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اثمكلأمسعالع 

،اف< لم1ات فثتعود من كل إر  ٠٠اثملأم سايخ 
ثوخاص رادع، دون الباطل مقت وأرسف رلابه، واسيسهد 

—الظلم همن ... الكثاب هذا يكون حق، دون الئاس أعراض 
لساثه.يميثه أن شبل أميثه أن "" رس بلا 

نلفظئا ؤ تعار: الله قول الثاس لوعمل  ٠٠.س\وعاسلأم 

محيئوم ؤ تعار؛ قوله وفهموا [• ١٨]ق' 4• محي نقتب لدنه إو محول من 
لرأيتهم٢[• ٤ —ور؛ 4-لال— نعنلو0 كائوا ينا وأوجلهم وأتيم أمحئهم عمحم 

ويحسونأكاشم.كلأصم، يزلون 

اعتادوامن صلاح سقن لبنة ليكون جاء  ٠٠الضلأم سمالع 
وعظمالكلمة، أمانة إدراك ^JLJ كان فمن اللسان، هفوالتا 

الكتاب.هذا فليقرأ ان اللسسجرم 

بدر





ssssاصماقى هممت كياق ءء^^ءءءء^ سارعاو،لأهم ء

محيروسبهاضحاياها 'ضية وأحداث عجيبة، أمور 

يتولاللسان ذرب أبل الرجل بال فما واحدة، وخاتمتها واحد، 

ولافاه فتملأ بالكلمة ؤيتكلم سب، ولا من4 يليح فلا القول 
خلوهد سجيته، على ؤيرسله يلممانه، يئيرالناس ؟، يثصحب 

الرجلبال وما وسرح٠ فيه وئسط كلامه، ي وئديل حبوته، 
خيلاللفمل، هلع ، التملق ؤنحإيء اللسان، فاحش يكون 

؟٠هأعراصالآضن صرامراء التعبير، جامح الكلام، 
رفيعو ، شره سلالا لهب أبى بن عتبة يكان لقد 

يراعلم بضالمات، تكلم وحين قومه، فت - رتبة وسامي درجة، 
الجد،ؤذبؤ العيرة بن والوليل يهايته* اختط أمانتها 

عنحاد وحينما قومه ق - الشرف وف)قة الكرم، وضئضئ 
ؤوحه.أزهق الستقيم الملؤيق 

ؤيصبوالأمور، معالي يسنوإل كان درهم بن والجعل 
همتهومنع حطيرالماعى، إل ؤيطمح الط-الب، شؤيف إر 
تجردولما الدارك بعيد إر نفسه وتحمره الراتب،، سئ إل 

ذوىمن صفوان بن والجهم مناررأسه. يسوء بما وجاء عقله عن 
أملومن ، وحضنته العرفان أولي ومن وحملته، العلم 

نهايته.استعجل لسانه أهمل وحين الاجتهاد وأرباب التحصيل، 

رضعلكان أنه هند عمؤوبن أسيرة قرألتامقن لقد 
وفجيمالقدر، وجليل الشرف، ،وباذخ الديوة وعالي النزلأ، 

0





ءاسهابي قتلت ساث  SSSSSSiSSSSسادعاسمدُ ■

الصدر،جريء الجنان، ئبت بأنه ووصف ميلة، على يقيم ولا 
غمراتوخواض ^ئم،ابنكريه-ة، الجأش، رابطا 

منوأشد الجمر، هوأمحرمن الذي الوت لسانه فجلب 
الوطيس.

عجبا،وحطؤوا تيها، احتالوا ممن التيس وامرؤ 

بالخسفا،ؤيرضى اليد، سام فأصبح ، كبراأذيالهم وجؤوا 
المدى،على ؤينحض ، الخسم طى لجمحلأللأسمان، 

السجى.على ؤيشرب الضمن، على ؤيطرفا 

لؤمثميدع لا الدين الجاهلية فرمسان من جعفر وابن 
العوامبق،تقلقله لا الحلوي فهو قطاة، لؤم ثممتثار ولا صفاة، 

فرضيلسانه يحفظ لم ه لكن، الدلاء ثكدره لا والبحر 
الصغار،إلى وأحلي الخمول، مهاد واسثوطآ صاحبا، دالآون 

النون.وحلجته النية، فاحنلجته 

الأصابعإليهم وثومئ بالبنان، إليهم يسار ممن والنحل 
النايا،مضغته انه لمييحتمل لم وحين بالأبصار يرمى ؤ، 

المربفتاك من والسليك الحتوف. ولأكته النون، ولاممتة 
وأساء، العبث< وبالغ.؛قن المراح، سقن أسرفا غيرأنه وشجعانهم 

القلوبلؤا تتوجع حال4 فأصبعت، الحشمة، ستر وهتكا الأدب، 
رأفة.العيون لؤا وتسيل رحمة، القلوب لها وتنفحلر رقة، 



====|ساقهتدءستيا ءءءءء=ء سا>عاسلأ|ر ء

العلى،ف-روع وهيعطل ، المجد سثام الأشرف ابن وثدرى 
النوم،فهجره لمان4 يحفظ ولم قومه سقت الشرف قمة إل ووثب 

إلجنبه يهلمس لا صبح و1 السهاد، وايكتحاله الرقاد، وجفاه 

وسباقغايات، دراك كان لؤيرة وابن هلك. حض ضسجع 
الأمور،حطيرات يقصد ائم، العذلعلى مقداما غايات، 
زلأوحين المهمات، بأعباء سمللع الصعبة، المراقى ؤيركب 

١^٠>؛^.به وطاف الموت، أحده لسانه 

وزعماءالكلام، أمراء أنهم عنهم عرفت والشعراء 
جيلسه أنعنه وينكر إلا منهم لأحد قرأت ا وماب، الح-طل

مرصئفاالقظا، مضثد السبك، صحيح النفلم، رصين الشعر، 
الديباجة،مليح الأسلوب، رائق الكلام، سنجم المعانى، 

ادرةالنمحلبؤع التخيل، لطيف المعنى، رشيق الويش حسن 
صبره٠م،يا ارقص نازلة بهم نزلت ألمنرهم عنان أطلقوا وحين 

صبرهم٠ححسون بها وتداعت اصحليارهم، دعائم منها وتقوست 

وطائرومستهليرالشهرة، شهيرالاكر، فطرفة 

وغيبتهمضجعه، فارتهنه الميواب عن لسانه حاد المميت 

لضرهنظم ممن والمتن؛ى كلماته. رمين وأصبح حفرته، 
مسيروسار >^،، ٨١١استحلمارة واستلار اليروالبحر، حاشيش 

وعرفالأرض، يضره وطبق الشمس، انتشار ،وانمشر القمر 

الأعراض،ه لسانه أهللق لضنه ار، الأبصمقبل بالأسماع 
(٢ ٩



^sssاصحابها ئت ■سانت ةءءءء^ء^ءءءء اثكلأم مائع ء

لهانؤق حالة فأصبح السخروة، إر وخرج الأحساب، وتناول 
القاسية.القلوب لما وتلثن الغليظة، الأكباد 

صورةفوجالت4 انمسحاس بتي عبد كلام وقرأت 
ضرJبته،القبح، ومجضع الساوئ، ومثال العيوب، 

هلبعهوسمول وصمرهممه، سنشه، وخساسة مليكنمه، ودناءة 

منيت4.حياض وورد مصرعه، فذاق 

،الأهواء رفيع حظيرالنفس، فارسا الأشمري ورأيت 
العير،الضيروهبماء إحدى يعد البأس، قوي الهمة، بعيد 

الأشيشروحبرت حدئه. ،وبوئ قبئ، مقت فأدرج يحمد مالأ فقال 
والأعثسروحه. وفاصت نفسه، فزمقت الروءة منه وفل 

النفوس،قت - قدره فعفلم ثعالب، لا وعرة ئسامى، لا رفعة بلغ 
فأرهنالصمحدور -قن مهابته ووفرت العيون، مقت منركه وارتفعت 

لسانه.بسبب حقرته وأحن رمسه، 
غوايته،سقن ولج صلاله، مقت تمادى يؤيد بن والوليد 

الغبراء.وطوته الأرض، فضمته جهلته مقت وغلا تيهه، مقت وأمعن 

إليهيرجع اللي الساطع، قومه نبراس ضان القدوس عيد وابن 
علىفظيع العضلات سقن ه بقولؤيوخذ ايشكلأت، مقت 

عليهوعميت سمعه، على وضرب قليه، على وحتم ي٠رته، بصد

سقتفغبط ل القحيالم مععليه واستبهمت الرشد، وجوه 



n <سأارعاسلأأSSBSSSSSS  اسهايى تتممن •ساقSSSSi

بهفنزل الجهالة ؛ق ^رسل.اكملألة، وتتائ.-قت الجهالأت، 
ذم4.وذاق ، روح4 وطاحت الوت، 

الأسل،أطراف لسانه أسلة شاعرئباري برئ بن وبشار 
حبولفاحتيلته عرJ٠ده، ووهنت رأيه، وضعف همته، فسمهلت 

اكة.آوماق وعيمته الردى، 
والمسايرحم لا أكثروالموت كثيرواكم، وضبمم 

القراءة.فطيه الاستزادة أراد ومن اللممان، 



mSSSSmأاساق،تممتااس،طبها  sssssssssم،ادعاواهلأهم د

المسريئس 

لمانهيحفظ أن نكلف كئ على الواجب من كان لما 
القرآنسقت مرة غير الريانى التوجيه جاء السوء، كلام عن 

وشدةاللسان، أمر إلا التكرار هذا وما الكرJم، 
ماشرعه سقن يقول من ه الله ذم وقل مصابه، وعظيم حظره، 

هدا\ذة5وب السثكلم ثصف لما يقولوا ولا ؤ تعارت فقال يعلم، لا 
[.١١٦; ٠٣١]^. OJiSsjTعزآش حزامكقزوا حنتزئوسا 

ؤيراثضلبدنه، يحاتاط كما لكلامه يحتاط والعاقل 

للسانهيطلق أن إلا يأبى الشقي عيرأن كلماته، قبل همساته 

االهالك.نفسه ؤيورد العنان، 

١[.ااو_سم: ه نزئ وآشجبإِذا ؤ تعار: قوله . نيئ التلا 
،فتال،لي دنا باليي ضفرت فقال: مب أبى بن عتبة فسمعه 

يعنى:كلابك من كلبا عليه سلط اللهم .؛ نبي الفقال 
إذاحتى الشام عيرإر ا أصحابه مع عتبة فعرج الأسد، 
ترتعد،عتبة فرائص فجعلميت الأسد، زأر طريق-هم ؤ - كانوا 

إلاوأنمت تحن ما اللص فو ترتمي، شيء أي من أصحابه: فقال 
ولادعوة، له ترد وما علي، دعا محمدا إن فقال: ، سواء 

وحاطفيه، يده يدحل فلم العشاء فوضعوا ، لهجة منه أصدق 
الأسدفجاء ، ونامواوسطهم وجعلوه بمتاعهم، أنفسهم القوم 

هشمةفهشمه إليه انتهى رجلأمحى رجلا رزوسيجم 



ء===== سا>عاسلأُ ء

إنلكم أفل ألم رمق: آخر مقت وهو فقال إياها، كانت 
منوالسلامة العافية اض نسأل )١(. لؤجة الماس أصدق محمدا 
المحيير.ومآل الخاتمة، فضاعة 

ؤتعار: قوله نزل 1ا قوله٠٠ هغ عباس ابن رواية وسن 
أنليب أبي بن عتبة سمع آخرها إر ١[• لاف؛ءم؛ 4 هومحا إذا وآشجب 
أئي. محمدا أبلغوا فقال: القرآن، بنجوم يقسم . محمدا 
اللهمقال: . الله رسول بلغوا فلما ، القرآن بنجوم كافر 

منفرJبا أسدا علمه الله فسلمل سباعك، من سبعا عليه مململ 

عيرأهيحابه بين من فأخرجه الرقة( من قريد-ة أرض ) حران 
)٢(.لمحاسه يدقه ولم قدمه، إل رأسه من فمرقه بعيد، 



mSmSSSiاسطغه1 أساذلممت ءءءءءءءء^^ء سارعاسلأم ء

وفاهجنإء 
رإصح،وماثهغيحة بى اثوس 

الكدب،وألسيإ شولؤن أنهم الكفار . الله ذم 
فيهامم سيكون التي الأخرة أي: الحمض، يم أن فيرصون 

ؤنعار؛ فقال الدنيا، مقت يم كان كما نسب، أحسن 
لهزأث ألمنتهزآJكنب ونيث ما ش ويلوث 

[.٦٢لافخم: محطو04أنيآثروأ4ا لا آثنى 
وهوتعار، عاليه و٠مترون كاذبون أنهم اليهود ^ وذم 
وصفهمفضان وتعمدم، الئه على بالضدب عليهم تاضيد 

كتاباوكتبوا التوراة، عيؤوا لأنهم يم، ذم منيي بالضذب 
فخلطوامايكتبوا أخدن ثم . الرممول صمة فيه بدلوا 

يلورنمنهزلمريما ؤإن ؤ تعار: فقال عندهم.)"؟(. الذي بالكتاب 
آلكثبمحنئ هو ونا آلكثب من لثحنسوه بامحنب ألمتهر 

آشعل ؤثقولون آثئب عند من نؤ وما آم عند من نو ونمولوث 
[.٧٨لألعمان: ٠ ه نعلثون وهنإ آلكدب 

منيسلم لم مكة، مقن بدعوته . الرسول صدع ولما 
بلسانه،آذاه من ومنهم بيده، آذاه من فمنهم ضش، أذى 

أرادفحين والبوار، ايلأك نفسه على كتب أن عاقبته فضان 

أنفزعم الغيرة بن الوليد أتاه . النبي يرى أن اليمن صاحب 
أنوأخبره المهمى وائل بن العامن وأتاه ، ساحرامحمدا 

أقهفزعم آخر شئي ^جاءه الأواين،أسايلير يعلم محمدا 



m سا>عاواهلأمBSSSSSSSSS  مها  ١٠٠٠٠١هتلت ضماتii^ss

بئيسوجاء شاعر، أثه فزعم آخر مشزؤم وجاءه كاهن، 
لطه_قن الرهط أولئك محمدا . الله فكفى مجنون، أثه فزعم 

العياب.من بألوان وأهلضهم واحدة، 
اش.رسول كان قال؛ محنح■ عباس ابن عن وروى 

نزلت;حتى عليه، الله أنزل مما شيما يظهر لا سنثن مستخفيا 
فقدبمكة أمرك يعنى:أشر [. ٩٤.لا-دمت ه ئومر ينا اهتدغ ثؤ 

رهط.حمسة وهم بالقرآن بك المتهزين الله أهلك 
أراهم.٠٠ الله رسول قتال الأية، بهذه جميل فأتاه 

العاصشم وليلة، واحد يوم مقن فأهلكوا ، كلهم بلل أحياء 
علىفخرج مطر، يوم ف ذلك يومه -ق خرج السهم؛،، وائل بؤت، 

وضعفلما الشعاب، من شعبا فنزل يتنزه، له يسيروابن راحلته 
يجدوافلم فطلبوا ، لدغتا قالت الآرصرا، علي، قدمه 

فمات،البعير، عنق، مثل، صارلتا ->'ى رجله شيئا،وانتفختا 
مكانه.

مالث،حوئا السهمى،أكل قيس بن الحاريث، ومنهم 
انقدحتى اناء من عليه يشرب يزل فلم عطش، فأميابه 
.محمل رب قتلني ت وهويقول فمالتا بطنه، )انشق( 

)أصحاب(رمعة له وكان الحكا، بن الأسود ومنهم 
يعمىأن الأب على دعا قد . الله رسول وكان بالشام، 
حضراء،بورقة جميل١محو فأتاه ولده، يثكل وأن بصره، 

فأتاهله، غلام ومعه ابنه يلاقؤث، وخرج بصره، قدهما بها فرماه 
رأسه،ينطح فجعل شجرة، أصل —قن قاعد وهو ١لىب^ جبريل 





^sssاصحامها قممق ■ساق  SSSSBSSSSس،ادعاسلأ1ر " ■

انجالسإىا

صاحبس1ص؛

وحفظالأحطار، مواضع -ق اللسان حفظ أحمل ما 
ايثمكةمواطن عن بالنفس والابتعاد الأخيار، لأهل الحقوق 

إذاؤهقثنحح معاؤية إر يقوم أن رجلا رجل خاطر والوت،فس 
ياالله سحان ؤيقول: )عجزه(، كفله على يده فيضع سجد 

ذلك.،ففعل هند أمك بعجيزة عجيزتك أشبه ما أميرالؤتتي، 
أباإن أخي، ابن يا لا قال؛ صلاته، من معاؤية انتهى فلما 

فأحده.، لك جعلوا ما فخد أميل، منها ذلك إل كان سفيان 
ههمعاؤيه حلم وعلى سلامته، على الله حمد وليته 

اسسهلفقل ذلك، ٤ حليفه يكان الشقاء وليكن معه، 
فطاراللسان، حفظ وأهمل الملوك، غضب وتناسس الأمر، 
أيهاله: فقال الحطة، وهو-قت أبيه بن نياد إل قام فقد رأسه• 

إلوأشار ، يخبرك زياد:هدا له فقال ؟ أبوك من الأميرت 
ماؤقثتيح معاؤية بلع ولما عنقه، وصرب فقدمه الشرطة صاحب 

ماالأول، على أدبته ولو -غيحؤا، قتله ما قال؛ به ليال فعله 
)٤(.الثانية" إل عاد 
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ولأا؛وذلأض
إو>إمييرينلهاض

اممعا،صيفي بن وأكثم ساعية بن قس أن روي 
؟العيوب من آدم ابن مقت وجدت كم لحيامه؛ أحدهما فقال 

آلافالمانية أحمييته والدي ئحصس، أن من أكثر هي فقال؛ 
قال:كلها، العيوب سروت، امثووال،،ا إن خصلة ووجدت عسا، 

>ه(.اللسمان حفظ قال: ؟ مامي 
مطضانهيكون لا وبعضها هفوات، تتبعها زلات فللمان 

بقيةعلى وجر البدن، حان اللسان يكون وبدا ذاك، ولا هدا 
فإنالنحلق، وساء الفعل، حسن وإن حش الؤيلأت، الأعضاء 

الفعال.جميل يطمس التحلق فساد 

أنهئهيك، بن عثمان بن إبراهيم الواقدي عن ذكر 
والبرامضة،ا!درماضي يحيى بن جعفر يدضر ما كثيرا ضان 

مقتذللف، يسر لم ولكنه يم، وحبا طيهم، جرئا ؤيبكي 
بابمقت ودخل البكاء، من حرج بل مشاعره، ؤيحفي نفسه، 
ياقال: وبكى، بنفسه خلا إذا فضان والإحن• الثأر طالبي 
فينتخيبالسيف، غلامه فيجيئه ، النية ذي بميض جئني غلام 

ولأثأرنقاتالكا، لأقتلن والله واسيداه، واجعفراه، يقول: ئم 
السكينيدري وما مرارا منه ذلك وتكرر ، قليل عن بدمك 

الأحتوفا.الشاعرستورده وتلك، الكلمات، هده أن 
يممنأن الرشيد،فأراد هارون إلى طمه نمى فقل 

موائدرفعت ولما منزله، فيغطى أمره، ؤيضشف صدقه 
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كيفإبراهيم، يا ؛ الرشيلو له قال الناس، وخلج الحلمام، 
ضأخصأنا إنما سيدي، يا ،قالت ؟ منك الممر وموضع أنت 

أؤيدأمرا نصص ث إن الرشيد: قال ، خدمك وأطوع عبيدك، 
الواقدي:قال ، ليلي به وأسهرت به، ضاق وقد أودعضه، أن 

أنجنبي عن وأخفيه أبدا إليك عض يرجع لا إدا سيدي، يا 
تديعه.أن ونفممي يعلمه، 

بنجعفر قتل على ندمت إني ؤيحك، الرشيد؛ قال 
منخرجت أني فوددت أصفها، أن أحسن ما ندامة يحيى 

مندالنوم طعم وجدت فما لي، بقي كان وأنه ملكي، 
٠قتلته مند العيش لدة ولا فارقته، 

^G<،وأذرى دمعه، أسبل إبراهيم سمعها فلما 
لقدسيدي يا والله عنه، وتجاوز الفضل، أبا الله رحم وقال؛ 

مقتيوجل وأين أمره، ه العشرة وأوط-أت قتله، مقت أخطأت 
أجمعirن.الناس القرينمقت منقطع طان وقد مثله، الدنيا 

فقام، اللخناء ابن يا الله لعنة عليك قم الرشيد؛ فقال 
واللهذهبت أم، يا فقال: أمه، إل فانصرف يطأ، ما يعقل ما 

ذاكقال: ، بني؟ يا ذاك وما الله، شاء إن ضلا قالت: ، نفسي 
أنجلم نفس ألف لي لوكان والله بمحنة، امتحسي الرشيد أن 

فقتل.)0.الرضي مربه توقع، ضما ،وكان بواحدة 
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خنارهاب
اتجنديندس

فقلومن به، يسلهان لا أمر اللسان على لميطرة 
فسادأن كما وال|لأك، الزلل مواطن نفسه أورد فقل ايسلرة 

الرأىيؤدىإلاسب•
العلماء،حلق ولازم العلم، درهم بن الجعد طلب 

سببوكان النار، مقت به فهويتا الكلمة أمانة يراع لم ولكنه 
منأول الذهبي^،؛ الحافظ وقال القرآن، بخلق قال أنه قمله 

أنضروكذلك يرمم بن الجعل هو عرشه فوق الله أن أنكر 
٠الصمات جميع 

حقيقة،عرشه على يستو لم . الله أن زعم كذلك، 
اللهأن وزعم ذلك، عن الله تعار ~ بالأسيلأء الاستواء ففسر 

تكليما،مومس الله يكلم ولم خليلا، إبراهيم يتخذ لم 
الشالهالظة، والكلمات الفاسلة، الاراء من وغيرها 

الأموات.عداد -قن 
الملك،عبد بن هشام الأموي الخليفة إر علمه نما 

وتيسوارنهالمضللة، ودعواته ة، الفاسل آراله من فغضب 
المسرىالله عبل بن خالد إر وأرسله عليه، فقبض الباطلة، 

بعدالأسمخ، عيد يوم صبيحة فقتله ، عهده مقت العراق أمير 
اللهتقيل ضحوا الناس؛ أيها فقال؛ الناس، خطج، أن 

لمالله أن زعم إنه درهم، بن بالجعد مضح فائي ضحاياكم، 
اللهتعار تكليما، ك؛لمموسى ولم خليلا، إبراهيم يتخذ 
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أصل-قت قدمحه نزل ئم ٠ كبيرا علوا درهم بن الجعد يقول عما 
التبر.)لأل
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قلاد
اثمهُدىممواد،

وأنفيتبعه، ينفعه ما بعقله يدرك أن بالأنسان حري 
علمهم،منهم يأخذ عمن يبحث وأن تكون، كما الأمور يفهم 
منيتهمضول وإلا ؤيقول، يسمع فيما حذر على يكون وأن 
أمنيته.دون 

فلاسمةمن السماسة بطائفة صفوان بن الجهم اتصل 
امكله: وقالوا الله، ._قت فشككوهبينهم مناظرة مقت ، ١^،^ 
هلث قالوا ، قالتلأ ؟ بعيونك تراه حل تعبد، الذي مذا 

قال:"، ؟" بأنفك تشمه هل  ٠٠قالوا ، لا قال: ، ؟ بإذنك سمعه 
تحسههل  ٠٠قالوا ، لا قال: ، ؟ بلسانك تذوقه هل  ٠٠قالوا ، لا 

علوذلك عن الله تعار معدوم الله إدا : قالوا، لا قارن ؟ بيدك 
كبيرا.

يوما،أربعين الميلأة وترك ربه، مقت البائس هدا شك 
وجوداموجود الله أن ذهنه مقت الشيطان نقش الأربعين وبعل 

الدهن،مقت لله وجودا وأست، الدين، من وانسلخ ، _jcذهننا، 
الذهبهدا أظهر وقد والصفات، الأسماء جميع عنه وسلما 
٥٤خراممان، أمير أحوذ بن ممالم فقتله عنه، ودافع ونشره 

تسألالنامس، سقن مقالته فشت أن بعد أمية، بتي عهد أواخر 
والعافية.^(.الملامة الله 



mSSSBاسطتيا تتلت يلهاتق ^^^ SSSi^SSSSسارعاسمدُ ء

سوفثاؤ
حسانبن امحمن صد 

يضنمن الله رسول قول يسمع حين الإنسان على 
يضملحأن )٩(. الجنة له أصمن رجليه، بين وها لحييه بين ما لي 

علىستقيم لمانه،حتى حفظ مقت يجتهد ئم أولا، قلبه 
منأذنيه أنحيف من والتحمف الستقيم، الطرJق الحير،ووسلك 

عدمن والعاقل كلامه، من أكثر سماعه فكان لسانه، 
ينفعه.لا فيما كلامه فقل عمله، من كلامه 

الآحرينعن بلسانه فتحدث نفسه ذالام من والجاهل 
العقوبةمن لونجا فإنه مجاملا، لوكان حتى ^، ٧١بخلاف 
الأخحثية•العقوبة من ينج لم الدييؤية 

بنالرحمن عبد هغ سفيان أبى بن معاؤية سأل 
قال:آشهد؟ على -ئث تقول ربيعة،ما أحا يا له؛ فقال حسان، 

والناهينبالعؤوف، والآمرين ، كثيراالله الذاطرين من أنه 
٠الناس عن والعافين النضر، عن 

أبوابفتح من هوأول قال: ؟ عتمان ث تقول فما قال: 
٠نفسك قتك .قالمعاوية: انمق أبواب )أعلق( وأرتج الظلم، 

ئمليس أنه )يعنى بالوادي ربيعة لا قتلت،، إياك بل قال•* 
وكتبنياد، إر معاؤيه به فبعثا فيه( فيتكلم قومه من أحل 

هوأهلها،الش بالعقوبة فعاقبه به، بعثت، من شر هدا إن إليه: 

قسإر به بعث نياد على به قدم فلما ٠ قتله شر واقتله 
(.١٠حما.)فدفنه الناطق، 
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نلأؤ
حاديرجصر

بالحيمت؛إلا خطره من نجاة ولا خطير، خطره اللسان 

إلاآفاته من يكن لم ولو بحبسه، إلا آفاته من سلامة ولا 
منيعتدر ٠^؛^ طاوس كان ولوا لضص. الباطل سقت الخوض 

لثيمافوجدته لساني جربت إني بقوله* الممكنون، طول 
بهنزل إذا الذي الخسيس هو الراضع* واللئيم ،• ١١)راضعا 

اللخن.فطلب الضيما يمممعه لئلا شاته، بمعه رضع الضيف 
عندضان خادم كلامه وقتله لمانه، به فتك وممن 

بنمحمد الشيص أبا أن وخبره الخزاعي، الأشعث ابن جعفر 
نامشل فلما يشرب، جعفر بن عقبة عند كان التميمي رنين 

خادمإل )يزحف( يدب فدمب الليل، بعص سقن انتبه ثم عنده، 
والله،قتلتني له:ويمحك، فقال بسطضين، )طعنه( فوجاه له، 
ولا1لأمر< هدا مقل قئلمدث أني أفتضح أن -— والله " "أحب وما 

ولوثهافاكسرها، )إناء( دستيجة خد ولكن بي، أنت تفضح 
فقل:بحي، عن سئلت فإذا الجرح، ث زجاجها واجعل بدمي، 

فقتلتتي.فانكسرت، اللستيجة على سقت،نضرى سقطت إني 
أبوودفن به، أمره ما الخادم ففعل ساعته، من ومات 

أيامبعل ضان فلما ، شاليلاجزعا عقبة عليه وجنع الشيص 
منهكان وما وصدقه خبن،، عن عقبة فحدث الخادم، منكر 

يليثولم عقبة، فغضب قتله، الذي هو وأنه الشيهس، أبي مع 
(.١٢.)بالميفهض^تله وضريه إليه، قام إن 

(٢ ٢٤
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اتثهايصحطت ظنح 
عمارالأساوى

الرسولقول يقرؤوا لم العنان لألمنتهم أطلموا الذين 
ظقيتعار،ما اش رضوان .؛ 

منبالكلمة ليتكلم العبد وإن درجات، بها اض يرفعه بالا لما 
(.١٣)جهنم .L؛ بهايهوي يالأ لما يلقي لا الله سضل 

وهلاك،شوم نذير حق غير ث المزاح أن كما 
أساءإذا واللماز الؤيلاث، تجر موضعها غير والكلمة 

١لرشاد٠سبل بالأحداث والاعبار ، مضاعفا الممن دف^ المهلق 
أحداثعلى استعمل العراق إمارة المسرى حالي ولى لما 

الأسيديينيل بن عمر يضرم فضان المنذر، بن مالك البحيرة 
فخرجلمانه، يملك لا عمر وكان حوائجه، ؤيئضى ؤيقربه، 

رأيت،ئيش له؛ فصل له، فقمماما حاجة ممأله وقل عنده من 
٠اليوم منذ به سخرنا ، المساء رأيت، ؛ فمال ؟ مالك 

عمربه تمو>، ما وساءه المسرى حاك إر ذلك فنما 

عمرحضر وحين ، الأمر ذلك سقت إليه فشس، مالك،، على 
ثمفحبسه وغمؤهم، تميم يني من ناس عليه وشهل مالك أخذه 

منقريه نقعه وما السياط، نحيتا قتله وقيل قتله، حتى ضربه 

١(.الممواب.)٤ عن حاد حين وزرائه عند الوالي،وحظوته 

)ج
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هندبن عمؤو على ككئوم بن عمؤو فدخل تغلب، بني جوه وث 
الؤواق.جانب من قبة مقت وهند ليلى ودخلت رواقه، مقت 

منالناس ضغ إذا لآم4: هند بن عميو قال وقد 
دنافإذا عنك، خدمك فنحي الطرف إلا يبق ولم الحلعام، 
٠الشيء بعد الشيء فلتداوJك ومريها ليلى، فاستخدمي الهلرف 

الطرفاستدعى فلما ابنها، به أمرها ما هند ففعلت 
لتقمليلى؛ فقالت ، الطبق ذاك ناوليني لليلى: هند قالت 

فصاحتوألحعت، عليها فأعادت ، حاجتها إلى الحاجة هياحبة 

تغلب.آل يا وآذلاه ليلى٠٠ 

الدم_قت فثار كلثوم بن عمنو ولدها فسمعها 
الشرفعرف هند بن عميو إليه ونظر كان، ما وعرفا وجهه، 

معلقهند بن لعمر سيفا إر كلثوم بن عمؤو قوسا وجهه، مقت 
هندعمؤوبن رأس به فضرب فيره، سيفا هناك ليس بالؤواق، 

لميانه،ؤيزنيحفظ لم حين وقومه مااضه نفعه وما فقتله. 
(.١٥)كلامه. 
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ذكرى4ؤس
ذوامحظتين

أياالنفس مسودع إ بالذكرى الاحتفاظ أجمل ما 
حبيسةالإنسان تجارب تكون أن أفضل وما نوعها، ضان 
الذكرىسقت يكون فشل نفع، أو فائدة منها يرج لم ما العقل 

البوار.الاستذكار وث املأك، 

نصرحدسي قال: نصر أبو الدولة فخر الونير روى 
وتلكوميافLرق^rن( )آمل صاحب مؤوان بن نصر أبو الدولة 

بعضضان قال: وفاته، حين إر يا واليا وكان الثغور، 
ممامشؤية حجلت فأحذت الطبق على معي الأكراد متقدمي 

ممطقليت،: وصحك. فأحذها إياها، فأعطيته يدي بين كان 
حير.فقال: ؟١ تصحك 

ودافععليه، فألححت ذلك، علي عاب قد أنه ففلست 
تعرفنيحتى شيما آتتكل لا وقلمت،: يدي رفعمتا "حش الجواب عن 

هو.ما صحضك سس، 

أيامكنت أنني وذاك الحجلة، ذكرتنيه شيء فقال؛ 
بعضعلى قطعمتا ومرة طؤيق، قاطع والجهالة الشباب 
حافةإر فقربته التاع، من معه ضان وما فأحذته التجار 

بعد،من يعرفني وأن منه، نثممي على *حوفا قتله فأردتا جبل، 
وتعترصتي.للقبيح ؤيعرصني ؤيطالبني 

وأولاديوأفقرتنى مالي أحذت قد هذا يا فقال: 
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ورقيةشرها له أرى فلم إلي، ودضرع وسأش وبكى ونفسي، 
على( ^^؛rjإر التشت الحياة من أيس فلما معه. لكان ما إلى 

،ظلما قاتلى أنه الله.تعار عند عليه لى اشهدا ت وآ4ا وقال جبل 
سقنوحمته الرجل ذلك ذكرت الأن الحجلة رأيت فلما وقتلته 

علي.الحجل استشهاده 
لمحتى اهتررت قوله سممت فحين مؤوان؛ ابن قال 

رقيتهضرب ثم رربطه( ويكمفه بأحده وتهدم4ات نضيي، أملك 

بعديديه، بين مقحلوعا رأسه رأيت حتى آكل فلم يدي، بثن 
أقادكمن عند عليك الحجلتان شهدت والله قل له؛ قلت أن 

(.١٦)منك بحقه له وأخي بالرجل 
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اثتثيىسياملأث
اثثمتابن 

،موزوئا كلامهم يكون أن اليقول أرباب صفات من 
صادقة،ومشاعرهم ، معروفا و.حاووثهم ، مفهوما وجوابهم 
والشقاقالجاملأت عن ذلك مقن متدين ياصعة، وأقوايم 
والأفول.القردى ذلك _قت يكون فقد والنفاق؛ 

أعرابياكان أنه ١^،، بن نقد بن أيوب عن جاء 
خرجلما الأشعث بن اور.حمن عبد إر بض الحجاج، عند مقربا 

ابنفقال نفسه. إر ودعا وظعه مؤوان، بن الملك عبد على 

مؤوان،ابن ولتخلمعن خطيبا، لتقوْس القرية: لابن الأشعث 
عنقك.أولأضربن الحجاج ولتسئ 

فلماالأشعث، ابن عند وأقام ذلك، القرية ابن ففعل 
الحجاج،إر القرية بابن جيء الحجاج، بدير الأشعث ابن فتل 

أنتزعم العرب إن الحجاجت له فقال كثيرة، أشياء عن فسأله 
آفةالأمير، الاه أصلح نمرب، قالت • آفة شيء لكل 
وآفةاكسيان، اللم وآفة الجب، انمقل وآفة الضب(، الحلم 

الكراموآفة الصرة، اثميادة وآفة البدل، عند المن السءفاء 
التدبير،سوء المال وآفة البغي، الشجاعة وآفة اللئام، مجاورة 

انمدم.الرجال من الكامل وآفة 
لمنآفة لا فقال: ؟ الحجاج آفة فما الحجاج: قال 

فرعه.وزكا لسبه، وطاب مسيه، ضرم 



هممءاسطمىمهاث .^ iSSS^SSSسا>عاسلأهم ء

فأمر، نفاقا وأظهرت شقامحا، امتلأت الحجاج: فقال 
(.٠١٧رمق4 وضحيت فقدم به 



SSi  ٠١ ١٠٠٠٠١هتلت ؤصاث مأااوعا1ااهلأهم^ssss

ادءاوتيث،ذوتجور،
اسوثدذ،كس

الفحييحتكلم وإذا ننمست، الدادغ ضدث حينما 
أبيبن علي يقول نسهع، البيان صاحب قال وإذا سكت، 

(.١٨)الهبة تكون المشت، بكثرة مهقهنحج؛ طالب 
وقلبقلمه، وراء من الؤمن لمنان ۶§^! ؤيقول 

قلمهيأصعرJه المرء : هه ؤيقول ( ١٩لمنانه.)وراء من الكافر 
(•اللمعان.)١٢من الاسمان بلاء ۶^^^٠ ؤيقول (. ولمعانه.)٠٢
مراتبيبلغ أن بها وأخذ ، عقالهابمن حري كالدرر كلمات 

الكمال.

منوأول بعصا، بعضه يجر شجون،أيت ذو والحالJث 
مضر،بن إلياس ين طابخة ابن أد بن منبة المثل مدا قال 

١٠٠٥٠يقال؛١^ابنان، له وكان  فنفرت، سسو وللاخر سمعي، : ٠ 

فوجدهافتفرقا هللمها، سقن ابنيه فوجه الليل تحت لضعة إبل 

كعب،بن الحارث قلميه طلبها _قه سعيد ومينس فردها، سنعل 

إياهماالحارث طسأله ، )كساء( بردان الغلام على وكان 
برديه.وأخي فقتله، عليه فأبى 

قالسوادا الليل تحت فرأى أمسى إذا ضبة فضان 

والخيبة.التجاح ف ضرب مثلا قوله فدهب ؟ سعيد أم أسعد  ٠٠
فوافىحج إنه ثم يمكث، أن الله شاء ما بدلك ضبة فمكث 

برديعليه ورأى ضعب، بن الحارث بها طلقي عكاظ سوق 
اليردانهدان ما مخبري له: فقال فعرفهما سعيد ابنه 



sssssاصحابى ساذتتكط ةء^ععةءةءقء اسلأم مائع ء

فسأكثعليه وهما غلاما لقيت ش، قال؛ ؟ عليك اللذان 
.هذين برديه وأخذت فقتلته علي فابى إياهما 

فأعطني4فقال: نعم قال: ، ؟ هذا بسيفك ضبة: فقال 

فلماسيفه، الحارث فأعطاه ، صارما Iظنه فإلي إليه أنظر 
حشيه صرJه ،ئم ذوشجون الحLلي٠ثV وقال: هره يده من أثده 
سبىفقال: ، ؟١ الحرام الشهر أث ضبة يا له: فقيل قتله، 

هذاإل آل لما لسانه الحارث ملك ولو (. ٢٢)العذل السيف 
الحرام،الشهر —قت فعلته ارتكاب إل ضبة اضطر ولما المحمير، 

ائلسان*إنه قصتي 



iSSS^٠١ 1١٥٠٠٠١دتاإت ثسق عءء^^^عءةء اثكلأم سعالع  ٠١

جثمحذ
أعتوبدذ،ادط،

واليد،القدم زلة سسلمون الناس من كثير 
أيديهمعملت بما يؤمنون واللماز، العين زلة بميسهلون 

يتدكؤونلمنتهم، و1 أعينهم مم عملت بما ؤيرتابون وأرجلهم، 
اللماناليد نقم ؤيتناسون والأذن، العين بعم 

وإذاصاع، صل وإذا يضل، عقله الألمان يفقد فحين 
يتاشولن الهالكات، وأوردها الؤيلأت، نفسه على جر ضاع 
ؤتعبحورركا نفسه، على السيهلرة الأنيسان فمل إذا إلا ذلك 
لمانه.ح جما 

عبدبن الفضل بن يعقوب قتل سبب كان وقد 

أتىأنه الحللب، عبد بن الحارث بن ربيعة بن عباس بن الرحمن 
لكنمتحقا تقول ما كان لو -،^ ٥٥، بالزندقة فاقر المهدي إلى 

لووالله أما ضنت، من محمل ولولا ، لمحمد تتعصب إلا حقيقا 

ثم. قم لقتلتك، هاشميا أقتل لا أن نفسي على جعلت أنى لا 
ثم، لتقتلنه الأمر هدا وليت إن عليك أقسمت للهادىت قال 

ايادي.قتله المهدي مات فلما حبسه، 

فحسهماالمهدي إلى على بن لداود وباين به أش  ٠٠وقيل 
بهاأقر لهث فقال الفضل بن يعقوب أما ، بالزندقة له أقرا لما 

ولوأفعل فلا الناس عند ذلك أظهر أن قاما وبينك بيض 
لكيعشفت لو ؤيلك ت له المهدي فقال ، بالمقا قرضتنى 
تغضبأن حقيقا يكنت، دكماط^^^ٍ؛ الأمر ويكان السموات 





ءصاقص|اذضا ء=ءءءءءء سايءاسلأم ء

اتهوتعن اثمحث 
امسءينيوض

واحدة،بكلمة واحدة رمية فرموا ملوك أربعة اجتمع 
،أقل لم ما على أندم ولا قلت، ما على أنوم 1حدمم:آنا قال 

أملضها،ولا ملكتش بكلمة تكلمت إذا إس الثاني: وقال 
عجبتالثالث: وقال ٠ تمجلضنى ولم ملضتها، أتكلم لم وإذا 

لمترجع لم وإن ضرت4، كلمته عليه رجعت إن للمتكلم 
(.)٤٢قلت ما رد على أنا الرابع: وقال ، تنفعه 

يعنيه،لا فيما الإنسان يتحدث أن الظلام فضول ومن 
منيستحسن أو الكلام، من يحمل لا ما إلى لسانه بص أويجنح 

الحديث.

شحرمن شحيرة بستانه _قن يوما المنميور رأى فقد 
؟الشحرة _>، ما ربيع يا فمال: هي، ما يدر فلم الخلاف 

خلاف.يمول: أن ،وضرح، ووفاق إجماع الربيع: فمال 
بنالربيع يرل ولم قوله• واستحسن المنحيور فامثيمله 

وقاماكصور، مات أن إل !لهطحسور ونيرا يونس بن محمل 
قتلهئم النحيور، وزراء آخر وهو للمهدي، البيعة بأخي الرييع 

الآادىبعلذلك.

بنالمهدي إلى حسناء جارية أهللى أنه قتله سبب وؤكان 
عليهحبها فغلب المائي، موسى لابنه المهدي فوهبها المنميور، 
أولادث،.منها وأنجب فتروجها 



٠قتلتااصحابها ؛ساق ■ SSSSSSiSSiس،ادعاسلأهم تء 

أعداءإليه سعى المممكين خليمة امادي صار فشما 
بينيوضعت ما والله قال: بنيك، رأى إذا إنه له: وقالوا الربيع، 

وعلىاليائي على ذلك فعفلآ ، هؤلاء أم من أطيب الأرهس وبين 
،وناولهغداء مأدبة إر المائي فدعاه أيصا، الجارJة وعلى بنيه 

(.٢٥ليومه.)فمات فشربه مسموم عسل فيه قدنأ 
قيلأم حقيقة القول هذا الربيع قال هل أدرى لا وأنا 

كانوأيا ، مكذوباالمائي الخليفة إلى به ووشى عنه بالنيابة 
لسانه.قتله سبب فإن ذلك 

سلفناسيرة سقن نجدها اللسان دريية ه الحقيصة النماذج إن 
الصمتتعلمته العجلي مورن كقول منها الحيالح 

إذاعليه، أيوم ~ عضسح إذا قط شيئا قلت وما سنين، عشر 
عبدبن القاسم صحينا •؛ءمح1 محارب وقول )٦٢(. غضبى زال 

وكثرةالنفس، وسخاء الصمت، بطول فغلبنا الرحمن 
منليمنعني إنه : هه العنيز عبد ين عمر وقول الصلأة")٧٢(. 

)٨٢(.المياهاة محافة الكلام كثيرمن 



sssssاعماقا صت ^ءء^ءء^ء^ س،ادعاسلأهم ٠

الأثتابلأممنيسا
ذوالضتايثين

فاضلاأديبا العسل بن محمد بن عالي الفتح أبو كان 
وقدالدولة، مؤيل ابنه ثم بؤيه، بن عهد ث الوزارة ولي بليثا، 

والفضل،الكرم سقت الشأو وبعل الممة، علو شن بأبيه اقتدى 
وؤثفايةالسيف، يكفاية الإطفاسين، بدى الدولة عضد لقبه 

القلم.

حطوطرسم الصمواب جادة عن لسانه حاد حين ولكن 
ركنوزارة هت - مقامه قام  ٠٠٥٣٣ سنة أبوه مات فحين هلاكه، 

الدولةرطن وألقى سنة، وعشؤون اثنتان حينئد وعمره الدولة، 

عليه.والقلم تدبيرالسيف شن وعول إليه، مقاليده 
سيطقطينغلامه مع جرى ما الدولة لعز جرى ولما 

يه،الدولة رضن عمه إل أرسل وحؤوب خلافا من 

ولدهصحبة والمسيرشن شيراز، إل بالمضي الفتح أبي على وأمر 
علىوادت۵د٠روا بغداد فدخلوا الدولة. عز لاتجاد الدولة عضد 

الدولةعضل وطمع عنها، أصحابه وأجلوا وقتلوه، ساضثكين 
وكتبالدولة، عز إل وتسليمها بمفارقتها أباه وكاتما ، فيها

حتىبه، والنتضفل بدلك،، بالقيام الفنتح أبى إل الدولة رضن 
علىذلك شن العميل ابن فتشدي بغداد، الدولة عضل يفارق 

الدولةعضد حقدها مخاطبات فيه وخاطبه الدولة، عضل 

عليه.



sss^٠١ ١٥٠٠٠١■ساذقتلت ءءءءء^ءءء س،ادعاسلأم ^

منحظيت ما العميل: لأبن قال الدولة عضال رجع ولما 
الصسامته أموالا سببها أطلقت وقد بفائدة، بغداد إل ورودي 

،الأعطياتمن سلم ما العميل؛ ابن له فقال تحمس، 
فرقتهما مقدار استقص،يت ولو مكان، النفقات من حلا ولا 

.هبدرالكنيت 

قدرك،شرف فقد أنت أما الدولة: عضد له فقال 
ذوفأنمت ولقبك، أرصه، -قن الله حليفة كماك ذكرك، وعلا 

بقاءيبض فخر من بدلك فأعظم الفتح، أبو الطفاتن 
وقامالدولة، رطن مات ولما ، العحيؤين دوام ؤيدوم النيرين، 

كانبؤيه، بن الدولة مؤيد ابنه ونواحيها بالمري مقامه 
واستوزره.العميد ابن على فخلع ونيره، عباد بن الصاحب 

الل^ولةعضل عند موضعه كره قل العميد ابن وكان 

الدولةمؤيد فأمر بالاقتتال، وهموا الشغب، على الحمد فبعث 
فضتبكثيرة، أشياء نفسه —قث وأسر أصبهان، إل بالعودة 

ابنعلى بالقبض يأمره الدولة مؤيد أحيه إل الدولة عضل 
وتعذيبه.أمواله واستضمفاء العميل، 

منهوبدرت القلاع، بعض إل وحمله عليه، فقبض 
اسدأحاسأهمن فرادت إله يميت الدولة، عصمل حى ا يكلم-اي

واستخراجبتعذيبه، تكفل من حضرته من فأنهض منه، 
إحدىمثملت أن به عمل ما قاول به، والتنكيل أمواله، 
حتىوعذب أنفه، وجدع لحيته، وحرت به، نكل ثم عينيه، 

(.٢٩.)^ ٣٣٦سنة قتل 

ن



ءأص،اطبها 1هاالهادا1دتات •ساوع ء

نؤيطاثنإى فساد 
نستساىوصراو

شديدايمة، بسل أعسرا أحول قي بن حسان كان 
أحدوجهه ست يثق ولم وفتحها، الأقاليم سقن طاف البطش، 

إلمحس ثم خراسان، إل بهم وصل حش وهيبته، بطشه لقوة 
له.عم ابن عليها وحلفا ، رومية بلغ حش المغرب، 

شاطئعش صار إذا حش العراق أرص إر وأقبل 
نطوفهذا مع أعمارنا نفض لنا ما حميرت وجوه قالتا الفراتا 

وعيالنا، وأولادنا بلدنا وبين بيننا ويفرق ، كلها الأرض —قت 

.بعدنا عليهم فحلفا من ندري شلا ، وأموالنا 
الرجوعسقت أحالتما كلم له: وقالوا ، عمراأخاه فكلموا 

:فقالوا، وأنضر ذلك من أعسر هو قال: ، وملضه يلده إر 
وأنمت،أحيك، من باللك أحق فأنت، ، عليماويملكك اقتله، 

لقومك.نظرا وأحسن أعقل 
أخي،قتلت، قد وأكون ، تفعلواألا أخاف فقال: 

٠٠

قويم،عش اطمأن حض العهد فواثقوه ، يدي عن اللك وخرج 
سهل،بن رعين ذو إلا كلهم أحيه قتل عر الرؤساء وأجمع 

حمير.من الملك يدهما برأي، هذا ليس وقال؛ خالقهم، فإئه 
إنرعين: ذو فنال أخيه، قتل عر الباقون فشجعه 

أتاهالقوم، عليه أجمع ما رعين ذو رأى فلما • ملكك باد قتلته 
الكتاداهذا مستودطا إني ياعمؤو: مختومة،فقال: بصحيصة 



SSi  ٠هممءاصحاضا ساث ءءء^ءءءءءءء سارعاسلأهم

عخجأوي-و محبمت ن ممعيت ثوم نهرا نشتري من ألا 
ينرهمذي له الإليعذرة وخافت عذرت حمر ؛\ Xiجان 

فراقه،فلماعلى وهونائم أخاه صمان أتى عمرا إن ئم 
حسان؛له قال قتله أراد 

حشودبمتر تأخذه ،اللك مسحي علي سجل لا عمرو يا 
فيه،يبارك فلم ميكه، على واستور فقتله، قتله إلا فأبى 

الأطباءفسأل النوم، منه وامتنع الممهر، عليه الله وسلط 
إلاقط رجتإ أخاه قتل ما إنه منهم: كاهن فقال والضهان، 

إنومه منع 
قتله؛على حملوني حمير ء روسا هؤلاء عمؤو: فقال 

يقتلفجعل ، لأحي ولا إلي ينظ>وا ولم بلائهم، على ليرجعوا 
إرخالص حتى رحلا، رحلا فقتلهم بقتله، منهم عليه أشار من 
بالشر.وأيقن رعين، ذي 

قتله،ث ما أعلتك أنى تعلم ألم رعين: ذو له فقال 
الذيالكنثاب ه قال: ، هو؟ وفيم ،قال؛ هذا؟ وبينيت، ونهيتك 

البيتان،فيه فإذا فقرأه، بالكتاب،، اللك، فدعا ، استودعتلث، 
قال:جائزته وأمسن ، بالحرم أخذت لقد قال: قرأهما فلما 
(•)٠٣بأصحابي صنصت، رأيتك، ما خشسث، إني 

٥



SS  اصا،19ابها هممي ءسق اثكلأم مائعm

ؤفثاؤثقليذ 
او؛قااا4غاش

وثنتغانعلي بن محمل العداض، أبو مو 
فرقةإليه تنسب واسط، بنواحي _؟؛ إليها ينسب الش 

اكدر.ض الراضي أيام ث دعوتها ظهرت كي العدافرة، 
مدة،واستترفيها يغالاد إر انحدر ثم واسط _ق بقي 

بفطنتهواشتهر والعلم، الطلب أهل من كان دعوته. أظهر ثم 
هلاكهفضان توهماته ث تجاوز عيرأنه حفظه، وسرعة 

وأوراقه.أدواته من إليه أقرب 
بغدادمقث عنه فظهر لسانه، على سلطان له يضن لم 

وكانفيه، حلت قل الإله روح وأن الربوبية، لنفسه يدعي أئه 
الحاسةسماه كتابا لآصJحابه ووضع القدس، روح نفممه يسمي 

.السمادمسة

وأباحالوش، يحيي وأنه الآلأية، يدعي أنه وشاع 
حرمهم،له يبيحون وكانوا الكتاب، ذلك سقن اللواطة لأتباعه 
إليه.نوره وصل بشخص ألم إذا أنه يقولون وكانوا 

الإلأيةوطول والتناسخ، التشيع سقن عاليا مذهبا أحدث 
ذلكوغير الحؤإ، يحي الأمة إله أته _J_< من وكان فيه، 
٠يحكيه مما 

دونمقن هو لن رب أئه أشياعه من واحل كل وأوهم 
ربوفلان لفلان، رب أنا يقول؛ منهم الرجل وأن درجته، 





mSSSSSmاذبجا هتقت ■ساق ءءء^ءءءءءء سلام ما>ع 

اضذاتققة

أبيبن أحمد بن محمد بن إبراهيم إسحاق أبو كان 
وطالبا، مشهوراكاتبا وكان الدلنانى، طلاب من عون 

وبرالطم، مجالس حضور على وواظب العلم، طلب ألصا، 
الكتب،وتأليف الأدب، أمل من وكان أقرانه، من كثيرا 

يحفظلم وأنه والضلال، التهور عير منتمية فيه يضن ولم 
هلاكه.فضان علمه يئدر ولم الهالك، فأورده لمانه 

جعفرأبي شيخه أمر مقت يغلو كان أنه عليه آخذ 
عنالله تعار إمه أنه ؤيدعي الميغاني، علي بن محمد 

بعضمقت . الله على وتمرد الييوبية ادعى أنه كما ذلك 
يدعونقوم له وكان الحلاج، صورة صورته كانت أقواله، 

مقتثم أدم، مقت حلأ — وجل عر — الله يوح وأنه إلبمم، انه 
والأئمة.والأوصياء، الأسياء، ئممقنواحاوواحدمن شهث، 

اسمادهذنىظنفت4ادىإنذلك، عند الأمر يقف ولم 
ووضعفيه، حل وأنه العسكري، على بن الحسن مقن حلأ أنه 

حينعظيمة جنحة وارتكب . التقبيهات سماه ذلك مقت ضأتابا 

الناس،من جماعة استغوى قد وكان والفجور، الزنا أباح 
ثموضربباكوط، به، فأمر بالاه، الراشي طفلفربه 

)٢٣(..  ٠٥٣٢٢سنة جثته أحرقت ثم وصلب، عنقه، 
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اهساو
سلتابن 

مقلة،بن ستي بن علي بن محمد الونيرأبوعلي هو 
وب4الخط، بجودة عرف الأدباء، الشعراء من بغالاد، مقت ولد 

المثل.ضرب 

سقنينازعه يكن فلم الكتابة، يمؤت الدنيا أوحد ضان 
عنهقال بائع، فضل ذو ممياماته إر يسمو ولا منانع، ذلك 

منلثلاثة دفعات، ثلاث الوزارة تقلد أنه عجائبه من الثعاليي: 
فارسأعمال بعض مقت الخراج جباية وولي ٠ الخلفاء 

استوكفقد العقل، حدود تجاوز أن بعد أدبه قتله 
ونفاهفصادره عليه عضب ثم ، ه  ٣١٦سية العبامس المقتدر 

منبه فعاد ه،  ٣٢٠سنة بالله القاهر واستوك فارس، إل 

القاهراتهمه حش الأعمال يتول يضل ولم فارس، بلاد 
سنةبالله الراضي استوزره ئم فاختبل، قتله على بالمؤامرة 

و1خنىمدة، فسجنه ،  ٠٥٣٢٤سنة عليه نقم ثم ، ^ ٥٣٢٢
يطمعهعليه الخارجين أحد إر كتب أنه علم ثم سبيله، 
بغداد.بدحول 

ضعيفةولايته كانمت بغداد، إمارة مقلة ابن ولي وحين 

نفسهقدر يعرفا لم غيرأنه شيء، الأمر من له وليس ، حدا
للمقتدربغداد سرطة والي رائق بن محمل من فحللب آندالثا، 

يماطله.فجعل أملاكه، عن له يسمغ أن 
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مغذ
إسهاعيلبن 4صال 

أعضاءعضوآخرمن آفات تمادما لا الألمان آفات 
والغيبة،الكاذب، والوعد الكدب، فمنآفاته: الجسم، 

والقولوالغش، والجدال، والراء، والمزاح، ة، والنسم
يعني،لا شما البديء،والكلام 

والحلفوالاستهزاء، والمءئرJ^، واللعن، الكلام، وفضول 
والتكلفوالتقدق، والتقعر، الماْلل، ث والخوض الكاذب، 

وشهادةوالنفاق، الكلام، وسواصل اء، والغنالكلام، مقن 
كثير.وعيرها والدم... النور، 

-قالوقؤع من الحذر منها واحد كل ؤيسحق 
أنالمزمن فعلى الصمت، إلا الداء يدا علاج ولا مساوك، 

ألاوعليه وتمكر، رؤيه بعد إلا يتطلمأ ولا كلامه، يراقب 
سستفتية ورب فتنة، أحدثت يكلمة فرب بالكلمة، سدتها؛؛ن 

يهويأن الكلمة هذه مثل تستحق ألا أرواح، إزهاق -ؤ 
جهنم.سقت صاحبها 

الدينفخر إسماعيل بن الفضل أبى الشيخ عن ليمر 
الميرة،محمود ء ورثتا تقيا فاضلا، عالما ضان أنه 

يجامعله،حلقة وكان والفنتيا، للتدؤيس تصدى البريرة، طاهر 
بيتهفلزم عزل، ئم الخليفة قرايا النذلر-وقت يلى وكان الخليفة، 

.مات أن إر له شيء لا فقيرا 
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،_Ljlشيطائا ، __!كان محمد ولده أن غير 
فقبضالباطل، أولياء إل بالناس والسعاة امجاء، كثير 

مات.)٦٣(.أن إر وحبس لسانه، وقطع عليه، 

ن
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نلأؤ
اثمؤىابواممب 

السكوت،يطيل أنه هع أدهم بن ابراميم عن جاء 
له:فقيل يوم، ذات السكوت فأطال انسط، ربما تكلم فإذا 

الكلامضن وجوه: أربعة على الكلام ف۵ال٠٠ ، تكلمت لو 
السلامةوالفضلثسا عاقبته، ^^!هءوممس 

عاقبته،تختس ولا ترجومنفعته، لا كلام الكلام ومن منه، 
ومنولمانك، ، djjjعلى الؤية حفة تركه ؤ مالك فاقل 

يجب،الذي فهذا عاقبته، وتامن ترجومنصبته، كلام الكلام 
اوضلأم.)7'\(.أرباع ثلاثة أسقط تراه ألا نشره عليك 

ضميرأنه القوي أحمد بن على بن الطيب أبي عن وجاء 
علىقليلا ونفته أبيه، يى على العلم طلب والسماع، القراءة 

فيماالخوض وكثرة الفخر، أصحابا من ضان عيرأنه عيي،، 
يعني•لا 

؛قت.فخاص نفسه، بأمر يأبه ولم الدولة، أمر ست تدخل 
بقيةقطعمت، ثم فقهلع، الميواب، على لسانه وحاد الباطل، 

)٨٣(.٠ سنة أربعين عن قل ثم أعضائه، 
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سشث
ادذ،نثاإاو

الكلامه:لأوكثروا قوله الجم النبوي الأدب من 
قسوةتعار الاه بغيرذكر الكلام كثرة فإن بغيرذكراض، 

وقوله(. )٩٣القامس القلب تعار الله من الناس أبعد وإن للقلب، 

أنيظن ما الله، رضوان من بالظانمة ليتكلم أحدكم إن .: 
وإنيلقاه، يوم إل رضوانه بها له الله فيكثب بلغت، ما تبلغ 

ماتبلغ أن يظن ما الله، سخحل من بالظانمة ليتكلم أحدظم 
اللهضسأل (. ٤٠)يلقاه يوم إلى ممخطه بها الله ضيكفا بلنت 

العفووالخافية.

الخربصاحب مملل بن علي الدين علاء كان قيل: 
بسيفهؤيتقلد بعمامته، يمنك طؤيلأ، أسمر وتكان بدمشق، 

٥٠٧وأهله ٠^؛^، ثئكز الدين سيف الأمير قدمه الخرب، زى 
ديوانسقن الناهي الأمر فضان مكث، عنده وصار الوظيفة 

الولاية.أمور ؤن والننميرف- الخلافة، 

فعدتشغل، —قت الرحبة إر توحهت نفسه: عن يقول 

ناصرعنه يسأل وكان . درهم ألفا عشر ثانية لي حصل وقل 
إنقوله: عنه للأمير وحضى يجتبعسشلاته، دوادار، الدين 

مافيقول: يشرب؛ إنه وربما حاله، يعجبش ما مقلد ابن هدا 
مرات.فيه وحاجه ذلك. يفعل يقدر ولا ذلك، أظن 

إرويحوله الترضمانى، حمرة واقعة ضات فلما 
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استضمار
إبياصربن سمود 

منايومغلام أستشهد قوله: مالك بن أنس جاءعن 
ضممحمحالجؤع، من مريوْلة صمرة بطنه على فوجد أحد، 

فقال٠ الجمة بتي يا لك هنئا وقاك: وجهه، عن التراب أمه 
ؤيمنعيعنيه، لا فيما يتكلم كان لعله ؟ يدؤيك وما النبي.؛ 

مالأ

فتحداهبالليل، طائر صوت الحكماء أحل وسمع 
بينصار فلها فميرعه، الصوت تتبع أيه إلا يراه، وهولا بمهم 

منيتهأدنى فما له، ^^^٠١ ضان ساشت لو والطير قال: يديه 
(.٤٣)لسانه إلا ميتته وجلب 

ينتْلر،نفع ولا يرجى، حير فلا الأخلاق فسدت وإذا 
رجلوجد أنه روي ومما المنية، دنت فقد اللسان فلت وإذا 

بمبالشيرازي إبراهيم بن محمود اسمه الأموي بالجامع 
ممنوكان بلعنهما، ؤيصرح وعمرمحث٤؛( بضر )أبو الشيخين 

الحنبليفسجنه الرقص عليه خلهر ثم عمر أبي بمدرسة يقرأ 
يأمرموطن ضل سن يصرح زال وما ذلك ينفع فلم يوما أربعين 

الجامع-قت مدهبه أظهر مدا يومه كان حش بالسب فيه 
قتله.سبب وكان 

الدينجمال القضاة قاضي الألضي القاضى إلى فرفع 
قال^ ٧٣۵قاول الضراب وأحضر ذلك، عن فاستتابه المسلأتي 

بضرأبا نمن الثانية سضرب اممه، وش عش الله إلا إله لا 
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تنكادوأحيث غL١ طLJJفأؤسعوه امس اثنفاتلرمح وعمرمحع؟ 
ذلك.^طع فلم عنه ستكفهم القاصي فجعل يهلك، 

علىكانوا إنهم ؤيئول الصحابة ؤيفن بمب فجعل 
قوله،عليه وسهد السلطة نائب إل حمل ذلك فعند ضلال، 

بمنفجعل يضف، فلم فاسدتابه، القاصي، إل أمره فرفع 
حكمذلك فثل ضلال، على كانوا أنهم ؤيدعي ، الصحابة 

عنقهفضؤت البلد ظهر إل فأحد دمه بإرافة القاضي عليه 
(.٤٤.)العامة وأحرقته 
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س

الشهورالباليغ لمانهم، بهم وفتك أدبهم، قتلهم وممن 
أبيهواسم فأسلم، مجوسيا كان فمل القمع، بن الله عبد 

ثنولل العريية، إر ودمنه كليلة نقل الذي وهو رادؤيه، 
الله،بعبد وتسمى محمد، بأبي إسلامه بعل وتكنى العراق، 

منأكثر وعلمه مثله، رأيت ما أحمل: بن الخليل عنه قال 
البأنك توصما أن على احرص قال: أنه حكمه من ٠ عمله 

الحائف،لخوفا أدوم ذللكا ليضون بالعمايا؛ ولا با^ثوادا تعاجل 
الراجي.ورجاء 

إياس،بن ومطيع المقفع، ابن أن الجاحظ: حضى 
القفعابن إن ؤيقال؛ ، بالزندقة يتهمون كانوا نياد، بن ؤيحيى 

عاتضة:بأبيات، فتمثل الجوس، نار مربست، 
ثوكلالمراد ه ربالعدى حير زل أتمذي العاتكة بيت يا 

لأمسلالميول مع إليك منا واني المدري لأمححك إمحي 

زندقةثن كتابا رأيت ما قال: أنه المهدي ابن عن ونقل 
٤٠٠٥١ ٤ سنة المنميور بأمر بالبحمرة وقتل هوأصله إلا 

جعفرأبي عم علي بن اللص عبد أن ذلك، ومسا 
وادعىالسماح، العباس أبى موت، بعل الشام من حرج المنميور، 

فضاندمشق، على وغلم، بالخلافة، إليه عهد السماح أن 
أمبؤما.
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الخراسانيأبا اكصور جعفر أبو إليه فجهر 
عيمسأخواه له فاستأمن البحيرة، ودخل فهرب فهزمه، 

عنعلي بن الله عبد فبعث فآمنه النميور جعفر أبا وسليمان 
علىفدل نقضه، النصور يسإحليع لا أمان كتاب له يرتب من 
القفع.ابن 

البحيرة،أمير سليمان كاتما القفع ابن وكان 
الأمان، كتاب يكسا أن وأمره بالال، وأغراه فكاتبه 
جملته:ومن الأمان، نسخة ،فضسا نقضه التميور يستحليع 

ونسازهأحرار، فرقيقه الله عيد بعمه الؤس؛ن أمير غدر ومش 
٠بيعته من حل ق - والمسلمون طوالق، 

قلوكان عليه، اشتل الماشور جعفر أبو قرأه فلما 
الأمانكتاب كاتب أن بعل فاخبرفيما بعمه، الوقيعة أضمر 

ينسفيان فأمر عمه، وبين بينه جركا ما وعلم النفع، ابن هو 
سفيانوكان المقفع. ابن أن.يقتل البحيرة أمير الهلمي معاؤية 
فاحتالبه، للوقيعة مناسبة فرصة فوجدها المقفع، ابن يعادى 
١هد. ٤٢سنه فصله، عله 

الشهودفأحضر المنصيور إر سليمان عليه فاستهلى 
وقتلتشهادتهم قبلت، إن المتممور: ليم فقال قتله أنه ليشهدوا 

،؟ بضم أصنع ما الباب، هدا من المقفع فخؤجابن سفيان 
(٤٥)المقفع. دم})؛( وبطل ألشهادة عن الحال فرجعو.ا 
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ثهوز
ابزعطبمت

هيوسف بن بعلي عطية بن أحمد بن جعفر أبو اتصل 
بنعلي بن تاشقين لابنه كتب له،وم وكتب أيامه آخر 

بالجند*وتشبه وغيرهيثته، مرب أمرهم انقرض فلما يوسف، 
خرجواالدين الجند مع وخرج للرمي، محسا كان 

ذلكأص،حاب انهزم فلما هناك، ثائرقام لقتال سوس بلدة إر 
عبدإر جعفر أبو كتب الجمؤع تلك وانقضت هو وقتل الثائر، 
العيشةثخمح سقت رسالة الوحدين، دولة أمراء من العلوي الزمن 

استحسنهاالزمن عبد الرسالة بلغت فلما ، أكثرها مقت أجاد 

الوزارةالكتابة إلى وزاده واستكتبه هدا جعفر أبا واستدص 
عقله.وحصافة قلبه شجاعة من رأى لما 

إياه،الزمن عبد تقحيب لشدة بالقرب؛ يعرف ضان 

وعد، والكتابة الوزارة بين جمع ، مشهورا مجيدا كاتبا ضان 
٠ه  ٥٥٣سنة قتله أن إر وقيره يزل فلم والوزراء الكتاب سقن 

يوسفبن بكر أبي بنت عنده كانت أنه قتله وسبب 
يحيى،وأخوها ، الحيحراؤية بينت تعرف الش تاشقبن، بن 

يحيىفحظي ، الصحراؤية ابن بيحيى الشهور المرابطتن فارس 
بعضعلى وأمؤوه الجيوش، على وقودوه الموحدين عند هدا 

البلدان.

ثقلتأن إل لديهم مكرما عندهم وجيها يزل ولم 
يقولهادكان وأقوال كك^يفعلها أشياء الزمن عيد إل عنه 
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،مجارس4 سقن ذلك ببعص الؤمن عبد فمدث عليه، أذصه 

أنجعفر أبو الونير فرأى ، هدايحيى على بالتجض هم وربما 
فقالصهره، وتحذير أسؤه، نصح من بين يجمع 

وإذايتحفظ، لأخيك قولي الذكور؛ يحيى أخت لامرأته 
الهوبعلى قدر وإن الرص، ؤيفلهر فليصل، غدا دعوناث، 

فليفعل.٠؛^؛ بجنيرة واللحاق 
فزاره،  4jألما وأظهرأن فتمارض بذلك، أخته فأخبرته 

ممن"" بعضيآ إر فأسر علته عن وممألوه أص-حابه، وجوه 
الذيالرجل ذلك فخرج الونير، عن بلغه ما " به يئق كان 
عبدولد من رجل إلى بجملته كله الخبر فنقل إليه، أسر 

جضرأبى قتل سقت الأكبر السبب هو هذا فضان الزمن، 
وسجنه،الذكور يحيى بتقييد الزمن عيد ،وأمرأميرالزمنبن 

(.٤٦.)مات أن إر سجنه ٍقت فكان-









=ص1قصءسقا ====== == 

وجاءله، قيل ما الخادم فعل الحمام مرداؤيج دخل فلما 
فهجمالحمام، باب على فجلس داره، رئيس وهو آخر، خادم 

بهم،وصاح ليميعهم، داره رئيس فقام الحمام، إر الأتراك 
بمط.بالأسود فضماح لده، فقملع بالسيفا بعضهم فضرده 

عنبه الخنجرليدفع إل فبادر الضجة، مرداؤيج سمع 
يجلسكان خشب من سؤيرا فأخي مكسورا، فوجده نفسه، 

ودفعالداخل، من الحمام باب به فتنس اغتسل، إذا عليه 
إربعضهم فصمل فتحه، على يقدروا فلم الباب، الأتراك 
فدخلبالتشاب، ورموه )الزجاج( الحامات وضسروا السحلج، 

فلمالإحسان، على يم يحلف لتكلمهم، وجعل الحار، البيت 
فماتفقتلوه، عليه ودخلوا الحمام باب ودىسروا إليه، يلتفتوا 

فرضبواأصحابهم فأعلموا بادروا قتلوه فلما شنيعة، ميتة 
(٤٧)٠ رجاله بهم يعلم ولم وهربوا قصر>، ونهبوا 

كلامضل الرسول.٠٠ قول يعقل لم من فسمكين 
أومنضر، عن نهذ أو __J^، أمر إلا له، لا عليه آدم ابن 

قيدهإذا إلا لسانه شر من ينجوأحد ولن (. ٤٨)تمار لله ذكر 
الدنياث عاقبته يخشى ما كل عن فيكفيه الشرع، بلجام 

(.٤٩تجا٠')صمت "من قوله.٠٠ من أبلغ ولا ، والأخرة 

لأخ



ءءءء^لممت ذسذت سادعاسلأ|رءء 

ححل>،ضث

بنذهل بن الحارث بتي من رجل وهو الكاء نزل 
شاةله فذبح ، حية بني من طيي من رجل على ضيما شيبان 
أبنوأفاخرك، هلم قال: الطائي سكر فلما الخمر، وسقاه 

حسن،حالي٠ثs الشيباني: له فقال . ؟ شيبان بنو أم أكرم حية 
واللهالطائي: فقال ، الفاحرة من إلينا أحب، كؤيمة ومنادمة 

الشيباني:فقال ٠ يده ومد يدي من أطول يدأ قطا رجل مل ما 
.كوعها من )أقطعها( لأحضبنها أعدتها لئن والله أما 

فقطعهابسيفه الشيباني فضربها يدؤ،، الطائي فرفع 
سقتنبيل أبو فقال بدلك. بنوشيبان وافتخر هاربا، وحرج وقتله 
ذلك:

فخرئمد فأن _ان النك؛حمرمحا 
أدئان كا لخارهري ولعم

لأخيتاركم أخضما خل 
٠٠٤٠١ي راست؛رآة لت نأ 
وخمتيم الغخرمه تهب لم 

المرض انس ئثمي شاميا 
رونفكاكتحاة نجحاء كل 

الخابمي نخرب خربما أصحت 
زوصعة ى غلائم وحمي

اءالكزبة وفرحتم؛عن
اءونوحؤ ممكإ من محم 

واءزثزمنه وع ضق 
اءباممة ترنلا أن وإ 

^١٠۶٠^لينوأة الموهم ي
الطلاءذي بالمرق ا كرهثة 

ذكاءالف—زم المرا زطسؤال 
دماءالباغالى مشوته رث 

اءوطشر ملونها راء 



^١٠٠٠٠١٠١ SSSSSسا>عاوهاد1ر! ا luXxkذاس ■

رلئئالأم وقه أسقاص—يقوي 
ئم3ثارإذ وا تقتالأن ديء أن
دمانارفوا ان ئم؛ طمعأم 

ائ.لأ الصطالب اش سا 
اضىأير ق ض الأج—و ولحا 

الهضياتلئا شمعشر ا إتح

لواءمجد كل وق فزف 
ءاةاانف_ااثاشم ا مإذ'ا ذ

لاءغأهل ولأ وانميم؟ أتم
الأكمساءغلى عله سمحم أم 

\ت\أي بمجوة تم أتمئم 
هاءلو ايس؛الان؛ أطا م

داءالأعى علروا أظهولا 
زاءالنبمص الأسى دفع ور 

واءلكل ام الئمي فاضل 
داءفمحر لرثهن ب مبض 

.(٥٠



=•اسطبها CiXxkأساقءءء؛؛ءءءءةءع سادعاسلأهم —

اتضلاث4ام 
"٠٨يىه(١٣٠صس)

بضمن الكندي الحارث بن حجر بن القيس امرؤ 
منأصله الجاهلية، ث المرب شعراء أشهر من الرار، آكل 

وأمهوغطفان، أسد بني ملك أبوه كان بنجد، وولد اليمن، 
،صJعيرا الشعر القيبس امرأ لثن اللي الشاعر المهلهل أخت 
الهرب.صعاليك وولهو،ووماشر به يشبب وراح وهوغلام، فقاله 

أبيه،لكلام يأبه فلم سيرته عن فنهاه أباه ذلك بلغ 
ينتتلفجعل لمون وعشجته أبيه موطن حضرموت إل فأبعده 

حمسزهاء ؤيلهو ؤبمنو، يشرب العرب أحياء  Atأصحابه مع 
وهوالخبر فيلمه فقتلوه، أبيه على أسل بنو ثار أن إل سنين 

وحملتي، صغيراصئيني أبى، الله رحم فقالت للشراب حالمن 
حمر،اليوم ، غداسكر ولا اليوم، صحو لا ، كبيرادمه 

أثخنحتى أبيه ثأر يطلب يزل فلم غده، من ونهض ، أمر وغدا 
أشعاره.ذلك -قت وقال أسد، بني سن القتل 

آكلبني على ساخطة فارس حكومة وكانت 

القيس،امرئ بطلب العراق ملك المنير إر فأوعزت المرار، 
حتىالعرب قبائل فطاف أنصاره عنه وتفرق فابتعد فطلبه 

مدةعنده ومكث فأجاره عادياء بن المثموأل إل انتهى 
فصصيالفرس على بالؤوم يستهتي أن ذلك بهد ورأى وحيرة، 
إرفسيره الشام، بادية والي الغساني شمر أبي بن الحارث 

ئمومطله، فوعده االقسطنطينية .قت )يوستينيانس( اللوم قيصر 
لى



SSi  سأادعاسلأهمSSiSSSSS^SSS  ٠اذب4ا قتلت أساث

هموحظهرت بانمرة كان فلما إليها، فرحل طي، إمرة ولاه 
مات•أن إل فيها فأقام جسم4 .قن 

التيالسموئ الحلة هو الصروح تلك سبب إن وقيل: 
وجودهأقاء القيس أمرأ يكرأن فمد ، إليه الؤوم ملك أه-داها 

وعشقته،القيحير ابنة إليه نفلرت ريوسيينياس( الملك قصر 

وأحبها،أحبته إنها وقيل: متكنوة، لقاءات بينهما وجرت 
حجروكان الأسدي، قيس بن الحلماح بينهما بالعلاقة وعرف 

مسرعاالقيس امرؤ فخرج الملك، إر به فوثس أباه، قتل قد 
وأهداهبيوم، أنقرة دون فأدركه رسولأ طلبه ث الملك فبعث 

مؤبضف،يببنك فالوأ،ههءا لمسإوامه ا ا

فيهجيسا القيس امرئ مع بعث الؤوم ملك إن وقيل: 
أرضكملوك بأبناء أمددت إنك له: فقيل الؤوم، ملوك أبناء 

وقهرأراد مما استمكن فإذا غدر، أهل وهم العرب، من، رجلا 
له:يقال العرب من رجل مع الملك إليه فبعث عراك، عدوه بهم 
ُء

اياض:وتتكسس^ ْىو،،اوبمىنج حلي ف ا

اليمن(علؤ، ٌفاليسها إليك وصلت فإذا عندى،، منزلتك 

الحلةهده إن بخيرك، منزل كل من، إلي واكتب والبؤكة، 
٠دادك^رمه ف^رمي،اليها الأسء^^ 

السمفسرى( وليممها بها سر القيسار( امرؤ تسلمها فلما 
بيتم(سمحي، ولذلك ومات، جلده علم، القروح وظهرت سمه جث 

وقيل،:القيائل(، —قن لتشريه الضليل الملك سمب، كما القروح، 
ومحبة،ود علاقة الؤوم ملك ابنة وبج، بينه يكن( لم لو إنه 





SSSSiتنكتااسهابجا مهاق ء^ءءء^ءءءء سادعاسلأأر 

سقثبها يشهرها أشعارا ذلك سقن قائل وهو ، ؤيواصالها ابنتك 
مسموئوشى بحلة إليه فبعث وضuمك، في۵LتUمها العرب 

كنعتالتي بحلة إليك أرسيح إني وقال؛ بالذهب، منسوجة 
باليمنفالبسها إليك وميلت فإذا لك، تكرمة ألمسها 

وصيتفلما منرل، إر منزل من خبرك إئ واكتب ، والبركة 
فماتجسده إر السم  ٤٣فا، بها صوره واشتد ، لبسها إليه 
،فمال--قتذلك:منها 

ائلثمU دابه من يبذم أرض-ي بمد بن ١^٤٠٠^^٤ طمح لقد 
اأشسلماقط ثفس ولكئها جميغه وت ئمممس أئها فلو 

بها،احتضر النوم بلاد مقن أنمرة بلدة إر وصل وحين 
له:يقال جبل سنح —قن مدفونة اللوك أبناء من امرأة قبر ورأى 

فقال:فاحمربمصّتها عنها فسأل عسيب، 

١؛lJ^ وإمحي ب قريالرار إن أجارتا  همسبام أق٠ 
بسرب عرب وكل ما ما ان عريإى أجارتا 

سستأوأبيات قصيدة إر الإشارة أستطيع لا غيرأنني 
هيمقتك خبر عن التواترة فاليوايات القيس، امرئ هلاك 
وإثارةالوانين، قلب خلاما من استحلاع الش الملماح وشاية 

الماجن،شعره ذكر حين القيس امرئ على قيصر حفيظة 
يتوضقيحمر جعل مما ونسيبه، وحلكاياته المساء، مع وعهره 
حدوثهاتجنب ك الأسلم أن رأى كبيرة فضيحة أمام نفسه 



١ اذبها OXXkأساق ءء^ءءء سأادعادهلأهم ٠ 

سحلرلم فيضمر على وقعها ولضوة الرجل، لحياة نهاية بوضع 
يشعرناوهذا بالعقوبة، بائر وإنما الوشاية، صحة من اكأكد 

ولذلكوموه، القيس امرئ بسيرة علم عيا كان قيصر بأن 
(.٥١.)وحديثه كلامه بسس< نهايته كانت 





١ ssssاصحابى هت ءساق ءءءءءءء^^ء اتكلأم مائع ١ 

كبيرمالك عمه متوترة علاقة على طرفة كان 

الحاطئه،سلويكاه على طرفه يلوم لكان فقد ، حينئد القوم 
منوعده فأهمله منه، يئس حتى استرصامم إل طرفة ؤيسعى 

الشهيرة:معلصه سقن ذلك فصل وقد الأموات، 

ابداهر ظي الوشم مام ثلوخ ثهمد .نرمحة أظلأو ه لخوف

وئجلد 'رلا مولون: نطئهم علي ص  ١٠؛وقوق 
هند،عمؤوبن الحيرة ملك إر يفدون الشعراء كان 

منمقريان شخصان بلاطه —قن وكان أشعارهم، وينشلود4 
وصهرهالمتلمس، حاله وهما: بطرفة، __ علاقة لآ4ا الملك 

إرالوصمول طرفة اوسحلاع وبسبهما بشر، عمؤوبن عبد 

هندعمؤوبن على فوفل الملك، من والتقرب اللكي، البلاط 
عندهوبقيا وأضرمهما، الملك فنادمهما المتلمس، خاله مع 

طرفة،نقسية غيرأن منه، ااقريين أحد أصبح حتى ، زمانا
يتغزلحعلنه والاستهتار، التحدي إل وميله الغؤيبة، وتصرفاته 

عنالبعيد التممرف هدا فضان رآها، حين الملك باحت شعرا 

الملك،وبثن بينه الموقف تأزم سن الأسباب بداية يمثل الحاك-مة 
عليه.الملك حقل وحصول 

طرفةإل الملك نظر الملك مع منادماتهم إحدى تقت -و
يضحك،ولا يبتسم لا جبارا بطاسا عمؤوهدا وتكان ، شنرا
)مضرطتسمي4 العرب وكانمتا سنة، ين وحمسمثلأتا ملك 



ساقصتستيا====== مادعاسلأ|ر =

شاوواواضاسامهيبا كان فقد بأسه، وشدة لقوته الحجارة( 

لأنهوقيل: تميم، بتي ح>رق لأنه أيط )محرمحا( ووسس ، جبارا
بالانصراف،اللك من الإذن ْللبا أن وبعد اليمامة. لحل ٠>>^، 
عمؤوبننظرات من عليك خائف إني لطرفة: المتلمس فال 
أوتصرفآني، ردفعل بأي يقم لم فاللك ذلك وعلى مند 

وقتها.طرفة.ق ضل محدد 

أمرإذ توقعه ما وصار المتلمس، حدس صدق وقد 

أحيهبحاشية وإلحاقهما حاشيته، من مما الاثنين بإبعاد الملك 

كثيرI لاميا شابا قابوس وكان هند، بن قابوس عهده وولى 
معها وهمالصيد، سقت كلمه يومه يقضي الزهووالعجب، 

يجلسوحين تعبا، وقد إلا العشية تأتي أن فما يركضان، 
إليهيصلان ولا ببابه، وقوفا يكله اليوم يقضيان فانهما الملك 

النهارقابوس بباب وقفا أن يوما وصادق وبصعوبة، مساء إلا 

أحيه.وعلى عليه ونقما بالأ، ضاقا حتى إليه يصلا ولم كله، 
—منه تصدر ية، الشخصسمزدوج فتى طرفة وكان 

الشططإر وتميل غيرسؤية، عريبة سلوكات — ا أحياي

والعجرفةالحماس، روح إر وتسنتند والأستهتار، الفاضح 
هجاءلسانه على فجرى الأمور، بعواقب يبالي فلا القبلية، 

هيؤيحاهجاء وكان قابوس، ولأحيه هند، بن عمؤو للملك 
كلبما شايلمها استحق، لاذعة، طؤيلة قصيدة سقت حاء ، قاسيا

وانتشارها.ذيوعها بعل حطرة نتتائج من عليها يترتب 
(٧١ f
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وبعدطرفة، بذكاء شاعر من الأجدر ضان وفد 

Jتدمطنىوألا الأمحور، تقدير يحسن أن المالك من وفؤيه نظره، 
والأنتمامالأنتحاري، والننميرف الطائش، العمل هذا مثل 

اموانفميوالج4روت وة بالثميموصسوف ملك صل الفاشل 

هولكما س الزلات وهده الأبيات، تلك يكانت فقد ، الشخممية 

بعد.فيما إعدامه المباشره السبب ~~ سيرالأحداث من واضح 
صهر۵!>^ عن هند بن عمؤو أسماع إر ابياء وصل 

مرئفابن هجا قد طرفة وكان مرئي، ابن عمنو عبد طرفة 

أموربمتس عن إليه أحتته شيكاية بسبب طؤيلة، بقحييدة 
قاله:مما وكان ، زوجها

فانعماعمرو عيد ظلمي رام لقد ه ويسعمرو عتد س فواعجتا 
اهشماقام إذا كشحا له وأن غق له أن م فيه م ولا 

هماملمرارة س سب يقلن: ه حولن مكفاخإ نماء وإن 
_uضدا آض حش الليل س غ وأرببالمهار شربمان ه ل

امحملقلي رك سأنأعهله وإن قلمه امحض يمحمر حق ويشرب 
أمحماالأمرأ ررذ ئقحا ثرى ه بالشمة 3ويى الملاح كان 

عمؤو،عبد عن الفضام سنع القحييدة هده وهوسق 
الالش بجسمه الخاصة والصمات الغض، إلا له يبهس ولا 

عمؤوبنأغضب مما اء، بالنس-التغزل سقت إلا ندكرعادة 

قومه،سادة من ضان فقد طرفة، صل وأثارحقده مرئد، 
لهلكان إذ نضسه، سقن عمه ابن فأسرها ، بLليثا سميما ويكان 

آ ٧٢)
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مرهمرئي عمؤوبن عبد خرج هند• عمؤوبن عند رضعة منزلة 
حمارقيل: ، صيداالملك فأصاب المالك، مع صيد رحلة مقت 

فأعياهيذبحه، أن مرنتي عمؤوبن عبد إل الملك فطلب وحش، 

له:وقال سه، المالك فحك حمله، عليه واستمس ذلك، 

قال:حين رآك طرفة كأن 
أهضث"ام قإذا كشخا ك وأن غثي ه لأن غتر نه م ولا 

حينتتكشعك حسن طرفة أبصير لقد قال: رواية ومقت 

-قنوهما كشحه شاهد أنه أخرى رواية ؤؤن ، فيك شعره قال 
منهوأقبح ما فيك قال طرفة إن عمؤو: عيد فأحابه الحمام، 

يقول:حيشر الشعر، هدا 
محورا لمحول حا رغوئرو عمالملك مكان لتا فليت 

درورمركئ وض__تدها ا قائماهأسل الرمرات من 
ونمما فمالكماش ا وملوها فيهرحلان لغا يشاركا 

كضى محه محلكخلط لد همن بقابوس إن نمرك 
يجورأو مصي الخكم كذ١لأ مآ رمح رمن ي الدم ممث 

فذولا اوا'ئت ز تطوم يوللكروان وم بك 
الممونارب يالخارذهن مميثحس مسوم يومهن ءاث 
نز"ا رمنحل ا موثوق ا زك4فظل ا نونا وأن

نعجةوأن للملك، يصلح لا هند بن عمؤو أن يرى وهو 
حيزالكباش، تنفرمن لا اللبن، كيره الصوف، قليلة تخور، 
الحمقبسبب أموره ي٠خلطا أباله، الملك هدا أخا وأن منه، 

(٢ ٧٣
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قوله:هي اللك بها مجا التي القصيدة إن وقيل فيه، التأصل 
اغأجبمسن ضاع الثديخ اين لكم دين تللجو مق الخري أبا 

ذاخبكل إلا اللك بملح لا إدا؟ وك أبمن فاخر هد ابن أتت 
خا طيمر؛ال هم رأإي2زاقدما محي شر كان كصر صر، محيتا إن 
أمناعأمتاخ لكم المخازي ول ورئ ولا ظل لكم انمال ال م

باشسياخلتم محهنماللوم همحم أر مرانكم ي أكدى انجد محنم إن 

غضبااللك أغضست وقد وآلمه، الؤجاء أشد من وهي 
غضباتقاء فوره من قتله يشأ لم ولكنه طرفة، على شديدا 

كانلضنه هند، عمؤوبن يفارق لم الغضب غيرأن عشيرته، 
الذيالتلمس وخاله طرفة، من يتخلص ضي الفرصة يتحين 
إليهمايتودد فظل ومعروف٠ه، لفضله متعرصا هجاه قل كان 

تصرفاته—قن بالشك شعور أي يثيرليبيا لا حتى ، ؤيواسهما
ولدامنه، خلوة على يدبره لأمر قتلهما أمر كتم فقل معهما، 
فيهايئير خطة على الملك يقدم أن الض—ؤوري من أصبح 

فاجتمعالجميع، بين الرعرعة الثقة من الجو هدا -ق نهايتهما
،أهلكماإر اشتقتما لعلكما ليما: وقال يوم ذات يهما 

بالرحيل،لؤما فأذن صدقت فقالاله: ، تنصرفا أن وسركما 

بنالربيع البحرين مقت عامله إلى رسالة منهما واحد كل وسلم 
٠جوائرضما فاقيضا إليه انطلقا لؤما: وقال حوثرة، 

فقدالتلمس أما النجف، بلغا حتى وخاله طرفة وسار 

غلاءلطرفة^إنك وقال  عمؤوثالملك نية حسس ئت 
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وغدره،حقده عرس قل من واللك المنن، حديث غر، 
بسر،أمرفينا قد يكون أن آمثا فلممت هجاه قل وكلأنا 

فيه،بخيرصينا أمرلما يكن فإن ^لمدنظربكتاسا، 

أنطرفة فأبى ، أنفسنا نهلك لم بغيرذلك أمرفينا يكن وإن 
الكتابحاتم يفك 

الحيرة،غلمان من غلام إر كتتابه فدفع التلمس أما 
بنفسهوتجا الحيرة، نهر سقت الكتاب فألقى بقتله، أمر به فإذا 

ولكنهفعلته، يفعل أن طرفة ونصح الشام، ملوك إر لاحقا 
حالهكهيسة يضمغ فلم قومه، بمنعة ومعترا بمنرلته مغترا أبى 

،علي ليجترئ كان فما عليك احدرأ ضان إن له؛ وفال 
فسلمهالبعرين حاكم إر وصل حتى ير؛، مس-فواصل 

إرمند عمؤوبن من اللهم، باسمك  ٠٠نصه الضتاب،وضان 
ورحليهيديه فاقطع طرفة مع هدا كتابي أتاك إذا الربيع 
٠حيا وادفنه 

ينجوبنفسهأن فنمئته قرابة طرفة وبين بينه وكان 

-قنوحوله الناس ؤيعرف المسح يدركه أن قبل هده ليليه من 
امرب،طرفة فرفحس صراحة، بقتله أمر الملك لأن ينة، المل 

الحائرة،من حرمانه سقت يرغبنه واتهمه بالحاكم، الظن وأساء 
إعفاءهييللب هند عمؤوبن الملك إل وبعث الحاكم، فسجنه 

هند،ابن فعرله قؤيبه، قتل -قن يرغب لا لأنه عمله، من 
فنقيالمكعبر، اسمه تغلب من رحلا مكانه واستعمل 

أ ٧٥)
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بالحيؤية،المليء الجريء الشاب الشاعر طرفة وقتل الحاكم، 
قالسنة وعشؤين سعت عاش فقد اكتدي، وقوة والشاعؤية، 

الفصاحةوأهل والعمد، الحل أهل عنها عجز قصاقل فيها 

نموسريعا ب4 أبحر الشاعر هدا لسان فان كان وأيا واللسن، 

(.٥٢الموت.)



٠تممتاأساءهاب4ا ءسق ءءء^ءءءءءءء ايهلأم مهاؤع تتء 

دهاء

ه(ق  ٣٥-  ٠٠٠)قيئ بى فدي 

منالتنمس، العبادي نيل بن حماد بن نيل بن عدي مو 
ضييحاك.ازهمؤيا ي، 

بالجميل،سحك الفرس وكانمت الحسن، فائق الوجه جميل 

جوابا،وأحضرم الماس، أظرف وجده كسرى كلمه فلما 
حامت.من وجعله فيه، فرغب 

كتبمن وهوأول والفارسية، العربية يحسن كسان 

واتخذهحاصده، من كسرى جعله كسرى، ديوان ث العربية 

كسرىمات ولما المدائن، مسضن العرب، وبين بينه ترجمايا 

رسولهوجعله منركه، وقرب عديا أفر )هرمر( ابنه اللك وولى 

إلسااروم.

فعرفالنير، بن النعمان بنمت همدا يحب عدي كان 
ونقمتهغضبه وزاد قتله، وضو غيظا فاستشاط بدلك النعمان 

خافأشياء عنه وقال عليه اول نحلمعديا أن بلغه حين عليه 
حتىفحبسه يده سقن عدي وقع حتى النعمان واحتال ، منها
٠ت1ا تنوج إنه وقيل: مات، 

عديكان العلاء: عملوبن أبى عن عبيدة أبو وذكر 

مجاليها،يجري ولا يعارضها النجوم، سهيل-4 بمنزلة نيئ بن 
وكانبنجديه ليست ألفاظه لأن شعره؛ تروي لا والعرب قال؛ 

يقوّ. الحيرة عباد من نحيرانيا 
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اكبوضح ق ائلون المبتقر 
الهذل المأكتررا إذا أدري لمت 

معمسرع ونخمها ا زاف
الذاب عات ءفالجا وياي

مسفيقألا ق مؤلمون —ح 
-0يق؟صأم وئ يلومأعدو 
أنيقمين الجلت صوألمث 

روقولأنن زري تار لمس

قوله:النعمان ه عدي قاله ومما 

زإنطلماريخمسي فال ئد وئي نالكا ي علمساذ النمسأيخ 
شرقاحلقي اء الم؛مثر لو 

أعجمهمششت دان وع
ح—خمْث—وف دهر ئن هن
ةحاجقشسغا منسه ا مبي 

دوْعنيئ ريس ال4-و 
بمريذخبمل ض فعرى لت 

نمطئني محل م للإمئ 
اتقهي ئفمإب يكقاء_اوا 

نآقمقم علمس ه ئحن 
يهئأ يثم لالمرء ولأ وأب

أومحما دبهنمى أجل 
ءض__لتةمس اق إن اج__و 

اريإمحمبافء الفمان كئ 

اريإّل صيم محت أني 
اي—وارىط ق بمالئحس وجزت 

ارانمكالشيء رء المزحساة 

ارطمالرلى صمة اق أمحبن 
ارىوئهي للأدزلأ ا خبم

ارالمان شأصابمت إن 
اريواحتمبجي كان وحرانا 
الإصاراد وأوتائت غني 

الخس—ارذو ا بنمف، الخسم توم 
واصطهارىبفم كان وذوي 

إزاربفن زأجكسا نسوة ن
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الأصابماالخدور ثى م رمحررن نشرا طرفا الأتار بن يسارهن 

الأبياتممده مثل وسقت نئتسه، على بالرنا فيها يقر والتي 
ساجن4وممبب ، الشقاء ل4 جلب لسانه أن القول نممتيليع وعيرما 

(.٥١٢). وهلاكه 
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ايتاتك

ه(ق  ٣٠-  ٠٠٠حصر) بن حاني 

منالهامري، ربيعة بن كلاب جعفربن بن هوخالد 
وخطيب، مجيد وشاعر جاهلي، فارس عييان، من هوازن 
زهيربنقتل الذي ومو هوازن، قومه رئاسة إليه انتهت مصقع، 
العبسمحى.جديمة 

عندمفاخرة الري ظالم بن الحارث وببن بينه وقعت 
النعمانأهدى قد منهم واحل كل وكان المنذر، بن النعمان 
الخيلتلك أن اللعن أبيت الحارث زعم  ٠٠خالد فقال فرسا، 

فتمسما، مكان سق؛ اجتمعوا أمسوا ولما ، آبائه وخيل خيله، 
بقوله:خالد 

امالأيحوادث مل ولسى اب واللبقد دال 

الحارثفغضب ، ظالم بن الحارث خالات والمقحيود 
أورتتبع زلت ما  ٠٠لخالد وقال ، وغضبا غيظا امتلأ حض 
فطفق، تمرا لؤم وقدم ذلك بعد دعاهم النعمان إن ثم ٠ بآخره 
فلماالحارث، يدي بين بنواه ؤيلقي التمر ياكل جعفر بن خالد 
مابينإر انظر اللعن، أبيت جعفرت بن خالد قال القوم، فؤغ 

،أكله إلا تمرا لنا ترك ما النوى، من ظالم بن الحارث يدي 
أنمكوأما النوى، وألقيت التمر فأكلت أنا أما الحارث: فقال 

ياأنيازعني فقال: ينازع لا وكان خالد فغحيب ، بنواه فأكلته 
.؟ النساء حجور سقت يتيما حاضرتك قتلت وقل حارث 
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بنالحارث رهط على أغار جعفرقل بن حالي وكان 

والحارثالرجال، فقدتل جراْنى ل4 يمال وام مقت وهم ظالم 
تلكسقن هلك ا ظايأن وزعموا ، اء السموبقيت غلام، يومئذ 
اليربوع بتي نساء وكانت أصابته، التي جراحه من الوقعة 
الحارث،يدعون هلفقن بغيررجال بقين فالنا النعم، يحلبن 
ؤيبكيرجامن، ؤيبكين يحالبنها ثم الناقة اب عميفيشد 

يقولالوقعة تلك ؤقت خالد، بغض على فنشا معهن الحارث 

جعفر:بن خالد 

يريإق سن أرامل حظ غن مبوع يربناء ندكن 
مودلا مائك الخحرات لك ه علبما جرغخ—ارث ن قل

الشجودلءى تركت قد ونصرا مكر ل ة جذبمبم تركت 
سدولا ات الحريمد ات قارعاي نموف ومم 

كالأم—ودوارس في ان حمه غادرتارك المن ابيس وق

بهمين جما إلهدرا مرقد —اش حج جي با بركبمرحلت 
دوبية كجاريتركناهم اق سوم يسم ي مبوحي 

ؤيحتملهاالأشعار هده خالد على يضطغن الحارث ومازال 
الحارث:فقال النعهان عند اليوم بهذا ذكره وحنن نفسه، مقن 

الحارثفعرج ، بمكاني اليوم مض وأنا أشهده، لم يوم ذلك 
بقوله:وتغنى 
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فامالقأئ الأمن أبيت ملم 
اتمميمتر نمهتي قد أخالد 

فوارمامحا نالت إن أع؛رتي 
بجرأور الخع1هم اوأصابمم 

؛مرةمموء أن ا يونتحلك 

رافقوازن معليا بما مص 

جمرابن بمده س أو لرم اس 
ذروا-حدهر اليد لكي تأين للأ 

عقرجان مثل حراض غداة 

رمفالحوادث اف لائق وس 
درجبممثر ه لومس يق بكف 

بر؛—؟بض جزء أي اء لي

منهوطللب له، يأبه فلم كلامه جعفر بن خالد فبلغ 
بابهعلى الحراس أووضع مبيته، تغييرمضان أقاربه بمض 

جعدة،ابن وهو بإزاره لمحراسته رجلا فجعلوا بذلك، يحفل فلم 
أنالحارث وعرف الرجل، خلف من وخالد الرجل، دون ونام 
إلانتهى حتى الحارث فأقبل خالدا يحرسان جعدة وابن عتبة 

،فصاله خالدا لحمميه وهو الرجل إل ومضلي فتعداه جعده ابن 

فقتله.خالم إل ومضى عنه، خلى عرفه وحنن 

إلومضى الحارممين، فقتل أقيل المحارث إن ت وقيل 
قوله:ومنها قصيدته، ذلك وقال.ق فقتله، نائم وهو خالد 

بخالدككت هل كلاب وحي اتلأ مكت إن انمان مائل ألا 
هدونجعدة وابن عليه عشوت 

جوزهفياثرت رجلا نصيا وقد 

هرأمافوخ يبالمؤف فاضر؛ه 
—دعرةب محق اف د عبوأفلت 

راقدمثر ه عميكلأ وعروة 
اريحداوة العمحثي بكلكل 
القلائدؤهل يأل يحق صم 
اهديشجعدة ابن مد من وعروة 

.(٥٤)
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اتنؤس
يىم(٢٥س )_ الأس، بن سد 

مضر،من ، جشم بن عوقا بن الأبرص بن عبيد هو 
كمدة.مالك، التيس امرئ والد حجرا قتلوا الذي أسل بني من 

وهوشاعر، وحكمائها الجاهلية لهاة من جاهلي، شاعر 

هلؤقداهمتا، ^يطريا وشعره ، الشهرة عظيم الدطر، قديم 
ق- سلام ابن عده بكلماته، نهايته فاحنط ، المجاء باب 

لثامالبني هجا الجاهلية. شعراء فحول من الرابعة الطبقة 

حجرربال مبالويل م فلكف—وكم ت )•••( سي مبذ 
ديةبنوأسد به وقادم،تا ما القيس امرؤ رقص وحين 

ستعرفوشوقال: كاملا، حولأ أمهلهم عمؤو بن حجر لوالده 
وشباالسيوف، ا خلبفيضم أحكم ان، انستل.«قنطرسم

بنعبيد فشال ، ثأري وأنال نفممي، أشمي حتى الأسنة، 
_قتذلكا:الأبرص 

اوحبمإذلالا سوف م ا الخوكاذا ي
اميمحكذبا سرامحا متا محي ي حمأساك أرعنت 

امممىلأطئالمiطو:سأ هلأعشخخ
الوينذمحا صبنأس ئ ا الظض مهإذا ١٠—ا 

امحنبمص يشد وم النض وع ا حققئخم 
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_؟ن أيولوا وم يده كئ وغ جنألف نفلا 
امحيتاى خواتر جبامهم هرب نضام أي

انطوم—اد وفأمحبمهم ك و اللان غنوغ —وهم 

واضحةظاهرة يكون لا الهجاء أن على قال، ما إلخ ••• 
ديوانه.سق؛ 

رجلاننادمه السماء ماء بن النذر أن مقتله: سق؛ وجاء 
والأخرالفقعسمي، المضالل بن خالد أحدهما أسد، بني من 

أناما  ٠٠وفال شريهما، على فبني فماتا مسعود، بن عمؤو 

إلاالعرب وفود من أحل يمرن لا أمري، الناس خالف إن بملك 
٠بينهما 

ؤيوماليعبمأ، يوم بمميه يوم السنة مق؛ يومان له وكان 
يطلعمن بأول أتى نعيمه يوم كان-4 فإذا البؤس، يوم يسميه 

بؤسهيوم لكان فإذا وحمله، يومه ونادمه وكمماه فحياه عليه 
أمربهئم أسود، ظؤبان رأس فأع۵لاه عليه، يطلع من بأول أتي 

الغريان.بدمه وغري فذبح 
بؤسه،يوم سق؛ النعمان لقي الأبرص بن عبيد إن ئم 

معه:يكان لرجل فقال قتله، إلا أحد فيه يلقاه لا كان الذي 
الأسديالأبرمن بن عبيد ه: لال فق، الشقي؟ هذا من 

اللعن،أبيت أترضه للنعمان: الرجل فقال بص، فأتي ، الشاعر 
_قتتدركه مما أفضل النريض حسن من عنده أن أظن فإلي 
يعجبكلم وإن استردته، سمع،-م^^^^؛ا فإن منه، فاسمع قتله، 
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٠قتله على أقدرك فما 

الناسوبين وبينه وهوجالس وشرب ؤهلبم المنير فنزل 
وقالالستر، وراء من عبيدا فدعا ، _jj4ولا منه يرامم حجاب 

أتيتك ٠٠عبيل فقال ، عبيد يا لنيرك الذبح كان هلا له: 
:ُأرىعبيد فقال ، عبيد يا ترى ما المندن فقال ، رجلاه بحائن 

قال، سيئا؟ قلت فهل المنذر: فقال ، المنايا عليها الحوايا 
،بريقه( غص أنه أتمات ر ، القؤيض دون الجريص حال : عبيد 
فلم، ملعوب أمله من أفر قولك: أنشدني النذر:" فقال 

منها:ات يابياممهعطافه وحاول هويا، عسي لسسطأع 

ولايهم—دسدي فلمسمايبممذ س س ن قف
وروده لمهاان وحود تكة خْله لمت 

أنقبل أنشدني ؤيحك عبيد ا يالنذر: ه لال فق
كمااطلى بأم ^^نى : عبيد فقال ، أذبحك 

أبايكنى الذئب أن ذلك من ؤيهّصل ٠ جس0 أبا يضش الذئب 
وهوكلها، سوء أفعال ولكنها الحسنة، الفعال أي: جعده، 
ولذلكبالجميع، ؤيغدر ، أحدايدر فهولا بذلك، النذر يقصد 

٢٥نمو صتل النذر فأمربه ، أرادوامما شيئا ينشدم أن أبي 
ه.ق

الأبرص؛بن عبيد ديوان على سؤجه الصولى-4 وقال 
إلاأحد يلماءفيه لا يكان الذي بؤسه، يوم ه النممان لقي 
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شرحهقث - اكردري وفال ، هجاه أنه يكه وكان فقتله، قتله، 
(.٥٥)منال عميوبن قتله  ٠٠أيضا ديوانه على 
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ؤبموتمقى 
م(ئ  ٢٠' ٠٠٠٠) اثنتخل 

شاعريشكر، بني من عامر بن مسعود بن النخل هو 
وهوالمنذر، بن النعمان ندماء ومن وسيما كان مقل، جاهلي 

المنذرثبن النعمان إر الذبياني النابغة بالشاعر سعى الذي 
الغسافنة جفنآل إر النابغة ففر )المتجردة( زوجته أمر 

بالشام.

وكانالذبياني، النابغة مع النعمان ينادم ظان وقيل؛ 
بالنابغةالمنخل فسعى شعره، على النابغة شعر يوثر النعمان 

آلإر النابغة فهرب بقتله، هم حتى عليه النعمان صدر وأوغر 
أصابما على يرل فلم النعمان بمجالسة المنخل وحلا جفنة، 

وقيل:فيه، ارتاب أمر منه قلبه إ وقع أن إر عنده النعمة من 
حرسهمن رجل إر ودفعه فأخذه المتجردة، بامرأته اتهمه إنه 

قتله.حتى فعيبه التغل؛ي عكب : له يقال 
أتهموإنما زوجته، مع المنخل ير لم النعمان إن وقيل؛ 

إنوقيل: له، جرى ما يعلم ولم حبسه وقيل: فقتله، فقحل بها 
بالماء.عركا قتله وقيل٠٠ حيا، دفنه النعمان 

زوجةهند عمؤوبن أمتا بهند تشبب المنخل إن وقيل؛ 

وحينالمنخل، شغصت، قد هند كانت وقيل: فقتله، النهمان 

فجعلتقيد إل هند عمدت صيد رحلة مقت مرة النهمان حرج 
به،شغما الأحرى مقت ور،ط^النخل حلقتيه، إحدى مقت رجلها 



ءص1هد|تسضا ======ه سا>ءاسمثُ =

فصل،فأمرباكغل حالهما، على فألفاهما العمان ورجع 

يقولون:إيابه، يرص لا اللي الغائب مق الثل العرب به و٣يت 
٠اكفل يؤوب حش أفعله لا 

وئلعرضها، مقت مغموزة النعمان امرأة كانت وقد 

أشبهومن وسميمين، وكانا النعمان عند وهي علامين ولدت 
ضانالنخل لأن لها؛ التهمة كانت هنا ومن يالنخل، الناس 

دميما.قصيرا أحمرأبرش فضان النعمان أما ومسثا، 
يفارقهولا النخل ينادم أن النهمان عادة من ضان وقيل؛ 

مصاحبتهعن التخل تخالف حرج فإذا للصيد، حرج إذا إلا 
وقيل:أخر، باب من حرج النهمان رجع ؤإذا هند، إل وذهب 

فأمرهند مع النخل فوجد غيرعادته على مرة ذات رجع إنه 
وسميح،مائتا، حض أمربتعذيبه وقيل؛ السجن، مقت برجه 

فيها:الشهورة قصيدته النابغة قال أن بعل بالتجردة 

باليا واهمحكاويه ومقاهله رد متولر المسف مقْل 

فغلقت،رأممها، ماّيغهلى ستئلؤ حينما وميمها الش 

لأنهبالتجردة النابغة فسماها وجهها به فوارت بمعصممها وجهها 

منجزء كل فيها وصما التي التحييدة فقال عريانه، رآها 
مقتحض وأفحش ووصفها قدميها، إل رأسها من جسدها 

النعمانعند به وسس منه، النخل فغار العفة، أماكن وصفا 
علىالنعمجان طغمم، معاين. وصما هدا اللعن، أبسنا له؛ وفال 

النابغة.فهرب النابغة 





sssssصائصث<اذتياا سا1وج\سلأمءء 

مة؛اسمحردا الن مربت شد وك

ديروايناخرريق رب الي يكرط س يإذا 
مرواو_وب \ذحرب وص حوت صوإذا 

يخالطنالا المابقة القمييدة قراءة أيديا إذا وتحن 

أنهايمرق يكن ولم ثنها، غش مقت كان النخل أن مقت الشك 
(.٥٦)الأكبر. البلاء له سنجلب 





ssssصأقص<سكا  OBBBSSSسلام مائع ء

CXrأوار !>ْ اثوإن بجت إن لحمم   i جمارأد محشا
الجارظابجب اردمن إذا وجلأن-سه السع تحمأدار 
ارايسضابمقاذف وخائ كاأردت اءثلائدم

بالرمحيسارا قذفه ئم دمائهم، مقت فالثلائة 
لذلك،المليك عيي خضم قبيلة ضمدت قفاه، مقت ابه فأصي

عليه.واصتلتها 

مالكله: يقال خضم من رجلا المليك لقي همة *ويعف 
لما؛يقال أرض 4 - أرضه، خارج جشم بن ذراع أبي عميربن بن 

لهفقال الثوار اههمها حفاجة من له امؤآة ومعه فأحذه فخة 
قاللهالمليك^ذوكلك،السي^أنا 

فحالفه، خئعم من آحدا علي نحللع ولا بي، تخيس ألا على 
ألاعلى نعامدا أن بعد عنده، رهينة امرأته وترك ذلك، على 

النوارونكح العهد، حان المليك أن إلا صاحبه، الرجل يخون 
فإنيسليك يا حثعم احذر وتقول: حشم، تحذره وهى عيلة، 

يقول:فأنشأ ، عليك أخافهم 
•طمصر رؤ امأئ علمت دك خسا ام العأحذر كي تحذرئ 
وصيمحمي والإمخاف الذل إق ه أذلام كإلا محغعم وما 

بنشبل هما: حشم من رجلن الولم الشعر هذا فبلغ 
وتمنا، فينذلك أيقول فقالا: مدرك، بن وأنس قلادة، 

لمالذي أشرالمليك مقت قومهما بعض مع فانيللقا ، ؟ مجيروه 

)ج؛(ا





SSi  ساوع1وا،ادم•SSSSSSSSSBS  اص،طم|ا تتلت ■ساق■hkm

اثضدى
م(ئ ٢ ~  ٠٠٠ايقهبير) بن صس 

ظنربن سود ضؤوبن بن عدي بن الخفا بن موقيس 
وشاعرالمراس شاويي ْتاتل فارس أبوخيال، كس4 الأوسي، 

الجاهليةف ااشهورJن الأوس قبيلة شعراء من الجياء. ممجلش 
كبرقتلفلما صغير، وهو أباه الئرزج قتلت ، صنادياوه1 وأحل 
وJىلكوالخيزج، قومه بين حروب لذلك ونشبت أبعه، قاتل 

الإسلام،أدرك قتلهما، حش وجده أبيه قاتلي تتبعه عنه أشتهر 
فه.يدخل أن قبل فقتل قبولص، مقن وتؤيث 

الرسول.أن وروى الفحول، الشعراء أحمد يعد 
القرىشعراء فعول من قتيية ابن وجعله بشعره، أعجب 

حسان.عش يفضله من الناس ومن العريية، 

عقفنابلاء أبلى وقل الشهوؤين، -1ن الفرس-سقن معدود 
كانتالخنرج، و الأوس بين الجاهلية دارت التي الوقائع مقن 

بقومهفيها يفخر وكان مناقضات، ثابت بن حسان وبين بينه 

وقلمثالبها، ؤيعد الخنرج، حسان قبيلة مع وبوقائعهم الأوس، 
التيواالناقضات الخيوجيين، نفوس سقن شديد وض لقوله لكان 

قومهيفخربهنرلة منهما ضن كان الإسلام قيل بينهما كانت 
القدرة-قت حسان يماثل قيس وكان ووقائعها، الها وحمي

قيلتااللتان النونيتان القحييدتان نقائضهما أبؤز ومن الثعرية، 

يقولوالخنرج، الأوس وهوأضئقائع النبيع، يوم بمناسبة 



س1قهت1تسكامادعاسلأمءء 

حسازت

أشجانحانمك هاج لمد 
امبى وأثمي للذ/ت د

غريافدار الل وفل 
اح— الري مصرات ا وغثره
قسملب ستة ودوي

امبتمشي افن ن ممهاة 
الخسبمترلة وساءلت 

أدناقساالسوم ا وعاوده
اأقرانحك منيشت إذا 

كانحامالدار ن موخفأ 

وسوب امحوّ—ح 
جناتهازيا ممد السن م

اغذلانحم ا وصه
ا'هاشا ماخمأ غنمن د ول

بقومهحسان بها فخر طؤطة وهي أخرها، |لي ... 
لمشربهفيس أخت بليلى تنزل وقد يشرب، واقعايم-4 

بنحسان زوجة بعمرة فيها تغزل بنقيضه أجابه وقل وغضبه، 

قوله:منها ه ثابت 
اغشاهرة يعمأجد 

ادارها مبشئت ي مموإن 
القهلّااض ريمن ة روضفما 

نزلهولا ها مشبأحى 
ااكمسروات ن مرة وغم

الرمح—وم يوارس الفوتحن 
-الصريوراء الخراب جسا 

ايقرهكلمث إسمذ للنا 
ضادئض^الدلأ

خافااتما شأم كهم 
ائجرانموم المسلمك وبماح 
اخوذائهالصائح كأن 

اأدجاثمهلكشم وخ ذل
أردائهايامك طح تء 

انحافرمحكف علموا قد سع 
امامح_تقصف ي ثحح 
أعوائهاالمحي ان زف 

هلا؛هاأشرغ النخثلمغ ئء 



صأق1تااتسضاص1ارعاسلأؤر

اخربمدى لماء' الشولاقى 
ة.ملونالمحا زذدنم

ثئثينق أن وا علمولد 
ذ،اءالمفك كرامه ولا ول

الس-أن تحلم رب ونج
النٍوحداد الوجو؛ حان 

أمدرب خيمن وبالشوط 
ائهمأثمالأوس ى علون يه

>لكن م—راين ع أعهم 
مفلها مأن وا علمد رف

اوإخوانهوهموئ مت لح
اذالها زيها أفلها به
يوالهاتدلق ا بقلهى عل
أليافرب ليقاد من

مينائهامحق—رب اس رت 

—نايهائؤ ذ اثجشير يف 
أتماثهآالخمر ي ءللأ 

وائهانشت محلراح إذا 
محائهاالروع إل راغ ب

وأعياه—اانمت خدهذ 

شعرهوكان وثليهم، وقومه بحسان فيها عرض وقل 
يضافعليه، هم حصل أسباب من سبب أباهم وهجازه فيهم، 

حؤوبهوأت وحين بهم، وإيقاعه حؤوبهم -هن بلأ}ه ذلك إل 
اهم،إيقيس هجاء الخنزج تذكرت والخنرج، الأوس 

منبحصمن قيس مر فلما لقتاله، فتأمؤوا فيهم، ونكايته 
فادىصدره -قن أحدها وقع أسهم، بثلاثة رمي العنرج حصون 

(.٥٨). مات أن يليث ولم مصرعه، إر 







ءس1ذءت1تاذضا سادعام؛الأ|دء= 

فمه—ق فجعلوها نواءير>، فقطعوا بحديقة وسلوا قتلاه، 

ذلك:_قن زثان وقال ، استه لسانه-ه' وجعلوا 

صزاشف أولاد ا مبم 
ع—سلتهموصب ،الأعثى يطفون 

يبأنق اءة بايكٍلأ وإن 

وشو؛—ة يهجونإذ ؛زبمان 

ضلالكممن تهدكم ؟هرووها مق 
أيهمصد الأفراس لدى 

أبمئزمد و\ف\ إن ف
مالكن مبثريلذ مرتاحا هأمم 
اطائنالضيم غطي ثأن وأمإ 

انم
ارمصائئدوائ مذر كص 

المظم للظلاذ حمإن صحقة 
الخ—وانمصها فض ما إذا وتحرف 
ازمحالمدارة لب صتيها حذاكم 
المعرواحه من عتها سلذ 

الميسلا نة حصالثمينا *ا إذا 
راغموأقلى تألها سوف بلى 

.)١٥(.الفزاري زبان بها هجا التي القصاك على أعثر ولم 



mSm  مط1ؤ،\|تتاات مئاتق ءءءء^^ءءء او؛هلأ|ر يع ذ

ايتثابر
( ٠٠٠-  ٠٠٠) عميواسماض 

ج-اطيوخطيب قاعرمقل، اطائي، عمار بن صحو 
هلأنان النعمه وقتلونادمه، النذر بن ان النعممسامب 

اكعمانوكان به، الذي وادردس بقصره، وهزئ وسبه هجاه، 
يعدو، ١^^٧٥شديل وكان والشعر، والجارد العينين أحمر 

فالذلك ؤؤ له، قصائد على أعثر ولم ؤيقتالهم ندمائه على 

:الطائي وهوأبوقردودة يرثيه، جلسائه أحل 

والشمرهالسن أم تقربن لا ه لوقلت عمار، ابن ت منص 
شررهمن يمارك تطر ساجتهم تترل مق وك اللإن 

الخرهالمنة وشي ْثل وهغهقا مدموا قد الخوض كازاء جمنة يا 

حتىان النعممنادمته عن اه نهأبوقردودة وكان 

يخشاهماكان ووقع نهيه، إر يصغ فلم لبطشه، لأيتعرص 

x٦٠الشاعر.)هذا 







SS  ٠اصحابها ■ساذهت اوهلأ1ر ذؤع

وج—دعواالخكٍم أي كل خشعوا هم كلالممْ ي مبأن ست نغ
وق—غالهشهن ضل ال ضا مة ومتجده حم—4 رمم ا وابم

وبجمعالخات الهمي الئاس ق امهم مشن بارث اخأن متت 
الأددغالكرم اخب ض بجس ا وإئمبايوع رب يشروو لبم

محمدالرسول. أمر إساءاو4 كثرت وحين 
ليلا.فتتلوه الأنصاربقتا4 من ورهطا سلهاث بن 

اللهرسول استأذنوا المملمبن سق نفرا أن مرآخرت و—قن 
سقتأشعاره سبب فقتلوه فاستدرجوه يم فأذن قتله، _قن .. 

بنسانجم،وتشبيبه بأعراضهم، وتشهيره المسلمين، هجاء 
تلكبسبب قتل فند وليلك لقبءده_ا، ا واود^رهنلا والقحياك 

والمسخرةالإسلام، ضد والوجهة السيئة، النابية الكلمات 

المسلمين.ضد 

قتلسروة ئم ... الضبرى: الطبقات خبرقتله.هن وجاء 
منمضمن ليلة عشرة لأربع وذلك اليهودي، الأشرف بن كعب 
مهاجرمن شهرا وعشرين حمسة رأس على الأول ربيع شهر 
يهجوشاعرا رجلا كان أنه قتله سبب وكان الله. رسول 

وقمةكانت فلما ؤيؤذيهم، عليهم ؤيحرض وأصحابه النبي. 
•اليوم فلهرها خيرمن الأرض بملن وقال؛" وذلأ، كين بدر 

وحرضهم__ قتلى فبكى مكة قدم حتى فخرج 
بناكفني اللهم الله. رسول فمال؛ المدينة قدم ئم بالشعر 

وقالالأشعار، وقوله إعلانغقشر _قن شئت بما الأشرم، 



=|ساذ|صاذضا ===== سايءاسمدُ =

بنمحمد فقال ، آذاني فئد الأشرف بابن لي من أيضا٠٠ 
سعدوشاور افعل، فقال أقظه أنا 

الأوسونمرمن مسلية بن محمد واجتمع أمره ث معاذ بن 
والحارثسلامة، بن سالكان وأبونائلة بشر، بن عباد منهم؛ 

الله:رسول يا فقالوا جبر، بن وأبوعبس معاذ، بن أوس بن 
أخاأبونائلة وكان ، قولوا فقال: ، فالئقل لنا فأذن نقتله تحن 

كعبفأنLضبره إليه فحسؤج الرضاعة من الأشرف بن كعب 
هداقدوم أن أخبرك جئت إنما أبونائلة أنا فقال: وذعرمنه، 

قوسعن ا ورمتنالعرب ا حاربنن، البلاء من علينا كان الرجل 
علىقومي من رجال ومعي سه، التنحي وتحندريل واحدة، 

وتمراطعانا منك فنبتاع بهم آتيك أن أردت وقد رأيي، همشل 
وقال:"جيءقوله، إر فسكن ، ئقة فيه لك يكون ما ونرهنك 

.شسث، متى بهم 

فأخدرهمأصحابه فأتى ميعاد على عنده من فخرج 

هاض رسول أتوا ئم أمسى، إذا يأتوه أن على أمرهم فأجمعوا 
وفال؛وجههم، ثم البقيع أتى حتى معهم فمشى فأحبيوء 

وعونه.الله برضة على امضوا 

حصسهإر انتهوا حتى فمضوا مقمرة ليلة ؤثت قال؛ 

أينوقالت: بملحفته امرأته فأخذت فوثب أبونائلة، له فهتف 

قال:بعرس، عهد حديث وكان ، محارب رجل إنك ؟ ندهب 

وقال:اللحفة بيده وضرب ، أبونائلة هوأخي ؤإنما علي د ١٩٣



SS  اسلأم •سايعSSSSSSBi^^S  ٠^٠١ ١٠٠٠١هممه أ؛سث

حشساعة فحادنوه إليهم نزل ئم ، أجاب لطعنة القش لولص 
بهم*وآنس إليهم انسط 

وقالرأسه بضون ؤأحذ شره مقت يده نائلت أبو أدخل ئم 
عليهفالشت بأسيافهم فضردوه ، عدوالله اقتلوا لأصعابه: 

نائلة.بأبي ولصق بعصا، بعضها ورد شيئا تعن فلم 
السيف)شبه مغولا فذكرت مسلمة: بن محمد قال 

تحاملتلم سرته مقن فوضعته فانترعأثه سأمي ٤ لكان قصJيرآ 
اللهعدو اح فضم عانته إل انتهى حتى رقطعته، فقططته عليه 

إلايهود آطام من بالحجارة( البني )المصن أطم بقي ما صيحة 
بقيعبلغوا فلما معهم وحملوه رأسه حنوا ثم ، نار عليه أوقدت 
فلمايممش، الليلة تلك الله. رسول قام وقد كبروا العرقي 

رسولإر انتهوا ثم قتلوه قل أن كبروعرف تكسرمم سمع 
،الله رسول يا ووجهك : قالوا ، الوجوه أفلحمت فقال: الله. 

(.قتله")٢١٦على الله فحمد يديه بين برأسه ورموا 



==ص1ذه1تاذضا =^!ا=^ سا>عاسلأ1ر ء

امحاصه^أىأ4
 _u ه( ١٢-  ٠٠٠)لؤيحة بن

شدادبن حميرة بن نؤيرة بن مالك هوأبوحنظلة، 

رجلاوكان الجاهفي،، ثاهيرانمير اليرووعياضي4ي، 
فارساوكان مجالمهم، ؛قت .اللوك من يردفا نبيلا ٣^١ 
،صحاب( )أ كييرة لة وله ، خيلاء فيه وكان قومه، مقت مطائا 
ضربوفيه فرسه الحمار وذو الحمار، ذي فارس له؛ يقال 
أنإلا الفضل ذوي لإرجالتي ؤيضرب كمالك ولا فض (؛ ٠٣١

٠أفضل أ-حدهما 

صدقات. الله رسول وولاه لم، وأسمالإسلام أدرك، 
اضطرببكره أبي إر الخلافة صارت وئا يحلؤع، بني قومه 
وقال:وفرقها، الصدقات أموال مقت مالك، 

لمسيلب مالملق ال رجال ومحلق مالرم الهمدد رجال: ومحال 
يىالمحولا القام ل رأى أحفل فلم لأبكم ألما لا دعوئ محقلت: 

ددالرنحأحلالهدرة مصالكم ماص دولكموهاإنمحم
ديغه بيء بج شما ناظر ولا حائف غر أموالكم خذرا وحلت 
دييامحق ابميوموأرمكم ه اتحذورنجمدون نسي ماجعل 

محيدهن دين الومما أضا ٣ امحدد الأم بام حمون 
أنبعد ذلك على ندم ئم اتبعها، سجاح تنبأت ا ولم

بالبطاح،وأقام عنها فانصسرف الكذاب، مسليمة تروجت 

وقتله.غ^^فربه الوليد بن خالد حاربهم وحمح، 



sssssأساثص«سضا ءء=ءءءءء ساوعاسلأم ء

■وهوه ا1وويال بن لأخالل قال أنه قتله، سبب إن وقيل: 

كانوشل إلا س( النيئ بمش ) صاصلضإ أخال ما  ٠٠يراجعه 
؛،_qUثم ؟ صاما >، Juuأوما  ٠٠خالد فقال ، وكداطيا يقول 

أصحابه.وأعناق عنقه، وضرب 

القائل:ألمت له: قال خاللًا إن وقيل:" 

ندريرما دنون قد ايا ايلمل بكر أي جسس فل عللأئ ألا 

ماأقوله صاحبكم ولوسميني ذاك، قلت ما مالك: فقال 
وليسصاحبكم، الله. لرسول تقول ه: خالد فقال قتلني، 

)٣٦(.ساعته من فقتل عنقه اضربوا بحياحبك 





ءص1قص«اذقا م1ارعاسلأُءة 

بهايحرض قصيدة -قت مسافع بن الرحمن عبد هجاهم أسد 
قوله٠٠منها بثأره، للأخذ نكل قبيلة 

ملماعرضت ا إما راكتا ري

محلول! عكل امحل تنام وكتف 
بالمال الخبمتحمد حق مالح فلا 

امحكممباثروا تلر يم ألوإن 
دواواقعالخلي بالردبميات رمحغوا 

يهجوصلته:

عصابةسن الخيال محع لقد 
يشهكمهجن المي الأقدام مقرنة 

آسدم الكا أنة بمول
أرعدتاب اليقض حرمي إذا 

وزادهيئا شتسهلع لا الياب ثرى 

مليغكل غض س لمي ألا 
وفدهاافاب مرع لا ة قيال
آصابيا جمإط عكل تكن فان 

عكلمن المائل مي نايهم على 
عمل؟ولا بالسمهري فود رمحا 

الخسزلبالخهلب الخرب نار وئوفد 

سلوللكحللخالوق نماء فكونوا 

—لبالني اضازل وابتاعوا الذل على 

اذنوبمادا جمالأمجان ي نحاءل 

اعلوبمنشا أمت قد ظابيب 

شحوبمااد بوم القوكرام ها 
اقلوهارت وطوام أقفراض 

امموهانمها أمجلي ا كي
هبهاوشعكل شتان ما أدر ولر 

خفهاالشداد اي يولا بجر 
يرسهامحن على محوي كت فقد 

قرفةبن ومؤوان هووبهدل لقي أنه خبرمصلهت ق - وجاء 
بنيأحد خاله ومعه غالب بن هبيرة ين حعدة بن عون الطائيان 

الكوفة،من الحج وهو بالثيليية، طيء من لأم بن حارثة 
والمدينة،تخل بين لقوه أنهم آخؤون وزعم المدينة، أويؤيد 
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جفنغلام، يا فقال؛ بشيء(، لنا مر رأي؛ العراضة له؛ فقالوا 
،نؤيد الطعام ما والاه لا،  ٠٠فقالوا ، الطعام( يم )ضع يم 

فأخيبهم، فارتاب، ، محيي ذلك ولا  ٠٠فقالوا ، عرضهم فقالت 
لهيسقط لا بهدل وكان ائم، صيوهو عليهم فشد السيف 
ولم، فهربوا ندموا قتلوه فلما فأصابه، عوئا فرمى سهم، 

عرفوهإما الطائي، خاله ونما إبله، فتفرقت إبله، يأخذوا 
بعضفوجد ، القتلة يعرف ولم هرب وإما قتله، عن فكفوا 

الأسدي.واتر بن شافع يدي ّهن إبله 
بنالحعاج إلى الخبرفضس، مؤوان بن الملك عبد وبلغ 

وهوإسماعيل، بن هشام وإلى العراق، على عامله وهو يوسف، 
عون،قتلة يطلبوا أن اليمامة عامل وإر المدينة، على عامله 

لمنووأجادلاوا ، أخد أشل به السعاة يأخدوا وأن ذلك؛ —قت ؤيبالغوا 

الله.شاء ما غطفان بلاد ه السمهري وعاش جعله، عليهم دل 
واللهأظن فزارة: بتي من عجوز فقالت مربنخل، ثم 

أيوبومر فأخدوه، عليه فوثبوا ، عوثا قتل الذي المكلى هذا 
العكليهذا بنوفرارة: له فقالت بهم، المخنومي سلمة بن 

إسماعيلبن هشام به فأتى منهم، فأخذه ، عمك ابن عون قاتل 
يقر،أن وأبى فجحد المدينة، على الملك عيد عامل المخنوص 

فحيسه.السجن إلى فرفعه 

عونإبل عرفت فلما أخذوه عذرة بني أن آخؤوزت وزعم 
أنمتا: وقالوافأخذوه، بقتله اتهموه واتر بن شافع دي يإ 

(٢١١١
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وجحد، أسد( لبش ماء ) ميل مقت و'حباسومح ، عويا قتلت ، فرقتنا

فورىمعهم، كان يكون أن إما قتله، من يعرفا وهو ذلك، 
أوباعوهاإياه، أودعوها يكون أن وإما نفسه، وبرأ عنهم، 

شافع:فقال منه، 

ظابة محرفن وابمعان لملمي ثأركم أين تعلموا أن مركم ون 
ازمحهو س السف لباب فولوا تهدل شريك ئثلي المجن ول 

ائمصومو حض عوئا ناوب ا مبولا جنحاة كا ما اف محو 

الطيما،-قن بهدل على فالحوا ه، قتلمن فعرفوا 

كانفنما وجحد، والمحن القيود مقت الممهرى على وضيقوا 

غيرناج،أنه نفسه أيقنمت المهمري على إلحاحهم من ذلك 
الجمعةيوم ضان فنما المجن، من الحروج يلضس فجعل 

حلمتيإحدى فك يالميلاة الناس شغل وقل يخهلما، والإمام 
محيلاتهم،مقت اس والنالمجن، فوق من ينصسه ورمى قيده، 

الحرة.من عارا فولج الحرة، لحو فقحيد 
عامتهمالمدينة أهل فخاف المملأة من الإمام وانحيرف 

:فقالوا، اتبعوه الأمير: لؤم وقال أبوابهم، وعلقوا أتباعه، 
فكيفرجل، ألفا أنتم لؤم: فقال ، وحدنا؟ نتبعه وضيف 

وهم) ، يين الأبلمعنسا أرسل : فقالوا، وحدكم؟ تكونون 
الطلب.فأعجزهم ، الأبله( أهل من وأعوان حرس 

ليلتهوقضى الأحرى، الحلقة كسر أمسى ا فلم
نعبإذ هويمضى فبينا أرصاظ^^ة، قطع وقل فأمحييح طلما، 

(٢١١٢
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بنشنسبان شجرة على الغراب فإذا فتْلير، شماله عن غراب 

ضها،ما وضه^ ، فهم،م، نضيه ئت ثيثا ئع،اف^ ،  A_Ju^روأقه 

قال:؟ أنت من فسأله: ذلك، وجهه ي راعيا لقي هوقد فإذا 
عندكمل له: فقال ، أهلي أنتجع ثنوءة أزد من يب من رجل 
)، شيما ذلك من لاننس إني فقال: ، ؟ قومك زجر من شيء 
،شيره على الذنب وري غيرأنه حاله عليه فقص ، لأبصر( أي؛ 

مافعل الذي هذا اللهبي: فقال والشجرة، الغراب عن وحبيه 
قتال، سيصيب ريشه يطؤح البانة على الغراب ورأى فعل، 

الحجر،بفيك بل اللهبى: فقال ، الحجر بفيك السمهري: 
مغضب.ئم فأ•>برتك سخمرندي 
أشحتى سار ئم قضاعة، بلاد وصل حتى مضى ثم 

متنكرا،القوم إر فجاء يستجيراكوم سعل بن عذرة أرص 
خيارهاعن له،ويسأيم فيحلبون اللبن، الرعيان ؤيمضلب 

حمارهاعرف وحين بها، فيهرب ليركدها إلا شيئا وليس 
آخرث وذلك مطيربه فادطلصت< عليها وثب منهم الغفلة وتحين 
الأثر.سقت فطلبوه وفقدوه، فشدوها، أصبحوا فلما الليل، 

فقال:فقعس بتى من نم أسد، بني من برجل فمر 
وذهبا،يعرفانه، لا ومضى فشرب له، فحلبا ، متناكرا أجيرا 

منبطحافوجداه ، راجعين وكرا ساعة، السمهري ليث ثم 
ساقهإر أحدهما فنحلر فقعس، بتي امرأة يحدث بحلنه على 

فرأىفنظر، بذلك فأخبرأخاه طؤيه، ضدوح وإذا مضدحة، 
(٢١١٣
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الممهرىوالله هذا ت فقال به، فارتابا أخوه، أخبله ما 

عليهفوشا به الإمساك على فانمقا ، جعل ما فيه جعل ؟، ١^٠۶
إمارتهوهو—قن الري، حيان بن عشان إر به ايهللقا ثم فرد۵لاه، 

الخليفة،إر فيه فكتب لأخذه، جعل ما فآخذا اللينة على 
فقالإليه، فدفع عدى، عون أخي ابن إر أدفعه أن فكتب 

ادن؟ لا أم أنا عماك أقاتل تدري لا وأنت أتقتلني السمهري: 
أرادوإنما ، والكلب إياك فنودي: الدنومنه، فأراد ، أخبرك 

(.)٤٦بعمه. فقتاله أنفه، يقهلع أن 
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القيساش النطفظيؤع بن مسافع بن هوسالم 
لحسهاسالم إلمها سب وقد الأسديه، دارة وأمه الأسدي، 

الجاهليةأدرك مخضرم، شاعر القمر. بدارة وشبهت ، وجماليا 
اشتهرغيرأننه الجيدئ الشعراء من وكان والإسلام، 

هلأيكه.سبب الدي وهو بال|جاء، 
كبيرة،عداوة الفزاري واقع بن مرة وبين بينه وقعت 

أرادئم امرأته وطلق فرارة، بض وجهاء من كان مرة أن وذلك 
،ي1داودها أن قيل لخطبتها تقدموا رجال ئلائه عيرأن ، إرجاعها 

قبلمن الشام على وهووال ه سفيان أبي بن معاؤية إل فلجأ 
صغيراأمرا ذكرت لقل معاؤية: له فقال ه عفان بن ضان 

ولاصغير، أمرها وامرأتك عفليم، الله أمر مرعظيم، أث 
الخطابأحد اختارت قد الرأة وكانت ٠ عليها لك سبيل 

بإرجاعالفزاري مرة يعيرفيها أبياثا دارة ابن فقال فتنوجته، 
يقول:زوجته، 

(nv)
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أك—اا مبواقع ن با يم يا 
اطاشإل او_دري فضمها 
اتركتا يمرتدا اصمحت 

وأنماا مبدارة و مبأودى 
اتاأمد وف١^ أصن د ق

اجنتا ئطالمت ذي الأنت 
اواغتثتاصطجصى إذا حقي 
كدبماا ترجعهأن أردت 

افاركا جموم القوط تسم 
اأكلتذي الذي الرزقها فاد 

علىاضطصها مرة مسامع إر القحسالة وصلمك وحنن 
م

لممسالما غيرأن منه، ال ؤينيهجوه أن وأقسم دارة، ابن سالم 
ؤاثميرى، الطامة جاءت حتى الفرانين هجاء عن يكفا 

فيها:يقول التي اللاذعة قه،ديادده 

الخهاصأص_إئارارة فبلغ 
هيوت خلا فزارياس نلا 

هبواثقتامجن ولا ه ناسلا 

سهاأن ا عليهأحاف ي إثم
ةمحاتلا جوفائالضيف أطعمتم 

نسي—ا بم ا معروندارة ابن أنا 
دلتواعتز العي نمت جرثومجة 

أملبمو وأخوالي محس جذم من 

ليت—ارأم ل زمبم)••••( جم—ى 
يارباسها واكتبمقلوصاك على 

الغارق )....(المر اْئل الذي بعد 

بساريغساها اخمواعر عاري 

الساريالخالق إلي سقاكم فلا 

ارمهن ماس ياللثدارة بوهل 

اروإنكهمرف من ا-يرامحم تغي 
واديًهم يدي زنالناس كرم أس 

ؤيخنيهميالمنثيسة، الفزاصن يرس القحسيدة هذه وسقن 

فيهاجئم حين طؤيلأ، انمار عليهم الشائن، بالفعل 
عشيانومو به، يرمون الفراريون لكان الذي السيء السلموك 
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الجميلوالقبيح'ببلط ليوازن والذوق بي،ير، العقل 
.)٦٦(.علية الله بنعمة يكن.جديرا لم يتذوق ولم يتدبر، لم فإذا 



m اصحابها كياذ٥٥٥ أ ااتكلأُ سايعmSSSSim

ومجونؤز نجا 
ه( ٤٠~  ٠٠٠)اثممحاس بتي عيد 

وهمانمسحاس، بنو اشتراه حبسي عبد ممحيم، هو 
أدرك، الشعراء1حال ، أسد بطون من بطن 

ينطقوكان ، أعجميا نوبيا عبدا وكان والإسلام، الجاهلية 

أنهويروى الشعر، ملضة أوني غيرأنه ، نوبية بلكنة العربية 
وأخر_ق؛قدم ولضئه شعره من بشطر تمثل وأنه أدرك 

س:قال البيت، وزن فاحتل لفمله من وأنقص الكلمات، 
سحيمثقول البيت وأصل ناهيا والشيب، بالإسلام يكفى 

سسوء والإملأم المحب كفى ا غائيرت تحهإن وذع نمرة 

ضمىالله: رسول يا ه؛ الميديق أبوبكر له فقال 
هللرسول يستقم لم وحين ، ناهيا للمرء والإسلام الشيب 

أنكأشهد ه: أبوبضر له قال الصمحيح، الوجه على روايته 
ذووئرءانهوإو إن بمي وما ئنننهآضJ وما ؤ الله رسول 

[•٦٩]ص: 4 سما 

،مراراذلك يصما قال وقد الوجه، قبيح سحيم كان 
:السواد معرة نفسه عن ؤيدفع 

ورقوالالأصل مقام الفخار عتد ه لنمن الخسحاس بن همد أشعار 
قالخالأبض إثي اللون أمول أو ا كرنحرم مدا كنت إن 

واللهو،العيث حياة إر ميالأ كان أنص عنه وذكر 



صناأصحانهاأهأ4اذت ٠ اتكلاهر سعالع ء

عنفيها يتويع لا أشعار عمه جاءت وشل الغزلية، والعامران 
مارغم الخلوات، تلك سقت اء السممن له يحصل ما ذكر 

عليهأملاها أو صحيحة هى ومل غموض من ذلك يكتنف 

أبياتهبعض ينشد سمعه ه الخطاب بن عمر أن وذكر خياله. 
.مقتول إنك ؤيلك ت له فقال 

والتشهمربهن، الساء فضح إل يميل سحيم كان وقد 
يكونوفد والمغامرة، التباهميع ذلك إر ؤيدفعه ائده، قضم—قن 

الالش التضمية العمدة هده —قن سبب أصله وصعة منزلته، لدعة 

يفتقدهئا اجتماسا تعؤيصا يجل كن وفيها مقتله، إر زمنه 

والعادات.والأعراف بالأصول التمسمك شديد مجتمع سقت 
أوتحرج دون الحكايات تلك ينشر سحيم كان لقد 

القبيلةأبناء بين والفضيحة بالنقيحية الشعور زايد مما تحشم، 
ا.جترأحين المهازل تلك مسلسل لوفق الصارم الأجراء فاتخدوا 

عدةائد قصموفال ، كشنإ مواليه بنساء التشبيب على سحيم 
فيقول:عليلة، وكات مولاه، بأخت فيها يشبب الش منها 

غتبمه لوجهال محل كقمر ن مقام المئيريد ماذا 
متسعالقبماتإ ي ه لا أمنحاسها من ار جيرنحى ما 
دغرابال الخمله د فزيقرها وما لوهمن حمر خ
وجغا ياخييب دون أنا ها ه لقلت داء الفمحغي كان لو 

مغامراته:إحدى يصف وقال 
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المكانسق ا ؟صاقهحث ظاء لسا وم يالمسيرات ان ك
ذهارسالإحدى وم العبمات و يكن ا مبهووا يشإن القوم بمات وهن 
٠—اهمسهمص اظر نعن يوقع وس رمحرد رداء من هشا قد فكم 

لابسغص ا كيحض وواليك بوئغ الرد بئؤ رئ بئى إذا 

ا،هتذكرء يستقبح مما قصاثله بعض كدير_قت وغيرذلك 
منها:الش اليائية قصيدته وبخاصة 

لا،واللمرء والإسلام الشيب كفى ا عاديئجهزت إن وذع ءن؛ره 
هغلالاعمحشرا ا ممبما ■بموئا 

)...وب القل;نم_هلاذ ل—اؤر
بماطليس لالوم كمحل وجيد 

انحرهوق فت غلقالئريا كأن 

و-ذمةريللة j ان—يقمن إذا 

ناومعما كنال؛ن غداة ثريك 
محاالفليإ ات مبيهنه فما 

ودفهاي—اتإ سى ها وبجي
هطلاء بيضوهي صها ف؛رلإ 

أراحلقالت يوم مغها ياحن 
اغائيتضح وإن تمملل لا م ون 

ودهاي المعلى يض لا يلذ رس 

فقا مبصرلق إلها ألكي 
هلةس\ؤغ لوي يل سادي ه

اوبائيا مسسن حب غلاله 

اعافيالتجت 

احاليوالشذر والياقوت الدر من 

اذاكيالريح له هبت غض وجز 
ائياثريا الردف باعلى ولاثت 
افياصزة الأعكدهار ووجها 

ائتجافيجزجوا صها ويرفع 
اوافي.( .).ن موحما .( .).

ضاحياالشمس من قرئا واجهت ومحي 
الياليسديتا لار نأم الركب ْع 

راضياتره عمعن وترجع يزود 
اباقييرة غمزادا زودت فمد 

اهاديإلما اءت جا مبآية 

اواديممستغ صمدا علا مجا إذا 





دسقءت1تاذبجام1ارعاوثلأمءء 

وثيباب والربموملس ملهمير 
بميليام الخبمأقص س وأملن 
داءهمحن د فص مريث مدن 

تيرويمد ا ممحل ري وداص 
هاكحالبجدو د،غ ووالوثاثال

ربوبمينسسمهأ مفي أر فلم 
ذاوي)مرب لس

اتنظمن ترى عل خللي ممد 
ايوارحلمن  cjiحي أأءلرن 
بجنمهاأومن العراة على أخذن 

اكر4وفالمت مدراه أقارن 
اءةعبمومحي ا رثما قنبمرأت 

خضرناضر كما إلا ضرئ وى 
لماا ومله—ن ما للغوائ: فقل 

نيوبم—ركن اقواف يرجلن 
عابالق كماف أعلى أغ١لي 
ابئأصفئ الذي أشكو لو أءافي 
يتمبإذا هاد المشمس ما أغال 

علهبربمك مي علأغ—ال 
عشثئالهضاب تلك من ئحذرن 

نمشكيه لويوردا كنت فلو 

وئاماق والا وريوأروى 
ءالو--افملأ أبقن ا مة بقث

ادايد الخوالبمض إما ألا 
االكاوبمأكادمن على وأحي 
االخوالهمحكي وجدا الذي امذا 
ايامالم—رّد اقبما ممئل ولا 
)...(نازمهن م قاللمل من 

اغوادبمشرودي جض س تحلن 
مواراإلا الي لاحمات ولا 
احائيأ؛—زلن ورعن قد قلت إذا 

القواقايزم اخسحاس يي أمد 
اعارياس المبمللذ مما وأمول 

ماضيا AiAحا غطاف الحر .ن 
اخيالين رأيإذ ا مسسافئ 

داليامبد فاعر ييهوان وذالث 

االوالمام انمفلمالق بربموروى 

لمالأنحى الذرى صعب جل إل 
اعالمبرديك ين مما باحمن 

افواديعن أو رنتي شن 
ابياوالتمالهوى يمن الخم إل 

واديامبالي قلي رّلك—ن 



صاهه1تسضام،رعاسث|رء

ادْروأني كانت أن ضري يا 
ذم\نرابم_ين ...( )... ءاورن 
ايردنب ا مالسن يا ألا رم 

هجعابآ  ٠٠> ؤ... ؛رإ من

اأحئمحأنت رتم انكل وص 
*دلهار يالخ«والمن هامت 

داماالخة أرسل حق دس وها 
محيئجم اب غحش ثممارين 
١أهمن اشم امنجان زحم  طنأ ٠٠

اكأسالثوت ق حترض وأصنحن 
عواييواجم—ت ممسي محزيت 
اكأئمار النهمحام إذا •نروحا 
تحابماالكلاب ىءابْ شو؛ا 
٠٢ذرت ثاله  ٠١٥٥١حنة 

اكأئهعروق ض ومحيي بجر 
ومحبسنين عن ترا؛ا بمم 

مدرةالقوث بن الرام نمجحه 
رمحالتوحث ى غالاو فبم

بذتو3و الخابات ذياذ نذود 

بارق؟ضوء ثرى غل ولكن ذا يذع 
الؤنعضب اضب ناة ئصء 

ااكوادييالاماخ ومري صر 
اشماليبمان صمحرى و لصوغ اس 

اكانماا اؤلكقد ا لم\وتحاس 

ااراديأعفافهن همن والس 
انحاليأزلت إن الرداء بترع 

اتفاديمحها الموذ الماخ تفأدي 
اتاليكان الذي الصثح ندا وحم 
تالياكان ١أذي الثجم بدا وحم 

اثمانيا ننأعلأة لى غك؟ن 
الهاديايأجإن ا منياما قربن 

ناجياالغشئه حسرجوج وفربتا 
ءااريااللون نامحى قولي كسوت 

اوعائيه غلينذوا الليث نو 
احاليان ؛حريأو رمل ؛وماء 
اوباليدا جديخ—راو أصه 

دانيسااكتسيدنائ كثيت ركا٠ا 

١^١^بجري اكلبه 
اثمانيدا جديسا شه غلى 

عوابياالكلاب بن توابمها 
انثعالينجدا أ حتيتمآ 

ادانيكان لو اضب بذالث وحب 

)نت<



ء===•صادعاسلأ|را ا|

أتمهرأست عسا به نمسط 
خمثهحقي الريح خوكتتئ محما 

ةنزتمالثج يالأياء على محمر 
ثكل من اثء ينح ركاما 
طثئال أجبمالأجٍاو على وم 

ودفنع نسله زم ه أجس 
خوفسجن خسرن 

وأهله_ااو لالجسيولى ا فلن
ازةاريجالنوال حمازير أثار 

خسثنخثى واغاظ فجوة نكى 
وأصنختعرقي المحران فاصيحت 

ةلمائدى هحئ محو وإثا 
وئهنمت-LU اما هئرئحل ون 

ياالنرامسوالصخور الوعوو يحط 

اثاوييغخاله أو ي للبخرة 
نساجيااء ايينكط طويلا محي 

حادساالوام فكوب نقت كما 
اياوصا رهان ؛القيعفمحاذر 

طوايا؟يه العيان خشب ترى 

التوابجاذاث البالث يمحقن 
ضاحياالخن جاوز القرات وأهل 

العاناى العقيأعاليه وجادت 
احاديالزعذ جلجل النعي!ا بن 

الصياصياتقطن يليم ئمنماء 
اغاديثح أمحئ حرام علئ 
يمانيساصب فالقلب بما وإن 

الشالأشعار وذكر مواليه، بنساء التغزل —قت أفرط ولما 

فر۵دالوهقتله على بنوأسد عزم ومحاسنهن جمالمن دمث 
لهو.حمروا قصيرة مدة سجنوه نم وأوثق—وه أمسإكوه حتى 

فهرئمتشل، وهوشارب أحدوه للقتل، قدموه وحينما ، أحدودا

فقال:به، شماتة الحال تلك وهوعلى منهم ام-رأة به 

رجاطلفكالماء ا فهجعلتك ليله رب ا فيشئي ء^ قرئفان 
فقال:فضدردوه، يده لما فأهوى بها، اتهموه التي ومرت 
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وماءراش الفوى نرئ عا يجرى ومحي وئ تقتلهتلوئ ؛إن 

بتنوقال الوت، من يعف فلم للقتل وثاقه فشدوا 
ساؤيهعر سؤاليه، وشماسه امتممافهJابيلأك، ضما يهلهر 

مالكيهمن لينتهم الدفين حقده بعض ويف>غ بسابجم، صنعه 
يقول:وأسمائه، 

قريبات المن ماة الخٍإن ملكم لا انمد وثاق فدرا 
ويبراش الفؤب ض عرى اتكم كجطن س تحذر فاقد 

)٧٦(.. فيه وأحرقوه حتلبا الأحدود ملؤوا ثم الأحدود، ف فألموه 
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بشس
ه(٥ ٠ _  ٠٠٠ر حسرإر بن 

م( ٥٤_  ٠٠٠)ئادة بن نيئ وصاحيه 

منمديم سعد من ثعلبة بن عضذ بن خشرم بن هيبة 
قبيلةمن الحجاز بادية أهل من فصيح جاهلي شاعر قضاعة. 

وهوحية، أبي بن بكر أبي بنت حية هي شاعرة وأمه عذرة، 
وكانشعره. -ق والحكم الأمثال، كثيرمن فق مجيد شاعر 
هيبة.راؤية وجميل الحطيئة، راؤية هيبة 

ثعلبةبن الحارث بن مالك بن نيل بين نبالة صاحبه 

الأخروهو المدري. قضاعة بن أسلم بن الله عبد بن الكاهن 
يميلالإسلام صدر شعراء من إسلامي شاعر نصيح. حكيم 

عيدفاخوه شعر بيت إل ينتمي أنه إذ ، الهلولأت شعر إر 
أسنا.شاعر المسور وابنه شاعر، الرحمن 

فصلالأخر، من واقتص الأخر، أحدهما قتل شاعران 
أختسق منهما واحد ضل قالما أبيات ذلك سق والسب الأيمان، 

ثنيد بن نيادة مع حشرم بن هيبة اصحلحب فحينها الأخر. 
،أملهما تضم قافلة سق الشام من قادمان وهما ليما، سفر 
ؤوكان وحدائها، الإبل وسوق القافلة قيادة يتعاقيان ضانا 

نيئبن نيادة تول وحين حشرم، بنت فاْلمة هيبة أخت القافلة 
هيبةأخت، بفاطمة معرصا الأبيات بمتس ارتجز المافلة قيادة 

أحدسق موهيا لؤا صرب فقد يما، وكيدا وسخرية تهضما 

(٢١٢٩
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يسهوبه،ولم لمترذلك غرضه ه جادا كان ولو الأبيات، 
يقول؛

اقاطما يوأربممر عشا عوجي 
اجنانشي الدمع ثرين ألا 

عرافاردا مطت فرج
اعانسس اة اقل ان ك

وال٦كاات—وص كان خوذا 
الشالمااسشالك ن ماص 

افالنالمر يرى أن مادون 
اتملألملئ اك مدار حذار 

الروامسماالئئف يد ثعنا 
اياغملأن واف لث( إتم

راثماص الط نخا ثمها 
اغلاكممحمي اد مشومن 

حنته،أ مقت ة د نيا شعر سمع حين حشرم بن هيبة فغضب 

فيها:قال حيث حازم أم نيادة باحت وارتج فتزل 
سواشا٥^^١ الفمأ 'وجي ا حازملام والعأراي لمد 
االتواسالمنص ن نفلشم 

١١زمJخ١زحأم ممن  ٠
احرالماط حما فها م

اإلهاهما يالي الخورجع 
اقماقمه يرء للممع ل

اؤاحممي الدمع رين تألا 
ماهماوجها الص  ١٣٠غائر 

الهانماالمواد يشفي لا واف 
اقلازمأن دون ام اللمولا 
اقفاغمأن دون ام الفقولا 

اانماهمة الناجمة والخل

اواةكمالوص كان خوذا 
اقاتمهج؛را ممهلن إذا 

اشاجمايالنوالف أرجفن 

دراحماالالميريف يطن كما 
ائلاثمأن مسك دار حدار 

اوالفوالمانث الأخفق تطث
اوا،لاكمات الياخك مت

اقفاقمأن دون زام اللولا 
االقواتموالم والعوتعل
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،طؤيلأ وتقاتحا سدة، عليه ورد نيادة، فعابه ، الخ  ٠٠٠
-قما منهما كل كتم حش ووعظوهما القوم، بهما وصاح 
كانهيبة غيرأن صاحبه، علس والحقل الغيحس من نصيه 

فقدعليه، والضيم له، الغلبة رأى إذ نيادة على غصبا أشد 
سقتهو تغزل بينما رسامعة، حاصرة وهي فاطمة أحمه سقن تغزل 
قوله.تسمع لا غائية ومي حازم آم نيادة أحن 

تيادلاهاالتي الضيدية الغزل أشعار كانت لقد 
مستحاطمةعداوة من ا بينهمحصل المباشرفيما السبب 

الرحلتهما _قن مضيا فقد ، وفنائهما مقتلهما إر أدت ولجاحة، 

،ديارهما إر وعادا حجهما قصيا حش بعضهما مع يتكلمان 
يحاولالتي هرية الش-المعارصات تهلهرسقت العداوة بدأت وهنها 
يحملالذي نيادة قول ذلك ومن صاحبه، على العلو منهما كل 

الس،بتسقت وأبيه بامه عليه ؤيفخر هيبة، قدر من فيه 
اامحمالقواد ار أوترممت التجسا عزت ئد خليلا أراك 

جافقضا بمهجمى ه أممغلة ى علايتمطح ولا فوصلا 
اثمنا مإذا واتاكي الدار له ذلت إذا الخليل كاقامي وأئك 
قاأماكيد إذا يرمي ظئر كدي لمها ا مإذا أوكن الهوى لمل 
مهلياومحثك محي اقوى وقضل —ا بأهله اللسال صرف أعدرت وقد 

سامملتبمحها ناي ما إذا خليلا دها عميالمراق بمد من 3اصآح 

اوتمبا ذنا جميالو هو ولا ومحاهمدت نات ا جمتالو م فلا 
أذنماان كلمها فيما وللقلب ا هجرمحا فيمالمس تلوم فكيف 
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أكنوب اء اخبمالخهل بمس فلم 
ارهمبالداء أرى أن إلا اياس على 

ورانْاخمحى ، ١٠٠٥١|؛اسى حووط 
Uj  ثرىذ ما رامحجهلي يات

ازوملام قاك يأمحما بجمك 
هيؤثمح؛—ل إذا شرا صم ولا 

صرمحيلق ويالشر لٍوم قلل 
ذياله محلبمن وابمرقاش اين  ٧٢

مماصنوالمرم ا بمٍاثمانمو ؛ي 
اكأئا أنام، اكي نرى إن فا 
ألانمإل ٠—اليمن وأف—ى أم 

اكدىدمء وو القرى ي واخمب 
شد)ب دنا ونمملك ولم ملكا 

نممة_ارى نلا  ٧١ة آي
بمالكهاتقالأ إلا شا ولا 

وامعحاملوكا ملكا 

نولةتمر م فلا وأردانيداس 
هيبة:فأجابه 

ئصو1هجاعه س قجوا تدكرت 
يااكسة ممي كان حما تدكرت 

احمهردذ تسامحا كان إذا 

ذبافمحائ لمسأرمل رلم امئا 
يجلساهمي داء اللجأ ،ألمع 
اذئبمالأصل حى م ومحلي مذب 
اتحريمح—ت حلمي ولا ومحيا 

امحوبما مإذا ولويه راه ق

تمساا مأمسمحاره رمب سر 

محاا مإذا ا رشارئ لوجه 
أغلماالهوائي ملمو  u>uبق 

ممعافأصمح صسه بأسيافهم 
اابسلمه حئ ولاكأبيتحا 

ممسياالقياتمل و ثا وأكرم 
فاحسيبايا ١١٥شل إذا 

اترياس المي عالحئا يا كأن 
١إذا ملونا لناس اص  ياسن٠ 
أضساالحرج على إلا نوه ولا 

انوكبماخمامحلسة ق م هلوكا 
اسوممليادا إيأل فاستوازئ 

نحليساوق المسس ومنابا تلهيا 

مماالشيب د بمبما ووجدا 

وعيباالقواد شى فد فياللق 
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لأبيه،قصاصا _o بقتل وطالب الدية، رفض سئل وحينما 

ركعتن،يصلي أن هيبة استأذن الاعدام فيه ينفذ أن وقبل 
الجنعبي يظن لولا ئمقال: الوقت، بعض وأطال فصلى 

ثأنشد يم ، لأهللتهما 
الرشدمْللئاكم أخكلت اتي ديباخديوئ هلإن 

صلالشمرعن لءسدب مأساة على السعار لسالل وبذلك ، فصلو>، 

حشرم.بن وهدية ؤياد، بن نيادة الشاعؤين بطليها 
محاولةيبدل أن أراد ه العاص بن سعيد إن  ٠٠وقيل 

اوأنالدية، اقبل ت نيادة أخي الرحمن لميد ال فقأخيرة، 
،حمراء ناقة مئة أعتليك الهرب، من أحد يعطه مالم أعتليك 

لووالله الرحمن: عيد فقال ، داء ذات ولا ، حداء فيها ليس 

هذادم من بها رضيين ما ذهبا ملأتها ئم هذه قبتك لي نقبت 
٠الأجدع 

قالئم فيأبى، عرضه سقن ؤيؤيد يسأله سعيل يزل فلم 
صفحتأو الدية، لقبلت يقله لم لو بيئا قال إنه الرحمن؛ عبد 

قوله:لنعتي ذلك من شيئا لوأردت والله بغيردية، 
هدرابيئا يمأ القتل ويذهب وفكم ألبانيينا لجدعن 

قولعلى بسر ندم وما حسرة، عينه سن قيدت للقتل، به فدفعوا 
حبيساظل البيعت وليت ، الست، هذا قول على هيبة ندم كما 

)٨٦(.٠ البيت وثاق سن حبيسا هيبة يكن ولم هيبة، وثاق -هن 
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سواثنهاي\تاثسوو 
ه( ٦٨-  ٠٠٠) اتجض اس سد 

بنالجمع بن 

اJكوفة.سق ونشأ ولد منجح، بني من شاعر الجعمي، هالك 
قائد، واجتهاداوفضلا صلاحا قومه حيار من تنكان قيل: 

زمانهست يكن ولم القادسية، حرب سقت اشتؤك شجاع محنك 
بتيحارب ئم يكرمه، فكان معمنه.ئاه1رىداي، 

.الصدة سقن مواقف له وكان أمية، 

يعذلييكن لم لأنه اللمموص، الشعراء من يعد 
قتلبعد - نياد بن الله عبيد نقمي فحين طاعة، الأمراء 

ثمالحر، بن الله عبيد ير لم الكوفة أهل أشرافا " الحسين 

الحرابن يا كسا أين له: فقال عليه لحل حش أيام بعل حاءه 
أومريضالقلب مؤيض قال: ، مريصسا فت، قال: ، ؟ 

اللهمن فقد بدني وأما يمرض، فلم قليي أما قال: ، البدن 
معكث ولكنك كذبتا، : نياد ابن فقال ، بالعافية علي 

كانوما مكاني، لرئي عدوك مع كنمتا لو قال: ، عدونا 
ابنفقال فرسه، فركما الحر ابن فحرج ، يحض مكاني مثل 

،به عائ قال: ، الساعة حرج  ٠٠قالوا ، ؟ الحر ابن أين ٠ نياد 
ثمفرسه فدفع الأمير، أجما له: فقالوا السرط 

ضربلأءإل ومحض ، أسا طائعا والاه آي< لا أش يوه قال: 

ثمإنىاالائن٠



i^sssاصحابها 1تتاات أساذت ءءءءءءءءء!ا مأارعاسلأ1ر ء

أخرجهانفسه يميم محني امرأته المختار سجن وحين 
المقوسمعهم فارسا وضانين مئة مقت النساء من معها ومن منه 

وحؤجبالكوفة، يومثذ وقاتلهم السجن، لمضابرة والضلألمب 
معها.النهار آخر 

فلمامؤوان، بن الملك بعبد لحق أنه خبرمقتلهت مقت وجاء 
ألفمائة وأعطاه السارير على معه وأجلسه أكرمه إليه صار 
معهالحرلموجه ابن منه فهلملب، مالأ، أصمحابه وأعطى يرمم 

منوادع بأصيحابك سر له؛ فقال ، مهسعبا بهم يقاتل جندا 
الكوفةنمو بأصحابه فسار ٠ بالرجال ممدك وأنا عليه قدرت 
إتيانسقن أصيحابه فاستأذنه الأنمار، جانب إلى ب۵رية فنزل 

ب۵الومهأصحابه يخبؤوا أن وأمرهم يم فأذن الكوفة، 

إليه•ليخرجوا 

ابنعامل ربيعة أبى بن الحارث فأتوا الثيسية ذلك بلغ 
اللهعبيد يقاتلون جيشا معهم يرسل أن فسألوه الؤييربالكوفة 

جيمنامعهم فبعث أصحابه، بتمؤق فيه الفرصة ؤيعتنمون 
الحرلأصحابه:ابن فقال الحر، ابن فلقوا فساروا كثيما، 

يكنتما فقال؛ ، ضه لنا طاقة لا الحيس نصرسيروهذا تحن 

يقول:وهو عليهم وحمل ، لأدعهم 
وصميثمي همي اب وغنمم له ات افيونلك يا

يأسروهأن وحاولوا أصحابه فكشفوا عليه عطفوا ئم 

فلمفذهبوا الذهاب، -قت لأصنيه وأذن ذلك، على يقدروا فلم 



قسسقهممنااصحابها ق سس ء اسمملأم سعالع ء

منرجل عليه فحمل وحده، يقاتل وجعل أحد، بم يعرض 
عليهؤيكتبون يرمونه وجعلوا فطعنه كدية أبا يطض باهلة 

أثخنتهفلما ؟ مغازل أم نبل أهده يقول: وهو منه، يدنون ولا 
فركبفرسه، حل يل ولم فدحلمه معبرضب إر حاض الجراح 
عليهفأشرفيت المرات، توسط حتى الملاح به ومضى سمينة 

المراق(سكنوا )قوم نبط السمينة مقن معه وكان الحيل، 
فانضمفإن المؤمنين، أمير طلبة السمينة —قن إن  ٠٠لهم فقالوا 

إليهفوئمم، ، الماء ؛قن نفسه.لينمي الحر ابن فوئمب ، اتكم قتلن
دماتجري وجراحاته يديه على فقبض الخالق عظيم رجل 

المسيةلحو به يقحيل أنه رأى فلما بالجاذيف، الباقون وضربه 

فغرقا.الماء -قت معه نفسه وألض معه الدي على قبض 
النييربن محمب يغشى كان إنه  ٠٠قتله مقت وقيل 

النبيربن الله عبد إر فكتب غي>ه، عليه يقدم فرآه بالكوفة 
نابإر مسيره ه ؤيخوطمصعبا ا فيهيعاتب قصيدة 

وقيل:الحبس، من معاقبات معه وله مصمب، فحبسه ميوان، 

قوله٠٠منها عيلأن، قيس فيها يهجو قصيدة قال إنه 

ازلركانق خليل ارق لطمصب سجن القوم اخت ابن لعم 

الأمصقور يوما فلقت إذا مجئم رص الابن يا الفق ومم 
ائلعغص رؤ امهمها يضض عجزة ب رع ^ ي ت فلو 

ازلمنحرق همهاكل أطاعن ا لفثهإن ث ن جمبما لأكرم 



ااصحاني قنيت كالهاذق اسلأمسايع ا ■

ضداأرائ أن أخشى كن وما 

اكأنموص الن ابما يوألفي 
بماالقص نحمع لا ألفنن فان 
وايركبمالمعالٍك قيان ألغ مى 

اغتدتإذا الئراغ الطهر تمشئهها 
امبارضث إذا الأيدي مع تللتر 
وبمنحييي الخل ديان يقود 
نح_تقرات متمن دلاص علبا 

ردبمةاع رمن مرمطردات 
ئهبوب صديقا سجن لر فئت فلو 
ذمردرمحهسا ا عريهالجرب من 
محاتلاكنت فان فيس أي ابن أنا 
تبرقعيلان حممس منا تر ألي 

رأبمهاحق الأزل أرجو ومازلت 
هياروا يشولر سعود ومقتل 

ةذلالأزد أورث ل عقخر وما 

لخساهمأن كقمط أهم على 

راللبن بكر رمط جيم غم على 
ناصلمهاملقا من بمهم رميت 

والفالا ابمي إلا اللل ولا 
الأباجلنائمات الفصوص ءلماء 

اكاجلالننج ق بموماها 
بالساحلا أختهها شمانم

افلالأ-ري بربمالأعال كمن 
الصيامحلمداس عتها جلا وترك 

بالشمايلعتقت جون وأتراس 
ازلبالهاكب بمشمحاء إليك 

ياياصلا أخلاقهامتريت إذا 
المائلي دروة نحيهم شم 
ازلبانميلها ست وباع لخاها 

اكلسارلبميافا ن عتقصر 

اياجلمحثل الأزل متوق وصارت 
اغافلي اخيسارهم ه بثمنب 

لمناهعن حكت تيوس خاء 

قدإني مصعب: إر الكلائي الحارث بن زفر فأرسل 
وابنمؤوان، بن الأ-ك عبد يعني ، النرقاء ابن قتال كفيتك 

الحر،ابن أسؤوا ليم بني من نفرا إن ثم ، يهجوقيسا الحر 
قلت:إنما فقال: 



ء=اهداقءتاتسبجا •سارعاسلأ|ر ء

والماثملوطرتِإوافياكا ألفت يلان مدسى مث م م 

^،٣۵٥عياش له يقال منهم رجل وبادرء له يسمعوا فلم 
)٩٦(.٠ فقتله يالميف 



ء■ساذص<أضضا  SSSSSSسادعاسلأُ ء

ا1ته1يجالأصة
(٠٠٧٠-عمروالأثJيى)٣ 

بن|صحةساعرس

أميرم1تذأ، غيرأنه بالقوة شعره يمتاز الأمؤية، الدولة شعراء 
بنالملك عبد الخليفة زمن تقن - عاش ، البلغاء اء الخطبمن 

أميراوكان شمس، عبد بن أمية إل نسبه ؤيعود مخموان، 
شتمفبالغ المنبريوما صيعل لأنه بالأشدق؛ وسمي ، مطاعا 

سقنيكون )داء لقوة فأصابته ه طالب أبي بن علي الخليفة 
السلق(.منه يعوج الوجه 

فاسضغره،ه، سفيان أبي بن معاؤية على وفل 
فقال، غدا أمس مع وإن صعب، مركب كئ أول إن فقاوت 

ولمإئ، أوصى إنه فقال: ، أبوك بك أوصى من لهمعاودة: 
فسمي، لأشدق'هذا سمية ابن إن معاؤية: فقال ، بي يوص 
وقيل:الشدصن، عظيم طان لأنه وقيل: الأشدق• عمؤو 

احته.لفصي

وابنهسفيان، أبى بن لمعاؤية والمدينة مكة إمارة تور 

بنصوان طلب فلما ، أهلهاوأحبه الشام وقدم معاؤية، بن ينيد 
ابنهبعد العهد ولاية له فجعل عمؤو، عاصيه الخلافة الحكم 

ففرالعهد، ولاية من خلعه أراد الملك عيد ولي ولما الملك، عيد 
الحرثبن زفر لقتال الرحبة إر الملك عبد خروج واتفق عصو، 

بالخلافة،أهلها وبايعه علييمشق عمؤو فاستور الكلابي، 
،U?)



ءأسقتتلتاصا0انها SSSSSSSSSSSص،ارعاسلأم ^

فحاصرهعمؤوفيها، فامتنع دمشق، إر الملك عبد اد فع
واعتزلالملك، عبد ودخلها أبوابها، فتح أن إر له وتلعلف 

حضالفرصة، به سريص يزل ولم مقاتل، عمؤوبخمسمائة 

وقتله.منه نمكن 

منالمالك عبد خرج حين بالخلافة لنفسه دعا إنه وقيل٠٠ 

ذلك-قن وقال فيها، زبيرواستخاشه بن محيعب لقتال دمشق 

ووعيداتهديدا وصمنه مؤوان بن الملك بعل فيه عرض شعرا 

عمؤويدعيوكان الخلافة، باحقيته._قت شكك أنه ضما له، 

الملك،عبد بعل من العهد ولاية إليه جعل الحكم بن مؤوان أن 

يقول؛
صعبمركب على مجي متحمله ها أفلورا أمروان مابن يريذ 

والكذبة بالقطيمله وأكد شده رران م لكن عهدا أممض 
الكربمن كري كان اهادي ولولا ه للت كسوس قيالي محقدمه 
الخفبمجن وخْليا رأيا ها صيت وة هفمروان أعملت الذي ولكن 

—بح والت السهولة ق '؛لعا نحل سا ان كالذي الأمجر يمد وإن 
حربي مبومنكم منا 4ا قاول ظلأمة الخرير د عبمهلها وإن 

الأشدقعمؤو هادن دمشق إل الملك عيد عاد وحين 

لهلاحت حين بيبى>، وقتله ذلك س به غدر أنه إلا وصالحه، 

فقالت:تندبه الوليد زوجة أخته خرجت مقتله وبعل الفرصة، 



ءءءءءاصحابي أتتك ■مماق سادعاسلأمء

صروعلى و\سمع جودي عتن أيا 
باطليط حمبي يا بممرر غدرم 

4أوهمئر افلا غعمرو كان وما 

هفتلونإذ روان مي مبان ك
هاأهلانار تشب دنيا اف لخى 

وسدراء للويوس لقألايا 

بالخدرة الخلافتجز عشية 

درغعلى اليوت محي وكلكم 
درييلا وهو لة غمالتايا أمحه 

صقرعلى اجتمعن الطر ص خشاش 

سرس قرابة البين ا موفك 

روص على يوم الياب وللمغلقين 

(٧٠
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امحدى
م( ٧٥-  ٠٠٠)صابث ضيربن 

شاعرمنالبرجمي، الحارث بن ضابيء هوغيربن 
اللسان،ميث شاعرا صابئ والده لكان الكوفة، سيكان 

الدينةنزل الإسلام، وأدرك الجاطية، إ عرف كثيراكئر، 
بدابته،صبيا لقتله وسجه ه عفان بن عمان الخليفة أيام 

البمير.ضعيف وكان 

علىللأهللاع والسجناء السجن ؤيارة عثمان طلب وحين 
عثمانلقتل نعله ه سكيثا قاعد بدلك صابئ علم .حوالإم 1

أنإر السجن ه وبقي ، مراده ينل فلم عليه يعرضون حين 
قوله:شعره ومن مات 

يازلهن مك يوجد ع القرن إذا محانا اذ د يعلا وقانية 
حلاقهنكي ان عثمعلى تركت وليستي وكدت أمل ولرهمت 

قاتلهوت والمالوت لقاء حدار خلة ضيم امرؤ مدي مطن فلا 
فاعلهاك أنلاقيت من تحدث الأي ولا فيه آمرت U ألنمك وئ 
اثلةخصعلمه ترعد ب ضأ إذا ة حميفلذي لامرئ إلا النمك وما 

كانلقتله ه عفان بن بعثمان الثائرون أحاط وحينما 

وثبإنه وقيل: قتله، سقت شاركوا الدين أحد ضابئ عميربن 
منضلعا فكيمر الأرض على وهومحلؤوح ه عثمان على 

وهوسجعه، ه ومات عثمان سجنه الدى لأبيه انتقاما أضلاعه 

ضسيرددت 



١ بها ١٠٠٠٠١ CiXxk■صاث ^ءءء^^ء سدادعاتاا،لأهم ١ 

حلأتلهنكي عمان ض تركت ولسني وكدط أنمل ولرهمت 

بنالهالب مع الخوارج لقتال الناس الحجاج ندب وحين 
فمال:، كبرااتحض وقئ صابئ عميربن جاءه صفرة، أبي 
منيهوأقوى ابني وإن ترى، ما الضعف من بي إن الأميرت أيها 

أيهانفعل الحجاج: فقال ، مني بدلا أفتقبله الأسفار، على 
الذيالبرجمي صابئ عميربن هذا له: قيل ولى، فلما ، الشيخ 

منصلين كسر حتى بطنه فوطئ مقتولا عثمان على لحل 
وردد:أضلاعه، 

حلاقه"نكي عغان على تركت ولسني وكدت أخمل ولرحمت 
أميرامحْنبنإر بعشت، هلا الشيخ: آيها الحجاج: فقال 

ياللمسيين، لصلاحا قتلك إن.؛قن منك. بدلا الدار يوم عثمان 
٠عنقه اضرب حرسى 

سقنوأمرمناديا وممتلضاته، أمواله وضمائر ه فقتل

ثلاثا،النداء سماع بعد ناحر صابئ عميربن إن إلا اس: الن
الحسرعلى ازدحموا حتى الناس فخرج ، بقتله الحجاج قامر 

سقطبعضبم إن قيل: حتى صفرة. أبي بن الهلب إل للوصول 
(.)١٧عرشا ومات الجسر على من 



==صاقص،اذبجا ساوعاسلأهم ء

اثتبدوواصوو
م( ٨٠_  ٠٠٠) الأسقرى كعب 

،خطيبا فارسا معدان بن ضعب أبومالك كان 

•الأزل قبائل من الأشافر، وهومن خراسان، شعراء من وشاعرا 
_قتاشتؤكوا الذين صفرة أبي بن المهلب أصحاب سقن معدود 
أوفدهوقد وراكلهآ، أساءه ومدح مدحه، وقد الأزارقة، حؤوب 
فانشدهالأزارقة، على باسصارات4 مبشرا الحجاج إر المهلب 

أمأنت أخطيب فسأله؛ الحجاج به أعجب وقد ضهم، مدائحه 
.كلاهما فقال: ، شاعر؟ 

وجرير،أنا،  ٠٠أربعة الإسلام شعراء المرزدق: يقول 
الأشقري،كعب عن عرف وقد ٠ الأشقري وكعب والأخطل، 

إذينيد وبخاصة بعده، من وأولاده صفرة أبى بن للمهلب ولأنه 

ولقري٠هوارآبات، الأعطيات عليه ؤيعدق ؤيحالمه، _UL، ضان 
يسمحونلا كانوا فقل قلوبهم، إ ومكانته نفوممهم، من 

وعبدكعب، قبيلة بين حرب قامت وحين بهجائه، للشعراء 

الفريقين،ديات وتحمل بينهما، وأصلح المهلب تدخل القيس، 
بقوله:القيس عبد هجا كعبا عيرأن 

^خواليالمس همد بل إذا اخزي وا علمقد الأرد فرغ كت واد إئي 
بربالالميس همد انمي ردئس شرمحي بانجد مالك أبو يهم 

وقوله:



اصحانى|تممت، كهاث ءصا)عاءكلأم ٠

القملاب بى علة مطرحالأ—واي ا-محف ي اض عثوى 

القملل أصق المهس نمد ن وكظل >، مإز أحب 
ووالشالدس ى علع تربألم وا ممسم مباء المسار نإذا 

شلأو ميت ن مغ محوايعلما ضنابات ا هلتفلل 

الميسعبد مقن كعب قول الأعجم بن نياد بلغ وحين 
والمرطان،الحيتان بن البد بن للبد عجبا يا  ٠٠وقال غضب، 

والله، فيهم موضعي يعلم وهو ، القيس عيد -قن هدا يقول 
تيهجوه نياد قال ثم ، لسان لكل غرصا وقومه لأدعنه 

حلمواولا كامحوا أضيهم كت  ١٠٠م هلمحملت ثهجوكم الآثاةر قالوا 
وزئولا أمل لا الأءِ كطحلب ة بمولس قوم 

واغرقثيب عليهم محول ولو ائهم حبمطالت وإن ممرون لا 
واعلقهمدنا بعلي يرهئون لو بفولؤ اضحوا د فالأشاقز إن 

المحمودإنك له؛ وقال الهلب، إل يكعب فشيكاه 

لمانهوأطلشت، ، هداأسمسا أنمت الهلب: فمال ، الهجاء بهيا 

نياد،مثل وفيهم القيس، عبد هجاء عن غنيا كنت وقل ، فينا
وعاتبه،قيادا دعا ثم ، بدأته الذي فأنت ذكره، عن قاضمنا 

فإنوقومي، ؤ - قاله ما سممت، قد الأمير: أيها : قياد فمال 
علىحجة ولا عليه، فالحجة وإلا فانتحيرله، ظلمته طست، 

الأميرأيها ولولاك ولشيؤته، ولحسبه، انشيرسسه، امرئ 
يميحللخا،أن عليهما الهلما فأقسم ، هجائه سق ،رت، قصوما 

الأحر.^^^عن منهما ضل فكما 
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بمكاته،كعب عن يدافع الهلب كان وهكذا 
بقتالالهلب الحجاج أمر وحين بشعره، عنه يدافع وكعب 

ذلكؤيفيول عليهم، المضاء سقن ستبهلئه إليه كتب الازارقة، 

قوله:الحجاج رسول أمام الأشقري ضعب أنشد عجزه، إل 
الأمصاربجانب ام اشخمض غزوكم س ضء يومص ابن إن 
ارالأفيه رحيبمعيه ضالنأ تلأفا ين -همالصفين قاهل لو 

ببغارا بريثهْشلإساح ا وخيلتالجود ماور رض أس 
الخط—ارالما مع اة الظسولمع ه بليانيرى ذ محاوبمكل من 

اوالأقثمحلف ان كان أرمة غسماع سالإباودة نعلرأى 
اوسنرة غريكل لذ —وعلي ابم وث—سها الخروب فدع 

الهلبوأمر فغضب، الحجاج إل ات الأبيفاولفأ، 
مؤوان،بن اللك عبد إل الهلب فأرسله إليه، كعب بإرسال 

لعفوعنه،أن علمه لمسمم ويكياب ضها، سدتروسه رسسالة وماده 
الهلب.أراد ما شطان شعره، من بلعه عما ؤيعرهل 

معومتينه قؤيه تكن لم الأشقري كعب علاقة عيرأن 
الولاة،عليه يحرض فضان أبيه، مع هي ضما ينيل الهلب ابن 

بؤطيحؤية بلدة عميرة بن عمر تول وحبن إبعاده، إل ؤيدفعهم 
منشيخ أنت كعب: له قال ، الثرم لما يمال وعمان البصرة 

قوله:أنشده ثم المنية، الأعمال ربيعة ؤيولي الئرم يوليك الأزد 
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اقبالعه ربيعازت فلمل 
يمذاهم مهنراضيا لغآ ف

اهعارمحوضح الأزلي إذا 
فهاخاك لا ة 'حاقخم ف

زمبمهد دي الحماو وف

زيغءم_ا ربما زادك ف
جرمحمآ ن مه أمت وكال

زوعال خن منقابله 

الشعرأثهذا عميراليحمدي عمؤوبن سمع وحنن 
يستمملهألا ينيد عليه، ينيد عهد ورد الولاية، قبول 

تركعلى وندم عمؤو، على وفقر جدبا سنة فكانت سنة، 
الولاية.

بنقتيبة ووليها خراسان عن الهلب بن ينيل نزل ولما 
وقلبهالهلب بن ينيل وهجا الأشقرى، كعبا مدحه مسلم 
تبقوله 

ظنمتا رمغيها بما فيل رمظف؛ 

ولاالماة خوار اضر يجزئ لا 

همتشيرك الت_ تذكرون هل 
سرواكما مد إلا الخيل ركوا يب 
رمحقرداذان ومجشاس تم أن

نقميحمض ا أبرأيت إئ 

مبجمعهالناس ربعض صريح محس 
اقسمواما انمجز أهل حتاوعت لوكنت 

اقاسمهأنت أخرى سمرمحد وق 

هبسمت خثر س الناس قدم ْا 

المسالمة الفجفاجقبملك وراقها 

بجمذي الوالقلب الكاسر حس 
ماكصفوالفجماج كازة مجادون 

سمنا أكتافهى علثقال فهم 
القلقحشوها قترر وبسخراء 

نحتلماس النوساعي أيامه 
رفومقعفمسوب وريف قرى 

هوممفالمنعي وعر ألما ممن 
التالفحوبانك عن ناخر كن 

شرفوا خلفا مميفوتك ولا 
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إرمنها مرب أخرى مرة وليها خيد أن بلعه وحين 
يجدلم إذ فيها، أحواله لسوء تركها ثم فترة بها وأقام عمان، 

،اJكشر ؤيطى الجزل يهب من ولا فيها، المدح يستحق من 
العفووالصفح،ؤيرحو يعتدر، المهلب بن يؤيد إل فكتب 

يقول؛

أطوالنحت ومكق عمان أرض اكها ومسرو مض لثدل اص 
فرمادعلت ا أجتالهان كمصمها دون طرا الئحاب ثهمه 
اليوأحمري غمبه فقين وما ه مبأمر على مي يالهف 
الماديالم الظابقوو اغتررت م دبجتقم مي ا عامخمبن ألين 

أصمادمن أسنا كنا بان مالكة الحول رين ثيزيد أبلغ 
ادوإرشغإ من طوران والدهر محسنكم الحول ليت عمون فان 
اديوأوتاي أطتحنحوك نزعت ه بسمحت أو بممغ ست وإن 

أنعلى اعتذاره يقبل ولم عنه، يعنا لم ينيد غيرأن 
عادحتى ينيد فداهنه فرفض، وطلبه ذلك -قت رحاه مجزأة ابنه 

وشقاقعداوة بينهما كانت الذي أخيه ابن إل فأوعز إليهم، 
سقن، سوداء لأنها بأمه، أخيه ابن هجا قد كعب وكان بقتله، 

فيها:قال قممييدة، 

وباله آبائعن جدك ميراث ه تعرفسربلت ذي الالمواد إن 

لوبأمسخر ي مالكا ؛ديه مومسا اللوم حال حالك أشهت 

أوعزوحين صسة، عليه فاحتملها أخيه ابن إر فنمت 
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وهوجاءه قتله، على مالأ له وجعل بقتله، المهلب بن يقيد إليه 
،ه ٨ ٠ سنة تحو فقتله بفأس رأسه فضرب شجرة، تحت نائم 

يمدملم لأحاديث يمئا حياته وعيبت صفحة فحلؤيت 
(.)٠٢٧ منيته اجتلت عيرأنه توحر ولم 
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ه( ٨٠-  ٠٠٠الأقيثر) 

الأسدي،عمؤو بن ممرض بن اض عبد بن الغيرة مو 
الكوفة،بادية أهل من مشهور، شاعر بالأفسر، المؤوف 
الإسلام،وأدرك الجاهلية، ث ولد الحيرة، إل يتردد وكان 

أبووكنيت4: أقشر، الوجه أحمر كان لأنه بالأقيسر ولقب 

البغدادي:عنه قال بالأقيشر، دعي إذا شسب كان ممرض، 
الخمر،مدمن ، فاجرافاسما، ماجئا، خليعا، كوفيا، كان 

النفلمر.قبيح 
أحد،هجوه من يسلم لم ان، اللمسساليهل هجاء لكان 

مهموانبن المالك عيد الحليمة دولة أدرك مقتله، سبب وهجاوه 
بشاعروصم، حتى والمجون الحمر —ق شعره وأكثر وهجاه، 

ثوله ، النساء يأتي لا عنين بأنه ووصف عصره، ث الحمرة 

عمتهأن عنه يؤوى ومما كثيرة، وافتراءات أشعار الخماؤين 

،أصلي لا فقال: ، فصل؛ وقم الله، اتق يوما: له قاك 
منحصلة فاختاري ابرمتتي، قد فقال: عاليه، فأكثرت 
قالت،:، أصلي ولا أمملمهر أو أتطهر ولا أصلي أن إما ضكزت 

بلافصز وضوء بلا هصئ غيرهدا يكن لم فإن الله، قبحك 
.وضوء 

الحمر،سقت أبياتك أنشدني الملك: عيد الحليفة له قال 
_فأنشده: 

٥٤١^
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وبقْلالإناء و أحيها لوجه ه دونوهي لوها س القذى ثريك 
دبيبارو؛ن الشعفنام ؤإ لها ورئة أس الكوي محستا إذا كمين 

ثأجدت لقد معرض، أبا يا آحسشت ث الخليفة له فمال 
ُ

لمسميستدرجه هنا وهو ، شؤيتهأ قد وأهلنك الحمرة، وصما 
له؛فماله ، الخليفة إليه لهدف الأصشرما ففهم ، الحد عليه 
بما،)أي: بهيا معرفتك منك ليرسنى إثه امحتن أمير يا والله 

أنإر يلمح ه وكأن، الشاربين( أجسام مقن الخمرة تفعل 
شربها.قد الخليفة 

_قنكسان أنه قتله سبب أن الصائر بعض وذكرت 

وأهجوقومي، اهج له: فقال ^ظالي، مسكين فاني مجلس 
،ميم من رجل قال: ؟ أنت ومن الأقيشر: فقال ، قومك 

سقثيجيبه الأقيشر فقال به، هجاه شعره من شيما وأنشده 
مجلس:

االأكرب_مب بجل وكيف ا قينولا أمب أمدا لا ف

اانممحبم•مرطة ابن يومحنك بض حل ارض الفولكن 
ياالحسبيان: به وصاح رأسه، وأقنع مسكين، فخجل 

مسجدهمخرمة بن سئاك بض وحين ٠ ا العجينمضرْلة ابن 
الأقيشر:قال أسل، لبش وهوأضيرمسجل بالكوفة، 

دأحل كرفهم يعه ربسءسجدنا من دودان غضبمت 
دالأبطول ازهم أسمنمحت لا ه بنياندوة غدمغا٥ ه و ل

دأمن برو لعمدهر الواسمه جيرانه رهم فه م اسمه
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جمدكل على الغممث فلها أجرة مسمنا لوا صا كلم

محوتسا قلت قل فقال: فأتاهم، ليضربونه، فحلفوا 
فقال:، ؟ فاسق هويا وما : قالوا، قلت ما كل به 

والعدديهم فانجد بست حل مسادة إ حدودان و وبن

ياأحدهم: فقال بمحلس فاجتاز مرة بالصرة وكان فتركوه. 
له:فقاله ، أقيشر 

النراجفة طابن وأدعوك اسمي ذاك الأمحشر دعوئ أت

فقال:، ؟ ذاك ولم الرجل: فقال 

اجيتنا مم ملاس المورب سرا —ل بالله حدها اجي حم

ابنوهحسا الميراج، محلضه ابن لقب وأولاده الرجل على فعلب 
إليه:كتب حين التميمي الضحاك 

همنان مهنالحم ضغل سوء جئ من اعر لشعجمت 

بقوله:
وعمحلاس اكل فاحش س فجاء س ممن مال ائ أتإئ 

محوعضر وهي اللوم محن فه كبمه الضحاك و أبمالخنين همد 
الواضحوق مق يؤاجر وأن ة إلا»طا-صه أمت بولر 

ايلايحبمض ق اب انسكأنما رثا مف)•••( إ ايراي ٠١٠اب مب
روعبم—مساو و)_•( كانسة حئكة ..( و).ب مباءت جم س 

منهوطلبت ، شديداجرنا منها الضحاك ابن فجنع 
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ففعل.ذلك عن الكف تميم بنو 

منالدرجة اكرفانكسرت تميم بني من رجل وصعد 
الأششر؛فأدسل ، عنها فدسمطا ، تحته 

ريمحمرمراره ئتقر يسا مملككم؟ بر يا ميم متأبي 
برالسيسفر ة خزبمالعو قأساهكم رت أنكابر المإن 

تتظهلا ه بيمرك لخمنا مجْلايعوا وبومحبن ايأمثر خلعسوا 
ورأعيزيد من نممرلأ بدل كفانل ان فك^١ ٥٠وامتخلفوا 

فيه:قال مثدعا هجاء يقظة بن لة قرJ۵الديال أبا وهجا 

ئطريانماهران وت بيق ه له نوالذي من الديال أبا عدمت 

ئوثيعلسك و لرأي ك وذلمقلعا يس لامرا عيرت الخمر أبا 
وفسهيئرة زفها متسالقس فقي أمت وإن حما مادمت ماشربما 

ا:لؤال يقه لعم ة ابنيتنوج أن الأقيشر وأراد 
قومهفأش ما، مهرا درهم آلافا أربعة منه أهلها فطلب الرياب، 
وهويهمانالبغل رأس ابن إر فدهب ، شيئايعحلوه فلم فسألؤم 
الحيداق.فأعطاه المساعدة منه فطلب مجومميا، وتكان الصبن 

فقالالآقيشر:
موهم٢—ال؛، ي، لامجومدى فاب اللبر مهاءوّمب كم—ائ 

ماخصواد الجاك أبوأن اش الشرطب بانمك هدت ش
ظلميمن فت ترديا جمإذا يم الجحمأمل جد مك وأن
الخكمبتى والكون وفرعا قعرهي ارون قاور حن

يعطوكفلم قومك ألت ممويحكل المجوممي: له فصال 
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شعركمن أفلت ولم القول، هذا فأعطيتك، وجثتني 
الملوكمع جعلتك أن ترضى أوما الأقيشر؛ فال ، وسرك؛ 

أبيبن الثه عبيد هجا الأقيشر أن الشافصت وذكر 
فقتلهشيبوا يكثيرا هجاء الله عبيد بن طلحة بن إسحاق 
وجمعوافايطلموا ، منه درJاحونا ألا لهم؛ قال إذ له، غلمان 

الأقيشر،وأقبل حفرة، ث وجعلوه الكوفة، بفلهر وقصبا بعرا 
عنفآنزله مكار، رجل بغل على الحيرة من وهوسكران 

تلكسقن وضعوه ئم فثمدوه الأقيشر، فاحدوا وعادوا البغل، 
وجههتلفح فجعفت والبعر، القحس، النارسقن وأJآبوا الحفرة، 
)٣٧(.مات. حش وجسمه 
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اثثأرامئ
ه( ٨١-  ٠٠٠) اثصحيص ؤيبماء نمربن 

شاعرالمهعدى، التميهس أروبماي لممورقاء بحمربن هو 
الشجعانالأشراف وأحد خراسان، -قت القادة كبار من مقل، 

أميرخراسان،الله عبد بن أمية مع كان الأموي، العممر سقت 
حرببن صيهيعت وقتله غزواته، بعحس سقن الهلب صحب ئم 

بخراسان.غيبة العو-ؤن 

-وساج بكيربن فتل لما أنه قتله سبب وكان 
،حالي بن الله عيد بن أمية من يأمر " تميميان وكلأهما 

الآباءبضيرمن لمل يحرض عوقا بتي أحل رجاء ين عثمان قال 
لدلكا(ثسموا تميم من بطون )عدة والأبناء 

روقمرحمق ن ما بطئوبمتا الفدى عيي عث أغمحسذ لقد نمري 

سقالوتر المهاء يشرب وس ا لومرت واخمحطل ثأرا وخليت 
رقدم،مرثل بج—ترا تركت ة ذزابمعد مبن عوف من كن فلو 

حيقاء خأهل موف يكر ارا ننحس ولا ثم لحر فقل 
ومشرقرب غبن حديئا وّرتم وتركم بمشم د ليوما الضان دعوا 

قملأواء جيا زحناداهمو لغده كعهبكم ي أمو فلرموا 
أيضا:وقال 

ثرخيعل—٥ دم يقالرش،ر وذي ه أداتذ ارزا ببكر ان وكفل
ديرجذاك بلاب طالق وق طلب دهر الأبقائ إن الدهر ففي 

فقال:يتوعدونه الأبناء بك^^ْس رهط أن يحيرا فبلغ 
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كببمي س سرا شاتي يرون ا كأنملا جهاء الأبندئ توع
عضبروننق ذي الثالج كلون حمام مهتد بسف كني ه لرفعت 

وتعاقدئائرتهم ثارت عوف بني الأبيات بلفت وحين 
فضبكيرسرج بدم النار طلب عر منهم رجلا عشر سبعة 

بحيرافرأى خراسان قدم حش المائية من شمردل  ٠٠له يقال منهم 
وقتله.وتسرعه فطعنه عليه فحمل واقما 

الماديةمن العوث حرب بن صعحيعة خرج وقيل: 
بتيإل وادعى لبحيرمدة، قرابة وحاور خراسان، إل ومض 
قالئم به، أنسوا حتى مجالمتهم وأطال اليمامة، من ميثة 

بحيرضاباإل لي فاكتبوا ميرائا يخراسان لي إن ت يم 
بحير،إل وصل حتى وسار له، فكتبوا ، حمى على لمعينس 

فأحبر>،يحيرا ولقي أمره، فأحميهم عوقا بني من قوما ولقي 
مالأله وأن بكرة، أبي ابن أصحاب من ميفة بني من أنه 

اليمامة.إر يعود ثم لبيعه وقدم بمؤو، وميؤايا بسحستان، 
فقالبمساعوته، ووعده بنفقة وأمرله بحير، فانزله 

يحضرشهرا فأقام ، النامن يرحع حتى عندكا أقيم  ٠٠صعصمعة 
أتاهفلما حدر، يحيرقد وكان ؤيسمرمعه، مجلسه معه 

فحاءأمنه، حنيفة من وذيكرأيه عصوعةبد^تابأوسحابه، 

ضأنهمنه فدنا صفرة، أبي بن المهلما وبحيرعند صعيمميعة يوث 
(.)٤٧. الغد من فقتله خاصرته _قث معه بخنجر فطعنه يكلمه 
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اثنتهور
م( ٨٣-  ٠٠٠)\ؤإوشمكوي ائوجلدة 

سداشبن 
سثنربنبضربن

بالشراب،مولنا كان الكوفة، أهل من أموي شاعر وائل• 
قتتيبةابن ودادت4 صعلوكا، فقيرا فنشأ فيه، ماله كل ينفق 

بالخبيث.

راثم ه لالسبك، جيد ارة، العبرقيق اعر ش

جيءلما ولذلك والصدق، والأمانة الوفاء عنه أشتهر جميلة، 
سرمن ضم قال: ئم ط-ويلأ إليه نظر الحجاج إل برأسه 
.مقطوعا به أتيت حش يخرج فلم الرأس، هذا  'Atأودعته 

واتصلالكوفة، إل عاد نم سجستان إل رحل 
عليهانقالج، ثم وجلمايه، وخواصه بطانته، من ويكان بالمحجاج 

ولكانالحجاج، صد حربه —قت الأشعث بن الرحمن عبد وشايع 
مهاجاة.الأعجم بن نياد وبثن بينه 

سنةالأشعث بن الرحمن عبد هنيمة بعد الحجاج قتله 
بالشعرالحجاج على نمرJصا الئاس أشد من وكان ه•  ٨٣

قوله:ذلك ومن 
الفضائحه عيتممحشى a وص باشا أطص التام لأهل نمري 

الحالهاللقاء هول من أمحض إذا ا نجودهلمي لايل القيمون هم 
لهاثحالمعارضما إذ وأزواجنا وأهل؛—ا ا مئعن عجالأ فزينا 



يلماذهنيءاسطقاءءء^^^^ءءء سادعاسلأُ ١ .

الشحاتحالقوس تلك لحت ألا رب مهالوت مورد من وما جث 
الشرامحالطوال الأعوجثات بما رناقلت راق انم صحن تركناهم 

واحالالكلاب إلا ا تكمحولا غيرu مكثن سو١رuت كل 
ايوارحوالسوق الصارى رماح ا ئييحهأن خشيه إلما بكن 
الحوايحأضمرها وب قلوثأي، هم حموئن بمما لكٍمبكنز 

احوالوشالري ندو أن تغاررن وكمحم الفرار ن أيا ونادبم
واطح؟الالقرون منها انتزعت إذا ا الني عالير للعأأسلمةمونا 

اكحالهسه عليعزت غرب ولا ه لخليلار غخكم جمار غفما 

الكوفةأهل عنيمة من شدت القحييدة هده أن وروى 

الحجاج.عمسيكر بسببها نميسمع شدة فشدوا وثاروا ، وأنفوا 
أبيعلى غضب الحجاج إر والقصيدة مرالقوم وصل وحين 
الثنمييدة.هده عليه وحقد الناس تحؤيض لكثرة جلدة 

عائحرص ما لجلسائه: يوما قال الحجاج أن وروي 
وسحله سرحة على نزل فائه حلية، أبو حرمي لكما أحل 

فوقهوسلح فوضعه سراؤيله ننع ثم الأشعث لابن عسرك 
ما؟ أحننت ١ ؤيلك ؟١ مالك له: فقالوا إليه، ينحلؤون اس والن

سرتموهأنكم إلا هدا مثل فعلتم قد كلكم قال: الفعل؟ هدا 
وهويقدمهمأنساهم فما علي، وحملوا فشتموه، وأظهرته، 

ؤيرتجزت

منجميا متاج حجا مبمالك زرنحا محن الخبمل جلما نحن 
ىأ-حجداك فرن لم أو ا مجيوف بالممجن ش

٦٢١^
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—تعار الله أن لولا تمسنمون الشام أهل كاد كل فوالله 
٠بتحيره أيدنا 

أبيعلى فيض الأشعث ابن ثورة الحجاج أخمد أن وبعد 
٠الحجاج إل برأسه وجيء فوره من وأعدم اليشكري جلدة 

٥٧(.)
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تجزئهايحوجاس 
م{ ٨٣~  ٠٠٠}اثهمداتي الأصفى 

بننظام بن الحارث بن الله عبل بن الرحمن عبئ اسمه 
وهميانالامLلانى، الأعشى ولقبه االمسح، أبا يكنى جشم، 

اليكوفة،سقث ولد ؤصره. كيعف بالأعشى وسمى الأعلى، جده 

يعدكان بالمراءات، وأولع صباه، ي التتيؤيم القرآن ودرس 
مسموعمتمكما حطيبا وكان وفارممهم، اليمن شاعرأهل 

الJليهة،وحاصر ، الذكاء متوقد ضان أنه عنه روى الكلمة، 

تصل.لا وحجة تفل، لا قؤية بعنيمة يتمتع 
منضو-قن هوشاعرفصيح أبوالفرج: عنه قال 

الأسملاميثنالفحول إ الأصمعي وعده . الأمؤية الدولة شعراء 
الشعراءاء الخطبومن احظ: الجه عنوقال الطثرJن، 

همدانأعشى الأشراف: إليه تنافر وممن ، العلماء 
حياةمتناضتن: حيانبن يعيش كان أنه عنه ذكر 

تقيضأحرى وحياة والنشأة، الذللب( أيام وزهد وويع نقى 
تكانتولدا والغزل، الشير نهلم أثناء ه والأحاسيس بالشاعر 

أسالضجرواليمن حالات تشؤبها متناضنمة شخصم_يته 
والاضطراب.

وماالزبير، بن بمصعب حياته بدء ث الأعشى أعجب 

مواكبفهوشاعر معهم، وقاتل الأمؤيين من تقرب أن لبث 
م ٨٠سنة -ق؛ اشترك أنه ومنٍئف فيها، منغمس للأحداث، 
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يتزعمهاكان الأمؤية، الدولة نظام قلب إل هدفت بحركة 
فظانالحجاج، ضد نثاهلها بدأت الأشعث، بن اثرحمن عبد 

طليه.سسا لاذثا لمائا 

داريخيحدث بأي يرتبط لم الأعشى اسم أن والحقيقة 
أكثرثورنه مقت معه حشد الذي الأشعث، ابن بثورة طارتباطه 

معهوتمرد إلا أحل الطوفين وجوه من يبى فلم الكوفة، أهل 
الثورةهذه مقت الأعشى شارك وقد عليهم، الحجاج لقسوة 

تارة،باللسان ، ا مؤيلو موقما منها ووقف فعلية، مشاركة 

ضدية اكدرسدالأشعار ل •فأرسسأحرى، ارة توبالسنان 
الحجاج،يهجو وتارة الأشعث، ابن مدح والأبيات-ئث الحجاج، 

الأشعث.ابن راية تمت، القبائل جمع بهدف ذلك وكل 
هدهمقت الأعشى دوافع مع تلتقى الأشعث دوافع ولعل 

والميئان،اللكا ؤإعادة والسيادة، الحد طلب وهى الثورة 
ذلكوعلى أضيق، وقومية ضيقة، عصبية من ينمللق فضلاهما 

ابنمدح عضبا زاده ومما الأعشى، هجاء من الحجاج يسلم لم 
لضنالحارج^rن، وأجرأ الحجاج، أعداء وهوألد الأشعث 
وأسرزعماءهم،الأشمثا، ابن جماعة على تغلي، الحجاج 
وقال:سر، أسيرا الحجاج رآه فلما الأعشى، منهم وكان 
القائل:ألسم، منك، أمكن الذي لله الحمد 

انواثربجالقرى ذي كمري ثيران دارة؛—الإيوان ض نوى خطت 
انءالختيرفالكوفا فايمهان ءلودمإل ىفي-د 

)ع
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براقانأمسى عاشق من 
انثركذاب  ٥٠١۶٠^كذاثها 

انكا مسلي الليل إق يونا 
انالأيمد بعبالكفر ؤلض جمن 
انقحطمن كالفطا بجم مار 

انالأرقشديد جم بجحفل 
وهمدانمجدح،أ خسإ يشت 
ذيفانالكاس اقوة م ٢٠٥٥

؟ثأعشى يا القائل ألممت ثم 
أداج الخجغ نيلن م

١غؤ ذكرة محربا 

رئامفث كل وص 
يوح'ك'ن ابميا 

الريس—ذ ابمريس الأنت، 
وين باج حجنجت 

هسدمت لاقض ف

افدروب جعلت فاذا 

واخنمي عهلمة ث وابع

ذابانالك ٢٠٣ا ثمنإن 
دانمهئمف ن مري أمكن 

انالمنور للكفٌهو!_ا ا إثم
رميالد عيالخطريف يد بالن
دنانعيئ أنى د فمعد ومن 

الشٍطانوئ اع لبمقفل 
يلانحموقبس بكر من واخي 
روانمن ابرى بقوة وملحف

احربه إيديت ند لي  —
مسهاالشان رك حتف 

١إذا جلد  همان الأم٠ 

مح—١يك أي—ال لا ادْ 
كم—ااس اكأيلي وأنت -س 

افئق زلن مخر ف، س
اكربرحن اللق بو بجل

دربافا دربم خلفهرس 
اليك_محيىو_4ر

هوالأشعث بن الرحمن عبد بل عدوالله، يا كلأ، 
ورفعأحب. ما لتي وما وانكب وحار فتب زلق حرمن الذي 

_قنيبى لم حتى منكباه، واهتز وجهه، وأربد صوته، الحجاج 





اصحابها|ها4أذتتلت الملاممائع ^

واءةلان كديها يهقيان ون
هحولاية قضمن وعري كهوو 

امنوا حالد، قفدوا قال إذا 

وخلهؤ*غين اد؛ر أمود جن

ورةظهوسن التر أ،—ئ ليهش
رائهمأممن الجي يشتكون نروا 

أتمهمر روان مي مبوجدنا 

أرومةريش ث ق لريش وم 
رهأمعواقب دابرنا تا مإذا 

رةجهاف اليوا غقوتا ميغالمن 
قلةكآن ن جمآف محل ،١^ 

خلقهمواس الأهائ تركوا محقي 
إلهمتمرات مسائيهم ي

برحةالذ ماولهن حموإلا 

هوذلوقدرا وعميائا ا أنكث
عيهمال—زشين ير أمسلف 

توبهام العيحدثوا أن تحلهم 
محنيرخ فالمرين شام لفد 
هوأهلثجير الاف شام ا كم

مجسدابالهبي بات ط اتحنمن من 
١٥٢الشل إذا أطاو سام 
وأوردااع الرمجان خرصمحافل 

دامؤيا ،نماتمي أسساإعلاأه ون
وخنيابجاه انوا كأمه على 

وأمداالنعاة أبعي هم وكانوا 
ومولداحلنا الخلق هدي وأمحمحل 

محئ_دا—ص ال إلا رمهم وأك
سدداومئ الير أموجئنا 

وأكداوى أقكان كايدوة وإن 

وأخياالمائ وال ومن مريضا 

—رداغ الخلأمب يهن علوبيضا 
ي١وإثمالخدود ي دمعا ويدريذ 
\لإد\ه والولمساا يخن 

وأبعداان أمن جمه الإلأهان 
ردىوالالسفاهة أم تركوا محقي 

ودداوتهم محا نمسواعرنث 
عداأسير الطن ملاقى وئ بحق 
وأنكداقى أشكان قد له بجد 

أحسنلمد للحجاجت الشام أهل من حضر من فقال 
ال؟ الدح أراد أنه أتظنون فأجابهم: سيله أيها 
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بماوأراد عليه، تغلبتم لأنكم أسما هذا قال ولكنه والله، 
٠أصحابه يحرض أن قال 

أنكالله عدو يا أظسح له: فقال عليه أقبل ثم 
ألست؟، تنجو حتى يدي من ونملت الشعر، بهيا عنى تحل 

وي>ك؟:القائل 
حملمابن وعزة الإله يان 

مروقهمبم—يمح،، ناموا أن 
تاجهمقل كان لك أب س كم 

همحنأين سل اغالت سوإذا 
اذحمبيس قذن و؛الأم محن 

العلامدى محال أن بالث، ماقصرت 

هلمرى القروم ماص إذا محرم 
هلحشدت لخفليمة دعا وإذا 

واأجمالكية بال دعوت وإذا 
أنحمكد الخديحلق ي بمشون 

يونيآنكان مأندة وشاب 
كممح؛بمٌؤيىرب قينا ترى إن ما 

ودمثآل همل ملك وجدود 
دعبيعروق نموا إن لاس، اق 

نديدمول مقأبلج مي، جب
عيدوسمحمد ي، بذ فالج

ودوللموللوالده بح نح 
جدودوإرث ة مكرمأخلاق 

دوتاليارق طبجد راق أع

ودالعقه لوائنحت همدان 

ومسودسيد صدق بآكهول 
أسودزأر سمعن اء الإباسل 

ودرعروئ ئملحنة ل كق 
ك*ا*مدرى ولأتلمكرمات اي 

؟٠٠القائل أولمت أبدا. بعدها تبخخ لا والله 
وأعرفنان للزمأصبر الوم حمأصهيهم وكنت قوم وأصابي 

بعده:قلت ئم عؤوكا، ولا صبورا ماكنت والله طدبمتا 
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طشفة غيابفكل فاصم تكبمه الخوادث س ممسمك وإذا 

يا، أبدا عنك غيابثها تكشف لا نكبة لتكوين والله أما 
دمثاحياته دافعا فمات عنقه، فضرب ، عنقه اضرب حرمس؛ 
لشعره.

لمقتله قبل والأعشى الحجاج بين دار الذي والحوار 
ونياته،الأشعث ابن وححلط ، وأهدافها الثورة موضوعه يكن 

وبسببهاومراميه، وقميائده الأعشى أشعار موضوعه كان بل 
سردعا.نفد الذي الإعدام قرار كان 

،ا بهواستشهاده الأشعار لتلك الحجاج حفظ إن 
سقنتأJيرها وقوة ، أهميتها على دلالة ذهنه سقت واستحضارها 

.قائلها من للانتقام واندفاعه ، منها التأزم وانزعاجه نفسه، 
.)٦٧(
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اتحوتصولة 
ه( ٨٥- )٠٤ اثتهيهي أبوخنإفت 

مالكبن .ذظااة بن ربيعة بتي أحد حنيفة، بن الوليد هو 
غلاماكان لأنه م ٤ ٠ حدود -قت ولد تميم، بني مناة نيد بن 

الأمؤية،الدولة شعراء من للعهد: وليا يؤيدا معاؤيه جعل ميما 
اللسان،شاعرراجزفصيح البحيرة، تحضروسكن بل،وى 

إرالجيش -قت أرسل نم الديوان -قن اكتتب الآع-اء. خبيث 
بنفتنة أيام البحيرة، إل رجع ثم مدة، بها فأقام سجستان 

النيير•
عبدعلى الأشعث بن محمل بن الرحمن عبد ئار ولما 

وشايعهوناصره أبوحزابة إليه انفلم - ٥٨٠سنة مؤوان بن الملك 

ثمعاؤية بن يزيل على وفل قل وكان مؤوان، ابن بيعة وحلع 

استعملهوقد الخزاعي، الحللحات هللحة على أبيه،ودحل حياة 
مدحلأ،قد أبوحزابة وكان سجستان، على معاؤية بن ينيل 

منفيره يعحلي ما ورأى جهته، من الجائزة عليه فأبطأت 
فأنشده:الجوائز، 

بكا دلوي محر ملأء لص حثرة دلاءكق وي دلوأدلت 
ورالطل حتأو دوئ ر محقلمحي رال يألا ي وأهلك

اقاوسا عجاجعادت كطرن حاة سملك امهمطوت إذا أرائ 

ثووقعت صدره فأصابت درة، فيها بحقة طلحة فرماه 
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لأتخلعضا"،له: وفال أحجار، أربعة أعطاه وقدت حجره، 
بأرسزأكا.فباعها 

عبدله يقال شمس عيد بني من رجل بعده من ول ئم 
أبوحرابه:له فقال بخيلا شحيحا وكان عدي بن علي بن الله 

والأكماءايثران م عالد فاء الخفرح بي علن با مب
داءالفة طلحلمن ت أناء واللقذل الت أنك أن

راءجة زيتجافم كراء مهم كلدي عو مب

اللهعيد العنيزبن سل علي بن الله عيد بعل وليها ئم 
يأتيأن أبوحزابة فاستأذنه الفتنة، كؤيزأيام بن عامر بن 

الريد،يحضؤون الناس وكان فقدمها، له، فأذن البصرة، 

أبوفشهدم النهار، من ساعة ؤيتحادئون الأسعار، ؤيتناشدون 
ذمايضمنها الحللحات طلمهية نقث له ة مرئيوأدشسداىا حرابة، 

قوله:وهي دميما، قصيرا وكان علي بن الله لعبد 

يسورلا الذي السر اثل وال ٠ الأخضر اياب هيهات هيهات 
اسمرواغداة وم القعلم قد ور اكدث الجا عتحواراه 

خروايحق مثللث، يروا لن أن ر بحفات الطالحين والمر 
واكرريرنا سره أنكر محمرز ج ا أتانا أن

أعورهثك طالح يا لق ومحر الهلهر انحضوالسجد 
يسرمن ؛رين شن مأثل خر الاياربمية بل

مرأثيل لا افواء أي «غل 
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قصييرا.كان لطلحة حاجب القعواء وأبو 

بنعون وهو قيس، مرة بن تحيم بني من رجل له وقال 
بشتمالناس أنشاهر' ل قلت بعميها سلامة؛ بن الرحمن عبد 

،واحدا رحلا سمسح إنما أعم، لم إني ل4: فقال ، ؟ __ 
ابنعون أمر ئم الموضع، ذلك عن انصرفا حش عون له فاعلهال 

شيءشرابه ث وحالط وسقاه، فأطعمه حزابة أيا فدعا له، أخ 
بابهمعر فسلح بطنه، أحده وقد حزاية أبو فخرج فسلحه، ما 

فركبعوسقت، ثم ، أشهراومرض أهلص، بلع حش دلرJقه، هن -و
به،فصاح ، واقص، سلامة بن عون فإذا المريل أش ثم له، فرسا 

أبوحزاية:لص فقال ، لآجائ4 أحفا كان يقفا لم ولو فوقفا، 

لامةمى علالق سلم لا ة الملامواممع قف عون يا 
ةدمامجسها شان شكاء ثمامة نحسمها زنحة 

ةالهامرأس ك.( )..هما بج—ة حامجي كريش.( .).ذات 
مامةص..( نحت،).أن و لة العلاموع—ا!ر أعلمها 

.٠٠ .٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ......٠ ٠ .٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ ٠ ٠ ٠ أمائ ؤن فءث يقمن ل

العلامة.وعالم أعلمتها به: يصيحون الناس فكان 
،لك، للفرض معاؤية بن لوأتيت ث ص لوقيل 

أبووكان ، دونهم فلمستا أصرحابه، بعلمية وألحقكا ، وشرفك، 
أميراؤينيل حيا، معاؤية وكان حدثا، غلاما يومئذ حزابة 
سشرفاإنك( قولؤم و-قت ذJكا -ق عليه قومه أكثر فلما يومئد، 

قال:إليه بمصدرك، 
(٢١٧٣





==ساقئتاذقا *سادعاسمد|رءء 

االأبطاجر تشمحي وأف 

ةورعايه لا حمظ

وةقهرب نشن حنإذ 
اوبجهذهب يحمراء 

اءالإنق ع تشعشوإذا 
هفخلعاب الحلا وهم

اربجهيم المم تش
فواتركت اّ ك نال

فولا يسشق لا 

وو\ذف\اة الكموإذا 
ريمنكاب دت وب

ذاد صة حزابفابو 

امعلنريي ايي بمش
هقرنرك يمحكالمث 

كي——ي مبذير نإئ 
ويسولا ود جبلا ن م

المزاه بجيشحن راه وت

اهصصخاغلا متش

هاكلا قريتارفض ف

هالالمالأمل بل 
نمان سالي

زالالمدم كة درياق

اّد—الن مرزوس الل ا جم
الباغتيا أخاهرمت 

لألن مبمسفلم عفدا 
الالإجل ئه وتمبم

ضلالي حرابه ي أد 
حالل كي س —ق 

الالرجإق ال الرجى ومش

ب_الخواليالكتاب ج مه
ترالوالة الكريهو حأك 

المحير مشتا بالمسف 

الالرملخن دلأ محعج

الومحيل أحي ن مم 
زالالهن جمتر جيلا ود 
عالبالسع وليل 

السفلمججم لكلكالب 
الضالداء الذي سل أجن جم



١ ؛=هممءاسهامها ضاق  SSSSSSسارعاسلأم ٠ 

|كثير|فساءته علي بن الئه عبد مسامع إل القمميدة وصالت 
ابنثورة الحجاج أحمد أن وبس به، وظل ظؤيلأ، وآلته 

فقتله.)٧٧(.الأسرى صمن من به ظفر الأشعث 





ssssهممءاسمابها ءساق ^ءء^ءءءءء سادعاسلأهم —

_قجواؤلها بعض مع مكة إل اسي أم وصلت 
شعراءوشغل اس، النأنظار وجه كبير، ملكي موكب 

فقدالوليد، يخشاه ضان هوما حصل الذي أن إلا الغزل، 
فرأىعزة ضير معه وكان جمالما، فبهره اليمن وصاح رآها 

يتغزلأن إلا فأبى وصاح أما رأسه، ليحنظ د٠جو١ريها يتغزل أن 
الساحر.جم1لاا ذلك على حثه وقد بها، 

؛قتوأحبته.وصاح غرام مقت وقصت، البتبن أم إن وقيل: 
منهموهللبت معه ^^ ^١٠٣إليه بعثت قد وكالمتا الرحالة، تلك 

الممن الشعراء معفلم وضعادة ، الشعر فيها يقولوا أن 
مواطنإر بأشعارهم فيرتهون حسابها، للعواقيا يحسبون 
الثنأم وصنا سقن القصاقل إثر ائد الضمفأرسل هلاكهم 
يقول:بها، والتشبس، 

ا؟علامدموع النمقي وعلام ا؟ حثاما حيحتم نكام حثس
محاناالأسوأرث وزاد ا رنمى واعتلتمائم همد ي الذي إن 
احماميكون أن ونشهئ نحشي مريضه الهين أم أصسيحت قد 

اوالآيتامجال الأرمحا مبواجير ا مائهبقول امحمي رب ا ي
اوالأعمامالأخوات فارق قد بارضها الخريب الرجل بما واجمر 

اماأعما جئاجهبقرب عصوا ؤس وبورامين بين راغكم 
اإعظاما كلامهيسطاع لا ودة محما المحاهرة قاب جب

لسانهأطلق وحدرحين حيهلة على ثبتكن لم وصاحا إن 

ولاالدولة، سقن زوجها مضادتهإهس^انة متناسبا لغزل، اإ 



ء^ءءمئقصتااساطكا سادعاسدُ=

كانمتفقد ضتيث، هواه اتبع غير1و4 الجرأة  ١٠٧مسوع يوجد 
الألأك.عاليه جرت ولدا محلها؛ عير مقت جرأته 

الشمي بين أم ث بالتغزل وضاح قصائد ولعل 
الخليفةفصولها حاك الش المدبرة المكيدة ب المبب كانت 

التياف،يح ائل قميكشره رغم على وقتله وصاح من للتخلص 
أممن بتوجيه كانت إلها قيل والتي الوفل، مدح مقت نهلمها 
ليكونالبلاط، من وتقرJبه عنه الحليفة رصا لأستدرار البنين 

منوصاح تهرس التحيائد._قن تلك، تجحمت ولو،لك منها، 
بنهايته.عجلت لضنها اللLضي البلاط 

نمائم صيته، وأجزل رفده، أحسن الوليل! إن وقيل: 
ودبرسقثعنه، يحجب( وأمرأن فجفاه، البنين بأم شبب أنه 

وصاحقول الإكا عبد بن الوليد آلت التي القصائد ومن ٠ قتله 
سافرت:ئا البنين أم ست 

يقالراممرق المن صدع 

لديهاول الخمي القس وت 
نحريوالمداهع للمن سي ولم

تتولوم يراق للفجزهما 

ثيالن أم ت ونول
صميمي بالخسم وتوف 

ربغيض يا كاف_دأوع ب
حسيارج المذو اف *صمي 

وقوله:



ssssأصحانها ههت ملهاق ءءء.ءءءءء مأادعاءملأ1ر ^

احظزا ومالكهول ذ حثا تكهل بعدما وأمل رضاخ ترجل 
الممفه الأطراف صجه ه طفلالخوارضي اء بيضوظق 

حرمما فعل من اف معاد وثالت: سئمت نولي ا يونقلت إذا 
مال1نق الته رحص نا واعلمهها مدها ئش-تسم خش ثولت محنا 

زاجرمن الكلب مدا ام1 قوله: الخليفه عن جاء وقئ 

لسانه.سأسحكمن والله ... وأحواتنا سمائنا عن 

بنوجته،وضاح حرل علم قد الوليد أن يتبين وهكدا 
وتشيرمضالخطير، التجاوز لهدا حد وضع على وعزم 

وهىالأغاني، الأصههانىث ذكرها وقد مقتله حول الؤوايات 
تغزلوضاحا أن منها؛ نتيجتها، —قت وتنفق تفاصيلها مق؛ تختلف 

ابنهله فقال بقتله، وأمر اللك عبد بن الوليد فطلبه الثن بأم 
ولكنقوله، فتحقق أميرالمؤمنين يا تفعل لا المنيزت عبد 

بابنتهشبب لما فانه لميل، بابي معاؤية فعل كما به افعل 

ولكنقوله، تحقق إذن فقال: ، يقتله أن وسأله ينيل شطاه 

يقبلفلم نفسه ؤيكدب ؤيضف فيستحى، إليه وتحسن تبره 
حيا.ودفنه مخدوق سق وضاحا وجعل ابنه، من الوليد 

وضانمتوضاحا عشقت البنين أم أن أخرىت رواية ؤؤت 
دارتهحافت فإذا عندها، ؤيقيم إليها فيدخل إليه ترسل 

أهدييوم وذات عليه، وأقفلت عندها صندوق مقت )أحفته( 
لهحائما فدعا واستحسنها، أعجبته، جواهرقيمة للوليد 



ا■اصحانهأ قتلت ذ مها m اثفمملأُ سيايع 

لقدب فل و4: وقال فبن أم إر معه الجواهر بفبعث 
الخادمعليها فدخل ، لها الجواهرفآئرتك هده مجسي 
يرى،والخادم كندوق فأدخلته عندها ووضاح مفاجأة 
منهاهبيني مولاتي يا  ٠٠لما قال ثم الوليد، به أوصاه ما فسلمها 
بمافأخبره الوليد إل فرجع وشتمته، بشدة فنهرته ، حجرا 

وأمريه، اء اللخنابن يا كاو،ت الوليد: فقال رأى، 

عنقه.

وكانتتمشحل، جالسة فؤاها البنبن أم إل انتللق ئم 
فجلسفيه وضاحا أدخلمت الدي الصندوق له وصنا قد الخادم 

ببنمن الست، هدا إليك أحب، ما البنين أم يا لما: قال ئم عليه 
لأنهوأختاره؛ فيه أجلس فقالت،: ، S تختارينه فلم ١ بيوتك، 
لما:فقال ، ضب من كلها فأتناولما كلها حوائجي يجمع 

أميريا للث، كلها قالتا: ، الصناديق هده من صندوئا لما هبي 
،منها واحدا أليد إنما كلها، ما قال: ، المؤمنين 

قالمت،:، عليه جاوست، الذي هدا قال:' ، شقت،" أيها خد فقالت،:" 
•فيره ما قالن ، إليها أشياءأ-حتاج طيه لي فإن عير>، خد 

وأمرهمبالخدم فدعا ، أميرالؤمن؛ن يا خده قالت،: 
لهعبيدا دعا ثم فيه فوضعوه مجلس إر فحملوه يحمله، 
ثمالجالس، سق عميقة بئرا وحفؤوا البساهل، فرفعوا وأمرهم 

إنشيء، ا بلغنأنه هدا يا وقال: الصثدوق، مخاطبا وقف 
وإنأثرك،، ا وقطعنذكرك، ودفنا كفئاك فقل حقا كان 

(٢ ١٨١



S^SSiاسطافها كلهاذهممت ساادعاسلأار "

سقتبه محدق ئم ، دلك أمون وما الحشب، يمحنا فيها باطلا كان 
إلالبساط ورد الأرض وممؤيت التراب، عليه وميل البئر، 
|ئر_قتيرلوضاح لم ذلك وبعد عليه، الوليد وجلس حاله، 
التيالأليمة العقوبة بهذه وصاح حياة انتهت وهكذا ، الدنيا 
)٨٧(• الأول لحظتها منذ ملأيلها بانت مخاطرة من جناها 



س1قهتلتسضا===== سا>عاسلأهم ء

ا1باذسح؛اثنهايح؛ 
0لأبسآاممهاثن>حتي) صد 

عفانبن ضان بن ع4راو بن عمر بن الله عبد هو 

عامشاركوا ممن كان عمر، أبو كنيته القرض،، الأموي 
فيهاوأبلى هع اااك عبد بن مسطمة بقيادة الؤوم بغنو  ٠٥٩٨

شأنالترف حياة إلؤ، الزهد حياة من تحول بعدها ، حسما بلاء 

،بالنساء واكشبس، الصيل حب إي، فمال أهلءانمجاز، بعض 
الجرJئة.والمغامرات 

وثثالمطبوسر(، الشعراء ومن سش، شعراء من يعد 
وروياللهو، وحياة ، ممساء وحبه غزله ربيعة-4 أبي بعمؤوبن 

كبير،ضرم ذا وكان رهيب، واقدام عجيبة، فروسية عنه 
بالطائف.العرج ضة سكن لأنه بالهرجؤ، ولقب للمال، متلافا 

للنرهة،يوما خؤج ذكرأنه فمد اء باكيولعه وعن 
وهم،با، ؤيتعرض يحبها وكان التميمية الأوقص أم فرأى 

يراهاأن فأحب يتحدشي، نسوة بين حالمة فؤاها تسترعنه، 

فاحدحمار، على اللبن يبيع كان أعرابي إل فأش قرب، عن 
إليهنفمال لينا، منه بن فطلعليهن أقبل ئم وثيابه، دابته 

إروأحرى فاحصة، بنظرة ؤيرميها الأوقص،، أم يتأمل وجلس 
فقالتبن، الليشربن وهن ، شيء عن يبحث ضأنه الأرض 

شوي،ءمنك أضاع الأرض 4 - أعرابب، يا تطلب شيء إحلاهنت'أي 
عرفته،3كلأمه الأوقمؤ، ح^^^^أم فلما ، قلبي نعم، قال؛ ، ؟ 



سا>عاسلأ|رء

الاضراف،منه بن فطل، الكعبة ورب المرجئ، ت وقالت 
عليه.الابن ورددن 

االشهورتالبست صاحب ومو 

ثغروّداد ة كريهوم لبمأضاعوا ق فرأي أضاعوئ 

فشوالجرJئة الاهووالعامران إر ومدل4 لشهواته وتبعا 

أبيبن الله عبد عمد لثقيف مولاة وكانمت بكلابه تشبب 
فيها:يقول طؤيلة بقحييادة القاسم 

وهمالاءة المسقط أمإذا ثط •بلاطفة ق رمولأ ؛عش حون 
تغفلإذا دء هأيا أن إل 

مةأجشهول على أمشي فجتت 
Lول ألمشسيء س تخوت إذا  J

بمائهريح كما أمشي 
مشربهالموس طراز س له حي 

همبيس ولال حمملس ق رص 
امكننالماب إزاء بالمن نا 

طرتا كمنحلا أهمئا ل أيدين 
ا:سله فقلت هذا؟ محن كلابه: قالت 

فاحرضيحسب ي غ امرز إئ 
وأنمؤللأعداء ذ/يني دلا 

ئهاباجستمجزي نعمه فأنسي 
هملعلمالدنيا ق افن مض 

علمواهم إن اكحمما أحرامنا 
كرموى الهق هولأ الرء نحشم 

٣١دز ق قد بما فاض جفئ قد 
رهماله طلرطثا اليان من عمتا 
دمالقمحدب ا مداها مبسو 

رمبولا أحشاها يهن علعن 
ثكماللمل تحت الخاج وطالمت 

قطممصعب ا أتاههجان أدم 
زعمواأعيانه من أنت الذي أنا 

المغمئي شوحق بليت حق 
طعمواإذن الخمى أطعموا مضغا من 

المعمأهلك مجن منق فزبما 
أثمراإذا ا فيهه توبحدثوا أن 



==سا>عاسلأهم =

اورهمجاس الآرمن أناس إذا 
لكممحالوياء رمما كيي هذي 

قمر3، جثت ولكن رضيت قالت؛ 
طذوذا خليت كما مميلي خلت 
تراتمهأيض بإل أويت حمق 

امباعل أكواس بأمقي شط 
اةوأسيسويفؤ د بع؛بملغي 

تئنحمسللفجر اطع مسيا حق 
خسرت3د ■اشوب الأزهر كم؛ 

راجعييَأ ولا قهن ولع
اعترضتعدة كلاص أردن إذا 

ئمطفوالوجد ة ميثلما 
مممحه بجري محن المحل 

شاللشام غضا وس U تكاد 
ويتصا بخوئه

محال؛ي،الت وقد س|اتةنشدات 

كمدص يكن الذي رأيت ئا 
نعللم—ا،رئي على ماجي لمت 

ولألماخوف م الشي نمرغ لا 
بوامحاوق حلإق أويت حق 

هييف^ل ظلآر الهلرمحا يكر لا 

Mشداس1تت1تاصءهامه1 ا ■

خرموابمدها ظلاع بامتنءو١ 
رغيالالكاشح ولأنم بما قايضي 

٣١دخل تحق تلثت هلا 
٣٥ل اخبماث إنة راتإذا 
والكمراي—اء الخلمآ زيها هن 

واس؛الهلم؛ كتاب شق أصفايا 
ورالاهر المعرض نمت بجث 

يمهلرمحمحن بيل حريق سا 
هض؛نموهو تلألأ اخلأو عئة 
اتجن؛الأمن وإلا ان البمإلا 
الكن؛الفق يمرات ولب لس 

رزمال_بحهنوصالوئ 
ا؛اكه أقالن هوترفع بمهلى 

تمض؛ان الألفهن أء1بمازءن 
\ضأانمل 

أروي اقمز لا الولاند إق 
يصرموئ؛ سبمي آخر وأن 

ب؛قس وفمها الشماو تحت 
رم|ادالدجى تحت أ؛رزه كاللمث 

عيا؛اعة سهن ا هعرحنكأنه 
ا؛لن.( . ). الطوق حدة ن م









^^SSmاصحايها هممت ■ساق  SSSSSSSSSSسا>عاساث1> ٠

الممببيكانمت لأنها جيداء؛ أمه ضجرمن إنه ت وقيل العوجي، 
تحمحنم لأمحا الخلأئ؛ إر صوله ~ اعتقاده فق و~ 

٠كرلأي،ئطه 

ودفعتهالعرجي، علكا حقد هشام بن محمد أن وجاء: 
عبدبن مشام لمكة واليا كان حين به، التنكيل إر أشعاره 
الناس،-قن وشهربه وضرJه، وقيده وسجنه أحده فقل اللك، 

واستمرسلهنان، له دام ما سجنه من يخؤج ألا وأقسم حبسه ثم 
الأمل،جفاء من خلايا اشتكى سنين، سع محبوسا العرص 

مات.أن إر السجن وبتي-قن الأصدقاء، وسكر 
سجنه،سقت مات حض وعيبه وصريه حبسه إنه وقيل 

الحببدافع يضن لم بجيداء التشبسا أن أشيرإر أن يقي 
بنمحمل فضيحة هدفه المرجى من انتقاما ضان ما بقدر 

وبخاصة، النساء سقت المرجى قصائد تكون وبدلك هشام. 

(..)٩٧الصمية النهاية تلك إر قادته التي هي المخرومية جيداء 
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ؤبموت___ 

بنعقيل بني من الحارث بن مرة عمؤوبن بن هومزاحم 
الشجعان،من بدوي العرب، عشاق من غزل شاعر يكعب، 

أشعرأحدا أتعرفا منهعا كل وسئل والفرزدق، جرير عاصر 
يرطبعقيل، بني من غلاما أن إلا لا، الفؤزدق: فقال ؟ منك 

منضبا جرير وأجاب فيجيد الفلوات وونست، الإبل، أعجاز 
ذلك.

ولكنلا، فقال: الناس، أشعر أنم، الرمة: لدي وقيل 
الروضات،يسكن مزاحم، له: يمال عميل، بني من غلاما 
أنهإلا مثله. يقول أن أحد يقدر لا الشعر، من وحشيا ؤيقول 

إلشعرهم بهم فهوى ألسنتهم يحففلوا لم ممن كغيؤ؟، 
اللرضات<.

اللهعبيد بن الله عبد زوجة يهوى مزاحم ضان فقد 
ؤيحدئهاؤيأتيها حناء سس وكالمتا الدميمة، الشهيربابن 

التيالمرأة وبسمعة بهم غيرعابئ ، وقومهاأهلها محتقرا 
يهم،لها.

تصرفمن فامتعض الدميمة، ابن إر الأحبار أتت، 

مزاحم،على ذلك فاشتد الأخروج، من روحته ومنع مزاحم، 
هي}شاننا قضعيدة ه امرأته وفضح فضحه من بدا يجل فلم 

فيها:يقول هلاكه 
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ايرفتهوالأخثار الذبة ابن يا 
تفنالئا تسب إن اااثب4 ابن يا 

شذتضة من فكم تيسون او 
ذاأبلكم ائي لكم نها جاهدت 

-ميحثي لكم صدي فذاك 
هجمتإذا ؤم تبي تناء أغثى 

افمدت يم لي مبمن كاعب كم 

اس*قتحتاسمرف الأعمر كسدة 

اء)...(المس حد صو)•••( 
ّ)...(ا مة ةكيعلام

هفضزاغت إن ...( و)...

و)..؟(مجهدف ي ئ)...( ب

رأةامل الق عسي ابن ترى ماذا 
اتمارهلا د >يت أنام أي

ةملهمنم تي مبعجوز رى ن
صدرهاالورهاء الدكس تحمل إذ 

بجسهاوم القدان هيفلل حق 

ايخنمهرانحمور اشبماب وخد 

اموالهتعضب أو خزيلث،، ل  ١١٥٠

غاديهاا-يوف اختلاج خلال يغدو 
افائهدا عمايبجم منأبغي 

الواحٍهاز مة مفللمص؛راء 

امماريهأبغي ولا انمون عي 
حامهساالموم ذاق حن وعاض 

ايمحهالتجل ون متمن ميتة 

اتمحهحمحا ( ...ول)...وتم

اكاويهمسل لا وبمسين)...( 

افيه*( * • ؤ*•• م يمق ح
الهاصا،لوت شم ذاق حرة ذي 

اجاريهعذراء بمحهطة لمت 

اباريهالغرات ق القوس وصادف 

ادوامهدا ريعوارضها شمطا 

انمريهf أدم ن مارة تمث
اماويهالدار ق هوى وتمل ^؛١ 

القصيا.ة وهي بكيير، ذلك من أملول والقحييدة ... 
فمدالكلمة، وأمانة اوله، حدود يمرق عاقل شاعر يكتبها 

مماالفاضح، والتشبيه الجسدية، والأوهماف يالفحش امتلأت 
ومميلهلكلماته من وجعل عيرموضعه، ٤ ذطنره يستميح 





ءساقصهسقا ===== س1وعاسلأُ =

اثهصائبقحلن 
(٠٠ ١٢٦-  ٠٠٠)محل اممسبن 

مجاليبن خنيس بن نيلل بن اثكميت هوأبوالمنهل، 

عالماكان الكوفة، أهل من ، او|اشميين شاعر الأسدي، 
سقمولعا وكان عمله، -ق ثقة وأنسابها، ولغاتها العرب، باداب 

قومه،وفقيه أسد، بتي وهوخطس، وائماقب، الأنساب جمع 
الحط.حسن يكاتب للقرآن، حافظ 

غيرمنقبة أسد لبني يضن لم لو أبو عنه قال 
شعرلولا الضبي: أبوعكرمة وقال لكفاهم. الضمست، 
لمحتمال فيه اجتمعحت، ، ترجمان للغة يضن لم الضمييت، 

شجاعافارسا وكان أسل، بني حتلسا ضان لشاعر: تجتمع 
منه.أرمى قومه ه يكن لم راميا، ، سخيا

متعصبامم، كثيرالدح هاشم، بني إلى منحازا كان 
اتا،اللحمأضمحاب وهومن المحطابة، على للمص—ؤية 

وفطنتهذكائه عن وروي البيت، آل المشهورة اط والتحم
والحضايالت،.القحسص الكثيرمن 

علىاه عينفانفتحهّت، عل-يركةغإ بن الحمم؛؛ن مقتل أيام ولد 
ومدحه،الرضا علي بالإمام وانحمل ، ادت، والناضبالمصائب 

الحكم.بن محوان حلافة ؤ مقتله وكان 

إذاليمنيين، على التحامل شدة الكمست، عن عرف 

كانبينما اليمن، شعراء الجنوب،عرب يكره ضان 
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يقرصسميين، مننمسا العراق والي التسري، خالد 
الكمينبين العلاقة كافتا وقد عنهم، ؤيدافع ؤيدممهم 

تتدهورأن قبل الأمر، بادئ -قت وطبيعية طيبة التسري وخالد 
المعرصة،ائس والدسالوشايات، بسبب، يدا شل تدهورا. 

بينهما.الناس بعيض أججها الش التحريضية والرسام 
هشامعامل التسري خالد كان فقل أخرى جهة ومن 

أمية،لبني والخماس الولاء شديد العراق على المالك عيد بن 
مجالسهسقت بهشام وعمرا نقدا نفسه الوقت، سقت عنه نقل وقد 

زارالطرماح الشاعر بأن الضميت، سمع مرة وذات الخاصية، 
فعزمعليه، وخلع وأضرمه، فأعطاه ومدحه التسري، خالد 
ذلكبعدم أصدقائه أحد فنصحه ومدحه، نيارته على 

ألإلا فتور، من علاقتهما بين ولما الش.اعرين، بين للاختلاف، 
يضنولم ومدحه، التسري خالد قصمي على أصر الكميت، 

إثرالعراق بصده المشحون والجو عليه، خاك تحامل يعلم 
لأنمقتله، سقت سببا تكانت، التي ،ته بقصسيالاليمنيين هحائه 

ومنها، لأقتله والله وقال: ، سمعهاحين غصب، التسري خالد 
قوله:

مسشغاول بقاس مبل وهمسديا ا يسا حمست الا 
دبماالهتأدي ه إلير تشنحم وكل السماء مر قك 

اقاطنينبمكة وأمكهم زارا تسمى إذ افه وجدت 
االخييتحا ولنا القفاس وللمان خالصارم الكجمل يا 
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وأودعهفأخيه اللمل، ه الكميت إر .خالد فبعث 

الملك،عبد بن بمسلممة استجار حش بحيلة منه فهرب السجن، 

هشام،بن بقبأرىواوية نتجارة الامسوهي حيلة، إر فأرشده 
إمارةعن المسرى حالي عزل وحين هشام، عنه فمما ففعل 

عبدبن هشام الحليمة من بأمر السجن سق ووضع العراق، 
ومدحهإليه فقدم الثقمي عمر بن يوسف إمارتها ولي الملك، 

قوله:فيها جاء المسري بخالد وذما تعؤيصا تضهش0 يمصيدة 
يجثاكساج البمف حصته كمن تكن وإ الراح تمش إ خرجت 
الهبو الخمل أصوامحا إذ بامك خالد أم ا مالئاس برب حلفت 

ربأقالوت إل والداعي مدلك ا محاتمناء انيسطعم خالد ولا 

موالينعمرمازالوا بن بيوسف المحطون الحرس وكان 

ٍقوذمه-حالي ثلب يعجبهم فلم المسرى، لخالد ومحبثن 
وضزواالحراس عليه مجم ينشدها الضميح وبينما القحييدة، 

يأذنأن قبل اكحييدة الأمير أنشل أنه بحجة صدره سلاحهم 
المزلوالقول السخيف، الشعر ضتب ومضيا بالإنشاد، له 

(..)١٨وحكمة شجاعة عصره سقن الأفاق شاعرشهيرملأ نهاية 
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ما.أخدا أكثرهم فإنه نواس 
مشهوراالوليد كان المرتمس: ١لشرJف ه عنوقال 

الهالةساءت خلدون: ابن وفال ، اد بالعنمتظاهما بالأنماد، 

منإنها ؛ وقالواعنه، ذلك نفوا الناس وضشرمن ، كثيرا فيه 

به.ألحيقوها الأعداء، شناعات 

عبدبن هشام عمه بعدوفاة اهس  ٢٥سنة الخلافة ولي 
بنيؤيد وبايعوا وخلعوه عاليه، اس الننقم أن لبث وما اللك، 

الأغدافمقن غائبا وكان الوليد، بخلع ائي فناللك، عبد 
فقحيدهالبخراء إر انصرف النبأ وصله وحين عمان( )شرقي 

وكانبشير، بن النعمان قضمر ؤ فقتلوه يؤيد أنصار من جمع 
إررأسه فحمل اللك عيد بن الحجاج العؤيربن عيد قتله الدي 

قتلهعلى وتضافرت الزمن، من فترة الجامع ه فنصيب دمشق 
للقسمة،ومتعصسبا ه، دينسقت متهما كان إذ كثيرة، دواع 

أحدقتل قل ولكان بشعره، ؤيتحداهم اليمانية يهجو وكان 
اليمانية.فقتلته اليارنين أشرافهم 

سيرته،لسوء عليه ناقما الوليد عم ابن ويمحان قيل: 

ذلكسن وأيدته عليه، الناس يحرْس فضان عقيدته، وفساد 
قبيلةللقيسية تعصبه الوليد على نقمت التي اليمانية القبائل 

اللهعبد بن لخالد ينت۵دروا أن وتحديهم إياهم، ولآجائه أمه، 
التيائد التحيومن اليمانية، مجيلة قبيلة وهومن القممري، 

بقتلهفيها ؤيفخر اليمانية، يهجوبها الش قصيدته قتله، سيبمت 
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قوله:ومنها له، يثأروا أن اليمانية قومه وJتحالى ، حاليا
الأومحمى الأكقرون كحن معلى  JTارك أدكصك فدع 
١٢افس الكون ايونحن 

دلأالخسف اض حيونورذخم 
يسئر بمالأفكوين ا وطمح
أسبراأمسى د خالذا وه

دبماحمومسجدهم ثمهم عفي
اعرنقحفان بمو كانت فلو 

أسرالوتا مسوه تركولا 
اسقالوانما والكون وكده 

'؛صؤفكل ة الرئمنا بما 

عنهمضم—ائع الوقن ولك
مدادا أبا ملوا زالشما 

رارمنجي با ملكدد0 ش
اجسنمأ علانمداة فاصجحت 

والكسسالأة الدلومهم نس
الأخبمإلا الوهم منا وم
مطالان لاه ولمس محا 

الأرجانموا كإن وه ممألا 
ظلالاه لات المحنيا جعلن

ضلالاصاثعه ضاعت ا مل

الاالقنيا ملاممجن يسامر 

الأالرحولهم خيبرحت ولا 
الاواجبهولة الئوهدمحا 

لالاشوردشم ذهم وج
والسفالاه المدللومهم 

الاكان كمجن م هوقومتا 
الاانتقتعي ا جمالماس لملك 

شعرازهاوادبرى اليمانية، ثائرة التحييدة أثارت وقد 

بزعامةقتله، على إقدامهم دواعي من وكانت عليه، يردون 

جمهور•ض منصور 

وحبهوقصيائده ومجونه، تهتكه هو قتاله سبب إن وقيل٠٠ 

قصيدتهذلك ومن شعبه، من وسخريته اللدات، سقن وانعماسه 

علانية،له وانتقادهم منه، شعبه بتملل علم حينما شايا الش 

(٢١٩٩
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تهاؤزؤيؤذ
ه( ١٣٠اسااوي)..ف عطست 

شامي،أموي شاعر الكلبي، الأسود بن عطية هو 
الجدامينعيم بن لثابمتا مور كان ، وبرة بن كلب إل ينتسب 

وساندته، أمية بني على حمص بأهل ثار الدي هحلين والي 
بنمؤوان يرأن غ ، بن الأصبع رأسها وعلى الكليبة 

،شوكتهن وكسر ، قاتلهم الأمؤيثن الحلماء آخر محمد 
،بقحييدة عطية فرثاه ، وصالبه فقتله الأصبع أسر من ونمطن 

محمدبن مؤوان بها يهجو وفيها ، هلاكه سبب هي كانمتا 
قوله:ومنها مؤوان، فقتله عليه، اليمافن ؤيحرض 

وضالمحا اياتي ومشجعة قومي ه سلقسس عن الشن بي أبلغ 
قومكممر عن غئم إذا وذي 

امبان لكالداعي إل تآذنون لو 
جزمادعوة ميم بن ثابت يا 

فجعتوق مأو لك أغ من كم 
موجعةبيضاء ممانية ن ومح

خمنمىإذا المرتج، ذوي بمحفجوعة 

ثموربكم ا جمنعيم بن ثابت يا 
اآهرهمالجدان أمر يا كبئ 
أقتْأشرافا أرى قذ U ^ قد 

همبدمحاء الالق ؤللب محن خثر يا 

عدنداركم وأدئ ا همنكممم 
أذنٍعم داعإؤ، ان الطعوم ي

السمنا أمهوعمت أباها عئت 
نكنمه ليثر ئر ة الوئعيوم 

١ا هليسوغ إن هما  بنلولا ء ٠ 
والجرنالثكل ا عليهالشراب رد 

الإحنئهللب مدا عامك أبعد 
فنننكم حمبان—ا تريد اذا جم

نزممجد وتاث؛1_الث أجمابما 

وهنفص قالوا وإن اض حاش 
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امممحتالخلموف الأعسر 

)...(اء الهحس د صر)...، 

)...(بمين ا مكة علامة 

كست زاغ.('إن ..و)... 

ر)...(مسهدف ي )...( سمن 
رأةامو اف عيسي ابن ترى ماذا 

امماربملا د طريأنمت ام أبم
ملمةيم مبمي عجوز رى ت

ءأدرعااء الورهالدفس تحمل إذ 

بجسهاوم القهدان يفلل حق 

اينحهالتجل مرن ن مسة 

امميهمن ( ...)...ول وف

اكاويهل شلإ •( •)•و؛—ض 
امحه( ٠٠• ٠٠٠)جم يلق ح

الهاصماطلوت طعم ذاق حرة ذي 
اجاويهعدراء بمحصسة لمت 

اباريهالغران ق القوس ومحادف 
ادواهيهريدا عوارضها شمطا 

اتفريهم أدم ن جمارة قش
اهاويهالدار ق هوى وشل ^١• 

أنالحياء ؤيأبى الأسماع مجها التي الأبيات من وغيرها 
القام.هدا سهن يستدعيها 
لما:فقال امرأته، أتى مزاحم شعر الدمينة ابن بلغ ولها 

ماوالله قالت: ، بلغك وقد قال، ما الرجل هدا فيك قال لقد 

لهوصفهن قالت: ، ؟ الملامات له فمن قال: ، قط ذلك رأى 

ئم، كذلك ذلك يكون أن والله هيهات، قال: ، النساء 

نسيقد أنه هي وظنت نسي، مناحما وظن وصبر، مدة أمسك 
مماذلك أن الحلف وأعادت القول، عليها أعاد ئم القضية، 

ضكس/منهك ص ال/لما: فقاء، فهلاكأهص_

ص;

وقعد، ليلا وواعدنه إليه قبض، ، ذللك، سيفعل أنه فعلمت، 

و
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يكلمها،وجعل !لموعد، فجاءهاله، وصاحب الدميمة ابن له 

الجفاءسا ما حماء، يا يا: 

بيدهفأهوى فيحل، ، الحل ضعيف: بصموت له فقالت ، الليلة 

هوعليه فوثب الدميمة، ابن على فوضعها عليها، ليضعها 

حتىكبده بها فضرب ثوبه، ث حصمى له جعل وقد ومياحبه، 

يجدواولم فاحتملوه، أهله فجاء ، ميثافطر-حه وأحرجه قتله، 
سلولقبيلته هجا ثم قتله الدميمة ابن أن فعلموا السلاح، أثر به 

بقوله:

اأخافهلا سلولأ أهجو فاليوم ة محميوم اليّلول هجتك قالوا 
اراميهالصماء الصخرة أنصف قد لهم قفلت لول مؤهجاك قالوا 

احاميهذل واستا ة الربمشر ونموهم بمشي من شن رجالهم 
احيالهالجرب نقاب بجلأ كا ثقب ا مب.( .).بالصخر يحككن 

أحمي،الوالي إلى القتيل أحو مضى مزاحم مقتل وبعل 
وهجائهأحيه، لقتله الدميمة ابن على فاستعد،اه إسماعيل بن 

سجنهطال ولما السجن، -قن وزجه الوالي، عليه فقبض قومه، 
سلولبمي أن ومع أطلقه، حجة ولا سبيلا الوالي عليه يجل ولم 

الدميمةابن من يستشفوا لم بقتيلهم بواء حمعم من رجلا قتلوا 
إياهم.ل؛جائه 

وهيالقتول، عمؤو ين مزاحم والدة أبان أم قاك وقل 
أحؤيه:وجناحا مصممنا وتحض ، ابنهاترثي حثعم، من 
—لاح٠٠٠ثربغحم تي مبل كيعشس-يريى بحل ل بوماف، باهلي 
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راحجهود للشف كفله—ر أمحيكم ن اببالملاح محكم فهلا 
احوجممعب محما دام وما جمة دمت ما الصلح ق مملمعوا فلا 
حاح؟ش المن الطوأن دور، لبست—ا سدواثر الأن وا تعلمأع 

ابنقتل على مصعبا القتيل أخا نمرض تزال لا وكانت 

وهجاأخاك، قتل فإنه الدمينة، ابن اقتل له: وتقول الدمينة، 

كنتلأنك هذا قبل أعذرك طنت وقد أختك، وذم قومك، 
الأن.طبرت وقد ، صغيرا

ينشدواقما الدميمة ابن أبضمر عندها من خرج فلما 
لصحبميممح إنه وقيل: قتله، منى بسيفه فعلاه اس، الن

)مض-انثبالة سقن فقتله الخج من عائد وهو لقيه حبن فرصة 
(.)٤٨الأبد. إر حياته صمحة تطوى وبدلك الطاش( من قؤيب 



I ■ غي اسط ضن ساق ءءءء^ءءءءء سا>عاوهلأ1رSSSmSm

اصايز
( ٠٠٠'  ٠٠٠أدواتأنءقثي) 

ظةبنثصةبن

دميمبن مناة بن نيد بن القيس امرئ بن عدي بن ليد بن عدي 
أباوياكس ادي، العبالتميمي عدنان بن معد مربن بن 

دمشق،جمل مع اكؤق من الأندلس دخل نيئ وأبوه الخشي، 
٠شوش بضة فنزل 

شاعربأنه واشتهر الشعر، قول على المخشي أبو نشأ 
هالأندلس شاعر العاني، بائع الألفاظ، ،حلو مجود محلبوغ 
علىجسمورا كثيرابيجاء، اللممان، خيث كان لعممه زمانه، 

سلطاناليؤجمن عبد بن هشام لسانه فقملع الأعراتض، 
الكلام.طلى واقتدر ، واتجبرقليلأ الأندلس، 

بنالداخل الرحمن عيد بن سليمان إر منقحلعا كان 

إرلانقطاعه يبغينمه الرحمن عبد بن هشام ولكان معاؤية، 

لهتعرض أبيائا له أنشد إنه وقيل: عنده، عليه فبغي أخيه، 
أبوبه قصد بيت وفيها لسانه، على مصنوئ إنها وقيل: ، فيها 

وهوقوله:، آخر معنى إل الساعي فحرفه معنى الخشي 
١٠^؛سم إن من كمض زلثس  —وزاراع ا لهنهله ملب ٤ 

ولمبك، عرض إنما له: فقيل أحول، هشام وكان 
فأعملنارية والي وكان لدلك هشام فاعتم ، سواك يرد 



SS  سدعاوةلأمSSSSSSSSBS  اصطم4ا هممت أساثmSSSSSm

فقطعله وسيق عليه، قبض حش الخفي أبي ؛ق .الحيلة 
عينيه.وسمل لسانه، 

فعلهما عليه شق الداحل الرحمن عبد الإمام بلغ وحين 
وJقبحضله،يعنفه، إليه وكتب الغشي، أبي ب هشام ابنه 

وبقيصميما، كلأنا ذلك بعد وصارأبوالمغشي 
يقول:ذلك يؤن أعمى، 

فميقضاء اف صى أن لسوي ان مبأم خضمي 
انمالس الأرض بيه مشإق—ا ريرا ضى أعمورأت 

دىالممي بلمت حرى دض ه فولوقالت وجذا فكت 
كانمىداء الأدواء اس ما قويسن مرخ قففؤادي 

وىمثد قمت ضل حما كان بمر ذا انمي نمال وإذا 

ندىاللاح إذا رورا ص يك لر المرور —اعم النم وكان 
بينهوكان شوس بواد يمسكن أبوالمغشي وكان 

فيه،للمناصبة يوما واجتمعا شديدة، مهاحاة ارأسرة ابن وبين 
لكانواآباءه لأن الشرانية؛ إل سميه يعيئ، هيئن، ابن له فقال 

نصارى:

وامماليهجاني إلى ذعئلذ زش بمثننمت العي الق أ3أث
:سريها المخشي أبو طإيه 

ن>اِليمن نتفي كان نان ائ خعمن الث امد وعثنالت 

لأبياتفق ئم مفرط، تباعد الأحؤين بين ضان  ٠٠وقيل: 
(٢٢٠٨



ssssاصحابها ■ساد1دتات  ١٠اتكلأم مائع ^

يتوروكان نارية -قت عليه ووفد هشاما مدح أن الخثمي 
النساءإن عاصم: يا له: قاله يديه بين مثل فلما لأبيه، حربها 
دعونقد أستارهن وهاحشّح أولادهن، لعاداة هجونهن اللاتي 
منكيدرك من مني عليك فبعث لؤن، الله فاستجاب عليك، 

دولةسقت ومات لسانه، فقطع به أمر ئم ، يؤن ؤينتتم ثأرهن، 
(.)٠٥٨ هشام بن الحادكم 





mأ،لأهم سطدعاواi^SSSSSi^Si  هتممتااصحالي ءسقssss■

اكسىرح أبنحدى فهي وجدي اع؛ديإ للهمس وقلت 
دمجرهد بعرءهرمسسد نحد ن ما مبتسمت قد كم 

الجردان الطيالمون كلليلا نمد مسر ي اذرعن د ث

دمعوى رم معد رب دى امحومتين ايأبر إل 
انحسيبمد والتشريف انحد ذى وهمد أصيد من ا دهمممن 

الجدصد رم الفالهمام أنت بالسعد دا بدر به جهوي 
الرمدصوب همت فاهل!ا د الأشمجمع ها هلوك

مدح-قت وجعلها القصيدة مده غير ثخلة ا أبأن على 
إليهالخلافة آلت أن بعل السماح العباس أبي العباممي الخليفة 

ننسهولقب العباس، بني إل انقطع إذ أمية، بني ملك زوال بعد 
أمية.بتي وهجا ومدحيجم هاشم، بتي شاعر 

اسالنمن منبوذا كان الشعري سلوكه غيرأن 
مجلسث أمية بني هجا فحين أمية، بني مع بتاؤيجه ^٥^٢ 
قدإني والله للسماح: وقال مسلم، بن إسحاق امتعض السفاح 
ومالهأمية، بني مجالس تقن - هذا من شرا فيكم منه سمعت 
وجهؤت - ذلك أثر فهلهر ، ضؤيم ولا بوفإ ولامو عهد، 

العبامن.

مهتزة،الشادرJة نخالة أبي شخصية أن ذلك من ونفهم 
لأنومهيأة والأوضاع، الفلؤوف حسب للتغيرواكعول وقابلة 
حسابها،للأحداث يحسب لا لأنه عذليم، شر بسببها يصيبه 

الصحيحة.عواقبها وللأمور 

(٢٢١١



ءءءءاصحابها |تإت •ساق سا>عاسلأُء

ائدبالقحيومدحه النصور، جعفر أبي بثقة حظي 
النحيورإعجاب برغم نهايته كتبمك منها واحدة أن إلا الطوال، 

المتحيور،يمسدخ القحسدة هده ففي إياها، انه واستحممبها، 

بنعيسى عهده ولي خلع على ؤيعرصه يميه ئم به، ؤيشيد 
النفوذذات القؤية، العسحىووة الشخم،يات وهومن مومس، 

—قتالزكية النفس ذي محمل ثورة على قضى فهومن الشاسع، 
القحييدةتلك سقت طالبه وقد المنحمور، حكم وثبت مكة، 

منبدلأ الهدي بن محمد ابنه إر العهد لولاية البيعة بعقد 
أبىمن للتقرب فرمية وحدها بدلك وهو موسى، بن عيسى 

ولاله، الطؤية وسلامة النية، حسن وإظهار النحيور، جعفر 

فخالعواكاداة العطاء، 
ومخاطرهعظيمة، مجازفة لع-يره، البيعة وإقرار العهد، ولي 

وسالويكه،ولائه بتبدل عرف شاعر من قؤية ومعامرة لكبيرة، 

فيها:يقول 

يزددونده خغت ا ك«—واصنع د غأو ذا هالخاضر وء؛ا يي 
الهالداق النوداء و يهيرتد رداء ك حمورده 





ص1قممتسضا^=ءءءءءءء سادعاسلأ1ر ء

منانيتالين.أنا وما إذا ضللت لتي ث عسس فقال 
،اليهد لتميمرولاية مسوعا تلك كانت لقد 

لاعبارميكانه، الهدي وهيثن مومس، بن عيسى وإزاحة 
منالحلافة ضاعت ومضيا للمهدي، البيعة دماكادة القمييدة 

إلبه دفع مما ، يسقلرها عمره عاش الس مومص بن عيسص 

مورحلفه فأرسل حراسان، إر منه فهرب نحيلة، أبى ميطاردة 

إرطريقه ه فلحقوه الرحال بعض ومعه قطري، اسمه له 
إربه ورموا حليه، وسلخوا فاووأحوه فأدركوه حراسان، 

السور.

قوله:هى قتله __، الش القصيدة إن ت وقيل 

اكاعصمحمد إل أند —ا ذاك رأى اف ة خليف
كفاك—اامثلفيته ا موامسكا ا أدناكا سهلاس الثاحفثل سي

\S\Aا هاكقلت اتوا هى لو لداكا ت ْطا وكف

وهمواتلسانه، زلات ضحية أبوثخيلة سقط وملكيا 

بهاأغري الش لاوعود يكون وقال كلماته، وسخث كلامه، 
قتلا،رحيله كتب الس الحعلر الصراع ذلك حوضه سؤت سبب 

()٦٨•  ٤٥سنة 



ساقص،سقا====== سايءاسلأم =

وحلاقاحتلأف 
(٠٥١٤٦-سيفينس4ود،)•*. 

كانآل1بيلأب، مول هوثيفينسموناسي، 
شاعرالرفض، سقن الغلاة من السواد، شديل بدؤيا أعرابيا 

وذكرالعباس، وبني أمية بني دولتي وأدرك عاش مخضرم، 
وظلمهمجورهم من بريء هو قوله: أمية بني أيام  4rعنه 

•وعدوانهم 
شيبيوكان الخجاز، شمراء من ظأ 

أمية،بني أيام مقت أمية لبض ذلك مظهرا هاشم، لبني انتسب 
يقول:إذ والسياسة الحكم أمور دالت أن بعد كلام عنه وروى 
المشورة،بعد علبة وأمارنثا آلتسمة، بعد دولة قيئنا صار اللهم 

والملاهيالمعارف واشئربم، للأمة، الاختبار بعد ميرائا وعيجدنا 
.الدمة أهل ااسلمتي أبشار سقن وحكم والأرملة، اليتيم بمال 

وحينوصداقة، معرفة السفاح العباس أبي مع ربحلته 
إليهوصل فلما الأنبار إل مكة من قصده إليه الخلافة أفضت 

السفاح:قال ، ميمون بن سديف أنا قال: ، ؟ أنت من له: قال 
بالخلافة،هنأه ئم ، أمير يا نعم قال: ؟ سديما مولاي 

بنيرحال من وفيه ممظقا، المجلس وكان بالبهمكة، له ودعا 
قوله:فأنشد وقردهم، العباس أبو أكرمهم ممن أمية 

الماسبمي ن مهاليل بالاس الامحثابت الملك أصح 
رواسالاقم القمرزوس والدبما قدمحن الممدور بالص
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الرسولوآل العباس بتي من بالقش ؤيدكره أمية، بني على 
وهيجتالسماح، الحليمة مشاعر التحييدة تلك أثارت فس 

جلفأعرابإ أمية: بني من رجل فقال آمية، بتي صد شجونه 
بسلام،المجلس وانتهى ، رأسه من يح—ؤج ما يدري لا جاف 
الحاصرون.ونمرق 

سديف،فجاء قادتهم، وبعض بنوأمية، اجتمع الغل و-قت 
عبدبن هشام بن سليمان وعنده السفاح على ولحل واستأذن، 

قامذلك سديف رأى فلما فقبلها يده وأعطاه أدناه وقد الملك 
قتلعلى ؤيحرصه ضها يمدحه قصيدة وأنشده السماح يدي بثن 
قوله:منها جاء أمية بني من به ظفر من 
الخفشن الاك بامستجا ضياء أنت اض عز ابن يا 

وتكبد كت فمد اف اك أكرمالشهيد ياوصي 
ادويداء لوع الضنحت إن خضوع من ترى ما ابمرنك لا 

امطويوبمم قلق ا ثاويفاضحي القدم ي اليغض بطن 
اأمويا ظهرهوق فرى تلا حش الموط وارفع الميف جرد 

،وحنقاعيسبا يزداد امس العبوأبو إنشادها واستمره 

يى١^^١ ه؛ سدث: يا له: قال انتهى فلما طؤيلة وهي 
سليف:فقال ، عحل 

أماءاء وللايد بين فللفوا ما ملأباء اكغامحن أحيا 

فقتلوا.منهم عنده بمن أمر ثم غضبا، السفاح فارتعد 
صديقوهو ) هشام بن الغمرسليمان أبو له قال وقيل: 

(٢٢١٧



سءءااصحابى هممت ث كيا اثكلأم ءساوع قتقة 

الفاعلةابن يا (٠٠ قرابة سديف وبين وبينه العباس، لأبي قديم 
منبقتل حرسه فأمر السفاح غضب زاد مما ، ؟ سسيكت ألا 
فقتلوا.الجلس _قت 

طاعتهعن خرج الخلافة النممور أبوجعفر تولي وبعد 
ؤالثورة وأعلن الحسن، بن الله عبد بن إبراهيم فترة بعل 

بالشعرالثورة وناصر به، والتحق سديف، فأياله البصرة، 

العباس،لبني وأهلهرعل١وته أخرى، مرة وبالملاح مرة، 
قبلهالثورة أعلن قف الحسن بن الله عيد بن محمل أخوه وكان 

مكةأهل وبايعه المنصور جعفر أبي ضل المنورة لمدينة اث 
الثورة،تؤيد الشهر من أبيائا سدث قال ذلك ؤؤت والمدينة، 

يقولالعبامبثة، للخلافة الناهضة وتبرز العحييان، وتعلن 
قوله:منها المنورة ١^،^^ ثورة قائد الحسن بن محمد محاهلبا 

الخرزدانم محب محواذ هاجت خض من الثب يوم امة الخمإ0 
والإخنوالثحاء القاعد بمد إلسا تريد أن كامل  ٧١

وشدي عابوم قفاكاحكام قادها ام أحكة دولوتمضي 
خمنبق ا يفكم الخلافه إن ا طاعتنهض منبميمكم فاهض 

بمنلذي ركن ولا أسلموك إن ة ناتجد عغزار نركن ز علا 
؟الدرن من ثوبا م وأنفاهعوذا انحوا إذا يوما رمهم أكألمت 
أفنالاسسعجرومن وأبمد ه مترلاكسصداف م وأعفل

ورالمنصسالحليفة امع مسمإل يدة القحيوصلت وحبن 

سيئتنايأخذ أن علي بن الميمي عيد إر فكتب اسئطيربها، 
م
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ففعل.، حيافيدض 

شيخجعفر، لأبي الأبيات وذكرهذه الرياثست وقال 
مضيعب،بن الله لسل الأبيات باطل، هذا قال؛ بغداد، أهل من 

بهاوكتب مبهمة، أييائا قال أنه سديف قتل سبب كان وإنما 
هده:وهى جعفر، أبى إر 

اوثه\مهأضسلها  v^J>JUفاكفف ا ءلااإالرمة محتل ق أمرمحت 
ِطيهاا شادهرارة جخسة ه راياتئ فك

الممربهيئة نهيا خنيمة: ين لحازم فقال جعفر، أبو فالتفمح 
،ائتض الننز سن رجلك ثضع أن إلا يبق لم إذا حتى متنكرأ، 

فدعس الض مسجد فادخل المدينة أتيم، إذا له: فقال ففعل. 
يكشرآدم شيخ إر الثالئة عند تنفلمر لئ، فإيوثانية، سارية 

طالب،أبى لأل فتوجع معه فاجلس كبير، طؤيل التلمت،، 
منالرابع: _ق له قل ثم أيام، ثلاثة عليهم الرمان شدة واذكر 

الأبيات:هده يقول 
ديهامهأضلها اويالث، يفاكفف ظالما ة الرعيمحمل ق أمرفت، 

صنيها"ا شادهرارة جحمسه ه رايفكاتئ 

؟أنمت من نبأنك شتمت، إن الشيخ: له فقال ففعل. قال: 
قائلمن لتعرف، أميرالموتن إئ بعثلف خنيمة، ابن حازم أنت 
إلاقاله ولا قلمه ما والله فداك،، جعلت، له: فقل الشعر، هدا 

مع١لحروج إر دعونى وقد القائل أنا فإني ميمون، ابن يف سل 



أصءهابهاتتالت ثالهاق سادعا1كلأُء

الله:س بن محمد 

الخاحبار نسارين وأولد ة راييس لإبلخالت وقد دعوئ 

افالبأمده جهلا وطقون ه عرينيخي ممترون النث أبا 
اكبمارب"صادقات أحكمي ولا يوركم لر إن المن فلاثنمئي 

النميورعالي فقدممن قال: هرمة. بن إبراهيم الشيخ وإذا قال؛ 
وكانعالؤآ، بن الميمي عبد إلى فكتب الخبر. فاخبرن1ه 

.حيا فدفنه فاحده حبسه، سقت سديف 

فيه،فهلك جلد أن بعد بئر سقت رمي سديما إن وقيل: 
لملمحييية ضنا حياته قدم ميمون بن يف سل فان يكن ومهما 

.)٧٨(.عواقبها يفضرسقن 



=Siبي ١٠٠٠٠١قتلت قساق ءء^^^ءء س،ادعاسلأُ ء

سواتهلأكسوو 
(٠٠١٦٠~  ٠٠٠١اثسريس صد بن صاتح 

عبدبن الله عبد بن اشدوس عيد بن صالح كان 
منؤيعد الفضل، أبا ؤيكس ، للأزد مول الأسدى القدوس 
عتهذيكنمر ، الحلكمة وأمميحاب المشاهير، الحادكم1ء الشعراء 

اخلالوعحلمات إر كثيراطّد كان يشأنه -قن ه أن
كانفقد ولدا والنحل، الململ أصحاب ومناقشة والمتضانمين، 

معاظران والنالعلاقات كثيرمن وله البحيرة، سقن الناس يعقل 
وآداب.وآمثال حضم كله وشعره معاصريه، 

المعتزلةزعيم عطاء بن بواصل أمية بني عصر سن اتصل 
سقوتردد مجلسه، -قن والدينية الكلامية الخصومات وشاهد 

وحاصر،فيه وحطبا البحيرة مسجل إل العباسي العاصر 
قضؤيةومساحلات بمجادلأت العلاف الرديل أبي مع واشتبك 
بالزندقة.اتهم حش ومعتدة، عميقة وفلممفية 

؛والزندقة الفلممة صاحب الLلهت رحمه الدهبي عنه قال 
وقال، بثقة ليس النسائي: قال أيضا: وقال بينهما، حلمي لأنه 
يقدمهمتكلما، زنديما الشعراء حكيم كان الرذباست عنه 

الخهلميبعنه ال وف، مذهبهم عن الجدال ؛قن أصحابه-
ال٦ديلأبي مع ه ولبالزندقة مشهورا ضان البغدادي: 
وآدابوحكم أمثال، كله وشهره مناظرات، 

زندقته،سقت وشكك المسرش^وة، ابن ه عنودافع 
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والأمربمحاسنالله، وطاعة الزهد، سقت بأشعاره مسشهدا 

ثوالترغيب الدنيا إ الزهد 4 - فله الرجل آما يقووث الأخلاق• 
والأمربمحاسن~ ~وجل عز ■ "الله طاعن على والحف الجنة، 

شعرهوكان لأحد، ليس والقبرما الموت وذكر الأخلاق، 
٠٠الأتية الأبيات ؤيدكر وحكما أسالا كله 

كاسهاو ايأدرك ثاجماو ولا انمي إخيازه الرء مجز وليس 

همالذا ولا ه يجاريذا لأ يوبسهله ه الإلقض وص 

هومضافه أخلافكملت محقي ه عقالرء للمرم الأكمل إذا 

يتولأن يمكن كيف عجبا فيا ذلك: بعل يضيف ئم 

.؟ زيدثا قائله يكون وكيف S القول هذا مثل زنديق 
ضانالعباسي العحير أن ا هنباليضر هوجديد ومما 

فضثيرماولدا المهلاكة، والوشايات والدسائس بالقش يعج 
ضحاياهمعلى وكثيرماندموا أناس، قتل على الخلفاء ندم 

الأبرياء.

معهالشاعرليسالك هذا أغوى الشيطان يكون وقل 

فقدولذا موجته، رطب من مثل مثله والمليك الضلال ۵^^ 

ابتدأها، وأهلها الزندقة لمحاربة حملة العبامميون الحلفاء ثس 

إلىالبحيرة من محيالج هرب وحينئذ ، الرشيد هارون ثم المهدي 
عليه،قبمى حتى الرمز، من مدة مت،دترا فيها وبقى دمشق، 

حاكمهئم فترة، فيها وسجن للمحاكمة، بغداد إر ونقل 
فيهاتمرض أبيات مسامعه إل ومحمل أن بعد الرشيد هارون 

(٢٢٢ f
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__ه النبي زواج بقصة بمرض وفيها الرسول. لجناب 
عبدابن اتهام على العتردليلا ابن ذكرها *محقي جحش بنت 

قالما،كان إن اله لينة عليه  ٠٠بعدها وقال بالزندقة، القدوس 

تفيها يقول 

دررهن ماه عينرت فجه زوجثالمكين عمب 
رهوطن موانمشار لا وطر ن مالمكتن ماضي 

سيرهفن مالجور يكون أن ا مبالليف اق بذت غ

كأ!ك>علىحارثة بن نيد أضره . الرسول أن ؤيرعم 
قعلعالتي  ٢٩٧^٥١١القرآن آيات يقرأ ولم بها، ايسلج طلاقها 

وهىالرواج، هدا حول الظنون بها ~ وتعار سبحانم ~ الله 
أْرافعانه وأئعنث عتب آلثت أئع-؛إ للذي قولت وإِد ؤ تعار٠٠ قوله 

آلثامزوثنى ئبمديه آثد ما ئنبك ق ونحى آق وآثق زوجك عنك 
اللُ لأئن1كها ؤطرا ميا نني محي قلما محشذ ان أحي وأق 
وكاثوطراج مش محوأ إذا أدعثآبمم أرزج U حرج آلنوميثن عل 

[.vv]الأحزاب: ه مفعولا أمزآثد 
القصيةهده حاتم أبى بن أحرج وقد الباري٠٠ فتح ه جاء 

أنا بلغنت ولفظه حسيا واصحا سياقا فسياقها السدى ۵لرJق من 

متبنأميمة أمها وك-انت جحش، بنت نينب سن نزلت الأية هده 

أنأراد ه الله رسول وكان . الله رسول عمة المحللب عبد 
بمارضيت إنها ثم ذلك، فضرهمح مولاه حارثة بن نيل ينوجها 
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هنبه عزوجل الله أطم ثم إياه فنوجها الله. رسول صنع 
وكانآ 1ن'يأمربطلاقها يسص فكان أزواجه من أنها بعد 

فأمرهاس، النمن يكون ما ونينب نيل ببن يكون يزال لا 
وكانالله يتقي وأن زوجه عليه بمسك أن الله. رسول 
نيدا.تبض فل وكان ابنه امرأة تنوج يقولوا أن الناس يخثس 

بهدهالله أراد فالتبني، الإسلام يحرم أن قبل ،؛ ٠۶١
أنوهوجواز يجهلونه، كانوا حطنا للناس يبين أن الحادثة 

تكونلا وأنها التبني، تحرديم قيل تبناه من مهللثة الرجل يتنوج 
علنكون لا ؤ تمار٠٠ قوله ودليله الطلقة، الولد كزوجة 
•4 وطرا بض محوا إذا أدعئآبمم أوؤ'ج ل حرج آلموبيتن 

أومكذوبة روايات من المفسرين بعض ذكره ما أما 

بقحنينب رأى ه نيى الأن من الأية تفسرسه سق ضعيفة 
عنكأسلق ه!ؤ له فقال ، فراقهافأراد فأعجبنه جحش 
باطلهذا فضل بها، النواج محبة نفسه -ق ؤيخقي . ه ووحك 

٠عنه رسوله الله نزه وقد يصح، لا 
فيضب؛حاكمه، الذي، ^^_ة 

أنرجح العتر ابن أن إلا الرشيد، إنه قال وبعضي؟ ، الهد۶٠، قال 
وأحضره الذي الرشيد هارون الحليفة هو حاكمه من يكون 

أميريا والله لا قال:" ؟"، الأبيات هذه القائل "أنت له: قال 
تسمكولا الله، فاتقِ عي،، طرفة بالله أشركمت ما الومني،، 

الحدودادرؤوا ه: نبي الال قوقد الشبهة، على دمى 
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وفدله، رى حتى !ن ٣١١يتلو وجعل ، استطعتم ما بالثمبهات 

حكمه،وكثرة بيانه، وحسن وأدبه، علمه بغزارة أعجب 

احتهوقضمالحجج، امتمميار سقت وبلاعته الحوار، ؛قن وبراعته.
أعادهالخروج، أراد وحينما سبيله، قامربتخلية يانها، به 

أنعرف وما ~ السينية قضميدتك أنشدس له: وقال الرسدال 

كارثةإل الوقف وستحول له، النهاية ستكون القصمحيدة هذه 

فقال:ونضيائح، حضم من فيها ما على إعدامه، توجب آنية 

ألاعات الدارس أيها ا مب

رمهذي الرع الفتلمغ لن 
أنشدتاذا الِ لآءشاسمع ف
خالتاب كمحي دنا وجا إن

ارهواخعب الكاتأنشط 

جاهلن مالأعداء غ مللا 
غدي ا من الأمل واخماه

مرةذو اورت شن موخم 

رؤامإلا اسم ن يمسلا 
المساي ألمسه ن جموإن 

نسساظنا_ا مرومراه ق ح
هأخلالرك يعلا والشخ 

هجهلإق اد عوى ارهمإذا 

هلرمم علانمون مس ثل

أمسهن عهضالذ بحث إلا 

هنمونأ اخرم رت ذك
هرمق لاح ور دهه سل

ه-حاوممن ال الأمحشاتر مسءن 

نفسهن مسل اخامحيثالع ا م
أمسهأو وم اليق ه خففل

هملوي الأمر اضح وي 
نسهى علب باللان بمع

هغرمي الماء يسسهيإ كالعود 
سنهمن أبصرت ما بعاو من 

رصهرى ثي وارى يحثي 
نكسهإل اذ عالضا كدي 
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لمههمن المجم ّتمس ئرجى ة ■حمله مالداء —ق والخم 
أنمهق ة المرصيرك لعه ابمامسعن كسأمحسا ق وال

هفرمن مالأشان ى علإلا زنه على مدو لا كاللمث 
الكلام،سا شبه اكمحلأم ساث اJرشد له فقال 

نمستالتي الأبيات بمي ~ الشعر ذلك نمط الشعرمن وهدا 
أناكمن نفسك على به شهدت وما وصيتك نتمثل وتحن " إليه 

عنقه،فضرت وأمر ، أبدا عنها تحول ولا الزندكه تترك لا 

وفاشا.جزاء ببغداد الجسر على وصلب 

فشطرهبالسيف صربه ، المهدي قتله ت ياقوت وقال 
دفن.ئم للناس أيام بضعة وعلق شطرين، 
تضمنتهبيت بسبب القدوس عبد بن ميالح إعدام إن 

يؤكدوالموعظة، الحكمة موضوعها كان ضيائده، إحدى 

نهايتهوإن القدوس، عيد بن صالح من الحادثة وقوع صحة 
المص،وذ،لفىجناب على وتطاوله لميانه، فلنتات بسييب يكانمت، 

.)٨٨(
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محوكبموت
(٠٠١٦١-  ٠٠٠)ضحل حماد 

ؤيكضالكوؤ، يونس بن عمر بن حماد هوأبويحيى 

اJكوفة،-قت منشؤه صسمعة، بن عامر وهومور عمؤو، أبا 
ومو، ١^؛- شديد يوم ف به مر أعرابيا لأن بنجري ولقب 
نعريم0،)أي؛ ، غلام يا تعجردت له؛ فقال الصبيان، مع يلعب 

التعري^ ٠٠والتعجرد عجرد، فسمي 
غيرأنهوالعباسية، الأمؤية اللولتين مغضرص من يعد 

ومنمجيل، وهوشاعر العباسية، الدولة ث إلا يشتهر لم 
سيئة،وألفاظه وقدع، كاح،ش وهجانه عصسره، هجائي يكبار 

وهومنالأذان، وتمجها الدوق، يأباها مسسمحرة و|وعابيره 

زعماءمن يعد إد4 وقيل: بالزندقة، واتهم الماجنين، الشعراء 
نظمفقد ذلك وعلى دينهم، -قن يتهمون كانوا الدين الزنادقة 
رائعة.قصائد 

وجاء، ماجئا حليعا كان البغدادي؛ الحهلس، عنه قال 
القوم؛هؤلاء المهدي أيام ه علينا قدم قوله؛ الجعل بن علي عن 

نياد،بن ؤيحيى اني، الكتإياس بن وميليع عجرد، حماد 
.ومجانة حيئا يطاقون لا فكانوا منا، بالهرب، فنزلوا 

ضانقوله: انمامري إبراهيم عن الحموي وذكرياقوت، 
عجرد،اد حمالون، الحملؤم؛ يقال نفر، ثلاثة بالكوفة 

ويتعاشرونيتنادمون بزلمحمحقان، وحماد الراؤية، وحماد 
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نفسكلهم وكانوا الأشعار، وساشالون جميلة، معاشرة 
٠جميعا دالرنمئ يرمون وكانوا واحدة، 

اس،النأعراض من ونيله وفسقه مجونه كثرة وعلى 

حياته؛على بأمن أن استطاع فقد حرماتهم، على وتطاوله 
أمنالذي السفاح، العباس أبى بن محمد مع القؤية لعلاقته 
بنبمحمد ادصاله له سبب فقد ذلك ومع غائلة، كل بعلافته 

بكثرةعرف محمدا لأن جساما، مشكلات اس العبأبى 
وكانالنحمور، كرهه فقد ولدا اللذات، إر واليل اللهو، 

المتحيورالحليفة استخدم وقد بالحلأفة، المهدي عليه يوثر 
لتدميرعجرد بحماد العباس أبى بن محمد أحيه ابن علاقة 

المهدي.ابنه سمعة ليرفع الناس، أعين من وإسقاطه سمعنه، 
قصميدةإليه فضس، سكره، لكثرة المهدي حبسه 

ميلهعيرأن وكافاه، وأحرجه عنه، فرضى ، فيهايستعطفه 

وطالب،المحرمات، وارتضاي، إنىالجونوالتهتك،بالأعراض، 
مضشوشاغزلا والإماء بالغلمان والتغزل الإباحية، اللذات 
المهلضات،سقن أوقعه فاضحا 

السفاحالعباس أبى بن محمل عجرد حماد صحب، وقل 
عمابنة حطي، البحيرة إمارة تور وحينما ، كثيرارحلاته سقن 

أملهافرفض يهواها وكان العباسي، سليمان بس، نينيا أبيه 
رفضهمفزاده عقله، -قن بحونه كانوا لنقص له، ينوجوها أن 

حمادنديمه من قطف، ؤيوذيهم، إليهم يسيء أن فأراد ، ماحبا 
(٢٢٢٨
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والأشعار،القحياش فيها فنفلم لمانه، على غزلأ فيها أن 
قوله:منها وزاد، ذلك تقت - وبالغ 

ذيالاذا وممي ذنا مزيب 
دكمحمق رف أعا مراق 

ضلهأغضجكم كنت إن 
احلاثكممبجهلي على عودوا 

وقوله:

ذبمعممسهام لقالب من ألا 
هممرفردا تطع يس—فلا راه ي

هحكمله ذ نافمناك ولولا 

مرار?بمد اللهو خلف بمرت 
وقوله:

صرن ممحك ح زيت—ب 
فيشوإن واف اك وجه

ذيالالئ، ماذو العأيمر لو 

ممضمواولر ه مممغضئم 
زيشبا ير افبمفميم ذئا 

بأصي إئفاسعموئ 
ايذب■ ب أذنب وإن — إئ 

سبمربال الخمي زال غبحب 

الترقبالكاشح حذار ه إلي
ذهبمكل ذاما وصالا لأدئ 

ريئبحب من ألقاة بما ثحت 

رافجسوى ممحك ؤإ يس ول

دربن ومشمس ن مأحن 
ذربالعأمرع رته أبص

إلىالشعر امس آلنبعيض ونسم، ، بهاحماد تشبيب وانتشر 

الحقيقةعرف سليمان بن محمد نينب أخا ولكن محمد، 

منحماد لكانة يستطع لم ولكنه ، حمادايقتل أن فاقسم 
العباس.أبى بن محمد 

سليمانبن محمل طلبه العباس أبى بن محمد موت وبعل 

لمولكنه القحيائد تلو بالصصائد إليه واعتدر فهرب نينب أخو 
(٢٢٢٩
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فارسلالأهواز سقت وجوده ليمان سمبن محمد بلغ حتى آخر، 
اغتيالاوقلمه خلصربه حش طبه يزل فلم الأهواز، إر له مول 

 (.٨٩)٠



أص1طنهاممن أصاوت ا؛كلأم مأاوع 

ادuصاروادصهرةأعص 

خيرةعبيد من برئ وأبوه يرنوخ بن برد بن بشار هو 
ممنيرجوخ وجده صفرة، أبي بن الهلب امرأة اكميؤية، 

عبيد٤ فتكان الحق، على بشار نشأ وليلك المهلب، 

التحولاتتلك وسقن عميل، بني من لامرأة أعطته ئم ، القشحية 
وأبوه.هو القشحية حيرة اعتقته ثم بشار، ولد 

سقتونشأ ، قط الدنيا ير فلم أعمى ولد معاذ أبا ؤيكنى 
،والعباسية الأمؤية الدولتين وأدرك ، بغداد وقدم ، البحيرة 
طولهأكيرمن ضرضه الحلمة دميم كان أنه عنه وذكر 

يغشاصاكلتثن جاحظ ، طؤيلأ محدورا ، الوجه ، بشعا 

وجبنالشعور، وغلطه الؤوح، ثقل ذلك إر وجمع أحمر، لحم 
الأحوالوهده الظؤوف، تلك وسقت ، وعيرها الود وتبدل الحليع، 

ؤيتلدذ، ابياء سقن يمعن ، القلب قاسي ناقما حاقدا بشار نشأ 
التعرضبؤيطرب ، والسخرية يالتهالك ؤيستمتع بالدم، 

للحرمات.

والبيان،احة الفحيعنهم فأحد عقيل بني موالي سقن نشأ 
شعرهجل وكان ، ميا3ثكرا فنحلمه ، الشعرJة الملكة ووهب 

وقل، هجائه سقن اللسان سليط وكان ، وغزلا وهجاء مديحا 

وححيومهالمداهب ورؤساء والوزراء الأشراف هجاء على احترأ 
ؤٍإخ^^ته.متهما وكان ، الشعراء من 

(٢ ٢٣٢
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صاحبحطلبا بشارشاعرا يكنان الحااحظت عنه هال 

جممناسودينثاصراء، ووسائل" وسجع ومزدوج سور 
الشعراء،زنادقة من أنه له ترجم من كل اتفق وقى 

الشرJعة،عن إعراضه ث الكشرة الأخبار عنه نقلت وقد 
ايدى.عن وميله 

معلمامجيدا شاعرا كان العتربقوله: ابن وصفه 
واخذالخلفاء، وحضرمجالس اللوك، خدم محسا، طديأتا 

بشارأشعرأم عندك آْحوان : أبوعبيدة سئل وقل ٠ فوائدهم 
عشرثلاثة قال بالاسحلهارأنه بشارلنفسمه حاض-م فقال: ، ؟ 

شعرشعراءمن الجيد عدد يكسون ولا جيد، بيت آلاف 
مثالها،مق بيووا أحسبهم وما العدد، هدا والإسلام الجاهلية 

٠للملوك أمدح ومؤوان 
وسعةفنونه لكثرة بشهربشار يعجب الأهممعي وكان 

،متعدراشسا طبعه سكلف لا ممليوعا لكان ؤيقول: تصرفه، 

بشارايشبه ولكان ، أياما ؤيحلكيكه البيت يقول لكمن لا 
الذبياني.والنابغة بالأعشى 

وفدإلا شعر العرب شعراء من لأحد ليس لبشار: وقيل 

وإنهفيه، وشك ألماظهم من العرب استنمكرته شيئا فيه قال 
ولدتالخطأ؛ يأتيني أين ومن قال: ، يشك ما شعرك ث لمس 

ماعقيل بني فحيحاء من شيحا ذمانين حجور سقث ونشأت هاهنا 

نسائهمإر دخلت وإن الخطأ، من كلمة يعرف أحل فيهم 
)إأ7،
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فمنأدركت، أن إر فأدالدت وأيفت منهم، أفصح فساؤم 
.الحطأ؟ل يأتيني أين 

عدهوقد ، الفحمحاء البكاء الخطباء من يعد أنه كما 

ونممريف، )القضاء( الزمام ظئاب من القيرواني رشيد ابن 
يفضلالتي ومنها قضمائده يمض سقن كثيرا شطح وفل الأمور. 

يقول:اممن، ش والنار آدم، طى إبليس فيها 
ارالفجمعشر ا يهوا كتجآدم أمكم ن مير حمحس إبل

ارالثسمو مو حملا والأرض ة طبموآدم ار نن مإدس 

ارالثكانت مذ *مودة والغار رقة مشار والغة مفللمالأرض 
كانتفقد للعجم تعصبه وشدة ولائه، تبدل ولضثرة 

بولائهيفتخر فمرة الأدبي، التاريخ -ق السواد حالكة صورته 
قوله:منها سا السبعين تجاوزت قصيدة لقيس 

رلاتهيارو2/سم فبمن أرى أئ الفحشاء رة مضأمتحت 

ارالقطأخطاه الأرض ات منصهم مب حمن الناس كان 
ارراحمال يقحمث الوت سمر شوس يلان حمي مبمن بجي 

فيقول:العرب ولاء من ومرة 

افخرييمضس فخذ الريب ْونى ومضهم الخلال ذي محول أصمت 

المشعرريش لرس الفعال أهل فأيها ن مأكوم 
الأكبرالأجل ولاك مسحان دافع ممثر ولاك مإل فارجع 

عقيل:بش يفتخربولاء وقال 



=ةص1قصءسقا =ءء=^ءء سا>ع«وهلأُ ء

اكلاقييق وكفا لتلاق واق بالأم يذ إلبمإئ هم—ذ 
اقالعشارع مصوأخشى طث — همتج محن ثهي أشواف أنا 

بالناقبريء اللمف سد ■ الج؛محتمب اخرميب وأهاب 
الأخلاقصاغ 4ن حظ مر — ال إن فصرت مثلما محاصري 

الأصاقطلى من الميف موضع كعب ن مبعمل بم، س إلي 
الناسأشد من كان بشارا أن الأصمعي: ويذكر 

له:فقيل ببحمرى؛ ذهب الذي لله الحمد يمول: وكان بالناس، 

٠أبغض من أرى لئلا قال: معاذ؟ أبا يا ولم 
ائلبقميومدحه الهدى الخليفة من بشار تقرب وفل 

ومءءلJيهمناره من يكون أن خلايا من اسحلاع ومتحلوعات 
وكانالعطايا، له ؤيجرل به، يأنس وكان لسه، جمإ 

ومنادمة.•حسن صوت صاحب 

بقحييدةومدحه مرة. الهدى الخليفة على بشار وقدم 

شعره؛-ق النزل قول عن الهدي فنهاه رقيما، غرلأ تصمنت 
بالنساءالتغزل عن نهاه أنه من الرغم وعلى الهدي، غيرة لشدة 

ينصحوضها النسيب ٤ أبياته بعمن الهدى معسامع بلغت فهد 
إرالوصول أرادوا بالصبرإذا والتجمل التاعب، بتحمل الرجال 

وفيهامآربهم، يم تتحقق وبدا ودها، وكسب المرأة، قلب 
سقالخيمؤع ورفضها المرأة، اد عنمن اليأس بعدم يرشدهم 
الفعل،؛قت ومنعة.القول، ق - غلفلة أخلهرت وإن حتى الظاهر، 
يقول:يسر، إل وعسرها قبول، إل سيتحول فرفضها 
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سوأس ف طمي لا 
غانمةمحي ى العلو وه

لخفض زادة و ل
شحهلتإذا حزثا الردى أخشى 
اأطلتهفجددت وى الهجد 

ماؤد-ةذ شم، ب ب 
تدكرهاهمن والى ففم 

زذ_اا لسردت الى ث لي
أمسسارإئسرئ دخلي مإذ 

ثنيهى علدلأو ال"صس 
دهقلائي اتلغ مبت برح

هاوقيمغا يلمنس أب 
ةئرئورة مسدي بي
وشهأخدن إذا ق ح

ئعارضنينمت رانج ارت
هغواثلرقدت لس حمق 

دنهانمسز نالم—رار رد مت
ةذؤقفت انكشإذا ق ح

همزولعاشق المساح رد ط
اتثاهلهى علالث ليما س

انحاربجى علالمج—ي بمط 

اطمحوإن مي قلايعي مش
احمارق مواو المبعد 

اكنسحاالدرة بن كعا حث
افرحبدوها وأخافه 

مسرحاذي العيشي س كريح 
حاوصما صن مثمابجا لش

محمساإذا ما دئ ويزي

اتزجذي الذالق ا كزuد

الوق_حازنن ور أحللم_اء 
انقصإذا يي يحبمسؤسسلثأ 
ارجحا روادنفر وغدت 
انمحإذا ا مزهرهومساح 

مسرحاا وسماعهماعها بس

امرجا لخيئيهم علوجمت 
ابححوتمها صالط خء ا مه

والقدحاالأبريى به وصلت 
كشحاري متولا الظلام تحت 

دحاصأو فور العصونجه 

اجنحإن اللبمل جمحوخ يهوى 
رشحاإذا عارؤنمها رلطبمب 

وضحاإذ الص؛اؤ ق سيقها رس
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الفجور،على الماس آتعض له: وقال الهدي، فنصب 
بيئاهدا بعد قلت لئن والله والحيتان، الحسات وتقدف 
إنذارأول ذلك فكان ، روحك على لأين سس، .هت واحدا

الزمن.من فترة الغزل قول عن فامتنع إليه، يوجه بالقتل 
والمرضباهل، المسالحلؤيق ضان فقد اليجاء ا أم

فقدالاعدام، إر وأوصله عليه قيثمى الذي وهو لبشار الوطيء 
حينماولذللثا المن، صغير وهو بواكيرشاعريته، منذ مارسه 

وحدتإني قال: منه، وإكثاره ابياء إل ميله سبب عن سئل 

أرادومن الرائع، الديح من الشاعر بضبع آحذ المزلم ابياء 
فليسسالديح على ام اللئدهر يكرم.هت أن الشعراء من 

أنفهويرى ، فيعطى ليخاف، المجام فليبالغ.هن وإلا للفقر، 
الماعر.لهابة وأعفلم الديح، من للمال أحلم، المجاء 

فيهكونتا ونشأته بشار ولادة ظلروف-ا أن والحقيقة 

أححلرولعل حوله، ما ضل من وتبرمه الآجائية شخصيته 
اللهعبد بن إبراهيم لثورة تأييده بشار حياة  '٤الانعطافات 

لنفسهدعا أن بعل النحيور الحليفة على تمرد الذي الحسن 
ؤإكارمدح فيها بشاربقحميدة إليه بمثا فقل بالخلافة، 

لقتلهإبراهيم إل تصل لم غيرأنها وتحريض ورأيه، لأمره 

الكنية،فقلم، الخليفة إل تصل أن بشار فخاف ثورته وانهيار 
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والسورةوالدح الحسن ابن اعلى فيهالتعؤيض وجمل 
وأويا:أيياثا منها وحذفا للمنميور، 

ما!قلسل ا عمار ما ومدائم بمش كل u جعفر أبا 
ردىاليفحم الخيار الملك على 

معوعهل تبع ب كانك 
بسوقهما رهطممري ضم 

شدةاخلأب محنى لا كان ومحي 
هليدن حق اممذات على محنا 

اوربمعرا ام الأيرد متد ول
الرحىوأمه على دارت قد 

طريقهمل مادرا تحري فاصحت 
يالةسسنمو للإسلام تحريت 

أهلهانمين اممصز حق زلث فما 

ويكةن ابيا يجنك وزرا فرم 
يهمعلولق رأس—محونا اش لحى 

هجلالعليه لبسام ول أل
الهدىإل الدعاة اشميئ الهسمن 

سارةوتافميء نمن براج 
محاممنالمشورة الرأي بلغ إذا 
غضاضهعليك الثوري تحعل ولا 
هاأحعالغل أسالذ كفا ح؛ر وما 

تلاحمالأزق المي وبم—رعه 
اجمالأعيلك م صلولر عشم 

ائمنأحلام انماس أم وأصى 
الأخ—انمالتحوس جري ولا عيه 

اثممانمسجامرات ا المايوجوة 
اككاثممات باديا كلونوردن 
ابراتممنسرز أجرمت لما وكان 

القائميلك أخساة محمي ولا 
الضراغموث للياه معلموتحري 
الموارمبالسوق محمادوا عليك 

وضائمكيم س باع فلمت 
اعمالمعلمحييث مروونا زلت وْا 

للمكارمئا عاشا أرقدا غ
هاشمابن مغل ي؛دءك وس جهارا 

الراحمدو للعفللأنسا يكون 
ازمحسسحي أو نميع برأي 

وائملقنوة الخ—واق ان مك
ائممبد يؤيثر يف م—خثر وْا 
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فنولا ستيف الهويتا وخو 
نفسهالقرب المرتج^ على وحارب 

شنهرب الق١^^٠( على وأدن 
اليمبالم متهلرذ لا وئحأ 

نملاالموم ه قرئا كنت إذا 
نمثومحل وام الأقرغ يوما 

بم—اثممءس لاخرم إن ينووث 
الفل—اميول س خذ الخرب شا 
مص ا>أ الثوري نمهد ولا 
الك—ارممو ا الخلبمتلمغ ولا 
الخزاثميصز ثر أدئ كت وإن 

اممهمغل انمي جلى ولا أريب 

حياتهالم معأبؤز من ايجاء ارك معكانت لقد 
علىعوتب وقد موجعا، فاحسا مضيعا كان كهجال الثعؤية، 

نهايته.فضانت يأبه فلم مرارا ذلك 
بدأداود بن يعقوب الهدى لونير مجازه كون وقل 

يمدحهبشار يكان فقد بإعدامه، انتهت الش الشخهيية المأساة 

تمنى،ما ينل لم ولكنه المال، من بشيء لوه عنيحظى لعله 
يهجوه:فقال 

أبدامص ن مففر يايمى لا 
تلفعلى أشراف بعد من ار صك 

همكلاف خلى دي لها أمح
شرفمن نلت ما على خسدت كن 

ومكمنال طموا أمة ي مب
فاكسوا؟وم يا خلافتكم ضاهم0 

ومحقوللهت
حاجهممجز على المام طال 

داودن بيشوب نال الذي مد 

مشدوددين الزنعلى عل ومد 
الفاديداق أمحوق فبه يومي 

محسودمحثر زمائا محت لقد 

داوودبن وب مفاطنليا إن 

ودوالعرق السن اف ة خليف

إيايذكرت د وفالإمام عمحد 
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ابعقاع جمحي ي قالوكان مى يذكرU س دموعي فجرت 
انمابام غمعن وأسلذ قوتا نسؤآ انمشثرة شرف من وأحوو 
ادت_ابتيالذ صمضسين عشثه اه القفزري س يعقوب 

رابشفحر ا لزارعهثجثت كنونه ولجني سقيتهم 
دذuبؤي رامالث انففاشمم ريحانه إئي يديلذ للا نه

بخضابلها قنن لذيالذ قمف حاجة ر محفلى علائواء حناو 
الخلابعلى ملامحها ست كانأبت إذا فا درهانمويزة تحض 

الدرور،الغرأيرة الناقة حالب بمنزلة الحليفة من أنك أي 
منعهومن إنما منها بخلا ذلك فليس درها إلى يوصل لم فإذا 

حلبها.الحالب 

ووصالهم، الشعراء أكرم البصرة إر الهدى قدم وحين 
بشارايعط ولم داود بن يعبموب يدي على كثيرة بأععليات 

تضها قال الشعر من ببيتين فهجاه شيما، 

وبانوالصيالدبوق ينمب ه بعماليري ة خليف

زرانالخيجر ي مومى ردس ب ه باف ديا أب
ه،وأملبالهدى تحقيرواسخفاف فيه ايجام وهذا 

ولحلفوره من فقام داود بن يعقوب مسامع إر الآجاء فوصل 
اللحدالأعمى هدا إن أميارالؤت؛نت يا له؛ وقال الهدي على 

الفق، ؟ شيء أي بالهدي: فمال ، هجاك قد الزنديق 
،فضري يتوهمه ولا لساني، ه بينطق لا بما يعقوب؛ 

يعقوب:فقال بشار، به مجاه ما له يقول أن الهدى فاسحلفه 
رلأأ7يم
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ستسئءايج
^(١٨٢— ١  ٠٥)حضمم أبي بى مر؛وان 

بنيمور حفصة، أبي بن يحيى بن سليمان بن هوميوان 
اميندام،وأبا المممط، أبا يكنى الدار، يوم أعتقه الحكم، 

بالرقةشعره يمتاز الطبقة، عالي شاعر الكمر، ذا ولقب 
وجودةالسبك، وقوة الألماخل، ومتانة والجودة، والعراقة، 

ةعريقسأسرة من أهله ازل منحيث اليمامة سقت ولد الرأي، 
لمالعصرالعباسي، وأدرك الأموي العصير ؤن - ونشأ بالشعر، 

كثيراللهووالعبث.ضان وإنما زنديما، ولا ماحثا يكن 
الهدي،على ووفد بشعره، العباس-يثن عن دافع 

ئم، كثيراعتلهاء منهم ونال ومدحهم الرشيل وهارون وايادي، 
وقدالجنة، أعطياتهم وحاز الرشيل ووزراء اليرامضة، مدح 

،الحلفاء من عليه ححمل ما كثرة على الشدبل بالبخل وصف 

بؤسحياة عاش إذ كثرته، على بالمال يظن ليخيلأ كان فقد 

اللهوإلى ميله من الرغم على عنده، بما ينتفع ولم ، وشقاء 
آنذاك،العرب عرفته شاعر أبخل آنه عنهت وذكر والعبث، 

العباسبض إن وقدت ، كبيرة ئروة واليات الجوائز من وجمع 
دعاولدا ٠، يرمم ألف به يمدحهم بيت ضل على يهبونه كانوا 

ومعارضيهم.حصومهم على احتج و العباسيتن، إلى 
بعضاغتاله إذ للعبامميين، لتعحيبه شئا حياته دفع 
،الست، آل ضد أشعاره سقت ااكص^^اثن من لكان فقل الماحترضن، 
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بو\وأ\لأمان اليمبمي ضبجونولهذالأ.ض 
أمكنشوقت أي ه فأقتلأغتاله، أن الله وعاهدت لزمته، 

حصمسشحتى أشعاره، وأكتب ومازك1لأطم4و1ئ، ذلك، 
فأنيسمواجميما، بنوحمصة ذلك وعرفت ، جدابي فأنس به، 

فلممحماسه، I حمى من مرض حش غرة له أطلب أزل ولم بي، 
البيمحلي خلا حتى وألاهلمه وألازمه عليه الجنع له أخلهر أزل 

مات،حتى فارقته فما بحلمه فأحدت عليه، فوثبت يوما 

،ميثافوجدوه ساعة بعل أهله إليه فخرج وتركته، فخرجت 
عليهالجنع وأظهرت وتبايكيمح، فحضرت الصيحة واريفعت 

(.٩١)به !^4L_ ولا ، أحل فعلت بما فطن وما دفن، حتى 
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ؤأفللتباين 
(م ١٩٠-  ٠٠٠)ضموراضحى 

شرادكبن لمة س بن الزبرقان بن منحيور اثقاممم أبو هو 

الجنيرةأهل من شاعر قاسط، بن النمر بتي من النمري، 
تنسابومدحه، وهدش4 _قن بديع سلمه، ه مجيد القرابة، 
منهافتنوالد محدقة جميلة وصور ء بديعة تراكيب مقت كلماته 

الألسن.وتذيعها الأفهام، ونعتلها بالألباب، تأخذ أفكار 
بهتجمعه وكانت العنابي، عمؤو بن كلثوم ليد تلمذ 

يحيىبين الفضل عند العنابي ومدحه حميمة، صداقة 

واسشيحبهالفصل فاستقلمه 

ندماءمن وكان الرشيد، هارون الخليفة زمن مقت عاش 

وبلغوأكثر، مدحه ثن بالغ وقل القريين، وأصدقائه مجلسه، 
الرسعتبن للفضل فال أن مدائحه بإحدى الرشيد إعجاب من 

٠يشاء ما يأخذ ودعه المال، بيت فأدخله النمري بيد خذ 

آلويمدح ، سراالتشيع إر يميل أنه النمرى عن وذكر 
هومنضه استغل أن إلا العنابي من ضان فما الرسول. 

ثلنحل النمري عنها غاب جلسة -قن الرشيد هارون الخليفة 
وبينبينه وقع لخلاف الرشيد، هارون الخليفة وبين بينه وقيعة 

الأخر،لؤلأك منهما ضل وسعى بسببه، ا تهاجيالنمري 
إلىالحديث فوجه اتجلس عن النمري غياب العنابي فاستغل 

يمدحالش النمري قمقيدة ا1ط^^^ على قرأ ثم الؤواشتس ذلير 
٢٢٤٦٦



ءءءءصاقص«أذقا سا1دع\سلأمءء 

وأنهموالولاية، بالخلافة احقينهم فيها ^يبين الست، آل فيها 
منله تعرضوا بما ؤيعرص والمكارم، بالفضل سبقوا 
وغضبه— وتعار سبحانه ؛ •الله عذاب بأن ؤيتوعد ظلم، 

فيها••يقول إذ ه النبي ذيية قتل •4 أسهم من كل سييلمال 
لبالٍاطوس المون بماللهامل راتع اس الثن مفاء 
روينص الة ذويل تك

لمدالخبز قاتل ا يويلك 

لأحد وت حبماء حيأي 

دوفالم نشى رجه أي مب
دماءء4غدا ب فاؤللم هل
قاتلهال حj عدي الغلأ  ١٠

غداوم يالخبز فداء شي 
بش_فنصأنحى وم يك ذل

إلاين؟ ته،ابمالت ألمم حق 
وت عجلإن اف ل يعجلا 

بميأحب أنم دء--اذلي 
افمعاله ليقم  ١٠لتت فد 

ايايا ومالم جفوة ديتكم 
والدهام والمفللومه 

اهليعضبون سامر ألا 

لللقاتات ا-يئون ج
لبالخاموء مبل بجموت مب

الئاكسلرارة حن مي حفرت

٠١٢١٧١مع ه كلق ت دخل
اياهلمع ه حومحرئ قأولا 

اخ_اذلي الأ أشد للفي 
لدولاقافاغايايإل 

والكاملالإسلام قام على 
ل،الخاجة همالقوم بنمول 

بالعاقلرين، يا عنك رب
١ذلالمم فق اقرب فأحد 
طاي—لإل تقم دبممن وصلت 

لكلواملم الآل 
حافسل،مقالة اء أرجليت مت

ذابلالوالما  ٠١٥٧١لة مب



مهاذتممتااصحانهإسطدعاسلأم ^

قالمن : __ jJIله قال قراءتها، من سمغ وحنن 
نظتهالذي 1ميرا1ؤتن، يا عدوك قال ، هذا؟ 
الماسيعرض الفاعلة ابن على ؤيلي  ٠٠الرشيد فقال ، وليك 

و4ظهرسموالأشئوضرساوش، علىالخ>ثجلإ، 
•يظهر 

أنالشيس، عصمة أبو اسمه رجلا وأمر فوره من وقام 
قفاه،من لسانه ؤسل التمري يأخذ وأن الرقة، إر يسافر 
إليه،رأسه ؤيحمل عنقه، يصرب ئم ورجله، يده ؤيقطع 
رأىالرقة إل عصمة أبو وصل وحين هناك، جسده ؤيصلب 
إنهافقيل: عنها، فسأل ازة، جنيحملون الماس من جماعة 

الرشيدهارون فأخبرالخليقة بغداد إل فرجع النمري ازة جن
أحرقه.ثم أنبشه، أن هممت : الرشيد فقال رأى، بما 

شديدغضب عن تنبئ تلك الرشيد مقولة أن شك ولا 

أنيزكي ما وهذا عنه، أويسكمء عليه، يترجم فلم اجتاحه، 
منحيوربحق الإعدام حكم تنفيذ على محمرا كان الرشيد 
أوممىالتي الشنيعة والدمؤية الثديية، الوحشية بتلك النمري 

حالتالنمري منية غيرأن القحميدة تلك بسبب عحيمة أبا بها 
(.٩٢). الرشيد أمنية دون 



^ssssاسطبها م4لذقتلت  SSSSSSSSS^مطدعاتطلأُ ٠

يحتفدئا،سأ؛ 
(٠٠٢٠٢-اثسلينمجل)؛ه> 

،مجوسي! لكان ممهل بن الفضل العبايس هوأبو 

شهرتهجاءت بل كشاعروأديب يشتهر ولم المأمون، يد على 
منفصيحا اتلا، مقحازما ويكان والقيادة، لسياسة اي 

شعره.قتله ذلك ومع المقلبpن، الشعراء وهومن الأكفاء 
لأنه^رئاثن؛ بذي ولقب تدبيره، وصاحب المأمون ولير 

يليأن قبل المأمون صعب وقيل: والقلم، السيف أمر ولي 
فلقبمنا، الجيش وقيادة الوزارة له جعل ولها فلما الخلافة، 

٠والسياسية الحرب الرداسدت\نث بذي 

صدقتثبت كثيرة وشائع وله بالتنجيم، عله عنه عرفا 
منأكثر يعيش ألا لنفسه توقع أنه ومنها وتوقعه، حدسه 

العمر.ذلك ومات سدة، وأربعين شانئة 
فكسبالمأمون، إل التقرب سهل بن الفضل اسثلاع 

أمورهغيرأن وأمانة، صدق بكل قراراته وسيطرعلى ثسه، 
ضانفقد والدسائس، الوشايات بفعل المأمون مع تسوء بدأت 
له،كارها الفضل، على حاقدا السعودي غالب المأمون حال 

منالحيفة متوجما لكان والفضل به، للأيقاع الفرهس يتصيد 
منسلم إن أنه فيها يؤكد أبيات مقت ذلك عن وأفصح غالب، 
قوله:منها ، لجافقد واحدا عاما وزمرته غالب 



_هممتاصحانىU1،B ssssssssssس،ارعاسلأم —

غالبلفسق س أو غالب من —اتي رك أونحت نحوت كن 
بالواثن منحمسوظ إئ الخامحب د عفنقتلع ومنة 

أمونالم-قت قسيية نظم قد سهل بن الفضل وكان 
أهلوأقضال أفضالهم فيها يعدد إذ مقتله، ئ - المبب كانت 

__Gإ إليهم يعود الفضل وأن وملكه، المأمون على خراسان 
منهاعوده، ليخصر العلا بماء سقوه لأنهم ومناصرته؛ حكمه 

قوله:

دودهوجأبمساوه هامة .مى أصله م هاشمامون إن 
ودهعاررق فلاء العاء مبغدوناه دين التحن أنا غئر 
رودهباظرين للمحت وتوشهم مجنمر الأمايع خرامان من 
وفدهه ؤلريفمحمسا ك اللحوي جمى أمون المنصرنا محي 

ودهعلأم الفلى وشالمسح رق با ميراه لا مثلغا 

أمرهاثقل و ساءته المأمون أسماع إر القحييدة صلت ولما 
عليهفدخل المسعودى غالب خاله عليه فدس عليه، قائلها وأمر 

.غيلة فقتله خراسان( نواص من )مدينة سرخس سقن الحمام 

.(٩٣)



^ءءءاس10اغها 1وتاات ضماذة سادعاسلأُ=

علأuتاثهلأك
أبوالأسد

منشيبان، بتي من الخماني، اض عبد بن نباته اسمه 
الدولةشعراء الشمرمن متوسط شاعرمطبؤع، دينور. أهل 

النوادر،مليعي الشعراء من يمد الدينور، أهل من العباسة، 
سق؛فله ذلك ومع اللسان، سليط ، ايجاء خبيث كان عيرأنه 

الرقيقة.والأومياف الخميلة، الأبيات الغنل 

ونالومدحه، الهدي ونير صالح بن الفيض ار انقطع 
قوله:ذلك ومن ، كثيرامنه 

يىالمحي هض يا لامتك ولأئمة 

دىاكادة ععن الفيض ض أرادت 

دةبلكل ق النمض جود 
واتحملا يض.يالفوفود كان 

اليحري اللوم يقدح لن لها فقلت 
القهلرعن المحاب يثي الذي ذا ومن 

رالقفي اللل الزن هاء مواقع 
درالقليلة صده لاقوا الفيض إل 

حينتركه غيرأنه المبات منه وحاز دلف أبا مدح قبله ومن 
عله.وفضله الميكوك جبلة بن على قرب 

فقال:لواد أبى بن أحمل وهجا 
ارئهالصيعة صث اهرر أنت 
رئامي إلا لامحدوك اك نعم

نحدلر ممحعك إل نفلرت وإذا 
افمحرجي محلأمة مر فاملم 

—الأمث إل ى الئعمتحصن لا 
الأفكالذوي ن جممئللثإ سك جمق 

الأفضالإل ه مبسموت أحذا 

الأندالة غلدك ملإلا 



ءءس|ققتيىتاسقا •سا>عاسلأ|ر^

فلملواد أبي ابن مدح الأسد أبا أن ايجاء مدا وسبب 
يحيىبن علي إر ووصل فهجاه، وماطله بأعطية ووعده يثبه، 

بنجمدون الونير فسألآا يفعل، فلم حاجته وسأله المنجم 
ويمدحالمنجم ابن يهجو فقال عاجلا، إلمه تجرها فأ إسماعيل 

إسماعيل:ابن 
أعرفكمكن أئ اف س صع 

تكمرايحق متة مت فا 
نماوكمزالت U المشارق وق 

وقراق انم وشي ق يرفلن ضرن 
منامها.(من )..قفع 

اوبواكوقد قالوا أسروا إذا حق 

ربكمأقعمود كرى أم •( ق)••
مفرق ر وهكرى بمر ذا من 

يقمولد لأن وا زعموأنمم 
واحدةار المحجوف ينحز فكان 

uf  راذعهن؛بحطوا وقد تراهم
إلالقول مشارات عن وأفرجوا 

واجليمغيظ س الخرب على ملي 
لترتيبل أهرهم يم ل فق
هاأرومعق زار نإلا اس المحْا 

مإتحان قحططلمي من واخي 

ا؛ينامحق تم رأيالمار قل 
والفنواكوهي القر ق تمشون 
بالورافنالدوال تحت يصحن 
وطروئلكن من او ؤلراتف 

الشقامحنل وى كشهن وحل
المدهالنأولاد هاريج الشنحن 

شثرين( ٠٠٠)ق مشظ )•••(بغل 

الشياطنبيض وهم ادْل دعوى 
الترننطفة أئ الضب ادعى كما 

قارونقلب حويا وتصدع تفري 
بالراذين؟واممدوا أمحهم عن 

الملاطنواب وأبالملوك دور 

دينالق الق ول لرمعداوة 
اننانمفبجر ا يالخليلة شر 

انمراننالشم سرجها وهاشم 
بنالملاعاللكز بانمط زرون 



H ءءءءء^ءء مأادعا1ءهلأهم^^ _ijILاص،هانها طلماذiss^

—دونهمثرح كسرى ممابمامب حسب ه ظهرهاخلإلفاعلى 
ونممالخد كسروي عن سك ا ونبماس شهغشه عليرم ن

ومحزوناد بحب إل فانظر صورته الإيوان ففي شككت وإن 

ابنعيسى بن شاهين ضمادف الجبل على يوما ومر 

شاه\ن!مأن واJاJالو ، شيمامنه ينل فلم فمدحه دلف أبي أخي 
يهجوه٠٠فقال ومقامه، استقباله يحسن 

يوذييثلج الوبرئ العشي ريح نفحت د ولبشاهتن مررت إثما 
نديولا دان حمب ولا ل بلا يكسونه مي عرضه وقى شما 
انمراقنالشم ه آباتمفع عن شره دايات الون يكن ام إن 

حراذينالواس سبعض •( )••حليفه عن بعل غاب فربما 

بلفتلساعته،وحين ذكره عن نعف القحميدة وباقي ... 
منه،بالنيل وتوعد شديدا عما غم عيسى ين شاهين الشسيدة 

عشرةمقابل له شاهين يهب أن منه وطلب دلف أبو فاسمحنمره 

عنهذكر فقل تطل لم حياته ولكن عنه، فأمسك درهم آلافا 
(.٩٤)مهجؤيه.أحل من غدرا كانت وفاته أن 



ssssصاذص1سضا ===== سا>عاسلأُ ء

تءطرلذوسنن
م(٢١٣-١٦٠اسكؤك)

اوى،الأنيالرحمن عبد بن مسلم بن جبلة بن علي هو 
أعمى،بغداد سقن ولد مجيد، عراش شاعر سن أبا يكس 

حلقاتإل يتجه العاهة هذه وحعالته والسواد، بالبرءس ومصابا 

وبهبالمكوك ولقب وحفظه، الشعر رواية مقت فاجتهد العلم، 
هوالذيالأصمعي إن ؤيقال: ^^سرالممين. اشتهرومعناه 

به،ومعجبا له، سقبلأ الرشيد هارون رأى حين إياه لقبه 

عذبمهلبؤع، شاعر هو 

٠التصمرف حسن مداح لطيفالعانى، جزل، اللفظ، 
الجزلة،الألفاظ أصحاب اكلبوسن، الضيراء من يعد 

الغزلمقت أشعار له اليديعة، والتراكيب اللطيفة، اني والع
تكسباالشعر ينفلم وكان المدح، شعره على وعلب رقيقة، 

،العحلماء له أجزل الذي الرشيد ومنهم الحلفاء وامتدح به، 
العجلي،عيسى بن القاسم دلف أبي مدح سقن كثيرا وأسرف 

نهايته.سقن ذلك فتسبب مدحه، سقن الحد وجاوز 

المعاني،جميلة السبك، متقنة دلف أبى مقن وقصائده 

النواة،وتناقلها لسان، ضل على صيئها ذاع الحيياعة، بديعة 
مقنمدائحه إحدى عيرأن الألسنة، وروتها العقول، وحفظهّا 

الشوهي الؤشيم، النار-ؤن انتشار اكاس بين انتشرت دلف أبى 

جمعها،بأ للدنيا معادلا أا^،لف جعل حين كثيرا مالأ بها حاز 



ءءءةأصناأصحاتيها مهاق سادعاوهلأُ=

أآثره سج ذهبت ذهب فإذا 
صدرهن مهمأ الخورذ ذاد 

٧الوث—از إلا رأبت 
ضىاب الشأن دض ث

^٠٠٠ة أيائوارقضست 
ئنشاشصي نت حس

الزاجرهأذئ وصعث 
ايقوفي ممدي يإذ 

بهق، أطيمرح والصا 
ارخهساسمي بئرهموي 

حوزس—هدرن ور وغي

رثان مدرت أهودم 
نهقاتلؤا دئ يات ب

سهمالما دون ت فات

نلالشاب يس لا جارت

فكست ياء أشمت ذهب

ففقالت تلخى >قت 

—و٠١ى علوف ُن ميلق ف
جملاانمي دون ن مإن 

يذئرى النان بمامحس
بمبهمغن —و له ذص كم 

رهوط٣، هو واللوى ""راوهم
ودور0ي الشيب حنحكات 

ر0اشدى هت بلغأر 
يرْىغاعللمأمجخمء

مرهن مالي—الغ وذوى 
رهلمرذجثشجى ا ولم

شرهف—ارا رى ثلا 
شرهن مالأس يب ءاص-
نمرهو مبي ليي ويل

حذرهمن الأمن خلفا حزت 
هدرهي عالعقلا يرد لر 

ممرهى علوبم—ليي 
وثر،ى علوم قن قي

مْى علا حمراخ 
ورهصإق ي حلمارها ص

نورهن مألت ا مإذهي 
فرهن عاز الأبمت نح

رهوعق انمص نءتقوس 
محرهن ميس الكّاها آد 

كرمن مالقح يمس 



اصحابى■ساذهنات •سا>عاسلأم. ٠

محام—مهان عيشرى 
رئشأو ان قحطدا جذع 

رجلاوانل ن مداممحدج 
ي،يامهادأِث 

هبماثيذنا الهضم 
دىهلق مل

ماه_سبن منم—سحهو 
يمبور الأمايد ذ عف

اهواسفل ا فكفاه
م؛اكنعرت جمل 

ذلفو أبذيا الا إئم
فذلو أبموق اذا ف

١ادرى لت  ئي^^ل أاإ٠ 
فدتإن الأرض دراء ا ي

عربمن الأرض ق ن مم 
ٌه'''ءلذ مننمم 

ذلفا أ؛اه اغالث ص

ةلاصزيت لذ يوبأي 

غ—تضعن د> الرمت لو 

وردق الأمن اق ضدب 
رمخا حشق وف خن واب

زرْهن عاد المكمري 
رممضول اتْ—1؛ مبق 

رءعمن ماق الأفر عم
رهلخيذرا ق ا راساي

عقرهن مدين الاو وأن
مطرهن عالسوء انلاج ك

زهرهعن روض الام كابم
بممرْهضن مبب يا ح

مررهوى ثا وهنضف ئب 
محرهق ت أمئ

زمحضرهداه نين مب

مءى علذي الت ول
حمرهق الأرض أن غ—؛ر 

عنرهن مالسر ديل ون
حضرهإق ي يائيتن مب

رهمسخوم نيكمحسها 
ثرهحمن مالخلق ق جة ص

رهكن ماقلي اء اميي
١ت ئن حجرهن م^ ٥٤٢

وزرهي وف الخأين د ف
رهحمن مالأمن بتمث 





أصحابي1دتات ءسق ءءءءء^قءءء اتكلأم •سايع ء

منعليه وأسبغ ويكاهأه، شيما يقل ولم الط-ؤمب فتبعسم 
حسدتثر لم دلف أبي سقت السابقة قصيدته غيرأن هداياه، 
منواستياءه المأمون الحليمة غضب أثارت بل فقط، الآ.حرين 

قوله:

حللوهإق ه بائيبمتن عرب ن مالأرض ذ ن مكل 
رهوم،فخيكسهاية عكرمممرمطث 

يستعيرأن لابد الأرض وجه على عربى كل أن فهويرى 
الحدتجاوز إن بل فخره، يوم ليفاخربها مكرمة دلف أبي من 
عنهوخارج ما الصمات من عليه أضفى حنن دلف أبى مدح مقت 

سبحانه~ الله صمفات من هي صفات إليه وأضافا المألوف، 
يقول:وتعال—وحده، 

أطلالأهاء ل أنذب بالخزع ا أعا-يهأحزان صو حلنمي 
Jl؟،امول نوء ثثؤ رلم ه عارفنحي ب ذلف و أبلولا 

الوالخالعز سن انجد وتالي علموا قد عيان من الأكاوم ابن يا 
الحإل ال جمن الدهر وتنقل ا مترفام الأيول تالذي أنت 
الوآجأرزاق بفصت إلا أحد إل حترف مدى مددت وْا 

الالمأشنن محقكم زمثهل رامحه الييض فمسي نخطا تزور 
الأرموق فمحامى فْلر أرمال ا عمزمحاء أثنق خيلملف سان ك

المسالالمن؛ ذي مجن الأنامل ئشر امه مسالوت عمرات من ي،؛مجن 

لمأنه إلا مدحه سقن قصييدة كتب أمون المعهد و—قن 
فسخطالطوسي حميد مع أنسلها وإنما يديه، ببن ينشدها 
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المجليدلف وأبي الطوسي، لحميد نوه لأنه المأمون؛ طيه 
الحلفاءأبواب طيه أوصد مما به والإشادة مدحه عن وناخر 

وقال:، شديداغضبا غضب المأمون سمعها وحين الرشيد، بعد 

بالقبضوأمر ، دمه أسفك أو لسانه، أقطع لم إن لأبي لست 
الفرانية،الجنيرة إر جبلة بن طى فهرب وإحضاره، طيه 

لهقال يديه، بين صار فلما المأمون، إل فأخذوه به 

عيمس:بن للقاسم القائل أنت اللصاء: يابن المأمون•' 
حضرهإق ه بائيسن رب عن مالأرض ذ ن مكل 

ر٠مفتخوم يكنسهاية مكرمك ميممتص 

أميريا له: فقال ، منه ستعيراككارم ممن فجعلتما 
عر~ الله لأن أحد، بلكم يقامحس لا بيت أهل أنتم المؤمنين، 

عنيمثوإنما لنفسه، واحتاركم خلقه، طى فضلخكم ~ ~وحل 
٠وأقرانه القاسم أشكال القاسم، —قن بقولي 

وشركه،ضفره بسبب دمه استحل المأمون أن وذكر: 
عر— الخالق صفات من هي صفات دلف أبي إر وإضافته 

استحللست إني  ٠٠طيه أدخل حين المأمون له قال فقد ~ وحل 
ذلك-قن وإدخالك طلها، العرب طى دلف أبا لتفصيلك دمك 

_قتبقولك أستءطله ولكني وعتنبه، الرسول آل وهم قؤيسا 
تقول:حيث وكفرك شعرك 

حالإل حال من الدهر ومحفل ا مترفام الأيمحول الذي أنت 
الوآجأرزاق بيت قضإلا أحمد إل طرف مدى مددت وما 

٥٩١^
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—عزوجل — الاه إلا أحد ذلك على يقدر ما كدبت، 

لسانهحرجوا فأ ، قفاه من لسانه سلوا القهار، الواحال ائلك 

فنزف، الحنجرة، جهة من لسانه اقطعوا أي ر فمات، قفاه من 
مات.حتى 

قتلهإر المأمون لقمت، الغيرة أن نشك فلا يكن ومهما 

والتشبيهاتالبديهمة، اف والأوصئالجميلة، القحيائد وهويسمع 
شمائلعلميهم وأسيغ ممدوحيه، فيها وصيفا التي اللائمة، 

جبلةبن على فإن وليلك فيره، ث تمال وغيرها الفخروالكرم 
والحسدالغيرة من جوا كونت التي قحيائده قتلته العكوك 

لشاعرمأساؤية نهاية ووضعمش الؤلأك مدراج إر استدرجته 
(.)٥٩رقيق.
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تجاؤزوقته4وت 
n_(٠ يعيلادماص)ئا 

لونلالعباسي المحير شعراء من دالآجاء اشتهر ممن 
بنشم بن سليمان بن رنين بن علي بن واسمه الخزاعي، 

وأقام_قتالكوفة، سقت نشأ علي، ؤيكسأبا الخزاعي، خنيمة 
الأهواز.فرى إحدى الطيب ضة  '4rومات بغداد، 

الكبارالشعراء من ؤيعف الوليد، بن مسلم ليد ثلمي 
إرفيها يغلو أنه لولا والصادقة الجميلة الدائح وله الجيدين، 

ونسيبهرقيق، الغزل —قت وسيجره المتبعة، السنة عن الحروج حل 
عناليدمة والمعور الجميلة، الميالغات، بعض ؤيضتنفه سلس، 

والعاطفة.الحب مشاعر 

بالجومولعا اللسان، بذيء حلطكان: ابن عنه قال 
عنهوقال ، دولتهم ي الخلفاء وهجاء الناس، أقدار من والحمل 

وقال، ايجاء قبيح اللسان، حييث ضان البغدادي: الخ۵لس، 
والنفس.اللممان حييث الشيعة... غلاة من الدهبي: الأمام عنه 

،شيء عن يرضى لا هجاء نافما بفحلريه يوعبل نشأ وقل 

،بهماكلما والثلج، النقد إر ينقاد أحد، مدح إلى يرتاح ولا 
علىساحطا حياته طول قلل وهطكدا عنهما، يضث ولا 

الدينالأفراد أشخاص يهجوه حمينا، البشرى الجنس 
:مثلا فيقول لسانه، فيهم يبسمل 
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أحداأرى لا ولكن كئثر علق ا أكحهبن حص تح لأفإئ 

سوادفقضى الطبع ._قن جفاء الناس وغض4 إل جمع وقف 
صحبة-قت كوكب كل نعمت مشردا الأفاق يديع أيامه 

عمرهأكثر وطوى واللصوص، اسرق، اع وقط!الممعالمك، 
الكبارأحد قبضة يقع.ؤت أن حشية العيان عن متواريا متخفيا 
السامإر المراق من الطريق اعتسف وقد هجاهم، الدين 
ولمدمه، يندر عدوا بلو ضل ث فتحك فارس، وبلاد ومصر 

.لسانه حبث من مأمن سقن أحدا بدع 
حتىترهيبا ايعاء سمحتخدمون الدين الشعراء من وهو 

منوالأكتساب الآحرين، من اع الانتفمراده.قت إل يصل 
لهاجتماعية سياسية ورسم له، مهينة مكانة ووضع حيراتهم، 
قصيدةينهلم ضان أنه عنه حاء ولدا ومكانة، هيبة تكسبه 

جعلهاأحد على غضب فإذا معين لرجل تخحييصها دون اJآجاء 
الركبان.فتممحيربها أذاعها ثم فيه، 

،ليا حدا يضع لمن نفسه يهب جعله للهجاء حبه ؤيظلهرأن 

علىأدور كتفي على حشبش أحمل سنة حمسون لى يقول: 
سببعن سئل وقد ، ذلك يفعل من أجل فما عليها يص-لبني من 

علىإلا بهم ينتفع لا الناس أكثر وحدت فقال: أهاجيه كثرة 
يخفلم إذا ، مجيداكان وإن بالشاعر ار يبولا الرهبة، 

شرفتهمن وليس محاسنهم، من أكثر اس النوعيوب شره،  اثقاكوفضحته غير>، أو،س^^^^رص رآك فإذا سرق، بشعر 
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.شهه عش 

السوداؤية،واكظرة ة، العراوبسالقاسمة لؤذه ا ؤتبع

الحليمةمنهم كثيؤين، هجا فصل بالسر يطمح الذي والتوجه 
طاهريد عاش الأمؤا محمد أحيه بمقتل ذكره الذي المأمون 

فيقول:أقاربه أحد الخزاعي 

جاهلخطة أمون المأسومي 
امثلمالخلائق ام هعلى نوق 

طلأثه_اهت نساك_رات إن 

نماأي كحلم جهلم^ تحسن لا 
سوصمذين الوم القن مإي 

هلخمولطول تمل سالذ رمحوا 

وخفف كرم ن مكم 
سلهموليوضل ان عنابن مثل 

هخمولطول د بعبذكرك شادوا 

محمد؟رأس الأمس برأى مجا أر 
المرددرلوس ى علاخمال ترو 

تصعدإ اهقا شيدلل خق 
الأمويلعاب عن لعاتلذ فاكئف 

نيالأمل جهمثل الشايخ جلم 
بمقعدوشركاك< اك أخقلت 

الأوهدامحسض س وامتمذولأ 
القمللذيد دنه يا أضحى 

مخئد—ل رمق مروان مثل أو 
الأوهدالخضيض س وامتمذوك 

يوعبلأيبغض وكان الخلافة، تسلم حين العشمم وهجا 

فقال:لسانه، لطول 

صبْكةةب الدين لسان بكى 
هدايةذا يكن ب ام إمحوقام 

زبععينه من الدمع بقرط وفاض 
ذنبه ليس ولدين له فلس 
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القافةك دونت خجبميا انمبمد حجسي ثن لنمري 
ةبالدامتأتاك ماء شاب اخجوراء من ه—ا محارص 
الخالةها مظلن عويمال ثر المونم-يا سمع المنمم 

شنيعةمتذعة يأبيات لأمه فيها تعرض بثالثة وهجاه 

٠٠فيها قال برابعة وهجاه ، هنا ذكرها يستبح 

ةوالدالتي الآرض_لازح ل مجالك ي مبا مبهمكم مالت 
..(.و).مبلمي إذا ي حقنما لكم نمرق م فلطرا 

يم دارهوتلكها يمه ي علمدارا دع فالوا ق

الماسمع مسرته ؛قت يعيل.اتخذه الذي البدأ لؤذا وتبعا 
ممندأرية وحوادث ، طيدية ككبات يتعرض أن لابد كان 
يكانحينما العبامس بن إسحاق به ضاله ما ذلك ومن آذاهم، 

والمميفبالنطع ودعا عليه، فبيض فقد اليصسرة، علص واليا 
وحلفطوق، بن مالك هجاء مقت قصيدته طأنكر لقتله، 

ررواستل وبكى ، حاقد من وشاية أنها وادعى الطلاق، ب
شهرولكنه قتله، عن فعفا يتضؤع، وممار الوالي، من العطف 

فهربساJيله، أحلى ثم موئا وصربه بالسوط فدعا به 
الأهواز.إر 

طلبهه وجد طلبه مالك، إل الأبيات بلغت حثن  ٠٠وقيل 

فأرسلاس العببن إسحاق واليها وكان البصرة إل قهرب 
يغتالأن وأمره سما وأعطاه ، مقدامارجلا طوق بن مالك 

(٢٢٦٥
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يبحثالرجل يزل فلم به، يظفر حينما يجده كيفما ثوعبلأ 
رأسيا بعضاز قدمه ظهر فضرب ضة وجده-ق حش عنه 

شعرهكتب أن بعل الثاني، اليوم من فمات مسموم معدني 
(.٩٦). الممعية النهاه تلك النفك 
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سطرفاولا جزلا ا نحكنلا 
اشاوميكن إذا قرفا 
كلهاربينه ءسمحت لو ويود 

ةخلعالس انجي ع تربوإذا 
خنهتهاحكا ضتبمسم وإذا 

أبصزتعئ بالخثر أصحت لا 

ودامحمةحاودا نسولا لا كه

ونميادثا ش ا القلابمز ذك
داوثريصحفه اد إيو وبم

روداقأبجه بمي وخلت ضثئا 
نززرداربه ف—و تعج- رقا ش
وداالمسوالضان اخن اشلق تال

يهجوه:وقال الجهم بن علي به شمت لواد أبي بن أحمد كلج ولما 

الأمنخيالك سوى محك س يب 
هاكلا الريبمصرعك فرحت 

طلم—هفسد ف س مجالكم 
أحلفاماا كابيم همم ولك
هاأرملعمعشر كربمة م ولك

تفرجواالمجون ي ارى الأمإن 
يجدفلم الهلمب لمصرعك وغدا 

وموجلامعجلأ وان امفدق 
ادائنبك ذي الفابك زال لا 

ادبوسسثمهدا راش الفوق ف

ادبمعا موقهم حمان كس 
بالإسعاده فيتحدث لا كي 
الهائيالطريق عن نحد حق 

ادالأيي أوثمت ومحدث 
وادالعمواكب أممك يا 

ادالرتحياله داكك دواء ل

بالرمادرش العرب واف 
الأولادبوت المفل ولجمت 

وذكرهوشره، الجهم بن علي مذهب الناس —ق شاع وحين 
وأبعدوااس، الننحاماه وعدو، صمديق من بسوء اس النكل 

إربغداد عن فعرج الكراهية، له وأظلهروا وحفوه، غنه 
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بقتلهوكلوا كلب بني من الأعراب نفرمن طيه فخرج الشام، 
قتالأالفرJمان قتماتل إليه فتسارعوا مهجؤيه، أحد من 

احنحديكلون وبدا الغلو، ليلة من قتلته بطعنة فأصيب ، سديدا 

(.٩٧). االؤسف والسر الأليمة، النهاية لنفسه 
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اثصرأبي في اسحة 
ه(٢٥٠ادواسر)س-

اشعبد بن المحامصن أحمد، بن محمل العباس هوأبو 
بنالطلب عيد بن الله عيد ين علي بن الصمد عيد بن 

نقلمللأحيار، حاففل أدبب، شاعر يحمدونا، اللتب العباس، 
جيده،الشمر حسن بأنه ووصما عمره، سني أول مقت الشعر 
الخلافةاiتوكل ولي أن إر غلام وهو الآ٠بن، أيام منذ نظمه 
حليناوكان فاشتهربه،, الحمق، إر وعاد الجد، ^، ٣٥

ئم، هاشم بني على عار هدا وقال٠٠ المأمون حبسه هزالا، 
أطلقه.

وذسب4، الرشيد حلافة من حلت من؛ن حمس بعد ولد 

،بالجل عحمره ٤ شاعرلكان لكل يكسميه ما أضعافا بالحمق 
إذ، كشرامالأ المتوكل أيام مقت وضسس، عظيما، نفاقا ونافق 
فمالعصره شعراء على تمر بأوصافا ؤيصمفه يمدحه، كان 

يتوقعه.لا كان ما هباته من 

أحولولا عين، لكل منه أحفثل أر لم قالححذلة: 
،ه سل ها وهويعملإلا صناعة الدنيا مقت يحكن ولم ، شعرا

ووالأمراء الحلفاء وأحلاق المنادمة منها ، اكتبوصنم، 

يمدحكان غيرأنه . الرقاعات وحاوي الحماقات جامع 
الهاية،إر فقاله شعره، برضيلئا الملولثا ؤيهجو ، الحلفاء 

يأحتقرونه،لكانوا الناس الحليمة عم ابن أنه وعلى 
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له،التوكل ته-ريب من عجبهم عن فضلا منه، ودسخرون 

وأهله.قومه على نقيصية وهى 

بسسعيرأن ، فاسمشا لكان فقطي حمقه إل وبالإضافة 

فيه،متأصلة ليسمح الصمات هذه أن يؤون عاص-روه ممن الؤواة 
ولذاوالفعل؛ القول هذا مثل لهمواج آنذاك للكسب يفتعالها بل 

والبرود.السخف ث المثل بشعره ضرب 

العبرسرمزرأى،أبا رأيمح يق-ولأ>حدسمامحمروه: 

بعضله فقال لايكلمه، وكان صالحا، شبحا أبوه وكان 

بماتعلمون كما فضحتى شال؛ ، ؟ ابنك هجرت لم إخوانه؛ 
ويؤذيتى،يهمسى حتى بذلك يرضى لا نم بنفسه، يفعله 

٠منى النامس ؤيضحك 

ميلليها:قال التي المأمون قصيدة سمع وحين 

بوعقف* كو،—rI —ة فف إلا الخ—ب ١  —
قالألا الأدب، وأساء وأحعلمأ المأمون كذب العبر: أبو قال 
ثقلت كما 

^٤إذا ي ويلا حمبُفيفلمي اخاص ون
(••••أكر)••••ب إذا ب الخضي مبا وم

(•••••)••••ن مهه فنجم.ب.( ••■ب • رح)•••يطل! وإن 
منعجبا فقال: ، ؟ ترى ضيف صاحبه: سأل ثم 

يديفأبل لا؛ تقول أنك خلنست العبر: أبو قال ٠ العجب 
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همتنرئ قن مبزاك كحت ا لثمعلمه جعلت قد كأنك 

علىيصحير لم وقوله سلويمحه —ق سمخفه أن ؤيخلهر 
غيرمرةصرح فقلل والوقف، النهج إل اتل بل فقط، شعره 

هجاءإر ذلك واسوح محقه طالب أبي بن سي ببغضه عره شه 
أشارتغيرأنها المراجع تذكرها لم قبيحة، بأشعار العلؤيين 

ليؤميالكوفة إر يوما فرج ورضاضتها، وسحنها قبحها إر 
عليمقن قوله فتذايمحرمعهم الأشجار، .-قن أهلها من الرماة مع 

وأحرقه،فقتله الصوفيين أحد فسهمه طقم طالب أبي بن 
)٨٩(.٠ الأبد إر صفحته طؤيت، وبدلك 



٠اصحابها تت ءساق ءء^ءء^^ءءءء م|ا)عاتضلأهم تع 

ومحوتبديهء 
_(U-WOاثمي) أبوضتان 

العبدي،الهرمي حرب بن أحمد بن الله هوعبد 
منوالأدب، بالشعر عالم حافظ، رواية همان، أبا ؤيكش 

،وغير>، الأصمعي عن وأحد بغداد، سكن البحيرة، شعراء 
للمسي.شرابا الحال ضيق مقترا فقيرا متهننممحا وكان 

الواثق،زمن ه عاش العباسية، الدولة شعراء من يعد 

طبعه،بحدة تحيز ارآجاء، فاحش اليديهة، سؤيع وكان 
ولهوسبهم، اس، النأعراهش شنتم إل تحوله وسرعة وجرأته 

الحميلة.الأشعار بعصي 

بقوله:لواد أبي بن أحمد الجنوب أبي بن مهموان مدح 
اديالأعرغم على ة ومكرميد كل نزار ازت حكد 

ادإيو وبممحدق هم ومحاضتنضمار شلس
لوادأي ن بأحمد ا رمحا ماء والخلفاف ومول 

ادياكوم يإل ود بموجوص قهمثر ق هم كمثلوليس 
اديهيرات الخإق دي ومهعهد وولاة مرمل ي ن

قال:المهزمي الشعرأبوهفان هدا سمع ولما 



^iSكسقءت1تسبجا •س،رع)سلام^

المسالادات مالأرض ل- م وهزار نى علاخوين للفكل 
إي—ادي مبدعي ن موبرأ ا ماء والخلفاف ومول 

لوادأي ن يأهمل بدعوة رت أقإن اد إيا ما وم

هذامني مابلغ أحد متى مابلغ لواد: أبى ابن فقال 
لمعقابا لعاقبته عليه أنبه أن أكره أنى لولا الهرمي، الغلام 

عؤوةفنقضها لي كانيتا منقبة إر جاء بمثله، أحد يعاقي، 

•ب

عنه:حجبه حين الجهم بن عائ يهجو وقال 
الأصحابوتحجب العسل يدئ ؟ حجساب مأ عليا درك أعالمآ 
رأيأم لث برأيأم لثا ءاذنهذا 
مدهور أمإذا الشريم إن 

والسوابانمي ءلسسلث، ذا ه

ابمرتأمره فه عليت غل

ميوان؛بن، الفضل •4 ؤمحقول 

اذرالفالك__ون ره حم
تأخة لثه كان

باهلة:بني يهجو وقال 

والالنه وجل، ولاح 
ادرما آثارهفكل 

ربالعكك—لأب وأمذكم جكم كلنجي يل أباه
المبهذا لوم من الكلب عوكا اهلي با يللكلب ل ءٍولو 



mS^SSهنئتااصحاتي مهاق ءةء^ءةءء^^^1 اثكلأم سماؤع ^

فرس،على جماعة فرأى بغداد طرق بعض همان-فن ومرأبو 

يقول:نشأ فا 

دامهي رحلن مي ورجلون الأرذلركب د ئارب أي
الناسبمي ل فأرجوإلا هم مغلا حاملمكن إن ف

بهذرعا ضاق أن بعد مهجؤيه أحد يد على نهايته كانت 

(يقتل.)٩٩ولم مات إنه وقيل؛ تباعا، أرسلها الش وبْمدائاوه 



تممتااسءهاذها■سانت ءءءء^^^ءء^^ *سارعادهلأ|ر ^

>إخصلالأفوو
أبواسي)...;س(

عباسيشاعر طرخان بن اس اللبهوأبواكبمي 
س—ؤيعأنه طباعه ومن ، اليجاء فامش ، الداليهة ^مرJع 

ومدحو ومج مزاح ذو ، وهجوىأ الناس أعراهش شتم إر 
والقواد.للخكاء 

آمونواالوالأمين الرشيد مع ار أخبه لمت يكان
علىوهجاهم والأكابر، الوزراء ومدح ومدحهم والعشم، 

لمله: قيل عيرموزونة. أشعاره كثر وأ والتطام،، اللعب، سبيل 

وكان؛ __ لا ما أقول لأني قاوت بمس؟، 
ولكانهجاه. لأنه العتهيم •حبس ه وتؤهن عمر، قد 

دولةإلى وعاش ، سنة عشرة ثلاث ولي النحيور خدممت يقول: 
المعتصمم.

يحيىأسيرمع كنت الزهري: المعتمر بن ^م 
واقفالينيغي أبو فإذا وجعفر، الفضل ابنيه وهوبين خالد بن 

فاستشرضفال: ، زهري يا زهري يا فنائي: ^^، ٥١١على 
فقال:إليه 

شراءزي رخيكراء هي وبولاء را عشك الوامحيت ص

مذاأفً وجعفر، الفضل إر فالتفت، يحيى، فسمعه 
أبوجاءني الغد من كان فلما ، ؟١ يحاسب أبوالينيغى الفعل، 



اصحابى■ءسذتنين اتكلأم مائع ٠

بالأميسنصسك له عرضت الذي هذا ما ؤيحك فقلت؛ الدسنى 
حتىالبيت إلى صرت أن إلا هووالله ما ايسكت، ، ؟ 

كلووهبني جعفربدرة، ومن بدرة)جرة( الفضل من •جاءني 
٠يضفينى ما مطبخه من إلى وأجرى ، دارامنهما واحد 

وابنوالوليد ا أنمضست، عمران: بن محمد وفال 

إريقيطل( بن مالك بن الله عبد وهومول ) الشاعر الدرقي 
فمنالشاعر، أبوالينبني فتلقانا الأيام، من يونا الط-اق باب 
نسخرأن خت لك هل الدورقي: ابن لي قال إليه، نصل أن قبل 
الفحش،سردع فإنه تفعل، لا 'فقلت: ، ؟ ساعة الينيغي أبي من 

مالقول أن عممي وما فقال: ، ان اللسمحييث اليديهة جيد 

الحرضن:هدين فقل منه دنونا إذا ولكن بشيء• هجانه 

نمإ"وء حموز عجي الخغأي وذ عجم
منممبنظر الدورقي ابن إر فنظر ذلك• قلت منه قربنا فلما 

علىفقال - قوله من والبيت فعله من ذلك أن علم وقد " *
يتفكر:عيرأن من بديهته 

الخهميو)س-(أبي 

أصفروقد إليه فنظرت قال: الدورقي. ابن إر بيده وأشار 
.الشقاء؟ فأين قال؛ ، ؟ تفعل أن أنهك ألم فقلت؛ • لونه 

اسالنبين انتشرت التي المستملحة الأشعار بعض وله 
قوله:ذلك من مجالسهم سقث وتداولوها 







mاصحابها |وت1ت ملهاتق ء^ءءءءءءء^ اتضلأم •صإيع تع 

حاتطكتبت عادة 
اس)ا^ىصه(ابن 

مزأصليناشاسبنجريج، هوأبوانمس، 
من، ظعركديرمصل الؤومي، ابن طيه ظب ولذا رومي، 
ولدوالمتنبئ، برد بن بشار طبقة من العباسي، العحير شعراء 

أمه.سمرفكفلته وهو أبوه وتؤهن بغداد تقن -

ووصث، وروايتها الأشعار قراءة إر عمره مقتبل تقت - اتجه 
ولوعاكان إذ عصره، ئقافات طى واسع اطلاع صاحب، أنه 

جرىأن لبث وما ، جديد كل ثقن - والبحث والتعليم، بالقراءة 
عتلماءهم.ونال ووزرائها الدولة كبار فمدح لسانه، طى الشعر 

النظماحبا صمالمشهور، الشاعر ت حلكان ابن عنه قاله 

ادرةالنالمعاني طى يغوص الغرو-با، والتوليل العجيب، 
ولا، صورة أحسن تقن - ووبرزه-ا ، مكامنها من ^^متخرجها 

٠بقية فينه يبض ولا آخره، إر يستوب حش العض يترك 
هجاءوكان سره، تقن وأبدع-، الوصف، سقن أكثرشعره 

يتطيرالمزاج مضحلرب ضان إذ هجوه، من أحد يسلم يكاد لا 
عينهتقع لئلا يبارحه لا أياما بيته لرم وربما القيح، مشاهد من 

أحدبله جار طى 
آمه،فقده بعل يتكثيرا عبسيت، ثم قليلا الحياة له اينسصت، 

الكبيرثنالأثر لذللفا يكون وقد وأولاده، وزوجته وأحيه 
النشازم_قن المتقلب، عبا،ط^زاجي الحدالنفممي ه تيثؤين



=ء=ءءءسادعاJاهلأهم ء

ولسعةعنده، ذلك مؤهلات لتوافر ابياء فن ث تميز والتطير، 

المجائيةالصور تركسا سقن وإجادته تصؤيره، وقرب حياله، 

إبرازعلى شورة'فائقة مع البليغ، التهاكمى والأسلوب اللاذعة، 
ساخر.أسلوب سقت والنقائص العيوب 

شعراءبه أتى ما كل من باشنع أتى إنه: عنه قيل 
المرزدق،ولا جرير، ولا الحطيئة، لا يدانيه لا بحيث ارآجاء، 

يحويقاتما يكون فقد مميفتين ضيف وهجانه ، ولا.^٥٣ 
المفتعل،الأعراض وهتك الفاضح، سث فيه، البالغ الاقداع 

سقنبالغ وقد والاضحاك، والسخرية ينشف زاهيا يكون وقل 
الألفاظ،سقن وتكلفه الأفكار، ثن تعسثه حد إر عنده ذلك 

الآج-اءأن بسبب ذلك يكون وقد الساخرة، الصور ورسم 
قصائدهيقرأ ومن ، إيلاماالبياء أنواع أشد من الساخر 
العحيبى،ومزاجه الحادة، نرجسيته طبيعة يدرك ايجابة 
كشرفقد Jفإكيره، وتسرع صيره، وقلة المتوترة، ونفسيته 
الحاد،لسانه من أحد يسلم ولم خصوماثه، وازدادت، مهجووه، 
يلبثما الونيرثم أو الخليفة يمدح تجده فقد اللاذع، وهجائه 

واضحعنده وهدا شانه، من ؤيقلل قدره من ؤيحط يهجوه أن 
بينوالتدسارع الكسثيرة، السيامسية ات، للتقليوئييرنحلرا 

آنداك.الحاكمة التيارات، 

كونتالتي هي وهب آل أسرة مع علاقته أن ؤييدو 
السياسية،الحياة أئرسقن لها ضان الأسرة فهده نهايته تفاصيل 

(٢ ٢٨٥



اسطتياتنعت ءسق  SSSSSSSi^سادعاسلأُ ء

مدحهمنجمهم _J وحنن قديمة، علافه بها الؤومي ابن وعلاقة 
سليمانبن الاه عبيد منهم وخص كثيرة الؤومي ابن 
الدولة،لأمور كاتبا وكان الوزارة، استلاس بعد وهب بن 

الحسنوابنيه وهبا، أخاه مدح ا كملشزونها، ومديرا 
بلوJقرده، الؤومي، ابن على يعطنا القاسم وكان والقاسم، 

معثت4.أمور ليدبر راتبا منحه 

الحياةمن وتدرمه اليومي، ابن شكوى كشرتا وحنن 
٤أرر االتدكاوييواله لته، شيكا بلكثرة وأبوه القاسيم ضاق 

عليهمافعتب( إبعاده، وحاولا النوال، ث المل وإلحاحه ، العتياء 

وازدادبه، يأبها لم غيرأنهما كثيرة، قصائد ق - الؤومي ابن 
فلميسعطمهاما، فأخي ، العطاياعنه منعا حين سوءا الأمر 

يقول:المريارلآم، الزعاف الأجاء إر فتوحه له، يسإتجيبا 

الهراسيوق كن قد همم بما عط ونحاض اكم دنبملئم تركنا 
اهدالشق ه مدمومظوم عدت لفد حظوظا منها ٣ لئن 

داخاماس ملمن رعريقنوها القلي لمه منكم جئوثا مموتمم 
ا-يلامدبمم صعر على محضم معشر ألمس بالخود فخرت فان 

زاويالبطون نحوي لما ميد رأنمم ا ملوكا فبمسميتم 
خاكن مبمحي أولاد كانئم حوركم س اه؛ أذئوغم 

القلائداملأت حملخ؛ركم ي تمنا أعناثأن و فل
واردالمتل ننلألئ كئم إذا ام حترنحي وهب آل مق 
جاحدكل غمرها ي وغرقتم حمؤ ارب مشمن دذممونا لقد 



sssssامحابها مل4اذتتلت الملاممائع ^

ومعمالص—لب ن ديوأحسم 
جضتالخيمات ان كU رإبطال 

ونهممفوذم لنا وقلكثم 
افزأظهرتمسنمص ض 
صدوركمبضيق أضحت سة لكم 

بمحللكمراكتستم سارا كسم 
فزرالمانكم مزالت م  ۵٥
مأكمآقأعدى كان وهما أن ولو 

ييباكأسمح العافن على لفللت 
هجيينق ى ابمتلسمي وهمل 

مساجددم وهأعمار بمشيي 
1وذعاوز لكوبمسا غنرة 

مواعدرمسع يذل 
الوالدخث تمديق على دليل 

درحاُنش كل من مرآة 
باليير غباتا علكم شارا 
ماجدكل على أمانا يجدد 
بالأوابد)...( جود من الخل على 
دالرواعاليارقات الهاطلأت من 

فامدكل من ياكارات مياخد 

مجلسيغشى كان أنه فيه جاء فقسي مقتله سبب أما 
الونيرويكان العباسس، التسال ونير الله عبيد بن القاسم 

متوليإر فاوعر بالفحش، لمائه وفلتات هجوه، من يخافا 

هلعاناالونير مجلس ؛قت فأطعمه.بالسم، يقتله أن طعامه 
لهفقال ليذهب، فقام بالسم أحمى ألكله فلما ، مسيموما 

بعثتنيالذي الموضع إلى فأجابه ، ؟ تذهب أين إلى الونيرت 
٠٠اليومي ابن فأجابه ، والدي على سلم الونيرت له فمال إليه، 

فمات.النار إلى طؤيقى ْا 

دعاالعباسي المعنشم ونير ملوان بن الفضل إن وقيلت 
سقنفافتكره النومي، ابن يدع ولم صنعها، وليمة إلى أناسا 
ب|دسفيه طبقا له وضع ، حضرها فلما حلفه، فأرسل ، آحرها 





١ •سا}عاواهلأ٠ُ 

اثموتجئتأ 
ادءلأج)إ؛مأ-بمس

إسلأس،فيلسوف الحلاج، منميور بن الحسين اسمه 
زمرةسقت آضون وعده ، والرماد اكسدين كبار ث بعضي؛ عده 

،فارس بلاد من البيضماء بلد٥ من وهو ، والملحدين الزنادفة 

أحدالجنيد الماسه؛ أبي ليد وولسو العراق، —قت بواسحل ونشأ 
الدات؛قن .المطلق اء الفنفكرة نساروا الدين ، المنحيوفة أئمة 

رغبةإلا ورغباته صماته المتهيوف عن تنفي• الش ، الإليية 
منشيء كل عليه تملك التي الربانية الدات الإنمحاء-4 

الموهمة.وعباداته تجاوزاته عنه وأحد لازمه وقل أمره، 
سافرش؛ كاملة، سنة فيها وأقام للحج، مكة إر سافر 

السحرشيؤع ورأى ، ١^،^* إز وصل حتى عديدة بلدان إلى 
بكرأبى المشهور الطبيب على وتعرفا فيها، والشعوذة 

علىوتعرف بالقراميلة التحق الأند من عودته ويعل الرازي، 
أحرى.مرة وحج مكة إلى عاد ثم؛ ، وعقيدي؛ آرائهم؛ 

ؤييشرينشرأفكاره، وبدأ بغداد إلى بعدها انتقل 

تحملما متى الزاهد أن ؤيوضد والزهد، التقوى 4 - بارائه 

الصماءإلى سيصل نفسه وجاهل وحالي والألأم، المشاق 
آملافيها، وتحج المضنية الأفعال على ابر مموإذا الكامل، 

—ومار سبحانه ~ ~الله حلقها الش الأمية الصورة حقيقة تمثل 

منزل4 مووالحي- ليصبح امتزاجي^^^، بالحق بمتزج فإنه فيه 



mSm  أصحابي1دتات ضاا4اذا ءءءء.ء^ءء •سا)عاأكلأ|ر

أناو الحق أنا الشهيرة: عباراته ردد البدأ هذا ومن واحدة، 
إراوك_شرين حت دفمتي الغيرالله الجبة اسقت مو الله 

سنالفقهاء وحرض بالزندقة، المعتزلة أهل اتهمه وقل تكنيره، 

سنوات.ثاني سجن حش عليه الدولة عصره 
الغرابتهونثرا؛ شعرا ا بهائي نلأفكار قتل وقد 

يعرضالتي الأبيات ذلك ومن عصره. مفكري عر وشدوذها 
يعتقدإذ وحاقه، — وتمار سبحانه " ■الحالق سقت نحلؤيته فيها 

بسبباد الاعتقوهدا حلقه، سقت يتجر ال" تم"" الله أن 

)وهواللاهوت سقث الإنساني( النوح )وهو الماسون باتحاد إيمانه 
بصورتهتعالى"■ سي4ضنأنطهرالأه~ الإلمي( الؤوح 

ذكرما سبب هو هدا أن ؤيظهر الإنسان، ومنها مخلوقاته سقن 

ورأبتإلا شيئا رأيت ما الشهيرة: عبارته يردد كان أنه عنه 
بقوله:النظرية هده نشر وقد فيه الله 

بالثاقه هوتلا محسا مر وته نامر أهلهن مجحان م

والشاربالأكل ورة صق ءلسساما ه لخلقسداا م؛
بالخاجبالخاجب ة كلحظه خلفه عايد لقق ح

وكيانه:حسده أجزاء حميع سقن الإمي النور إشعاع يصث وقال 

انالأجفي دموع الجري مقل نحري والقلب الشغاف بين أنث 
الأبدانل الأرواح ول كحلوادي فجوف الضمتر وتحل 

\ذك1>إئ خفة حركعأنمت ص ن ميس ل





اصحابها■ساذتنئه مأا>عاواهلأهم ■

أبيالقاصي أن عرفا حين القضاة الحلاج حاطبا وقد 
يجمعوصار يده، بخط الفتوى وكشبا دمه، بحل أفش قد عمر 

يحلوما حرام، ودمي جس، خلهري فقال: القضاة، موافقات 
الإسلام،اعتقادي وأنا الأئمة، سحه بما علي تنألوا أن لكم 

وبقيةاJراشالين، الحلفاء الأربعة الأئمة وتفضيل المنة ومدهبي 
ولي— أجمعين عليهم الله رضوان ~ الميحابة من العسرة 

ولم، دمي —قن الله فالله الوراقين، ث موجودة المنة —قت كتب، 
أنإر حطوطهم ون يكتبوهم القول، هدا يردد يزل 

وحملالمجلس، من ونهضوا إليه، احتاجوا ما استكملوا 

المجن.إر الحلاج 

—ق؛ضده مسيئا دورا أدت المهود بعض شهادة أن ويروى 
أصحاب،من المهود بعض أن وذكر محاكمته، 

الحلاجأن فشهدوا الونير، من التهديد إل تعرضوا الحلاج 
باللهأعوذ وقال: وضدبهم الحلاج، عليهم فرد ، ادعى

وأكثرالله، أعبد رجل أنا وإنما النبوة، أو الربوبية، ادعي أن 
الوجعل ، عيرذلكا أعرف لا الخير، وفعل والصيلأة، الصوم له 

السبحاك، قول: من ؤيضثر والتوحيد، المهالتين عر يؤيد 

الأنه ر، فاغفر نفسس وظلمت ، سوءاعملت، ، أنت، إلا إله 
.أست، إلا الدنوبا يغفر 

تدعيفصرت النبوة تدعي طنت، ه: لقيل وقيل: 
الجمع،عين مدا ولكن الربوبية، أدعي ما فقال: الربوبية، 
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واليدوأظ الك، إلا الفاعل هل 

إررضها الوؤيرحامد إر الفتوى القضاة رفع وبعد 
أزعجمما ثلاثة أيام القتدر جواب وناخر القتدر، الحليفة 

ضث~ القتدريمثوجا4 الخليفة إر فكتب ، حامداالونير 

خطورةوعن الحلاج، على ؤيحرصه القرار، على بالوافقة 
سقييالخليفة جواب جاء وحين آرائه، وشدة أفكاره، 

الشرطةصامجه إل الحلاج ومنم بدلك الونير ففرح الحئيم 
الحكم.فيه لينفي 

سياسيايكون قل إعدامه قرار أن ذلك من ؤيفلهر 

الونيرمن واكءريضية الكيدية فالؤوح ديتي، أنه من أكثر 
بسببذلك يشون وقل مقتله، إر أدت بالحلاج للإضرار 

راحالتي التناحرة، الإسلامية الفرق أتباع بين الستمرة الصوب 
ومفدمحرJهم.السلمين فلاسفة ضثيرمن ضحيتها 

والدعاء.بالصلاة إعدامه ليلة أمضى الحلاج أن وذكر 
ثلاثةرجليه ؤق ، متجثترامشى ليضلم، الجدع إر خرج وحين 
توأنشد ، قيداعشر 

فالخبمن ميء شإل وب منسهمثر دبمي ن
يفبالضيف الضفمل رب يشا مثلمم—مائ 

والمث_سيف؛__الغطع دع_سا اس الكدارت فلمسا 
فالصق السن ع مراح الرب يشن مذا ك

قطعيكثم يداه، كيلعت ثم سوط، ألفا ضرب أنه وي>روىث 
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دجلة،سقن رمادما وألقي طته، وأحرض رأسه، حر ئم رجلاه، 
حراسان،إل حمل ثم يومين، جس>رثلاد على رأسه ونمسا 
يكتبكنترى ألا بعداي سقن ونودي الناس، ليؤاه هناكا به وطيف 
تباع.ولا الحلاج 

ووكم4جيدة، بداية له أن ال-اريخت كسا ذكر-هت وقد 
تعلمإنه وقيل؛ فقتل. السحر، وتعلم الدين، من اسلخ ئم تآله، 

أنافقال: وهوبالأمواز، ف۵دارإرالآمي٠رمعرانمولأ، السحر، 
كاتبكعلى وأرد شيقا، منها تنضر لا حتى القطوعة يدك، أرد 

وأفتالماء على أمشي ئم بها، يممر مى الداهية عينه الأعور 
له:قال ثم فقحلمت،، يده بقطع فأمر ، فعلت قد قال: ، تراني 
فقلعتي،بعينه أمر ثم ، تصدق أنك تعلم حتى يدك الأن اردد 

امشله: وقال ، الماء إر بحمله أمر ثم ، عينلثا اردد قال؛ ثم 
.غرقا فمات، شيئا، يفعل فلم ، ننفلمر حتى اء المعلى الأن 

جثته.وأحرص قتل، ثم سوط، ألما جلل إنه وقيل: 

أعدمفقد وآرائه الحلاج أفضار سقت الرأي يكن ومهما 
فلسفيةأفضار من يعتقده التعبيرصثا سقت قالها ائل قصيبسيس، 
١( ٠٢)٠ كان ما قطان معاصريه حفيظة أثارت 
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اثقنصسقوط 

سسرهموقاد شعرم، عليهم جض الذين الشعراء من 
فمدبه، التع.ريف إل بحاجة ا أننأقلن لا شاعر اور-لأك، إر 

لهمصممع، وأديب حاكيم، شاعر اس، النوشغل ، الدنياملأ 
والمعانيالبالغة، والحكم ، العميماء القميائد سقن السبق محصب 

السائرة.والأمثال المختيممة'، 
عاشتدور وقصائده اس، النأذهان الحضورثن دائم 

فقدالشاعرية وهده العلو، هدا ومع والعامة، الخاصة ألسنة 
لمحين وشعره يلجمه، لم حين لسانه بسبب نهايته كانت 
بنالحسن بن الحسين بن أحمل العظيم العرب شاعر يحفظه، 

ونشأ، ٣٠ سنة اليكوفة ثن ولد اليكوثن، الصمد عيد 

وإليهاكندة، نسسمخ ولادته محلة وضانعت وتأدب، وتعلم ، فيها
لسى.

وأيامالعربية، وعلم الأدب، يثللب البادية  'Atتنقل 
العربية،أهل أشهر من وعد صبي، وهو الشعر نظم الناس، 

،الرمان شاعر : الدهبي الإمام عنه قال نظما، وأجملهم 
ديوانهوسار اكدمين، عض وأربى النظم، ثن الذروة بلغ وقال: 

حتىالشعر نظم : •ؤ؛مح حجر بن الحافظ عنه وقال ٠ الأفاق ثن 
بنالدين ضياء وقال ٠ عصره أهل فاق أن إل الغاية، بلغ 

بشعريشتغلون الناس مهسرظورأيت إل سافرت الأثيريامحت 



عٍ>ساثص،سقا س1رعادهلأم ء

ينطقالطيب أبا إن الفاصل، القاصي قساك التن؛ى، 
الناس.خواطر عن 

فيمدحهم،، والأمراء الملوك إل يختلف المتنيى يكان 
الحمداس،الدولة سيف ممدوحيه أشهر ومن ، مبلاله؛ ؤينال 
الثصاقومدحه -قن وقال الزمن، من مدة بلاطه أقام-ؤن فقل 

الوشاةفعل يسبب المقام به وصاق المكوث، مئ أن وبعل الغر، 
إراضطر عليه، الدولة سيف صدر آوغؤوا الذين والحاسدين 

كافؤواا واليهدح وممصر، إل والرحيل ه، مفارقت
وقصائدحاد، بلسان سلقه أن بعد عنه فرحل يدي، الأحق—
نهاينه.كاك عودته طؤيق وسقن لاذعة، 

منبفترة مقتله قبل والأحداث الوقائع بعض كيي عاش 
أوقادتسثت التي المقدمات ضونمت الأحداث وهذه الزمن، 

يهاانتهمح التي الفاجعة معالم كونمتا وطلها مصرعه، إل 
اسمهشخصا هجا قل المتنيى يكان مقتله من سنة فقبل حياته، 

عباراتوصهس، قصيدة سقن لاذعا هجاء العشي ينيد بن ضبة 
اظوالألفالنابية، والكلمات والفحش، الشتم، من موجعة 
والسلوك.والسمعة الخلق بسوء وميفها الش وبأمه به القييحة 

أشعاره،سقن أس-اسا موضوعا يمثل لا الهجأء أن على 

هجاكالتي اليسيرة، والنتن( القصميرة، المقطوعات بعض وإنما 

مصر.ملك الاخشيدي كافورا بها 
لقيهأنه العشي، ضبة مع المتنبي عداوة __.( إن ت وقيل 
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ولممخبئه، إر ضبة ففر حصنه، من يالقرب نزهة سقن يوما 

علىبينهما الناوقات أمر واقتصر سلاح، الطرفن يكن!دى 
أنشدولذلك القبيحة، بالألفاهل نقوشا ضبة أحؤز وقد السنام، 

إنحتى البذاءة، سقن آية فجاءت فيه، اJآجائية قصيدته كي 
يكرهوكان عليه، قرئت إذا بعل فيما أنضرها نفسه، الشى 

ومنهاقتله، سسبب أنها يدرك لأنه إليه؛ ونسبتها ذكرها 
قوله:
ضهوم القف، أنم— ما 

أمح—برأس مبوا دم
تفمحات من مبلا ف

قدا مقلت ا وإنم
قحالثآ يوحؤله 

المن مالذ عيا وم

دالغن مالق عنيا رم

االمن مالذ عي ا وم

الكل—ى علؤ يغا وم
١ اأنامن مءن_تها ٠ 

نولك••( ولر)•
وملضق وم يل

هىوقلث-ثبمش
ناشاخمدغ وأبمم ل

الطرء4ة وأن
هعيالأم و)•••( 

هرمح••( )•ن مبولا 
هيتلا ه محرت 

هتنكت و لذرت ع

ربهضي ها منإل 
نئهز فمحا إر 
)...(الذ أئن إر 

كنهاس يكون ن أب 
انهصن ضا وإنم

عجالها
هقنون ولايالوم

هليايم زم ويل
صنهذع ايق أحب 
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اشناس النأطت ا ي
الأصاس النوأمحث 

اأئالاس وأرخ—ص 
هامسوو النمل ك
داالبمه ن مى علا وم

وكملين بحس ول
ضٍفكل اتلا قا ي

رمح—3،كل وفا رخ
الذا ض ومخلفت كذا 

بدمي—اؤ( ن وم
الخي الحل رى يا أم
وتحلانلث سى عل

ربمفلق ■حولوهن 
لسم:دووك

ضس ١٦د__ؤاذلق؛فل 

ريلغملث ثخوإن 
لهترعب ف، وكبم

١ \J\Aكت؛لا ٠ 
الهن نفخوكنت 

يلاقلدئ مبوإن 

كميليت وقلق 

ي'واس المبن وأل
هكربالأرض خبم؛ أق 
هبمصألم^_^ا غ ئي

هجنوم—مأ J——4-■؛ 
هالأطئاء لقن مئ 

ا<تثفنخظوخ
هيحوءدصاْءد

هجتجالليل لث، أباي
هزن—-؛ بمالذي 

كنهي إذا 
؟ربه سبمد ربه نل 

نيهسث نا فعوق
هريالأمراخ ون 
همدن يحنزين ي

؟ه عجبمخك ن يأب 
صمهخان ا لطان

؟ه رعتتنت د وق
ادَأهىلقص

زههثْسمط رت ص

هوحربا رخُحات 

طتهشرداء جان ص
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هعربدان ا محاثهانماق أوخشالق إن 
بهمنلق ل\ ئئهازي العآستالث أو 

كربهصك نت هثرادي نعرفت وإن 
أنمهلذ ية قاتمرادي نجهلت وإن 

والعباراتالنابية والكلمات الشنيعة، إرغيرذلكْسالأكاظ 

ذكرها.دون منيعا حصثا العام الحياء يقنا الش الجارُحة 
هذامن شعرأسخفا للمتنيي ما المليم: ابن يقول 

ور>كادكتهممخافته على ضيكان يكلأما، أوهى ولا الشعر، 

.ماله وذهاب ابنه، وقتل قتله، سببا 

المخؤية،الأوتساف من بمجموعة صبة السى وصنا لقل 
أثارمما الأفعال، من شنيع كل إليه وسبا الخجلة، والثالب، 

أبىقتل لحادثة التض تعرض فقد للانتقام، وأقاربه ضبه أهل 
أنيخبربه حين به مستحما العرضة، أرض من وفراره صبة، 

اس،النفئتناقله الغدر أما القتيل، ويموت ضربة، الولتا 

ثمبسيرته، اهتمامه وعدم حسنه دليل وهدا به، ؤبمبونه 
منقليل يغنيه الذي الضيف، قتل لدرجة الشديل بالبخل يميفه 

يخافونهأصيحابه إن حتى بالعير ويدسمه ، بالماء المخلوْل اللبن 

جواره•إل ينامون فلا أنفسهم، على 
الذيوأن موروثة، صفات هذه أن بعدها التنبى ؤيقؤر 

سرسيرتهيستهليع لا كسان إذا به، يهتم لا الذم يعتاد 
وادعىالطيروالغرور، ترك، لما سل له: قائلا الناس، 

۴٢٩٩١
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هداخان فقد أباه، يقظون الأعداء ترك حين الشجاذ 
مرارا.صماحبه 

وقى'القلب، هدا سقت ترغب كيف امسضار سقت ويتساءل 

الجبنه على وضبة ، والشدائد المواقف من حوفه ى مي، عرضتث، 

فإذافيها، تجتمع التي المدية الرجال عن نفته ذبابة يعدوكونه 
وتمنىالشجاعة، وادعى والحربة الرمح حمل الأعداء من أمن 

سقثله ؤيقول سع، قوى عظيم فرس عنان بكفه يكون أن 
لمكأرض ، لمثلك فإنها الى الممإر تشتق لا الختام: 

عجبفلا الدنيئه الأفعال أنءستكا وإذا قيل، من قدماك تطأها 

ولأمثالك.لك إلا تسب ما فهي 
غضبالقحسدة الأسال،ى فاتلث، صبه خال سمع وحينما 

منالمتنبي رحل أن وبعد التض، قتل على وعزم ، السوء وأضمر 
هدارحيله أن يعلم يضن لم العراق إلى متوجها الدولة عضل 

عودتهففي فيه، رجعة لا الدي الأيدي الرحيل سيكون 
ثمالميوسى، الحسن أبي واليها على ضيما فنزل بالأهواز، مر 
النميرأبي ضيافة سن أيام بضعة فيها وبقي بواسط، مر 

اوطرأيقبأخطار ؤاخبؤه الاحتراز، يضحورة أبلغه الدي الجبيلي 
الأسديوفاتلئ، ترمقه، أعدائه فعيون ا، مسبتعرض س التي 

علىعازمون كلهم فارسا عسرون ومعه الديار، يجوس 
ذؤيه.لشرفا الانتقام 

منجماعة التض يرافق أن الجبيلى النصر أبو واقتحج 
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اثصمطف

ه( ٤٦٠—  ٣٩٢) اثهونئي أبوحمص 

رجالمن ضصانام-وزني، 
أندلمسبالحديث، عالم بايع، وأديب كبير، شاعر المياسة، 

عبادبن محمد يتول أن قبل زعيمها كان ، أشييإلية أهل من 

العتصدأمر قوى فلنا أصدقاك، من وهو الخلافة، العتصد 
فيها.لنفسه البيعة لأخي استعد فيها 

انتقلثم الحج، _قت فاستأذنه طيه يجغيره الآوردي أحس 
حسنال اتصمعلى وهو ، فيها وسعكن مرسية إل عودته بعد 

كتبيربشتر بلدة على الإفرنج استيلاء وبعد بالعتضد. 
غيرأن، الجهاد على فيها يحضه قصيدة ائعتصد إل اJآوزنى 

غمزا فيهأبيات من يدة القمي_قث جاء ا مساءه العتصد 

قوله:ومنها فته، بخلا 
عيوقها مقلممن حالمة على هجمع وم والقالرزء جل أهماد 

مومحعللهلول فالوصوف طال وإن اعة م3راهماكا من كنان قلى 
اكمعلشملأم وأهل أضعت ه دوائرب الداء ث أبب إذا 

وقوله:

فرقيكن لر إذا س٠ء١ غرب ولا الخرق واسع الدرع ضاق أهماد 
قاكليئره لا معي فسن عقمر وهو طال قولا ولوناك 

الحقاياطل هامة يدفع بمزمك ادهى مارم فدا uTانتهت إيك 

،العتضد فأضرمه فحضر ، أشبيلية إر فاستدعاه 
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إرالأمور ومشكلات الأعمال، كبار ث علمه التحؤيل وأظهر 
قصره،ف بيده فقتله منه فتمكن إليه، اؤؤوزس اطمأن أن 

١(٠ )٤ ٠ علمه أوبمش يغسل عيرأن من المصر داحل ودفنه 
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واثموتاثتمح 
(j^m-ابن 

عماربن بن عمار بن محمد بيير أبو هو 

حضوتهلقي الجيدين، الشعراء من أندلسي، الهدى، 
اشبيليةملك ولايته قبل عباد بن العتمد يد على ومهلكه 

ابنفاستنور العتمد، وليها التي شل-، سقن اصيحلحيا ، وأنائها
عليةعمار ابن عليه علما حتى أموره جميع إليه وسلم عنار 

فطافعمار ابن ونفى اسضل بينهما فؤق ولدا شديدة؛ 

وحلفه ٥٤٦٢عام العتصد أنتوست إل الأندلسمغتريا أرجاء 
التي.

الوزاردين،بدي ولقب عهده، سابق إر عمار ابن عاد 
حاتمعليه خلع ئم وجليسا، له ونيرا عباد بن العتمل جعله 

فلماوأعمالؤا مرسية على واستابه بالإمارة ولقبه اللك، 

علىيان العمموأعلن بأمرها الاستبداد أراد ذلك له لكان 
أحضهمن إليه فأرمل دولته، عن والاستقلال الحليمة، 

وهو-قنالضد يل _قن وقع حتى وتشرد منها فهرب لحكمه، 
التيوهي عيال، بن العتمل هجاء ه قصيدة له فسجنه. قرطبة 
قوله:منها قتله، سببت، 

اومعضددفيهاءمعتمأسمأثدلمي أرض ي دئ ايرهمم
دالأمصولة اطاضا بحكي كالهو موضعها غ—ثر ي مملكة ألقاب 
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وأغدقوشربه عمار ابن إر أحسن الذي الضد غيرأن 
وتقربإليه فتكلف بامر، وصفه أن بعد عليه انقلب النعم عليه 

فقتله.منه نمكن حش وتودد 

ضا:بقصيدة الرميكية العضل زوجة هجا إنه ت وقيل 

١٠حي ألا  حلالا—ا حث لخرب ٠ 
رىالقأم بج—ومن وعرج 

االرماكتيها من علتسال 

يهازيا مبالخل ارس فا أي

االمسثكب وري لأراك 

انالهجات مبن متخيرفا 

ذراعالضير بكل فجاءت 
..().كان وه الوجفر بص

همولكندود القار ك
الصباق ا أياْضأيدكر 

الرد.( )..اك حمانق أع

الحوادون بمحك وأقع 
فسشبما عرضك محاكشف 

الامهازوا وحالا مجاحوا أن

الاخيا ترامأن نمس م رئ
اشمالأا فهار لفر ت—ثأ ود 

الخيالأوأبحت الخى مت 
الأالرجوى قدك عهقيئ وء 

الاعقاوي تسلا 

الاوخا عمارب التجيم ك
الاكمارى حيفجازوا رماهم 

والاطا فروقا عليهاموا أق

؟الهلألأ كست يت اذا وأنت 

زلالااء مفيك من أرشف وب 

حلالالا أن دك جهم ضم 
فحالاجالا مترك وأهنك ئا س

العنيزعبد بن الونيرأحمل إر القحميدة وصلت وحين 

مكيدةعمار ابن على نفسه —قن له وأحدئت ، سؤورابها يئار 

مرمميةإر يرسل الونيرأن واست۵لاع بينهما. ضانمت لخحيوئ 

٩٢٣٠٦١
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الأشعار،ؤيناشده ؤينادت عمار بابن ليتصل اليهود من رجلا 

محليطه و1 إليه، اطمأن حض عمار بابن واتصل إليها فوصل 
عضاليهودي حصل عباد،ولما ابن هجاء -قت لأسعاره الرواية 

راجمابها طار يده، بخط وهى الم-ابمةّ القصميدة ~ بغيته 

منهكتاب مع المعتمد إل فأرسلها المنير، عبد ابن إر 
وأحفظه.عمار ابن عض أحنقه مما ذلك فكان عليه، يمرصه 

ليالعدة بقرطيه أقام الراضي ينيد ابنه به أتاه ولما 
عيرهعض فيمهمره ، قيود>، ف راسما منها ليلة كل  '4rيحضره 
ابنكتاب مع إليه المدرجة أشعاره عض ؤيومحهه بفعله، ؤيوبخه 

منحامل بيت -ق فسجمه إشبيلية إر به انحدر ئم العنير. عيد 

(.١٠٥).سده قتله ئم أياما، التحير بيوت 



اصحانهاهممت ءساق ءء.ءءءءء اسلأم •سارع 

ذواتتهابتيت
ه( ٤٨٧~  ٠٠٠أJوسراثماهي) 

أبوويكنيته اثمارقي، الحسين بن أسد بن الحسن هو 
بايع،أديب والأدب، باللغة عارفا فاصلا فحسئا كان نصر، 

عذباسط، رقيق اسل؛، مليح الحواتس، رقيق وشاعر 
لهالشمر، مح!يرالأجنيسي الخمر، من سمعكن التركيب، 

الناس.كثيرردده غزل 

ونحينيع،إحسان، من بيمث، له يحلو قلما عنه: قيل 

ؤوإماما رأسا نمؤيا كان الحموي: ياقوت عنه وقال ، وبديع 
ؤيتضلفطينا، السمر ينظم كان وقد به، يقتدي اللغة، 

٠وقوافيه مؤؤيه بلترم لا ما ؤيلتزم ضه، الحينعة 
دس،يأياماركلانهاكشاه،

نظامأيام _ؤت علمه قبض قد وكان والمرJى، بالجاه منه وحفلي 
واستمدادهوأعمالؤا، آمي عض لاستيلائه إليه؛ وأسيء اللك، 

إلىتحول ثم القليب، اليكامل فخلميه ، اأموالؤباستيفاء 
منلحلوها بها فتأمر بعل، فيما إليها يسب التي ميافارقن 

وإقامةعلميهم، الإمرة إر ودعوه ، أهلمهاإليه فاحتمع أمين، 
مخموانبن أحمل اسم وإستاط شاه، ملك للسملان الحطبة 
ذلكوقال-فن ذلك، على الفارقي فوافق بضر، ديار صاحب 

كقوله:Jعري۵1ا، مهموان ابن فيه وهجا شعرا 
اينند ود الق ئ نفس علم _ ة ثقأخمب خل إق سل من هل 

(٢٣٠٨
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قنانالئع جاق غهر صهم U زمن بمي داجائ متت ففد 

ارييه ف ألب الغ رمل لأئ ا أجنئاس ائي مرت 
اومحه حمقلت ا مل متامجاء رفحسن وق همدت ه في

محامرىنمالئ دا وحيستا اصح اس واثالرمان عريت ند 
اريام أومحهئت من شقا محام ولكن سام من المحل بم 

لاحتلالجيشا حشد بذلك مؤوان ابن م علولما 
مؤوانابن فطلب بالفشل، منيت الحملة ولكن ميافارض، 

عنوة،فدحلوها جيسا إليه فأرسل والسلطان اللك مساعدة 

فأمربقلته،مؤوان ابن إل به وجيء الفارقي، على وقبض 
مهموانابن غيرأن بقحييدة، فمدحه استرضاءه الفارقي وحاول 

إنهوقيل: مات، حش فصلب بصلبه حرسه وأمر عنه، يرص لم 
مسنوكا.مات 

بنأحمد على العجم وهوشاعرمن النساش وفل وقيل؛ 
ولاؤينرله يكرمه الشاعر عليه وطد إذا عادته وكانت مهموان 

أعديضن لم الغساش أن واتفق أيام، ئلاثة بعل إلأ بمضضره 
عليهيفتح ولم أيام ثلاثة فأقام بنفسه ئقة به يمدحه شعرا 
عيرالاسميغيرفيها ولم أسذلإ ابن شعر من قصيدة فأحد بشيء 

.يسحرسا العجمي هدا الأميروقال: فاشب 

بعمىالغساس فأعلم أسم، ابن إر ذلك يكتب أن فأمر 
أسلمابن إل جلدا له غلاما الصناس فجهر بذلك الحاصرين 

(٢٣٠٩
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وصولقبل أسم اين إر الغلام فوصل العذر ؤيعرفه عليه يدخل 
مؤوانابن إر الجواب كتب ذلك علم فلما مؤوان ابن قاصد 

كتابه._قت إلأ يرها ولم أبدأ التحييدة هده على يقث لم أنه 
وسهالمناص إر أساء الجواب على مؤوان ابن وقف فلما 

ئم٠ المسو ؤيحملطضم الملوك بين فضيحش تريلون إنما 
بلاده.إر وعاد الاطرام غاية وأضرمه الغساني إر أمسن أنه 

ميافارقينأهل اجتمع حتى مدة إلأ ذلك على يمض فلم 
للسلحلانالخطبة ؤإقامة عليهم يومؤوه أن إل أسم ابن ودعوا 

ابنفحشد ذلك إل فأجابهم ميوان ابن اسم وإسقاهل ملكشاه 
نظامإل فأنفذ أمرها فأعجزه ميافارقين على ونزل مهموان 
معومددا جيمنا إليه فأنقذا يستمدهما والسلطان الملك 

الداط-انعند تقدم قد المذكوروكان الشاعر الغسانى 
عنوةوأخذوها ، فملضوهاميافارقين على الحملة قوا فحيل 

فأمربقتله.مؤوان ابن إل به وجيء أسم ابن على وقبض 
خلصهحتى الشفاعة العناية._قن وجرد الغساني فقام 

بهفاجتمع وأطلقه، منه فامستحوى شدلم عناغ بعد و}كفله 
منملك أنك أعرف ولكني والله لا قال: ، ؟ أنعرفني وقال: 

أدعيتالذي أنا فقال* ، مهجي لبقاء علي بك الله ْس السماء 
فقالالاحسان، إلا الاحسان جزاء وما علي وسمت قصيدتك 

هذهمثل صماميها فنقص0 جحدت بقحييدة سمعت ما أسم: ابن 

جاء.حيث من الغسثاس وانصرف خيؤا الله فجزاك 
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وعاداهإخوانه، وجفاه حاله ونزحت مدة أسم ابن وأقام 
ونظمالعيش به أصر حش مرافدته عش أحد يقدم ولم أعوانه، 
قوله:منها مؤوان، ابن بها مدح قصيدة 

امحقمكري س فلمت رهفت ا زحمأم ابك رضن أريمام
ربمااء الأسمي بان جهلت ن ولكات أسموللمهاء 

نمف!لء--؛رافافيلثص الكاس ا حمنعن حني 
البمااصسمبوجدت  uiطنت لهاشحاولكن اثركي وم

أنذ^فيه ما وقال؛ مروان ابن غضب إنشائها أكمل فلما 
أذكرنىلتي الرفد ا منيؤيد حتى برأس رأسا منا يخلص 
٠فص/لبإ اصلبوه بنفميه، 

مؤوان،بن منصور إلى ميافارقين سلم الذي مو وقيل: 

ووقفنتش، عاد ل، ظهر ثم احتض، الملجوض تتش لحلها ولما 
قوله:منها قصيدة وأنشده يديه بين 

صوانصماء صخرة النوى ثوم الوا بد ففيل ف قياك أن لو 
صوانللمر دمع مه أخفيعبما زم ا مغلوبصبرك نمسل 
اننافيرضاعات سهن إذ تضهها أشاء ل أشاء زجرت 

انافيوأي U عندي ابين وحمق وى وث^٤ ٧٥وم يالْللح لي فمال 
رنيباكلبانوبش_ا فانحي^ ٥٢حلب وامتحلت 

خزانخنان من بعدك زالملب جلب من الفك ما جلب من فاخمن 
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.؟ هذا من نتش؛ فقال 

الفارقي.هذا له: فقيل 
١(. ٠٦) . وقته من عنقه بضرب فأمر 
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ؤبموتعلف 
(٠٥ ٥٦٢-٠٠٠)امشي اثقاضي 

بنعلى بن أحمال ، القاصي الحسين، أبو هو 

علمبيمن من بمحير، أسوان من الزبيراثياس، بن إبراهيم 
بثمرالنظر تور ، ولغؤيا، وفقيها، وشاعرا، كاتباكسان 

كثيرةانث تصموله والنشر، النظم يجيد كان الأسكندط، 
والطرفوالعجاسا الأذهان، ورياص الجمان، ان جنمنها: 

.الفضلاء مشاهير ومن والتحف، والااJايا 

الأنف،مبسوط الشفتين، اللون،^!_J أسود كان 

هبه العناية قلة من منزعجا ضان أنه وروي الزنوج، كخلقة 
بعضث جليا ذلك وظهر يجده، الذي التقدير وعدم مصر، 

ابنشاور بن الكامل بها حاطب( التي القحييدة منها أشعاره، 
فيها:يقول مصر، حاكم 

حرمذي بفليس عنها يرتحل وئا ا يولهدار —اخو ب مانثت إذا 
؟م رغعلى الحمام مأها ّيرعجه ه أندر يألم با ص-ا 4وهبه 

بعضمهاجمة إر أحرى ائل قصس_قن تعرض وقد 

محموده قانيا ضالتي ه، لالمزعج وهجائهم ومه ححي
قوله:ومنها الصرية، بالحضرة الإنشاء كاتب الدمياطي 

رامحالا م العلق تا وخامسة حكملا بان كمشه ا ي
الخاالمسالأموي تدعى كرت ها كلورى العار اشلخت م
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فلما، ٠٥٥٣٩سنة ل4 داعيا اليمن إل الحافظ أنقده 

وداعياليمن، قضاة قاضي ولقب وأحامها، قضاءها فد بلغها 
وأجابهفيها فسعى العلاقة إل نمسه سممت ثم الزمان، دعاة 

)العملة(المسكة له وضرت بها عليه ويسلموا ذلك، إر قوم 
"الإمامالأخر وطي ، أحد" اطه هو "قل الواحد الوجه عالي 

إرمكبلا ونفد عليه قبض ئم الحسينأحمد أبو الأمجد 
يديه:بين علمه الون ينوهم الوجه وهومعطى فدخلها قوص 

خلىثم واليها فحسه الزبير. بن أحمد انملان ار-عدو هدا 
٠ميييله 

فمدحرسمية، مهمة -قت اليمن إل مرة سافر  ٠٠وقيل 
اجفمن مصر ؤ - يلقاه بما وعرض ، ملوكهامن جماعة 

والحفاوةالإكرام يلقى أن ثض أنه وأفصح وتنكر، وإهمال 
مصر؛ترك عال يندم فلن ذلك تحقق ما ومش قحطان، لاد بف 

قوله٠٠منها قيمته، وجهلوا حقه، أناك>روا بمن يأبه لا لأنه 
قحطانأرض ق القحط أبال فلمت وأقحهلوا الصمد أرض أجديت كن 
ياموانا يونأموان على فلمت بمسأربي هارب ل كفلت ومد 
همدانغطارف فضلي عرفت فقد محدق زعاف حقي جهلت وإن 

إلوأرسلها الأبيات فكتب الحضور، أحل فحسده 

،منهافغضب نزار مجيربن بن شاور للعاضد مصر والي 
الدينصلاح التجاء واتفق بالإسطنللأ، فاختفى فحللبه، 
ومحامحيرتها،الإسضنلرية إل الجيش قائال أيوب بن يوسما 
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معهوكان يديه بين وقاتل سئما متتلدا الرشيد القاضس فخرج 

قامربه، فظفر طلبه سقن وجد شاور وجد فترايل مقامه، مدة 

طؤيلةللأعراب )قسوة طرطور رأسه وعلى جمل على بركوبه 
:وهوثقل منه، ينال )شرطي( جلواز ووراءه الرأس( 

فهافالكرام ه بفن ى شه ان زما يصدك كان إن 

أمروالقاهرة بمصر إشهاره بعد إنه ئم القرآن، بتلاوة يهمهم ثم 
لمنيقول جعل شنقه مكان إر وصل فلما شنئا، يصلب أن 

ئمبعدهده حياة 4، - لضريم فلارغبة عجل عجل ذلك؛ تول 
لمقصيدة صحية الرثيل القاصي ٠ددقط، وهيكدا قتلوصلب، 

١(. ٠٧)٠ ضؤره إلا تجلب 
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ومتخ، 
ه( ٥٦٩~  ٥١٥)اكمتي ضاية 

المدحجيالحكمي ليدان بن علي بن ارة هوعم
شة،مؤرخ الدين، نجم ولقبه محمد، أبا يكض اليصي، 
منتهامة ه ولد اليمن، أمل من بائع، وأدس ئد4، وشاعر 

قيل:فحسما، فقيها وكان مرطان، مدينة من اليمن جبال 

وهوالحضر، إر البادية من قدم زمانه، أشعرأهل كان 
مذهبشيوخها على يقرأ مدة ؤنبيد أقام ، اس النأفصح 

مشهور.مصنف الفرائهس سقن وله الشافعي، 
التعصيبيل شل المذهب، شافعي فقيها ضان وقيل٠٠ 

شاعراممتنا، محادثا ، مجيداشاعرا ماهرا، أديبا للمنة، 
فاضلاالشأن هذا سقت شأوه يلحق لا فصيحا بلينا منحليما 

كانإنه قيل: الممحص، والكفر بالزندقة أتهم وقد فقيها، 
عندهليس الدين، صحيح وكان ، وقصداهديا الناس أحسن 

بالدهريقولون قوم إر فوقع شيء، والسخف المجون من 
التعصيبيل شل عمارة ويكان دينه. عليه فأفأسطهوا قعاشرهم 

.النبي. ولأل للسنة، 
وكانالأموال، وأعحلوه فقريوه عصيره، خلفاء مدح 

منها،خؤوجه اقتضت، أمور ظهرت، ئم الونير، بمنزلة عندهم 
شاه،توران مدح أنه قتله سبب إن وقيل؛ مصر، إر فقدم 

بقحسيئويا:اليمن أخذ على وحرضه 



SSSSSiاصحابها قساذهنتك m اثطلأم مصالع سا 

اكلمعن سخي الميف وشفرة م العلإل محاج ان كمذ العلم 

أميرمن رسالة يحمل مصر إل وقدم ، وبيد إل رحل 
اطمي،الفالظافر ائرين الفإر هشام بن م الماس—مكة 

وصل.>هم،عندم فأقام إكرامه، وبالغوا إليه، فأحسنوا 
محيلاحالسداان وملك دولتهم، دالمت حتى لؤم مواليا يزل ولم 

منسبعة مع واتفق ، عمارة فرثاهم ، الصم—روة الديار الدين 
باءمخحلملهم لضن الدين، صلاح قتل على الحدريين أعيان 

فقبيسبدلك الدين صملاح فعلم أستاره، وييثشت، بالفشل، 
حملتهم.ف وعمارة وصلبهم، عليهم 

حزئاعماة حرن الفاطمية الدولة زالمت، حينما  ٠٠وقيل 

مصر،صاحب قصر المصرين: أهل فرش زوالما، عر كثيرا 
بهفتك ئم عليه، الدين صلاح أعصسط بقحييدة ونيرح، وقصر 

قوله:ومنها صده، معهم دآمر من مع 
بالعقلالخلي حمس بعد ورعته لل بالشانجد كفا دهر يا رمث 
فامملالدهر عثرات من قدرت ان فالعثور الرأي منهج ق معين 

والخجلافن أْر بتن ْا يملث، لا لث، فاش الأقى رنلث، ما جدعت 
مهلى علتمشي أما مهلا شثإ عجل عن العروق قاعدة هدمت، 
الأملى علأرن ا جمالمكارم من ا خلائقهأولتي فممر قدمت 

لأمحوب اءت جأمسا ا تمامهوس الألوف كب بمم عرفنا قوم 
الكفلعلى يهاديه اخصان رأس ا مسحنن الدستا وزراء من وكنا 
لالخلارض عْن حرت وحله تكرمه الخيش عفلماء محن ونلنا 



ءصادةصت«اضكا سارعاسلأُءء 

فاطمةأماء وى هي عاذل يا 
معيرابك القصرين محاحة زر باق 
هفاعلرلالإ الأدكانت ترى ماذا 

فاقةال الامي مبولهف لهفي 
ماقسمة فيء الأمر ق كان هل 
جمدهمراسم عليها حصلتم وقد 

هخاليان والأركبالقصر مررت 
مغشيخوف بوجهي عتها فمالت 

خلتغداة دمعي أسف من أسيت 
مكارمكممن تراءت مجا على أبكي 

يكمواقأض كانت الضيافة دار 
مكارمكمأصمت إن الصوم وفهلرة 
يرمحنقد الفصلين ي الماس وكسوة 

لكمالخلج يوم ي كان وموسم 
لكمكم والمدين العلم وأول 

اكمالغدير عيد ق هتر والأرض 

شًثوف وفم ق هرض والختل 
الو،احكممىصفسذ 

تكمملأهل بمر خمممم وما 
ولدذممن للرواتيكم كانت 

تعفلمذي السس لهلراز ام 

ى،ي فمرت إن ا،للأمة لك 
والخم—لص ى عللا علتهما 

في؟نص الأمر  JTل مني 
دولالأكرم ل ا فبمعممعلى 

؟—ل والتفالمي حكم محن ملكتم 
مضلير غنكم وأبد محم
لالفية قبلوكانت الوفود مجن 

يملب ود الووجع الأعادي من 
السلمهجورة وغدت رحايكم 

نحلب ومي علتكم الزمان حال 
لطلومن رم من أحوش والنوم 
محملعتر حيفا الدهر من تشكو 

وبليهم عند جديمنها ورث 
الخملى عله فينحملكم يان 

بالوشسللْس وجود وبل من فنهن 

لالأمن مقمريكم محن  ١٠يهتز 
لحلوق ي حلق العرائس مثل 

والخجلالأكتاف محلى إلا اطاق 
لاللن مالأقمى به عممتم حى 

الرملمن وللطاري المم ميف 
والدولالأرض لأهل الصلات منه 



أصحابهاقتلت كسق ءساوعامهلأم^

لعمأ-صاسكم ص رلدما*ع 
سلكمدنيا الادت عا وربم
مصكمالخشر يوم فاز لا واف 

ظمأومن حر من الماء ولاّقي 
قوالدخيرة داي وهألمم 

محفهدح الي —م أوقه م ناف 
واستمتالأقوال تمحاعفت ولو 
وآخرةا دنيم فهالجاه باب 

—ومح الدجى ومصابيح الهدى نور 
ورهمونورا نوا حلقأئمه 

داأبم هلحم عن زلت لا واف 

عملوق علم ي نمير لمن 
الضلمحلولة بكم وأضحت منكم 
ولير غاف عداب من ولانحا 

الرملخام الرايا حير كف من 
يعمالن مقدمت بما ارفتحت إذا 

لالههلل كالوابلهم فضلأن 
بالخجلاف ي بجمفيهم كن ما 

والعملدس الأصل فهو وحمهم 
انحلي الأنواء ونت إن لخيث ال 

يفلب اف ور نحاض نور عن 
الأجلدة مل ل اف أحر ما 

وتغير، منها غضب الدين صملاح القحييدة بلغت فلما 
منعند سرهم أودعوا قد وكانوا لعمارة، السر وأضمر لونه، 

عليهقبهض فلما ، أضاعه من مخحلملهم واستحمحلوا ، أذاعه 
وصلبه.قتله 

التياليمية قصيدته بسبب بقتله أفتوا العلماء إن ت وقيل 

الظافر،بن الفائز فيها مدح التي ، وكفرازندقة فيها رأوا 
قوله:ومنها رنيك، ابن وونيره 

القلمعن سمي السف وشفرة م العلإق محاج كان مذ العلم 
دموالقاق النسن يفرق عوم شرف ي صامت إن خليك وخم 

دميرشح ا وداءيهتفلق لر إن غة وامحير غهمروس العاق إن 



صاقءتاتسقاماادعاسلأ|>ءء 

امتسمع الدين فحو مسامع ترى 
وإنا1مءب حظ فلي أمست فان 

فحمكل إلا انجد يدرك لا 
سؤبقايالأوق الخطرة بمقض لا 

هلال وفاْ أكالسف كأنما 
عمرولا ان نمتميراعوا رام 
صرارمحهفم وى مس تروم فما 

يوهق يف السلمان كأن حق 
اياك محابمق محه اغدث هذا 

هيائيكان قد تومرت ا؛ن هذا 

دهيأمسكت أن إق تراض رقد 
رجلمن الدين هدا أول كان لد 

هأولل ليلد كما فهو والخث 

ياويكشف م هلالا ييدو والدر 
رزقتإن بالتدريج الشيء لوي مممو 

وهلأتاك رأي عن ضمثرك حامب 
همعحل ممن أت ما أقسمت 

لواحدةو مرجمت أنا وإنم

هاتفهي وهباللي—الي أني ك
قاتلهلاقمحك ا كالمانملى وبم

اوربتموم مفللدعوة مولاي 

قلميعلى أفكاري حاحير أملاه 
متلولا فاعدرئ قمدك أحطأت 

مطوموج فأو ططم *وج ث، 
دمالن مالمى ق بمكر ولا 

اخرمق الكل حل عأ ح كل 
الحرمهر الأمام ذمرلأاد؛ن 

همالءاس يوم كل ل بملحكن 
إرمومن عاد عن الغريمة يروي 
صوالخلي.٣،^ الهدى شمس 
وضمعلى دنا الورى بمول كما 
رالكفلماس بالأنفالكواكب من 

مالأملي مدعوه أن إق مس 
الخرمبد الحراب ومه كلت 

مالفللة شمالهرص م ١٠ايوار 
بالمحرمد الزنشرار فقوى لظى 

مهملحر من وردت محيحئ 
ممن مرق أو لعم من راق ما 

دممغهلحر محيا الدهر بما بى 

وعمىدوما رجال سمع صم مد 

رممالن مال مرى بمن أهلا 
نحوا،لواليعلىالداءيساخدم



ص1ذقتالتاسهاضاسارعاسلأمء

بمقمة•لحوفأ يالشم أصحت 
تقيهاكف عن الدر *عدن صن 

جوموهمه أئ م بملوالصر 
هبتضان لا *فا بمفنث فاخلق 

رلابمهكائن قد تو*رت ابن هذا 

فرفبمد م المت دوى فهل 
والهممانمزم بعد لنمس الخمد 

يدللوكاب صدي الخق، أجحد لا 

ظريمن الخز مزار بمد قربن 
والخرمايطحاء كب من ورحن 
مؤيرادقها*ضروب الخلافة حيث 

*قدمحةوار أنة رللإمام
المحتضئ ان أيوة وللب

اتضملام أعارم وللمك
دئمحا*قى نن ألنولنملأ 

اترفعهالمذاخ الشرمحا وراية 
يا*عنقايصوم بالفاتز أقسمت 

هماوأهلدنا والالدين ص لقد 
غلافج تمحثر الفخر اللابس 

اقرحتا مالأيام أوجد وجودْ 
ءالك_ةرق انموال، *لكمحه قد 

انملمكم انملأهل أزل؛؛ن ولر 
فميو فهواJامت الدر و*عدن 
المم*ن <اثمالي المعر رخبمة 

مانملق المار وأور واك حمإق 
موضعلى لجما الورى يقول كما 

لخدمإلاإف حرم من مرت ما 
عمالن *أولت بما يقوم حدا 

مالخْلرمة ا مهاللجم محت 
مأمن مالصر إمام رأيت حق 
والكرمالخروف كمة إق وفدا 
مهن ومعفو من لمبمن ام 

مظلرمن ظلم من البمءمين تحلو 
حكمومن حكم من الخمتن على 
كرمومن باس من الخزيلن مدح 
شمرمن فعل من الخميدين على 

هممن وممحي من الرفمن يد 
الممل الر وأجر الغجاة فوز 

سمراج النماغ الص—وزيره 
والقلميق المعالصاعةين يد إلا 

دمللعالشاكئ سدم أعنجوده 
ممالشعزة ا الثريأنف تمر 



اساا10امها1تتلت ء؛سق •سا>عاوهلأ|ر^

أرهممأن الشعقيم •قا،ا أرى 
لأمعلى محلو لر الخم من ثوم 

افأثقلهق لدنو الكواكب ليت 
ةباذلوهي ه فيالوزارة ترى 

سهماأن ا أعالمتتحفا عواط

محيلهمالت مر ووزية خليف

فيضهماصد تقص السل زيادة 

—مالخل ة جلن ما أنمقلي مبو 
مالهمة رغبمه إليترين ولا 

كلميلكم أرض فما مدع عقود 
مهمصهر صحا الخلافة صل 

ارحملا رأي الجيل م رابة 
والأممالإسلام •مرق على ظلا 
دمالة ماعلى يتمعمى فما 

فضمهاعداثه، من إليه يسب الأول البيت إن وقيل؛ 
صملاححاكومة لقلب باكمملمد اتهموا رجال سبعة إر أساؤه 
معا.فصJابوا للفاطميين، انمكم وإرجاع الدين، 

واحتارعمارة على تحامل الحكمة قاضي إن وقيل؛ 
أمرسقن الفاصل القاصي استشار الدين مملاح لأن هلأيكه؛ 

الفاصل:القاصى فقال فئط، بضؤيه عليه فأشار عمارة، 

فقال، يسجن الدين: صلاح فقال ، ينبح ئم يسكت الكلب 
وأمرالدين صلاح فنهص ، فعلوا أرادوا إذا اللوك القاصي: 

١(. ٠٨)٠ أعوانه مع وصليه بقتله 



هممتااسهامها■صاق ءءءءء^قء^ مأا>عاسلأ1ر ^

ؤبموتسعتاهحت 
اثقحثي)سد 

القرتسمنظور بن الثه عبد بن محمد هوأبوبكر 
ثمقارك ناشر، ناظم أديب قنؤين مقن وتعلم نشأ ^^يش، 

العلم.حلمات إر واختلف إشبيلية من وأصله العلوم، 
الدحجيين-4مؤوان الميزبن عبد آل إل رحل 

زرتناتبق لم سنون ا علينأتت لهم؛ وهال الري، منطقة 
أئمةوأنتم وأصله، بنوبره اجتاحته إلا تلمدا مالأ ولا ، حصيدا

يهجوهم:فمال شيئا، سلوه فلم ، وقصدقش أطي، 

ماخالنبمم يلق ب سماخا أرادوا إذا ن الويهمد بمو 
واستراحوا—ارم الك تركوا ص اب حجممكرمة كل عن لهم 

غضب،المنير عبد بن مومس أسماع إر وصلت وحين 
١).فقتله وطلبه  ٠٩.)





Mاصحابي يت m مأا)عا1ضلأهم 

أحمدباش ^ينممر السلطان الململة وتول ثع، أن لبث ما 
غرناطةصاحب باش الغني ثورته سقت ساعده وقل إبراميم، بن 

إلالمميينميروأرمميله عليه فقبيض الخيليب، ابن تسالمأ مقابل 
ابنوأحضر الشورى، مجلس بها فعقل بالله، الغني اركالان 
وسلوكوأسعاره، أفعاله سقت الزندقة تهمة إليه ووحهمح الخطيب 

إلفأعيد ه، بقتلالفقهاء بعض وأفتى الملأسمة، مسلك 

بعضالشورى مجلس رئيس داود بن سليمان إليه ودس السجن، 

دفنئم فخنقوه، ليلا المجن عليه فيحلوا حاشيته من الأوغاد 
الغل.صباح من 

الخحليبابن قتل دوافع أن القول لمتيليع غيرأينا 
منأقرب ية المياممللأمور وهي الغموتض، بعحس يشوبها 

بالكفرقدفه إلا آنذاك الرجل قتل يوجب يكن فلم ، ضبما 
قوله:أشعاره بعض ومن وغيرها. والزندقة والإلحاد 

الكوكبرخمي ر الفجدا بد لقامتيائ 
دمنمق ي وهربماوزر شرك متوة قه
رببشراء رب شحلا د لقثي امدبمي أن

وقوله:

هآياتي دق الصسمن لا اذو بعف ومواي كافت أثا 
هنبأنحسن الكفار أعجب قد ذي الالخد بمحمة ومصدق 

وقوله:



سايعالملامء

الز،وفث 
ةنل الفضا إنم

تالسجن سقت شعره ومن 

ك—رمن وطل هرت إذا 
دارر بمفان الزموعوضك 

امحاطأه لاضالت عا فأد 

=ءاس،تتءت1تسضا 

ةعاتم—د الرم ور 
ةخاتمه بابخت 

اغتسرابناتجة صه بك تجن 

اي-ابوحش ترل مونكز 

لفراتك امغالل وفم 



|؛سذ|تاتاسهاقهاءءءء^^^ء^ء ذدعاسلأ|ر ^

غوايصشلس
(٠٠٠-  ٠٠٠)اثطمحي س4د 

شاعرالدمشمى، امري العسعيد بن محمل اسمه 

الوصيفسقت وله والنسيب، الغزل شعره على غلب رقيق، 

قوله:منها جميلة أبيات الغزل ومقت بديعة، متحلوعات 

اطقنيم مبما ا همرامحوأعربمت وداع للعنفا اد 
فاتقرفبمفسج ين وص اجر رمح اجر حمحن بفرقن 

بجداتقا وجههس موصولة أحدقا لهسية داء الفوأنا 

،التجاوز حد إر وأسرف فيه وبالغ التشيع، أظهر 
وهيبكروعمرهق؛ أبي سبن فيها عرض قصيدة وقال 
نفسيةعن وتصصح الشاعر، من غيرمترن سلوك عن تنبئ 

J۵فيها:يقول ۵دريحة، وغواية وقلقواصم، لرية، مص
المكراإلا ف آللا كران م ^١ ^ا همبت كد 

مسئراد فمري يكن فإن را التكإلا روق العأرى ولا 
شن؛ا حمزن وصرت كدرا مم الصفو وعاد عي 
أحوراا غضيضان كا فهتالمجكرا وخاظري نمم اد وح

•سرانا سدهذي زورا ح ق فكنت ا وطاف

راالمختللمم مست إذا مسررا ر وأجرئا بأسحب 
محجراللمجون حيت ولد اخصرا إلا الكف ممت ضم 

١٠ل كمغرائ ترهل اضمرا تلحي الكاعب وظلت  رىت٠ 
هراالنالطويل الوم يدلت منظرا ألد ا ملدلك قيا م



1  mmm ءاص،1ءابها 1تتاات 1هالهااد، اثكلأم سادع

وقرايأن رء الاد وقوس حرا كولك—ن ا عويلا ت وم
التكراأي ويرف الغيألف أن را زجالشيب ن مر لزاج

منخؤج حين فرصدوه اثئاس، حفيظة عليه أثار مما 
(.١١١.)فقتلوه دمشق 



mأصحابها  Cjlijijkءساذاتضلأم مصالع ١

اثbJى
ضاىسني)س-س(

قالكثيرامجاء، شاعرثل، الععكاش الردسي أبو 
منأقل أو سنة _قث مووننه د^فيت إلا قط شاعرا هاجين ما عمارة؛ 

الرديتيأبو هاجاني حش أفحمه، أو أويقتل، بموت، أن إما سنة، 
يدةضينميره سي 

فقال:بالقتل موله،فهددوه 
اهجامن مفر ت قالمق نمر طلي لدي أتوع

طلاهارام تاب!ر الئا مإذا مرام م هلت يشلا ام لث
المخاهابح—ون لا ول كهداج والله—ل كلاه—م كأن 
امهللاهاار الماين عا مإذا راش فم وهسمم وكيف 

اعراه—م ظل إن اظ ممولا م بظلا محلوفيظ صحس ول
رصدوهمساسي؛ إر وصلت فحين نمير، بنو فكفانيه 

فقتلوه.به ظفروا حش فترة، 

بنبرد إر حماسته ث البصري الحسن أبو ونسبها 
(.١١٢)حابس.



===؛اصحالها قتلت صاق ءء^^^ءءءءء سادعاسلأُ ٠

سوانمونالاندفاع 
'أ،هاه(-  ٠٠٠صهراثرو4ي) 

التفوق،وشاعرها الهموم، عالم رومي، بن شلي هو 
بلده ولد طمانة، شهرة وله الدولة، أعيان كتاب أحد كان 

اJضتابةوتعلم ^^،حلتهليمية إر قدم ثم •حسن، ا لؤال يق
ط_انوالجمال. انة الرصمسقت غاية وشعره ، فيها ومهر والأدب 

بيتمن وهو ، ومجدا وكرما وبلاغة وشعرا أدبا عصيره فهميد 
والتقدم.الميدارة لؤم بالهموم 

اقالمسابن _روف ااعااعر الشين وبه بينوست، 

أنعنه وممؤوف ، الذمة _قن مقرية مهاجاة ^^حليض 

كتابهسقت وجمعها ودونها فحشها. إر أحد يصل لم أهاجيه 
فطلبهساأحمد لطان الميإر حبهمما فوصل اء المصبيييهام 

،السّماء وأرعدت إلا قراءتها نمتا فما منه، بمحضر وقرثما 

شاعولدا القراءة، مكان من بالقرب صماعقة ونرلتا ، وأبرقت، 
البلاء.تورد1؛ا قراءتها أن الناس بين 

ؤيقربه،يحبه وكان مراد، لان L!۵الم-عهد أدركا 
~باشا ييرام السلس الوزارة تولي ولما مسامراته، وتعجبه 
مرادارا|طان أمره غفلة- وفيه المنن تقإ - طاعنا وكان 
قصميدةففعل الملطان، عليه طالح ذلك،، من فامتنع بهجائه 

فتألمالونير، مسامع فيلصتا الأقراط، كل فيها أفرط طؤيلة 
وقالمنه، الونيرشاكيا دحللتي ثم القتل، له وأكن منها، 
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نص

يا ٠٠•ء؛مح للحسمن قال رجلا أن 'ءقع صبيح بن الربيع عن 
،؟ أخي ابن يا ذاك وما قال: أكرهه، أمرا أرى إني  ٠٠سعيد أبا 

سمطعليك يحففلون مجلسيك، يحصرون أقوامسا أرى فال: 
الأخي، ابن يا فقال: ؤيعيبونك، يحكونك ئم كلامك، 

ياذاك وما قال: هوأعجبا، بما أخبرك عليك، هد١ يضدرد؛ 
ان،الجنوملوك الرحمن، جوار إ نفسي اشت قال٠٠ عم؟، 

سقنسي نصممأطع ولم ، اء الأنبيومرافقة نيران، المن والنجاة 
منهملسالم أحل اس النمن لوسلم إله اس، النمن السمعة 
أجدرفالخلوق خلقهم، من يسلم لم فإذا حلقهم، اللي خالقهم 

(.١١٤يسلم.)ألا 
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اتبمصادرواثمؤاجع ٥٣٠٠
وانتقلالإفادة وفق محتب 

.١٦٨صمحة (: الماوردي الحسن أبو ) النبوة أعلام )١( 
ا/هلأ.: عباس( )ابن عباس تفسيرابن من تنويرالتباس انظرت )٢( 
٠١ ١٣، ١ ١ r/1 (: السيوطي ) المثور الدر )٣( 
)النويري(:الأدب فنون الأرب-ق ،نهاية ١ ا/ه (: ربه عيد ابن ) المؤيد العقد انظر: )٤( 

١٧٥/٢.

.٢٦٥صفحة (: النووي ) الأبرار سيل كلام من النتخبة الأذكار )٥( 
,٥٠٤، ٥٠٣/٦جريراثحي(:ابن ب) 

(:العسقلاني حجر ابن ) البخاري صحيح شرح الباري فتح انظر: للأسترادة )٧( 
شيخ) والنقل العقل ارض تعدرء , ١ ٩ ٠ / :١ البيهقي( ) الإيمان شعب •  ١٢٧ / ١ ٢ 

ثالكامل ، ١ ٩ / ١ ٠ : كثير( ابن ) والنهاية البداية . ٣ سية(:ه/آ. ابن الإسلام 
تاريخ.  ٨٢/ :٤ ( ال۵لدري جرير ابن ) الطبري داريخ •  ٤٦٦/ •٠٤ ( الأثير ابن ) اكاريخ 

مدينةتاريح .  ٦٤/ :١ ( البخاري الكبير) التاريخ .  ٣٣٧/:٧ ( الذهبي ر الإسلام 
. ٣٧٨/  ٦٣:( عسايكر ابن ) دمشق 

—٣ ٠ ٥ / تيمية(:١ ابن الإسلام شيخ ) والنقل العقل تعارض درء انظر: للأستزادة )٨( 
ابن) التاريخ _قن الكامل . ،  ٣٦، ١ ٩ / ١ ٠ : كثير( ابن ) والنهاية البداية . ٣١٣

ورسائلكتب . /٤٩ ١ ٠ ،  ٣٣٧/:٧ ( الذهبي ر الإسلام تاريح . ١٣١أ/ الأثير( 
،١  ٤٣/  ١٤، ١٥٤/  ١٣:تيمية( ابن الإسلام )شيح تيمية ابن الإسلام شيح وفتاوى 

٦/السابق: المرجع صمن تيمية( بن الحليم عبد أحمد ) الألوهية .توحيد  ٢٣٩/ ١ ٦ 
٠٣ ٩ / ١ تيمية(: ابن الإسلام شيخ ) النبوية السنة منهاج .  ٤٨٢/ ٨ ،  ٤٦٠م/ ، ٣٣

)جمعهبالرافضه الثه رحمه. تيمية ابن الإسلام شيخ رأي بيان الخلاممة-هن . ٣ ١ ١ ~~ 
. ٦٣ص : الفحول( نايف بن علي وطهرسه عليه وعلق 

(.٦٤٧٤الحديث)رقم البخاري: رواه )٩( 
)التاريخ إن.والكامل ١٥٧، ١  ٥٦/١٧(: الأصبهاني الفرج أبو ) الأغاني انفلر: ( ١٠)

.٣٣٦:؟/ الأثير( ابن 
,٨٦صفحة (: الدنيا أبي ابن )اللسان ^^<واأداب ( ١١)
عضالتنصيص معاهد . ٤٤٠، ٤٣٩/١٦(: الأصبهاني الفرج أبو ) الأغاني انظر: ( ١٣)

, ٣٩١صفحة: العباسي(: ) التلخيحس شواهد 
وأحمد:)قةس(، ٦٤٧٨اليخارى:)رواء،( ١٣)

(٢٣٣٣
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سثةتاييخ . ٢٥٤، ror/Yالجمعي(: سلام )ابن الشعرا، فحول طبقات انفلر: ١( )٤ 
. ٢٩•<  ٣٨٩/ ٤٥: صاض( )ابن دمشق 

ابن) التاؤيخ فقت والخكامل . ١  ٩٧، ١  ٩٦/٣الأصبهاني(: الفرج أبو ) الأفاني انفلر: ( ١٥)
.خزانة ١٨٣،  ١٨٢::صنعة ( اهميزى أ) الخماّديوان  ٠٤٣٤الأتير(: 

٠ ١٧٦■ :آ/ه7ااسوى(حجة ابن الرب)١^^٧٥ 
اكتطرفوانقلو:  ١١٣٤، ١ : ( ابزالديم ) حلب _قتاريخ الطلب بغية ( ١٦)

\.rr/yالأبشمى(:ستقلرف) فن كل .4 
(الصعندى ) بالوفيات الواشت  ٠٢١٧/١: الجاحظ( ) الضبىJا الحيوان حياة انظر: ( ١٧)

. ٢٥٤،  ٢٥٣/ ١ (: خلكان ابن ) الزuن أبنا، أنباء و الأعيان وفيات ء  ٣٨،  ٢٧/ ١ :• 
٠١٨٨/١(: الأبشيهى ) مستفلرف فن طل -قت الستهلرف ( ١٨)

١٠ /٣٣ ١ (: الزمخشري ) الأخبار ونصوص الأبرار ربيع ١( )٩ 
. ٤٦/ ١ : الثسريتى( الحممن )أبو الجنيرة أهل محاسن •4 الذخيرة ( )٠٢

٠١ ٢٩/١(: الموسى ) والأدب اللغة الخاضرات-4 ( ٢١)
العرب)أمثال 4 اسشصى . ١  ٩٨، ١  ٩٧/ ١ : ( اليداني ) الأمثال مجمع انظر: ( ٢٢)

٣٧٧::صفحة ( الصخري هلال أبو ) الأمثال جمهرة ٠  ١٦٩، ١٦٨:ا/( الزمخشري 
^، ١ ك/ا• الجوزي( )ابن ،النتقلم  ٢٦٥/٥: الأثير( ابن ) ١^ الكامل-4 )٣٢( 

ء ٥٩٧،  ٥٩٦/٤: )الطحى( الطبرق^ 

)ان الأموآداب انمّمس، ١. ١ أ/ا الغزالي(: حامد أبو ) الدين علوم احيا، انفلر: ( ٢٤)
٠ ٧١(:صفحة البغدادي الدنيا أبى ابن 

٠ ٦٦صفحة : ( الْلقطض )ابن الملْلانية الأداب الفخري.4 ٠• انفلر ( )٥٢
.٢٦٤/٧(:الذهبي تاريخالإّلأز) )٦٢( 

٠٢٧٨صفحة (: الدنيا أبي ابن ) ان اليوآداب الصمت ( ٢٧)
٠٣٤• ه/ (: الأصبهاني ) الأصفياء وطبقات الأولياء حلية ( ٢٨)

الحموي(:الله أبوعيد ) الأديب معرفة إر الأؤيب إرشاد أو الأدباء معجم انظر: )٩٢( 
البداية٠ ٤ • ٥ - ٤ ٣• Y/ ٠• ( نؤسي الق) فنؤين ار أخب4 التدؤين  ٠١ ٢٩، ١ أ/خأ 

- ٢٨١/ :٢ ( الصّفدى بالوفيات) •ادوا4  ٢٨٨- ٢٨٣/ ١ :١ كثير( ابن ) والمهاية 
٠—١٠٣(:ه/ خلكان ابن ) الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات ١  ٣٨٥ ١٠٧

)دمشق مدينة ص  ٠٣٣•-  r\A/r\الأصبهاني(: الفرج أبو ) الأغاني انقلر: )•٣( 
٠ ١٦٨- ١  ٦٦أ/ ٠• كثير( ابن ) والمهابة البداية ٠  ٣١- ١ ٩ / ١ ١ ٠• ( عساكر ابن 

:( خلدون ابن ) خلدون ابن ي ٠  ٣٣٥-  ٣٢٣ا/ : الأثير( ابن ) التاييخ الكامل-4 
٠٦٥- ٦٣آ/

( ٢ ٣١٢٤
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ابن) والنيابة البدابة . ١ ٦• - ١ ٣• U/ : الأتير( ابن ) ١^ الكاملِق انظر: ( )١٣
المبرف. ١ ١ 0 - ١  ١٣/  ٢٤(: الذمبي ) الإسلام ^ .  ١٨•- :١ كثير( 
.١٦٩- ١٦٨/ ٢ : الذهبي( غير) خرمن 

ابن) ال،ان البلمعجم . ١ ٥ ٠ — ١  if\f\الحموي(: الآدباء)ياقوت معجم انظر: ( )٢٣
. ٣٦١- ٣:٣٥٩; خلكان( 

الأدباءمعجم .  ١٨٩\/\\\~ :١ كثير( ابن ) والنهاية انظر:اليطواية للأستزادة )٣٣( 
، ٦٢- •٦ U/ : الأثير( ابن ؛) ٣٥١لأآآ.الضامل_ق -  ٣٦٥/١الحموي(: )ياقوت 

العبر.  ٢٩،  ٢٨.أ؟/  ٣٧٤-  ٣٧٣/  ٣٣: ( الذهبي ) الإسلام تاننخ . ١٨٩-  ١٨٦/ ٧ 
٠ ١٧٣-  ١٧٣/ ٣ : ( الذهبي غبر) خرمن -ق 
٠ ١٨٧/١(: الأبشيهي ) مجسظرف فن ضل •4، السهلرف ( )٤٣
.٢٢١/٢الخرج(: الرحمنأبو اكموة)ب. ^موة( )٥٣

٠ ٦٥/  ١٣: كثير( ابن ) واكهاية البوابة انقلر: )٦٣( 

)العلم وجواهر الجالسة .  ٣٤،  ٣٣؟/ : ( الري الحجاج أبو ) الضال تهذيب )٧٣( 
٠ ١٧ص (: الدنيا أبي ابن ) الخان وآداب الصمت ، ٤ • ٥ :مشعة ( الدينوري بضر أبو 

.١  ٧٦/ ١ : ( العسقلاني حجر ابن ) العمر بأبناء الغمر إنباء )٨٣( 
(يم٣٤١١(روا٠الترمذي:))٩٣
(.٣٩٦٩)ماجة: وابن (، ٢٣١)٩ الترمذي: رواه ٤( )• 
١١ ٤ ٠ / (: الصفدي الدين صلاح ) بالوفيات الوا-قت انظر: ( ٤١)
.٨٤/٧: التميمي( علي بن )أحمد يعلى أبى مسند ( ٤٢)
١٣٨/١: ( الجاحفل، بحر بن عمؤو ) الجاحفل، رسائل انفلر: ( ٤٣)
١.٣ ٠ / ١ ٤ (: ضمير ابن ) والنهاية البداية انفلر: ٤( ٤ )

الخرجأبو ) السلم (: العسقلاني حجر ابن ) البنان لسان انظر: ( ٤٥)
:خ/٦٥الجوزي( 

.٢٠٠، ١٩٩صفحة: : )الراضثمي( الغرب أحبار تلخيصي شن العجب، : انقلي ( ٤٦)
١.١ ٠ - ١  ٠٨/٧: الأثير( ابن ) التاييخ الضامل.ق انظر: ( ٤٧)
(.٣٩٧٤)،: UJ.Uوابن (، ٣٤١٢)الترمذي: رواه ( ٤٨)
(.٦٤٤٥): وأحمد (، ٣٥٠١)الترمذي: رواه ( ٤٩)
الناساختلاف، وذكر الأشربة  ١٠٣ ٩ / ١ ١ الأصبهاني(: الخرج أبو الأغاني) انقلر: ( ٥٠)

الخائرعبد ) انمرب لخان لباب ولما الأدب خزانة ٨. ص المينوري(: قتيبة هيها)ابذ، 
٧٨/١الجمعي(: سلام ابن الثمعراء) فحول صبقات .  ٣١؟/١ : البغدادي( 
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شعرمقتالهم شعراء ، ٨٥" ٨١:ص عبود( )خازن وحبهم قتلتهم شعراء ، ٧٦
!٤.- ٣٩ص )سميرهماج( 

الأغانى)أبو،  ٥٢٧- ١/٥٢٣ ; الأثير( )ابن التانيخ ي الكامل انظرت للأستزادة ( ٥٨)
السص(:سلام رابن الشعراء نمول طبقات ،  ٠٢٢ ، ٩ آ/ الأصبهاني(: الفرج 

٣٢٨.

مصع، ١٩٦- ١٨٧/١٧الأصبهاني(:: الفرج )أبو الأغاني انظر: للأستزادة ( ٥٩)
)الجاحظ،(:الحيوان ، ٣٥٣الض؛ى(: )الفضل المنميان ، ١١٦/٢)اليداني(:الأمثال 

الستقصس، ١٤١ص الثعالبي(: أبومنمعور والمنسوب) الضماف، —قن القلوب، ثمحار ،  ١/٩٩ 
حمدون(:)ابن الخمدوب التذكرة ،  ٤١٦/١)الزمغشرى(: الJرب، أمثال -فن 

.٢٦٦- ٣٦٥/١سداJلأني)اص(:
)الجاحظ،(والتبيين البيان  ٠١ ٩/١)المؤربانى(: الشعراء معجم انظر: للأسيزادة ( )٠٦

:الأصمفهانى( القاسم )أبو واليلغاء الشمرء ومحاورات الأدباء محاضرات . ١٢٥/١:
.yyA/\

اسالناحتلاقس، وذكر الأشخمية ،  ٥٧/٢)الجاحظ،(: الحيوان انظر: للأسإرادة ٦( ١ )
٠٧ص الوينوري(: محتيبة ضها)ابن 

معجم، ١٤٠- ١٣٧/٢٢الأص٠بهانى(: الفرج )أبو الأغاني انفلر: للأسترادة ( )٢٦
تاريخ، ١ ٣ ~ ii/0كثير(: ابن والنهاية) البداية ،  ٢٣١ص )المرزباني(: الشعراء 

اليممري(:سعد )ابن الضبرى الطبقات . ٥٥- ٥٢/٢اكلبؤي(: جرير )ابن 
.rr،yr/r

والتاريخالبدء ، ٣٣٤- ٦٣٢١/ : كثير( )ابن واكهاية البداية انفلر: للأسترادة )٣٦( 
-٣٥٧/٣بري(: ال۵لحرير )ابن الطبرع^ تاريخ ، ١٦٠، ١  ٥٩/٥القدسي(: )الملهر 

اتوفي، ٣٧- r\/rالمشاهيروالأملأم)الذهبي(: ات ووفيالإسلام ص ،  ٢٧٤
الفرج)أبو الأغاني ، ١ ٤ ،  ١٣/٦خلكان(: بن العباس )أبو الرمان أبناء أنباء و الأعيان 

.٢١٥- ٢٠٧/٣الأصيهاني(:
)صلاحبالوقيات الوا_ةن ،  ١٧ص يؤيد(: والأحيار)ابن الفوائد انظر: للأستزادة ( )٤٦

الذخيرةا/هآ؟، : الأغاني)أبوالفرجالأصاني(: ، ١٦٧، ١٦٦/١٨الم،فدي(:الدين 
.٧٣/٣: يتي( الشL٣الحسن الحريرة)أبو أهل محاسن مقن 
الواسق، ٢٥٣- yro*\/الأصبهاني(: الفرج )أبو الأغاني انفلتر: للأستزادة ( )٥٦

)اصيري(:اسامسة ديوان ، ١٦٨- ١٦٦/١٨الصفدي(: الدين )صلاح بالوفيات 
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،١١٨" /٦ yAالممفدي(: الدين )صملاح بالوقيات الواسقم انظر: للأستزادة )٦٦( 
،٣١٢١٢- ٣٢٠/٦خلكان(:: بن رأبوالعباس الرمان اء أبناء وأنبالأعيان وفيات 

لسانلباب ولب الأدب خزانة ، ١٦~ ١ ٤ / ١ )الزمغشرى(: العرب أمثال سقن المتقحيى 
١- ١٣/٢١الأصبهاني(: الفرج )أبو ،الأغاني  ٤٨٢/٦البغدادي(: القادر عبد انمرب) 

أممحابهامت قتالائد قصم.  ٨٨٣" ١ / ١ الدينورى(: منيبة )ابن الشعروالشعراء . ١١٥
٠- ١٢٧:ص)باقرياسب٢ن( ١٢٩

الواف، ٣١٢- ٣٠٣/٢٢الأسهانى(: الفرج )أبو الأغاني انشر: للأسترادة )٧٦( 
صقتيية(: )ابن الشعروالشعراء ، ٧٧"• /١٥٧ ٥ الصمفدي(: الدين )صلاح بالوفيات 

أصحابهاقتلم، ضائد . ٤٣٣،  ١/٤٣٢ الكض(: )محمد الوفيات فوات ، ٤ ٠ ٩ - ٤ ٠ ٧ 
. ١٣٣)بافرياسين(:ص.آا- 

الفرجأبو ) الأغاني ،  ٤٦ص : اني( )المرزبالشعراء معجم انظر: للأستزادة )٨٦( 
?٨٣:ص التسميزى( الخحليب ) الحماسة ديوان ،  ٣٧٠-  rol/r\(: الأصبهاني 

قتلم،دمائد .  ٠٣٤ -  ٣٣٥/ ٩ (: الحموي حجة ابن ) الأرب وغاية الأدب خزانة 
.٧١٣" : )سميرفراج( شعرهم قتلهم شعراء .  ٨٥" ٨٢يابن(:دس )باقر أصحابها 

, ١٨٢" ١٨٠ص : عبود( )خازن وحبهم أشعارمم ^،م 
الكامل، ٥٠٧آ/آ.ه- حريراكJجي(: )ابن ^ي 

 '،L. عساكر( ابن ) دمشق ة مديناييخ ت، ٨٤~ ٧٩/٤: الأئير( ابن ) الت-اريخ:
الخدكرة، ١٣٩، ١٣٨/٣:)النويري( الأدب فنون ف الأرب نهاية ، ٤٢٣- ٤٢٠/٣٧

.٣٧١/ ١ : حمدون( ابن ) الحمدونية 

)الوفيات فوات ، ٥٢، ٥١ص اني(: )االرزبالشعراء معجم انظر: للأستزادة ( ٧٠)
الخواليالنجوم سمط ، ٧٨/٥: )القوكلي( الأعلام ، ١ ١ ٩ ، ١ y/^^ الكشي(: محمد 

اقر)بأصحابها مت، قتلائد قمع. ٥٨،  ٥٧/٢امي(: )انمميوالتوالي الأوائل اء أبن—قت 
.١٤٥من • ياممت(( 

واصرو)اينالشعر . ٣٢،  ٢١/ ا كثير(; )ابن والنهاية البدابة انقلر: للأستزادة ( )١٧
جرير)ابن الطبري تاييخ ، yXA/Mالأسهاني(: الفرج )أبو الأغاني ا/-0آ، قتيبة(: 

)ااردكلي(:ه/بمم.الأعلام ، ٦٨٩، 1AA/Tالطمي(: 
البداية،  ٢٨٨-  ٤٢٧٤/١ (; الأصبهاني القرج أبو ) الأغاني انظر: للأستزادة ( )٣٧

- ٢٧٤،/: الأئير( ابن ) التاييخ الكامل4 ، ٨٦- كثير(: ابن ) والنهاية 
أشعارهمقتلتهم شعراء ، ٣٠— (:غ/0ل !؛^، ۵١١•>ترير ابن ) الحلبحي تاليخ ،  ٣٧٧

■ ٣٢" ١٥من رسميرفراج(: 
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،تاؤيخ ٧٢*اُ/فاُ"" : عساكر( )ابن دمشق مدينة تاريخ انظر: للأسترادة )٣٧( 
ا/؟ه؟-١ (: الأصبهاني أبوالفرج الألكنى) ، ٥٦٦- ٥٦١/٥:)الدص(الإسلام 

.٤٢٨-  ٤٣٦/٣خلكان(: بن )أبوانماس الرمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات ، ٣٧٣
.قصائد ٤٥١- ٤٤٧/٤البغدادي(:القادر عبد ) العرب كان لباب ولب الأدب خزانة 
)خازنوحبهم أشعارهم قتلتهم شعراء ، ٦٤،  ٦٣ص ياسين(: )باقر أمعحابها قتلت 
.٥٤- ٥١:ص عبود( 

ثاكظم ، ١١٩٨-  ٩٦/٤الأثير(: )ابن التاييخ الكامل^ انظر: للأستزادة ( )٤٧
١^،(:جرير )ابن الْلبري تاييخ ،  ٦٢٢l/الجوزي(: بن )سد والأمم ائوك تاؤيخ 

الأدبون فن_قن الأرب ة نهاي، ٦/٦ذهبي(: )الالإسلام اريخ ت، ٦٢٣- ٦٢
.٤٠، ٣٩/٦)النويري(:

الشعر، ٣٣٥- ١٣١ (: الأصبهاني الفرج أبو الأغاني) انظر: للأستزادة ( )٥٧
iXiA\/التوحيدي(: حيان )أبو ائروالذخائر البمم، ١٥٦/١قتيبة(: )ابن والشعراء 

صاسي)ابنجريراصي(:ا/؟؟، القيسراني(: )ابن والمختلف ا1ؤتلف ، ٣٤٩

ازواسناليي، ٦٠- ٢٣/٦الأصبهانى(: اني) الأغانفلر: للأستزادة )٦٧( 
،٤٤٦- iii/xبري(: ■بموالط!ابن ١^^) تاؤيخ ، ٥ ١ " ٤٨٨)الجاحفل(ت 
خليلالدين الوافبالوفيات)صلأح ،  ٢٢٠-  ٢١٧:i/الأثير( ابن ) التاؤيخ الكاموث 

-٤٢ياسين(:ص )باقر أصحابها قتلت قصائد ، ٩٩-  ٩٧/١٨: الصفدي( أيبك بن 
قتلتهمشعراء ، ٤٣- ٣٨:ص عبود( )خازن وحيهم أشعارهم قتلتهم شعراء ، ٤ ٤ 

.١٤٨-  ١٣٩ص )سميرفراج(: أشعارهم 
الأغاني)، ١٢٦- ١  ٣٣/٦٣عساكر(; )ابن دمشق مدينة تانيخ انظر؛ للأستزادة )٧٧( 

الوفيات)صلأحانمينخليلبنأث،  ٢٧٢- ٢٦١/٢٢الف٠رجالأصبهانى(:أبو 
:البغدادي( أبوبضر ) الأشراف ازل من4 - الإشراف ، ٢٦٩. ٢٦٦/٢٧:الصفدي( 

٠٢٤٥،ص٤٤٣ 

خلضان(:ابن الدين شمس الزمان) أبناء وأنباء الأعيان وفيات انظر•* للأستزادة )٨٧( 
هآ؟،كتابالغتالين)- ٣٢٣/٦اكرجالأصبهانى(:أبو الأغاس) ، ٥٠؟/ن؛- 

الدينجمال ) والقاهرة مصر ملوك ف الزاهرة النجوم ،  ٣٧٥- ٣٧٣/٢: الجاحظ( 
الكتيى(:شاكر بن )محمد الوفيات فوات ،  ٠٢٣ - ١/٣٣٦ بردى(: يغري دن 

yooZi -قتلتهمشعراء ، ٨٩- ٨٦ياسين(:ص )باقر أصحابها قتلت قصائد ،  ٢٥٧
)سميرأشعارهم قتلتهم شعراء ، ١٨٩— ١  ٨٣من ٠ عبود( )خازن وحبهم أشعارهم 
^^^^^٠٠٠٠٠. ١٦٤- ١٤٩فراج(:من

(٢ ٣٣٩
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وفيات، ٤٠٤~  ١/٤٦٩ (: الأهسهاني أبوالفرج ) الأغاني انظر: للأستزادة ( )٩٧
ثالكامل ، ٤٠٣- ٤ ٠ ٠ / ٥ حلكان(: بن العباس رأبو الرمان أبناء وأنباء الأعيان 
حجةابن ) انمرب لمان الأدبولم، خزانة ،  ٤٧٧- ٤٧٥/٤الأثير(: )ابن التاريخ 
علبنأيكالصفJى(:، ٤٢٨- YU1/0(:الحموي 

/0itA ~ساكر(:)ابن ^خدسمق ، ٤٥١lأصدحاها٨٧~ ٨٥/٦٨عGلدIق۵داثمق،
ص: عبود( )خازن وحبهم أشعارهم قتلتهم شعراء ، ١٣٨" ١٣٤بمأن(:ص يامأ)باقر 

١٢٣- ١١٩.

الأدبخزانة ، ٤٠٩/٤، ١٣٠- ١١٢٧/٥لأغاني)الأم،بهاني(:انظر:ص١دة
)أبوالحزيرة أهل محاسن ؤه' الذخيرة ،  ٢٥٦/٦الحموي(: حجة )ابن الأرب وغاية 

شعراء، ٥ ٩ ١ / ١ عمؤوالجاحظ(: أبو ) والتبيين البيان ، ٤ ٦ ٤ / ٥ : ( ا الحسين 

)سميرأشعارهم قتلتهم ،شعراء ١٧٤—  ١٧٣صن : عبود( )خازن وحبهم أشعارهم قتلتهم 
.١٢٦-١١٧فراج(:من

شعر، ٣٩٧- yA\/iالأصبهاني(: الفرج أبو الأغاني) انظر: للأستزادة ( )١٨
التاريخ—قن الكامل ، ١  ٩٩- ١  ٩٥ص : الحبوري( فيه)يحيى الإسلام وأثر المخضربن 

٣-١ /٩ ٢ الحمحي(: سلام ابن الشيراء) فحول طبقات ، ٥٠٦(:ل/ههه، الأثير بن ا )
قتلتقصائد ، ١٥٥- soy)/الحموي(: حجة )ابن الأرب وغاية الأدب خزانة ، ٣٢١

٥٤ من )سميرفراج(: أشعارهم قتلتهم شعراء ، ١١٣—  ١٠٩ياسين(:من )باقر أممحابها 
-٧٠.

خيرمنانميرإ ، ١ ٠ )/A— ٠ كثير(: )ابن والنهاية البداية سر: انفلللأستزادة ( )٢٨
،٤٨١- ٤٧٩/٤الظاملثاص)ابنالأثير(:،١٦٢ا/اآا- غبر)الذهبي(:

الوفياتفوات ،  ٣٤٦،  ٢٤٥،  ٣٢٧- ١yy.y/i^٠؛^(: حرير لط-بري)ابن ا^ 
بنالعباسي )أبو الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات ،  ٥٩٢- y٥٩٠/الضتيى(: )محمد 

شعراء٠٦٠- ٥/٧الأصبهاني(: أبوالفرج الأغاني) ، ١١١- ١٠٩/٧خلضان(:
١. ٩٣- ١ ٩ ٠ من : عبود( )خازن وحبهم أشعارهم قتلتهم 

)ابندمشق ، ١  ٥٩، ١  ٥٨من )الرزباني(: اكعراء معجم انظر: للأستزادة )٣٨( 

.١٤٤من : عبود( )خازن وحبهم 
ديوان، ١٠٤- ٩٩/١٧الأصبهاني(:: الفرج أبو ) الأغاني انظر: للأستزادة ( )٤٨

شواهدعلى التنصبمن معاهد ، ١  ٤٨- ١٤٦،١٣٨،٦٢/٢الحماسة)أبوتمام(:
)الرركلي(:ل/؟ها.الأعلام ،  ٣٣٣-  ٠٣٣ هن انمياسي(: ) التلخيمى 
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البدائهبدائع < ٣٢.؛ا'ا/؟آ؟، )الصفدي(: الواِقبالوضات انظر: للأستزادة ( )٥٨
لكتابوالتكملة الذيل كتاب من الخامس الممر ، ١٨يس الأزلي(• ظافر )ابن 

سمد)ابن المرب طى 4 - المغرب ،  ١٣ص المراضض(: الله عبد )أبو والصلة الوصول 
.١٣٣اكربي(:ص

الأدبتانيخ ، ٣٣٢- ٣٢٣/٥الأصبهاني(: الفرج أبو الأغاني) انظر: للأسترادة )٦٨( 
،١٣٠ص قتيبة(: ابن والشعراء) السعر ، ١١١٠" ٠ ؟/٨ .بلاشبر: المربى) 
حجة)ابن الأرب وغاية الأدب خزانة ، ٤٩٠،  ٤٨٩/٤: بري( الملجرير ابن الطبجي) 

،شاJراء٦٢" ٦٠)باقرياسان(:ص قتال،تأصمحابها قصائد ،  ١٧٣" ١٧١ا/الحموي(: 
.١١٦" ١٠٧ص )سميرفراج(: أسعارهم قتلتهم 

والأعيان وفيات ، ٣٩،  ٣٨ص المعتر(: )ابن الشيراء طبقات، انفار: للأسترادة )٧٨( 
اودمدة-4محاسن، ١٤٩" ١  ٤٧/٧خلكان(: بن اس العب)أبو الزمان أبناء اء أنب

الفرجو أب) الأغاني ،  ١٧٣- ١٧١/١القيرو١ني(: رشيق )ابن ه المعروآداب
.العمد١٥٢" ١ ؟/دإ . عساكر(:)ابن دمشق تانيخ ، ١٤٥" ١٤٢/١٦الأصبهانى(:

ص: البصري( الحسن )أبو اليضؤية الحماسة ،  ٢٣٨،  ٣٣٧/٢ربه(:عبد )ابن ١^^ 
٤١ .١٣٦"  ١٢٤)بافرياسين(:ص أصعابها قتلت، ضائد ، ٤٣٩

أوالأدباء معجم ،  ٩٩٣" ٠ ص العتر(: الشعراء)لأبن طبقات انظر: للأستزادة )٨٨( 
٦/١" ١ ٢ الحموي(: الثه عبد أبو ) الأديب معرفة إر الأؤيب إرشاد  الأعيانوفيات ، ٠

شرحاري البفتح ، ٣٩٧خالضان(: بن العباس )أبو الزش اء أبنوأنباء 
حبر)ابن الميزان لمان  iXAl/A(: العسقلأنى حجر ابن ) البخاري صحيح 

،١٧٨" ١٧٥الأغاني)أبوالفرجالأصبهانى(:قا" ، ١٧٦" ١٧٣/٣اكثلأني(:
؟١٥١- ١٤٦)باقريابن(:ص أم،حابهأ 

أبوالأغاني) ، ٧٥٦" ٧٥٤ص قتيبة(: ابن اكعروالضيراء) انظر: للأستزادة )٩٨( 
المياس)أبو الرمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات ، ٣٦٣" ٤٣٠ الأصبهاني(: الفرج 

.ا/.ه؟"الحموي(: الله أبؤسي الأدباء) معجم ، ٢٢٣" ٢١٠/٢بنخلطان(:
)باقرأصحابها قتلت قصائد ، ١٥٥تاريخبوداد)ابنعساضر(:م/؟لا" ، ٢٦٦

"٧٢ص : عبود( )خازن وحبهم أشعارهم قتلتهم شمراء ، ٩٣" ٩٠ياسين(:ص 
٢٠٠"  ١٨٧ص )سميرفراج(: أشعارهم قتلتهم 

محاسنِؤ الممدة ، ٣٦" ٢١ص المتز(: )ابن التمعراء طبقات انظر: للأستزادة ٩( ٠ )
الأهسه1نى(:القرج أبو الأغاني) ، ٨٠" ٧٦/١القيروانى(: رشيد )ابن وآدابه الشمر 
والنشر.أليف التة )لجنبرد بن بشار ديوان ، ٢٤٦- ٢٤٣/٣، ٢٦٦-ا/إهآ 

تاريخالطبرى،٧٦٠" ٧٥٧/٢^هرواكههراءئ^وئيبة(: ، ٣١ا/ه؟" القاهرة(، 
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الواف، ٢٢١٣- •  oZYT(: الآسهانى الفرج أبو ر الأغاني انظر: للأّترادة )٢( ( ٩٨)
تمحمد الوفيات) فوات ،  ٣٣٣' ١ / ٢ : ( المهفدي الدين ض،لاح ) بالوفيات 

اد،وايتوالنهايت)ابنلح(:، اص(:حا/؛اات1ريخالإسلأم)" ٢٩٤
.٣٨~  ٣١مي؛ رسيرفراج(• أثمعارهم قتلتهم ثهعراء ،  ٣١٦/ ١٠

العتز(:)ابن الفراء هلبقات ، ٤ ٥/م^١ )الممعانى(; اب، الأنانقار: للأستزادة ( ٩٩)
:خلكان( )ابن الأعيان وفيات ، \أ/ه1 )الندكلي( ،الأعلام  ١٣٥- ١٣١ص

AV/\ ، الحموي( الأدباء سم( :iiv/x.
(١٠ اكعرا؛،هلبقات ، ٣٤٥، Xit/Q)المعفدى(: بالوفيات: انفلر:الوا.ؤت للاسهتزادة ( ٠

٦١٥/ ١٠انمسقلأس(: حجر )ابن البلاء سرأعلأم ، ٣٧، ٣١ص السن(: )ابن 
الستجاد،  ٤٦٤:دس زكؤيا( بن )العافي الممالح والأنيس المعالح الجليس ، ٦١٦،

.صxt: التنوخي( )القاقيي الأجواد فعلان من 
مرأةذيل ، ٣٦٣~ XQh/X: خلك_ان( )ابن الأعيان وفيات انملر: للامتزادة ( ١٠١)

خلأصتالأثرفأعياناكرنانمادىذّر)، ٢٠٢- ١٩٩/٣)اليونياني(:الزان 
أبوالأغاني) ، العوبي)ضافاخوري(:ص٢٣٥تاريخالأدب،، ٢٣٢أ/اأأ- الحبي(; 

س)ابن ساّناصروأدابم ث العمدة ، ١٧١- ١٥٩- ٢٣الأسماني(: الفرج 
.٥١— ٤٥هس )باقرياأ،ءان( أمهحابها قتلت، قمءّائ،ل ، ١٦٨—  ١٦٥القيرواني(ثا/

اتوفي،  ١٣٦ا/آأا- ١ كثير(: )ابن والنهاية البداية انقلر: تزادة للا،،،( ١٠٢)
١- ٢٨/٨البغدادي(: )الخح،ليم؛، بغداذ ،تاييخ  ١١٥١-  XX/Xخلكان(: )ابن الأعيان 

تاريخالإذم)اسهبي(:، ١٣٨- اا/لآا كثير(: )ابن والنهاية ،البداية  ١٣٠
سح، ٣٣٦- x\x/\iالعسقلاني(: حجر ابن النبلاء) ,،،يرأعلام ،  ٤٥-  ٣٩/٣٣

)الأهيقهاني(:الأدباء محامهرات ق/خفآ، ندي: )القلقسما الاسسصناعة الأعءثيىِقت 
١- ٩٤ص )باقريامهثن(: أصحابها قتلت، قمائد ، ٤ ٢ ٤ / ٢  ٠ ٠.
انلّس، ١٥٦- X١٣٥/ الأصيهاني(: الفرج أبو ) الأغاني انظر: للأّترادة ١(  ٠٣)

(:الذهبي ) الإسلام ت_اريخ ،  ١٦٢\/\0\- (: ابزحجرالع،ستلأني ) اليزان 
)المتنبي ديوان رح ث،، ٤٠٧صى ير(: بلاثم) المتنبي الهليس، أبو ، ١١٦٤—  ٥٩/٦

بناس العبأبو ) ١^۵ اء أبناء وأنبالأعيان وفيات ، ٣٥٩-  ٠٣٣ / ١ (٠٠ الواحدي 
- ٣٦/٧الجوزي.(:ابن ا^وك،والأْم) اكظم4ص ' ١٢٨: خلكان( 

الهللس،_قتبغية ، ٥٣—  ٤٦(:حس اليديعي )يوث،المتنبي حيثية على ، ٣٢
أسابهاقتلت، ائد ض،،  ٦٨٣- ٠٦٨ U/ (: جرادة أبي بن الدين )كمال لم، ح^ 

مى: ( عبود )خازن وحّبهم عارهم أثمقتلتهم مراء ثس، ٥٧— ٥ ٣ صى بن( ياسم)باقر 
.١٠٦— ص١٧ رسجغ^جا: أثمعارهم قتلتهم ،ثمعراء ١٦٠- ١٥٧



اسماني|ذت1ت اثملأم سايع ^

4الذخيرة ،  ٢٤• ،  ١/٢٣٩ النوبي(: سمد )ابن الغرب انظر: للأستزادة ١( • )٤ 
.iA\/r: )الذهبي( الإسلام تاؤيخ ، ٨٤- AU/U)اصميش(: الجنيرة أهل ْعاسن 

4الذخيرة ، ٢٩٣- ٣٨٩/١الغربي(: سعيد )ابن الغرب انظر: للأستوادة ١( )٥• 
:)انمّفدى( بالوفيات، الوا4 ' ٣٨٥^لاسرة)الصض،(:آ/-عم- 

قتلتهمشراء ، ٤٢٨- ان)ابنخلضان(:إ/هأإ الآءيات،وفي، ١٦٤إ/'آ"ا- 
.٣٣٣" ١ ص : عبود( )خازن وحنبهم أخمارهم 

الجا4- ٣٤٨الكتبي( ث،اكر )ابن الوفيات، فوات انظر: للأسترادة ١(  ٠٦)
ر)المادروجريدةاسد،وةاصسخري، ٣٤٠- m/rات)اسدي( بالوفي

الأدبخزانة ، ٤٦٩ه٤- ٥/٢)الحموي(: الأدبا، ،سم ٣٣•- ٣٢٣/٤ال۵ثهاني(:
سير،  ١٣٨/٥)الندكلي(: الأعلام ، ٦١- ٥٩/١الحموي(: حجة الأرب)ابن وغاية 
)خازنوحبهم أشعارهم قتلتهم شعراء . ١ ٤ / ١ ٩ العستلأنى( حجر ابن النبلاء) أعلام 
.٣٧، ٣٦٥٠:عبود( 

الأعلام،  ١٦٧- ١١٦/•خلكان(: )ابن الأعيان وفيات انظر: للأستزادة ١(  ٠٧)
، ١٣٩/١٨)ابزحجرالسئلأني(: النبلاء سيرأعلأم ،  ١٧٤،  ١٧٣/١)القركلي(: 

)باقرأمسابها قتلت، ائد قمّ، ١  ١٤٨-  ٤٦/٧بالوفيات،)الصندي(: الوا4 ، ١٤١
.١٥٤" ١٥٢ياسبن(:مى 

وفيات،  ٢٧٧- ١/٢٧٤ ٢ كثير(: )ابن والنهاية البداية انظر: للأستزادة ( ١  ٠٨)

١-٠ ١ ؛/ خلدون(: )ابن خلدون ابن تاؤيخ ،  ٤٣٦آ/اآ؛- خلكان(: )ابن الأعيان 
،٣٧/٥)الزدكلي(:الأعلام ، ٣٥٤- ٣٥٠- ٣٩)الذهبي(: الإّلأم تاييخ ، ١  ٠٦

٠١٤١، ١٤٠:مى عبود( )خازن وحبهم أشعارهم قتلتهم شعراء 
بالوقياتالوا4 ، ٤٠٤ص )المؤنب—انمح،(* الشعراء معجم انظر: للأستزادة ( ١٠٩)

.٣٧٩ا/ ٠ ، ا/آ؛ ٢ عمررضاكعالة(: ) الزلفين معجم ، ١  ١٧/٣: )اكشدي( 
علب،بت، )محمد ابع الههالقرن بعد مت، بمحاسن، الحلمالع البار،ر انفلر: للأستزادة ( ١١٠)

،/١٣٣ الحمومح،(: حجة )ابن الأرب وغايت الأدب خزانة ، ١  ٩٣- ١٨٩/٣الثوضام،(: 
،٣٧٢،  ١٣٧ / ١ ٦ بردي(: تغري )ابن، والقاهرة مصمر ملولث، 4 الزاهرة النجوم ، ٣٤

.٣٩٧- ٣٩٥/٩)المخاوي(:اللامع النّوء 
اتشعراءمتر الحمدون ، ٤١٨مي، )المؤذبانؤ،(: الشعراء معجم انملر: للأستزادة ( ١١١)

حرير)ابن، ال۵لبرىا تاييخ ه، ١ U/ : خلكان( )ابن، الأعيان وفيات ، ١١٣ص )القفحلب،(: 
:ه/ا؛ه.الءل؛حي("



=ص1قصتاضقا m=^= ء

التذكرة، ٢ ٠ /٥ ٢ ٤ الأهسهانى(: سرج الفأبو ) الأغاني انظر: للأسترادة ( ١١٢)
، ٢٥١/٢البصري(: الحسن ) \وصحية الحماسة ، ٢١١/٤صJون()ابن السدوب 

. ٥٧٦/١: )الجاحظ( 

)الحبي(:عشر الحائي المؤن أعيان الأدر—قن خلاصة انظر: للأستوادة ( ١١٣)
 -\\\/\٢٣٠ ،٢٢٩/٣،٣٤٢/٢،٢٠٠.

.٢٦٣ص (: النووي ) الأبرار سيد كلام من النتخبة الأذكار ( ١١٤)



١ sssssاصحابى تتممن ■ساق ءء^ءءءء^ءء^ق س،ادعاسلأم ٠ 

ULXC^^

استمِ؛اث4وضوع 
٣اييسهلص 

٤اتثلأم مصالع 

٥يع؟ اسط بم 

١٢مب أبي بن عست اسمئ ثس 
i١ ؤاصحابه اسمحة بى امثيد  ٤٥١^حياء 

١٧ساؤيء ات؛هأصاحب 

١٨محمى بث ابر؛ص ولاءوفلاض 
٢٠دذ،د)هير \اسمقود ضو\دوش\ه 

٢٢سوان بن اتجهم صلاوا 

٢٣حسان بن امحمن عبئ ييرؤفثاءا 
٢٤بلأءاحادهمحسر 

٢٥عمرالاسدى ظنؤءحطت 
٢٦هتي عصوبن عمرضةألم| قمرفي 

٢٨^ستاذواكج1تين 

٣٠اهئيم ابن سراثهلأ|ءىا اJمايى 

٣٢كما بن اتحا)ث ذوسجونt اتحديث 

٣٤اّث بن سوب لا، 
٣٦يونس بن اميمحع اتء-وتا هن اثبحث 

٣٨ضلأممتيسذواثذاسن 
٤٠نسشايوصط |نودث< اؤنأى فساد 

٤٢اوثا|مثاذي وفثاء| يقييد 
٤٤ابنأّمن ^ياداتمأا

٤٥ابن.ملء اعتباوا 



عسضا قتلت ساق سارعاسمث|ر =ء 

٤٧إسماعيل بن هصد t هنم 

٤٩\لطفي ابواتطمب بلاء 

٠٥ نقلد ابن ا سشة 

٥٢بث؛بحإهيم سمهود اسكنارأ 

٥٤اتسع ابن حهل< 

٥٦صمحء ابن ئفورا 

٥٨اتديالهي أن>داودج اتثهايءالموثت 
٦٢ض •ئ هخوحواتصاءالحل 

٦٤ه( اصس الصاهلااميؤ اسءك 

٦٩يىه( ٦٠)٦٨— انمي بن 

٧٧ه( ة  ٣٥"  ٠٠٠)ئد بن عدى حذولt دهاء 

٨١ىه( ٣٠'٠٠٠جمر) بن حاني اتمادض< 

٨٤م(  ٥٢٥—  ٠٠٠)الأبحهى بن اعبيد اتبهس 
٨٨ه( ق ٢ ٠ ~  ٠٠٠) اتسضحى اتننهل ؤبموت: عسف 

٩٢ه(  ٥١٧٠٢)سمت بن ^يك 

٩٥^ ٥٢- ٠٠٠اتضثمم) سربن 

٩٨(  ٠٠٠- بدر)... بن ^_A؛ الاحنأزا سهد 

١٠١(  ٠٠٠-  ٠٠٠) صسواثطاتي اتنثامر 
١ ٠٢(  ٠٠٠-  ٠٠٠) صام أبي بن ئقح 

١٠٣مماووويايىضببنالأس)..._س( 
١٠٧م(  ١٢- ٠٠٠بيإ)بن سمله،اماس 
١٠٩(  ٠٠٠-  ٠٠٠) ايكلي الضه>ى اسهراسقودا 

١١٥( ٠٠٠_  ٠٠٠)سافع بن اتلاحمن اسطئuتtعبد النهاد^ت 

١١٧ه( ٣٠-وفناءاسامحبنه١ة).٠٠هجاء 

١٢١ه(  ٤٠-  ٠٠٠)اسحاس بض تجامحد5موتاعيد 
١٢٩ه(  ٥٠)٠٠ صيم بن ^سامممبتاهلبت 



ءءءءءاصحابها ■مماذاتممق س1>عاسلأُءء 

م( ٥٤_  ٠٠٠)نيادة بن نيئ وصاحبه 

م؛ ٦٨-  ٠٠٠) اسمي اس نحواثنهايءامبيد اثتحول 

ه(٧٠- )٣ ع٠خموالأثاJيى الأضلة| اثنهايء 
ه(٧٥-  ٠٠٠)صابئ اثنت>دىاضهربى 

م( ٨٠_  ٠٠٠الأسق>ى() ضب واثتحوو{ اثتبدو 
ه( ٨٠-  ٠٠٠الأصشر)ايثا تحمه إبلاع 

ه( ٨١-  ٠٠٠) اثص>ي4ي ؤهاء بحموبن اتثأراثمرأ 
ه( ٨٣'  ٠٠٠)ا1يشكرى أبوحلدة اث|تتهود؟ 

ه( ٨٣-  ٠٠٠)اممدانئ الأعض وحاهءتح>ذهايء» 
ه( ٨٥— ر٠٤ اميص أبوحنابئ صولة 

.س(-  ٠٠٠)اثيمن وصاح اأموتا وصاح 

(٠٥١٢٠-  ٧٥) النوحي افه عبئ اأباثستأ اثنهايح 
(٠٥١٢٠-  ٠٠٠مهخمو)بن مناحم وبموس سحقن 
(م  ١٢٦-  ٠٠٠) نيئ بن اثكهيت اس،اذبأ قؤلن 

^(١٢٦— )٨٨ ينيل بن الوليد اسكايءا ممض 

ه( ١٣٠"  ٠٠٠)الكلبي عمء ؤيؤذا تهاؤن 
(٠٠١٣٠'  ٠٠٠)اللسن المؤل4اتاابن الحتوف 

( ٠٠٠'  ٠٠٠) ال،نحشي أبو التجاؤن؛ 
^(١٤٥- ٠٠٠)أبوئحيدت اسمكيزا 

١٤٦-  ٠٠٠)مبمؤت بن سديف وخلأقأ احتلأف 
٠٠٠)القدؤس عيد بن صالح لحودنحوالهلأم ء ٠

(٠٥١٦١-  ٠٠٠)عححد حماد لهو 

(٠٥١٦٧٠٩٥)ب>د بشاربن اليصرواليسرة1 أعص 

ه(١٨٢- ١  ٠٥حمصء)أبي بن ميوان نهايءا يحط بيت 
(ه ١٩٠"  ٠٠٠)سصور١ضرى( وأفووأ تباين 

م( ٢٠٢—  ١٥٤)سهل بن المصل ا وحتف وذاسع 

(٠٠١٦
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