبقرة 
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 فكميا منكره لػو جػاحػدٍ   تستكجشي األرض أف تقر بو

 يقكؿ تخاؼ األرض أف تقر بو حيث ىك ىناؾ فجميع األرض منكرةه تجحده 
  كال مشيده أغنى كال شائدٍ   فبل مشاد كال مشيد حمى

يجكز أف يككف  المشاد البناء المطكؿ كالمشيد المعمى لمبناء كالحمي اسـ لممكاف المحمي كالمشيد
المشيد المطمى بالشيد كىك الكمس كقيؿ ىك الجص أيضا يقاؿ شاد بناءه إذا طبله بالجص كالشائد 
 فاعؿه منو كالمعنى لـ يكف البناء كال الباني حمى عمى عضد الدكلة أم لـ تغف عنو قمعتو كال جنده 

 كالحاسػدٍ  إال لغيظ العدك  فاغتظ بقـك كىسكذ ما خمقكا

ـ كىسكذاف يقكؿ كف أبدا مغتاظا بقكـ لـ يخمقكا إال غيظا لبلعداء كالحساد يعني قـك كىسكذ ترحي
 عضد الدكلة 

  يأكميا قبؿ أىمًو الرائدٍ   رأكؾ لما بمكؾ نابػتةن 

يقكؿ ىؤالء القـك رأكؾ في الضعؼ كالقمة كنباتو يأكمو الرائد قبؿ أف يأتي جماعة الخيؿ كالضمير 
 في أىمو لمرائد 

  ما كؿ داـو جبينو عابدٍ   مف يحققػوكخؿ زيا ل

يقكؿ زم الممككية ال يميؽ بؾ فدعو لمف ىك أحؽ بو منؾ فميس كؿ ما تزيا بزم الممكؾ ممكا كما 
 ليس مف دمي جبينو يككف ذلؾ مف كثرة العبادة كالسجكد 

 لقيت منو فيمنوي عامػدٍ   إف كاف لـ يعمد األمير لما

 و قصدؾ أم فأنت قتيؿ إقبالو إف لـ تكف قتيؿ سبلحو يقكؿ إف لـ يقصدؾ األمير فإف يمن
 بشرل بفتحو كأنوي فاقػدٍ   يقمقو الصبح ال يرل معوي 

قاؿ ابف جنى أم إذا أصبح كلـ يرد عميو مف يبشره بفتحو قمؽى كأنو امرأة فقدت كلدىا قاؿ ابف 
نما أراد  فكرجة لـ يجد في تفسير التشبيو كمثؿ عضد الدكلة ال يشبو بامرأة في حاؿ مف األحكاؿ كا 

كأنو رجؿ فاقده شيئا مف األشياء كليس إذا كانت المرأة الثكمى يقاؿ ليا فاقد يمتنع الرجؿ أني سمى 
 فاقدا 

  ما خاب إال ألنو جاىدٍ   كاألمر هلل ربَّ مجتيػدو 

 يقكؿ ليس مف شرط اإلجتياد نيؿ المراد كقد يخيب الجاىد كيناؿ مراده القاعد كالمعنى ما أىمكؾ
إال اجتيادؾ في طمب الممؾ بتعرضؾ ليؤالء القـك فصار اجتيادؾ سبب خيبتؾ ألف األمر هلل ال 
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لممجتيد كىذا كما يركل عف ابف المعتز في حكمو حيث قاؿ تذؿ األشياء لمتقدير، حتى يصير 
 اليبلؾ في التدبير، 

ـي مػرسػمةه    يحيدي عف حابضو إلى صاردٍ   كمتؽو كالسػيػا

لذم يقع بيف يدم الرامي لضعفو كالصارد النافذ في الرمية يقكؿ رب متؽ خائؼ الحابض السيـ ا
ـي ييرب مف سيـو ال ينفذ إلى سيـو ينفذ فيو فيقتمو   عمى نفسو إذا رميت السيا

  أقائما ناؿ ذاؾ أـ قاعدٍ   فبل يبؿ قاتػؿه أعػاديوي 

ى قكليـ ال تبؿ بمعنى ال تباؿ كاف حقو أف يقكؿ ال يباؿ بحذؼ الياء األخيرة لمجـز كلكنو قاس عم
نما جاز ذلؾ لكثرة اإلستعماؿ كلـ يكثر استعماليـ ال يبؿ فيجز فيو ما جاز في غيره يقكؿ مف  كا 

قتؿ عدكه فبل مباالة لو أقتمو قائما أك قاعدا يعني أف المراد قتؿ العدك فإف كفيتو بغيرؾ كأنت قاعد 
 فبل تباؿ بو 

 فيو فإنو خالػدٍ  مف صيغ  ليت ثنائي الذم أصكغ فدل

يقكؿ ىذا الشعر الذم أصكغو في الثناء عميو يخمد كيبقى أبدا فميتو فدل الممدكح حتى ال ييمؾ 
 كيبقى أبدا 

 لدكلةو ركنيا لو كالدٍ   لكيتو دممجان عمى عضدو 

يقكؿ زينتو بيذا الشعر كما يزيف العضد بالدممج كىك عضد لدكلةو ركف تمؾ الدكلة كالده لو كسٌمي 
 ه دممجا لذكر العضد كقاؿ يمدح عضد الدكلة كيذكر تصيده بمكضع يعرؼ بدشت األرزف شعر 

  بأف تقكؿ ما لو كما لي  ما أجدر األياـ كالمػياؿ

يقكؿ األياـ جديرة بأف تتظمـ مني كتقكؿ ما لممتنبي كما لي أم ألني كمفتيا مف ىمتي ما ليس في 
األياـ كالميالي كىما جمعاف لكنو ذىب بالجمعيف  كسعيا ككاف مف حقو أف يقكؿ كما لنا ألنو ذكر

  إلى الدىر كأنو قاؿ ما أجدر الدىر 
  فتنى بنيراًف الحركًب صالي  ال أف يككف ىكذا مقػالػي

اراد ال أف يككف ىكذا مقالي ليا بأف اتظمـ منيا فحذؼ ليا لمعمـ بو كاالختصار كاـ تقكؿ ما أجدر 
ريد إليو فتحذفو ثـ أخبر عف نفسو فقاؿ فتى أم أنا فتى أصمي زيدا بأف يقـك إليؾ ال أف تقـك ت
 بنار الحرب أم أقاسي شدائدىا 

  ال تخطر الفحشاء لي يببالي  منيا شرابي كبيا اغتسالػي
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يريد مف ماء الحرب أشرب كبمائيا اغتسؿ يعني مخالطتو إياىا كانغماسو فييا كيريد بالفحشاء الزنا 
 فعمة القبيحة كال أحدث بيا نفسي يقكؿ ال تخطر ببالي ىذه ال

 مخيران لي صنعتي سرباؿً   لك جذب الزراد مف أذيالػي

نمػا إداللػي  ما سمتو زردان سكل سركاؿً   ككيؼ ال كا 

يقكؿ لك أخبرني الزراد فكنى بجذب الذيؿ عف األخبار ألنو ربما يجذب ثكب اإلنساف إذا أريد 
نما  إخباره بشيء أم لك خيرني بيف صنعتي سرباؿ أم درع مف السابغة كالبدف لـ اختر احدىما كا 

نما حاجتو أف يحصف عكرتو كىذه  اختار السركاؿ يشير إلى أف سيفو درعو كىك يحمي بو بدنو كا 
طريقة المتنبي يترفع عف معاشرة النساء كبرا كتعففا ثـ قاؿ كيؼ ال أرغب عف ضنعتي الدرع كأنا 

د كالسراكيؿ جمعه كأما سيبكيو فقد قاؿ ىما شيء كاحد متحصف بالممدكح كالسركاؿ عند بعضيـ كاح
اعجمي عربى إال أف السراكيؿ أشبو الجمع الذم ال ينصرؼ فمـ يصرؼ كاإلدالؿ الفخر كالتيو يقاؿ 

 فبلف مدؿ بكذا 
 األبطاؿً  أبي شجاعو قاتؿً   بفارس المجركح كالشماؿً 

 المجركح كالشماؿ أسماف لفرسيف كانا لعضد الدكلة 
  لما أصاب القفص أمس الخالي  ؤكس المكت كالػجػلايرساقي ك

الجلاير ىينا الخمر يريد أنو يسقي اعداءه كؤكس المكت كاكلياءه كؤكس الخمر كالقفص جيؿ مف 
 الناس يقكؿ لما أفناىـ فصيرىـ في اليبلؾ كامس الدابر 

  حتى اتقت بالفرٍّ كاإلجفاؿً   كقتؿ الكرد عف القػتػاؿً 

و قكؿ امرلء القيس، في أعشار قمبو مقتًؿ، أم مذلؿ كيقاؿ أيضا شراب مقتؿ إذا قتميـ ذلميـ كمن
 سكنت سكرتو بالماء كالمعنى منعيـ عف اف يقاتمكا حتى اتقكا بالفرار منو كاالسراع بيف يديو ىربا 

  فاقتنص الفرسافى بالعكالي  فيػالػؾ كطػائع كجػاؿً 

مف خرج عف داره خكفا منو كصاد فرساف األعداء  أراد فمنيـ ىالؾ كمنيـ مف اطاعو فنجا كمنيـ
 بالرماح 

  سار لصيد الكحًش في الجباؿً   كالعتؽ المحدثة الػصػقػاؿً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية  شرح ديوان المتنبي للواحدي              
 

 759 

يريد السيكؼ القديمة الصنعة الجديدة الصقؿ يقكؿ لما فعؿ ىذا كفرغ منو قصد الطرد الذم ىك 
يطأ الدـ إينما ذىب باب مف اليزؿ كالمعب كسار جكاب قكليمما أصاب يقكؿ سار لمصيد كىك 

 لكثرة ما قتؿ 
  عمى دماء اإلنًس كاألكصاؿً   كفي رقاؽ األرض كالرماؿً 

 رقاؽ األرض جمع رقيؽ المينة كاألكصاؿ األعضاء 
  مف عظـً اليمًة ال المبلؿً   منفردى الميًر عف الرعػاؿً 

نما  الرعاؿ جمع رعمة كىي القطعة مف الخيؿ يقكؿ سار منفردا عف جيشو ال يريد أف يسايره أحد كا 
 كاف يفعمو لعظـ ىمتو ال لممبللة عنيـ 

  لـ يتحركف سكل انسبلؿً   كشدة الضف ال االستبػداؿ

ذا كقفت الخيؿ بيف  أم كضنا بنفسو عف صحبتيـ يفعؿ ذلؾ ال أنو يريد أف يستبدؿ بيـ غيرىـ كا 
و في خفية كمثمو يديو لـ تتحرؾ ىيبةن لو كاإلنسبلؿ مصدر قكلؾ انسؿ أم خرج مف بيف أصحاب

 التسمؿ كمنو قكلو تعالى يتسممكف منكـ لكاذان 
 كؿ عميؿو فكقيا مختػاؿً   فيف يضربف عمى التصياؿً 

يقكؿ كالخيؿ تضرب عمى الصيؿ تأديبا ليا كفكقيا كؿ رجؿو عميؿ في سككنو كتصاغره ىيبةن 
 لعضد الدكلة كىك في نفسو كىمتو مختاؿ 

  مطمًع الشمس إلى الزكاؿً مف   يمسؾ فاه خشػية الػسػعػاؿً 

 يقكؿ كليس يسعؿ ىيبةن كقد طاؿ مقامو مف الغداة إلى الزاؿ يصؼ عسكره بالكقار اجبلال لو 
  كما عدا فانغؿ في األدغاؿً   فمـ يئؿ ما طػار غػير آؿً 

يقكؿ لـ ينج مف الطير ما طار كلـ يقصر مف طيرانو فكيؼ ينجك مف قصر كلـ ينج أيضا ما عدا 
 فدخؿ كاستتر باألدغاؿ كىي األشجار الممتفة  مف الكحش

  مف الحراـً المحـً كالحبلؿً   كما احتمى بالماء كالدحاؿً 

يقكؿ لـ ينج أيضا ما تحصف بالماء كشكؽ األكدية مما يحؿ أكمو كمما ال يحؿ كالحدؿ كاليكة في 
 األرض 

  سقيان لدشت األرزًف الطكاؿً   إف النفػكس عػدد اآلجػاؿً 
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فكس معدة لآلجاؿ حتى تأخذىا كتذىب بيا ثـ دعا لدشت األرزف بالسقيا كالطكاؿ مبالغةه يقكؿ الن
 مف الطكيؿ 

 مجاكر الخنزيًر لمريباؿً   بيف المركج الفيح كاألغياؿً 

الفيح جمع فيحاء كىك الكاسعة مف األرض كاألغياؿ جمع غيؿ كىك األجمة يقكؿ ىذا الدشت بيف 
ف الصيد كالحيكاف فخنزيره مجاكر لبلسكد كمجاكر بالرفع خبر ابتداء المركج كاآلجاـ كفيو كؿ نكع م

 محذكؼ كأنو قاؿ ىك مجاكر كبالكسر نعت كبالنصب حاؿه 
  مشترؼ الدبٍّ عمى الغزاؿً   داني الخنانيص مف األشبػاؿً 

يقكؿ أكالد الخنازير فيو قريبة مف أكالد األسد كالدب فيو مشرؼ عمى الغزاؿ ألف الدب جبمي 
غزاؿ سيمي كالمشترؼ بمعنى المشرؼ يقاؿ أشرؼ كاشترؼ كمنو قكؿ جرير، مف كؿ مشترؼو كال

ف بعد المدل، يريد مف كؿ فرس مشرؼ مرتفع   كا 
  مجتمع األضداد كاألشكاؿ

يقكؿ األضداد كاألشكاؿ مكجكدة في ىذا المكاف كالثعالب كاألرانب كالظباء ىذه اشكاؿ بعضيا 
 رسة كالسباع أشكاؿ لبعض كىي أضداد لمسباع المفت

  خاؼ عمييا عكز الكماًلفجاءىا بالفيؿ كالفياؿً   كأف فػػنػػػاخػػػسػػػر ذا اإلفػػػضػػػاؿ

يقكؿ كاف الممدكح خاؼ عمى ىذه البقعة أف ال تككف كاممةن فجاءىا بما لـ يكف فييا كىك الفيؿ 
 ليكمؿ أمرىا باجتماع الحيكانات فييا 

  كع كىكؽ الخيؿ كالرجاؿً ط  فقيدت األيؿ في الػحػبػاؿً 

األيؿ جمعو أيايؿ كىي الشاةي الجبمية كاأليؿ بضـ اليمزة جمع لبفو آيؿو أم خاثر يقكؿ صيدت 
 األيائؿ بالحباؿ كاألكىاؽ حتى صارت طكعا ليا تقاربيا 

 معتمةن بيبس األجػذاؿً   تسير سير النعـ األرساؿ

ة السير بعد أف صيدت ككانت شديدة العدك قبؿ يقكؿ تسير األيائؿ في الحباؿ كما تسير اإلبؿ لين
ذلؾ كجعميا كىي ذات قركف كبارو ممتفةو كأنيا قد اعتمت بأعكاد يابسة كاإلرساؿ جمع الرسؿ كىك 

 القطيع مف اإلبؿ كاألجذاؿ جمع جذؿ كىك الشجرة 
 قد منعتيف مف التفالي  كلدف تحت أثقؿ األحماؿً 
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اؿ قاؿ ابف فكرجة إال يكفي مف الحمؿ الثقيؿ القركف ذكات قاؿ ابف جنى يعني بأثقؿ األحماؿ الجب
الشعب التي تقطع فيحمؿ الكاحد منيا حماره أك رجؿ فأثقؿ األحماًؿ عمى قكؿ ابف فكرجة القركف 

كقكؿ ابف جنى اظير ألنيا كلدت كال قركف ليا كمف البعيد أف يراد قركف أبكييا ثـ ذكر أف القركف 
 س ألنيا معكجة قد منعتيا مف أف تفمي الرأ

 إذا تمفتف إلػى األظػبلؿً   ال تشرؾ األجساـ في اليزاؿً 

 كأنما خػمػقػف لػئلذالؿً   أرينيف أشػنػع األمػثػاؿً 

ذا التفتف إلى أظبلؿ قركنيف أرينيف اقبح الصكر ككأنما  يقكؿ القركف ال تشارؾ الجسـ في اليزاؿ كا 
 ك أف الجاىؿ يقاؿ لو قرناف كىك قكلو خمقت القركف لئلذالؿ ألنيا تذؿ مف نسب إلييا كى

  الخباؿً  كالعضك ليس نافعان في حاًلمسائر الجسـ مف  زيادةن فػػػي سػػػبة الػػػجػػػػػيػػػػػػػاؿً 

يريد بالعضك القرف كال يسمى القرف عضكا كليس القرف مف جممة األعضاء كلعمو أطمؽ عميو ىذا 
ـ فساد فإف عظـ القرف ال ينفع كالخباؿ الفساد يقكؿ األسـ لمجاكرتو العضك يقكؿ إذا كاف في الجس

 ىذا عضك ال ينفع باقي الجسـ مف الفساد 
 مرتدياتو بقسيٍّ الضاؿً   كأكفت الفدري مف األكعاؿ

أكفت اشرفت مف فكؽ الجباؿ كالفدر المسنة مف األكعاؿ كاحده فادر كفدكر كمنو قكؿ الراعي، 
قد تممف كعكال، كجعميا كىف ذكات قركف كأنيا قد أرتدت  ككأنما انتطحت عمى اثباجيا، فدر تشابو

 بالقسي كالضاؿ السدر البرم كربما تعمؿ منو القسي شبو انعطاؼ قركنيا بقسي الضاؿ 
 يكدف ينفذف مف اآلطاؿً   نكاخس األطراؼ لؤلكفاؿ

  يقكؿ أطراؼ ىذه القركف تنخس اعجازىا أم تصيبيا كتضربيا كتكاد لطكليا تنفذ مف خكاصرىا
  يصمحف لئلضحاؾ ال اإلجبلؿً   ليا لحى سػكده بػبل سػبػاؿً 

يقكؿ ليا شعكر قد تدلت مف اعناقيا كأنيا لحى ال تتصؿ بالسباؿ ألف األعناؽ اختصت بيا كتمؾ 
 المحى إنما تصمح الف تضحؾ ال ألف تبجؿ كتعظـ 

  لـ تغذ بالمسؾ كال الغكالي  كؿ أثيثو نبتيػا مػتػفػاؿً 

 كمف ذكي الطيب بالدماؿً   اف باألبكاؿترضى مف األدى

 أثبت كثير النبات كالمتفاؿ المنتنة الريح مف التفؿ كىك النتف كالدماؿ السرجيف 
 لعدىا مف شبكػات الػمػاؿً   لك سرحت في عارضي محتاؿً 
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يقكؿ ىذه المحى لك سرحت فكانت في عارضي ذم حيمة لكانت لو شبكة لمماؿ ألف ذا المحية 
ذا كاف محتاال خاف األمانة كفاز بيا كتسريح الشعر  الطكيمة يعظـ كيضف بو الخير كيؤتمف كا 

 تخميص بعضو مف بعض 

  القذاؿً  شبييةي اإلدبار باإلقباًلبل تؤثر الكجوى عمى  بيف قػػضػػػاة الػػػسػػػكء كاألطػػػفػػػاؿ

نفسو ماؿ الطفؿ يقكؿ تككف شبكة لمماؿ بيف قضاة السكء كاألطفاؿ ألف القاضي السكء يجر إلى 
 بطكؿ لحيتو ثـ قاؿ إذا استدبرت ىذه المحى رأيتيا كما تستقبميا كىي عريضة تعـ الكجو كالقذاؿ 

  مف أسفًؿ الطكًد كمف معاؿً   فاختمفت في كابمػي نػبػاؿً 

يقكؿ رشقت ىذه اإليائؿ بالنباؿ مف أعمى الجبؿ كأسفمو فيي تجيء كتذىب منيا في نباؿ كالمطر 
 ؿ جانبو يأتييا مف ك

  في كؿ كبدو كبدٍم نصاؿً   قد أكدعتيا عتؿ الرجػاؿً 

العتؿ القسي الفاسية كاحدتيا عتمة كالرجاؿ جمع راجؿ يقكؿ قسي الرجؿ قد أكدعت اكبادىا كبد 
 النصؿ كىك ما بيف العبريف 

  مقمكبة األظبلًؼ اإلرقاؿً   فيف ييكيف مف الػقػبلؿً 

رقاليا كاف يقكؿ فيف يسقطف مف أعالي الجباؿ منح درةن عمى ظيكرىا فاظبلفيا صارت مقمكبةن كا 
عمى أظبلفيا فصار عمى ظيرىا كاألرقاؿ ضرب مف العدك كيقاؿ أرقمت الناقة إذا سارت عمى 

 السرعة 
  في طرؽو سريعًة اإليصاؿً   يرقمف في الجك عمى المحاؿً 

ظيرىا في طرؽو تسرع  المحاؿ فقار الظير كاحدتيا محمة يقكؿ ىي تعدك في الجكر نازلةن عمى
 إيصاليا إلى األرض 

  عمى القفي أعجؿ العجاؿً   ينمف فييا نيمة المكػسػاؿً 

يقكؿ ينمف في تمؾ الطرؽ كما يناـ الكسبلف لما كانت عمى اقفائيا جعميف كالنائـ المستمقي 
كلكنيف في ذلؾ اعجؿ العجاؿ لسرعة ىكييف كركل ابف جنى الكساؿ جمع الكسبلف كعجاؿ جمع 

 جؿ كعجبلف ع
  كال يحاذرف مف الضبلؿً   ال يتشكيف مف الػكػبلؿً 

 أم ال يصيبيف كبلؿ في تمؾ الطرؽ كال يحذرف ضبلال ألنيا تؤدييا إلى األرض بغير شؾ 
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  تشكيؽ إكثارو إلى إقبلؿً   فكاف عنيا سبب الترحاؿ

حالو عف الكحكش يقكؿ لما شكقو إكثاره مف الصيد إلى اإلقبلؿ منو صار ذلؾ التشكيؽ سبب ارت
يريد أنو مؿ اإلصطياد لكثرة ما صاد فصار ذلؾ سبب ارتحالو عنيا كتقدير كبلمو فكاف تشكيؽ 

 إكثار إلى إقبلؿ سبب الترحاؿ عنيا 
  يخفف في سممى كفي قباؿً   فكحش نجدو منو في بمبػاؿً 

القاضي أبك سممى أحد جبمي طيء كقباؿ جبؿ عاؿو بقرب دكمة الجندؿ كذا قاؿ ابف جنى كركاه 
الحسف فياؿ قاؿ كىك جبؿ في أرض بني عامر يقكؿ كحش نجد في حزف مف خكؼ عضد الدكلة 

 فيف يخفف في جباليا 
  كالخاضبات الربد كاللايرً   نكافر الضباب كاألركاؿً 

نكافر حاؿ مف الكحش كالكرؿ شيء شبو الضب كالخاضبات الربد النعاـ ألنيا ربد األلكاف فإذا 
، أكمت الربيع  انخضبت سكقيا فيسمى الظميـ خاضبا كمنو قكؿ أبي داكد، ليا ساقا ظميماو خاضبو

 فكجىء بالرعًب كالرئاؿي فراخي النعاـ كاحدىا رأؿ يقكؿ نفرت كحكش سائر النكاحي خكفا منو 
 يسمعف مف أخبػاره األزكاؿً   كالظبي كالخػنػسػاء الػذياؿ

    ما يبعث الخرس عمى السؤاؿً 

ا لخنس انفيا كالذياؿ الطكيؿ الذنب كاألزكاؿ جمع زكؿ كىك الظريؼ العجب مف كؿ الخنساء المي
شيء يقكؿ الكحكش تسمع مف أعاجيب أخبار عضد الدكلة ما يبعث الخرس عمى السؤاؿ عنيا مع 

 عجزىـ عف السؤاؿ 
 تكد لك يتحفيا بػكاؿً   فحكليا كالعكذ كالمتالي

حديثات النتائج جمع عائذ كالمتالي جمع المتمية كىي الحكؿ جمع حائؿ كىك ضد الحامؿ كالعكذ ال
الناقة التي يتمكىا كلدىا يقكؿ أنكاع الكحكش تكد لك بعث إلييا مف يمي عمييا فيذلميا كركل ابف 

 جنى فحكليا عمى جمع الفحؿ 
  يؤمنيا مف ىذه األىكاؿً   يركبيا بالخطـ كالرحػاؿً 

اد في األزمة كالرحاؿ كتصير آمنة مف ىكؿ الطرد يقكؿ ذلؾ الكالي يركب الكحش كيزميا حتى تنق
 كما يصيبيا مف خكؼ الصيد 

 كماء كؿ مسبؿو ىطاؿً   كيخمس العشب كال تبالي
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 كيأخذ ذلؾ الكالي خمس ما ترعاه الكحش مف العشب كخمس ما السحاب كترضى بذلؾ كال تبالي 
  لك شئت صدت األسد بالثعالي  يا أقدر السفػار كالػقػفػاؿ

بالسفار المسافريف كىـ السفر ككاحد في القياس سافر مثؿ صاحب كصحب إال أنو لـ ينطؽ  يريد
بسافر كالقفاؿ جمع قافؿ كىك الراجع مف سفره كأنو قاؿ يا أقدر الناس جميعا ذاىبا كنت أـ راجعا 

انييا، كالثعالي يريد الثعالب كما قاؿ اآلخر، ليا أشارير مف لحـو تثمرهي، مف الثعالي ككحره مف أر 
أبدؿ الباء مف كبل األسميف ياءن لما احتاج إلى تسكينيا لمشعر أبدليا ياء ليمكنو تسكينيا يقكؿ لك 

 شئت غمبت الضعيؼ عمى القكم حتى تصيد األسكد بالثعالب 

 كلك جعمت مكضعى اإلالؿً   أك شئت غرقت العدل باآلؿً 

   آللئا قتمػتى بػالػآللػي

قكؿ لك شئت غرقت اعداءؾ بما ليس ماء كلك طعنتيـ بالآللي بدؿ اآلؿ السراب كىك شبو الماء ي
 اآلالؿ كىي الحراب قامت الآللي في اىبلكيـ مقاـ الحراب ألنؾ مظفر منصكر 

  في الظمـ الغائبة اليبلؿً   لـ يبؽ إال طرد السعالي

الميالي التي  يقكؿ لـ يبؽ إال أف تصيد الغيبلف في الميامو كالسعالي جمع سعبلة كىي الكؿ كالظمـ
في آخر الشير اليطمع فييا القمر كالمعنى أنؾ ممكت الكحكش كاألنس كففت شر كؿ ذم غائمة 

 فمـ يبؽ إال أف تخمى المفاكز مف السعالي حتى ال تؤذم السائريف في الميالي المظممة 
 فقد بمغت غاية اآلماؿً   عمى ظيكر اإلبؿ األباؿً 

ذا حركت غرزم أجمرت، األباؿ جمع آبؿ كىك الذم قد اجتزأ  بالرطب عف الماء كمنو قكؿ لبيد، كا 
نما خص اإلبؿ ألف الخيؿ ال تعمؿ في المفاكز كجعميا مكتفية عف  أك قرا بي عدك جكفو قد أبؿ، كا 

 الماء بالرطب لئبل تحتاج إلى الماء 
  في ال مكافو عند ال مناؿً   فمـ تدع منيا سكل المحاؿً 

أعدائؾ كممكت كؿ شيء يكصؼ بالكجكد كيدرؾ مكانو كلـ تدع  يقكؿ بمغت غاية آمالؾ في طمب
 إال المعدـك الذم ال يكصؼ بالمكاف كالكجكد 

  النسب الحمي كأنت الحالي  يا عضد الدكلة كالمعػالػي

 حميان تجمى منؾ بالجمػاؿً   باألب ال الشنؼ كال الخمخاؿ
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مي ال بما تتزيف بو النساء مف يقكؿ نسبؾ حمي عميؾ يزينؾ كأنت الحالي بأبيؾ أم صاحب الح
حمييف كذلؾ الحمي الذم ىك نسبؾ تزيف منؾ بالجماؿ كالمعنى أف أباؾ يزينؾ كأنت جمالو تزينو 

 أيضا 
  أحسف منيا الحسف في المعطاؿً   كرب قػبػحو كحػمػى ثػقػاؿً 

ع القبح يقكؿ رب قبيح يتحمى بحمي ثقاؿ كاف حسف المعطاؿ أحسف منيا يعني أف الحمي ال تنفع م
كالمعطاؿ التي ال حمى عمييا كالمعنى أف غيرؾ ممف ليس لو جكىر ال ينفعو النسبي الشريؼ 

 كالقبيح إذا تحمى ثـ اكد ىذا الكبلـ فقاؿ 
 كاألخػكاؿً  مف قبمو بالعـً   فخر الفتى بالنفس كاألفعاؿً 

الكناية في مف يقكؿ إنما يفخر الفتى بشرؼ نفسو كحسف أفعاؿ مف قبؿ اف يفتخر بعمو كخالو ك 
 قبمو يعكد إلى الفخر كقاؿ يكدع عضد الدكلة كىي آخر ما قالو كتطير عمى نفسو في مكاضع منيا 

 فػداكػا فبل ممػؾه إذا إال  فدل لؾ مف يقصر عف مداكا

يقاؿ فدل لؾ مفتكح مقصكر كفداؤؾ مكسكر ممدكد كيجكز قصر ىذا الممدكد لمضركرة كقكلو إال 
ف استجيب فداكا ال يجكز فيو إال  فتح الفاء ألنو فعؿ ماض يقكؿ يفديؾ كؿ مف لـ يبمغ غايتؾ كا 

ىذا الدعاء فداؾ جميع الممكؾ ألنو لـ يبمغ ممؾ غايتؾ ككميـ دكنؾ كأخذ الصابي ىذا المعنى 
ذا كاف ذاؾ اكجب قكلي، أف  فقاؿ، أييذا الكزير ال زاؿ يفديؾ مف الناس كؿ مف ىك دكنكي، كا 

  يككنكا باسرىـ يفدكنؾ
 دعكنا بالبقاء لمف قػبلد  فمك قمنا فدل لؾ ف يساكم

 أم لك قمنا يفديؾ مف يساكيؾ كتساكيو دعكنا بالبقاء ألعداءؾ ألنيـ كميـ دكنؾ كال يساككنؾ 
ف كانت لمممكةو مبلد  كآمنا فداءؾ كؿ نفػسو    كا 

ف كاف ممكا كبي ر الشاف قكاما كآمنا عطؼ عمى قكلو دعكنا يقكؿ كنأمف أف يككف فداؾ كؿ نفس كا 
 لممممكة إذا كاف يفديؾ مف يساكيؾ 
  كينصب تحت ما نثر الشباد  كمف يظف نثر الحب جػكدان 

كمف عطؼ عمى قكلو كؿ نفس كيظف يفتعؿ مف الظف اصمو يظتف فقمبت التاء طاء ليكافؽ الظاء 
ر يظف كىذا قبميا باألطباؽ كالجير كأبدلت الطاء ظار لتدغـ في التي بعدىا ثـ أدغمت فييا فصا
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تعريض لسائر الممكؾ يشير إلى أنيـ يجكدكف لطمب العكض كمف نثر حبا نحت شبكةو لـ يعد ذؿ 
 جكدا بالحب ألنو إنما نثر ألخذ الصيد الذم ىك خير مف الحب 

  كقد بمغت بو الحاؿ السكاكا  كمف بمغ التراب بػو كػراه

ف عم  ت رتبتو كحالو مف حيث الماؿ حنى بمغ أعمى الجك يقكؿ كآمنا فداؾ مف الصقو عماه كغفمتو بالتراب كا 

  لقد كانت خبلئقيـ عداكا  فمك كانت قمكبيـ صديقػا

ف كانكا يكادكنؾ فإف بينؾ كبينيـ بكنا بعيدا ألنيـ   د بيف ىذا في قكلو لـ يبمغكا كـر اخبلقؾ كال شرؼ نفسؾ كقيقكؿ إف كالتؾ قمكبيـ فقد عادتؾ أخبلقيـ ألنيا مضادة ألخبلقؾ يريد أف الممكؾ كا 
  إذا أبصرت دنياه ضناكا  ألنؾ مبغضه حسبان نحيفان 

 ؼ كما يعد مف المناقب كالمفاخر اف صاحبو مثريا كثير الماؿ يعني إذا كاف بخيبل ال يكسب بمالو الشر الضناؾ المرأة السمينة الممتمئة بالمحـ أخذ مف الضنؾ الذم ىك الضيؽ كذلؾ لضيؽ جمدىا بكثرة لحميا يقكؿ أنت تبغض الشرؼ النحيؼ إذا ك
 بحبؾ أف يحؿ بو سػكاكػا  أركح كقد ختمت عمى فؤادم

 يقكؿ أركح عنؾ كقد سددت عميَّ طريؽ محبة غيرؾ بأف جعمت حبؾ ختما عمى قمبي حتى ال ينزؿ فيو غيرؾ 
  ثقيبل ال أطيؽ بو حراكا  كقد حممتني شكرا طكيبل

 لمثقؿ ال يستطيع التحرؾ كالحراؾ اسـ يقاـ مقاـ المصدر يقاؿ حرؾ تحريكا كحراكا ثـ يستعمؿ بمعنى الحركة يقكؿ أنا مثقؿ الحمؿ بشكرؾ كالبعير ا
 فبل تمشي بنا إال سكاكػا  أحاذر أف يشؽ عمى المطايا

، يقكؿ احاذر عمى دكابي العطب لثقؿ ما اصحبتني فبل تمشي بنا إال ضعيفة يقاؿ الدكاب تتساكؾ سكاكا إذا مشت ىزلى ضع  يفة كمنو قكؿ الشاعر، إلى اللو نشكك ما نرل مف جيادنا، تساكؾ ىزلى منحيف قميؿي
  يعيف عمى اإلقامة في ذراكا  لعؿ اهلل يجػعػمػو رحػيبلن 

، الذرا الكنؼ كالناحية يقكؿ أرجك مف اهلل أف يجعؿ ىذا الفراؽ سببا القامتي عندؾ باف أصمح امكرم كأعكد إليؾ أك بأف أحمؿ أىمي إلى   حضرتؾ فأقيـ عندؾ فارغ الباؿ كىذا مف قكؿ عركة بف الكرد، تقكؿ سميمى لك أقمت بأرضنا، كلـ تدر أني لممقاـ أطكؼي
 فمـ أبصر بو حػتػى أراكػا  فمك أني استطعت خفضت طرفي

 يقكؿ لك قدرت لغمضت عيني كلـ أرفع بصرم إلى أحد بالنظر إليو حتى أعكد إليؾ 
 نداؾ المستفيض كما كفاكا  نيككيؼ الصبر عنؾ كقد كفا

ذا كانت الحاؿ ىذه ل  ـ أصبر عنؾ كأسرع كأسرع العكد إليؾ يقكؿ كيؼ اصبر عنؾ كقد اكتفيت بما جدت عمٌي كلـ يكفؾ ذلؾ أم تريد أف تعطيني فكؽ ما أعطيتني كأنا غير مستزيد كا 

  نػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػي ف الػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػسكعػػػػػػػػػػػػػػػي أتػػػػػػػتػػػػػػػركػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػي
 فػػػػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػػػيتػػػػػػػػػػػػػػػي فتػػػػػػػقػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػع

 اكػػػػػػػػػػػػػػػاالػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػػػر 

ذا ارتحمت عنؾ قطع مشيتي شراؾ تمؾ النعؿ فيزكؿ عني سبب الرفعة كقكلو أتتركني يقكؿ إذا كنت بحضرتؾ كنت مف الرفعة كمف انتعؿ عيف الشمس قاؿ اآلخر، كأنما أسممت  معناه أأتركؾ كىك استفياـ إنكار أم ال أتركؾ كلكف مف تركتو فقد ترؾ فقمب الكبلـ كما كا 
  شيةه كىقا، كالكىؽ يسمـ الكحشية كمثمو كثيركح
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  أرل أسفي كما سرنا شديدا
 الػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػير فكػػػػػػػػػػػػػػػيؼ إذا غػػػػػػػػػػػػػػػدل

 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

آخر، لقد كنت أبكي خيفةن و قكؿ فكيؼ يككف إذا كدعكا، لقد صنعكا بؾ ما ال يحؿ، كلك راقبكا اهلل الـ يصنعكا، أتطمع في العيش بعد الفراؽ، محاؿه لعمرؾ ما تطمع، كمثمى السير يقكؿ أنا شديد األسد كلـ أسر بعد فكيؼ يككف أسفي إذا اسرعنا في السير كىذا مف قكؿ اشجع السممٌي، فيا أنت تبكي كىـ جيرةه، األبتراؾ سرع
 لفراقًو، فكيؼ إذا باف الحبيب فكدعا، 

  كىا أنا ما ضربت كقد أحاكا  كىذا الشكؽ قبؿ البيف سػيؼ

 يقكؿ الشكؽ عمٌي كالسيؼ أم يعمؿ عممو كقد أثر فٌي كما ضربت بو بعد كيركم كمما أنا إذ ضربت 
  عميؾ الصمت ال صاحبت فاكا  إذا التكديع أعرض قاؿ قمبػي

 يقكؿ إذا ظير التكديع قاؿ لي قمبي أسكت كال تتكمـ بالكداع كيجكز أف يككف المعنى ال تمدح غيره كمعنى ال صاحبت فاكا أم ال نطقت 
  معاكدةه لقمت كال مناكا  كلكال أف أكثر ما تمنى

 تحاؿ حتى ال أفارقو كلكنو يتمنى اإلرتحاؿ لمعكد إلى الممدكح أم كلكال أف أكثر ما تمنى قمبي أف يعاكد حضرتؾ لقمت لو كال بمغت أنت أيضا مناؾ في اإلر 
  كأقتؿ ما أعمؾ ما شفاكا  كقد استشفيت مف داءو بداءو 

 ؾ مف نزعؾ إلى أىمؾ فراقو بما ىك اقتؿ ل يقكؿ لقمبو استشفيت مف داء النزاع إلى األىؿ كالكطف بداء الفراؽ مف الممدكح كما شفاؾ مف داء النزاع ىك أقتؿ مما اعمؾ أم تداكيت مف
  ىمكما قد أطمت ليا العراكا  فأستر منؾ نجكانا كأخػفػي

   

      

يقكؿ استر عنؾ يا عضد الدكلة ما يجيرم بيني كبيف القمب ف المناجاة كاخفي عنؾ ىمكـ فراقؾ 
 التي قد اطمت مزاحمتيا كمغالبتيا 

ف طاكعتيا كانت ركاكا  إذا عاصيتيا كانػت شػدادا   كا 

ف طاكعتيا في اإلقامة عنده سيمت  أم إذا عاصيت ىذه اليمـك في فراؽ الممدكح اشتدت عمٌي كا 
شدتيا كصارت ركيكةن كيمكف أف يحمؿ عمى ىمـك األىؿ كالكلد فيقكؿ إذا عصيت ىذه اليمكـ 

ف اطعتيا في اإلرتحاؿ سيمت كألنت   كأقمت عندؾ اشتدت عمٌي كا 
 مي ذا بذاكايقكؿ لو قدك   ككـ دكف الثكية مف حزيفو 

الثكية مكاف بالككفة يقكؿ كما دكنيا مف إنساف حزيف لفراقي إذا قدمت سر بقدكمي فيقكؿ لو القدـك 
ىذا السركر بذلؾ الغـ الذم لقيتو بغيبتو كما قاؿ الطائي، كليست فرحة األكباًت إال، لمكقكؼو عمى 

 ترًح الكداًع، 
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 اكايقبؿ رحؿ تركؾ كالكر   كمف عذب الرضاب إذا أنخنا

تركؾ اسـ ناقة حممو عمييا عضد الدكلة كالكراؾ شيء يتخذه الراكب كالمخدة تحت كركو كجمعو 
كرؾه كمنو قكؿ زىير، إال القطكع عمى األجكاز كالكرؾ، يقكؿ كما ىناؾ مف شخص عذب الرضاب 

 إذا أنخت إلييا ناقتي قبؿ رحميا ألنيا أدنتني منو 
  بير بو كصاكاكقد عبؽ الع  يحـر أف يمس الطيب بعدم

صاؾ الشيء بالشيء إذا لصؽ بو يقكؿ لـ يمس بعدم طيبا حزنا عمى فراقي كمع ذلؾ تشـي منو 
 ركائح الطيب حتى كاف العبير قد لصؽ بو 

  كيمنحو البشامة كاألراكا  كيمنع ثغره مف كاف صب

ريف كالشامة أم ال يصؿ إلى ثغر عاشؽ لعفتو كتصكنو كيمنح ثغره السكاؾ المتخذ مف ىذيف الشج
ـي، ككذلؾ األراؾ  يستاؾ بفرعيا كمنو قكؿ جرير، أتنسى إذ تكدعنا سميمى، بفرع بشامةو سقي البشا

 كذكره كثير في األشعار 
  فميت النـك حدث عف نداكا  يحدث مقمتيو النكـ عػنػي

 ندؾ يقكؿ إذا ناـ رأل خيالي في النـك فميت نكمو حدثو عف إحسانؾ إلٌي ليعذرني في المقاـ ع
  كقد أنضى العذافرة المكاكا  كأف البدف ال يعػرقػف إال

يعرقف يأتيف العراؽ كالعذافرة الناقة الشديدة كمنو قكؿ العبدم، عذافرة كمطرقة القيكف، كالمكاكا 
المكتنزة المحـ يقكؿ ليت النـك حدثو أف ركابنا ال تبمغ العراؽ إال كقد اىزليا ثقؿ ما حممت مف نداؾ 

 نداؾ كانضى فعؿ 
  إذا انتبيت تكىمو ابتشاكا  كما أرضى لمقمتو بحمػـو 

ف حدثو النـك فمست أرضى لو بحمـ يتكىمو كذاب عند اإلنتباه كالبشؾ كالبتشاؾ الكذب   أم كا 
 فميتؾ ال يتيمو ىػكاكػا  كال إال بأف يصغى كأحكى

جد تميد كذكرنا مثؿ ركل ابف جنى فميتو كىك عمى حذؼ األشباع كما أنشده سيبكيو، كما لو مف م
ىذا في قكلو، تعثرت بو في األفكاه السنيا، يقكؿ كال أرضى بشيء إال بأف يستمع إلٌي كاحكي لو 

نعامؾ ألف اإلحساف يستبعد اإلنساف   فميتو ال يصير متيما بحبؾ إذا حكيت لو إحسانؾ كا 
 أيعجب مف ثنائي أـ عبلكػا  ككـ طرًب المسامًع ليس يدرم
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اف تطربي مسامعو إذا سمع شعرم فيؾ كال يدرم أيتعجب مف حسف ثنائي عميؾ يقكؿ ككـ مف إنس
 أـ مف عمكؾ يعني أف كبلىما عجب 

 كالمداكا كىذا الشعر فيرم  كذاؾ النشر عرضؾ كاف مسكان 

النشر الرائحة الطيبة كيريد بو الثناء يقكؿ ذاؾ الثناء الطيب الرائحة ىك عرضؾ كاف بمنزلة المسؾ 
نزلة الفير كىك الحجر الذم يستحؽ بو الطيب كالمداؾ كىك الصبلبة التي يستحؽ ككاف الشعر بم

عمييا الطيب كطيب المسؾ إنما يظير منيما كذلؾ رائحة الثناء إنما تفكح بالشعر كىذا مف قكؿ 
ابف الركمي، كما ازداد فضؿ فيؾ بالمدح شيرةن، بمى كاف مثؿ المسؾ صادؼ مخكضا، كالمخكض 

يب كذاؾ ال يزيد الطيب فضبل بؿ يظير رائحتو كذلؾ ىذا الشعر يظير فضائؿ الذم يحرؾ بو الط
 الممدكح لمناس كاليزيده فضبل 

 إذا لـ يسـ حامدهي عناكػا  فبل تحمدىما كأحمد ىمامان 

يقكؿ ال تحمد الفير كالمداؾ المذيف جعمتيما مثبل لشعرم كأحمد نفسؾ فإنؾ تستحؽ الحمد 
ـ يسـ حامده عني نفسو يقكؿ إذا لـ أسـ الممدكح في شعرم كنت أنت بخصالؾ الحميدة كقكلو إذا ل

 المعنٌي بو 
  غدان يمقى بنكؾ بيا أباكا  أغر لو شمائؿي مف أبػيوً 

يقكؿ أنت كرثت شمائؿ أبيؾ ككما كرثتيا أباؾ كرثيا ابناءؾ فيـ يمقكف أباؾ بتمؾ الخبلئؽ التي 
إشارةن إلى أنيـ لـ يبمغكا بعد رتبتؾ حتى يشبيكؾ  كرثكىا منؾ كحقو أف يقكؿ أباىـ لكنو قاؿ أباؾ

  بؿ يشبيكف أباؾ 
  كآخر يدعى معو اشتراكا  كفي األحباب مختصه بكجدو 

أم يشتبو حاؿ األحباب ففييـ مف يككف حزينا مخصكصا بكجدو كقد يككف فييـ مف يدعي االشتراؾ 
نما يعني أنو غير مدخكؿ  المحبة بؿ ىك صحيح المكاالة ليس في الكجد كال يككف لدعكاه حقيقةه كا 

 كمف يدعي األشتراؾ مف غير حقيقةو 

 تبيف مف بكى ممف تبػاكػا  إذا اشتبيت دمكعه في خػدكدو 

  لعيني مف نكام عمى أكالكا  أذمت مكرماتي ابي شجػاعو 

ركل ابف جنى كابف فكرجة نكام بالنكف قاؿ ابف جنى أم منعت مكرماتو عيني أف تجرم منيا 
اذبةه كأختار البعد عنو كالمقاـ دكنو كقاؿ ابف فكرجة يريد أف مكرمات ابي شجاع تذـ لعيني دمكع ك
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عمى أىمي الذيف اقصدىـ مف نكام عنؾ أم أشتيي ابدا مبلزمتؾ كالبعد عف اكلئؾ فيككف الذماـ 
إذف عمى اىمو لعينو كىـ الخائفكف مف نكل أبي الطيب كىذا كما تقكؿ أذـ ليند عمى عاشقيا مف 

الكصكؿ إلييا لزكميا البصرة أم ليا ذماـ مف الكصكؿ إلييا ما دامت بالبصرة عمى عاشقيا 
فعاشقيا ال يصؿ إلييا ما دامت ىناؾ ىذا الذم حكيت كبلميما كلـ يظير معنى البيت ببيانيما 
كمعنى أذـ لو عمى فبلف إذا منعو منو كاجاره عميو كما قاؿ، ىـ ممف اذـ ليـ عميو، كريـ العرًؽ 
، أم منعيـ منو يقكؿ مكرماتو منعت عيني كعقدت ليا عقدا عمى أىمي مف فراؽ  كالنسبي النضاري
عضد الدكلة كيككف عمى مف صمة أذمت كركل مف ثكام مقصكر الثكاء بمعنى المقاـ كالمعنى 

مكرماتو اذمت لعيني مف المقاـ عمييـ أم عقدت لعيني عقدا يؤمنيا مف النظر إلى اؤلئؾ يريد أنيا 
 صرتيا عمى عضد الدكلة فبل تنظر إلى غيره كعمى يككف مف صمة الثكاء ق

  ليا كقع األسنة في حشاكا  فزؿ يا بعد عف أيدم ركابو 

 يقكؿ لمبعد تنح عف أيدم ىذه المطايا فإنيا تقطعؾ كما تقطع األسنة الحشا 
 أذاةن أك نجاةن أك ىبلكػا  كأيا شئت يا طرقي فككني

ف كاف اليبلؾ في سمككؾ ىذا كبلـ ضجر يقكؿ لط  ريقو ككني كيؼ شئت فإني ال أبالي كا 
  رأكني قبؿ أف يركا السماكا  فمك سرنا كفي تشريف خمسه 

ذا  ىذا كبلـ فيو حذؼ كتقديـ كتأخير كتقديره فمك سرنا في تشريف كقد مضت منو خمس لياؿ كا 
ف مف تشريف األكؿ كىذا أخؿ الحذؼ بالكبلـ كلـ يظير المعنى لـ يجز كالسماؾ يطمع لخمسو خمك 

مبالغة في ذكر سرعة السير كالرجكع إلى أىمو يقكؿ لك أخذت في السير كأخذ السماؾ في الطمكع 
 لسبقتو بالطمكع عمييـ كىـ بالككفة كأنو قاؿ اسبؽ النجـ بسرعة السير 

 قنا األعداء كالطعف الدراكا  يشرد يمف فناخسػر عػنػي

 يذعر األبطاؿ شاكا سبلحان   كألبس مف رضاه في طريقي

يقكؿ رضاه لي بمنزلة السبلح الذم يخكؼ األبطاؿ كيقاؿ سبلح شاؾ بمعنى شائؾ أم ذك شكؾ 
كىذا كما يقاؿ كبش صاؼ كيكـ طاف عمى حذؼ العيف كمنو قكؿ مرحب الييكدم، شاؾ السبلح 

 ،  بطؿه مجربي
 ككؿ الناس زكر ما خبلكا  كمف أعتاض منؾ إذا افترقنا
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اف ابف حطاف، أنكرت بعدؾ مف قد كنت أعرفو، ما الناس بعدؾ يا مرداسي بالناس، ىذا كقكؿ عمر 
 كمثمو ألبي الطيب، إنما الناس حيث أنت البيت 

  يعكد كلـ يجد فيو امتساكا  كما أنا غير سيـ في ىكاء

يقكؿ أنا في الخركج مف عندؾ كقمة المبث في أىمي كالسيـ يرمي بو اليكاء فيذىب كينقمب إلى 
رمي سريعا قاؿ ابف جنى لـ يقؿ في سرعة األكبة كتقميؿ المبث ىكذا في المبالغة ىذا كبلمو ال

كالبيت مدخكؿ كلـ يعرؼ ابف جنى كجو فساده كىك أف كؿ سيـ رمى بو فيك في ىكاء كال يعكد 
 إلى ما عكلي منو كلـ يذكر في البيت ما يدؿ عمى أنو أراد اليكاء العالي 

  كقد فارقت دارؾ كاصطفاىا  ػيحيف مف إلػيػى أف يران

ركل ابف جنى كاصطفاؾ بكسر الطاء قاؿ االصطفاء ممدكد فقصره كاحتج عميو باحد عشر بيتا 
كمو مستغنى عنو ألف قصر الممدكد في الشعر اشير مف أف يحتاج فيو إلى ذكر الشكاىد كانكر 

يي مف اهلل تعالى إذا فارؽ داره ابف فكرجة ىذه الركاية كركاه مفتكح الطاء عمى الفعؿ كقاؿ لـ يستح
كاخيتاره إياه أعني اختيار الممدكح لممتنبي بؿ ال كجو حيائو في فعمو ذاؾ إذ ليس لؾ مف فارقو 

نما يستحيي مف اهلل تعالى إذا فارؽ دار الممدكح كاهلل تعالى قد  كزىر في اختياره إياه ارتكب حكبا كا 
أف يستحيي مف خالقو ىذا لعمرم مكضع حياء اصطفاه كاختاره عمى خمقو فكؿ مف فارقو يجب 

ظيار الرغبة فيو مذىب مشيكر ال ينكر كقاؿ  عمى مذىب الشعراء كلمشعراء في تعظيـ الممدكح كا 
أيضا ال معنى لحياء المتنبي مف اهلل تعالى إذا فارؽ دار عضد الدكلة كاصطفاءه بؿ يجب أف 

نما يقكؿ أنا حييّّ مف اليي أف أفارقؾ كقد يتقرب إلى اهلل تعالى بتمؾ المفارقة كالزىد في دار  ه كا 
اصطفاؾ اهلل تعالى إذ ذكر اصطفاءه لو كلك لـ يذكره لكاف ال تخمص لو مف الحياء مف اهلل تعبل 

بمفارقة دار عضد الدكلة ىذا كبلمو عمى ىذا البيت في كتابيو التجني كالفتح كىك صحيح كالمعنى 
ليو المرجع عمى ما قالو كالركاية الصحيحة فتح ال طاء كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ بالصكاب كا 

 كالمآب.
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