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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

قد قدمنا يف أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا يف القرآن واللغة وأحاديث . قال عبد اهللا بن املعتز رمحه اهللا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وكالم الصحابة واألعراب وغريهم وأشعار املتقدمني من الكالم الذي مساه 

م أن بشاراً ومسلماً وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم مل يسبقوا إىل هذا الفن احملدثون البديع ليعل
مث إن حبيب بن . ولكنه كثر يف أشعارهم فعرف يف زمام حىت مسى ذا االسم فأعرب عنه ودلّ عليه

أوس الطائي من بعدهم شعف به حىت غلب عليه وتفرغ فيه وأكثر منه فأحسن يف بعض ذلك وأساء يف 
عض وتلك عقىب اإلفراط ومثرة اإلسراف وإمنا كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت والبيتني يف القصيدة ب

ورمبا قُرئت من شعر أحدهم قصائد من غري أن يوجد فيها بيت بديع وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى 
يف البديع بصاحل بن عبد نادراً ويزداد حظوة بني الكالم املرسل وقد كان بعض العلماء يشبه الطائي 

القدوس يف األمثال ويقول لو أن صاحلاً نثر أمثاله يف شعره وجعل بينها فصوالً من كالمه لسبق أهل زمانه 
  .وغلب على مد ميدانه وهذا أعدل كالم مسعته يف هذا املعىن

 بسم اهللا
  يمُ ومن الشعر البديع قوله من البسيط من الكالم البديع قول اهللا تعاىل وإنه يف أُم الكتاب لدينا لعليُ حك

... منْحور رىبالكوكب الد بحوالص  

وإمنا هو استعارة الكلمة لشيء مل يعرف ا من شيء قد عرف ا مثل أم الكتاب ومثل جناح الذل ومثل 
  .قول القائل الفكرة مخ العمل فلو كان قال لب العمل مل يكن بديعاً

جنيس واملطابقة وقد سبق إليهما املتقدمون ومل يبتكرمها احملدثون وكذلك الباب الرابع ومن البديع أيضاً الت
  .واخلامس من البديع

وقد أسقطنا من كتابنا هذا أسانيد األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وعن أصحابه إذا كان 
لسبق إىل تأليف هذا الكتاب ولعل بعض من قصر عن ا. ذلك من التكثري ومل نذكر إال حديثاً مشهوراً

ستحدثه نفسه ومتنيه مشاركَتنا يف فضيلته فيسمى فناً من فنون البديع بغري ما مسيناه به أو يزيد يف الباب 
من أبوابه كالماً منثوراً أو يفسر شعراً مل نفسره أو يذكر شعراً قد تركناه ومل نذكره إما ألن بعض ذلك 

وليس من كتاب إال وهذا ممكن فيه . يناه أو ألن فيما ذكرنا كافياً ومغنياًمل يبلغ يف الباب مبلغ غريه فألق
ملن أراده وإمنا غرضنا يف هذا الكتاب تعريف الناس أنّ احملدثني مل يسبقوا املتقدمني إىل شيء من أبواب 

  .البديع ويف دون ما ذكرنا مبلغ الغاية اليت قصدناها وباهللا التوفيق
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  هو االستعارةالباب األول من البديع و

وقال واخفض هلما جناح . قال اهللا تعاىل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب
وقال وآية هلم الليل نسلخ . وقال أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وقال واشتعل الرأس شيباً. الذل من الرمحة

  .منه النهار

وله خري الناس رجل ممسك بعنان فرسه يف سبيل اهللا كلما فأما أحاديث النيب صلى اهللا عليه فق. األحاديث
وقوله إنا ال نقبل زبد املشركني . وقوله ضموا ماشيتكم حىت تذهب فحمة العشاء. مسع هيعة طار إليها

وقال صلى اهللا عليه غلب عليكم داء . وقال صلى اهللا عليه رب تقبل توبيت واغسل حوبيت. أي رفدهم
  .سد والبغضاء وهي احلالقة حالقة الدين ال حالقة الشعراألمم الذين من قبلكم احل

    

قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف كتابه إىل ابن عباس وهو عامله على البصرة يف . كالم الصحابة
وسئل عن تغيري الشيب وما روى يف ذلك عن . بعض كالمه أرِغب راغبهم واحلل عقد اخلوف عنهم

لم يف قوله غيروا الشيب وال تشبهوا باليهود فقال علي رضي اهللا عنه إمنا قال ذلك النيب صلى اهللا عليه وس
وقال أبو بكر الصديق رضي اهللا . والدين يف قٍُل فأما وقد اتسع نطاق اإلسالم فكل امرء وما اختار لنفسه

ه وأشرب قلبه عنه وذكر امللوك فقال إن امللوك إذا ملك أحدهم زهده اهللا يف ماله ورغّبه يف مال غري
اإلشفاق وهو حيسد على القليل ويتسخط الكثري جذلُ الظاهر حزين الباطن فإذا وجبت نفسه ونضب 

فأشد حسابه وأقل غفره أراد من هذا نضب عمره وهو من " حاسبه اهللا عز وجل"عمره وضحاً ظلّه 
عندهم فقال ألردشري االستعارة ورووا أن علياً رضي اهللا عنه سأل كبري فارس عن أمحد سري ملوكهم 

فضيلة السبق غري أن أمحدهم سرية أنوشروان قال فأي أخالقه كان أغلب عليه قال احللم واألناة قال علي 
ورووا أن . وقال علي رضي اهللا عنه العلم قفلُُمفتاحه السؤال. رضي اهللا عنه مها توأمان ينتجهما علو اهلمة

ث طويل واهللا ما عرفْت حىت نعر الباطل فنجمت جنوم علياً رضي اهللا عنه قال لبعض اخلوارج يف حدي
وروا أن عمر رضي اهللا عنه ملا حصب املسجد قال له رجل مل فعلت . أردنا قوله نعر الباطل. قرِن املاعزة

وقال الشعيب كتب خالد بن الوليد إىل مرازبة فارس عند مقدمه العراق أما . ذلك فقال هو أغفر للنخامة
. اخلدمة احللقة املستديرة ومنه قيل للخالخيل ِخدام. هللا الذي فض خدمتكم وفرق كلمتكمبعد فاحلمد 

  : قال الشاعر

  وتُبدي لذاك العذارى الِخداما
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وسئلت عائشة رضي اهللا عنها هل كان النيب صلى اهللا عليه يفضل بعض األيام على بعض قالت كان 
 عنه قال أبو موسى هذه حيصة من حيصات الفنت بقيت وملا قتل عثمان رضي اهللا. عمله دمية أي دائماً

وملا عقدت . وقال احلجاج يوماً يف حديث ذكره الشعيب دلوين على رجل مسني األمانة. املثقلة الرداح
اخلوارج الرياسة لعبد اهللا بن وهب الراسيب أرادوه على الكالم فقال ال خري يف الرأي الفطري والكالم 

وقال بعض . البيعة له قال دعوا الرأي يغب فإن غبوبه يكشف لكم عن فصةالقضيب فلما فرغوا من 
. الصاحلني يف ذمة الدنيا دار غرست فيها األحزان وسكنها الشيطان وذمها الرمحن وعوقب ا اإلنسان

وقيل . وقال ابراهيم النخعي الفكر مخ العمل. وكان يقال رأس املآمث الكذب وعمود الكذب البهتان
ووصف أعرايب قوماً فقال كانوا إذا اصطفوا . ك حلسن الكدنة قال ذاك عنوان نعمة اهللا عنديألعرايب إن

وسئل آخر عن . وقال أكثم احللم دعامة العقل. سفرت بينهم السهام وإذا تصافحوا بالسيوف فغر احلمام
هللا أباك فإنه وقال خالد ابن صفوان لرجل رحم ا. البالغة فقال دنو املآخذ ونزع احلجة وقليل من كثري

وسئل أعرايب عن صديق له فقال صفرت عياب الود بيين وبينه بعد . كان يقرى العني مجاالً واألذن بياناً
وذكر أعرايب رجالً فقال إن الناس يأكلون أمانام لقماً وفالن . امتالئها واكفهرت وجوه كانت مبائها

وقال بعضهم من ركب ظهر . ني قام خطيبهاوقيل ألعرابية أين بلغت ِقدرك فقالت ح. حيسوها حسواً
وقيل لرؤبة . وقيل ألعرايب كم أهلك قال أب وأم وثلثة أوالد أنا سبيل عيشهم. الباطل نزل دار الندامة

  ومن االستعارة قول امرء القيس من الطويل . كيف خلفت ما وراءك قال املراد يابس واملال عابس

  الهموم ليبتليبأنواع على  وليل كموج البحر مرخ سدوله

 أعجازاً وناء بكلكل وأردف  له لما تمطى بصلبه فقلت

  هذا كله من االستعارة ألن الليل ال صلب له وال عجز وقال من الطويل 

 السليط بالذبال المفتل أمال  يضيىء سناه أو مصابيح راهب

  وقال زهري من الطويل . أردنا من هذا البيت قوله أمال السليط

  ضروس تهر الناس أنيابها عصل   عوان مضرةإذا لقحت حرب

ر أي حتملهم على أن يكرهوا يقال هر فالن كذا إذا كرهه وأهررته أنا محلته عليه وهرير الكلب صوت 
يردده إىل جوفه إذا كره الشيء أو الشتاء لشدة الربد أو لغريه وقال أبو سعيد القول ر ومن قال ر 

  قهم لشدا ور كأا تنبح يف وجوههم وقال أيضاً من الطويل الناس أراد أا أساءت أخال

 أفراس الصبى ورواحله وعرى  صحا القلب عن سلمى واقصر باطله
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  وقال أيضاً من الوافر 

 يشار إليه جانبه سقيم  إذا سدت به لهوات ثغر

  وقال النابغة من الطويل 

  ل جانبتضاعف فيه الحزن من ك  أراح الليل عازب همه وصدر

. أراد قوله أراح الليل عازب مهه هذا مستعار من إراحة الراعي اإلبل إىل مباءا أي موضع تأوي إليه

  وقال أيضاً من الطويل 

  صموتان من ملء وقلة منطق  أن حجليها إذا قلت أوسعا على

  وقال األعشى من الكامل 

  غزالً قعود بطالة أمشى ددا  لمتى سوداء أتبع ظلها إذا

  وقال أيضاً من الطويل 

 تفور على سرباله نعراتها  سما البن هر في العثار بطعنة

  وقال أيضاً من الوافر 

 في الناس مغتلما لها  فإن الحرب أمسى فخ

  وقال أوس بن حجر من الطويل 

 لها ناباً من الشر أعصال رأيت  وإني امرء أعددت للحرب بعدما

  الكامل وقال عنترة بن معاوية العبسي من 

  فتركن كل قرارة كالدرهم  عليه كل بكر حرة جادت

  وقال مهلهل من الكامل . البكر أول السحاب أراد أا مل متطر قبل ذلك

  يستطعمون الموت كل همام  فوارس تغلب ابنة وائل تلقى

  وقال األفوه األودى من الرمل 

  وأبونا من بني أود خيار  ملك لقاح أول ملكنا

عيد اللقاح من العرب الذين ال يدينون للملوك وهو مأخوذ من لقاح اإلبل أي هم مستغنون مبا قال أبو س
  وقال علقمة بن عبدة من البسيط . عندهم من العز عن غريهم

 بأثافي الشر مرجوم عريفهم  بل كل قوم وإن عزوا وإن كرموا
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  وقال املسيب بن علس من املتقارب 

 نب أهلبذ سيتبعها  وإنهم قد دعوا دعوة

  وقال األسود بن يعفر من الوافر 

  وال يطمح بك العز الفطير  فأد حقوق قومك واجتنبهم

قال أبو سعيد أراد عزاً ليس باحملكم كما أن الفطري من العجني ليس مبستحكم والفطري يف غري ذا اجللد 
  الذي مل يدبغ وقال طفيل من الكامل 

 ا الرحللحم سنامه يقتات  وجعلت كورى فوق ناجية

  وقال أيضاً من الطويل 

  مراداً فإن تقرع عصا الحرب تركب  حول أطناب البيوت وسوفت جذت

  وقال احلرث ابن حلزة من الكامل . سوفت مشت مرادها املوضع الذي ترود فيه

  اف الظالل وقلن في الكنس  إذا التفع الظباء بأطر حتى

وقال . ذي يلتفع به مث صار كل ثوب جيلل به اإلنسان لفاعاًقال أبو سعيد التفع من اللفاع وهو اللحاف ال
  عمرو ابن كلثوم من الطويل 

  فمجدك حولي ولؤمك قارح  ابلغ النعمان عني رسالة أال

  وقال النابغة اجلعدي من املتقارب 

 ذوو الحزم بالمذهب وعى  إذا أغلق األمر أبوابه

  وإن يطف أصحابه يرسب  بهم لجة مهلكاً عال

  قال احلطيئة من الطويل و

  يقطع طول الليل بالزفرات  من لقلب عارم النظرات أال

  وقال أبو ذؤيب اهلذيل من الكامل 

 ألفيت كل تميمة ال تنفع  وإذا المنية أنشبت أظفارها

  وقال أبو خراش اهلذيل من الطويل 

  وأوثر غيري من عيالك بالطعم  هينشجاع البطن قد تعلم أرد

  د من الكامل وقال لبي

 اواجناب أردية السراب إكامه  فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى
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  وقال أيضاً من الكامل 

  إذ أصبحت بيد الشمال زمامها  رةريح قد كشفت وق وغداة

  وقال أوس بن مغراء يهجو بين عامر من الطويل 

  ويغذي بثدى اللوم فيها وليدها  على لوم الفعال كبيرها يشيب

  رد من الطويل وقال مز

 األفاعي بين خف ومنسم رؤوس  عسوف السرى خبازة في عشائها

  وقال األخطل من الطويل . هو ضرا بيدها ومنه أخذ اخلبز إللصاقه بالتنور

 ا األوائل أولينمن ليال لنا  وأهجر هجراناً جميالً وينتحى

  وقال جرير من الطويل 

  ألخنسي المكاريامروح تباري ا  وأصحابي على كل حرة لحقت

  وقال املرار الفقعسي من البسيط 

 واريرقزح الأعينها ن كأن  والقوم قد طلحوا والعيس رازحة

  وقال الفرزدق من الطويل 

  قراسية كالفحل يصرف بازله  ليغمز عزاً قد عسا عظم رأسه

    

لقلب إذا مل يكن فيه فكرة ومن البديع واالستعارة من كالم احملدثني وأشعارهم قول مالك بن دينار ا
ورأى املأمون بعض ولده ويف يده دفتر فقال ما هذا يا بين فقال بعض ما يشحذ الفطنة ويؤنس يف . خرب

وقال املنصور حملمد بن عمران . فقال املأمون احلمد هللا الذي أراين من ذرييت من ينظر بعني عقله. الوحدة
وقال اسحق بن . هللا ما أمجد يف حق وال أذوب يف باطلالتيمي قاضي املدينة بلغين أنك خبيل قال وا

ابراهيم املوصلي حدثين أبو دلف قال دخلت على الرشيد وهو يف طارمة وإذا بباب الطارمة شيخ جليل 
على طنفسة فلما سلمت قال يل الرشيد كيف أرضك قلت خراب يباب خرا األعراب واألكراد فقال 

 فأنا أصلحه فقال الرشيد وكيف ذاك قلت أفسدته وأنت علي قائل هذا آفة اجلبل هو أفسده فقلت
فأصلحه وأنت معي فقال الشيخ إن مهته لترمى به من وراء سنه مرمى بعيداً فسألت عنه فقيل يل العباس 

ووقع بني أمحد بن يوسف وبني رجل شر بني يدي املأمون فقال أمحد للمأمون قد . بن احلسن العلوي
  وقال الرشيد وقد أنشده النمري من البسيط . ؤمنني يستملي من عينيك ما تلقاين بهواهللا رأيته يا أمري امل
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 انقضى فإذا الدنيا له تبع حتى  ما كنت أوفي شبابي كنه غرته

وكتب خالد بن برمك إىل ابنه حيىي لعمرو بن عثمان التيمي . وما خري الدنيا ال خيطر فيها برداء الشباب
ء برمحته قد عرفت حال عمرو بن عثمان التيمي وتقادم وده واخنراطه يف سلكنا عافانا اهللا وإياك من السو

وقال إسحق قلت للعباس بن احلسن . فتول من أمره ما يشبهك أو يشبهه فأمر له حيىي بألف ألف درهم
إين ألحبك فقال رائد ذاك معي وذكرت له رجالً فقال دعين أتذوق طعم فراقه فهو واهللا ال تشجي به 

وكتبت . وكتبت إىل بعضهم إمنا قليب جنى ذكرك ولساين خادم شكرك. وال تكثر يف أثره االلتفاتالنفس 
يف بعض الكتاب قد طالت علتك أو تعاللك واشتد شوقنا إليك فعافاك اهللا مما بك من مرض يف بدنك أو 

 أجود الشعر وقال عبد اهللا بن إدريس قال كان يل جار معتوه فقلت له يوماً ما. إخائك وال أعدمناك
  فقال ما مل حيجبه عن القلب شيء انظر إىل قوله من الطويل 

  ... أال أيها النوام ويحكم هبوا

  وأنشده بصوت جهري مث قال أعرايب استأذن على القلب فلم يؤذن له مث أنشد من الطويل 

  أسائلكم هل يقتل الرجل الحب ...

ذن له وقال أبو عبد اهللا الزبريي ما مسع النيب صلى اهللا بصوت لني مث قال هذا خمنث استأذن على القلب فأ
وقال عمر بن عبد العزيز وجبت حجة اهللا على ابن األربعني وأنشد . عليه أحداً حيمد اهللا إال جاذبه احلمد

  من الطويل 

 ردون ما يأتي حياء وال ست له  المرء وفى األربعين ولم يكن إذا

 مد أسباب الحياة له العمر نوإ  فدعه وال تنفس عليه الذي مضى

    

وكان رجل من أهل األدب له أصحاب يشرب . يقال نفست بالشيء على فالن أنفس إذا خبلت به عليه
. معهم وينادمهم فدعوه فلم حيبهم فقالوا ما منعك قال دخلت البارحة يف األربعني وأنا استحي من سين

وقال . أي شرف ومجال لو أن اهللا دعمه بأم جعفريةوحج املهدي فمر ببالد بين جعفر فقالت امرأة منهم 
وقال بعضهم يف رسالة وحصن اهللا وليه وأوقع بأسه جبرثومة الضالل . حيىي ابن خالد العقل خادم للجهل

. وقال آخر االستطالة لسان اجلهالة. ومناخ الشرك ومركز الظلم بعد طول اإلمالء وقلة املراقبة واالرعواء

وكتب ابن مكرم يف تعزيته أمحد بن دينار بأخيه . لطب استدامة الصحة ومرمة السقموقال ذو الرياستني ا
. ليس ألهله وولده مرجع إىل غريك وال مقيل إال يف ظلك فأنشدك اهللا فيهم فإنه خرم بعمارة مروته

 أعز وإلبراهيم ابن العباس يف بعض كتبه إن أحق من أشاد بنعمة ناطقاً بلسان شكرها من ألبس من نعمة
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مالبسها وحىب أفضل مواهبها كتبت إليك وأمري املؤمنني من لني الطاعة واتساق الكلمة ممن يف بلدانه 
ولبعضهم . وقال حيىي بن خالد الشكر كفاء النعمة. وحواشي سلطانه على ما حيمد اهللا عليه ويستزيده منه

ولبعضهم يف رسالة . إال ما يشف دونهفأتيتك حني أنفذ الصرب مدته وبلغ املكروه غايته ومل يبق من الستر 
ودخل أبو سعيد املخزومي على اسحق بن ابراهيم املصعيب فأنشده . إن شدة احلجاب تنغل أدمي املودة

قصيدة وكان حسن اإلنشاد مث دخل بعده الطائي فأنشده وكان رديء اإلنشاد فقال املصعيب للطائي لو 
.  أيها األمري نشيد املخزومي يطرق بني يدي نشيديرأيت املخزومي وقد أنشدنا آنفاً فقال الطائي

  .وحدثين أبو عبد اهللا قال قال احلسن بن سهل خرير املاء حلن العمارة وألعرايب يف الربق من الطويل

 فاعكابتسام العامرية ش سناً  إذا شيم أنف الليل أو مضى وسطه

  وقال أبو نواس من الكامل 

 بهن سوى السبات جراحا هامن  صهباء تفترس العقول فما ترى

  وقال آخر من الكامل 

 اًريبوا قات أنهم ظعن  ربخمالطلول ف أما

 اوقفت فيها والكروب ين  زان حاألح ينذتأح

  وزرعن في رأسي المشيبا  ادوبفي قلبي الن فتركن

  وقال أبو الشيص من اخلفيف 

 وة اآلياتحمم وطلول  دار مدرس العرصات ربع

  ين مريشين بالبلى والشتات  احالدهر فوقها بجن خفق

  وقال سليمان بن أيب اجلنوب بن مروان بن أيب حفصة من الكامل 

  إحدى القناطر وهي حرف ضامر  اهأنام كزمجاهلة ال يتبعن

  وقال أبو نواس من الكامل 

 رمعن ناجذيه وحلت الخ  في مجلس ضحك السرور به

  لطويل وقال مسلم من ا

 عر واقوقد فاجأتها العين والست  فأقسمت أنسى الداعيات إلى الصبى

 عاألسارى أثقلتها الجوام كأيدي  اورهحار نبأيديها ثم قطفت

  وقال أشجع من الطويل 
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 رولم يعبث بأيامها الده إليها  وجارية لم تسرق الشمس نظرة

  وقال العتايب من الطويل 

 ادمركن الدين لما ته ليعمد  اإزاءهيع قام الرب ومعضلة

  عليه وغول الحرب فاغرة فما  عداة الملك شاحذة المدى غداة

  وقال من البسيط 

  بصفحة الدين من نجواهم ندب  يةجك أنإن البرامك ال تنف

 بدم اإلسالم مختضب مضرج  حجج عشر ومنصلهم تجرمت

  وقال من الطويل 

  أحل لها أكل الذرى والغوارب  انةفوق أكوار المطايا لب ومن

 بعنه داميات المخال فأقلعن  زلةظفرت منه الليالي ب فتى

  وقال من الكامل 

 يالائه آمذكل تهوتنب  ناهضتُّ بالحسِن بن ِعمران العلى

 والرائن األمين قب تفريق  هاتقطي نسكتاته عدة وف

 زالت نن الحدثان قلم عنق  ترفلجأت إلى ذراك وأش لما

  وقال النمري للرشيد من الوافر 

  وكان من الحتوف على شفير  علي ابن عبد اهللا يحيى مننت

 ورفهي حائمة النس فظلت  اياوقد سخطت بسخطتك المن

 يركعنكم حمة الن وتكسر  ميهرحم تصوركم عل لهم

    وقال يصف بغداد من البسيط 

 بين أوراق الرياحين وحرشت   نفحتتحيا النفوس إذا أرواحها

  وقال العباس بن األحنف من البسيط 

 االناس فينا قولهم فرق وفرق  قد سحب الناس أذيال الظنون بنا

 ليس يدري أنه صدقاً وصادق  مقد رمى بالظن غيرك فكاذب

  وقال حممود الوراق من الوافر 
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 بإلى التعلل بالخضا فزعت  أ إن ناصى سواد الرأس شيب

 اببشأنه كفن ال بمثلك  ىتعلم وفرط الجهل أول ألم

  وقال أشجع من الطويل 

  وتشرب من أخالف كل وريد  هيوفبأنياب المنايا س تعض

  وقال بشار من الكامل 

  كالسيل متبعاً قفا مطره  هعطاياه مواهب تبعت

  وقال من املتقارب 

 متد كُفضاق وأعلن ما ق  هبلهواك على ق صببت

 مفي وجهها لك أو يبتس اب  بشيضحك ماء ال وبيضاء

 رمكف الأنا أن ليعرفني  الًاهي جائلأيها الس أال

  فروعي وأصلي قريش العجم  رامفي الكرام بني ع نمت

  وقال من الوافر 

 الدن ليس له فؤاد تركنا  شربنا من فؤاد الدن حتى

  با العلوي اإلصفهاين من املنسرح وقال حممد بن امحد من ولد طباط

  ترشف من شمسه صبابات  هنهار أمست أصائل رب

  وقال حممد بن يزيد من ولد مسلمة بن عبد امللك يصف فرسه من الكامل 

 راطخوكذاك كل م إهماله  يائببا أزور حيمف عوته

  علك الشكيم إلى انصراف الزائر  هاننعاحتبى قربوسه ب فإذا

  قال أبو العتاهية من املديد و

 رونمنهن يوم ح وله  راكب األيام يجري عليها

  وقال أبو نواس السابق يف ميدان الشعراء من الرجز 

 اطتمنه حاكماً مش يلقين  يغتال خزان الصحارى الرقطا

   احطماً واألديم عط للعظم

  : وقال
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 رامن عاقاطنين وللزم بك  عرم الزمان على الذين عهدتهم

  : وقلت

  وانف همي بالخندريس العقار  الراح في شباب النهار إسقني

 ارثمن قطره في ن وكأنا  اًروسالربيع يجلو ع فكأن

  : وقال أبو الشيص

  غزال بحناء الزجاجة مختضب  بها والليل قد شاب رأسه سقاني

  : وقال اخلرميي يذكر اإلبل

  رة وهاج عن الصيف جاحموحم  نةدجخبطت من فحمة ل وكم

  وقال أبو نواس من الكامل 

 الحذار بطرفها طرفي عقد  لةوكي معين الخليفة ب

  دين الضمير له على حرف  ه وأرىعالنيتي ل صحت

 يفعليك لخائف خل إني  دةا عوعدتك تركه فلئن

 الحياة مشارف الحتف حي  قناع الطين عن رمق سلبوا

 الريحان في األنف كتنفس  ذ مزجتفي البيت إ فتنفست

  وقال يف الفرس من الكامل 

 ابمعقب لم يعد أن وقح  يبني العجاج على مفارقه

  وقال العلوي اإلصفهاين ابن طباطبا من اخلفيف 

  أم كتاب قد فض عن نظم شعر  يء درن آللق عش صدف

   الكامل وقواف مقومات لدى األبيات موزونة بقسطاس فكر وقال الطائي من

  صحو يكاد من النضارة يمطر  يذوب الصحو منه وبعده مطر

  وقال من البسيط 

 الكريهة ركن الدهر النهدما يوم  اعزمات لو رميت به أمطرتهم

  جزاء ما انتهكوا من قبلك الحرما  مانتهكت بحد السيف هامه حتى

  وقال خياطب مرتالً من الكامل 
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 اويفسمطل في عدة وال ت ال  امنزالً أعطى الحوادث حكمه يا

 اًيفعبعقوتك الرياح ض نفساً  تسفبناديك الندى وتن أرسى

  ضيف الخطوب لقد أصاب مضيفا  هرانحياً بثوى بك ملق ولئن

املعىن أنه أصاب موضعاً يضيف إليه فيه أي مييل إليه ألن أهله قد فارقوه ومضيف حمال ألن البلد ال 
وقال من .لزمان ال حيتاج وإمنا املعىن أن الزمان مال عليك فأصاب موضع حمل ومرتليضيف وألن ا

  الكامل 

 قبيصبح بالفراق ويغ حران  يا سهم كيف يفيق من سكر الهوى

 قفالعجائب ناصح ال يش لمن  هان وإنلقد نصح الزم عمري

    

 يشفق على أحد ألنه يأيت على اإلنسان مبا نصح الزمان أي أدبك مبا يريك من غريه واختالفه والزمان ال
  يقضى عليه فقال من العجائب أن يضحك الدهر وهو ال يشفق وقال من الطويل 

 اركأثرتم بعير الظلم والظلم ب  كلوا الصبر غضاً واشربوه فإنكم

 كزمان غال مثلك هال ولكن  اًيأتك المقدار ال تك هالك متى

  بسيط وقال العباس بن األحنف من ال

  أعجاز دمع بأعناق الدم السرب  جفون جفاها النوم فاتصلت ولي

قال املهلب . هذا وأمثاله من االستعارة مما عيب من الشعر والكالم وإمنا خنرب بالقليل ليعرف فيتجنب
. لرجل من األزد مىت أنت قال أكلت من حيوة رسول اهللا صلى اهللا عليه سنتني فقال أطعمك اهللا حلمك

  ل عبيد اهللا بن زياد يوماً وكانت فيه لُكنه افتحوا سيفي يريد سلوه فقال يزيد بن مفرغ من الوافر وقا

  أضعت وكل أمرك للضياع  يدويوم فتحت سيفك من بع

وقال . وقال عبيد اهللا أيضاً لسويد بن منجوف اقعد على است األرض فقال سويد ما أعلم لألرض استاً
فّا فقال ما هذا فقال قلنسوة فضحكوا منه فقال عياض صدق هذه قلنسوة اجلاحظ رأى قوم مع رجل خ

وقال بعض أهل زماننا يف خماطبته . وقال بعضهم يف يوم مطر شديد قد انقطع شريان الغمام. الرجل
  ولعلي بن عاصم العبدي اإلصفهاين من الكامل . لصاحبه يا إمام اخلطباء ويا عنصر اخللصاء وموىل األدباء

 الفحدا الحداةُ به مع األجم  معزاء غداة زم ِجمالهال زم

 المشجاً بوخد ج لقمتهن  والحادثات متى فغرن بغُصتي
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  وقال آخر من الطويل 

 ائبأجر من نتاج المص مواهب  خطوب المنايا صرحت عن مواهب

  وقال الطائي من اخلفيف 

  ضربة غادرته عوداً ركوباً  الشتاء في أخدعيه فضربت

  من عجيب هذا الباب قول الكميت من الطويل و

  على بطنه فعل الممعك في الرمل  رههرأيت الدهر يقلب ظ ولما

 زلالجد مأدوم النحيزة باله هي  نةعاعة طكما طعنت عنا قض

  الباب الثاني من البديع وهو التجنيس

 أن تشبهها يف تأليف حروفها على وهو أن جتيء الكلمة تجانس أُخرى يف بيت شعر وكالم وجمانستها هلا
وقال اخلليل اجلنس لكل ضرب من الناس والطري . السبيل الذي ألف األصمعي كتاب األجناس عليها

والعروض والنحو فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى يف تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها مثل قول 
  الشاعر من الكامل 

  ... يوم خلجت على الخليج نفوسهم

  أو يكون تجاِنسها يف تأليف احلروف دون املعىن مثل قول الشاعر من البسيط 

  إن لوم العاشق اللُّوم ...

وقال رسول . وقال سبحانه فأقم وجهك للدين القيم. قال اهللا تعاىل وأسلمت مع سليمان هللا رب العاملني
وقال معاوية البن عباس . ظلم ظلماتوقال ال. اهللا صلى اهللا عليه عصية عصت اهللا وغفار غفر اهللا له

ويقال ان عقيل بن أيب . رمحه اهللا ما لكم يا بين هاشم تصابون يف أبصاركم كما تصابون يف بصائركم
  وقال أبو متام من الطويل . طالب تكلم بذاك

  أضاء لها من كوكب الحق آفله  ظلمات الظلم عن وجه أمة جال

  وقال القطامي من الوافر . لذي تقدموسرقه من قول النيب صلى اهللا عليه ا

 ااعفيكون لها ل بذيال  ولما ردها في الشول شالت

وقال حممد بن كناسة من . ويروى يف بعض احلديث عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال هاجروا وال جروا
  الطويل 
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 يلرد أمر اهللا فيه سب إلى  وسميته يحيى ليحيى ولم يكن

 يلولم أدر أن الفأل فيه يف  زقتهتيممت فيه الفأل حين ر

  وقال جرير من الطويل 

  وما زال محبوساً عن المجد حابس  دىزال معقوالً عقال عن الن فما

  وقال ذو الرمة من الطويل 

  على عشر يرمى به السيل أبطح  البرى والعاج عيجت متونه كأن

  وقال زياد األعجم من الطويل 

 منهم كاهل وسنام لومول  ونبئتهم يستنصرون بكاهل

  وقال رجل من بين عبس من البسيط . ويف هذا البيت جتنيس واستعارة

  إن الذي بيننا قد مات أو دنفا  لةلديك بني سعد مغلغ أبلغ

 اأنفكم ال يعرف األنف وأن  مأن ذل الجار حالفك وذاكم

    وقال مسكني الدارمي من البسيط 

  إذا الكواكب كانت في الدجى سرجا  يةاء الهرقالخرق بالخ وأقطع

  وقال حيان بن ربيعة الطائي من الوافر 

 حد إذا لبس الحديد لهم  لقد علم القبائل أن قومي

  وقال النعمان بن بشري ملعاوية من الطويل 

  وليلك عما ناب قومك نائم  تبتدركم يوم بدر سيوفنا ألم

  وقال الكميت من الطويل 

  رجا الملك بالطماح نكباً على نكب  ايس بعد مونحن طمحنا المرء الق

  وأخذه من قول امرء القيس من الطويل 

 اسبمن دائه ما تل ليلبسني  لقد طمح الطماح من بعد أرضه

  وقال الفرزدق من الطويل 

  وأوسعه من كل ساف وحاصب  ابةحأخف اهللا عنه س خفاف

  يط وقال أوس بن حجر يصف وادياً وموضعاً من البس

 رورفعلى سراء مس فحنبل  لكن بفرتاج فالخلصاء أنت بها
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  وقال زهري بن أيب سلمى من البسيط 

 مم أمماهم لو أنه وجيرة  كأن عيني وقد سال السليل بهم

  وقال الكميت من الطويل 

  إلينا كمختار الرداف على الرحل  يلةم وستلجذام قد جذم فقل

  وقال األرقط من الرجز 

   في عارض عريضمرتجز

وحدثين العرتي قال حدثين عمر بن عبيدة قال حدثين الوليد بن هشام قال مر عامر بن عبد اهللا بن الزبري 
حبسن بن حسن وهو نازل مبر قال نزلت مبر فمرر عليك عيشك فقال بل نزلت يف مر يف حال طاب يل 

  .داً ما تراهم إال يف وجه وجيهوقال أعرايب وذكر عبا. أكله إذ أنت متلوث يف أدناس بين أمية 

كتب أبو العيناء إىل ابن مكرم يف بعض ما يذمه وأخاه وكيف أظهرمت حب النساء وبكم عرق . احملدثون
  قال الطائي من البسيط . النسا وكيف تقدمتم املهور مع حاجتكم إىل الذكور

 االمنية رشقاً وابالً قصف من  ويوم أرشق والهيجاء قد رشقت

  الطويل وقال من 

  بنو الحصن نجل المحصنات النجائب  اهوليم وحألجمت يوماً لج إذا

 اربروع دون األقأقاربكم في ال  انقوارم والصالمنايا وال فإن

  وقال من اخلفيف 

  فاض فيض األتى حتى غذا الموسم من فضل سيبه موسوماً

  وقال من اخلفيف 

  تهام واإلنجادفهي طوع اال  غربة النوى بسعاد سعدت

  مث مدح فيها فقال من اخلفيف . وهذا من األبيات املالح

  من مقاساة مغرم أو نجاد  معتق من الهون إال عاتق

 الموارد األعداد كلحوب  يهوالحمائل ف للحماالت

 ي إيادحأيدت ب اأنه  كادت المكرمات تنهد لوال

 ية واديأزمة وح وحيا  األحساب أي حياة مألتك

  وقال سعيد بن محيد من الكامل 
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 اببدة وشجيع بنور الرب  رتشأوائل للرياض فب طلعت

 اببلجأسحم حالك ال أذيال  وغدا السحاب يكاد يسحب في الربا

 راباح غنكسيت ج وكأنها  اهالسماء إذا أسف رباب وترى

 اببق األحانعتك ملتفة  الغصون إذا الرياح تنفست وترى

 ابتكشف عن بكاء سح ضحكاً  هيا لن فلتضحك نوره تبكي

  وقال مسلم بن الوليد من الكامل . أردنا قوله وغدا السحاب يكاد يسحب

  حور المها وشودان الغزالن  االغواني بدلت أطالله دار

 انرترائحتان باك ريحان  بها حتى محت آثارها لعبت

  ن جرير يف املطر من الكامل وقال عمارة بن عقيل بن بالل ب

  ويعج في لبب الرغام ويصخب  هيللغاط فبات يلغط س وعال

  وقال الطائي من الكامل . مجع يف هذا البيت التجنيس واالستعارة

 مغناك الغمام الصيب وأصاب  راحت ألربعك الرياح مريضة

 تبخر فإنه ند فلما ألقاه على النار وقدم يف بعض االس إىل صديق لنا خبور فقال له غالم صاحب املرتل
  وقال بعضهم من البسيط . مل يستطبه فقال هذا ند عن الند

 ففي الشرب لإلخوان تعليل واشرب  يللضوم تتضع للوم إن الل ال

 ولا آل أيلمراح لال وطابت  هلمضى القيظ واحتثت رواح فقد

 ولحكل مطبالوناظره  إال  لم يبق في األرض نبت يشتكي مرهاً

     وقال أبو حممد اليزيدي لألصمعي من املتقارب 

 صح أصلك من باهله إذا  وما أنت هل أنت إال امرء

 هله اآلكآلكل كتاب  زهبى خعل وللباهلي

وقال أبو العباس وكتب إىل بعض اإلخوان قد رخصت الضرورة يف اإلحلاح وأرجو أن حتسن النظر كما 
وقال اسحق بن ابراهيم املوصلي نزل بأيب دالمة أضياف له فغداهم مث بعث إىل سندية . أحسنت االنتظار

نباذة يقال هلا دوم وأرسل إليها جبرة فوجهت إليه فشربوها مث أعاد فبعثت بأخرى وجاءت تقتضيه الثمن 
  فقال ليس عندي ما أعطيك ولكن أدعو لك فقال من الوافر 

  ر ملء كفك مستقيموأحم  يميا دوم دام لك النع أال
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 يمفوقه فهر عظ قوى  األصل ينبض حالباه شديد

 فيه شيطان رجيم وينفخ  يهالشباب ويزده يقويه

  وقال مسلم بن الوليد من البسيط 

 به إن لوم العاشق اللوم فارفق  يا صاح إن أخاك الصب مهموم

  وقال أيضاً من البسيط 

 دودكل غير محبحدك  تفرى  تورى بزندك أو تسعى بجدك أو

  وقال بعضهم يصف السحاب من اخلفيف 

 يشبكأنه ح وترقى  نسجته الجنوب وهي صناع

  ا قرى ال جيف منه القرى وقال آخر من الكامل -وقرى كل قرية كان يقروه

 رسه ال يفورد وتزعم أن  قالت فراسة من يطور بمشبل

  وقال أبو يعقوب اسحق بن حسان اخلرميي من الكامل 

 امتوأنت بمثلها مس غضباً  يوم خلجت على الخليج نفوسهم

  وقلت من الكامل 

 كان لي في إنسها أنس قد  سدار أين ظباءك اللع يا

 تحتهن خالخل خرس من  أين البدور على غصون نقا

  وقال أبو نواس من الكامل 

  صف تقدمهن وهي إمام  تدع المطي أمامها وكأنها

   يرثي أخاً له من املنسرح وقال والبة بن احلباب

 رففي محلها ح جاورها  عةقلفي حفرة بب أمسيت

  من بعض إخوان ودهم نفروا  رفاً إذا نلي مألف وكنت

  وقال البحتري من البسيط 

  خلق من العيش فيه الصاب والصبر  انر بمعلي بن مر الست لوال

 رع الحرب مستوشهاب ومسعر  لفالحشا وهجير الروع محت برد

 رفاره ظحتى يروح وفي أظف  مدهداء كك األعإذا شاب ألوي
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 رمقن ألالئه الر ميكاد يقم  بالمضاجع ما ينفك في لج جافى

  وقال أيضاً من الكامل 

 اليدين مؤمالً مرهوباً طلق  ورمى بثغرته الثغور فسدها

  وقال أيضاً من الطويل 

 ائلاألعادي حوله الترب ه وهول  ألرض ثقلهاحيا األرض ألقت فوقه ا

 لامفاض منها هامل عاد ه إذا  دهعود بعين ال ترى الج ستبكيه

  وقال أبو متام من الكامل 

  خلق كروض الحزن أو هو أخصب  ابق أو نلخإذا خلق الت وله

  وأنشد العتيب من الكامل 

  من غير لحمته سداه  القميص غليظه دنس

 من مسك شاه فكأنه  رهمن شع ارهوشع

ويقال إن عبد اهللا بن إدريس سئل عن النبيذ فقال جل أمره عن املسئلة أمجع أهل احلرمني على حترميه ومل 
  .يقصده فيما أظن ولكن كما يأ له يف الكالم

  ومن التجنيس املعيب يف الكالم والشعر قول بعض احملدثني وهو منصور بن الفرج من املتقارب 

  فقد أنحل الجسم بعد الجسم  ميم األلك ألنم أكابد

  وقال أيضاً من الكامل 

 فيوم تفرق اإللفين إلفاً  إن كان يوم صائراً لمنية

  وقال آخر من البسيط 

 اًمستوتحسبه بالقاع مب دماً  كم رأس راس بكى من غير مقلته

حملدثني يعرف بالبندنيجي ميدح عبيد اهللا بن عبد اهللا وقال أيضاً بعض ا. وهذا أيضاً يدخل يف باب املطابقة
  بن طاهر من البسيط 

 ورا صهنصور لك كأنها  ورا حهآذر إال أنالج هي

 ورا نهطلبت هواها إن إذا  اهنور الحجال ولكن من معايب

 وهو بغير السحر مسحور الرتد  الو بل طرف البابلي به غيداء

  أصالً وقد فصلت من مكة العير   العراق لناإن الرواح حكى روح
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 عروة من بطحان فالنير وأرض  تشكي العقوق وقد عق العقيق لها

 طول شوق وهجيراه تهجير من  ه دأبل زول دأبك اهيحتث

 اعتم باآلل من أرجائها القور ما  اآلل من حوض الفالة إذا مقورة

  وقال أبو متام من الكامل 

  فيه الظنون أمذهب أم مذهب  ه السماحة فالتوتذهبت بمذهب

  وقال من البسيط 

  كشاف طخياء ال ضيقاً وال حرجا  مبالحزم حيزوماً أخا هم أحطت

  وقال البهروي يف ظاهر بن احلسني من البسيط 

  لقيل في هرم قد جن أو هرما  هائلرأى هرم معشار ن ولو

  الباب الثالث من البديع وهو المطابقة

ال اخلليل رمحه اهللا يقال طابقت بني الشيئني إذا مجعتهما على حذو واحد وكذلك قال أبو سعيد فالقائل ق
لصاحبه أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا يف ضيق الضمان قد طابق بني السعة والضيق يف هذا 

 اهللا صلى اهللا عليه وقال رسول. وقال اهللا تعاىل ولكم يف القصاص حيوة يا أويل األلباب. اخلطاب
وقال عيسى بن طلحة لعروة بن . لألنصار إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع وهذا مثل األول

. الزبري حني ابتلى يف رجله ان ذهب أهونك علينا فقد بقى أعزك علينا فطابق كما ترى بني العز واهلوان

 لولده ال تكونوا كاجلراد أكل ما وجد وأكله وقال أدد بن مالك بن زيد بن كهالن وهو طىيء يف وصيته
وقال احلجاج يف . وقيل البن عمر رضي اهللا عنه ترك فالن مائة ألف قال لكنها ال تتركه. من وجده

خطبته إن اهللا كفانا مؤونة الدنيا وأمرنا بطلب اآلخرة فليت اهللا كفانا مؤونة اآلخرة وأمرنا بطلب الدنيا 
ومن املطابقة قول احلسن املشهور ما . رك العمل ومن ترك للعمل ما هو عملوقال آخر من العمل ما هو ت

وقال الوليد بن عتبة بن أيب سفيان للحسني . رأيت يقيناً ال شك فيه أشبه بشك ال يقني فيه من املوت
وقال أبو الدرداء . وهو وايل املدينة يف بعض منازعام ليت طول حلمنا عنك ال يدعو جهل غرينا إليك

وقال احلسن رضي اهللا وقد أنكر عليه . روف زماننا منكر زمان قد فات ومنكره معروف زمان مل يأتمع
وملا حضر بشر . اإلفراط يف ختويف الناس إن من خوفك حىت تبلغ األمن خري ممن آمنك حىت تبلغ اخلوف

امي مع خملوق بن منصور املوت فرح فقيل له أتفرح باملوت فقال أجتعلون قدومي على خالق أرجوه كمق
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وقال مسلمة بن عبد امللك ما محدت . وقال عمر إذا أنا مل أعلم ما مل أر فال علمت ما رأيت. أخافه
وقال الغىن يف الغربة وطن والفقر يف . نفسي على ظفر ابتدأته بعجز وال ملتها على مكروه ابتدأته حبزم

وهو يبكي وكم من أذنب وهو وقال ابن عباس كم من أذنب وهو يضحك دخل النار . الوطن غربة
وقال أعرايب لرجل إن فالناً وإن ضحك لك فإنه يضحك منك فإن مل . يبكي دخل اجلنة وهو يضحك

وقال علي رضي اهللا عنه إن أعظم الذنوب ما . تتخذه عدواً يف عالنيتك فال جتعله صديقاً يف سريرتك
وشتم رجل الشعيب . رفة احلق من القلبوقال احلسن كثرة النظر إىل الباطل تذهب مبع. صغر عند صاحبه

وأوصى يزيد بن معاوية غالماً فقال . فقال له إن كنت كاذباً فغفر اهللا لك وإن كنت صادقاً فغفر اهللا يل
وقال . وقال احلسن أما تستحيون من طول ما ال تستحيون. اعلم أن الظن إذا أخلف فيك أخلف منك

وقال علي بن عبد اهللا بن . اف الناس أخافه من كل شيءمن خاف اهللا أخاف اهللا منه كل شيء ومن خ
عباس وذكرت عنده بالغة بعض أهله إين ألكره أن يكون مقدار لساين فاضال على مقدار علمي كما 

وقال لقمان البنه إياك والكسل والضجر فإنك إذا . أكره أن يكون مقدار علمي فاضالً على مقدار عقلي
وقال بعض الواعظني كان الناس ورقاً بال شوك .  تصرب على حقكسلت مل تؤد حقاً وإذا ضجرت مل

وحدثين األسدي قال قيل أليب دؤاد اإليادي وبنته تسوس دابته أهنتها يا أبا دؤاد . فصاروا شوكاً بال ورق
  وقال زهري من البسيط . فقال أهنتها بكراميت كما أكرمتها واين

  ب عن أقرانه صدقاما الليث كذ  ال إذارجليث بعثر يصطاد ال

  وقال عبد اهللا بن الزبري األسدي من الوافر 

 ودامسمدن له س بمقدار  رمى الحدثان نسوة آل حرب

 وداورد وجوهن البيض س  اًشعورهن السود بيض فرد

  وقال حسني بن مطري من الطويل 

 ابأحسن مما زينتها عقوده  مبتلة األرداف زانت عقودها

      من البسيط وقال طفيل الغنوى

  يصان وهو ليوم الروع مبذول  هالوجه لم يقطع أباجل بساهم

  وقال األخطل من الكامل 

  والمحسنات لمن قلين مقاال  لمن هوين مسبة المهديات

  وقال الطائي من الطويل 

  يقطب تقطيب المقدم للقتل  إذا ذاقها وهي الحيوة رأيته
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  وقال كثري من الطويل 

 طوعاً وكرهاً تحبباً لمرضاته  داء حتى إذا أتواتشنى إلى األع

  وقال الفرزدق من الكامل 

  ال يغدرون وال يفون لجار  ماإلله بني كليب إنه قبح

  وقال آخر من الطويل 

 املبالد سليمى فالتمس أن تك  اًيا نسيم الريح إن كنت هابط أال

  ناس أعجماوكن بعدها عن سائر ال  مةهي مسليمى حاجة ل وبلغ

  .وقال بعضهم إذا شربت النبيذ فاشربه مع من يفتضح هو ال مع من يفتضح به

سعى علي بن عيسى بن ماهان إىل الرشيد بالفضل بن حيىي فرمى بكتابه إىل جعفر وقال أجبه . احملدثون
ه إن فكتب على ظهره حفظك اهللا يا أخي وحبب إليك الوفاء فقد أبغضته وبغض إليك الغدر فقد أحببت

وقال حممد بن إسرائيل بن حممد بن إسرائيل القاضي قال يل . حسن الظن باأليام داعية الغري واهللا املستعان
جمنون كان يكون يف اخلربات يا إسرائيل خف اهللا خوفاً يشغلك عن الرجاء فإن الرجاء يشغلك عن 

 وقليب يف املسجد أحب إيل من وقال ابن السماك ألن أكون يف السوق. اخلوف وفر إىل اهللا وال تفر منه
وباع أبو العيناء دابة كان عبيد اهللا بن حيىي محله عليها من ابن . أن أكون يف املسجد وقليب يف السوق

وقال . لعبيد اهللا فدافعه بثمنه مث لقيه فقال ايش خربك يا أبا العيناء فقال خبري يا من أبوه حيمل وهو يرجل
وكتب عبد الصمد بن على إىل مروان وقد ذكر له . ضار وافتراق املسارذو الرياستني احذروا اجتماع امل

وقال عبيد اهللا بن عبد احلميد يف تعزية ما أشبه الباقي الذي . أمر احلرم احلق لنا يف دمك وعلينا يف حرمك
ضرته وقلت لبعض فقهائنا وأنا عليل قد سألين عائد يل حب. ينتظر الفناء باملاضي الذي قد أتى الفناء عليه

قال بعض الصاحلني إن أعلك اهللا من جسمك فقد . كيف أنت أتراين ان قلت يف عافية كاذباً فقال يل ال
وكتب حيىي بن خالد إىل الرشيد يا أمري املؤمنني إن كان الذنب يل خاصاً فال تعمن . أصحك من ذنوبك

وقال .  املغفرة إذا ضاقت املعذرةولبعضهم الكرمي واسع. بالعقوبة فإن اهللا يقول وال تزر وازرة وزر أخرى
  ابو متام من الطويل 

 امالمعاني ثم اصبح أعج فصيح  اهلهم منزل قد كان بالبيض كالم

  وقد كان مما يرجع الطرف مكرما  انةهرين ماظعيون الن ورد

  وقال يف اإلبل من البسيط 

 لوالهادياتك وهي الشرد الضل  اهما أرغمت آنف ألمرضياتك
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 لا ذلهي العز إال أنه كانت  إذا تضللت من أرض فصلت بها

  وقال يف الشيب من اخلفيف 

 اًأغراً أيام كنت بهيم ت  نا كمرة أال إنم غرة

 ما سمى اللديغ سليماً مثل  دقة في الحياة تدعى جالالً

   الطائي من الطويل وقال. وقال ابن السماك للرشيد يا أمري املؤمنني تواضعك فيشرفك أشرف من شرفك

 بك األيام من حيث تنفع وضرت  بك المرتاد من حيث يهتدي وضل

 زعفأصبح يدعى حازماً حين يج  وقد كان يدعى البس الصبر حازماً

  وقال آخر من الكامل 

  بجوار قبرك والديار قبور  وسةالقبور فإنها مأن أما

  وقال أبو العتاهية من الكامل 

  مع شرتى كفن ولحد  حسرتا من يوم يج يا

 دبما لي منه ب منه  يما ال بد ل ضيعت

  وقال سديف من الكامل 

 أمرض ما رأيت عيوناً منهن  واصح ما رأت العيون جوارحاً

  وقال عمارة بن عقيل من اخلفيف 

 ييوماً عنانه في شمال كان  وأرى الوحش في يميني إذا ما

  وقال أبو متام من البسيط 

  أفناهم الصبر إن بقاكم الجزع  ى إعالناً بأسد وغفيم الشماتة

  وقال البحتري من اخلفيف 

  ما رأينا المفارقَ السود سودا  يضيض بإن أيامه من الب

  وقال النمريي من الكامل 

 الخليط نزول وبها  ومجالس لك بالحمى

طويل وسرورهن  يرةصق أيامهن 

    

لأفو ونحوسهن  طوالع وسعودهن 
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  ب وقينة وشمول  اوالشب والمالكية

  وقال بشار من البسيط 

 يوقلبك مربوط بنسيان يهذي  مركذكحتّام قلبي مشغول ب

 يآننتذكرها مني وت يدنو  عليها ولهفي من تذكرها لهفي

 رانإن كان أدناه ال يصفو لح  لمنتظر أقصى الزمان بها إني

   أبو العتاهية من الطويل وقال

 اقلباً كان لي ونسيت وضيعت  غنيت عن الوصل القديم غنيتا

 اومت عن اإلحسان حين حييت  تجاهلت عما كنت تحسن وصفه

  وقال إبراهيم بن العباس من الوافر 

  وطالع عليك مع الخطوب  عنك ما استغنيت عنه غنى

  وقال ابو العتاهية من اخلفيف 

   على شقيقة روحيال تلمني  في المدام غير نصيح عاذلى

 يحبالقبيح غير ق وأرتني  يتلمني على التي فتنتن ال

 يحلها اقتناء شح واقتنائي  وادذل جببذلي لها ل إن

  وقال أيضاً من اخلفيف 

 الضعف والخور وبني  يرغيا بني النقص وال

  على القرب في الصور  اعالبعد في الطب وبني

  وقال أيضاً من الرمل 

 يرولذي الردف الوث  لذي الوجه الطريرقل 

 روريس احولمفت  يومهم ولمغالق

 في ضميري وكثيراً  يقليالً في التالق يا

  وقال البحتري يصف بركة املتوكل من البسيط 

  مثل الجواشن مصقوالً حواشيها  اًعلتها الصبا أبدت لنا حبك إذا

 ايه أحياناً يباكالغيث وريق  الشمس أحياناً يضاحكها فحاجب
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  وقال أيضاً من الكامل 

 حّل والعزاء حرام فالحزن  حالت بك األشياء عن حاالتها

 يامون قهالك والشامت يد  أنفي أن أراك موسداً وبرغم

وشرب بعض الناس عند احلسن بن وهب قدحاً فلما استوفاه عبس فقال واهللا ما أنصفتها تضحك يف 
  ذ بعض احملدثني من الكامل وجهك وتعبس يف وجهها فأخ

 سإليه فشمها بتعب ضحكت  ما أنصف الندمان كأس مدامة

ودخل ابن شبابة على قوم يشربون اخلمر ومعه صديق له فقال الرجل الويل لنا إن كان ما يشربون 
ذ هللا وقال سعيد بن سلم تركنا كثري النبي. فقال ابن شبابة الويل لنا إن مل يكن ما يشربون مخراً.مخراً

  وألعرايب يف الرباغيث من الطويل . ويقال اشرب من النبيذ ما ال يشربك. وقليله للناس

  على الجلد ضخم الجسم وهو صغير  ها رأيتهدرج البرغوث من إذا

  وقال الطائي من الطويل 

 سبحتى كأني في ح لهجرانه  ارهأسلقد ضاقِت الدنيا علي ب

  من الشوق إال أن عيني في عرس  مأتيه ماً فائمقلباً ه أسكن

وقال سهل بن هارون من طلب اآلخرة طلبته الدنيا حىت توفر رزقه منها ومن طلب الدنيا طلبه املوت 
  وقال بعضهم يهجو قوماً من املتقارب . حىت خيرجه منها

  ويا حسنهم في زوال النعم  واولقبحهم بالذي خ فيا

  يف عيسى بن سليمان من الطويل وقال عبد اهللا بن أيب عيينة 

 من بني العباس ليس بطائل فتى  رةقد زوجت من غير خب أفاطم

  وإن كان حر األصل عبد الشمائل  هإني فبفإن قلت من آل الن

. غضب اجلاهل يف قوله وغضب العاقل يف فعله. وقلت يف الفصول الصغار القصار طالق الدنيا مهر اجلنة

  طابقة يف الكالم والشعر قول اُألخيطل من الكامل ومن املعيب من امل

  فعصيت أمري والمطاع غراب  وىالمقام وناعب قال الن قلت

  وقال أيضاً من الكامل . وهذا من غث الكالم وبارده

 اوفيوم الردى منت خلفته  كم جحفل طارت قدامى خيله

 بعدك حافراً ووظيفا سيكون  هبابك وهو رأس أن أعلمت
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  ل أيضاً يف اخلمر من الكامل وقا

 راسمن أضغانها في ال فرمته  اهالنديم بماء مزن رأس ورمى

  حتى احتست بالسكر نفس الحاسى  اهمصونتها فأرخت نفس وحسا

  وقال بعض الشعراء يف القاسم بن عبيد اهللا من الكامل 

 ينمقسم أن الهواء ثخ هو  من كان يعلم كيف رقة طبعه

    ي من الوافر وقال الطائ

 شبعى برؤيته وريى ويا  فيا ثلج الفؤاد وكان رضفاً

  وقال من اخلفيف 

  يت برغم الزمان صنعاً ربيبا  لالصنع كان وحشاً فم فإذا

  ولبعض احملدثني وهو من عجيب هذا الباب يف الردآة من الكامل 

 عرض غيرك ال يقيه بقوة إذ  وجعلت مالك دون عرضك جنة

  .امش وامسه شجاع يف دعائه يا رب ارحم ترحموقال كاتب ت

الباب الرابع من البديع وهو رد أعجاز الكالم على ما تقدمها وهذا الباب ينقسم على ثلثة أقسام فمن 
  الباب ما يوافق آخر كلمة فيه أخر كلمة يف نصفه األول مثل قول الشاعر من الكامل 

 رمرمل عيش رأى ال يفج في  اًرمرمان عر كا األمإذا م ىقتل

    ومنه ما يوافق آخر كلمة منه أول كلمة في نصفه األول كقوله من الطويل

 ريعسدى بنى الى داعإل يسول  سريع إلى ابن العم يشتم عرضه

  من الوافر ومنه ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه كقول الشاعر 

  سهام الموت وهي له سهام  هدتبني سليم أقص عميد

وقال عز . وقال اهللا تعاىل أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيال
وقال تقدست أمساؤه ولقد . وجل ال تفتروا على اهللا كذباً فسيحتكم بعذاب وقد خاب من افترى

ويف احلديث من مقت نفسه . الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءوناستهزئ برسل من قبلك فحاق ب
  وقال طفيل من الطويل . فقد آمنه اهللا من مقته

  أرى حقبة قد ضاع فيها المحارم  يأمنعها من القوم إنن محارمك

  وقال عمرو بن أمحر من الطويل 
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  ولم يرو من ذي حاجة من تغمرا  ىمنها بعد ما نفد الصب تغمرت

  وقال احلطيئة من الطويل 

  ونأبى إذا شد العصاب فال ندر  متدرون إن شد العصاب عليك

  وقال الفرزدق من البسيط 

 درا صواردة يوماً له فكل  أصدر همومك ال يقتلك واردها

  وقال األعشى ميمون بن قيس من املتقارب 

 مبقية ذود كت وكانت  كتوم الرغاء إذا هجرت

  طويل وقال جرير من ال

  وما ذاك إال حب من حل بالرمل  هالرمل جون مستهل رباب سقى

  قال أبو نواس من املديد . احملدثون

  فهو يجفوني على الظنن  بي من قد كلفت به ظن

  وقال يف اخلمر من الكامل 

 بين رقيقتين رقيق والعيش  رقت ورقت مذقة من مائها

  وقال مسلم من الطويل 

 امسبمزنة صيفية فت له  ت تبسمعن مثل األقاحى تبسم

 املسطيف ألم ف تداركها  يةقو إال بهمات الل وليلة

  وإن كان شجواً أن أكون المقدما  مزيدك عندي أن أقيك من الردى

  وقال حممد بن أيب أمية الكاتب من املديد . أردنا من هذه األبيات البيت األول

 نسمنه إال غير ح أبداً  حسن ذاك الوجه ال يسلمني

  وقال بشار األعمى من الطويل 

  .وخير خليليك الطلوب المطلب  داومطلوب إليه إذا غ طلوب

  وقال منصور بن الفرج من الوافر 

 من فضل نعمته مفيدا تكن  ٍوإن تزوره وأنت مق مفيد

 يداال ترى فيه حم لدهر  حين تكثر ذم صرف حميد
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 يداقربيع كفيه ف فليس  وإن فقد الربيع وكل خصب

 وداولوال أنت ما كانوا وف  ٍيلا عأملوك أب وفود

  وقال يف صفة الشيب من اخلفيف 

 منها سواد عيني بياضا عاد  يا بياضاً أذرى دموعي حتى

  وقال أيضاً من الوافر 

 اريفخلقاً له إال ش وال  شريف ال ترى قوالً وفعالً

  خلفيف وقال أبو الغمر الطهوي من ا

 لخرٍق كأنه جنى وى  ما لجنية المحاسن ال تأ

وكتب بعضهم إن الشكر . وقال أمحد بن يوسف يف بعض كتبه فشكر اهللا لك ما أصبحت مشكوراً به
وقال بعض احملدثني وهو إبراهيم بن . من اهللا بأحسن املواضع فازدد منه تزدد به وحافظ عليه حتفظ به

  الفرج البندنيجي من البسيط 

  أمسى الرجاء عليه وهو مقصور  ٍكاصرت همم األمالك عن ملتق

 ورعن لسان الذم موف وعرضه  ببين أهل العرف منته فوفره

  وقال أبو نواس من السريع 

 ريحه إن مر لم يطب من  من لم يطب في الناس يومئذ

    وقال البحتري من الطويل 

  وق بنائلوما جدت للصب المش  هجاوزت األحص وأهل أنائل

  وقال الطائي يف الربيع من الطويل 

  عليه وإال فاتركوني أسائله  ىما باله حكم البل أسائلكم

  وقال أيضاً من الطويل 

 زلت بالبيض القواطع مغرما فما  كان بالبيض الكواعب مغرما ومن

  فما زلت في السمر العوالي متيما  ؤادهان فتيمت سمر الحس ومن

 اصدور المجد إال تجشم أقيمت  املات وقادححمل الف تجشم

  وقال أيضاً من الطويل 

 مالود سله مال على الج وليس  ائبل عسالم األخالق من ك إلى
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  غدا العفو منه وهو في السيف حاكم  اًسيفه أضحى على الهام حاكم إذا

  وقال من البسيط 

   ولكن سله كيف نجاينجى الرجال  دٍرينج منها أبو نصٍر فعن ق إن

  وقال آخر وأظنه متقدماً لسلمة بن عباس من الطويل 

  وغث قريش حيث كان سمين  هقريش مانع منك غث سمين

  وقال البحتري من الكامل 

 وافكأنهم لم يسلب محمرةً  سلبوا وأشرقت الدماء عليهم

  وقلت من البسيط 

  نيدعني من الهجر أو فدع  ينجدائم الهجر والت يا

 ينعما أردت م فسله  ينيك مؤادي إلفر ف

  ومن املعيب منه يف الكالم أو الشعر قول ذي نواس البجلي من الطويل 

 بارق إال الكريم يتيمه وال  يتيمني برق المباسم بالحمى

الفرج وقال منصور بن . وهذا قد مجع على غثاثته بابني من بديع الكالم ومها هذا الباب وباب االستعارة
  من البسيط 

 اكزرنالمال بيننا بعداً ل بسط  زرناك شوقاً ولو أن النوى نشرت

  .وهذا أيضاً قد مجع معنيني من البديع وليس بشيء

وهذا باب ما أعلم أين . الباب اخلامس من البديع وهو مذهب مساه عمرو اجلاحظ املذهب الكالمي
  .ف تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياًوجدت يف القرآن منه شيئاً وهو ينسب إىل التكل

وقال الفرزدق من . قال أبو الدرداء إن أخوف ما أخاف عليكم أن يقال علمت فماذا علمت. املتقدمون
  الطويل 

  وأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها  ريمةٌامرٍء نفسان نفس ك لكل

 اقل من أحرارهن شفيعه إذا  دىمن نفسيك تشفع للن ونفسك

عبد اهللا بن عباس من ترى أن نوليه محص فال رجالً صحيحاً منك صحيحاً لك قال كن أنت وقال عمر ل
  .ذلك الرجل قال ال ينتفع يب مع سوء ظين يف سوء ظنك يب

  قال أبو عبد الرمحن العطوي من اخلفيف . احملدثون
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 امصخد الفي مأقط أل هان  ربده الضيان يعالب فوحق

 امظي نه فالحسن كل جمع  يئاًيبة شبحوى الرأينا س ما

 امومجرى األرواح في األجس ي  هي تجري مجرى األصالة في الرأ

  وقال إبراهيم بن املهدي للمأمون من البسيط 

 ملم تفيما فعلت فلم تعذل ول  ألبر بي منك وطا العذر عندك لي

 مهتشاهد عدٍل غير م مقام  يعلمك بي فاحتج عندك ل وقام

  وقال إبراهيم بن العباس من الطويل 

 يصبري على ظلمكم ظلم وعلمكم  هتلهكيف الهوى وج وعلمتني

  هواي إلى جهلي فأعرض عن حلمي  ييل بيمم فما لي عندك وأعلم

  وقال أبو نواس من اخلفيف 

 اانسده إني أعأن مق  ألحهذا يرى وال رأى ل إن

 الم يكن وإن كان كان كالذي  نديذاك في الظن عنده وهو ع

  وقال الطائي من الكامل 

  يرضى المؤمل منك إال بالرضى  ال يرضى بأن ترضى بأن ألمجد

وبلغنا أن إسحاق بن إبراهيم رأى حبيب الطائي ينشد هذا وأمثاله عند احلسن بن وهب فقال يا هذا 
 بغداد فقال له املأمون يا أبا حممد ألك وملا ودع املأمون احلسن بن سهل خمرجه إىل. شددت على نفسك

وكتب أمحد بن يوسف إسحاق بن . حاجة قال نعم حيفظ على قلبك ما ال أستعني على حفظه إال بك
إبراهيم املوصلي وقد زاره إبراهيم بن املهدي عندي من أنا عنده وحجتنا عليك إعالمنا ذلك إياك 

  وقال إبراهيم بن العباس من املتقارب . والسالم

  ولما دنت كيف كنا بها  نأت كيف كنا لها ولما

وكتب بعضهم إىل صاحب له ارض مبا حكم به احلق يف أمرك أكن باملكان الذي أنزلين به احلق بيين 
    وقلت يف هذا الباب من اتث . وبينك

 مني دهاني وذاك  أسرفت في الكتمان

 يانكتم كتمته  ىحبك حت كتمت

 ي ذكره بلسانمن  دي بيكن ل ولم
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كتب إىل بعض أهل زماننا أطال اهللا بقاءك منشئاً لك ريح عز ال يعدم هبوا ومطلعاً . ما عيب من ذلك
لنعمتك مشس نصرة يؤمن غروا وأراك أمنيتك ببلوغكهما قد جعل اهللا إبداءك وإعادتك يف اجلود أذاناً 

يت ذكرك عطراً وملن رجاك ستراً جئتك ظامئاً وإقامةً يدالن العفاة إىل مباءتك للري من ساحتك وملا رأ
مستسقياً ماء أنعمك وغري غرو أن أكون ممن ميدحك مببلغ طاقته وفرط حمبته فإن رأيت أعزك اهللا أن تقرأ 

ويف هذا الباب استعارة . رقعة وليكن شعره فعلت إن شاء اهللا وصلى اهللا على حممد نبيه والسالم كثرياً
وكتب احلسن بن وهب إىل صديق له استزاره ملا أذن اهللا يف النهوض . ما ترىوتعقيد أيضاً على بغضه ك

إليك أحدث القدر ما مل أكن أحتسبه من شغل يعم قليب فال أجد بقية تتذوقك فكرهت أن آتيك على 
. هذه احلال فيكون نظري إليك حسرة يلجلجها الضمري إذا كان الشغل حاجباً عن استقصائك بكنهك

   من البسيط وللحكم بن قنرب

  علي بالصد مجرى ريح آمالي  لتسدوا فمالي غيركم أم فال

وممن أساء يف هذا . وقلت لسليمان الطبيب كما أكل من الرطب فقال سبعني يعين أربعة عشرة رطبة
  املعىن العلوي الكويف حيث يقول من البسيط 

 الكتحلت من حره بدم عينيك  أشكو إلى اهللا قلباً لو كحلت به

  ل آخر من الطويل وقا

  فما لنعم عندي على الء من فضل  اهمنك كانت مثل ال إذ بلوت نعم

قد قدمنا أبواب البديع اخلمسة وكمل عندنا وكأىن باملعاند املغرم باالعتراض على الفضائل قد قال البديع 
كم عليه ألن البديع أكثر من هذا وقال البديع باب أو بابان من الفنون اخلمسة اليت قدمناها فيقل من حي

اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد املتأدبني منهم فأما العلماء باللغة والشعر القدمي فال 
يعرفون هذا االسم وال يدرون ما هو وما مجع فنون البديع وال سبقين إليه أحد وألفته سنة أربع وسبعني 

 بن أيب املنصور املنجم وحنن اآلن نذكر بعض حماسن ومائتني وأول من نسخه مين علي بن هرون بن حيىي
الكالم والشعر وحماسنها كثرية ال ينبغي للعامل أن يدعى اإلحاطة ا حىت يتربأ من شذوذ بعضها عن علمه 
وذكره وأحببنا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا للمتأدبني ويعلم الناظر أنا اقتصرنا بالبديع على الفنون اخلمسة 

من غري جهل مبحاسن الكالم وال ضيق يف املعرفة فمن أحب أن يقتدي بنا ويقتصر بالبديع على اختباراً 
  .تلك اخلمسة فليفعل ومن أضاف من هذه احملاسن أو غريها شيئاً إىل البديع ومل يأيت غري رأينا فله اختياره

 املخاطبة وما يشبه ذلك وهو انصراف املتكلم عن املخاطبة إىل اإلخبار وعن اإلخبار إىل. باب االلتفات
قال اهللا جل ثناءه حىت إذا كنتم يف الفلك . من االلتفات االنصراف عن معىن يكون فيه إىل معىن آخر
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وقال جرير من . وقال إن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد مث قال وبرزوا هللا مجيعاً. وجرين م بريح طيبة
  الوافر 

 يامتها الخالغيث أي سقيت  كان الخيام بذي طلوٍح متى

 امبشامة سقى البش بعود  أتنسى يوم تصقل عارضيها

  قال من الكامل 

  ..ودعا الزبير فما تحركت الحبى

  لو مستهم أكل اخلزير لطاروا وقال الطائي من الطويل ...مث رجع إىل املخاطبة فقال 

  فيا دمع أنجدني على ساكني نجد  مام داركهوأنجدتم من بعد إت

  ر من الكامل وقال جري

 رزلت في غلل وأيك ناض ال  طرب الحمام بذي األراك فشاقني

ومن حماسن الكالم أيضاً والشعر اعتراض كالم يف كالم مل يتمم معناه مث يعود إليه فيتممه يف بيت واحد 
  كقول بعضهم من الطويل 

  على مشرع يروى ولما يصرد  هلبيوم دع أخاك بمث فظلوا

  وافر وقال كثري من ال

  رأوك تعلموا منك المطاال  أن الباخلين وأنت منهم لو

  وقال النابغة اجلعدي من الوافر 

  أال كذبوا كبير السن فان  زعمت بنو سعد بأني أال

  ومنها الرجوع وهو أن يقول شيئاً ويرجع عنه كقول بشار من الكامل 

  عند األمير وهل عليه أمير  ينفاضح أمه يغتاب نبئت

   أبو نواس من الرجز وقال

 ينإال النبي الطاهر األم  يا خير من كان ومن يكون

    

  أستغفر اهللا بلى هرون  رينعدل ما له ق إمام

  وقال آخر من الطويل 

 يلإليك وكال ليس منك قل  أليس قليالً نظرةً إن نظرتها
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ومنها حسن اخلروج .لنار لكوقال بعضهم ما معك من العقل شيء بلى مقدار ما جتب احلجة به عليك وا
  من معىن إىل معىن قال بعضهم من الطويل 

  فليس به بأس وإن كان من جرم  هما اتقى اهللا الفتى وأطاع إذا

  وقال بشار من الطويل 

 دهره إن الكريم معين على  من جرم أعينا أخاكما خليلى

  مخافة أن يرجى نداه حزين  وال تبخال بخل ابن قرعة إنه

 ينمتلفه إال وأنت ك فلم  ئته في الحق أغلق بابهج إذا

  وقال آخر ويقال أنه السموءل بن عاديا اليهودي من الطويل 

 ما رأته عامر وسلول إذا  وإنا لقوم ما نرى القتل سبة

  وقال زهري من البسيط 

 الجواد على عالّته هرم كن  إن البخيل ملوم حيث كان و ل

  ومنه قول حسان من الكامل 

  فنجوت منجى الحارث بن هشام  انتكنت كاذبة التي حدث إن

  وقال الطائي من الكامل 

  صبر وأن أبا الحسين كريم  والذي هو عالم أن النوى ال

  وقال أبو العتاهية من املتقارب 

 ومقت ابن سلم سعيدا حتى  ينمن حبها الباخل وأحببت

  فراً وسوداثياباً من المنع ص  هسيل عرفاً كسا وجه إذا

 وداجخالئقه أن ت وتأبى  على المال فعل الجواد يغير

  وقال إسحق املوصلي يصف السكر من الطويل 

  من العي نحكي أحمد بن هشام  ذر قرن الشمس حتى كأننا فما

  ومنها تأكيد مدح مبا يشبه الذم كقول الذبياين من الطويل 

 قراع الكتائبفلول من  بهن  وال عيب فيهم غير أن سيوفهم

  وكقول اجلعدي من الطويل 

  جواد فما يبقى من المال باقيا  هكملت أخالقه غير أن فتى
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  ومنها جتاهل العارف كقول زهري من الوافر 

 اءسن أم نآل حص أقوم  وما أدري وسوف إخال أدري

  وقال ابن أيب أمية من الطويل 

 ران أكثر من شهرالهج أتستحسن  فديتك لم تشبع ولم ترو من هجري

 ن وال أدرين أظكثقٍة ل بال  سأسلو عنك إن دام ما ترى أراني

  وقال آخر من البسيط 

 فعل آبائه الغر الميامين عن  يرهلم يكن لبن الدايات غ إن

  فناكها بعض سواس البرازين  هغاب بعل عن حليلت فربما

  يط قال أبو العتاهية من البس. ومنها هزل يراد به اجلد

  من بخل نفس لعل هللا يشفيكا  أرقيك بسم هللا أرقيكا أرقيك

 اعدوك إال من يرجيك وما  سلم نفسك إال من يتاركها ما

  وقال أبو نواس من الطويل 

  فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب  راًاخفاك مما تميمي أت إذا

  وقال أيضاً للفضل بن الربيع من الوافر 

 ريمحقها دفع الغ لتدفع  احرم فال تتغط عنه ولى

  وبيتك بين زمزم والحطيم  يلى كأنك واسط تغافل

  وقال آخر من املديد 

 همرب على جدت تيهه  من رأى فيما رأى رجالً

 هوتشاكري في قلنس  هالً ولراج ىيتباه

  قال األخيطل من الكامل . ومنها حسن التضمني

  ا لكن تضايق مقدمىبعد الوغ  لم يقسما للخرمى فل ولقد

  وقال من الطويل 

  غدا عودها إن لم تعقها العوائق  دله عزم على الجود لم يقل إذا

 قفيفعل ما يرضاه خلق وخال  هماٍض على عزم يوم ولكنه

  وقال آخر من السريع 
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 ينياسبخالً ب أقراصه  هاً للما بت ضيف عوذ

 ينغنت قفا نبك مصاري  فبت واألرض فراشي وقد

    

قال علي رضى هللا عنه لعقيل ومعه كبش له أحد الثلثة أمحق فقال عقيل أما أنا . ومنها التعريض والكناية
وكان عروة بن الزبري إذا أسرع إليه إنسان بسوء مل حيببه ويقول أىن ألتركك رفعاً . وكبشي فعاقالن

ليه عروة بسوء فقال إىن أتركك ملا لنفسي عنك فجرى بينه وبني على بن عبد هللا بن عباس كالم فأسرع إ
وقال بعض ولد العباس بن حممد البنه يا بن الزانية فقال الزانية ال . تترك الناس له فاشتد ذلك على عروة 

  وقال بشار من اخلفيف . ينكحها إال زان أو مشرك

  زاد في ذا شبر وفي ذاك شبر  رما التقى ابن أعيا وبك وإذا

  وقال عباس بن الفضل يهجو رجالً من السريع . أراد أما يتبادالن

 ى آدمنمن ب بخاندان  يلوط من خلف على أربع

  وقال أبو نواس يف جلد عمرية من الطويل 

 داعحبيشاً راحة ابنة س فأنكح  اأنت أنكحت الكريمة كفؤه إذا

 س والئدمراحة حفت بخ لها  وقل بالرفا ما نلت من وصل حرة

  م من الطويل وقال آخر يف حجا

 نقر كما ينقر الصقر ألعناقهم  أب ما زال للناس موجعاً أبوك

 رطفليس بمعوج له أبداً س  إذا عوج الكتاب يوماً سطورهم

  فممن ملح يف هذا املعىن إبراهيم ابن العباس الصوىل يف قوله من املديد . ومنها اإلفراط يف الصفة

 الراً و وصسرع هجمثله أ  الًاس خنأخاً لم أرفى ال يا

 يت أم السعهدك أم فعلى  كنت لى فى صدر يومى صديقاً

  وقال أبو نواس من الكامل 

  غمر الجماجم والسماط قيام  ادهأغر إذا احتبى بنج ملك

  مث أسرف اخلثعمي حىت خرج عن حد اإلنسان فقال من الكامل 

  لمكربفي سرجه بدل الرشاء ا  ىقيدلي يديه إلى القليب فيست

  وقال آخر يهجو رجالً من السريع 
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 األرض من سجدته وتستعيذ  اهالسموات إذا ما دع تبكى

  صرعها في الجو من نكهته  ااشتهى يوماً لحوم القط إذا

  وقال آخر من الطويل 

  لما انكسرت من قرب بعض إلى بعض  يضةك بتن أسلو خرت م وأقسم

  لطويل وقيل يف كثري وكان قصرياً من ا

 القراد باسته وهو قائم يعض  قصير القميص فاحش عند بيته

  وقال آخر من البسيط 

 على الحب من العصافير خوفاً  يا حابس الروث في أعفاج بغلته

  وقال أبو نواس يصف قدراً صغرية من الطويل 

 اللود خعما فيها ب وينضج  ابحيزوم الجرادة صدره يغص

 العير جغعفواً ب وتنزلها  ير حرهابذكر النار من غ وتغلى

 زالل هاليتامى عام ك ربيع  هي القدر قدر الشيخ بكر بن وائل

وقال اسحاق بن إبراهيم املوصلي قالت سعدة بنت عبد اهللا بن سامل لقيت سكينة بنت احلسني صلوات 
نتها وإذا هي قد أثقلتها بالدر هللا عليه بني مكة واملدينة فقالت قفى يا بنت عبد اهللا مث سفرت عن وجه اب

وكانت امرأة من العجم حسناء فكانت ال تظهر يف بيتها إذا طلع . وقالت ما ألبستها إياه إال لتفضحه 
  وقال الفرزدق يصف إبلهم من الطويل . القمر والشمس فقيل هلا يف ذلك فقالت أخاف أن تكسفاىن

   إذا لم تعقرإلى السيف تستبكي  اهتعلما يا بن المجشر ان ألم

  وقال هدبة العذري من الطويل 

  من البخت فيها ظل للجنب يسبح  ازلر به خو أنل انةبإج

وقال املؤمل من . وصف أعرايب فرساً فقال إن الوابل ليصب عجزه فما يبلغ معرفته حىت أبلغ ما أريد
  اخلفيف 

 داتشبه البدر إذ ب  من رأى مثل حبتى

 داأردافها غ خل  داليوم ثم ت تدخل

  وقال عباس اخلياط من الرمل 

 خمسون عالمة فيه  عيسى رغيف ألبي
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 رامةلقيت الك حد  واه الجانب فعلى

 يامةقيوم ال إلى  ثم ال ذاقك لي ضيف

 المةاهللا الس تسئل  روعلى اآلخر سط

  وقال أيضاً يهجو إماماً بطيء القراءة من املنسرح 

 بيقر آياتها إلى رج لم  رجبإن قرأ العاديات في 

 بتبت يدا أبي له يختم  هو ال يستطيع في سنة بل

    

ومنها . وقال أعرايب يف وصف امرأة ما ميس ثوا منها إال مشاش منكبيها وحلميت ثدييها ورانفىت أليتيها
  نبدأ بإمام الشعراء قال امرء القيس من املتقارب . حسن التشبيه

 في الِطى كالمبرد تضآل  السك موضونة ومسرودة

  كفيض األتي على الجدجد  على المرء أردانها تفيض

  وقال من الطويل 

  لدى وكرها العناب والحشف البالي  اًساً ويابقلوب الطير رطب كأن

  وقال يصف الناقة من الطويل 

 أخذفته رجلها خذف أعسرا إذا  كأن حصى المعزاء بين فروجها

 راقزيوف ينتقدن بعب صليل  ذهش تصليل المرو حين كأن

  وقال الراعي من الكامل 

  قلق الفؤوس إذا أردن نصوال  امهمٍه قلقت به هاماته في

  وقال ابن مقبل من الطويل 

  تقلقل عود المرخ في الجعبة الصفر  هاتهام لجمن ضغم الل تقلقل

  وقال النابغة الذبياين من الطويل 

  جلوس الشيوخ في مسوك األرانب  اروا عيونهخلف القوم زو تراهن

  وقال زهري من الطويل 

  فهن بوادي الرس كاليد في الفم  رٍةبكرن بكوراً واستحرن بسح

  ومن التشبيهات العجيبة قول ابن مقبل من البسيط 
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  لدم الغالم وراء الغيب بالحجر  رههوجيب تحت أب وللفؤاد

  وقال رؤبة من الرجز 

  جلحاء جلهاء كظهر العس  هامتي كالطسرأين  حتى

  وقال زهري يف احلمار واألتن من املتقارب 

  كقرع القليب حصى القاذفينا  هادرنرياً يبج ادرنتب

 اينأهوج في منتش تغرد  يرهشعوتحسب بالفجر ت

  وقال األعشى من الطويل 

 عريت مما تمر المغازل كما  وعريت من ملك وخير جمعته

  ل أبو دؤاد يف الفرس من الكامل وقا

  ن تتابعان أشق شاخص  يكمشٍى نعامت يمشي

  ومن تشبيهات عنترة بن شداد العبسي من الكامل 

  فتركن كل قرارٍة كالدرهِم  رٍةعليه كل بكٍر ح جادت

  ويف الذباب من الكامل 

  قدح المكب على الزناد األجذم  هذراعيحك ذراعه ب هزجاً

   من الكامل ويف الغراب

 عولباألخبار هش م جلمان  هالجناح كأن لحيى رأس حرق

  هم أسهروا ليلى التمام وأوجعوا  مهراقالذين نعبت لي بف إن

  وقال الفرزدق من الطويل 

 راالثنايا ما يزال مزعف برود  ٍراعدارم ما تأمرون بش بني

  سود احمراكمقطع عنق الناب أ  ما هو استلقى رأيت سالحه إذا

  وقال الطرماح يف الثور من الكامل 

  سيف على شرف يسل ويغمد  هأنوتضمره البالد ك يبدو

وكتب مروان إىل بعض اخلوارج إين وإياك كالزجاجة واحلجر إن وقع عليها رضها وإن وقعت عليه 
  وقال آخر يصف السيل من الرجز . فضها

   الرهبانشحذ المواسي حجام  انألذقه لفي دوح يكب
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  ومن عجائب التشبيه قول عدي بن الرقاع من الكامل 

  قلم أصاب من الدواة مدادها  أغن كأن إبرة روقه تزجى

  وقال آخر يصف صوت شخب الضرع من الرجز 

  حفيف ريح أو كشيش حية  ديهصوت شخبها غ كأن

  وقال حسان من الكامل 

   مستعجلرقص القلوص براكٍب  ابزجاجٍة رقصت بما في قعره

  وقال جرير من الوافر 

  كعنفقة الفرزدق حين شابا  ابرص بأسفل إسكتيه لها

  وقال عبد اهللا بن الزبري األسدي من الطويل 

 اكآذان المشاجر ورم شفاهاً  وأنتم بني حام بن نوح أرى لكم

  ومن أحسن التشبيه قول بشار من الوافر . احملدثون

  البين لو نفع الحذارحذار   زىنفؤاده كرة ت كأن

  وقال عبد اهللا الصمد يصف ذنب العقرب من الرجز 

 منها صابه وسلعه ينطف  أسود كالمسحاة فيه مبضعه

  وقال منصور بن الفرج من الكامل 

 مجدبة كخد األمرد واألرض  اًبيك منه ربعك مخص تأته

 دهيحتويها طالب لم يج ال  طلب المحامد جاهداً وهي التي

  ل العلوي اإلصفهاين من الطويل وقا

 وعد وقعنجاء من البأساء ب  كأن انتصار البدر من تحت غيمه

    ومما يستحسن من التشبيه قول أيب نواس من الرجز 

  كطلعة األشمط من جلبابه  تبدى الصبح من حجابه لما

  وقال يف الطري من الرجز 

  ارقصرصرة األقالم في المه  قالعن ميصفر م كأنما

  وقال يصف الطري إذا أحست بالبازى من السريع 

  يصوت في الشعب الملبونا  ايرفعن صراخاً كم وهن
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  ومن التشبيه احلسن قول البحتري من الكامل 

 اءالكف قائمة بغير إن في  تخفى الزجاجة نورها فكأنها

  وقال أبو نواس يف ناقة من املنسرح 

  م يلهو بدبوقرجل غال  ارجليها قفا يده كأنما

  وأنشد األسدي من الطويل 

  صميم الحشا ضم الجناح الخوافيا  انحن رمنا هجرها ضم حبه إذا

  وقال آخر من الطويل 

ودعن مت مال قبح ولكنها  يةشوداٍع قبحت من ع عشى 

  لها ذات عقد قيل عدي فأسرعي  دهعانحدار الدمع منها ت كأن

  وقال آخر من اخلفيف 

 خلقة الجلم خلقت  ال ال فاهللا لعن

 على الكرم وتأبى  إنها تقرض الجميل

  وقال أبو نواس من الكامل 

 رم حطلالمقدم م فوق  وإذا قصرت لها الزمام سما لها

 ره وقأذنالحديث ب بعض  هعمستمصٍغ ل وكأنها

  ومن عجائب التشبيه قوله أيضاً من السريع 

 اِبنعورد بال وتلطم  نرجٍستبكي فتذرى الدر من 

  وقال آخر من الكامل 

 رمغقلق كقلٍب م ووشاحها  عظمت روادفها فآدت خصرها

  وقال آخر يف الربق من الرجز 

  كلمحة من ذي هوى مرائي  اءفخينبض باست وتارةً

   داءخوفاً من األع أسرها

   ليس له قول رافع بن هرمي الريبوعي من الطويل ومن إعنات الشاعر نفسه يف القوايف وتكلفه من ذلك ما

 راريان شأو تقبسوا م مفارقتي  رٍةعم بكبتحاموني تص فإال

 رارياوجهي مخضباً باصف نضارة  تدلون وبصار لوني كل ل إذا
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 ارياهوء نليلي مثل ض وظلمة  ييتجكإعالني وتلك س فسرى

  الخيل يجري مثل ما كنت جاريامع   ... ونلرسن تعاصم م بني

 ذاريااع عفعناني وارت وطول  يايتمثل طرفي سامياً عند غ له

 ارياان نبهبش...... شياطين  اعةمورائي من عرام ج ونحسي

  وقال آخر من الطويل 

 الخمر والماء الذي غير آسن وفي  ذةٌين لعلفي البستان ل يقولون

  ففي وجه من تهوى جميع المحاسن  اهحاسن كلشئت أن تلقى الم فإن

  وقال آخر وأظنه قدمياً من الطويل 

 ومن يعص المجرب يندم أمرت  هعصاني قومي والرشاد الذي ب

 عارضاً ينهل بالموت والدم أرى  فصبراً بني بكٍر على الموت إنني

  وأنشد إسحق بن إبراهيم املوصلي من الوافر 

  فقل للعبد يسِقى القوم برا  افاًما كنت يوماً مستض إذا

 راومدفأةٌ إذا ما خفت قُ  البر مكرمة ومجد فحسن

  قال النابغة من الطويل . ومنها حسن االبتدآت

  وليٍل أقاسيه بطئ الكواكِب  بكليني لهٍم يا ُأميمةَ ناص

  وقال األعشى من الطويل 

  كفى بالذي تولينه لو تحببا

  الطويل وقال بعض احملدثني من 

  غُصون رماٍل فوقهن بدور  يركأن اللواتي قلن لي أتس

  وقال أبو متام من الطويل 

  لقد أدركت فيك النوى ما تحاوله  هأيها الربع الذي خف آهل أجل

  وقال أيضاً من الكامل 

  يا ربع لو ربعوا على ابن هموم

  وقال أيضاً من البسيط 
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  ي الصبابة طول الدهر والكمده  دوابعد غاية دمع العين إذ بع يا

  وقال أيضاً من الكامل 

  ثاٍو عليه ثَرى الِنباح مهيُل  وغير أبي وذاك قليُل بأبي

  وقال أبو حية من الطويل 

 ياالبلى مما لبسن الليال لبسن  أال حىِّ من أجل الحبيب المغانيا

وقال عبد اهللا بن حممد . شاعر فيتمم الكالموهذا أيضاً يدخل يف باب اعتراض كالم يف كالم مثّ يعود ال
  بن أيب عيينة املهليب من البسيط 

  من أقعدته صروف الدهر لم ينِم

    على حممد وآله ...... أعاذنا اهللا تعاىل من مجيع اآلفات ووفقنا ومجيع أصدقائنا للخريات مبنه ولطفه 
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