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مقدمة
/23b/

،﷽
، تَْسنِيٍم﴾ مِْن ُ ﴿وَمَِزاجُه مِْسٌك﴾ ُ ٍِختَامُه َمخْتُوم رَِحيٍق ﴿مِْن يُسقى النعيم جنّة التقي البرّ مَأوى جعل الذي للّٰه الحمد
﴿ِإّنَ ، اِس﴾ َّ لِلن ٌ ِشفَاء ِ ﴿فِيْه ، ى﴾ مَُصّفً عَسٍَل ﴿مِْن أنهارًا نفسه لخضراء وأتاح بِينَ﴾ ارِ لِلّشَ ةٍ لَذَّ خَمْرٍ ﴿مِْن أنهارًا بها له أباح
كّل خُلاصة نبيّه على وأصلّي كرمه، بحر واستغرقه نعمه راحة من سكر من حمد أحمده المتوكلين. لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ً لَآيَة ذَلَِك فِي
ٌ ِإْثم فِيهِمَا قُْل وَٱلْمَيْسِرِ َمْرِ ٱْلخ عَِن ﴿يَْسئَلُونََك المبين: كتابه في عليه أنزل الذي الأقطار سائر في مكرّرها يحلو صلاة ومختار مرسل

وبعد: والأدناس، الأرجاس من ين المطهّر وصحبه آله وعلى عليه اللّٰه صلّى ، اِس﴾ َّ لِلن وَمَنَافُِع ٌ َكبِير
الشرب مقاطيع من له أجمع أن المطاع سلوان أمره عشق بموافقة العاصي كنت وإن أجد ولا مطاع أمره من سألني فقد

الوافر): (من عتيقه يشرب أن شاربه يغني ما الراح حديث بديع من له أستخدم وأن الرقيقة حواشيه رقّت ما
، الحديث سوى الأنام تسقى فلا *** يغني الراح قديم عن حديثك

عقيقًا. عينه جوهر يقلّب ما زمرده إكسير من وُألقي سحيقًا، مكان في كان ما الصحيح معاني من له ُأستنزل وأن
عثرة هذه أقال وما قال إذ وقلت: حول، ولا لي قوة ولا الباب هذا فتح على لي طاقة لا إذ القول ذلك من فاستقلُت
مّر وقد القطر، تحته حلا شارب نبات مخضرّ على العين ّ محمر ومن الخمر به مالت النشوان من طوعًا إليه أميل وأنا هذا تُقال، لا
والنفس العقل استشرت لـكني بديعها، تحصيل في الأرب لبلوغ الهمّة وبذلُت وميعها، مخضر في الأدب كوؤس فأدركُت
إلى النفس ومالت ، خمرًا“ فاسقني ”ألا العقل: فأنشد السمع، الإشارة من عليَّ يلقياه فيما وألقيت الجمع، ذلك في يقدم فيما
﴿هَذَا آدابه هي كأسات من الإنشاء بقهوة طربًا مال وقد الفصاحة، ذوق لسان وتلا خضراء النفس أن فعلمُت النزاهة،
وقّدمُت ، وََأْعنَاٍب﴾ َنخِيٍل مِْن اٍت َّ ﴿َجن في القلب ونزهت الشراب رائق الفكر بصافي فمزجُت ، شَرَابُهُ﴾ َسائٌِغ فُرَاٌت عَْذٌب
وأفّك العصر، لأهل القديمة كأساتها أدير اليوم أنا وها السبيل، هذا سلوك في الاستقامة راحة وشربُت الدليل، ذلك عند
معانيها من وأسكر نواس، أبي يات خمر معقول من والتسلسل الدور مسائل وأوضح الحصر، وحصر العقل قيد من السليم القلب
أسرارها في للمستغرق وأكرّر بدوها، المعمار ياه أز لنزل ذلك بعد وأستحضر مواٍس، ولها ناس لغيرها يكون حتى فيها الناظر
تابعهم ولمن ولاعُْزل، عَْزل هذا بعد ليس الخفض بعد مناصبها رفعت وقد المجاميع، من غزلانها بعد لهم لاغًزا وأقول حلوها،

ونزل. دور جاءكم فقد لاتيئسوا ألا
بينهما يكون و الغريب فيهما ليتأهل الجسمين هذين في الجوهرين [هـ]ـذين وأبرزت قسمين، على الكتاب هذا رتّبُت وقد
الأصل في هكذا فاستقلُت 119bوأ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241 و 1bعشق  −ب التنسيم الأصل: تَْسنِيٍم
fragmento, p. 241 ،119bأ ،1bب الكتاب هذا فاشتغلت : I. Lozano, Un nuevo fragmento, 241p. و 1bب في ؛ 119bأ وفي
: I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241 الأصل؛ في هكذا الجسمين هذين 119bعلى  −أ سؤاله : I. Lozano, Un nuevo
I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241 ،119bأ ،1bنسيب  −ب ليتأهل الجسمين هذا :119bأ ،1bب الجسمين؛ هذين
مِْسٌك ُ ٍِختَامُه َمخْتُوم رَِحيٍق مِْن ﴿يُْسقَوْنَ :27-25 الآيات: المطففين، سورة راجع: .38 الآية: المعارج، وسورة 85 الآية: الشعراء، سورة راجع:
سورة ى. مَُصّفً عَسٍَل مِْن وََأْنهَارٌ بِينَ ارِ لِلّشَ ةٍ لَذَّ خَمْرٍ مِْن وََأْنهَارٌ :15 الآية: محمد، سورة راجع: تَْسنِيٍم﴾. مِْن ُ َوَمَِزاجُه الْمُتَنَافِسُون فَلْيَتَنَافَِس ذَلَِك وَفِي
ص211، ج2، الأرب، وغاية الأدب خزانة الحموي، حجة ابن راجع: .219 الآية: البقرة، سورة .77 الآية: الحجر، سورة .69 الآية: النحل،
المزين. بن الدين لشمس البيتين هذين الحموي حجة ابن نسب وقد والخبيث؛ كؤوسك من بعيشك *** ودعنا حدثنا الكأس مدير هو: عليه السابق والبيت
في ووُرد الجهرُ؛ أمكن إذا ا سرًّ تسقني ولا *** ُ الخمر هي لي وقل خمرًا فاسقني ألا يل): الطو (من هو الكامل والبيت نواس، أبي قصيدة من جزء هذا

.19 الآية: المؤمنون، سورة .12 الآية: فاطر، سورة ص781. ج1، الأدباء، محاضرات الأصفهاني، الراغب بينها من عديدة، كتب



عليه الواقف فكر مباشرًا وجعلتُه الخضرا، لطائف في منه الثاني وأفردت الخمرا، محاسن في الأول القسم فجعلُت نسيب. النسيب
فهي إليها، والنية الإرادة /24a/ ومرجوع عليها الكتاب هذا مدار بنتيجة وختمتُه والناظر، منه المُشرف لعيون ومبهرًا والخاطر
بأّن لعلمي والراح، الحشيش في الأرواح راحة وسميته: الخاتمة، بحسن الحالين على متفائلًا القيمة يوم إلى بالإخلاص لي الفاتحة
يفسد حتى بالعقول يلعب أنه غير سواه يحدثها لا ونشاءة طربًا الطباع في يحدث والشراب للروح، قابًضا للنفس مبسطًا يه الز
يوم ويسقينا والتحقيق، المعرفة شراب إلى يرشدنا تعالى واللّٰه عدل، ِمَا ل جار أنه على خلقه في الخمر عدل وقد واللّٰه، أي المصلوح
أيدينا بين ويجعل حمراء، وعين أزرق عدو كل شرّ يقينا و الصفراء، حوادث يكفينا و الرحيق، كوؤس من الأكبر العطش

. وُُجوهٌ﴾ وَتَْسوَدُّ وُُجوهٌ تَبْيَّضُ َ ﴿يَوْم وجوهنا يبيّض أن ونرجوه نقصده الذي الحليم فهو خضراء، يابسة كل
الخضراء ظهور في الأول القسم : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241 ،1bب الخضرا فجعلُت الأصل في هكذا نسيب
p. 241 ،119bأ ،1bب الواقف فكر الأصل في هكذا الخمرا الخمر بيان في الأوّل القسم :119bأ الحمراء؛ بيان في منه الثاني وأفردت
ختمته : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241 ،1bب بنتيجة وختمتُه الواقف ذكر : I. Lozano, Un nuevo fragmento,
و الأصل في هكذا القيمة I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241 ،1bهذا  −ب بخاتمة القسم هذا ختمت :119bأ بخاتمة؛
:120aأ 241 ،1bب بأّن لعلمي متقابلًا :119bأ متفائلًا القيامة : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241 و 119bأ ب1b؛
مبسط : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241 وصححه أ120a؛ و 1bب الأصل، في هكذا للروح قابًضا للنفس مبسطًا بأن لزعمهم
p. 241 ،1bب يحدث والخمر :120aأ و I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241 ،1bب والشراب للروح، قابض للنفس
ونشاءة 120aأ ، I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241 ،1bالطباع  −ب في محدث : I. Lozano, Un nuevo fragmento,

241 ،1bب يحدثها لا ونشاًطا :120aأ و I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241 ،1bب ونشاة؛ المقصود: وربما الأصل في هكذا
fragmento, p. 241 ،1bواللّٰه  −ب أي الصلوح : 120aأ المصلوح يحدثهما لا :120aأ و I. Lozano, Un nuevo fragmento, p.
أن ويستوي :120aأ و I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241 ،1bب خضراء وقد 120aأ و I. Lozano, Un nuevo
Un nuevo fragmento, p. 241 ،1bب الحليم حمراء بعين أزرق عدو كّل من ودنيانا ديننا في يحمينا وأن خضراء أيدينا بين يابسة كّل يجعل

الحكيم :120aأ و I. Lozano,

.106 الآية: عمران، آل سورة



الأول القسم
الشراب في

الرابع: الباب طبعها، في الثالث: الباب أسمائها، في الثاني: الباب أصلها، في الأول: الباب أبواب، سبعة إلى ينقسم وهو
فيما السابع: الباب مستعملها، ذكر في السادس: الباب الشراب، مجلس عليه يُشتمل فيما الخامس: الباب وسقاتها، ندمائها في
أورد أن بحيث بمعناه القائم المقصد على الاختصار التأليف هذا في ومذهبي الرائقة. والأوصاف الفائقة المحاسن من فيها وُرد
من رأيت أني لـكون إلّا ذاك وما للمدام النديم بمنزلة للجليس يكون و النظام، معنى به ّ ليتم سواه عما به وأكتفي الواحد المقطوع
العاري وكسيت الاختصار على باللّٰه فاستعنت الدواوين. فيه وديونوا الدفاتر بطون أوصافه من ملؤا قد الأستاذين من تقدمني

الاقتصار. ثوب المطوّل

[ ]

تحدث الدراسة. هذه من الخامس الباب في ذكرنا أن سبق كما القسمين ترتيب في اختلافًا هناك أن نجد حيث باريس مخطوطة من الثاني القسم وهو
الحشيش. في وهو: والراح، الحشيش في الأرواح راحة كتاب: من الثاني القسم بتحقيق سأقوم أنني حيث دراستي موضوع ليس وهو الخمر عن هنا



[الثاني] القسم /55b/
والراح الحشيش في الأرواح راحة كتاب من

الحشيش] [في
أظهره، ومن النبات هذا أصل على الكلام في الأول: الباب الباب، هذا من الأول كالقسم أقسام سبعة إلى ينقسم وهو
من فيه وما النبات هذا طبع معرفة في الثالث: الباب والبلدان، الطوائف أهل بين وكُناها أسمائها معرفة في الثاني: الباب
الطعامات من عليها يُستعمل ما ذكر في الخامس: الباب فيها، وقع من ولطائف مستعمليها ذكر في الرابع: الباب الأطباء، كلام
من فيها وُرد فيما السابع: الباب الرباط، هذا في بحلوله مشدود وهو ولاط استعملها من ذكر في السادس: الباب والحلاوات،

الباب. هذا خاتمة فاتحة في نستفتح الباب هذا وبانقضاء الرائقة، والأغزال الفائقة المدائح
وُرد لما طبقًا باب كل عنوان بتصحيح قمنا ولقد والعكس، الخامس الباب مع السادس الباب عنوان استبدال حدث هنا الرباط الباب

الشرح في المخطوطة بنص



الأول الباب
النبات هذا أصل على وبسطه الكلام يع تفر في

وضبطه شكله وحسن
القنب وهو الشهدانج شجر أن: على الأرض، نبات في العرض سوق كتابه: في الرازي يا زكر ابن محمد الفيلسوف الحكيم قال
الذئب. هو: اللغة في والقانب السحاب، هو: العرب لغة في وتصرفها الكلمة هذه واشتقاق بالشادانق ثمره المسمى القاف بكسر
يكون ”أين له: وقّاص أبي ابن سعد وقول بالاستخلاف، ّ اهتم حين عنه، اللّٰه رضي الخّطاب، ابن عمر الإمام عن المسهب وفي

ية. الضار الذئاب والمقانب: ، ِبِكُم“ مَقان مِْن مِْقنٍَب في /56a/ يَكُونُ ”إنّمَا ذلك: فقال يكون؟“، ومن بعدك الخليفة

فصل
وقت الصحراء إلى خلوته من خرج إنه بركاته، من علينا اللّٰه أعاد الخراساني، حيدر الشيخ أظهرها من أول إن : قيل
يدرك، لا الذي القيظ شّدة في الريح لعدم يتحرّك لا ًا ساكن النبات من شيء كل فوجد جنسه، أبناء عن بنفسه منفردًا القائلة
السكران، والترف النشوان كالثمل عنف غير من ويتحرّك بلطف يميس الحالة تلك في فرآه الحدق، يبهر ورق له بنبات مّر وإنه
ومدام معانينا في المتفكرين طعام فهو القربات، أعظم فإنه النبات، هذا ورق من ”كُْل أن: بلسانه الـكشف منادي فناداه
أمره الشيخ تحقق فلما العجب، مطلوبه مشاهدة في نفسه من ورأى والطرب، الوجد فيه ثار أكله فلما بمغانينا“. المعتبرين
السرور من فيه ِمَا ل أهله غير عن سرّه وإخفاء بأكله أصحابه وأمر همّه بقوة وقته من رجع وحكمه، أثره وعلم سرّه باطنه في ووجد
و I. Lozano, Un fragmento, p. 169 الأصل، في هكذا يا زكر 70bن و I. Lozano, Un fragmento, p. 169 ،5bالحكيم  −ب
p. 169 و 5bب العرب لغة في 71bن و I. Lozano, Un fragmento, p. 169 ،5bالشهدانج  −ب على يا ذكر :5bب ن70b؛
p. 169 و 5bب في هكذا ابن I. Lozano, Un fragmento, p. 169 و 5bاللغة  −ب في اللغة في : I. Lozano, Un fragmento,
بالاستحلاف؛ الأصل: ؛ I. Lozano, Un fragmento, p. 169 في هكذا بالاستخلاف الابن الأصل: : I. Lozano, Un fragmento,
اعلم : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 241-242 و 1bب في ن70b؛ و الأصل في هكذا الخراساني قيل للاستخلاف :5bب
الستمائة رأس على النبات هذا ظهور أوائل أّن * مصّفى عسل من بنهرٍ فيها ذك ولذَّ /21/ * الوفاء أهل جنان اخضرار بمشاهدة اللّٰه عك َّ مت العشير، أيها
وقال وستمائة. عشرين سنة في اليغموري الحافظ وقال وخمسمائة. خمس سنة في وقيل * والسلام الصلاة أفضل صاحبها على َّة ي النبو الهجرة من * عام
أواخر في ظهورها الأوائل صاحب وقال السبعمائة، قبل كثير ابن الحافظ وقال السبعمائة، رأس على الأثير ابن وقال وستمائة. خمسين سنة في عساكر ابن
أظهر من أول الورقة: جانب في تعليق [يوجد اللّٰه، رحمه قلندر، الشيخ أظهرها من ل وأّوَ التتار. دولة ظهرت حين * السابعة وأوائل * السادسة المائة
خمسين سنة في الخراساني حيدر الشيخ أظهرها من أّول إن قيل :70bن في الأصل؛ في هكذا سخيف خرج إنه قلندر] الشيخ الحشيشة
المعروف النبات هذا إلّا الريح لعدم يتحرّك لا ًا ساكن النبات من شيء كل فوجد بنفسه منفردًا القائلة وقت الصحراء إلى خلوته من خرج وإنه وخمسمائة
الوجد فيه فأثار ورقه من فأكل فيه لسرّ ذلك أن له فظهر عنف. غير من ويتحرك بلطف يميس رأه فإنه القاف، بكسر القنّب أعني الشهدانج بشجر
صاحب قال أهله. غير عن وأخفائه بأكله أصحابه أمر سرّه، باطنه في ووجد أمره الشيخ تحقق فلما العجب. مطلوبه مشاهدة فى نفسه من ورأى والطرب
خلوته فظهر : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 3aب خرج إنه سخيف وهذيان ضعيف قول وهذا [البدري]: الأصل

Un nuevo fragmento, p. 243 و 3aب الأصل؛ في هكذا ًا ساكن خلواته : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 3aب
الـكشف منادي القيض :3aب ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و الأصل في هكذا القيظ ساكن : I. Lozano,

nuevo fragmento, p. 243 و 3aب معانينا الـكشف مناد : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 3aب الأصل؛ في هكذا
بمعايبنا : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 3aب بمغانينا معايشنا : I. Lozano, Un

الأرض نبات في العرض سوق
الخراساني . . . قيل

سخيف . . . خرج إنه

ص290-291. ج1، العرب، لسان منظور، ابن ص111؛ ج4، والأثر، الحديث غريب في النهاية الأثير، ابن راجع:



هذا أقول: سلطانه. لغلبة كتمانه عن المرء يعجز ما المتواصل والاغتباط الكامل والنشاط المترادف الزائد والفرح المضاعف
سخيف. وهذيان ضعيف قول

أبو أدركت : قال العكبري، محمد ابن الحسن تأليف: القنبية، مدائح في الأدبية بـالسوانح الموسوم: الكتاب من ونقلت
بالإباحة المفضل العقار النبات هذا سرّ على الوقوف في السبب عن ٦٥٨ سنة في تستر ببلدة وسألته حيدر الشيخ نقيب خالد
كثير كان تعالى، اللّٰه رحمه حيدر، الشيخ شيخه أن لي فذكر عامة، العوام إلى وتعديه خاصة الفقراء إلى ووصوله العقار، على
على العبادة في وبرز الآفاق، الزهادة في فاق قد المباني، شريف المعاني، لطيف للغداء، الاستعمال قليل والمجاهدة، ياضة الر
في ية زاو الجبل بهذا اتخذ قد وكان وراواه، نشاوور بين بجبل ومقامه خراسان بلاد من بـنشاوور مولده وكان الزمان، أهل
يدخل ولا منه يخرج لا سنين عشر من نحوًا به ومكث ية الزاو من مكان في انقطع قد الشيخ وكان الفقراء، من جماعة صحبة
يتحرّك لا ًا ساكن النبات كل فوجد القيظ وقت ّ الحر اشتّد وقد يوم ذات طلع الشيخ إن ثم قال: بخدمته. للقيام غيري عليه
nuevo fragmento, p. 243 ،3aب في هكذا مدائح المتضاعف : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 3aب المضاعف
العكبري محمد ابن الحسن مدائح الأصل: من 50b الورق في المدائح؛ :70bن و الأصل ص126؛ ج2، خطط، المقريزي، و I. Lozano, Un

fragmento, p. 243 و 3aب في العكبري؛ محمد ابن الحسن الأصل: من 59b الورق في ولـكن الحيدري الشيرازي محمد ابن الحسن :70bن و الأصل
ص126: ج2، خطط، المقريزي، في العكبري؛ محمد ابن الحسن :50bب في ولـكن الحيدري، الشيرازي محمد ابن للحسن : I. Lozano, Un nuevo
حيدر  −المقريزي، قال الحيدري الشيرازي محمد ابن جعفر الشيخ سألت القنبية: مدائح في الأدبية السوانح كتاب في محمد ابن الحسن قال
المقريزي، وسألته أبا :70bن و I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 3aب في الأصل؛ في هكذا أبو ص126 ج2، خطط،
النبات  −المقريزي، ص126 ج2، خطط، سرّ  −المقريزي، الحيدري الشيرازي محمد ابن جعفر الشيخ سألت ص126: ج2، خطط،
70bعامة  −ن ووصوله 70bن و I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 3aالمفضل  −ب العقار ص126 ج2، خطط،
ج2، خطط، المقريزي، في الأصل؛ في هكذا للغداء الاستعمال قليل الشيوخ شيخ ص126: ج2، خطط، المقريزي، 70bالشيخ  −ن؛
المباني لطيف الغذاء قليل : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 3aب في للغذاء؛ الاستعمال قليل :70bن ص126و

الزهد : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 3aب الزهادة 70bقد  −ن ص126 ج2، خطط، المقريزي، و 70bن−  
nuevo fragmento, p. 243 و 3aالزمان  −ب أهل على I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 3aالعبادة  −ب في وبرز
243 و 3aب ون71a؛ الأصل في هكذا نشاوور ولد : 71aن مولده وكان 70bن ص126و ج2، خطط، المقريزي، و I. Lozano, Un
نشاوور هناك بجبل وأقام : 71aن وراواه ومقامه ص126 ج2، خطط، المقريزي، و I. Lozano, Un nuevo fragmento, p.

المقريزي، صحبة ية زاو به وأعد : 70bن الفقراء وكان مارماه ص126: ج2، خطط، المقريزي، وراواه نشاور :3aب
جماعة مع : 70bن من نحوًا مكان في ص126 ج2، خطط، المقريزي، و 70bقد  −ن الشيخ وكان صحبته ص126: ج2، خطط،
القيظ وقت يومًا خرج : 70bن يوم ذات طلع من أكثر بها ومكث منها موضوع في ص126: ج2، خطط، المقريزي، و الفقراء من
كنا ما بخلاف وسرور نشاط وجهه علا وقد عاد ثم الصحراء، إلى بنفسه منفردا القائلة وقت ص126: ج2، خطط، المقريزي، بأكله  −ب؛
الخلوة في يلة الطو المدة تلك إقامته بعد المؤانسة من الحالة هذه على الشيخ رأينا فلما يحادثهم، وأخذ عليه الدخول في لأصحابه وأذن قبل حاله من نعهده
يتحرك لا ًا ساكن النبات من شيء كل فوجدت فخرجت منفردًا، الصحراء إلى الخروج ببالي خطر إذ خلوتي في أنا بينما فقال: ذلك، عن سألناه والعزلة،
أوراقًا منه أقطف فجعلت النشوان، كالثمل عنف غير من ويتحرك بلطف يميس الحال تلك في فرأيته ورق له بنبات ومررت القيظ وشّدة الريح لعدم
رأيناه فلما النبات، على فأوقفنا الصحراء إلى فخرجنا قال: شكله، لتعرفوا عليه أوقفكم حتى بنا وقوموا شاهدتموه ما الارتياح من عندي فحدث وآكلها
كتمانه عن عجزنا ما والفرح السرور من قلوبنا في فوجدنا ية الزاو إلى عدنا ثم ففعلنا، ونأكله ورقه من نأخذ أن فأمرنا بالقنب، يعرف نبات هذا قلنا:

70bالقيظ  −ن وقت
القنبية، مدائح في الأدبية السوانح

العكبري محمد ابن الحسن
النظر انتقال محمد ابن (الحسن)

محمد ابن (جعفر)
وراواه زاوه

ب ظ
مارماه

نساوور. يسمونه والعامة أوله، بفتح نيسابور: ص381: ج5، البلدان، معجم الحموي، ياقوت راجع: نيشابور، وبالفارسية: نَيسابور، أو نِيسابور وهي



بأكله. أصحابه أمر أمره الشيخ تحقق فلما والطرب، الوجد فيه فثار ورقه من فأكل ويتحرّك، يميس النبات هذا وإن الريح لعدم
على أوقفنا أن بعد حيد[ر] الشيخ وعاش وفاته. بعد ضريحه حول بزرعها فأمرني حياته في الشيخ ية بزاو زرعتها خالد: أبو قال
وأكل الغداء بتقليل أمرنا وكان يوم، كل في أكلها يقطع أره لم خدمته في وأنا سنين عشر المصون والأمر المكنون السرّ هذا
وله عظيمة، قبّة ضريحه وعلى وراواه، نشاوور بين بجبل بزاويته ٦١٨ سنة في اللّٰه، رحمه الشيخ، وتوفي الخضراء، الورقة هذه
فقراء في وليس هذا وقتنا إلى ويجلونهم أصحابه ويحـترموا قبره ويزورون قدره يعظمون وهم خراسان، أهل من الوافرة النذور

سريرة. أنقى ولا سيرة منهم أتقى العجم
أنه ْ ”اِعلم قال: بأنه إليهم أوصى وأنه لجماعته أظهرها هو أنه بركاته، من علينا أعاد ، قلندر الشيخ إلى نسبها من ّ وثم : أقول
النجس من يطهر أن العقار على بالإباحة المفضل العقار هذا استعمال أراد إذا الأريب الفاضل الأديب العاقل على يجب
ويشكر سريرته يخـبر ممن يلتمسه و الرذائل ارتكاب عن ويتخلى الفضائل /56b/ باكتساب ويتحلى قمصانه الدنس ومن جثمانه
والأولى الآخرة رّب اللّٰه بسم يقول: و اليسرى، دون اليمنى بيده يقبضه و أهله، غير مع يبلعه ولا محله في يأكله و سيرته
نبّي محمد على اللّٰه وصلى وأخفى، السرّ وعلم وهدى، وقّدر وأعطى، ورزق ، ى﴾ َّ فَسَو و﴿خَلََق ، الْمَرْعَى﴾ َأْخرََج ﴿الَّذِي
من خواصّها وعّرفت بمصنوعاتك، المنفعة وأبدعت مخلوقاتك في الحكمة أودعت إنّك اللهم والتقى، الهدى أئمّة وأصحابه الهدى
من لـكثير رزقًا وجعلته بقدرتك وأخرجته بحكمتك دبّرته الذي النبات هذا وإّن اصطفيته، من أسرارها وألهمت ارتضيته،
والإقلاع بطاعتك للعمل فيه توفّقني أن والعامّ للخاّص العامّ بكرمك فأسألك ومشيئتك، وقدرك وإرادتك بقضائك خليقتك
وترزقني بحقائقها، الموجودات وتعرّفني وطوارقها، والأحزان بعلائقها والشبهات وعوائقها الشهوات عنّي وتقطع معصيتك، عن
ويشرب سحقه، في ويبالغ شدقه في يضعه ثم بصير. حال وبكّل قدير شيء كّل على هو من يا ضرّه، عنّي وتصرّف خيره،
لخالق بالنغم صوته ويرفع محياه، يغسل و فاه، أثره من وينّظف نعمائه، على اللّٰه ويحمد أمعائه، إلى ويحّطه فكيه ويحرّك عليه
أبو الشيخ : 70bن خالد؛ ابوا :3aب ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و الأصل في هكذا خالد أبو 70bالشيخ  −ن
:3aب ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و الأصل في هكذا زرعتها جعفر الشيخ ص126: ج2، خطط، المقريزي، خالد؛
حياته في السر هذا على وقفنا أن بعد حيدر ص126: ج2، خطط، المقريزي، حياته في فزرعتها ص126: ج2، خطط، المقريزي، ررعتها؛
خطط، المقريزي، نحو؛ النبات هذا سر على اطلع أنه بعد :70bن المصون أن بعد وأمرنا ص126: ج2، خطط، المقريزي، فأمرني
أكلها قطع :70bن يوم يقطع والمفرد : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 3bب والأمر ذلك بعد ص126: ج2،
الغداء الحشيشة هذه وأكل الغذاء بتقليل يأمرنا وكان ص126: ج2، خطط، المقريزي، الخضراء  −ن70b؛ وكان واحدًا يومًا

؛ 70bالشيخ  −ن توفي أن إلى : 70bن وتوفي الغذاء : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 ب3b؛ و الأصل في هكذا
3bب وراواه نشاوور بين بجبل حيدر الشيخ ص126: ج2، خطط، والمقريزي، I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 3bب

ضريحه وعلى الجبل في ص126: ج2، خطط، المقريزي، وراواه؛ نشاور بين التي : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و
ضريحه على وعمل ص126: ج2، خطط، المقريزي، ضريحه وعلى خراسان أهل عند م مُعّظَ وهو يُزار هناك معروف وقبره :71aن خراسان
قبره وزاروا قدره وعظموا ص126: ج2، خطط، المقريزي، ؛ 71aسريرة  −ن وهم وأٺته ص126: ج2، خطط، المقريزي، وله
هكذا ويحـترموا فاستعملوه وسره العقار هذا على وكبراءهم خراسان أهل ظرفاء يوقفوا أن وفاته عند أصحابه أوصى قد وكان أصحابه. واحترموا
Un nuevo fragmento, p. 243 و 3aب ويجلونهم يحـترمون : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. و243 3bب الأصل؛ في
fragmento, p. 242 و 2aب ص126؛ ج2، خطط، المقريزي، و 71aأنه  −ن ْ ”اِعلم أقول ويبجلونهم يعتقدونهم و ويجلونهم : I. Lozano,
الشيخ إلى نسبها وبعضهم أقول: : 70bن بأنه؛ اعلموا بقوله: جماعته وأوصى اللّٰه، رحمه قلندر، الشيخ أظهرها من وأول : I. Lozano, Un nuevo
هذه : 2aب ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و الأصل في هكذا العقار هذا باستعمالها جماعته ووصى أظهرها هو أنه قلندر
242 و الأصل في هكذا ويتخلى ويتحلا : 2aب ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و الأصل في هكذا ويتحلى العقارة
: I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و 2aب سيرته ويشكر ويتخلا : 2aب ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p.
في هكذا وأبدعت 2aب في واضح غير اللهم I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و 2aالهدى  −ب سترته ويسكر
Un nuevo fragmento, p. 242 و 2aب في خليقتك وأودعت الأصل: في ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و 2aب
p. 242 و 2aب للعمل فيه وقدرتك : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و 2aب وقدرك خلقك : I. Lozano,

ضيره : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و 2aب ضرّه فيه للعمل : I. Lozano, Un nuevo fragmento,
قلندر الشيخ
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يزول ولا دقنه، شعر ويسرّح شأنه، الأخشان عن ليخفَي أسنانه بالإثمد يكحّل و والراحة، السطلة دواعي من فإّنها الصباحة،
الوجوه ويشاهد أشرفه، الحلو كلام ومن ألطفه، الطعام من ويستعمل ونهيه، وأمره مشيه في يترّنح و دهنه، من الصحف
والفاعل والمعلول، العلّة في بالفكر نفسه يأخذ و الأصدقاء، نحارير يصاحب و الماء، ير خر ويجاور مكان أنزه في ويجلس الحسان،
من عليه يُفاض ذلك فعند والمعمول، الحلاوة في والعامل والمنقول، والناقل والمقول، والقائل والمحصول، والحاصل والمفعول،
النواظر ويملك بالنواظر، الخواطر ويدرك فيها، بما الأشياء له وتظهر ومعانيها، الآراء به يتصور ما العميم وفضله القديم اللّٰه علم
التوفيق. مرتبة إلى يصل و التحقيق، على الفقراء نسبة له وتحصل لاهوته، بمعنى ويتّصل ناسوته، معنى عن وينفصل بالخواطر،
أمرهم ثم والطلب“. القصد حجّة وجهل والأدب العقل محجة عن عدل فقد محطه، غير حطه أو شرطه بغير استعمله فمن
سرّه، يفشوا و ستره، فينهتك الناس أعوام يعلموا لا أّنهم على بالإجهار والعهود الموثقة الأيمان عليهم وأخذ العقار هذا سرّ بصيانة
همومكم بأكله ليذهب الورق هذا وبسرّ بالصفاء خّصكم اللّٰه فإن الفقراء عن تخفوه لا وأن ونكره، عرفه ويستوي أمره، ّ ويستمر
قالوا: مريدينه تحّققوا فلمّا قلن، الشيخ اسم وكان استرعاكم. فيما وراعوه أودعكم فيما فراقبوه الشريفة، أفكاركم بفعله ويجلو
درى“. ”قلن قالوا: بفعلها أدراهم فلمّا قلن، اسمه إن قال من ومنهم الأبرار. من وجعله النار من اللّٰه حرّزه دّل“، قلن ”مولانا
نظمها أبيات في الرسام بابن المعروف الحلبي محمد ابن أحمد الدين شهاب الأديب حيدر الشيخ إلى إظهارها نسب وممن
على عطفه وعطفت أخلاقه صعوبة فسهلت يوم، ذات فأكلها عنه فيها يعرض و منه ينفر الشاب وكان يهواه، كان شاب في

الكامل): (من والأبيات عاشقه،
p. 242 و 2bب في الأصل؛ في هكذا دقنه انسانه الأصل: ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و 2bب في هكذا أسنانه
دهنه العجف : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و 2aب الصحف ذقنه : I. Lozano, Un nuevo fragmento,

fragmento, p. 242 و 2bوالمنقول  −ب والناقل ذهنه : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و 2bب في الأصل؛ في هكذا
ويملك النواطر الأصل: ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و 2bب في هكذا بالنواظر I. Lozano, Un nuevo

تحّل : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و 2bب وتحصل تملك : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و 2bب
خطط، المقريزي، 242 و 70bوالطلب  −ن مرتية :2bب ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و الأصل في هكذا مرتبة
أمرنا وصفنا، التي الحالة على الشيخ رآنا فلما ص126: ج2، خطط، المقريزي، أمرهم ثم استرعاكم أمرهم ثم ص126 ج2،
ج2، خطط، على  −المقريزي، الموثقة علينا ص126: ج2، خطط، المقريزي، عليهم ص126 ج2، خطط، سرّ  −المقريزي،
ج2، خطط، المقريزي، يعملوا؛ لا أنهم :2bب ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و الأصل في هكذا يعلموا لا أّنهم ص126
ج2، خطط، المقريزي، الورق هذا وبسرّ فينهتك عوام من أحد ص126: ج2، خطط، المقريزي، أعوام نعلم لا أن ص126:
Un nuevo fragmento, p. 242 و 2bب ستره الورق هذا بسرّ خصكم تعالى اللّٰه إن وقال: الفقراء عن نخفيه لا أن وأوصنا ص126:
الورق هذا وبسرّ أمره ويستر أمره : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242 و 2bب أمره ّ ويستمر سرّه، سره : I. Lozano,

p. 242 و 2bب ص126؛ ج2، خطط، المقريزي، و الأصل في هكذا همومكم I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. و242 2bب−  
nuevo fragmento, p. 242 ص126و ج2، خطط، المقريزي، و الأصل في هكذا ويجلو هموم : I. Lozano, Un nuevo fragmento,
ج2، خطط، المقريزي، و I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 242-243 و 2bب في هكذا بفعله يجلوا :2bب ؛ I. Lozano, Un
243 وب2b؛ الأصل في هكذا مريدينه ص126 ج2، خطط، المقريزي، و 71aالأبرار  −ن وكان بفكره الأصل: ص126؛
ومنهم قلندر : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 2bب دّل قلن مريدوه : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p.
المسارجي أحمد يد على ظهرت قيل: العريش، زهر كتابه في الزركشي نقله ما فيؤيده : 71aن ص126؛ ج2، خطط، درى“  −المقريزي، ”قلن
النبات، هذا بسرّ أدراهم درى لما الشيخ إن يقال و : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 و 2bب ية؛ القلندر سميت: ولذلك القلندري،
سميت: ولذلك القلندري، المسارجي أحمد يد على كان ظهورها أّن الحشيش، تحريم في العريش زهر كتابه: في الزركشي ونقل درى. قلن شيخنا قالوا:
وهو يهواه كا[ن] مليح في قالها هو: الأول الساقط وربما عنه؛ ينفر وهو يهواه كا[...] مليح في قالها : 71aن والأبيات وممن ية بالقلندر
الشهابي شاعرهم يقول وفيها 3b:ب عنه؛ تنفر وهو كالهواة مليح في قالها هي: I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 وقراءة عنه؛ [...]
غلامًا فقرائهم ... وفيها : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 243 غلام؛ فقرائهم من هوى وقد الرسام بابن المعروف الحلبي محمّد بن أحمد

الخراساني حيدر : 71aن حيدر
الأخشان

استرعاكم . . . أمرهم ثم



معبس غير [...] ألتقيه لا *** عهدته النفار بادي ومهفهف
المجلس في يًضا ر يكة العر سهل *** ضاحكًا الليالي بعض فرأيته

/57a/
مؤنسي التنافر بعد من صار إذ *** وشكرتُه مآربي منه فقضيُت
المفلس ُ خمر فهو شفيعك ْ واشكر *** خلائقي تشكرّن لا فأجابني

للأنفس ببسطها للعاشقين *** عندنا تشفع الأفراح فحشيشة
القنبس حشيش يرعى بأن فاجهْد *** نافر ظبيّ بصيد هممَت وإذا

المتحمّس مذهب الخلاعة لذوي *** أظهروا إذ حيدر َ عصابة ْ واشكر
بالمتنمّس الناس ظّن حسن من *** وخلّني للسرو[ر] المعّطل ودِع

في المولد المصري الدمشقي الأعمى بابن المعروف المبارك ابن محمد ابن عليّ الأديب حيدر للشيخ أيًضا إظهارها نسب وقد
يل): الطو (من أبيات

الزبرجد تحكي خضراء معنبرة *** حيدر مدامة من واشرْب َ الخمر دِع
أملد البان من غصن على يميس *** أغيد الترك من ظبيٌ يعاطيكها

مورّد] خّد فوق عذار كرقم *** يديرها إذ كّفه في [فتحسبها
المغرّد الحمام سجع فيطربها *** بالضحى الورق أغصانها على وتشدو

المردّد النسيم برد إلى فتهفو *** تنّسمْت إذ الصبا ريح يرّنحها
مفنّد مقال فيها تستمع فلا *** مثلها الخمر في ليس معان وفيها

عرفته : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 244 و 3bب في ص127؛ ج2، خطط، والمقريزي، 71aون الأصل في هكذا عهدته
معبس قط ص127: ج2، خطط، المقريزي، و 71aون I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 244 و 3bب في [...]  −الأصل؛

هكذا يًضا ر مقبش : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 244 ص127؛ ج2، خطط، والمقريزي، 71aون 3bوب الأصل في هكذا
تسكرن لا :3bب تشكرّن لا سكرته :3bب وشكرتُه ؟ عبصا :71aن غيًضا؛ الأصل: ص127؛ ج2، خطط، والمقريزي، 3bب في
والمقريزي، 71aن في هكذا المتحمّس مذهب القنبسي :3bب القنبس ترعى :71aن يرعى بحشيشة :3bب فحشيشة
بالمتنمّس للبحر طبقًا ذكرناه وما متحمس؛ مذهبًا :3bب و الأصل ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. ص127و244 ج2، خطط،

المعروف محمّد بن عليّ الأديب قول ومنه : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 244 و 3bب أبيات في وقد المتنمش :3bب
بن محمد بن عليّ الأديب حيدر للشيخ إظهارها نسب وممن :71aن حيدر؛ للشيخ نسبها وقد المنشأ، الخراساني المولد المصري الأصل الدمشقّي بالأعمى
حيدر الشيخ إلى الحشيشة إظهار نسب وقد ص126: ج2، خطط، المقريزي، أبيات؛ في المولد المصرّي الأصل الدمشقّي الأعمى بابن المعروف المبارك
Un nuevo fragmento, p. 244 ص127و ج2، خطط، المقريزي، في هكذا َ الخمر وهي أبيات في الدمشقي الأعمى بن عليّ بن محمد الأديب
خطط، والمقريزي، 71aون I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 244 في هكذا واشرْب الخمرا :71aون 3bوب الأصل ؛ I. Lozano,
ج2، خطط، المقريزي، شبه؛ :71aن تحكي البحر ليستقيم ذكرناه وما وخذ؛ :3bوب الأصل ص354؛ تكريم، ص127والقسطلاني، ج2،
كرقم الإنس ص354: تكريم، القسطلاني، الترك من الزبرجدي :3bب الزبرجد مثل ص354: تكريم، ص127والقسطلاني،
الضحى في ص127: ج2، خطط، المقريزي، بالضحى تشدوا :3bب وتشدو رقمًا الشرب على ص354: تكريم، القسطلاني، عذار
الصبا أدنى ص354: تكريم، القسطلاني، نسيم؛ أدنى ص127: ج2، خطط، المقريزي، الصبا ريح شجع الأصل: ب3b؛ في هكذا سجع
تكريم، القسطلاني، برد فتهفوا :3bب فتهفو إن ص354: تكريم، والقسطلاني، 3bب ص127؛ ج2، خطط، إذ  −المقريزي،
245 و 3bب المرددي؛ الأصل: في ص354؛ تكريم، ص127والقسطلاني، ج2، خطط، المقريزي، و 71aن في هكذا المردّد مّر ص354:

المفندي الأصل: في مفنّد كلام ص354: تكريم، القسطلاني، مقال المبرد : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p.
وب. ص354؛  −الأصل تكريم، القسطلاني، ص127؛ ج2، خطط، المقريزي، في هكذا



يد ولا برجل يومًا عصرت ولا *** سحابة بماء تنكْح لم البكر هي
ملحد كّل حانها من قرّبوا ولا *** بدّنها يومًا القّسيس عبث ولا
وأحمد الشافعيّ عند حّدَ ولا *** مالك عند تحريمها في نّصَ ولا
المهنّد المشرفيّ بحّد فخْذها *** عينها تنجيس النعمان أثبت ولا

غد إلى السرور أيام تدع ولا *** واصطبْح بالـكّف الهّم أكّف وكّف
اللّٰه وعباد الصادقين الفقراء من كانا قلندر والشيخ حيدر الشيخ فإن ولعب، وتلبيس وكذب افتراء كلّه هذا : قلت
حكاه ما هذا قولي يؤيّد و والأرب. المعرفة أولي وإلى والأدب الفضل أهل إلى تنسب أنها ذلك في قصدهم ولـكن الصالحـين،
يأكلا لم أنهما قلندر، والشيخ حيدر الشيخ ترجمة في العارفين ياض ر كتابه: في الشيرازي، محمد ابن اللّٰه نصر العارف الشيخ
من أول فكان بسنين، موته بعد بها أصحابه لاشتهار حيدر للشيخ نسبوها خراسان أهل عامّة وإنما البتّة، يومًا عمرهما في الحشيشة
كان بنكاله مدينة أهل من بيرنطن يسمّى: بالهند شيخ أن وذلك يل، طو بزمان وجوده قبل كان إظهارها وإن تناولهاهم.
من الشيطان خاطبه إذ صنمه يعبد هو فبينما العلام، الملك دون من الأصنام يعبد و الرحمن، مُعاداة في الشيطان لزندقة مظهرًا
ولم الهند، لأهل أكلها أظهر من وأول تناولها من أول هو فكان تناولها، له وحّسن بعملها، وأمره بها، وعّرفه الصنم، جوف
واليمن الحبشة بلاد إلى ثم والصين، السند بلاد إلى خبرها ذاع حتى بلاده في شائعًا أمرها يزل فلم ذلك، قبل يعرفونها يكونوا

والغرب.
الأصل في ص355؛ تكريم، ص127والقسطلاني، ج2، خطط، المقريزي، و I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 في هكذا يد ولا
ص355: تكريم، القسطلاني، ص127و ج2، خطط، المقريزي، حانها بكأسها ص127: ج2، خطط، المقريزي، بدّنها يدي ولا :4aوب
والقسطلاني، I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و الأصل في هكذا ملحد نفس ص355: تكريم، القسطلاني، كّل دّنها
تكريم، ص127والقسطلاني، ج2، خطط، المقريزي، واصطبْح مقعد ص127: ج2، خطط، المقريزي، ملحدي؛ :4aب ص355؛ تكريم،
ذكرناه وما َأيام، تدفع ولا الأصل: ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aب في هكذا أيام تدع ولا واسترح ص355:
fragmento, p. 245 و 4aب ولعب قلت يوم تطرّح ولا ص355: تكريم، ص127والقسطلاني، ج2، خطط، المقريزي، البحر؛ ليستقيم
الشيخ فإن قلندر فإن واللعب والتلبيس * والافتراء السخيفة والهذيانات * الضعيفة الأقوال من كلّه هذا قلت: : I. Lozano, Un nuevo
الفضل إلى تكسب أّنها مستعمليها قصد : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aب والأرب قصدهم حيدر والشيخ قلندر
الشيخ أن القلندري الشيرازّي محمد الشيخ حدثني وقد ص127: ج2، خطط، المقريزي، البتّة يّد يؤ و والأدب العرفان وأولي * والأدب
الطوسي اللّٰه نصر : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aب الشيرازي محمد ابن اللّٰه نصر البتة عمره في الحشيشة يأكل لم حيدر
:4aب قلندر والشيخ حيدر الشيخ ترجمة في العارف ياض ر : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aب العارفين ياض ر
nuevo fragmento, p. 245 و 4aب بها إليه ص127: ج2، خطط، المقريزي، حيدر للشيخ حيدر والشيخ قلندر الشيخ ذكر عند
و 4aب الأصل؛ في هكذا بالهند شيخ أن ص127 ج2، خطط، تناولهاهم  −المقريزي، من بعد معها : I. Lozano, Un
في هكذا بيرنطن شيخ بالهند كان أنه ص127: ج2، خطط، المقريزي، بالهند؛ شخًصا أن : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245

مدينة أهل من بيررطن : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 ص127و ج2، خطط، المقريزي، في وب4a؛ الأصل
ذاع حتى الهند بلاد في أمرها شاع ثم ذلك قبل يعرفونها يكونوا ولم أكلها الهند لأهل أظهر من أول هو ص127: ج2، خطط، المقريزي، والغرب
245 و 4aب بنكاله ذكرها قّدمت التي السنة في ومصر والشام والروم العراق أهل إلى خبرها ورد ثم فارس أهل إلى فشا ثم اليمن ببلاد خبرها
يظهر كان أنه : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aب لزندقة مظهرًا بنكا : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p.
Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aهو  −ب دون : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aب دون من الزندقة
قبل وتناولها فعلها من : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aب تناولها من حسن له وحّسن I. Lozano,
داع :4aب ذاع بلاده في شائع :4aب بلاده في شائعًا تاريخه قبل : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aب ذلك
Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aب إلى ثم الهند : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aب السند

المغرب مملـكة إلى دخلت ثم : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aب والغرب و : I.
العارفين ياض ر

I. Lozano, Solaz del espíritu, pp. 45-46 و ص114 الأسرار، كشف في المختار كتاب الجوبري، أيًضا: راجع



وخالطهم حيدر الشيخ أصحاب على ودخل الفقراء بزي فتزايا شيطان، شّفة كأنه أسود خراسان أرض إلى رجل فجاء
في أمرها شاع حتى اللسان على لتخّف والهاء اللام آخرها من وحذفوا بلادها، باسم بنكا وسمّوها: فاستعملوها بها، وعّرفهم مّدة
صاحب إليها ورد حتى أكلها تعرف العراق أهل يكن ولم العراق أهل في ثم الخطأ، في وفشا الترك بلاد إلى ووصل بلادهم،
سنة في وذلك باللّٰه المستنصر أيام في فارس لبلاد المجاوِر البحر سيف ملوك من وهما البحرين صاحب محمد ابن ومحمد هرمز

وأعمالها. مصر إلى دخلت ثم الشام، بلاد إلى ونزلت الروم وطافت المشرق بلاد عمّت ثم ،٦٢٨
والقبول، الـكرم بأنواع عزيزة صارت مصر، ديار إلى نقلوها أن ولما : الحفاظ] بــصحيح [المسمّى: فيصحيحــه البندقي قال
والذهول، بالخيال منه فحُمِّلْت النيل واقعها وقد سيما لا مشغول بحبها وصار مقيم، كل لخدمتها فسرى ودراوه، بسراوه وزرعوها

الموال: موبزه الأديب يقول وفيها مسبول، جفن وله متسبلًا مستعملها يصير و /57b/
باقي بها عهدي التي سراو خمرة
والساقي والخمار الخمر عن تغني

اخراقي على تعمل قحبها ومن قحبه
احداقي من طلّت الحشى في خبّيتها

لـكثرة إلا ذاك وما مصر، مدينة إلا حشيش نقرة آلاف بعشرة يوم كّل فيها يستعمل البلاد من بلد الآن يُعلم ولم [قلت:
من شخًصا بها ووجدت الحشيش، تزرع ما غالب وإن دمياط، إلى راحل وأنا ودراوه سراوه أهل بذلك أخبرني ولقد أهلها،

الرجز): مجزوء (من فيه فقلت ، العسل] بْنهَا تسمّى: أخرى بلدة وفي استعمالها، في محبّة عندهم يباشر الهيئات ذوي
تسَل لا بلدتين لي *** لصاحب أقطعوا قد
العسَل بَْنها إلى منها *** عاجلًا سراوا يسري
كسَل به ما و يسعى *** لذي هذي من تراه

Un nuevo fragmento, p. 246 و 4aأسود  −ب رحل ثم : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 245 و 4aب رجل فجاء
fragmento, p. 246 و 4aب حيدر شيطان : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4aب شيطان شّفة I. Lozano,
الشيخ بجماعة تعرّف ثم : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4aب فاستعملوها بها، وعّرفهم قلندر : I. Lozano, Un nuevo
nuevo fragmento, p. 246 و 4bب لتخّف I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4aبلادها  −ب واستعملوها حيدر
ولم : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4bب الأصل، في هكذا أكلها تعرف العراق أهل يكن ولم ليخّف : I. Lozano, Un
الأصل في هكذا البحرين صاحب محمد ابن ومحمد هرمز صاحب العراق أهل أكلها يعرف ولم ص126: ج2، خطط، المقريزي، يعرفونها؛ يكونوا
البحرين صاحب وصحبته محمد بن محمد هرمز صاحب : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4bب ص126؛ ج2، خطط، والمقريزي،
الملك ص126: ج2، خطط، المقريزي، باللّٰه المستنصر البحر : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4bب البحر سيف
والشام الروم بلاد في الأصل: ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4bب في هكذا وأعمالها عمّت ثم باللّٰه المستنصر الإمام
ديار لما : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4bب أن ولما الحفاظ]  −الأصل بــصحيح [المسمّى: وأعمالها ومصر

Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4bب عزيزة صارت أرض : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4bب
وب4b؛ الأصل في هكذا مشغول متيم الأصل: ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4bب في هكذا مقيم تلقوها : I.
والدخول : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4bب والذهول مشغولًا : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246
4bب في الأصل؛ في هكذا موبزه وفيها متبسلًا الأصل: ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و 4bب في هكذا متسبلًا
في [البدري] وله الأصل: فيه فقلت ب4b:سراوه الأصل؛ في هكذا سراو موبره : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 246 و

حال الواقعة
البحرين صاحب محمد ابن ومحمد هرمز صاحب

معلومات نجد لم C. Hillenbrand, al-MUSTANṢIR, dans EI2, vol. 7, pp. 727-729 راجع: باللّٰه, المستنصر المنصور جعفر أبو وهو:
لرواية طبقًا هنا ومكانها الأصل، من 71a الورقة في المواليا هذه وردت الشخص. هذا عن معلومات نجد لم الحفاظ. صحيح وكتابه: البندقي عن:

ب. لرواية طبقًا هنا ومكانها الأصل، من 73a الورقة في المواليا هذه وردت ب.  −الأصل.



الدين تقي الشيخ نقله وعمارتها، اختطاطها قبل القاهرة أرض من بالكافوري يُعرف بستان في مصر أهل زرعوها [ثم
الوقت ذلك من الناس وإن الإسلام، وأدرك الأكاسرة زمن في بيربطن كان النصرة: الشيخ قال . خططــه] في المقريزي

يل): الطو (من قوله وهي أبيات، في المذكور الشيخ الهند أهل إلى إظهارها نسب وقد يستعملونها،
الخضر ملاحفها في زفّت بعذراء *** الضرّ مع عنّي الأحزان فاكفف ألا

والنثر النظم في التشبيه عن فجلّْت *** بسندس تحلّْت لمّا لنا تجلّْت
بالزهر والزهر الروض نور فأخجل *** بحسنها نورًا الأبصار تملأ بدْت

يسري إذا الحواس كّل في يصبح و *** سرّها مكنون النفس يسرّ عروس
بالنشر المسك فائق منها وللشّم *** رائقًا الشهد مطعم منها فللذوق

الزمر عن مغنى للسمع ذكرها وفي *** ستر جرد عن بالمس غنى وفيها
الزهر سائر من ياه رؤ إلى تميل *** نزهة أحسن للطرف لونها وفي
القدر غالية الأزهار على ٺتيه *** فانثنْت وأبيض قان من ترّكب

البدر طلعة مبيضه من وتخجل *** لونها ّ محمر الشمس نور فيكسف
القطر وابل جاده روض زبرجد *** فكأّنها حسنها في رتبة علْت

والفكر همّي جند فولّت وجاءت *** الهوى من أجّن ما فأبدت تبدْت
شعري مدائحها في فعالى تعالت *** رتبة جليلة أوصاف جميلة

والسمر البيض من أمضى بهندية *** العناء يد واكفْف اللهو جيش فاحم وقْم
والحضر اللون هندية لا الناس إلى *** أكلها إظهار أصل في بهندية
والجهر السرّ في الأفراح لنا وتهدي *** بأكلها عنّا الهّم لهيب يل تز

قال ص127: ج2، خطط، المقريزي، النصر؛ : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 247 و 5aب في الأصل؛ في هكذا النصرة
Lozano, Un nuevo fragmento, p. 247 بيرتطن؛ :5aب الأصل؛ في هكذا بيربطن وكان ص127: ج2، خطط، المقريزي، كان
و 5aب قوله وإن وأسلم الإسلام ص127: ج2، خطط، المقريزي، الإسلام بيررطن ص127: ج2، خطط، والمقريزي، I.
نور الشيخ قول فيها وأنشد تاريخه في المنبحي نقله الزمن؛ ذلك في [الحشيشة] أظهر من أول وهو : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 247
بعذراء وهي لفظه من بها أنشد أبيات في مكيّ بن عليّ ص127: ج2، خطط، المقريزي، وهي أبيات، في المذكور الشيخ الإصفهاني الدين

ص127 ج2، خطط، الزمر  −المقريزي، وفيها بعزرا :5aب ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 247 و الأصل في هكذا
nuevo fragmento, p. 247 و 5aب الأصل؛ في هكذا تميل خرد : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 247 و 5aب جرد
Lozano, Un nuevo fragmento, p. 247 و 5aب الأصل؛ في هكذا غالية يميل ص127: ج2، خطط، والمقريزي، I. Lozano, Un
ج2، خطط، المقريزي، في هكذا وتخجل حمرة ص127: ج2، خطط، المقريزي، ّ محمر عالية ص127: ج2، خطط، والمقريزي، I.
ص127و ج2، خطط، المقريزي، في هكذا جند يخجل :5aوب الأصل في ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 247 ص127و
Un nuevo fragmento, p. 247 في هكذا فعالى تعالت جيد :5aب و الأصل في ؛ I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 247
الأصل: والسمر الغنى :5aب العناء فغالى تغالت ص127: ج2، خطط، المقريزي، فعالا؛ تعالت :5aوب الأصل ؛ I. Lozano,
ص127: ج2، خطط، المقريزي، والخضر؛ : I. Lozano, Un nuevo fragmento, p. 247 و 5aب الأصل؛ في هكذا والحضر والسمري

كالسمر
بن موسى الفتح أبا الدين جمال الأمير أيوب، الدين نجم يعني الصالح، الملك السلطان وأمر قال: ص25: ج2، خطط، المقريزي، راجع:   −الأصل؛
80-82 راجع: وأحرق. فجمع يجمع بأن فأمر كثيرًا، شيئًا منها فيه فرأى يوم ذات فدخل شيئًا، الحشيشة من الكافوري في يزرع من يمنع أن يغمور،

I. Lozano, Solaz del espíritu, pp.



الثاني الباب
وجعلوها المعدن هذا كنوز على رمّزوها التي العباد وطوائف البلاد أهل عند اصطناعها وكيفية وكناها أسمائها في

العزائم قوي لسان عقدها بحل وأبطلت بسحرها العين منهم استخدمت لما كالطلاسم
واليمن: البنكا، والعجم: الذرة، والحبشة: السندسة، والصين: السيوسة، والسند: السكينة، الهند: أهل عند ذلك فمن
الغبيراء، بكر: وديار العكرمي، ابنة والموصل: الزين، وجمال الـكف والعراق: أسرار، والترك: الجراب، بنت وأيًضا الخضيرة
المحمصة، يين: والحمو القط، رأس وأنطاكية: الـكرمرم، والحلبيين: خويبة، يسمونها: الأكراد من وطائفة الفركي، والروم:
الطوائف وعند الزمرد، معادن والسواحلية: المبهجة، والحمصين: القنبس، ابنة والمغاربة: يه، ز ومصر: الصحيح، والشام:
والجُعيدية: الفهم، شجرة والمطيلسة: الطرب، شجرة والحلايقية: اللقيمة، والجوالقية: المعلوم، والمجردة: البتن، والغرباء: المخايلة
والزط: السقاقي، تزريد والبندقيين: المهضمة، والطفيلية: عشيرة، : والمشاعلية الفهم، وراحة الوصول والتجار: الفقراء، معلوم
حنة، والبياطرة: الفقراء، لقيمة أيًضا ويسمونها القلب موصلة والصوفية: الأخضر، الخِضْر يارة بز عنها: يكنون والمشايخ رضوى،
مشعل، عاة: والّسُ نارنجة، يين: والخضر الخيط، تشميع والآدميين: العكنة، والراقصة: لزقة، والجرايحية: زوارة، والسفارة:
يسموها: والحمّالين والعتّالين السعادة، أغصان والمغاني: بلع، سعد والمنّجمون: الفكر، لُقيمة والمتفلسفة: حمصة، والطبّاخين:
والدلاّلين: المدلّلة، والنساء: السلوى، والمختارين: القدس، الموتى: ومغسلي المبلسة، والبخلاء: دواء، والمطبين: بالمخّففة،
والنفطية: خضاري، والحميماتية: ياق، تر والمعاجنية: سفوف، والعّطارين: بندقة، والحرافشة: قرينة، ية: والمعمار المليحة،
كالرموز معدن كنوز على وجعلوها العباد وطوائف البلاد أهل عند ورسمًا ا حّدً الأوصاف من وحازت :9bب العزائم قوي أسمائها في
عقبت وقد اسمها عن سؤالها في وتأخذ :9aب أهل عند ذلك فمن الغرائم بشدة اللسان منهم وعقرت العين بسحرها استخدمت لما والطلاسم
والحبشة: فاسمها الصين أهل من أو :9aب والصين فاسمها السند أهل من أو :9aب والسند أهل من عشير يا كنت إن فيقول كفيه،
واليمن: فاسمها العجم أهل من أو :9aب والعجم F. Rosenthal, The Herb, p. 35 الدرة؛ فاسمها الحبشة أهل من أو :9aب الذرة
فاسمها الترك أهل من أو :9aب والترك فاسمها بغداد أهل من أو :9aب وأيًضا الخضراء فاسمها اليمن أهل من أو :9aب الخضيرة
الموصل أهل من أو :9aب والموصل والزين وجمال الأصل: ب9a؛ في هكذا الزين وجمال فاسمها العراق أهل من أو :9aب والعراق
أو :9aب الفركي والروم: فاسمها بكر ديار أهل من أو :9aب بكر وديار F. Rosenthal, The Herb, p. 35 العكرمي ابنة فاسمها
فاسمها الأكراد من أو :9aب خويبة يسمونها: الأكراد من وطائفة F. Rosenthal, The Herb, p. 35 والظفر؛ الفركي فاسمها الروم أهل من
فاسمها أنطاكية أهل من أو :9aب وأنطاكية فاسمها حلب أهل من أو :9aب والحلبيين F. Rosenthal, The Herb, p. 35 خوينة؛
مصر أهل من أو :9aب ومصر الضحيح فاسمها الشام أهل من أو :9aب الصحيح والشام: فاسمها حماة أهل من أو :9aب يين والحمو
:9aب الزمرد معادن والسواحلية: فاسمها حمص أهل من أو :9aب والحمصين فاسمها الغرب أهل من أو :9aب والمغاربة فاسمها
Herb, p. 36 البتن؛ فاسمها المخايلية من كنت وإن :9aب البتن والغرباء: المخايلة الطوائف وعند الزمرد معدن فاسمها السواحل أهل من أو
والحلايقية فاسمها الجولقية من كنت وإن :9aب والجوالقية فاسمها المتجردين من كنت وإن :9aب والمجردة F. Rosenthal, The

:9aب والجُعيدية F. Rosenthal, The Herb, p. 36 فاسمها؛ المطيلسة من كنت وإن :9aب والمطيلسة الحلاتيية عند واسمها :9aب
البال راحة :9bب الفهم وراحة فاسمها التجار من كنت وإن :9bب والتجار F. Rosenthal, The Herb, p. 36 الجعيدية؛ عند واسمها
فاسمها البندقيين من كنت وإن :9bب والبندقيين اسمها الطفيلية وعند :9bب والطفيلية المشاعلية عند واسمها :9bب والمشاعلية
فإنهم المشايخ من كنت وإن :9bب والمشايخ F. Rosenthal, The Herb, p. 37 رضوى؛ ُّّط الز عند واسمها :9bب رضوى والزط:
البياطرة من كنت وإن :9bب والبياطرة 9bالفقراء  −ب لقيمة أيًضا ويسمونها فاسمها الصوفية من كنت وإن :9bب والصوفية
واسمها :9bب والجرايحية زوادة : F. Rosenthal, The Herb, p. 37 زوارة؛ السفارة عند واسمها :9bب زوارة والسفارة: فاسمها
والآدميين الرافضة عند واسمها :9bب والرافضة؛ الأصل: ؛ F. Rosenthal, The Herb, p. 37 في هكذا والراقصة الجرايحية عند

الطبّاخين عند واسمها :9bب والطبّاخين عاة الّسُ وعند :9bب عاة والّسُ 9bنارنجة  −ب يين: والخضر اسمها الآدميين وعند :9bب
:9bب ؛ F. Rosenthal, The Herb, p. 37 و الأصل في هكذا بلع سعد والمنّجمون: فاسمها المتفلسه من كنت وإن :9bب والمتفلسفة
الأصل؛ في هكذا بالمخّففة يسموها: والحمّالين والعتّالين المغاني عند واسمها :9bب والمغاني بلع سعد فاسمها المنّجِمين من كنت وإن
وعند :9bب المبلسة والبخلاء: اسمها البنايين وعند :9bب المتطببين؛ يقصد ربما والمطبين المخّففة والحمّالين العتّالين عند واسمها :9bب
السلوى، والمختارين: الأموات مغسلين عند واسمها :9bب الموتى ومغسلي F. Rosenthal, The Herb, p. 38 الميليسة؛ اسمها البخلاء
:9bب والحرافشة ية المعمار عند واسمها :9bب ية والمعمار الدلّالين عند واسمها :9bب والدلاّلين 9bالمدلّلة  −ب والنساء:
والحميماتية ياق در المعاجنية عند وتسمّي :9bب ياق تر والمعاجنية: العّطارين عند واسمها :9bب والعّطارين الحرافشة بين واسمها

Rosenthal, The Herb, p. 38 التعطيسة؛ عند واسمها :9bب والنفطية F. Rosenthal, The Herb, p. 38 اسمها؛ الخمياتية وعند :9bب ؟؛
F.

والجوالقية



جامعة والمعرصين: الطباع، ملينة والقوّادين: المهنية، والأحداثية: الشمعة، والمخانثة: العين، قرّة والقرامطة: الطاؤوس، ذنب
وإبليس لبابة، والبزادرة: الـكحل، لها: والبائعين العويملة، والجلابين: البشبيشة، وصناعها: ملوخ، /58a/ ية: والمرقدار الشمل،
عن وأخذته الناس أفواه من التقطته ما ومنها متفرقة، مجاميع من نقلته ما ومنها اسمًا، ثمانين نحو فهذه المصيدة، وجنوده:
النجّار. بابن المعروف الدين شمس الشيخ كتاب من والغالب صحيحها، بوا وجرّ َسقِيمها عرفوا قد الصناعة هذه في المعتبرين
فيأخذها * وكربتك“ * همّك يل وتز * معدتك وتنفخ والمهابة البسط تجد واستعملها اللبابة هذه ”خْذ عشير: يا يقول [ثم
للأحباب وتغني * وطاب شطح لمن * الجراب وبنت * يه والتنز المسرّة وهي يه ز ويسمّيها * فمه في يضعها و * بهمة العشير
في البسط من وبقى * ومال وطرب * بالمشدقة فاه فتح * بندقة منها نال فمن * الجلّاب من أحلى هي للأصحاب: وقال *
البسيط): (من معقول لك كان إن * وقول وغني * البقول نبت هات يقول: و وينشد * يطير فرحه من العشير اللّٰه فرحم * حال

موسى يا والخمّار الخمر عن تغني *** مغروًسا الأرض في الذي الحشيشا ذا يا
. ناموسى] شبه في الجمل رأينا حتى *** ومبسوًسا معجونًا أكلناه ياما

فصل
الطعام هذا اصطناع معرفة في

في ولهم المبزر، الهندي البذر ورق يزعمون لأنهم الهند من كان واشتهارها ظهورها مبدأ أصل أن وتقرّر تقّدم قد : قلت
قد الذي البستاني الشهدانج ورق [من] أخذ من فمنهم أمره، واشتهر الناس بين خبره شاع ما منها فليذكر عديدة، طرق صنعتها
يضعوه ثم النار، على ينهرَي أن إلى بالماء يصلقونه و فيها، خميرة يكون واحدًا جزءًا البري الشهدانج ورق ومن أجزاء تسعة أدرك
مغمورًا، آخر أسبوعًا مكانه يتركوه ثم التعفين، في يأخذ حتى دونها فما أسابيع ستة ندي بمكان الرأس مغطية كبار فخار يار أز في
حتى الظل في يتركوها و يريدون، صفة على يكبّبونها ثم ببعض، بعضها أجزاؤه ويخلط ينعم حتى بالدق ويهرشونه يخرجوه ثم
خميرتها في فيكتفوا [الهند] أهل وأمّا يين. المصر اصطناع من قريبة وهذه والبلع، بالمضغ يستعملوها ثم وتقوى، الهوى يجّففها
أولًا، ذكرناه ما وزن والبري البستاني الورق بين يجمع من ومنهم عظيم. تأثير وله المذكر الهندي البزر بورق البري الورق عن
Herb, p. 38 الحدايثية؛ وعند :9bب والأحداثية الشُمَيْعة المخانثة وعند :9bب الشمعة والمخانثة: القرامطة وعند :9bب والقرامطة
Rosenthal, The Herb, p. 38 المعرصين؛ بين واسمها :9bب والمعرصين اسمها القوّداين وعند :9bب والقوّادين F. Rosenthal, The
ملوف : F. Rosenthal, The Herb, p. 38 ملوق؛ :9bب ملوخية؛ يقصد ربما ملوخ اسمها المراقدا وعند :9bب ية والمرقدار F.
Herb, p. 38 و 9bب في هكذا الـكحل لها: والبائعين الجلابة عند واسمها :9bب والجلابين صناعها عند واسمها :9bب وصناعها
اسمًا ثمانين نحو فهذه المصيدة، وجنوده: وإبليس البزادرة وعند :9bب والبزادرة الـكخل والبياغين الأصل: ؛ F. Rosenthal, The

قلت 10aب في هكذا يه ز النجّار  −ب بابن ومنها ثمانون عشير، يا بلغت، فقد المتصيّد وأعوانه بليس إ عند واسمها :9bب
الوفاء أهل جنان اخضرار بمشاهدة اللّٰه متّعك العشير أّيها طبعه تحّققت فإذا : I. Lozano, Un fragmento, p. 175-176 و 8aب أمره
Un fragmento, p. 176 و 8aب فمنهم عديدة طرق تركيبه في ولهم النبات، هذا تركيب في تبصر * مصّفى عسل من بنهر فيها ولذّذك *
176 و 8aقد  −ب [من]  −الأصل يأخذ : I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و 8aب أخذ منهم : I. Lozano,
p. 176 و 8aب فيها خميرة سبعة : I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و 8aب تسعة I. Lozano, Un fragmento, p.
يسلقونه، هنا يقصد و ؛ I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و الأصل في هكذا يصلقونه و فيه كالخميرة : I. Lozano, Un fragmento,
Lozano, Un fragmento, p. 176 وب8؛ الأصل في هكذا يضعوه يصقلونه :8aب ؛ R. Dozy, Supplément, vol. 1, p. 843 راجع:
وب8a؛ الأصل في هكذا يتركوه فمادّونها : I. Lozano, Un fragmento, p. 176 وب8a؛ الأصل في هكذا دونها فما يضعونه : I.
مكمورًا الأصل: ؛ I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و 8aب في هكذا مغمورًا يتركونه : I. Lozano, Un fragmento, p. 176
يهرشه؛ الأصل: ب8a؛ في هكذا ويهرشونه يخرجونه : I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و 8aب الأصل؛ في هكذا يخرجوه
I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و 8aب في هكذا يريدون صفة على يكبّبونها ثم يهرسونه : I. Lozano, Un fragmento, p. 176
في هكذا الهوى يتركونها : I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و 8aب الأصل؛ في هكذا يتركوها و يكببوها ينعم حتى الأصل: ؛
وتقوى وتشتد : I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و 8aب وتقوى الهواء : I. Lozano, Un fragmento, p. 176 وب8a؛ الأصل
176 و 8aبالمضلغ؛  −ب الأصل: بالمضغ يستعملونها : I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و 8aب الأصل؛ في هكذا يستعملوها
p. 176 و 8aب المصريين اصطناع I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و 8aوالبلع  −ب I. Lozano, Un fragmento, p.
p. 176 و 8aب الأصل؛ في هكذا فيكتفوا ب8a؛  −الأصل في هكذا [الهند] مصر أهل يقة طر : I. Lozano, Un fragmento,
و 8bب البستاني الورق الذكر : I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و 8bب المذكر فيكتفون : I. Lozano, Un fragmento,

I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و 8bأولًا  −ب البستاني ورق : I. Lozano, Un fragmento, p. 176
  −الأصل.



أيام، سبعة فيه تختمر حتى بالملح المصلوح بالماء يغمرونها و الأجزاء، صغيرة تصير حتى بالدّق ويهرسونها حجارة أجران في يضعه و
الجفاف من قربْت فإذا بها، مختلط ملحه ويبقى الماء برطوبة عنها الشمس حرارة تطير حتى الشمس في الأجران يتركون ثم

طابات. يكببوها
يكبّبها [أن] أراد وإذا يكبّبوها، أن قبل ساعات ثلاث نحّاس قِدر في النار على ويحمّصها تجّف حتى يتركها من ومنهم
يقة طر وهذه الصطلة، في وأتم عملها في عندهم وأغلى أعلى يقة طر وهذه طابات، وتصير أجزاؤها ليمسك شديد بدبس خلطها

الشمال. بلاد
الشيطان، [حشيشة] تحريم في الرحمن بــزواجر المسمّى: الصوفي، النجار ابن محمد الدين شمس الشيخ كتاب في وطالعُت
يابسًا ّ إلا البري الورق يوجد ولم الشتاء وزمن يف الخر أواخر في [كان] إذا أنه على النبات هذا اصطناع في ذكر قد فوجدتُه
روث من [جزءًا] أجزاء تسعة كّل في زمانًا عندهم المخمّر البستاني الورق إلى أضافوا منه، الرطوبة بطيران خواّصه ضعفْت قد
حارة خفيفة جاءت خميرة البقر روث من فيه وضعنا إذا وقالوا: البري، الورق عوض خميرة يكون جزء من أكثر أو البقر
تأخذ حتى به يغمرونها و بالبول يخمّروها ثم ية، مستو غير فجّة ثقيلة محبّبة بقيْت الروث من فيه يكن لم وإن الصطلة، شديدة
لها أخذوا خرقًا، يجدوا لم وإن للحيض، الذي الدم خرق عليه عصروا فيه الدود توليد بطاء إ فإن الدود، فيه ويتولّد التعفين في
وهذا وينخلوها، الدودية أجزاؤه ويختلط ينعم حتى بالدّق يهرسونه ثم بالدود، يتغّل حتى أسبوعًا مكانه يتركوه و أحمر صبيبًا دمًا
من قريب وهذا أقول: تجّف، حتى الظّل في يتركها و يكبّبها بل ينخلها لا من ومنهم الظفري. الروم حشيش [تركيب] صفة
”خْذ له: فقال الصنم، جوف من النبات هذا اصطناع علّمه وكيف الهندي لبيربطن وسوس حين اللّٰه، لعنه بليس، إ استخراج
عمله، في وسعى صنمه من الكلام قبل فلمّا ببولك“، /58b/ وخمّرْها صلبة بخشبات واخبْطه حجارة أجران في واتركْه الورق هذا
النباتات من كّل بأبوالهم يسقون وأن أعوانه من كثير جمع في يذهب أن وقته من وأمره خبيلة، ولده إلى فرحًا بليس إ مضى
جمع حيث اللّٰه، خزاه بليس، إ حكمة من وهذا البشر، أعين ذلك ترى لا بحيث غروبها ووقت الشمس طلوع وقت المسكرة

. ذلك من عافانا الذي للّٰه والحمد ظاهرًا، الإنس شياطين وبول باطنًا الجّن شياطين بول بين بها
fragmento, p. 176 و 8bب في هكذا تختمر يهرسونه : I. Lozano, Un fragmento, p. 176 وب8b؛ الأصل في هكذا ويهرسونها
8bب الأصل؛ في هكذا بها مختلط رطوبة : I. Lozano, Un fragmento, p. 176 و 8bب برطوبة يختمر الأصل: ؛ I. Lozano, Un
يكببوها إلى الأصل: ؛ I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب في هكذا من حادًا : I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و

Un fragmento, p. 177 و الأصل في هكذا يكبّبوها أن يكببونها : I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب الأصل؛ في هكذا
وإذا : I. Lozano, Un fragmento, p. 177 يخلطونها؛ يكببها أرادوا وإذا :8bب خلطها وإذا يكببونها أن :8bب ؛ I. Lozano,

يقة طر وهذه ليهبك : I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب ليمسك الأصل في هكذا خلطها يخلطونها يكببوها أرادوا
بلاد الأصل في هكذا الصطلة وأغلا أعلا الأصل: وأغلى أعلى I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bالصطلة  −ب في
177 و 8bب أنه وطالعُت تركيبه في الطرق أحسن وهي الشام بلاد : I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب الشمال
حشيشة تحريم في الرحمن بزواجر ى المسمَّ كتابه في النجار بن محمد الدين شمس للشيخ عجيبة طرقًا تركيبه في وذُكر : I. Lozano, Un fragmento, p.
p. 177 و 8bب في هكذا [كان] ؛  −الأصل I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب في هكذا [حشيشة] قال الشيطان
المحمّر : I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب المخمّر الضافوا :8bب أضافوا ؛  −الأصل I. Lozano, Un fragmento,
I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب يكون ؛  −الأصل I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب في هكذا [جزءًا]
fragmento, p. 177 و 8bب الأصل؛ في هكذا الصطلة بدل : I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب عوض ليكون :
177 و 8bب الأصل؛ في هكذا يخمّروها بقية : I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب بقيْت السطلة : I. Lozano, Un
يعمرونها :8bب ؛ I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و الأصل في هكذا يغمرونها و يخمرونها : I. Lozano, Un fragmento, p.
خرق I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bعليه  −ب يأخذ : I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب تأخذ
Un fragmento, p. 177 و 8bب خرقًا الحيض دم خرق : I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب للحيض الذي الدم
p. 177 و 8bأحمر  −ب صبيًا :8bب ، I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و الأصل في هكذا صبيبًا خروقًا : I. Lozano,
8bب يتغّل يتركونه : I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب الأصل؛ في هكذا يتركوه و I. Lozano, Un fragmento,
يهروسونه :8bب ؛ I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و الأصل في هكذا يهرسونه يبقل : I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و
Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bب الأصل؛ في هكذا وينخلوها I. Lozano, Un fragmento, p. 177 و 8bالدودية  −ب
بالطفري المسمى : I. Lozano, Un fragmento, p. 178 و 8bب الظفري ب8b؛  −الأصل في هكذا [تركيب] ينخلونها ثم : I.
وخمره :8bب الأصل؛ في هكذا وخمّرْها تركيب علم :8bب اصطناع علّمه لبيرتطن :8bب لبيربطن قلت :8bب أقول
وقت جميع أبوالهم ماء :9aب من كّل بأبوالهم أن :9aب وأن في :9aب من اللّٰه لعنه بليس إ :8bب بليس إ

الشياطين الأصل: ب9a؛ في هكذا الجّن شياطين فيها جمع كيف :9aب بها جمع حيث عند :9aب ووقت عند :9aب
ذلك  −ب من عافانا الذي للّٰه والحمد الجّن

I. Lozano, Solaz del espíritu, pp. 85-86 أيًضا: راجع



الثالث الباب
الحرارات من فيه وما النبات هذا طبع في

َّب القن إن الإنسان، يستعمله فيما البيان بــمنهاج المسمّى: كتابه في جزلة ابن عيسى ابن عليّ الفاضل الفيلسوف الحكيم قال
بري. ومنه بستاني منه الشهدانج ورق هو الذي

يُقال التي الشجرة بورق شبيه ورق وله يّة، قو حبال منه يُعمل أن في به ينتفع نبات وهو الثالثة في ديسقوريدوس: [وقال
في يابس حارّ وهو أجوده البستاني وإن . يؤكل] مستدير وبزره فارغة طوال وقضبان الرائحة، منتن الزان شجرة وهي ماليا لها
الأطباء، بين خلاف بلا الرابعة الدرجة في يابس حارّ منه البري وإن الأولى، الدرجة في حرارته إن وقيل قال: الثالثة؛ الدرجة

البري. ورق أكل يكون فكيف ويجّففه، المنيّ يقطع و كثيرة أفكارًا يولّد و الرأس يصّدع والبستاني
إذا الإنسان أن قوّته من يبلغ تجفيفًا ويجّفف النفخ ويحلّل ياح الر يطرد النبات هذا بزر السابعة، في جالينوس: [وقال
المعدة، لرطوبة منّشف مفرداتــه: في البيطار ابن وقال ؛ الغذاء قليل الخلط ردئ سينا: ابن وقال ؛ المنيّ جّفف أكله أكثر
الصداع يورث و بخار له يصير و الصفراء إلى راجع منه والدم مصّدع للمعدة ردئ الانهضام عسر إسحاق: وقال للديدان؛ قاتل
البارد الماء شرب ذلك من ويمنع البصر يظلم و يصّدع الرازي: وقال ضرار. أقل حبه منه والمقلوّ البول، ويدرّ البطن يعقل و
البزر كان وإذا المنيّ يقطع منه الورق أكل كثرة ديسقوريدوس: وقال الحامضة. الفواكه من شيء وأخذ عليه الثلج وقضم

. وافقها] الأذن في وقُّطِر ماؤه أخرج فإذا ا، ًّ ي طر
من البري وطبع الحرارة، كمية من أكثر فيه اليبس كمية لـكن الثانية في يابس حارّ البستاني ورق الحكماء: بعض وقال
وتعفينًا يبسًا ازداد مّدة وتُرك بالماء ُطبخ فإذا لانحرافه، معتدلة غير ما حرارة من َيخُْل لم تقّدم كما الأولى، في يابس بارد الورق

َأْميَل. اليبس وشّدة البرد إلى فهو العرضية، بالحرارة شبيهة فيه لـكونها منه الحرارة بانحلال
في جزلة ابن عيسى ابن علي الحكيم قال وبستاني وبرّي هندي والقنب : I. Lozano, Un fragmento, p. 169 و 5bب بري الحكيم قال
بري؛ ومنه بستاني منه الشهدانج ورق هو الذي القنب البيان منهاج كتاب في جزلة ابن قال ص128: ج2، خطط، المقريزي، البيان؛ بمنهاج المسمّى كتابه
وبري. بستاني هو قَنب: :1888 رقم أو ص679 بري؛ ومنه بستاني ومنه َّب. القِن شجرة بِزر هو شَهدانج: :1421 رقم أو ص541 منهاج، جزلة، ابن
الشهدانج ورق جزلة: ابن قال : I. Lozano, Un fragmento, p. 170 و 6aب إن وقيل البستاني وإن هدانج َّ الش هو البستاني وبزر
وقيل؛ الثالثة الدرجة في يابس حار وهو أجوده والبستاني ص128: ج2، خطط، المقريزي، يه؛ ماسو ابن وقال الثالثة؛ الدرجة في يابس حار البستاني
ص128: ج2، خطط، المقريزي، منه البري وإن إن قيل الثالثة، في يابس حار وهو البستاني وأجوده :1421 رقم أو ص541 منهاج، جزلة، ابن
ص128 ج2، خطط، الأطباء  −المقريزي، بين خلاف بلا والبري الأولى، في يابس بارد إنه وقيل الأولى؛ الدرجة في يابس بارد إنه يقال و
يكون فكيف قلت: : I. Lozano, Un fragmento, p. 171 و 6bب ص128؛ ج2، خطط، البري  −المقريزي، ورق أكل يكون فكيف
وربما الأولى؛ في يابس الثانية الدرجة في حار الدمشقي: ص39: ج4، جامع، البيطار، ابن مفرداتــه في وقال الهندي أو البري ورق
عمران بن اسحق ص39: ج4، جامع، البيطار، ابن إسحاق وقال 950/317 عام في توفي الذي الدمشقي يعقوب بن سعيد عثمان أبو هو الدمشقي
Un fragmento, p. 171 القلول؛ :6bب والمقلوّ؛ عمران: بن اسحق ص39: ج4، جامع، البيطار، ابن والمقلوّ 6bب في هكذا بخار
البيطار، ابن ذلك من ويمنع الأغذية مضار دفع كتاب في الرازي ص39: ج4، جامع، البيطار، ابن الرازي وقال المقليّ : I. Lozano,
بعض وقال الحامضة الفواكه من أوالأخذ ص39: ج4، جامع، البيطار، ابن الحامضة وأخذ منه ذلك ويمنع ص39: ج4، جامع،
Un fragmento, p. 171 و 6bب الورق وطبع أرسطو وقال : I. Lozano, Un fragmento, p. 171 و 6bب الحكماء
p. 171 و 6bب في هكذا ما I. Lozano, Un fragmento, p. 171 و 6bتقّدم  −ب كما منه البرّي الورق وطبع : I. Lozano,
p. 171 شبيهة لأبخرته : I. Lozano, Un fragmento, p. 171 و 6bب لانحرافه ماء الأصل: ؛ I. Lozano, Un fragmento,

يشبه : I. Lozano, Un fragmento,
بري . . . الحكيم قال هندي قنب

هندي قنب
الزان شجرة

الران شجرة الزان شجرة

في القانون سينا، ابن ص39؛ ج4، الجامع، البيطار، ابن في هكذا ص434. ج4، البيطار، ابن ص39. ج4، الجامع، البيطار، ابن   −الأصل؛
ص39. ج4، جامع، البيطار، ابن من مأخوذة كلها الفقرة هذه ردئ.  −الأصل؛ قليل خلطه ص434: ج2، الطب،



الحارّة، الأورام لسائر جيّد أنّه ّ إلا ا جّدً بالمعدة يضرّ الانهضام، عسر الخلط، ردئ الشهدانج ورق إّن جالينوس: وقال
الصفراء فصاحب كان، ما كيف الجسد في الكائن الخلط ٺُثير إنها : يحيى ابن وقال الدابّة. لعقر ومجّفف [لـ]أوجاعها، مخّدرًا
الدمّ وصاحب وجزع، بكاء له يحدث السوداء وصاحب وصمت، ُسبات له يحدث البلغم وصاحب وجرأة، حّدة له يحدث
بدنه ُمرِي ي من منهم الخلط. من المذكور مزاجه على تغلّب ما بمقدار فيه يحدث منهم واحد كل فتجد ونشوة، سرور له يحدث

الداء. له وتورث وجهه وتصفر مزاجه تفسد من ومنهم تعاطيها، على
الأزادرخت مقام يقوم أنه الأزادرخت: ذكر عند الألف حرف في بـالمنهاج، المسمّى: كتابه في جزلة ابن الفاضل وذكر
الزفر لقطع أجد ولم عنه، الحزازة وأزال يعًا سر طوّله الشعر أصول به وُحشِيَ بالماء بُّل إذا الشهدانج وورق الشعر، يل تطو في

بالحشيشة. غسلها من أبلغ اليد من
وهذا منه، هربت بعيد من ريحها شمّْت إذا وغيرها، ة َّ كالحي السموم ذوات الحيوانات من كثيرًا أن خواصها من ورأيت
ثم أكثره على أتى حتى خمر فيه إناء من يمّج ثعبانًا شاهدت أنّني وذلك الخمر، ضّد فيها بخاصية نفسها عن وتمنع خواصها من
قّطر فعلها يفارقه و يفارقها أن وأحّب نفسه في فعلها ووجد الحشيشة أكل إذا الإنسان أن ورأيت الإناء. في جوفه من قذفه
البارد، الجاري الماء في العوم يكسره و فعلها قوّة يضعف ومما الحامض، اللبن من شيئًا أكل أو الزيت من شيئًا يه منخر في

أيًضا. ويُبطله يُذهبه والنوم
fragmento, p. 171 وب6b؛ الأصل في هكذا مخّدرًا جيد الأصل: ؛ I. Lozano, Un fragmento, p. 171 و 6bب في هكذا ا جّدً
fragmento, p. 171 و 6bب يحيى ابن ومجففًا : I. Lozano, Un fragmento, p. 171 و 6bب ومجّفف مخدر : I. Lozano, Un
p. و171 6bالداء  −ب له منهم I. Lozano, Un fragmento, p. 171 و 6bالمذكور  −ب يه ماسو ابن : I. Lozano, Un
6bب بـالمنهاج المسمّى: كتابه في ونقل : I. Lozano, Un fragmento, p. 171 و 6bب الفاضل وذكر I. Lozano, Un fragmento,
منهاج، جزلة، وابن I. Lozano, Un fragmento, p. 172 في هكذا الأزادرخت منهاجه في : I. Lozano, Un fragmento, p. 171 و
: I. Lozano, Un fragmento, p. 172 و 6bب الزادرخت؛ مقام الأصل: الأزادرخت مقام الزادرخت :6bب و الأصل ص130؛
الحرارة : I. Lozano, Un fragmento, p. 172 و 6bب الحزازة دبل : I. Lozano, Un fragmento, p. 172 و 6bب بُّل مقامه
172 و الأصل في هكذا الزفر لإزالة ص128: ج2، خطط، المقريزي، يقلع؛ : I. Lozano, Un fragmento, p. 172 و 7aب لقطع
و 7aب بالحشيشة أنفع : I. Lozano, Un fragmento, p. 172 و 7aب أبلغ الذفر :7aب ؛ I. Lozano, Un fragmento, p.
p. 172 و 7aب ص128؛ ج2، خطط، المقريزي، و الأصل في هكذا خواصها من ورأيت به : I. Lozano, Un fragmento, p. 172
p. 172 و 7aب ص128؛ ج2، خطط، الحيوانات  −المقريزي، النبات هذا خواص ومن سينا: ابن قال و : I. Lozano, Un fragmento,
Un fragmento, p. 172 و 7aب ريحها نحوها ص128: ج2، خطط، المقريزي، وغيرها الحشرات : I. Lozano, Un fragmento,
و 7aب ص128؛ ج2، خطط، الخمر  −المقريزي، وهذا ص128 ج2، خطط، منه  −المقريزي، الحشيش ريح : I. Lozano,
ص128؛ ج2، خطط، الإناء  −المقريزي، في وذلك الخمر ضد خواصها من وهذا قلت : I. Lozano, Un fragmento, p. 172
خطط، المقريزي، و الأصل في هكذا أن ورأيت فيه [من] وتمجه الخمر من تشرب الحيّة فإن : I. Lozano, Un fragmento, p. 172 و 7aب
أكلها ص128: ج2، خطط، المقريزي، الحشيشة أكل إن الرازي وقال : I. Lozano, Un fragmento, p. 172 و 7aب ص128؛ ج2،
فعلها يفارقه أن ص128: ج2، خطط، المقريزي، يفارقها؛ أن : I. Lozano, Un fragmento, p. 172 و 7aب فعلها يفارقه و يفارقها أن
fragmento, p. 172 و 7aب شيئًا أكل أو أنفه في يقطر : I. Lozano, Un fragmento, p. 172 و 7aب شيئًا يه منخر في قّطر
I. Lozano, Un fragmento, p. 172 و 7aب أيًضا ومما وأكل ص128: ج2، خطط، المقريزي، يأكل؛ أو : I. Lozano, Un
في السباحة يضعفه و فعلها قوّة يكسر ومما ص128: ج2، خطط، المقريزي، ويبطله؛ فعلها يُذهب والنوم البارد الماء في العوم فعلها قوّة يضعف ومما :

يبطله والنوم الجاري الماء

خواصها من ورأيت
أن ورأيت

243هـ/857مـ). (ت يه ماسو ابن يحيى يا زكر أبو يوحنا هنا: يقصد



السمنة حّب يشبه كالفلفل منه البري وثمرة الشهدانج، هو البستاني القنب شجر بزر إن القاف: حرف في جزلة ابن وذكر
يغلب وورقه ذراع قدر على المنقطعة القفار في يخرج البري شجر أن: إسحق ابن حنين عن حُكي الدهن. عنه ينعصر حّب وهو

مزمن. برد من الأذن لوجع وعصارته والحمرة، الحارّة للأورام ضماد القنب من البري أصول وطبخ قال: البياض. عليه
. برفق والصفراء الخالص البلغم يسهّل البري بزر لبن أن: الحاوي كتاب في الرازي /59a/ الحكيم وذكر

ينبغي الخالص البلغم بدنه على غلب من إن : للمعتصم ألّفه الذي الأصحّاء، أبدان تدبير كتابه في يه ماسو ابن يحيى وقال
بالقاف. والشهدانق كالزبيب مجّففة سخنة أغديته تكون أن

وقال للمعدة. ردئ الخلط ردئ الانهضام عسر وهو البول يدرّ الشهدانج إن ية: الأدو إصلاح كتاب صاحب [وقال
وينشف المني يجفف وورقه الحبال منه يُعمَل وقشره الوقيد جيّد موجوف وهو القنب من يخرج الشهدانج أرسطاطاليس:
العسل أو السكر أو والفستق اللوز مع يأكله أن [ينبغي] ورقه أو الشهدانج إن ية: الأدو إصلاح كتاب صاحب وقال . الفم]
وإذا يُقلى أن أكله قبل العادة ولذلك لضرره، أقّل كان َ ُلِي ق وإذا قال: ضرره، ليدفع السكنجبين بعده ويشرب الخشخاش أو
وذكر ص128: ج2، خطط، المقريزي، أرسطو؛ وقال : I. Lozano, Un fragmento, p. 169 و 5b-6aب القاف حرف في جزلة ابن وذكر
خطط، المقريزي، كالفلفل؛ منه وثمره : I. Lozano, Un fragmento, p. 169 و 6aب كالفلفل منه البري وثمرة المنهاج كتاب في جزلة ابن
منه يعصر ص128: ج2، خطط، المقريزي، عنه ينعصر كالفلفل وثمرتها :1888 رقم أو ص679 منهاج، جزلة، ابن وثمره؛ ص128: ج2،
رقم أو ص679 منهاج، جزلة، ابن إسحاق؛ بن حنين وقال : I. Lozano, Un fragmento, p. 169 و 6aب أن إسحق ابن حنين عن حُكي
هو البري :1888 رقم أو ص679 منهاج، جزلة، ابن تخرج؛ البرّي شجرة ص128: ج2، خطط، المقريزي، يخرج البري شجر حنين وقال :1888
منهاج، جزلة، ابن طبيخ؛ جالينوس وقال : I. Lozano, Un fragmento, p. 169 و 6aب وطبخ قال: دراع :6aب ذراع تخرج شجرة
الحكيم وذكر برفق الحكيم وذكر منهاج جزلة، مزمن  −ابن برد من الحرمه :6aب والحمرة وطبيخ :1888 رقم أو ص679

الحاوي كتابه في : I. Lozano, Un fragmento, p. و 6aب أن الحاوي كتاب في وقال : I. Lozano, Un fragmento, p. 169 و 6aب
p. 170 و 6aب ص128؛ ج2، خطط، المقريزي، في هكذا الأصحّاء أبدان تدبير كتابه يه شو ابن يحيى الأصل: يه ماسو ابن يحيى إن
كالذبيب :6aب كالزبيب ص128 ج2، خطط، للمعتصم  −المقريزي، ألّفه الذي الأصحّاء تدبير كتاب : I. Lozano, Un fragmento,
169 و 6aب ية الأدو إصلاح كتاب صاحب ضرره وقال والشهدانج ص128: ج2، خطط، المقريزي، بالقاف والشهدانق
169 و 6aب [ينبغي] ورقه أو الشهدانج إن الأطباء بعض ص128: ج2، خطط، المقريزي، بقراط؛ إ : I. Lozano, Un fragmento, p.
ورقه أو الشهدانج يأكل لمن ينبغي ص128: ج2، خطط، المقريزي، ورقه؛ أو الشهدانج أكل أراد لمن ينبغي : I. Lozano, Un fragmento, p.
المقريزي، و I. Lozano, Un fragmento, p. 169 و 6aب والفستق معه : I. Lozano, Un fragmento, p. 169 و 6aب مع
قدر على وإذا قال: والسكر : I. Lozano, Un fragmento, p. 169 و 6aب السكر أو الفستق أو ص128: ج2، خطط،

العادة جرت ولذلك ص128: ج2، خطط، المقريزي، العادة ولذلك I. Lozano, Un fragmento, p. 169 و 6aوقدرته  −ب قوته
القاف حرف في جزلة ابن وذكر

برفق . . . الحكيم وذكر

والصفراء“ البلغم برفق يسهّل البري الشهدانج .”ولبن الأصحّاء أبدان تدبير كتابه

ضرره . . . وقال

ثامن المنصور ابن المهدي ابن الرشيد هارون ابن باللّٰه المعتصم محمد إسحاق أبو وهو: I. Lozano, Solaz del espíritu, pp. 83-84 أيًضا: راجع
al-MUʿTAṢIM BI `LLĀH, dans EI2, vol. 7, pp. 776 راجع: 827هـ/842مـ، و 218هـ/833مـ بين الخلافة تولى الذي العباسيين، الخلفاء

.C  −الأصل. Bosworth,



ومنهم غيره, إلى مضافًا يأكله أن يقدر لا من فمنهم أكله، في تختلف وعاداتهم الناس وأمزجة الضرر. كثير كان مقلوّ، غير ُأكل
من استعملها من فيها قال ذلك حسب وعلى وقدرته. قوته قدر على الحلاوات من شيء إلى أو العسل أو السكّر إلى يضيفه من
إليه أهدى كان وقد ، العلوي الأقساسي ابن الحسين الدين قطب النقباء نقيب الشهد إلى مضافًا أكلها فممن والأدباء، الشعراء
نشوتها، وطيب شأنها وعظم مؤونتها وخّفة عنده لتحليلها الخمر على لها وإيثاره إليها النقيب بميل لعلمه البصرة قاضي شيئًا منها

يل): الطو (من والأبيات ياها، إ هديته على القاضي ويشكر يصفها أبياتًا فيها ونظم استلذّها أكلها فلمّا بالشهد فعُجنْت
ليال منذ بالشهد عجنْت وقد *** فأكلتُها بصرية بها أتوني

أوال سيف بالسيف مهابتها *** طبعها الخمر على يزري مخمّرة
ببزال دّنها من أسبها ولم *** فأكلتُها أكلها رجال أحّل

حلال غير الراح وشرب حلال *** لقولهم عندي الراح مقام عن سمْت
كمال نقص بالماء مزجها رأْت *** لأنها بشهد إلا مزجها أبْت
رجال ثلاث تلقى حضرْت إذا *** بنادق ثلاث منها مهذبة

ببال مّر الهّم ما ذا فللهو *** مقيمة عندي وهي كأس الـكيس لها
والي كبسة فيه تخشى الراح من *** وغيرها الثياب في وتخبي تصان

خيال بعد منه خيال يأتي و *** لذّة للنفس فيه خيالًا تريني
حوالي ياض والر أراضي أراها *** وتارة قصورًا الدنيا أرى فطورًا
فعال وحسن يهوى كما فشاء *** بها المقتني البصرة قاضي هدية

بغال قّط بالنفس أكلها فما *** إثمها وإياي وقلّده فكلها
البستاني. القنّب ورق للهضم جيّد وهو التخمة من يبرئ مما إن قال: جالينوس الحكيم أن الطّب كتب بعض في ونُقل
الخلافة في العباسية الدولة شعراء من وكان ، بالنشابي المعروف الإربلي أسعد ابن براهيم إ البرهاني جالينوس قول ضمّن وقد
ص128: ج2، خطط، المقريزي، يضيفه ص128 ج2، خطط، وعاداتهم  −المقريزي، مقليّ ص128: ج2، خطط، المقريزي، مقلوّ
وعلى ص128 ج2، خطط، وقدرته  −المقريزي، قوته قدر على غيره أو ص128: ج2، خطط، المقريزي، شيء إلى أو يضيف
إليه فكتب الأقساسي، ابن حسين الدين قطب النقباء نقيب إلى أهداها فإنه البصرة، قاضي علي الفقيه بحلها قال وممن :49aب والأبيات حسب
منابتها الأصل: ب49a؛ في هكذا مهابتها طعمها :49aب طبعها تزري :49aب يزري ليالي :49aب ليال هديته على يشكره
:49aب ذا تلقا :49aب تلقى جلال :49aب حلال بقولهم :49aب لقولهم بنزال :49aب ببذال؛ الأصل: ببزال
فشاء كسبة الأصل: ب49a؛ في هكذا كبسة يخشي :49aب تخشى وتخبا :49aب وتخبي بنالي :49aب ببال إذا

وقرأت ص128: ج2، خطط، المقريزي، البستاني  −ب؛ ونُقل بغالي :49bب بغال فعالي :49aب فعال وقتًا :49aب
بالنشابي بتحليلها وقال :49bب جالينوس قول ضمّن وقد للهضم جيدة وهي التخمة من تبرئ إنها قال جالينوس أن الـكتب بعض في

وهو :49bب وكان باللقاني :49bب
البستاني . . . ونُقل

الانهضام عسر

645هـ/1245مـ، سنة توفي الذي البغدادي الأقساسي العلوي اللّٰه عبد أبو الدين قطب النقيب النديم الأديب الرئيس عليّ ابن الحسن ابن الحسن وهو:
632هـ/1235مـ؛ سنة بعد توفي الإربلي، عليّ بن الحسن ابن براهيم إ ابن أسعد مجد أبو وهو: ص321. ج11، اللامع، الضوء السخاوي، راجع:
بين الحكم تولى الذي الظاهر محمد ابن المنصور باللّٰه المستنصر جعفر أبا العباسي الخليفة يمدح وكان ص299؛ ج1، الأعلام، الزركلي، راجع:
اسمه شاعرًا الصفدي وأورد ص1560-1559؛ ج4، حلب، تاريخ في الطلب بغية العديم، ابن أيًضا: راجع 623هـ/1226مـ-640هـ/1242مـ؛
الصفدي، راجع: باللّٰه، المستنصر بمدح قام وهو 656هـ/1258مـ سنة توفي الذي الإربلي الكاتب النشابي الدين مجد الأجل حسن ابن براهيم إ ابن أسعد

ص23-24. ج9، بالوفيات، الوافي



يل): الطو (من وهي ، المستعصمية
والغنم الفضل من فيها ما بمكنون *** عالمًا الحشيشة سّف في يلومون

فهم إلى وهم معراج في ـحقائق *** الـ مدى إلى فيها الروح ترقى السرّ هي
ّ اليم لجّة في الفكر كليم أناجي *** كأنّني حتّى الغيب في بها أغيب
سهم خلعه غدا خمار وتبعيد *** عاصر مقاسات من فيها وأخلص
والإثم والحّد الخسران من وتخلو *** ونشوةً طيبًا الراح فعل وتفعل

الطعم كالمرّة الهّم يل تز ـجنان *** الـ روضة لون في خضراء بها أفوز
كمّي أبدًا ميزها وقطر لشربي *** راحتي بطن سوى عندي قدح ولا

جرمي ولا فعلي الأقوام تنكر ولم *** لسففتها مسجد في شئتها ولو
ذمّي طالبًا غدا إن دليلًا لجاري *** أرى ولا الولاة كبسات وآمن

بالشتم فاه إن الندمان ُ وعربدة * دائمًا البول إلى تردادي وآمن
الهضم جيّدة جالينوس قال كما *** أّنها الفضل من فيها ما وأيسر
الفهم قلّة إلى منسوب الفقر عن *** خارج فهو عابها فقير وأّي

الأصل: ب49b؛ في هكذا فهم هي العنم الأصل: ب49b؛ في هكذا والغنم المعتصمية الأصل: ب49b؛ في هكذا المستعصمية
:49bب خلعه مري :49bب مدى البحر ليستقيم ذكرناه وما فهم؛ إلى وهم معراج في الحقائق مدى إلى **** فيها الروح ترقى السرّ هي
روضة لون في خضراء بها أفوز الأصل: ب49b؛ في هكذا الطعم أفوز وتحلو :49bب وتخلو طيب :49bب طيبًا خلفه
جرم ولا الأصل: ب49b؛ في هكذا جرمي ولا لسففها :49bب لسففتها البحر ليستقيم ذكرناه وما الطعم؛ كالمرة الهّم يل تز * الجنان

الفقه عن :49bب الفقر عن فقيه :49bب فقير بالشم :49bب بالشتم

المستعصمية EI2

EI2

EI2 فهم . . . هي

EI2

إلى فيها الروح ترقى سرّ هي
مجرّد فهٍم معراج في ـمعالم *** الـ ذرى

تضمين

656هـ/1258مـ. عام في بغداد التتار دخول قبل العباسيين الخلفاء آخر وكان باللّٰه، المستنصر ابن منصور ابن اللّٰه عبد باللّٰه المستعصم أحمد أبو وهو:
هارون ابن باللّٰه المعتصم محمد إسحاق أبو فهو دمشق مخطوطة رواية أما الإربلي، النشابي أسعد عن والصفدي الزركلي أورد لما طبقًا الصواب هو ولعله
موسى، قصة راجع: مؤكدة. غير الرواية هذه أن ونعتقد 218هـ/833مـ-227هـ/842مـ، الفترة في خليفة كان الذي المنصور ابن المهدي ابن الرشيد

.7 الآية القصص، سورة في اللّٰه، كليم



بـالمنصوري الموسوم كتابه في الرازي يا زكر ابن محمد الفاضل ذكره ما الحشيشة، خواص من عليه وقفت ما أعجب ومن
وقته في الصرع من يبرئ ممّا إن الصرع: مداواة فيها يذكر التي المقالة في قال الترتيب، حسن العوائد مشهور /59b/ كتاب وهو
الوكيل ابن إسماعيل ابن محمد الدين ظهير أن ذلك، صحّة على يدّل ما زماني في جرى وقد البستاني، الشهدانج ورق فيه بخاصية
فغلبْت ، الناقد وابن العلقمّي ابن وزارة في العباسية الدولة في المجلس ديوان حاجب والده وكان بغداد، أهل بيوت أكبر من
وُسلسل، منزله في فسُجن فأبانها أصابعه من بهام إ له عّض أن إلى الوصب هذا به أفضى حتى السوداء المذكور الظهير على
مكي، ابن عليّ للعيادة عليه فأدخل يبرأ، فلم أشهر ستة من نحوًا معالجته في الأطباء وأخذت مرة، أسبوع كل في ينصرع وكان
والده وكان الفنون، أهل من جماعة بذلك له شهد الجيد الشعر ونظم الدّف ونقر العود بضرب زمانه أهل أحذق من وكان
يلهيه، و المبتلى الدين ظهير يحادث فأخذ ذاك، إذ الحجّاب أحد مكي ابن وكان ، اللّٰه لدين الناصر الإمام أيام في أيًضا شاعرًا
لا وكان الحشيش من شيئًا كمّه من أبرز ذلك منه مكي ابن رأى فلمّا ودائه، سلاسله في وهو غنائه من فطرب يغنّيه اندفع ثم
بخلاعته يلاطفه يزل فلم عمره، في أكلها يكن لم لأنه وامتنع فأبى أكلها، الدين ظهير على وعرض واستعمل منه فأخذ يفارقه
الدين ظهير وجد حتى ساعة إلا يكن فلم شعره، رقيق من وغنّى بالعود ضرب مكي ابن إن ثم أكلها، حتى بظرافته ويستدرجه
وكان يومه، من الوصب ذلك من وبرئ حاله، سوء من رأى ما أهله على وأنكر عقله إلى فعاد وحّسه، نفسه في الحشيشة فعل
من وهذا : أقول . ذلك بعد أكلها يقطع لم الدين ظهير إن ثم تناولها، غير سبب لزواله يعلم ولم الصرع، في نوبته اليوم ذلك

الحكايات. مستظرفات وغريب الاتفاق عجيب
p. 174 و 7bب الموسوم للصرع فائدة وبالهامش: نقلها؛ فائدة : I. Lozano, Un fragmento, p. 174 و 7bب الفاضل ومن
أن جرى وقد I. Lozano, Un fragmento, p. 174 و 7bالترتيب  −ب وهو المسمى : I. Lozano, Un fragmento,
p. 174 و 7bبغداد  −ب أكبر من لظهير مداواتي في آخرها مرارًا بته جرّ : I. Lozano, Un fragmento, p. 174 و 7bب ظهير

وزارة في ببغداد المجلس ديوان : I. Lozano, Un fragmento, p. 174 و 7bب المجلس ديوان I. Lozano, Un fragmento,
الوصب هذا I. Lozano, Un fragmento, p. 174 و المذكور  −ب ؛ I. Lozano, Un fragmento, p. 174 و الناقد  −ب

Un fragmento, p. 174 و 7bب ينصرع بهامه إ وعّض الوصب إلى : I. Lozano, Un fragmento, p. 174 و 7bب أصابعه من
175 و 7bب زمانه أهل أحدق :7bب ؛ I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و الأصل في هكذا أحذق يصرع : I. Lozano,
أيًضا  −ب I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و الفنون  −ب أهل من الجيد الناس : I. Lozano, Un fragmento, p.
p. 175 و 8aب مكي ابن I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و الإمام  −ب I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و
175 و الأصل في هكذا المبتلى I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و ذاك  −ب إذ علي ولده : I. Lozano, Un fragmento,
منه مكي ابن I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و ودائه  −ب سلاسله في وهو المبتلا :8aب ؛ I. Lozano, Un fragmento, p.
p. 175 و 8aب لأنه وكان أظهر الطرب ذلك منه مكي ابن علي : I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و 8aب أبرز ذلك
Un fragmento, p. 175 و 8aب أكلها حتى يزل فلم لـكونه فأبى عليه وعرضها قّدامه واستعمل : I. Lozano, Un fragmento,
و 8bب وغنّى استدعى أنه : I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و 8aب ضرب مكي ابن إن أكلها حتى فلاطفه : I. Lozano,
ظهير الأصل: ؛ I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و 8aب في هكذا الدين ظهير عليه وغنى : I. Lozano, Un fragmento, p. 175
: I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و 8aب يومه من وبرئ I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و أهله  −ب على
p. 175 و ذلك  −ب بعد يعلم ولم يوم : I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و 8aب اليوم وصبه من وبرئ فعله فحسن

I. Lozano, Un fragmento, p. 175 و الحكايات  −ب أقول I. Lozano, Un fragmento,
الناقد . . . وزارة في

زماني في جربته وقد

الدين نصير هو: وثانيهما باللّٰه، المستعصم العباسيين خلفاء لآخر وزيرًا وكان 656هـ/1257مـ سنة توفي الذي العلقمي ابن محمد الدين مؤيد هو: وأولهما
الإسلام، تاريخ الذهبي، راجع: العلقمي، ابن قبل باللّٰه المستنصر عند الوزارة وتولى 642هـ/1244مـ سنة توفي الذي الناقد، ابن محمد ابن أحمد الأزهر أبي
الآداب، في الفخري الطقطقى، ابن ص151؛ ج1، بالوفيات، الوافي الصفدي، ص252-254؛ ج3، الوفيات، فوات الـكتبي، ص14؛ ج47،
ALLĀH, dans EI2, vol. 7, pp. 996-1003 راجع: J. Bayle, IBN AL-AḶKAMĪ, dans EI2, vol. 3, p. 702 وص316؛ ص24
الطب، في المنصوري كتاب الرازي، راجع: المذكور، كتاب من الصرع مقالة في موجودة غير الحكاية هذه A. Hartmann, AL-NĀṢIR LI-DĪN

ص386-385.



ذكره ما أيًضا منه ونقلت القنبية، مدائح في الأدبية بـالسوانح المسمّى: كتابه في العكبري محمد ابن الحسن بخّط رأيته كذا
لسان وحشيشة كالزعفران المفرّحة العقاقير استعمال بتحريم [تأت] لم المطهرة الشريعة أن أعلم قال: النبات هذا أكل جواز في
وإقامة عينه تحريم على يدّل ما وسلم، عليه اللّٰه صلى النبيّ، عن يرد لم لـكنه العقار، هذا فعل فعله يقارب ممّا ونحوهما الثور
الفاضل الصاحب أن الفضلاء من جماعة حدث وقد واستعملوه. أباحوه ذلك في الخـبر لانقطاع والناس آكله، على الحّد
وجعل المالـكية السادة على وقفها مدرسة بالقاهرة بنى أيوب، ابن بكر أبي العادل الملك وزير شكر، ابن اللّٰه عبد الدين صفي
العقل من غاية في الدين بعلم يلّقب ولد شكر ابن للصاحب وكان بها، يتعلق من بمصالح تقوم جملة منها يحصل كثيرة وقوفًا لها
من يده قبضة عن فضل ما يقص لطيفًا خليعًا يفًا ظر ذلك مع وكان العلوم، وسائر الفقه معرفة جمع وقد النقل، من ونهاية
مدرًّسا والده فجعله بالدنيا، والاستهانة الخلاعة يق طر على بل ذلك على القدرة عن عجز من لا خلقة ملوّنة أثوابًا يلبس و ذقنه،
الحسنة الدروس عليهم يلقي و فقيهًا، خمسين نحو الفقهاء من درسه في يحضره بها مدرًّسا هذا وقتنا إلى وهو المذكورة بمدرسته
الدين علم ذلك مع وكان يديه، بين وبحثوا درسه حضروا الذين من جماعة بذلك له شهد المعاني، الدقيقة العبارة، الفصيحة
خلع قد حاكم، سطوة يخشى ولا لائم لومة يبالي لا مشتهرًا بها ملتهيًا الحشيشة أكل عن شيء يلهيه لا المعرفة نبيل الفضل غزير
والده ومنزلة منزلته مع والوارد الصادر من بمحضر يأكلها بمصر عنه مشهور وذلك بأكلها، والانهتاك /60a/ الانهماك في عذاره
بدر وهو بمصر يومئذ القاضي ورأى الدين صفي والده توفي فلما الشريفة. العلوم محل من ومقامهم المنيفة الرتب من وأجداده
واقتناء باللواط مولعًا القضاة قاضي وكان الحشيش، لبلعه الواقف [ولد الدين علم يد من وحاصله الوقف انتزاع السنجاري الدين
مصر علماء بين الدين] علم قدر من يمنع أن القاضي حفدة وحسنوا عين، طرفة يفارقهم لا جماعة منهم وعنده المرد، المماليك
للناس فيظهر بهواه، فيها فيفتي الحشيش، أكل في الدين علم يستفتي بأن الأوقاف كسائر بيده الوقف هذا يكون و وكبرائها
الناس فازدحم فحضر، الدين علم واستدعى وطلبتها، وعلمائها مصر قضاة سائر ًجمع محفلا له فعقد عليه]. [فيثبت اعتقاده فساد
السوانح كتاب في نقله ما العكبري محمد بن الحسن خط من ونقلت : I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و 50bب جواز في رأيته كذا
[تأت] لم العبكري :50bب ؛ I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و الأصل في هكذا العكبري لجواز ذكره عند القنبية مدائح في الأدبية
I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و 50bب ونحوهما بتحريم لم الأصل: ؛ I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و 50bب في هكذا بتحريم
p. 58 و 51aب كثيرة وقوفًا القاهرة في بنى : I. Lozano, Fragmentos, p. 58 القاهرة؛ في بنا :51aب بالقاهرة بنى وغيرهما :
شكر ابن بمصالحها : I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و 51aب بها يتعلق من بمصالح كبيرة أوقافًا : I. Lozano, Fragmentos,

ولدًا :51aب ؛ I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و الأصل في هكذا ولد الدين صفي : I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و 51aب
51aب العلوم وسائر I. Lozano, Fragmentos, p. و 51aوقد  −ب I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و 51aمن  −ب
يقبض يفًا حر لطيفًا :51aب يلبس و خليعًا والمفهوم المنطوق في أمّة صار حتى العلوم وسائر : I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و
على القدرة عن يلبس و عنها فضل ما يقص و ذقنه يقبض يفًا حر لطيفًا : I. Lozano, Fragmentos, p. 58 يلبث؛ و عنها فضل ما يقص و دقنه
على : I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و 51aب الأصل؛ في هكذا يق طر على I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و 51aذلك  −ب
p. 58 و 51aب المعاني الدقيقة يحضره I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و 51aبها  −ب مدرًّسا هذا وقتنا إلى وهو يقة طر
فقائها الأصل: الفقهاء المعاني الدقيقة الفصيحة الحقيقة، الدروس عليه يلقي و فقيهًا خمسون درسه يحضره وجعل : I. Lozano, Fragmentos,
بين وبحثوا درسه حضر وممن قرنائه من : I. Lozano, Fragmentos, p. 58 درسه؛ حضر وممن قرناه من :51aب درسه الذين من
Fragmentos, p. 59 و 51aب مشتهرًا وكان منه واستفادوا يديه بين وبحثوا : I. Lozano, Fragmentos, p. 58 و 51aب يديه
بمصر والانهتاك الحشيش الأصل: الحشيشة بها مستهزئًا الحشيشة أكل يقطع لا فهمه وغرابة علمه غزارة مع وكان : I. Lozano,

: I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51aب والوارد الصادر من والانهتاك والبسط : I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51aب
القاضي ورأى ومقاماتهم المنيفة الرتب في : I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51aب ومقامهم المنيفة الرتب من وصدر ورد من
انتزاع I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51aوهو  −ب القضاة قاضي كان : I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51aب

الدين] علم الواقف [ولد الدين علم يد من الوقف ينتزع بأن نفسه فحدثته : I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51aب الدين علم
يستخلص وأن والصغير الـكبير فيه يجمع مجلس عقد في : I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51a-bب يستفتي بأن وكبرائها   −الأصل
: I. Lozano, Fragmentos, p. 59 ب51b؛ و الأصل في هكذا اعتقاده أستفتي أنا القاضي: فقال الغفير. الجم هذا مثل في الوقف يده من
p. 59 و 51bب قبقاب فعقد ؛  −الأصل I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51bب في هكذا عليه] [فيثبت اقتصاده
في الدين علم بحضور واستدعى الازدحام شدة من بالناس المجلس وغص العوام ولا العلماء عنه يتأخر لم مجلسًا له وعقد : I. Lozano, Fragmentos,

قبقاب بروة رجله وفي الخلقة البالية الرثة ثيابه
شكر ابن اللّٰه عبد الدين صفي الفاضل الصاحب [ولد

الدين] علم . . . الواقف النظر انتقال
الدين (علم الدين علم



في تقول ما الدين علم ”يا قال: ثم جانبه، إلى وأجلسه القاضي له فنهض قبقاب، ببروة خلقة رثة ثياب وعليه الحكم، مجلس في
المجلس في من فطن حتى خدمته في الذين المرد مماليكه نحو نظره الدين علم فأجال الشهدانج؟“، ورق هي التي الحشيشة أكل
عليه يجب آكله أن على أقول ولا مرفوع نّص الورق هذا عين تحريم في يأت لم ”إنه قال: ثم حاضرًا، كان من وكل لمراده
وإن حاققتك، حاققتني وإن المعتبرين]، العلماء من أحد فيه يختلف ولم المسلمين، [بإجماع حرام اللواط ولـكن مشروع، حّد
الناس، فافترق المجلس عقد بحل وأمر ومكاشفته، بمحاققته يضه وتعر غلمانه نحو نظره من القاضي فخجل كاشفتك“. كاشفتني
أحد يشّك لا مما القاضي يرتكبه ما الناس يعلّم [أن] أراد وإنه عليه، وبالها عاد بل حجّته فلحت ولا غرضه للقاضي يصح ولم
وله الرواة ويتناقلها الثقاة يتداولها مشهورة وحكايته به. قصد ما ودفع مراده منه حصل لطيف وجه على فأخرجه تحريمه، في

. التواريخ فلتراجع وظرائف، لطائف
Fragmentos, p. 59 و 51bب جانبه إلى العلماء وأعيان القضاة قاضي : I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51bب القاضي
قاضي مماليك نحو إلى رأسه الدين علم فرفع : I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51bب خدمته في فأجال جنبه إلى : I. Lozano,
59 و 51bحاضرًا  −ب كان من وكل من كل : I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51bب من زمانًا بنظره إليهم والتفت القضاة
الجواب: ردّ في الشروع أن الآن : I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51bب الورق هذا ”إنه I. Lozano, Fragmentos, p.
؛  −الأصل I. Lozano, Fragmentos, p. 59 و 51bب في هكذا المعتبرين] [بإجماع فيه يأت لم الورق، هذا تحريم عن سؤالك أما
خجله، من حياء وأطرق وجله، من القاضي وجه فأحمر : I. Lozano, Fragmentos, p. 60 و 51bب التواريخ فلتراجع القاضي فخجل
بمكاشفته. وتصريحه بمحاققته، تعريهنه] : I. Lozano, Fragmentos, p. 60] يضه وتعر وأعيانه، ساداته بين إليهم ونظره غلمانه، نحو التفاته في سيما لا
ومخاليبه شركه في وقع بل منه]، عز : I. Lozano, Fragmentos, p. 60] غرضه للقاضي يصّح ولم ومماليكه، القاضي على الكلام على المجلس فانقضى

الثقات هنا: والمقصود الأصل، في هكذا الثقاة [أن]  −الأصل

I. Lozano, Solaz del espíritu, pp. 84-88 و F. Rosenthal, The Herb, pp. 84-85 أيًضا: راجع



الرابع الباب
فيها وقع قد من ولطائف مستعمليها ذكر في

قبيل جاري ماء ير خر جانب على خضراء مرجة في جالس هو فبينما يستعملها، كان أنه بعضهم عن ُيحكى ما ذلك فمن
ينعس وصار الماء رطوبة وجهه إلى وطلع الماء، صفاء على عينيه بين من خياله قوادح وانعكست دماغه، في وطلعت المغرب
من وفكّه ومرخه، حبسه قد الأمراء لبعض نطاح كبش معه إنسان منه بالقرب وكان ويرفعه، رأسه [و]يحرّك النوم لطلب
بقرنه بقوته وضربه عليه فحمل رأسه، بتحرّك نطاحه يريد أنه فظّن الحالة، تلك على المصطول الرجل فرأى يمرج، وتركه مقوده

. مصطولًا يجدونه الناس فالتمّت الماء في عمامته ووقعت منها الدم فجرى جبهته، في
السجدة وسجد العشاء، صلاة بهم فأمَّ ياف أر قوم عند وكان بزائد ليلة فاستعملها الفقهاء، بزي يتزيّا كان رجلًا أن وُيحكى
حتى دينًا رجلًا كان فإنه الإمام، اللّٰه ”رحم يقولون: وهم المسجد من ياف الأر فخرج يقم. فلم ليقم، فحرّكوه يقم، فلم الأولى
الصلاة أقمتم ”هل لهم: فقال يحملوه [أن] و[أ]رادوا والحنوط المغاسل أحضروا أصبحوا فلما غّطوه إنهم ثم الصلاة“. في قُبض
. حشيش في هو فإذا أمره فكشفوا أذّنْت“، ما الآن ”إلى لهم: فقال المغرب؟“ ايش يلك، ”و له: فقالوا المغرب؟“ نصلّي حتى
ورقة بها معلّق مفتوحة طاقة وعليه معظمًا بابًا يجد الليل نصف الشوارع ببعض ومّر استعملها الجعيدية بعض أن وُيحكى
ناداه أحدًا وأن ، يبسانية أنها شّك ما المصطول رآها أن فلما لهم. لغائب وضعوها قد الدار أصحاب كان بالقّص مدارة مقوّرة
آخر حّشاش فجاز ويتمايل، يسرد وصار نحوها، كّفيه رافعًا الورقة تحت الجعيدي فانتصب له، ليرميها الطاق من يده وأخرج
المكان هذا في اللّٰه ويسأل اللّٰه أولياء من الواقف وهذا مبارك المكان هذا أن إلا شّك ”لا نفسه: في فقال الحالة، هذه على فرآه
وهو واقفًا فرأوه جائزين وجماعة إلا الوقوف استغربه فما دُعائه“. على وأؤمّن بعيد من أقف أن والرأي بنفسه، /60b/ مختليًا
من كل وصار صلاحه“. في شّك لا ”صدقت، فقالوا: الواقف، الشيخ على فغمزهم أمره، عن فسألوه آمين“. ”آمين يقول:
فصاروا الوقوف من وتعبوا الناس صدر فضاق يسرد، واقف وهو عظيمة خلق اجتمع حتى يقف الكلام هذا وسمع بهم جاز
سمعوا فلمّا اروح!“. والا اليبسانية هذه ”بتُعْطيني للطاق: وأشار مذهول وهو عينيه فتح وتأمينهم بمشيهم أحّس فلما منه، ّبوا يقر

. وانصرفوا عليه والدعاء بالضحك فانقلبوا حشيش، في هو فإذا وجهه في نظروا ذلك
من الشقفة ووقعْت عثر إذ يق الطر في هو فبينما مقليّة كبيبات لها ليشترَي زوجته عند من خرج أنه بعضهم عن وحُكي
وجدت منه الشقفة أخذت فلما مني!“. ”خذي لها: وقال زوجته إلى وجاء البعر من الشقفة فملأ جمال، بعر به مكان في يده
. ساعته من وفارقتْه وقته من فافتضح جمال!“. بعيرات ”هؤلاء معثّر؟“، يا كبيبات هذا ”ما له: فقالت جمال، بعر الغالب

أن فسألوه العصر، صلاة وقت وحان مفترج في جماعة بين جالس هو فبينما الفقهاء، بزي يتزيّا كان بعضهم أن وحُكي
لحظ الأولى الركعة ركع فلما خيالاتها عينيه في وقدح برأسه بخارها طلع قد وكان الفقهاء، ملبوس من عليه ِما ل إمامًا بهم َ يصلّي
امتدوا قد أن فتوهّم الموهمة، الصور بألوان الفادحة خيالاته نظره في فانعكسْت ركعوا، قد به المؤتمين بعض كتفيه بين من
وابتّل الماء في فوقع منهم، بنفسه لينجو هناك ماء في هاربًا ّ وفر نعله وأخذ الصلاة فترك منديله، أو عمامته خطف يرومون نحوه

بينهم. وافتضح عليه فصاحوا عمامته،
صوته حسن أعجبه ثم معهم، فأذّن يؤذّنوا وهم المؤذنين على ّ التم شخًصا فرأى الآذان، ليسمع جامع إلى العشير [ودخل

. وخجلوه] فسّكتوه الأولى، نسي بأنّه يعلم ولم الثانية بالشهادة وأتى تكبيرات، أربع وكبّر منفردًا، وحده يؤذّن فأخذ
الأصل في هكذا ليقم الأصل في هكذا مصطولًا الأصل في هكذا المصطول يمرح الأصل: يمرج الأصل في هكذا وطلع
الأصل في هكذا يقرّبوا الأصل في هكذا المصطول الأصل في هكذا معلّق يحملوه ورادوا الأصل: يحملوه [أن] و[أ]رادوا
بزي متزايا وهو استعملها قد واحدًا فيهم فوجد بجماعة، [العشير] وجاز :11bب بينهم وافتضح وحُكي الأصل في هكذا هؤلاء
خطف يريد المؤتمين بعض أن كتفيه بين من لحظ الأولى الركعة ركع فلما عينيه، في قدحت وقد بهم. يصلي أن أصحابه أمروه العصر أذن فلما الفقهاء،
فقام به، ما لينظروا عليه وأقبلوا الصلاة الناس فبطلْت الماء، في فوقع بنفسه لينجوا هناك فيما وجرى نعاله وأخذ السجود في وتركهم بهم، فسجد عمامته،
الأصل في هكذا وابتّل فيما :11bب الأصل؛ في هكذا ماء في وقدحت :11bب الأصل؛ في هكذا وقدح وتركهم هاربًا

11bب في هكذا يؤذّنوا
الحشيشة.  −ب.  −ب.  −الأصل. أسماء من لعلها   −ب.  −ب.



صدره في حدبة منهما واحد ولكل كثيف، والآخر لطيف أحدهما أصحاب، كانا حّشاشين أحدبين على العشير [وجاز
في الناس عن وانعزل الحمّام إلى ودخل رمّان، وبعض زيهًا له واشترى صاحبه عن يومًا اللطيف فانفرد ظهره، في وأخرى
وصّفها بنادق فبندقها المعلومة، الهيئة في بقيت أن إلى بالرّش وتعاهدها القّش، منها وأبقى الرخام على صحنها في وأخذ خلوة،
صحيحه، على الماء لُجـَين وأطلق الرخام، بلور على والياقوت الزمرد معادن لتباهر وجلس صّفها، في الرمّان بفصوص وشّق

يل): الطو (من الإربلي علاء ابن الدين جمال قول] [من وقال] وتخيّل، فيكسر
جندي من المحبّة في ليلى فمجنون *** والوجدي المحبّة دين في تفرّدُت

وحدي بها خلوت مثلي يكن لم فإن *** منادمي يكون مثلي صورتي وفي
سعد ولا أتوب لا سعيد بقول *** فإنّني الملام قّل عاذلي فيا

والمرد الصوَر إلى ويدعوني غرامًا *** ويزيدني بها يغريني فقولك
كلامًا وكلمه ينزعج، ولم يخف لم الأحدب رآه فلما إنسي!“، ”يا وقال: فيل، صورة في عفريت منه وخرج انشّق بالحائط [وإذا
حاجتك؟“، ما إنسي يا لطيف، الأحدب هذا إن ”واللّٰه الجنّي: فقال الحضرة، تلك في عليه وعزم الإنس، له وبسط لطيفًا،
وجعلهما واقتلعهما بيديه الجنّي فمسكهما بهما“، المعاشرة من الناس وأحرموني بالبلاء بلوني قد الحدبتين هذين إن ”واللّٰه فقال:
ما صاحبي ”يا له: قال رفيقه، رآه فلما مسرورًا. فرحًا وخرج كالفّص، قائمًا فاستوى وظهره صدره له ومهد الحائط، رأس في
بأربع خلقته وباع السوق إلى الـكثيف الأحدب فمضى القّصة، له فذكر أحدبًا؟“، كنت بعدما مقومًا جعلك الذي وما شأنك
الحائط، من طلع بالجنّي وإذا الثانية يبلع [أن] وأراد الأولة، وبلع خيارتين وصحّنها الحمّام ودخل ورمّانًا، زيهًا واشترى دراهم
الجنّي: فقال المجراة، في الحشيشة وأرمى حديد!“، ”حديد صرخ: الجنيّ الأحدب رأى فلما زارنا“، اللطيف صاحبنا ”إن وقال:
للأحدب فلصقهما الحائط في كانتا اللتين الحدبتين إلى زلومته ومّد سكت، أن إلى ولاطفه عليه فتحيّل الـكثيف“، هذا ”إن
يق الطر في فرآه الفرج. من فرجة وهو حدبات، أربع وله الحمّام من وخرج الأيسر، في والأخرى الأيمن الجانب في واحدة
من الخلقة ثمن دراهم أربع عليَّ شراهما وهاتان تعالى اللّٰه خلقهما ”هاتان الأحدب: فقال هذا؟“، ”ما له: فقال أصحابه، بعض

. الفلانية“] الحمّام
في بخارها صعد وقد ليلة، ذات فاستعملاها سوى، وشربهما سوى وأكلهما واحد، مخزن في كانا جعيدية اثنين عن ُيحكى
الذي فنهض المنفوش بياع ّ فمر عنده من فخرج القلّة“. هذه لنا اِملأ ”اُخرج للآخر: الواحد فقال حلوقهما، ونشفت رؤوسهما
وجهه فنزل مر، به وإذا اه َّ وإي هو يأكلها صاحبه يرجع حتى حداه وجعلها فّضة بنصف كبيرة منفوشة منه واشترى المخزن في
الوجه رأى المخزن باب من ودخل صاحبه جاء فلما بوجهه، لاصقة وهي ويسرد رأسه يرفع وصار والتصقْت المنفوشة على
العفاريت مسلمين ”يا يزعق: وصار يده من القلّة ووقعت الفاسدة وخيالاته خوفه من فرجع يتحرّك، بحمرة المشرب الـكبير
هكذا هذين والوجد الأصل: ،11bب في هكذا والوجدي الإربلي  −ب علاء ابن الدين جمال 11bب في هكذا أصحاب
باثنين وجاز :11bب الضحك غاية اثنين عن ُيحكى 12aب في هكذا وأرمى 12aب في هكذا الأولة 12aب في
واحدة منه فأخذ المنفوش، بائع المخزن في بالذي جاز خرج فلما القلة! هذه لنا اِملأ اُخرج للآخر: أحدهم فقال وعطشا استعملوها وقد مخزن، في جعيدية
من فرجع مشجرًا، بالحمرة مشربًا كبيرًا وجهًا رأى بالقلة، صاحبه عاد فلما فالتصقت، المنفوشة في جبهته نزلت وسرد الـكجلون قفا على ووضعها كبيرة
منفوشة وجهته وفي يسرد جالسًا رفيقه يجدون المخزن باب إلى وأتوا بالعدد الناس إليه فالتمْت كالعفريت، خرج المخزن عامر مسلمين، يا يقول: وهو خوفه

الناس بين فافتضحا ملصوقة،
المنفوش

677هـ/1278مـ، سنة توفي الذي الهذباني الشافعي الإربلي الدين زين الشيخ ابن الدين برهان الشيخ ابن الإربلي محمد أبو الدين جمال لعله   −الأصل.
الصور.  −الأصل. أسمائها من الورق: جانب في تعليق يوجد 12aب في ص9-8. ج7، المنهل، بردي، تغري ابن راجع:



ملتصقة والمنفوشة حشيش في جالس رفيقه يجدوا المخزن باب على الناس فتزاحموا خرج!“. المخزن عامر مسلمين يا خرجوا!
الضحك. غاية عليهما فتضاحكوا بوجهه،

أفاق فلما يسرد، وصار بعينيه بخارها احتكم أن إلى الرطب من عليها يتعاطى مخزنه في وقعد استعملها أنه آخر عن وحُكي
ُيّل فخ يق، الطر به لينير تجاهه كان الجـيران لبعض سراج من المكان ملأ عظيم نور الباب شقوق من إليه دخل قد يجد الليل في
المخزن داخل يجدوه الجـيران إليه فجاءت النار!“. مسلمين، يا يق! الحر مسلمين، ”يا فزعق: عنده، النار وأن احترق المخزن أن له
الباب، عتبة من وأفرغوه بالماء“، انجدوني ولـكن النار، شّدة من وصول لي ”ما فقال: الباب!“، لنا ”افتح فقالوا: يزعق، وهو
الباب أحدهم فرفس يق!“. الغر مسلمين، ”يا يزعق: فصار فيه، وعام إليه دخل أن إلى الباب من الماء يسكب منهم كل فصار
فعرفوا تجاهه، الذي السراج نور غير نار عنده وليس يزعق، وهو غرق وقد مغمضة وعينيه فرشه في يجدوه عليه وهجموا فكسّره

بالضحك. عليه وانقلبوا أمره
الخُرج من عين في العنب فوضع عليق بلا بهيمه أن وافتكر عنبًا فاشترى المغرب قبل خرج أنه /61a/ آخر عن وحُكي
العنب“، لهذا ماعونًا ”هاتي لزوجته: وقال السلّم من وصعد العنب، له فوضع الشعير للحمار يضع وجاء أخرى، في والعليق
وكان السلّم، بين من فنزل رجله ووضع السلّم وأتى كالمذهول فقام شعيرًا؟“، انقلب ”العنب له: فقالت شعيرًا، تجده ووضعه
حميمه وذمّه الأحوال، أتعس في وهو الناس فتداركوه فزعق القدر، وسط في وهو إلا بنفسه يشعر فلم مفتوحة، قناة قصبة تحته

الرجز): (مجزوء شعرًا ذلك في يقول [وهو جلده، انزلع وقد
الدرج أعلى من الجفن رماني ومذ *** تالفًا الحشيش من غدا جفني
حَرَج﴾] اْلَأعْمَى عَلَى ﴿لَيَْس لي فقال *** أوقعتني الذي أنَت له قلت

فقيرًا أعمل أنا نفسه: في فقال الطيبة، والمآكل كثيرًا الفتوح فوجد فقراء ية زاو إلى دخل أنه لطفائهم بعض عن وحُكي
أنه حتى تناقص ذلك بعد ثم يتزايد، والفتوح خشوع في وهو الخفية في يبلعها يومين وأقام العهد عليه الشيخ فأخذ عندهم،
ية، الزاو وعن الشيخ وعن الفقر عن وفرغ مرقه وتزايد عقله من خرج حتى مدة ذلك على وأقاموا شيء، يأت ولم انقطع
وجعل الميت رأس عند إلى راح أنه ثم تكبيرات، ثمان وكبّر معهم فصلّى عليه للصلاة فقّدموه فقير، بينهم من مات أنه فاتفق
أنك والثانية: تكبيرات، ثمان كبّرت أنك أحدهما: وجهين، من وإنكار يق طر ”عليك وقال: الفقراء، عليه فأنكروا يوشوشه،
حسبت فإني نفسي على للصلاة فإنها الزائدة تكبيرات الأربع أما فقراء، يا ”اسمعوا فقال: سيئة“، بدعة وهذا الميت، وشوشت

. غدًا“ عندك أنا وإلا اليوم فتوح يجئْ لم إن تستوحش لا له: قلت فإني لوشوشته وأما الأموات، من روحي
عن وحُكي فتصاحكوا الأصل: فتضاحكوا الأصل في هكذا جالس الأصل في هكذا يجدوا فتراحموا الأصل: فتزاحموا
في عام قد فوجدوه عليه فدخلوا يق! الغر يزعق: وهو مخزنه باب على اجتمعوا قد والناس الجعيدية بعض العشير ورأى :11aب بالضحك آخر
جدر من الماء نصّب فصرنا يق! الحر فزعق: نارًا، فظنّه الباب شّق من القنديل نور رأى الجعيدي هذا إن الناس: بعض فقال ذلك، عن فسألهم الماء،
الأصل في هكذا يجدوه الأصل في هكذا فجاءت يستفيق لا وهو الحشيش، تخيّلات من هذا وكّل يق! الغر يزعق: فصار عام، حتى الباب
فقالت: خبرك؟ ما لها: فقال قتيلاه! يا وتقول: تصرخ بامرأة العشير ومّرَ :11a-bب جلده انزلع وقد وحُكي الأصل في هكذا يجدوه
ثم العنب. لها فوضع للدابة العليق ليضع وجاء اليسرى، في والعنب المقطف في اليمنى يده في العليق فوضع للدابة، وعليقًا عنبًا لنا ليجيب خرج زوجي إن
شعير يصير العنب مجنون، يا له: فقلت] الأصل: قالت؛ لعله الورقة: جانب في تعليق [يوجد فقالت الشعير، لها ودفع العنب! هذا خذي لزوجته: قال
به. وخرجنا معها فدخلنا قال: القذر. في وهو َّ إلا يشعر فلم مفتوحة، قصبة تحته وكان البناء متّصل وظنّه السلّم، إلى كالمذهول فقام .[11bب في [هكذا

الأصل في هكذا وهذا القذر :11aب الأصل؛ في هكذا القدر حميمه ودمه انزلع، جلده فإذا

61.  −ب. الآية: النور، سورة   −الأصل؛



شمس الشيخ على يه ز في يومًا دخل أنه وهو المعمار الدين برهان الشيخ الصناعة هذه لشيخ وقع ما اللطيفة نوادرهم ومن
من بشيء الشيخ أمر أن بعد شعرك“، من شيئًا ”أنشْد فقالوا: والأدب، العلم طلبة من جماعة وعنده الحنفي الصائغ ابن الدين

الكامل): (من ارتجالًا فأنشدهم الحلاوات،
زماني طول عشُت ما وجميله *** إحسانه من أوليُت بما قسمًا

ثاني أّول كنُت إلا بالجود *** عليائه على يثني من ورأيُت
المعمار: فقال العربية“، أدرك وما ”هذا الطلبة: بعض فقال ذلك، قبل به اجتماع له يكن ولم وأعجبه الشيخ وجه فتهلّل

يل): الطو (من وأنشد العربية؟“، الحمار يدرك أين ”ومن
يجاري للنحاة نراه وليس *** عربية له ما هذا يقولون

حماري بحّق الدنيا في فزُت وما *** عربية لي أين من لهم فقلُت
عليه ودخل بزائد، استعملها يوم ذات إلى القراءة في إليه يتردّد وصار النحو، في مقّدمة بقراءة ذلك عند الشيخ فألزمه
”ايش نباتة: ابن الدين جمال الشيخ له فقال معه، المزح أرادوا وقد عليه يتغامزوا فأخذوا نباتة ابن الدين جمال الشيخ عنده يجد
الشيخ فحذق عليها“. اتمهر وجواده الأدب فحل يا ”بسعادتك الصائغ]: ابن [له فقال العربية؟“، ميدان في الحمار هذا حال
انقضى أن إلى وتحريمه ذمّه في وشرع وذكره الحشيش تعريض في الصائغ ابن فأخذ عليه، الصائغ وابن نباتة ابن الدين جمال
الشيخ؟“، حال كيف ” له: فقال الشيخ، ية رؤ عن زمان له الطلبة من شخص فلقيه خلقه، ضاق وقد المعمار فخرج المجلس،
إلٰه ”لا قال: ذلك الدين جمال الشيخ بلغ فلما حشيش“، في درًسا صحيحه دلائل من اليوم لنا أقام وقد حال، ”أحسن فقال:

القاعدة“. ونكته بمقاطيعه المعمار قطعنا لقد واللّٰه اللّٰه، إلا
الأصل: الصائغ الأمصار ممالك في الأبصار مسالك كتابه في عشير، يا العمري، اللّٰه فضل ابن ونقل :13bب ارتجالًا نوادرهم ومن
العربية؟“، الحمار يدرك أين ”ومن المعمار: فقال فتهلّل عليائه الورقة: بجانب تعليق يوجد ولـكن إحسانه؛ :63aس عليائه الصائع
العربية؟ الحمار يدرك كيف فقال: العربية، يدرك لا أنه مع هذا الصائغ: بن الدين شمس الشيخ قال القصيدة، هذه أنشده ولما :34aك و 40bس وأنشد
34aك ،40bس وليس 13bوأنشد  −ب العربية؟“، الحمار يدرك أين ”ومن المعمار: فقال وقال أنشد ثم ... ولما ق47: أنشد؛ ثم
لا وأن الملحة بقراءة ذلك بعد :13bب الأصل؛ في هكذا عليه يتغامزوا ذلك عند بجاري :40bس يجاري ولسنا ق47: و
الدين جمال عليه فتغامزا نباتة، بن محمد الدين جمال الأدب شيخ عنده يجد الشيخ إلى ودخل بتزايّد، استعملها يوم إلى إليه يتردّد فصار ينقطع،
اتمهر وجواده ب13b،  −الأصل في هكذا الصائغ] ابن [له الجواد :13bب الحمار نباتة ابن محمد الدين جمال :13bب نباتة ابن
وأخذ :13bب الصائغ ابن فأخذ الصائغ ابن الأصل: الصائغ وابن 13bعليه  −ب فحذق عليه تمهر :13bب عليها
حال كيف 13bالشيخ  −ب ية رؤ عن زمان له بعض :13bب من شخص وذمه :13bب وتحريمه ذمّه في وشرع وذكره
ما :14aب القاعدة واللّٰه نباتة ابن محمد الدين جمال :13bب الدين جمال حاله وكيف الشيخ، من علمك ايش :13bب الشيخ

بمقاطيعه المعمار قطعنا لقد واللّٰه والقاعدة نكته أحسن
ارتجالًا . . . نوادرهم ومن

63aس
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ط

عليه يتغامزوا . . . ذلك عند



: وغنائه بسطة في وأخذ استعملها أنه البغدادي الأعمى ابن براهيم إ الشيخ عن وحُكي
َبخْتي الدنيا من لَيْتو *** وقتي طيب الحشيش هذا

نشوان اسعى رايتني لو
كالسكران مايل السوق في

انسان يا بحاله ونا
بختي] الدنيا من [لَيْتو *** وقتي طيب الحشيش هذا *** تحتي لي يخيّل فوقي

حرفوش تدري كما وانا
محشوش نبرح ما بالـكّف
منبوش راس بلا اقرعُ

بختي] الدنيا من [لَيْتو *** وقتي طيب الحشيش هذا *** مفتي عالم الحرفشة في
الدنيا ملأ قد القمر رأى المستنصرية إلى متوجهًا الحشيش بيت من خرج فلما عليه، أمسى الليل وإن المدرسة، تذكّر [ثم
الناس صاحت حتى جريدة يده في وأخذ وسطه وشّد أذياله عن وشمر يده في نعله فأخذ فاضت، الدجلة وأن ماء فتوهّمه نوره

. بينهم] وافتضح عليه
(من ينشد وهو سنيّة وأبهة بهيّة هيئة ذو بشخص أنا وإذا الليالي، بعض في الموصل بلد في مررت العكبري: قال لطيفة،

المنسرح):
السكر من أهتدي لا فرحُت *** والخمر الحشيش بين جمعُت

الأجر غاية ذاك في يغنم *** مدرستي يق طر يريني من يا
المدرسة ” فقال: الألمعية؟“، ذا يا تريد، المدارس ”أي وقلت: وإسعاده، إهدائه إلى وبادرت إنشاده عند حاله فعرفت
عن سألت المدرسة وصل فلما .“ عليَّ بك اللّٰه مّنَ ”لقد يقول: و إليّ، ثناءه يهذي فجعل بأودّه، وأقمت بيده فأخذت ية“، البدر
ذكائه في يه يجار من ولا علمه في يضاهيه من الموصل في له وليس المدرسة لهذه الإمام، الدين مجد هو فقيل: ومنصبه، مذهبه

. وسكره انسطاله عقيب شكره واغتنام سرّه وكتمان أمره اختفاء في تعالى اللّٰه فحمدت وفهمه،
إلى داخلين الناس يجد فعاد والناي!“، الزمر استاد يا ”عافية له: فقال فرغ، أن إلى الأمراء بعض زامر سمع حبشي ّ [ثم
اتكاء، في وهو الصلاة من خرجوا أن إلى ساجدًا ّ فاستمر وسجد استنجاء، ولا وضوء بلا أنه وذهل معهم فدخل العشاء، صلاة
مثل ”ليس قال: الكلام؟“، هذا ”ما له: فقالوا والناي!“، الزمر استاد يا ”عافية يقول: وهو فانتبه هذا!“، يا ”انتبه له: فقيل

الخضراء“. سلافة عليّ غلبت فقد أعذروني، ”باللّٰه لهم: فقال المسجد!“، في ”أنت له: فقيل الغبراء“، وجه على الزامر هذا
لينو : F. Rosenthal, The Herb, p. 145 لينوا؛ :14aب لَيْتو البغدادي الأعمى ابن براهيم إ الأديب الأصل: في وغنائه وحُكي
تخيل : F. Rosenthal, The Herb, p. 145 و 14aب يخيّل وأنا : F. Rosenthal, The Herb, p. 145 و 14aب الأصل؛ في هكذا ونا
لويح : F. Rosenthal, The Herb, p. 145 لوع؛ :14aب اقرعُ لينو : F. Rosenthal, The Herb, p. 145 لينوا؛ :14aب في لَيْتو
نقله ما عشير يا الحكاية هذه يضارع و :14aب العكبري قال لطيفة، لينو : F. Rosenthal, The Herb, p. 145 لينوا؛ :14aب لَيْتو
المدرسة إسعافه :14aب إهدائه يقول :14aب ينشد 14aوب الأصل في هكذا ذو قال الهموم طارد كتابه في العكبري

بهذه :14aب لهذه لي فقيل :14aب فقيل مذهبه  −ب يهدي الأصل: ب14a؛ في هكذا يهذي المدرسة أريد :14aب
هكذا انسطاله إخفاء :14bب اختفاء ركابه :14bب ذكائه له وليس مذهبه شيخ وهو :14a-bب الموصل في له وليس

15aب في هكذا استاد يا 15aب في هكذا استاد يا اسطاله الأصل: ب14b؛ في

هنا ومكانه الأصل من 75a الورق في الزجل هذا ورد F. Rosenthal, The Herb, p. 145 أيًضا: راجع الشخص، هذا عن معلومات نجد لم
ب. لرواية طبقًا هنا ومكانهما الأصل من 72b ورق في ومقطوعها الحكاية هذه وردت ب.  −الأصل. لرواية طبقًا



بشخص وإذا يله، زو بباب الذي الفاضل حمّام في استعملتها أنّي لي وقع ما أعجب قال: أنه للعشير الحكوي الحبيشي وحكى
حديثي ما البسط، من لي فحصل الحمّام، بفوطة أنا ما مثل عريان فطلعت الشرابي!“، زفّة في المازوني اسمْع ”اخرْج لي: قال
إلى معهم فدخلت الحمّام“، بنا ”ادخْل لرفيقه: يقول بفوطة عريان مثلي شخًصا فأسمع الخرنفش، إلى وصلت أن إلى عريان وأنا
إلى الإيوان هذا من أنزل وصرت أجده فلم عري أطلب المسلخ إلى وخرجت رأسي وحلّقت غسلي فأكملت البيسري حمّام
الفوطة علام إلى البلّان فاهتدى ثيابي؟“ الناس دون يروح كيف” له: وقلت الحارس فمّسكت ثيابي، أجد فلم الإيوان هذا
”طيّب الناس: فزعقت البيسري؟“، حمّام إلى الفاضل حمّام فوطة جاب ايش حبيشي، ”يا لي: وقال الفاضل، حمّام علام يجده
: العلاء بكتمر الأديب أزجال من وأقول] واتمخلع أرقص عريان وأنا الخلق ومعي الفاضل حمّام إلى فرجعت حشيش!“، يا

تجيش المعنى غوامض *** حشيش يا طويب واللّٰه
يلوم فيها من قول دع
الـكروم بنت عن واشمر

لؤوم عنها تكن ولا
حشيش يا طويب واللّٰه *** وعيش ديم واستّفها

المدام صْفو على شمّو
الـكِرام يلطوها وقتًا
غلام يا ووافْق كُلْها

حشيش يا طويب واللّٰه *** يعيش أكلها ِإذا فالميت
البليد ّ الغر الغبي تعطي
السديد الحـبر نباهة
محيد عنها لي ظّن ما

حشيش يا طويب واللّٰه *** ريش العذال من حمّلي
على عُزمت قال: تعالى، اللّٰه أعّزه ، بركة ابن أحمد الدين شهاب الأديب صاحبنا عشير يا لي حكاه ما لطيف [ومن
مليحًا رمّانًا بها لنا اشترى الدرهمين هذه خْد الطيب أبا ”يا له: فقلت ية، كراو المدعوا المغني الطيب أبوا وصحبني الحمّام دخول
أن فتذكّر الربوة، وادي إلى دخل أن إلى مكان إلى مكان من الرمّان في وينظر يمشي زال فلا منجك“، حمّام في قدامك وأنا
قتلتني الطيب أبا يا ”كذا له: فقال النهار، آخر إلى إليه عاد فما منجك، حمّام إلى سبقه وأنه رمّانًا له يشتري أرسله بركة ابن
إلى مكان إلى مكان من [...] والحشيش الرمّان طلب في أمشي صرت فإنّي ”أعذرني، فقال: أنتظرك“، وأنا الحمّام في اليوم
15aب في هكذا واتمخلع 15aب في هكذا ثيابي؟“ كيف” الخزنفش :15aب في الخرنفش 15aب في هكذا عريان
الأصل؛ في هكذا طويب دايم استقها :15aب ديم واستّفها واسمر :15aب واشمر طيب :15aب الأصل؛ في هكذا طويب
:15bب ِإذا علام يا :15aب غلام يا يلوطوها :15aب الأصل؛ في هكذا يلطوها تسموا :15aب شمّو طيب :15aب
أظن :15bب ظّن العر :15bب ّ الغر 15bوب الأصل في هكذا تعطي طيب :15aب الأصل؛ في هكذا طويب إذ

لطيف [ومن طيب :15aب الأصل؛ في هكذا طويب الغزال من حملني :15bب الأصل؛ في هكذا العذال من حمّلي
شخص فيه مجلس في المخاديم بعض سألني قال: بركة ابن أحمد الشهابي وبلدينا صاحبنا والخل الأديب المولى وأنشدني قال 73b: الأصل المستعان] وباللّٰه
في هكذا هذه خْد 15bب في هكذا المدعوا أبوا مرتجلًا وأنشدته وبخلاعته به تليق أبياتًا فيه أعمل أن تعذر وقد يا بكراو يُدعى مغني

15bب في واضح غير [...] 15bب في هكذا بها 15bب
الحكوي الحبيشي

حبيشي يا عري

أيًضا: راجع ب؛ لرواية طبقًا هنا ومكانه الأصل من 74b-75a الورق في الزجل هذا ورد الشخص. هذا عن معلومات نجد لم   −الأصل.
وباب السابقية باب بين يله زو حارة في البيسري وحمام دغمش درب في موجود كان الفاضل وحمام ؛ F. Rosenthal, The Herb, pp. 68-69
بكر أبي ابن عليّ ابن بركة ابن أحمد ابن عليّ ابن براهيم ِإ هو: وربما ص229. وج2، ص76 ج3، خطط، المقريزي، راجع: القديمة، القاهرة في الربع
ص248 و ص79-78 ج1، اللامع، الضوء السخاوي، راجع: 828هـ/1425-898هـ/1492مـ، النعماني، الشافعي المصري الدين برهان المكرم ابن

ص53. ج1، الأعلام، والزركلي،



أمرهما في وأفتكر أبكي فصرت المتحابيان، والمعشوق والعاشق الحصالوبان والجبل الغزلان ووادي الربوة في روحي رأيت أن
وباللّٰه فقلت الإخوان، كلام بعض فيه أنظم أن سألني وقد الرمّان، يشّق وأخذ ساعديه عن شمّر ثم فأضحكني كان“. وكيف

الوافر): (من المستعان]
بر تكز لقد عارضيه فنعنع *** تشمّر ية كراو لخدمتكم

تزعتر لقد الـكؤوس خمر ومن *** دليلًا غدا الحشيش قرض إذا
وأزهر حدائقها في فأبرز *** بمقلتيه الحشيش زرع لقد

تجوهر قد المحمّص بلع وفي *** أصلًا المعجون في المعجون هو
تطير لمّا واقعًا وأضحى *** خبال من بالبنادق تطير

البندقة لهذه سرقته من وعجبت الناسخ بفليفل الشهير المهتدي اللّٰه عبد ابن بندقة منها التقط البنادق أعني المعنى هذا ومن
البسيط): (من قال لأنه الواقع نظم وفوّٺته أوقعته كيف

مشرقه عينيّ أفق في *** فتى يا َ الحشيشة إّن
ببندقه الهموم وارم *** متطيّرًا السطلا فدعَ

الوافر): (من منها الشهابية الأبيات تتمة إلى رجع
تكسّر فيها وقعة من وكم *** صحيح من حشيش في يعثر و

عسكر ألف وقت كّل يعرض و *** يه ز جيش في بفكرة يجول
تعثّر مذ تعرقل قد بدمع *** جنان من حشيش في ويبكي
محـيّر أمسى قد الرأس خفيف *** يسار بل خراع في يغنّي

المكرّر بسكّره أتى يقال *** حتّى بالحلو لفظة يكرّر
المخضّر زبرجده من تولّد *** عقيق لنا مقلتيه بحمرة

الرجز): مجزوء (من البارزي ابن اللّٰه هبة الدين صدر القاضي نظمه في البندقة هذه [واستعمل
الموافقه الجنّة تلك فقد من *** دوّني بسطي العين نور مولاي

الأصل؛ في هكذا دليلًا قرط :15bب قرض تكزبر قد نعنعية فعارض :15bب تكزبر فنعنع 15bب في هكذا المتحابيان
قلت :16aب قال ومن واقفًا :15bب واقعًا ررع :15bب زرع الـكوس :15bب الـكؤوس ذليلا :15bب
الطلا فرع :16aب السطلا فدعَ فليفل) لعله الورقة: جانب في تعليق (يوجد المهتدي اللّٰه عبد بن فاليقل البدر المذكورة البنادق من والقط

الموفقة :16aب الموافقه يساز :16aوب الأصل يسار
بالبصرى، منجك حمام اسمه حمام العسقلاني حجر لابن الغمر إنباء في ورد ولـكن القاهرة، في منجك حمام اسمه مكان أي المقريزي خطط في يرد لم
يق طر على القاهرة خارج ربما فهو الغزلان وادي أما هنا. المقصود ليس أنه ونعتقد ص15، ج1، العمر، بأبناء الغمر إنباء العسقلاني، حجر ابن راجع:
فربما الحصالوبان الجبل أما ص388. ج5، الزاهرة، النجوم بردي، تغري ابن ص126؛ ج16، بالوفيات، الوافي الصفدي، راجع: ية، الإسكندر
أشعاره بعض وردت ولـكن الشخص، هذا عن معلومات نجد لم الخضر دائم نبات وهو الحصالبان، أو الجبل إكليل نبات هو:
الحموي البارزي بن اللّٰه هبة ابن المسلم ابن براهيم إ وهو: F. Rosenthal, The Herb, p. 61 راجع: الأصل. من 148b-149a ورقتين في

ص94. ج6، بالوفيات، الوافي الصفدي، راجع: 669-580هـ/1184-1270مـ،



بندقه إلى محتاج والوقت *** حائمًا غدا العقل وطائر
ومشيت المغرب قبيل استعملتها قال: قطيمش ابن عليّ الدين نور عشير يا لي حكاه ما المضحكة النكت ومن قلت: رجع،
فناولته الليل، في هذا على أخرجه فقلت: نحاس، نصف غير معي بقي يكن ولم القسطل بائع فأسمع السوقة ية ضو على اتفرج
الأزرق“، المنديل هذا ”في فقلت: تاخذ؟“، ايش ”في فقال: مشيه“، طيب ”بل فقلت: نحاس!“، ”هذا لي: فقال النصف،
جانب على النحاس النصف وصرّ جمال، بعر مكانه لي ووضع القسطل فرّغ أنه ثم وحّط، لي وزن أنه فأوهمني لي، وأعقده
ثم بي فترحبوا مجتمعين، جماعة وعنده جارنا بيت فدخلت بيتنا أدخل وأردت الربع إلى وطلعت كمي. في فجعلته المنديل
مَصرع، له ”الباغي لهم: فقلت يتضاحكون، فأخذوا بعرًا، يجدونه قدامهم ووضعته المنديل ذلك فأخرجت مُكافأتهم أردت
الحكاية، هذه من قهري من بأعظم عمري في أنقهر فلم النحاس النصف وجدت ثم بي!“، [فـ]ـعمل به أعمل أن أردت

. جيراني] مع وفضحني
ولد، بأمّ تزوّج أنه الغفلة، سنة من اللّٰه أيقظه ، العّقاد الخـير أبوا الأديب عشير يا عريقشة حكاه ما قبيح ومن [قلت:
بالعروسة“، تنبسط الليلة وإنك - ذلك قبل استعملها يكن ولم - اللبابة هذه ”استعمْل فقال: العرس، ليلة أصحابه بعض فرآه
ولدها، على تعرض أخذت ثم فغّطته لنومه العروسة فاهتمّت الفرش، في فنام النعاس عليه غلب بدوه حكم وقد عليها دخل فلمّا
فنبّهته ”احم“، فقال: هذا؟“، ”ما له: وقالت فحرّكته، الفرش، عوّم أن إلى فبال النائم أذن في [فـ]ـدخلت ”بُْل!“، له: فقالت
أكن ولم اللبابة هذه استعمل لي قال الأصحاب بعض فإن أعذريني ”يامرة لها: فقال والثياب، الفرش غرق يجد فاستيقظ
الباب طرق بواحد وإذا شغلي، قضيت الخلاء فدخلت الحاكم فيضة على فجزت النوم في الدنيا درت ثم فغيّبتْني أعرفها عمري
. قّدي] على لـكن استعملها صحبتها في واستمريت الذنب هذا لي فغفرت الحالة“، بهذه وأنا فانتبهت فانبهتيني احم، له: فقلت
وكانت بطوله، ألقاه النوم عليه فجاء النيل، جنب على مربوطة مركب جناح إلى ونزل استعملها أنه شخص عن نُقل [ولقد
النواتية: له فقالوا ذلك، فأنكر بعيدة بلاد في روحه يجد أصبح فلما وأقلعت، ينتبه فلم فنبهوه الصعيد، بلاد إلى عازمة المركب
فأموت!“، البحر في نفسي ألقيت وإلا البرّ إلى ”ارموني لهم: فقال يه، الز وفقد الجوع ورأى تنتبه“، فلم ننبهك ونحن ”عجزنا

. وليلة] يوم في مصر إلى عاد حتى الطِيبة لفقد ويمزق ويشتم يمشي فصار البرّ إلى فألقوه
تقدم الذي المقطوع هذا نظم الفرس ابن خليل المرحوم الفاضل أن هو: يرادها بإ القسم هذا وعدنا التي والنكتة : أقول

/61b/ الرمل): مجزوء (من بقوله النديم وصف في الأول القسم في ذكره
صرفه الراح سلاف من *** مقامي املْأ نديمي يا

وصّفه يوان إ فوق *** بلطف رتّبْه ّ ثم
الرمل): مجزوء (من المقطوع هذا الوفا أبي ابن الفضل أبو سيدي ونظم

بخّفه البزر أخذ *** سفيه حّشاش رّب
ه وسّفَ الكّل كذب *** لـكن النّاس ورآه

أقول 16bب في هكذا يامرة 16bب في هكذا أبوا الأديب 16bب في هكذا عريقشة 16aب في هكذا اتفرج
قوله الفضل أبو أنشد الفرس ابن خليل الفاضل المولى أّن وهو نكتة المقطوع وبهذا قلت : I. Lozano, Un fragmento, p. 173 و 7aب بقوله
Lozano, Un fragmento, p. 173 و 7aب المقطوع هذا ونظم يواني إ : I. Lozano, Un fragmento, p. 173 و 7aب يوان إ
ورآه بجفنه : I. Lozano, Un fragmento, p. 173 و 7aب بخّفه به تعالى اللّٰه نفع الوفاء ابن الفضل أبي قول منه وأحسن : I.

وراوه : I. Lozano, Un fragmento, p. 173 و 7aب
مركب

السخاوي، راجع: 863هـ/1458مـ، سنة توفي الذي القاهري الحريري العقاد الخـير أبو هو: وربما الشخص.  −الأصل. هذا عن معلومات نجد لم
.F  −الأصل. Rosenthal, The Herb, p. 82 أيًضا: راجع ص109.  −الأصل؛ ج11، اللامع، الضوء



أقعد“، مقطوعي بل ”لا، الفرس: ابن له فقال مقطوعك“، من أقطع ”مقطوعي الفرس: ابن لخليل الفضل أبو فقال
عليه، حضرا فلمّا بذلك، فرضيا ؟“. الحجازي الدين شهاب الشيخ الوقت علامة أخينا بحكم ترضى ”أما أحدهم: فقال وتشاجرا،
نظم الفرس ابن أن وهو المقطوعين، هذين في بيننا لتفصل إلّا إليك جئنا ”ما الفضل: أبو سيدي فقال أمركما؟“، ”ما لهما: قال
”لم وقال: الحجازي، الدين شهاب الشيخ لهما فطرب آخرهما“. إلى ”وسّفه“ المقطوع هذا أنا ونظمت ”وصّفه“ المقطوع هذا
منك يكفينا ”ما له: فقالا الحسن“، غاية في منهما كلا أن إلا أدري ولا قاعدة منهما كل في النكتة إذ تفاضل، بينهما لي يظهر
عليَّ زادا وقد فقلت لك“، يظهر الذي الحّق وقْل منا، أحدًا تراع فلا الآخر، على أحدهما ترجيح لك يظهر أن بّد لا فإنه هذا،
فأعجبا حشيش“، في تخيّلت لقد الفضل أبا يا وأنت نبيذ، في تخيّلت لقد خليل سيدي ”يا فقلت: ذلك، من بد لا أنه وحصراني
الناس“، بين وتذيعه مقطوعًا ذلك عملت وقد بك ”وكأني الفضل: أبو فقال المقطوعين، من أحسن ذلك أن وزعما قلت بما

الوافر): (من وأنشدته عليّ“، رخيص منه بد لا ”هذا فقلت:
معيش عقل ذي وصف وخمرًا *** حشيشًا وصفا قد خلّان لنا

حشيش في تخيّل قد وهذا *** نبيذ في تخيّل قد فهذا
وفاته“. بعد إلا أنشدهما لم ”وواللّٰه لي: فقال وفاته، بعد إلا ينشدهما لا أن الفضل أبو عليه فأقسم

أنهما ، بدمشق الشريف الإنشاء كاتب الحمصي الأمين والمقر الحموي حجة ابن التقوي عن ُيحكى ما يفة الظر النكت ومن
الخضراء المرجة تلك في جالسًا المارديني المشرف ابن الدين علاء بالشيخ هما فإذا دمشق، مرجة إلي النزهة سبيل على خرجا

يل): الطو (من بزائد استعملها قد وكان
يطرب و منّي اللهو استراق يروم *** لفكرتي الهموم شيطان طار [إذا

كوكب] الـكّف أنجم من جاءه فقد *** مبادرًا الجراب بنت إلى عدلت
أمين وقال رأسه على فوقفا رقاده، صدق يبصرا أن أرادا إليه وصلا فلما عليهما يتراقد وجعل وخجل استحى رآهما، أن فلما
فقال دواة!“، في غارق ليقة كأنه دعه الدين، أمين قاضي ”يا حجة: ابن التقوي فقال يجبه، فلم الدين“، علاء شيخ ”يا الدين:

قلتما“. ما صحيح ”من لهما: وقال [إليهما] رأسه فرفع حشيش“، في غارق هذا من ”صدقت، له:
الدين سراج القاضي حبيبنا في بركة ابن أحمد الدين شهاب الأديب صاحبنا زجل مطلع في الليقة نكتة ونظم : قلت

وهو: الحساني
الفضل: أبو مقطوعك، من أحسن مقطوعي وقال: : I. Lozano, Un fragmento, p. 173 و 7a-bب الحجازي الدين شهاب الشيخ فقال
فقال وسّفه، الفضل أبو وأنشده وصّفه وأنشده الحكم نعم الفرس: بن [7b] خليل فقال الحجازي، الدين شهاب الشيخ فيهما ويحكم أحسن، مقطوعي بل
أن إلا تفضيل : I. Lozano, Un fragmento, p. 173 و 7bب تفاضل الدين غرس الأصل: الفرس ابن الحجازي العلّامة شيخنا
I. Lozano, Un fragmento, p. 173 و ذلك  −ب من بد لا تراع فلا I. Lozano, Un fragmento, p. 173 و كلا  −ب
سيدي يا فقلت: : I. Lozano, Un fragmento, p. 173 أنك؛ إلا لي يظهر ما خليل ياسيدي فقلت: :7bب لقد خليل سيدي ”يا فقلت:
p. 174 و 7bب وفاته بعد إلا فأقسم I. Lozano, Un fragmento, p. 173-174 و لقد  −ب أنك إلا لي يظهر لا خليل
اللّٰه رحمه وفاته، بعد إلّا أنشده لم واللّٰه فقال: حياته. في أنشده لا أن الفضل أبو عليّ أقسم الحجازي: شيخنا لي قال : I. Lozano, Un fragmento,
:12aب بدمشق الأميني الأصل: ب12a؛ في هكذا الأمين عشير يا أصحابنا بعض لي ونقل :12aب ُيحكى ما النكت ومن
رآهما إنشاده، من فرغ فلما :12bب استحى رآهما، أن فلما َّمة العَلا بالشيخ هما وإذا :12aب بزائد هما فإذا المحروسة بدمشق
ب12b؛ في هكذا [إليهما] قال :12bب فقال حقيقة يعلما أن وأرادا [الخضراء] الحضراء في :12bب صدق عليهما فاستحى

المولى صاحبها نظمها الليقة ونكتة قلت: :12bب وهو قلت   −الأصل
وأبو الفرس ابن خليل أما ؛ T. Bauer, Mamluk Literature, p. 123 راجع: 875هـ/1470مـ، سنة توفي الذي الحجازي أحمد الدين شهاب وهو:
799-800 راجع: ،837/1434 سنة توفي الذي الحموي اللّٰه عبد ابن عليّ ابن الدين تقي بكر أبو وهو: عنهما. معلومات نجد فلم الوفا، أبي ابن الفضل
الدين أمين الدمشقي الأنصاري علي ابن محمد ابن محمد هو: فربما الحمصي، الأمين أما ؛ C. Brockelmann, IBN ḤIDJDJA, dans EI2, pp.
علاء هو: وربما ص31. ج2، الغمر، إنباء العسقلاني، حجر ابن راجع: ،800/1397 سنة وتوفي ودمشق بحمص السر كاتب كان الذي الحمصي،
سنة توفي والحديث، والأصول الفقه في إمامًا الدين علاء وكان التركماني، بابن الشهير المارديني مصطفى ابن براهيم إ ابن عثمان الدين فخر والده علي، الدين

ص469.  −الأصل. ج1، المحاضرة، حسن السيوطي، راجع: 845هـ/1441مـ،



هداه عن تايه *** مفلس السراج مصطول
دواه في غارق *** ليقة القلم ذا كانوا

أصحابه، بين أنس مجلس في وحضر استعملها أنه ، الأديب الدمشقي الخفاف ابن أحمد الشهابي عن ُيحكى ما لطائف ومن
وشهاب هذا كل وينبسطوا، يتراقصوا فصاروا البدر، كأنها امرأة وبينهم نسوان منها تطّل منظرة وفوقهم سماع عندهم وكان
بسطه، وتزايد فيها فشخص المليحة، هذه على إلا نظره يقع فلم عينيه في قدحت وقد نهض إليه الأمر انتهى فلما ساكت، الدين
مع ووردة ريحان بعرق المليحة تلك إليه أرسلت وخلاعته، رقصه من فرغ أن فلما ، والحاضرين نفسه أبسط حتى ورقص
إليه انتهت فلما للخمر، وبالوردة للحشيش بالريحان وأشارت به“، أو بها تقول [أن] لك تقول ستّي له: ”قولي لها: وقالت خادمتها،
وعادت ية الجار [فانذهلت هذا، بعد وبكى وبه“، بها أقول ”واللّٰه لها: وقال تنهّد، ستّها قالت بما وأخبرته ذلك وأوصلته ية الجار
بمثل الاجتماع على قدرة لي أن ”لو حضرها: لمن وقالت وضحكت فتبسمت هذا“. بعد وبكى وبه]، بها ”يقول وقالت: ستّها إلى
وأزجال ومواليه وطرائف لطائف وله محاضرته، أحسن كان ما اللّٰه فرحمه دنانير، بخمسة وأوصلته به“، لاجتمعت /62a/ هذا
مطلعه: الخفاف وزجل الأول، القسم في ذكره المتقّدم النبيه ابن زجل به موازنًا قوله الفائقة أزجاله فمن الركبان، بها سارت فائقة

دقّق عظمي لما صرت *** كانون في الشتا نفخ
تطرق اسناني تلتقي *** نبرد كيف حّداد كنّي

طيّر لعقلي فيه برد *** جاني النوب دا الشتا دا
محـيّر وامسيُت نّقطوا *** دموعي كوني طرب من

زمّر اوداني في والنسيم *** موصول والحزن طار فرحي

تزعّق بردي من وبقيت *** فصدري قلبي ورقص
تصّفق اضلاعي التقي *** المزاريب غنّوا كلما

دافي ساعة تركني ما *** نومي البرد دا وسرق
لحاف بيّعني فقري *** عمله عليَ وعمل

عن عشير يا :12bب الأديب الشهابي كنوا :12bب الأصل؛ في هكذا كانوا مسطول :12bب الأصل؛ في هكذا مصطول
يتراقصوا نسوة :12bب نسوان منطرة الأصل: ب12b؛ في هكذا منظرة الحفاف الأصل: الدمشقي؛ الخفاف أحمد الدين شهاب الأديب
والحاضرين بالجمال المبدعة :12bب المليحة هذه فبّص :12bب نهض وينبسطون يتراقصون :12bب الأصل؛ في هكذا وينبسطوا

ريحان وعرق بوردة ب13b:خادمتها خادمتها مع بعرق ورقصه إنشاده من :13bب وخلاعته رقصه من حضر ومن :12bب
بما وأوصلت إليه وصلت :13bب ستّها انتهت الحشيش إلى وبالريحان بالخمر الورد إلى :13bب للخمر وبالوردة للحشيش بالريحان

[فانذهلت لها يبكي وصار خّديه على دموعه وتساقطت :13bب هذا بعد وبكى 13bلها  −ب بقولها وأخبرته ستها أرسلته
:13bب محاضرته أحسن كان ما اللّٰه فرحمه دنانير، بخمسة وأوصلته به“، 13bوضحكت  −ب ب13b؛  −الأصل في هكذا وبه] بها ”يقول
ب12b؛ في هكذا عظمي مطلعه  −ب وله بسطك'' جميع على بهذه ''أستعين له: وقالت واضحة] غير [كلمة له وأرسلت عليه''
12bطار  −ب النوبا ذا الشتا ذا :12bب الأصل؛ في هكذا النوب دا الشتا دا ما كيف :12bب كيف غلطي الأصل:
:13aب لحاف فقر :13aب فقري عليه الأصل: ب13a؛ في هكذا عليَ ذا 13aب دا وصدري :13aب فصدري

لحافي
الزجل. هنا يبدأ 12bب في الشخص. هذا عن معلومات نجد لم



الصياف والي يا باللّٰه *** بيتي بالدلق ونقب

يسرق اجفاني لمنام *** لنّو البرد اِيد اقطع
تصلق بيضي في لما *** منّي حّل وقواَي

حّضار يا تملك ما ثلث *** الاقلام في واسطي انا
طومار تسنح راضي جا وان *** فلِسواق دابي والرقاع
صار قد لبس لي والسواد *** وعظمي لحمي وانبرى

محّقق فيه قمل الف *** حواشي صاحب كرير لي
معلّق فيه برغوث الف *** مجلس ثوب وعلى

شحرور حمّلني للفرج *** دعاني سقا صديق لي
زرزور خلّاني المطر جا *** يضحك سّن لي لَحَِق ما
عصفور صحب قميم الى *** طاير وصرُت قاق صحُت

تعرّق الزبل في نام ُلي ق *** فاُخت قلبي جرّني قلُت
مطوّق القميم في جمعه *** ببردي تستتر صرت

نايب لي اصبح والقطوع *** الخلاعة سلطان انا
بصاحب يبقى ليس شخصي *** بناظر شاهد كلمن

حاجب عنّي للحوايج *** نصبي من عامل منه

ممزّق مثلي خليع جا لي *** طاق فرد فانوس انا
سنجق الفقر في وانا *** خانة طبل والقبيقيب

:13aب فلِسواق نلت :13aب ثلث قوايا :13aب وقواَي لانو :13aب الأصل؛ في هكذا لنّو أولي :13aب والي
لي لَحَِق محعق الأصل: محّقق ليس :13aب لبس سنح :13aب تسنح إن لو :13aب وان الأسواق في

بردي تشتر :13aب ببردي تستتر تغرق الديل في نام قال :13aب تعرّق الزبل في نام ُلي ق مذاور :13aب زرزور لحقني :13aب
شخص :13aب شخصي من كل :13aب الأصل؛ في هكذا كلمن 13aب و الأصل في هكذا نايب مطرق :13aب مطوّق

صنجق :13aب سنجق والقباقيب :13aب والقبيقيب



سكّر كنّو قميص في *** منفوش ابقى الصيف في وانا
مقوّر صور رجلي وفي *** محشي راسي فوق وشويش

مسيْر حلّة في ماشي *** خلاعة اصطام انّني

يرزق حين الناس لي مال *** نابت والحّج للحراف
مطبّق وجفنو انظرْ *** الحشايش من بسيس دا

يُحمى الصيف جاني حتى *** يوم الشتا برد ارتفع ما
مسمّى الخّفاف هو وانا *** شغلي اِيدي مد كلما
لما عنّو نقلك قْف *** شين الا سندات ضّدي

دقّق عظمي لما صرت *** كانون في الشتا نفخ
تطرق اسناني تلتقي *** نبرد كيف حّداد كانّي

في هكذا حين الناس لي مال ثابت :13aب الأصل؛ في هكذا نابت كنوا :13aب كنّو 13aب و الأصل في هكذا منفوش
مد مطبق جفنوا انظروا *** الحشيش من بسبس دا :13aب مطبّق بسيس دا واضحة] غير [كلمة للناس قال الأصل: ب13a؛
عظمي عنوا لك نقل :13aب عنّو نقلك الإيس سعدان :13aب شين الا سندات مسما :13aب مسمّى أمد :13aب

نبرد ما كيف :13bب نبرد كيف كني :13bب كانّي غلطي الأصل: ب13b؛ في هكذا



الخامس الباب
والحلاوات كالأطمعة المستجلبات من عليها اُستعمل ما ذكر في

حتى الإخوان على ويستجلب مكان، أنزه في ويجلس أشرفها، الحلاوات ومن أخّفها، الأطمعة من عليها يُستعمل قيل:
المنام. في وهو يقظة جميعه ذلك يظّن و والطعام الحلاوات ذكر في و]يهدس [يسرد ثم كان، لا وبشيء كان بشيء يتحّدث

القيرواني، سياج ابن له يُقال بمصر رجلًا كان أنه البشبغاوي سودون بن علي الدين نور الشيخ المرحوم لفظه من أخبرني كما
الأجل إن سياج ”يا له: يقول هاتفًا أن نومه في فرأى فنام، وسرد بزائد يومًا فاستعملها يستعملها ممن وكان ملأة صاحب وكان
إلى فحُمل عليه ا ًّ مغشي سقط ثم ينخلع، أن قلبه وكاد سمع، مما فدهش نصيبًا“. مالك في الحّشاشيّة لإخوانك فاجعْل قرُب قد
إلى المال فسلّم الحلوانيّة، بجمع أمر ثم يديه، بين ُأفرِغ بصندوق َ فُأتِي أمواله، بإحضار وقته من أمر أفاق فلما كذلك، وهو منزله
والمسك والفستق السكّر جيّد من إليه يحتاج ما فاشترى وخشتانك، قطائف به يصنع أن وأمره أمورهم، في والمقّدم كبيرهم
الذين إخوانه بالحّشاشيّة وأمر يديه بين ذلك فحمل الجنينة، إلى بحمله أمر تكامل فلمّا العمل. في الصناع ورتّب والشيرج والبخور
عليه واشتبهْت لسانه ثقل مَن منهم يادة بالز ويخّص عليهم بالأرطال يفرّقها وهو إليه يهرعوا فجعلوا /62b/ يعرفونه، و يعرفهم
المنام رأي مكان وجلس استعملها إنه ثم المنام، هذا لرأي تقّدم كما كالمنام عنده اليقظة وصارت الكلام، عن وعجز إخوانه
يل، الجز العطاء هذا إلى أخي يا انظر سياج، شيخ يا أعطاك، من ”سبحان له: يقول أوّل، به هتف الذي بالهاتف وإذا [الأول]
لبنة اللطائف، من حيطانه الممشك، من شبابيكه المشبك، من سقفه الفانيد، من عواميده العقيد، من الذي القصر هذا وإلى
حبال من لها العلائق من ياته قمر منقوش، العقايد عسل من طرازه المنفوش، لطاخ من بياضه قطائف، من ولبنة ية قاهر من
في هكذا البشبغاوي أخبرني كما قلت :24bب لفظه من كما ب24b؛  −الأصل في هكذا و] [يسرد وإن :24bب قيل
السالفة الامم في رجل كان دعوشه ابن وقال ص69: النفوس، نزهة سودون، ابن نصيبًا رجلًا كان أنه البشغاوي الأصل: ب24b؛
رجلًا كان أنه نصيبَا مالِك فى للفقراء فاجعَل قريبا صار قد الاجل ان فلَانُ يا يقول هاتف به فهتف يلا جز ماله وجمَع يلا طو دهرًا عُمر قد

منامه في :24bب نومه في ونام 24bفنام  −ب 24bبزائد  −ب يومًا 24bيستعملها  −ب ممن وكان رجل كان قال: :24bب
أمواله النفوس نزهة سودون، وقته  −ابن من فواده ص69: النفوس، نزهة سودون، ابن قلبه الحشايشة :24bب الحّشاشيّة

نزهة سودون، ابن يديه بين أمواله وصحه الورقة: جانب في تعليق يوجد ماله، :24bب ص69؛ النفوس، نزهة سودون، وابن الأصل في هكذا
ابن وخشتنانك؛ الأصل: ب24b؛ في هكذا وخشتانك الذهب من مثقال ُ ماية جراب كل فى جرابا وعشرون ماية فيه يديه بين ص69: النفوس،
في ب24b؛ في هكذا والشيرج الاخضر والفستق ص69: النفوس، نزهة سودون، ابن والفستق محشيّه ص69: النفوس، نزهة سودون،
النفوس، نزهة سودون، ابن عليهم بالأرطال بالحّشاشيّة وأمر والسيرج الأصل: والمخبور؛ والشيراج ص69: النفوس، نزهة سودون، ابن
يهرعوا بالحشايشة وأمر :24bب بالحّشاشيّة وأمر المَساطِيل ادة الّسَ عَلى بالاراطِيل يفرّقُها َ وَهو اليْه تَنسَاق ُ ة َّ الحشايشي وَصارت :70 ص

النفوس، نزهة سودون، منهم  −ابن المساطيل السادة على بالأراطيل :24bب عليهم بالأرطال يتسابقوا :24bب الأصل؛ في هكذا
انتَهى فلما ص70: النفوس، نزهة سودون، ابن سرير تقّدم كما َحّقِه فى ص70: النفوس، نزهة سودون، ابن عنده ص70
هكذا [الأول] ٌ سرير تحتى البانيد مِن شبابيكُه العقيد من قصْرٍ فى كانى الليْلة هَذه فى رَايت قال انتبَه فلما وَنامَ َ العشاء صلى منزلِه الى رَجع ذلك مْن
الممشك من سقفه الأبانيد :25aب الفانيد من 24bأخي  −ب يا يهتف :24bب هتف ب24b؛  −الأصل في
اللطائف من المّشبك من شبابيكها الممّشك من سقوفها ص65: النفوس، نزهة سودون، ابن المشبك؛ من وشبابيكه الممسك، من سقفه :25aب

نزهة سودون، ابن العقيد؛ عسل من :25aب العقايد عسل من القطايف من الأصل: ص65؛ النفوس، نزهة سودون، وابن 25aب في هكذا
و 25aب العلائق منفوش :25aوب الأصل في ص65؛ النفوس، نزهة سودون، ابن في هكذا منقوش العقايد بحّل ص65: النفوس،

علاليق ص65: النفوس، نزهة سودون، ابن
البشبغاوي سودون بن علي الدين نور

وخشتانك
خشكنانكة

والشيرج
شيرج سيرج العقيد

الفانيد من
فانيد پانيد

المشبك من ية قاهر



وزواياها الصابونية، من أرضها الجلاب، من وبجرنه يتكسّر عليه النبات قطر السكّر من شادروان فيه تعاليق، بالقلب الشوق
وتحته المبّخر، القصب من قوائمه السكّر، من سرير القصر وفي المقشّر، الموز من أسماكها المكرّر، القطر من ماؤها المأمونية، من
فلِمَن إليه، شوقتني لقد أخي، ”يا لي: فقال نسماته“. ريح من تميل الكنافة وعرائش جنباته، في الموز أشجار العسل، من نهر
، نومه في واستبشر بذلك ففرح المحشيّة“. والقطائف الخشتانك من الحّشاشيّة إخوانك به أطمعت ما جزاء ”هذا قلت: هذا؟“

يل): الطو (من وأنشده
طائفا زال ما والموت ذا أتفعل *** عمره شتّت المال بجمع من أيا
لطائفا المنام في مثلي تر ْ ونم *** قطائفًا الحشيش أهل به فاطعْم

من شخص الأمور هذه له أحدث الذي وكان لوقته، فجّن يجده، فلم المال وطلب ذلك، من شيئًا ير فلم نومه، من انتبه ثم
أنفد حتى الحشيش من يكون ما شّدة في وجاءه الحيلة عليه فعُمل بلبابة، يسخي لا وكان ا، جّدً ً بخيلا كان فإنه الحّشاشيّة،

ماله.
الحجاز من آب وقد الرؤساء بعض على دخلت قال: الحنفي، البشبغاوي سودون بن علي الدين نور الشيخ المرحوم وأخبرني
فكرة، غير من وأكلت بيدي فأخذت المرطبان“، هذا من دق سودون ابن ”يا فقال: القيان، داخلة مراطبين وقدامه الشريف
له: فقلت أحشائي، الجوع وألهب عيناي أحمرت أن إلى له اتمسخر وأنا معي يمزح فأخذ الحال. في فكبسني كنبابتي به وإذا

يل) الطو (من قلت: ما اسمع
وجائُع العناء ذا من به ألمّْت *** وجائٌع مشوٌق يومًا يشتفي ترى

تقاطع منه طال مزاج بوصل *** عائشًا دام ما النوم في ولو ويحظى
فاقُع] أصفر الصّب كخّد ومنه *** لونه ُ حمارة معشوق خّدَ [حكت

المدامُع عليها تبكي لقمقمة *** ترادفْت قد بماوردية لي ومن
النفوس، نزهة سودون، ابن وتحته بزوايا :25aب وزواياها بحرته :25aب وبجرنه فيها ص65: النفوس، نزهة سودون، ابن فيه
رَايُت الاشجار تلك على الاسحَار نسمَات ْت َّ هَب فاذا ص70: النفوس، نزهة سودون، ابن وأنشده ، . . . واستبشر وعرائش يدّى بين ص70:
وَقال انشدَ ثم ه َّ الحشايِشي اخوَانَك اطعمَت ما ُ جزاء هذا ه َّ المحشي القطايف َصاحَب يَا يقول قايلا وَسَمعُْت شمالى وعن يَمينى عن يتسَاقط القُسطالى الموز
الخشتنانك :25aب الأصل؛ في هكذا الخشتانك من الحشايشة :25aب الحّشاشيّة 25aبه  −ب عرايس :25aب وعرائش
ص70: النفوس، نزهة سودون، ابن ماله انتبه ثم يقول وأنشد وانتشر نومه من وقام واستبشر :25aب وأنشده ، واستبشر
شيء ذلك من يرى فلم :25aب ذلك من فلم عَليْه ِ اللّٰه ُ رَحمَة مات ان الي البيتين هَذين وَانشدَ كذلك به فعل شيا المال من جمَع كلما َصار ثم
:25aب الحّشاشيّة من 25aوب الأصل في هكذا شخص المنامين هذين أحدث الذي هذا وكان :25aب الأمور هذه وكان
الحيلة 25aوب الأصل في هكذا فعُمل 25aبلبابة  −ب وكان البخل غاية في :25aب ا جّدً ً بخيلا الحشايشية من
بن علي وهذا قلت الأصل: ب22a؛ في هكذا قلت ما وأخبرني انفذ الأصل: ب25a؛ في هكذا أنفد وهو :25aب وجاءه
اتمسخر 22aب في هكذا دق أبيات من قوله وفيها منها التناول على مستعمليها ض وحرَّ والحلاوات الأطعمة مدح في أطنب لقد سودون

بقمقمة :22aب لقمقمة يقاطع :22aب تقاطع مزاح :22aب مزاج يشقي :22aب يشتفي 22aب في هكذا
شادروان

النبات قطر

الصابونية
مراطبين

مرطبان
اتمسخر

.22aوب ص44؛  −الأصل النفوس، نزهة سودون، ابن في هكذا



طامُع بعد من بالجـبر لها وإنّي *** تكسّرْت قلوب من كم وجهها على
يتواضُع تحتها رزّ صحن على *** ترافعْت قد الذي الوزّ ية وبدر
رافُع لصبري وجد فينصبني *** صحونها لنحو جزمًا الحشى ّ تجر
الأصابُع بالوفاء بشّرتْني وما *** زائد كسري قلقاس يا لمطلك

ساطُع الصحن في بالأدهان ووجهك *** حائرًا أترك الجوع ظلمات أفي
تمانُع الوشام أمّ يا منك يرى *** تزكلشْت بليّا ملوخيّا يا وليش

جامُع للوصل القوّاد ذا وصحنك *** مُشتّت شملي الأحباب مجمّعة
تنازعُ للعاملين به وطال *** والجفا الشوق عامل بقلبي أثرِت

طوالُع المأمونيات من بحلقي *** ثلاثة كبّتين كُبّا ليت فيا
شبائُع القطوع بعد وتوصله *** جوعه تطاول قلبي عن ليقصر

الملك دولة آواخر في هذا وكان الخيال، إلى استدرجني ثم الأبيات، في ذكرته ما جميع فيه وكان فامتّد بالسماط [فأمر
الضيق لشّدة النسخ في الخياطة قبل ورهبت الخياطة في الجوع من قاسيته ِمَا ل والخيال الذقن سقاعة في فرغبت جقمق، الظاهر
أكن ولم شيء في مني طمع وكان فبلعتها بندقة أعطاني بشخص وإذا أمرد وأنا وكنت أمّة، الخيال في صرت حتى والعطن

المواليا: البيتين هذين فأنشدت ، استعملتها]
خضره لونها في بندقة يوم بلعُت

حمره عليه صارت لقد عيني بياض [رايُت]
أدره بما بيتنا وخارج عابر وصرت

برّه ولا جوّه شي مبقشع ونا
والفاكهة الحلوى من يلائم وما الطيّب الأكل إلى يحتاج يستعملها من فإن مستعمليه، حرفشة في السبب وهذا [قلت:
عنده، ما جميع ينفذ حتى وحوائجه، ملبوسه من يبيع يحتاج يديّنه من يجد لم فإن يستدين، شيء معه يصّح لا فيوم والنقل،
والده له خلفه ما جميع أفنى حتى استعماله يفارق كان ما أنه الحصكفي عطيّة الشيخ عن المؤرخين بعض عن نُقِل حتى
لك ما عطيّة، ”شيخ له: فقال يعرفه، ممن الرؤساء بعض فلقيه وأهله، بلده فارق أن بعد الحرافشة مع وصار الأموال، من
:22aب و الأصل ص45؛ النفوس، نزهة سودون، ابن في هكذا لصبري وجد يخر :22aب ّ تجر بتواضع يتواضُع اللز :22aب رزّ
ابن و 22aب في هكذا وليش جايرًا :22aب حائرًا للأصابع :22aب الأصابُع بمطلك :22aب لمطلك الصبري وجد
:22bب أثرِت غَيرَى شَمَْل غبْنا ص45: النفوس، نزهة سودون، ابن للوصل القوّاد ذا ولش الأصل: ص45؛ النفوس، نزهة سودون،
الأصل ص45؛ النفوس، نزهة سودون، ابن في هكذا وتوصله كبة ليت ليا :22bب كُبّا ليت فيا للعالمين :22bب للعاملين أثرتي
فأنشدت القطن :22bب والعطن شابيع الأصل: ص45؛ النفوس، نزهة سودون، وابن 22bب في هكذا شبائُع يوصله :22bوب
يم الأصل: ص131؛ النفوس، نزهة سودون، وابن 22bب في هكذا يوم مواليا سودون بن علي سيدي المرحوم الأصل: المواليا البيتين هذين
أدره بما بيتنا قد ص131: النفوس، نزهة سودون، ابن لقد وب ص131؛  −الأصل النفوس، نزهة سودون، ابن في هكذا [رايُت]

سودون، ابن الأصل؛ في هكذا برّه ولا ونا مدره بيته الأصل: أدره؛ ما بيتنا ص131: النفوس، نزهة سودون، ابن ب22b؛ في هكذا
بره ولا جوه بنقشعشي وأنا :22bب برّه؛ ولا جوّه لا شي بقشع ما ونا ص131: النفوس، نزهة

A. Vrolijk, Bringing a laugh, pp. 16-18 أيًضا راجع ب؛ لرواية طبقًا هنا ومكانها الأصل من 71a الورقة في المواليا هذه وردت   −الأصل.



معاطاة النفس منه فطلبت يّاها، إ ألبسه صوف جندة عليه من فخلع ألبسه“، ما عندي وما قماشي ”غسلت فقال: عريان؟“،
. الوكيل] ونعم اللّٰه فحسبنا بسطه، وأحيا وباعه فتقه الجندة ّ كم إلى فعمد يبيعه، ما ولا ينفقه ما معه يجد ولم الخضراء،

البسيط): (من قصيدة من وقال
زورا ذا قلُت ما بحبّكما قلبي *** زورا منزلي زورا قطر يا موز يا

مكسورا السخن خبزي قلب تدْع ولا *** عسلًا وخْذ الحْقني بالقشطة صحن يا
تكبيرا مشكاح يا اللّٰه فكبّرِ *** حضرْت إن الجلاّب بقلاوة والسّت

مذكورا الأفاق سائر في كنَت لا *** أبدًا وغْب عنّي رْح حالوم جبن يا
مدحورا سوس يا رُْح القعر مدوّد *** غنى عنك المقليّ ففي وانقْش استحي

مجبورا] عاد منها تكسّر قد ما *** فضايلها من عُبيد ابن [حلاوة
خمرورا عاينُت وما سكرُت منها *** مخمّرة باتْت كم والعود بالمسك

/63a/
قّطورا العين دمع تقّطر منها *** فكم النبات قطر في الكنافة أمّا
له: مّر وقت وصف في قوله يعجبني الأبيات هذه حلاوة ومن

مشهورا] الناس في صايحها صار اذ *** لها فالقوام قوام من تكْن [وإن
معمورا بالأكل خلته منزل في *** حلا حين مّر لوقت الفداء دهري
مقصورا الممدود أدع أن حاولُت *** فكم فيه قصّرُت وما السماط مّد
ومجرورا منصوبًا المشوّر فيه *** عطفوا مذ الصحن برفع جزمُت وكم
ميسورا للزحف سببًا أجد ولم *** فاصلة بالضرب غدْت العصى لولا

موفورا] الفردوس في نصيبك تلقى *** عسى دعه قلب يا خوفها من [فقلُت
البسيط): (من مطلعها أخرى من وقال

لاماُت بالحلو لهم قومٌ ماَت لا *** لاماُت هّن ولامٌ ولامٌ لامٌ
رحباُت القلب في له جوع خوف من *** وردْت بمأمونية آمنُت فكم

ص50: النفوس، نزهة سودون، ابن وب27b؛ الأصل في هكذا بحبّكما سودون ابن :27bب قصيدة من معاطات :22bب معاطاة
النفوس، نزهة سودون، وابن 27bب في هكذا استحي خبز :27bوب الأصل ص50؛ النفوس، نزهة سودون، ابن في هكذا خبزي ُيحبكما
النفوس، نزهة سودون، وابن 27bب في هكذا القعر غنا :27bب غنى وانفش :27bب وانقْش استح الأصل: ص51؛
خمرورا فيها :27bب بها؛ الأصل: ص51، النفوس، نزهة سودون، ابن في هكذا منها روح :27bب رُْح القر الأصل: ص51؛

الترتيب هذا عكس نجد ولـكن ص51، النفوس، نزهة سودون، ابن في الأخيرين البيتين ترتيب هو هذا تقتيرا؛ :27bب قّطورا خمورا الأصل:
للزعف :27bب للزحف أحد :27bب أجد لدهر :27bب لوقت 27bله  −ب مّر ومن 27bوب الأصل في
في من الأصل: ص49؛ النفوس، نزهة سودون، ابن و 27bب في هكذا هّن فيه وأنشد أبيات من :27bب مطلعها أخرى من

رجفات القلب في ص49: النفوس، نزهة سودون، ابن رجفات؛ بالقلب :27bب رحباُت القلب
ابن في هكذا .27bوب ص51؛  −الأصل النفوس، نزهة سودون، ابن في هكذا F. Rosenthal, The Herb, p. 159 راجع:   −الأصل؛
ص51، النفوس، نزهة سودون، ابن في هكذا .27bوب نفسها؛  −الأصل السابقة القصيدة من الأبيات وهذه ص51، النفوس، نزهة سودون،

.27bوب بالقصيدة؛  −الأصل بيت آخر وهذا



نجماُت واللوز شفق بدا قد ما *** إذا اللازورد صحون في كأّنها
محبّاُت الأحشاء هيّجت إليه *** جلب جلاّبه من للعزيزي كم

صحناُت فاق قد سكّر من عليك *** أنا أنَت ليت يا صحنه يا حظيَت
سوداُت هّن عيون رأتْك لمّا *** فابتهجْت منفوش يا وجهك بيّضَت
شاماُت شامتْك إذ فيك كأّنها *** ارتسمْت بها أحداقي وجهك مرآة

منها:
بهجاُت وافيْت مذ القلب روضة في *** نظمْت كم المنثور السكّر حاوي يا
خيالاُت عقلي من تحاكيك أضحْت *** فلـكم اَنقشي شي أنِتي ما كنافة يا و

قطاراُت وأصحابي وأمّي أبي *** فأنا واحد بقطر افتخرُت إن
، أزمتها وقائد عذرتها أبو أنه لعلمي إلا سودون ابن الدين نور الشيخ المرحوم نظم من النبذة هذه في أستطرد ولم : قلت

البسيط): (من قوله ومنها
دعا للطعام يمًا كر يجيب قلبي *** دعا عاذلي يا بعيشكما دعا

الدجاج: وصف في ومنها
انصدعا هجرك من قلبه لمن ترثي *** لا لك ما الصحن في بدا دجاجًا يا و
شبعا ما منك صّب أحشاء ملأَت *** لو ليتك مشكاح يا بالحشو مُليَت

مرتفعا الصحنون على تبّدى مهما *** له الفؤاد يرتاح المطّجن منك
ورعا رعى ما ظلمًا فيه وعاذلي *** حمارته عقلي سبْت حمّروه مذ

بعض في متنزهًا وخرجت المفرحات من شيئًا استعملت قال: أنه وهو للأصمعي وقع ما هنا تُذكر الدجاج ذكر وعلى : قلت
القعود لي يطب فلم مأهولاً، الضيافة ودخلت مهزولًا معهم فقمت الطعام، قَراء إلى دعتني كرام بعرب أنا وإذا المفترجات،
والـكّف، بالخمسة يأكل وجعل منسف، أعلى على فجلس أنبل، البعير من وهو أقبل شاب ومعهم وفود، العرب من وجماعة إلا
الازورد الأصل: ص49؛ النفوس، نزهة سودون، وابن 27bب في هكذا اللازورد كأنه ص49: النفوس، نزهة سودون، ابن كأّنها
جلابه من :27bب جلب؛ جلابها من الأصل: ص49؛ النفوس، نزهة سودون، ابن في هكذا جلب جلاّبه من للغزيزي :27bب للعزيزي
:27bب صحنه يا للاحشاء الأصل: ص49، النفوس، نزهة سودون، ابن و 27bب في هكذا الأحشاء هيحت الأصل: هيّجت جلبت
:27bب عيون بيضت الأصل: ص49؛ النفوس، نزهة سودون، ابن و 27bب في هكذا بيّضَت صحبات :27bب صحناُت صحته يا
القصيدة من التالية الأبيات لأن ص49 النفوس، نزهة سودون، وابن 27bمنها  −ب إذا فيك كأن :27bب إذ فيك كأّنها عيونًا
العجز من أطول والصدر آنقُِشكى؛ شِى آنتى ما ص50: النفوس، نزهة سودون، ابن انتقشي؛ ما :27bب اَنقشي شي أنِتي ما نفسها السابقة
:20aب قوله ومنها ، قلت خبالات ص50: النفوس، نزهة سودون، وابن 27bب خيالاُت تحاليك :27bب تحاكيك
ترثي 20aالدجاج  −ب ومنها أبيات من الدجاج في الحنفي البشبغاوي سودون بن علي الدين نور الشيخ المرحوم وصف يعجبني و

قلت: :19bب المفترجات قلت مليت الأصل: ص46؛ النفوس، نزهة سودون، وابن 20aب في هكذا ملأَت توفي :20aب
أعلا :19bب أعلى قال المعشبات، الأراضي بعض في يتنزه فخرج المركبات من شيء الأمراء بعض أطعمه وقد للأصمعي وقع ما ويستظرف

ص46-45. النفوس، نزهة سودون، ابن راجع: الكاملة للقصيدة ص50-49. النفوس، نزهة سودون، ابن راجع: الكاملة للقصيدة



فقلت: مسحوبة، وأذيالها صوفها في يمسح أخذ مقلوبة فروة عليه وكان كراعه، من ينقط والدسم باعه، به الطعام من وثب ثم
الوافر): (من العرب أخا ”يا

رّش“ بعد من وابل أتاها *** كبش إست في بعرة كأنّك
الوافر): (من وأنشد ذكر“، والجواب أنثى ”الكلام وقال: مبحلقة، بعين إليَّ فنظر قال:

يمشي الـكبش وذاك مدلّاة *** كبش إست في بعرة كأنّك
ضيفي؟“، تكون أن لك هل العرب، أخا ”يا فقلت: ، عليَّ فأضحكهم عليه العرب أضحك أن أردت الأصمعي: قال
دجاجة“. لنا ”اصنعي لزوجتي: وقلت منزلي، إلى به وجئت فأخذته لئيم“. إلا الـكرامة يأبى ”ما فقال: أنكيه، أن وأردت
وقال: ، إليَّ ودفعها الدجاجة رأس فقطع علينا“، ”اقسم له: وقلت وزوجتي، وابنتاَي وابناَي أنا وجلست بها، وجاءت فصنعتها
العجز، فّك ثم الفخذان“. ”للابنتان وقال: الفخذين، اقتلع ثم الجناحين“، ”للولدين وقال: الجناحين خلع ثم للرأس“، ”الرأس
العشية، ”من لزوجتي: فقلت الأطراف. إلا منها يطعمنا ولم فأكلها للزائر“، والزور ”الفضلة قال: ثم للعجوز“، ”العجز وقال:
علينا“، ”اقسم له: فقلت أغلبه، لعلي نفسي: في وقلت جميعًا، وحضرنا بهم وجاءت فصنعتهم دجاجات“، خمسة لنا اصنعي
وابناك وتر، ودجاجة وزوجتك ”أنت فقال: ، الوِتْرَ» ُيحِّبُ ٌ وِتْر َ اللّٰه «ِإّنَ له: فقلت وترًا؟“، أم شفعًا /63b/ ”تريدون قال:
شفعًا؟“، تريد ”كأنك فقال: القسمة“، بهذه أرضى ”لا فقلت: وتر“، ودجاجتان وأنا وتر، ودجاجة وابنتاك وتر، ودجاجة
لا واللّٰه شفع، دجاجات وثلاث وأنا شفع، ودجاجة وابنتاك وزوجتك شفع، ودجاجة وابناك ”أنت فقال: ”نعم“، فقلت:
في أوقعني فإنه المركّبات، من شيئًا آكل بقيت لا ”واللّٰه فقلت: [المسمنات، الدجاج وأكل وغلبني القسمة!“، هذه عن أحول

. المضحكات“] هذه
لبعض به كتب ما ، بالحّداد المعروف الإسكندري الجذامي الجروي القاسم أبي ابن ظافر النصر أبي ديوان من ونقلت

المتقارب): (من أوانها غير في سباعيّة ملوخيّة لأكل يستدعيه أصدقائه
يستحّب ما اليوم لك فعندي *** تغْب لا وأخي سيّدي أيا
الزغب خضر كهيئة وجاءْت *** وقتها سبقْت ملوخيّة
درب خبير لبيب بكّفي *** تقطيعها قبل بقيْت وقد

20aبه  −ب وجئت ثأري استوفي :20aب أنكيه مدلدلة :19bب مدلّاة فنطر الأصل: فنظر بدراعه :19bب باعه به
الفخذين للابنتين :20aب الأصل؛ في هكذا الفخذان للابنتان 20aوب الأصل في هكذا الجناحين فجلست :20aب وجلست
في هكذا خمسة العيشة من الأصل: ب20a؛ في هكذا العشية من فأكلها الأصمعي قال فأكلها الذور مع :20aب والزور
ودجاجتين :20aب ودجاجتان أو :20aب أم تريد :20aب تريدون 20aبهم  −ب وجاءت خمس :20aب الأصل؛
حلت لا :20aب أحول لا وابنتاها :20aب وابنتاك قال :20aب فقال أرضى لا العرب، وذمة :20aب أرضى لا
ملوخية أكل إلى دانيال ابن الحكيم يستدعي الإسكندري الحداد ظافر وكتب :20bب أوانها ونقلت فغلبني :20aب وغلبني
وقال ص61: الحداد، ظافر ديوان فقال؛ بها ويتلطخون الرجال مع النساء ويتعاطونها يه الز إليها يضيفون سبعة الطير أصناف من فيها يجمعون سباعية
ص61: الحداد، ظافر ديوان تقطيعها قبل بقيْت وإن :20bب وقد سبت :20bب سبقْت مُلوخية أكل إلى له صديقا يستدعي

تقطيعها ل: تقطيعها. قبل بقيت ن: :3 رقم والهامش تقطيفها؛ قبَل نُّقِيَْت

قال: علي، عن َضمْرَة، بن عاصم عن إسحق أبو حّدثنا قال: عباس، بكر أبو حّدثنا قال: َيْب، كُر أبو حّدثنا هو: الكامل نصه حسن حديث من جزء هذا
الترمذي، القُرآِن»، أهَل يا فَأْوتِرُوا الوِتْرَ، ُيحِّبُ ٌ وِتْر َ اللّٰه «إّنَ وقال: وسلّم، عليه اللّٰه صلّى اللّٰه رسول َسّنَ ولـكن المكتوبة، كصلاتكم ِبحَتْم ليس الوتر
A. J. Wensinck, J. P. Mensing, Concordance, vol. 7, p. 127 أيًضا: راجع 453؛ الرقم أو ص470 ج1، الترمذي)، (سنن الـكبير الجامع
تاريخ يذكر لم الفاطمي العصر من مصري شاعر وهو: A. Ghersetti, La division , pp. 15-33 راجع: القصة هذه روايات لجميع   −الأصل،
ديوان إلى مقدمة النصار، حسين راجع: 529هـ/1135مـ، سنة وتوفي مـ، عشر هـ/الحادي الخامس القرن من الثاني النصف أوائل في ولد ولعله مولده

ص(ز)-(و). الحداد، ظافر



المحّب قلب الصّد غادر كما *** المدى حدود غادرْتها وقد
الـكبب وصفر الدجاج ودهن *** الحمام بفراخ أحكمْت وقد

الذهب الصيرفي حرّر كما *** تركيبها تحرّر أن إلى
سبب إليها لعيب فليس *** هدْت حتّى النضج وكمّلها

مرتقب ملتفت قدومك *** إلى فكّل إلينا فبادْر
الأدب أهل روضة لأنّك *** الجمال ّ إلا بك قصدنا وما

الأسمطة من وفيه فرح إلى فدخل استعملها، إذا ّ إلا الغِناء ُيجيد [لا أنه المغني تقلية عن ُيحكى ما يفة الظر النكت ومن
مرض حتى] الهوى ولفحه عينيه في قدحت وقد العاقبة، يخشى لا من أكل يأكل فصار غيرها، في يوجد لا ما المفتخرة
مدفونة“، تصير أن أخوفني ”ما فقال: تقلية؟“، يا حالك ”كيف له: فقال الصاحب، ابن الدين بدر فعاده الموت، على وأشرف

تاب]. [وفيها
السريع): (من فيه نحن عمّا خارجًا كان وإن والرقباء، الحّساد ذمّ في الوردي ابن زين الشيخ قول هنا ألطف وما

مضمونه الشهوات كانْت لو *** جمعهما أودّ شهوتان لي
مدفونه الرقباء ومفاصل *** مدقّقة حّساد أرقاب

ديوان المحّب قلب ُ الصبر غادر ص61: الحداد، ظافر ديوان الصب؛ غادر :20bب الأصل؛ في هكذا الصّد غادر المرى :20bب المدى
فكّل لغيب :20bب لعيب وصفو :20bب و الأصل ص61؛ الحداد، ظافر ديوان في هكذا وصفر ُمحِّب قَلْبا ص61: الحداد، ظافر

الغزولي، السرور؛ منازل في البدور مطالع صاحب ونقل :21aب ُيحكى ما ومن فكُْل الأصل: ص61؛ الحداد، ظافر ديوان في هكذا
المغنى تقلية ابن مرض ص370: ج2، البدور، مطالع الغزولي، ثقيلية؛ :21aب ثقلية؛ الأصل: تقلية نادرة: ص370: ج2، البدور، مطالع
فجاء ص370: ج2، البدور، مطالع الغزولي، الصاحب؛ بن محمد الدين بدر فعاده :21aب الصاحب ابن فعاده الغني :21aب الغِناء
الغزولي، ثقيلية؛ يا حالك كيف :21bب ثقلية؛ يا حالك كيف الأصل: تقلية؟“ يا حالك ”كيف 21aله  −ب يعوده الصاحب ابن إليه
[وفيها تبقى ص370: ج2، البدور، مطالع الغزولي، تكون؛ أن :21bب تصير أن التقلية حال ايش ص370: ج2، البدور، مطالع
محاسن يادة بز المعنى هذا ضمن ما ألطف وما قلت :21bب الوردي ألطف وما ص370. ج2، البدور، مطالع الغزولي، تاب]  −الأصل؛
أحب ص370: ج2، البدور، مطالع والغزولي، ص228 الوردي، ابن ديوان الوردي، بن الدين زين أودّ الوردي بن عمر الدين زين الشيخ
ج2، البدور، مطالع الغزولي، عذالي؛ أعناق ص228: الوردي، ابن ديوان الوردي، ابن الدين زين حسادي؛ أرقاب :21bب حّساد أرقاب

عذالي أكباد ص370:
أنه المغني تقلية تقلية

ثقلية ثقيلية
تقلية ية تور

التقلية حال ايش
نقيلة النقيلية حال كيف مدفونة

مدفونة دفن
مدفونه الرقباء ومفاصل *** مدقّقة

مدققة مدفونة
مدقة

الوردي، ابن الدين زين الحلبي المعري الفوارس أبي ابن محمد ابن عمر ابن المظفر ابن عمر وهو: ص370. ج2، البدور، مطالع والغزولي،   −الأصل
ص310-309. ج5، اللامع، الضوء السخاوي، راجع: 749هـ/1349مـ، سنة الطاعون بسبب توفي



وحشاها النواجي الدين شمس الشيخ المرحوم المدققة هذه واستعمل الوردي ابن عمر زين الشيخ موائد على تطّفل وممن
الرجز): مجزوء (من طباخ في

معرقه منه الصدغ وواو حلو *** قوامه مزاج طبّاخًا أهواه
مدقّقه عليه حّسادي ورقاب *** مغمومة به عّذالي فنفوس

المجتّث): (من عاشوراء حبوب في قوله المعمار
عصبه عاشور يوم في *** عيالي إليّ قاموا
حبّه أملك ولسُت *** حبوبًا نريد قالوا

فاللوقة: والجنان. والعمى باللوقة عاهات: بثلاث يتبلون السنة في إنهم مصر فقراء من مستعمليها في بعضهم قال [ولهذا
الأخضر قشره يلقى و فيه ما يأكل فإنه الفول أيّام والعمى: فكيه، وألوق عينيه غمّض الطيبة من تجده فإنك القصب أيّام
في تفرقع ويده فيه في الأولى الحمصة يضع و بيديه الغمر يأخذ فإنه الملى أيّام والجنان: ملآن، أنه يتوهّم ثانيًا يجّسه ثم الريّان
العراقيّ القصب ولا المصرّي التين ولا العليمّي الفستق على لهم قدرة لا هؤلاء مثل فإن عينيه. الثالثة على لعبت وقد الثانية

ذلك. وغير ُليّ الدرب الذبيب ولا
مقابلين فقعدوا قصب معصرة إلى ونزلوا استعملوها اثنان أن الدمايطة، بعض لي حكاه ما هنا تذكّرت القصب ذكر وعلى
ينظران أن غير من بعضهما حسن يسمعون وصاروا بينهما التفل حجب حتى قدامهما ويتفلان يمّصان زالا ولا البعض بعضهما

. البعض] بعضهما إلى
له يوم كل فكان القصب بحراسة ورضي يفارقها لا كان أنه وفقره، فضله مع القيرواني ابن عليّ الشريف عن ومنقول

المواليا: البيتين هذين فأنشدهم ذلك، في فعّدلوه الخـبز مع كرشة والباقي الحشيش حّق منه يجعل نقرة بستة ربع
اترْكها قلبك ٺتعب الحشيشة قالوا

وتفركها تحمّصها ديم انت فما
تدركها ليس معينى فيها فقلُت
حرّكها الوهم لـكزها لو عقولـكم

الرجز): (من بقوله نباتة ابن الدين جمال الشيخ وتلّطف
وأوغلْت حاجاتها وكثّرْت *** قُدره طبيخ من أريد قالْت

النواجي محمد الدين شمس :21bب طباخ في الدين شمس موائده :21bب الوردي ابن عمر زين الشيخ موائد و :21bب وممن
أيّام اللّٰه رحمه الاقتار في المعمار قول ومنه :23bب عاشوراء المعمار غزالي :21bب عّذالي نقلت خطه ومن طبّاخ في وجعلها
وصاروا 23bب في هكذا فقعدوا 23bب في هكذا ونزلوا أن 23bب في هكذا الذبيب الملانة أيام :23bب الملى
القيروان[ي] بن عليّ الشريف الأديب :71bالأصل المواليا ومنقول 23bب في هكذا ينظران أن 23bب في هكذا يسمعون
بقوله وتلّطف دايم :23bب الأصل؛ في هكذا ديم كبدك :23bب قلبك الخـبر مع :23bب الخـبز مع مواليا

اللّٰه رحمه وأبدع نباتة ابن محمد الدين جمال الشيخ قول يعجبني و :23bب
الملى أيّام

العقيان، نظم السيوطي، راجع: 859هـ/1455مـ، عام وتوفي 788هـ/1386مـ عام ولد النواجي، الدين شمس عثمان ابن عليّ ابن حسن ابن محمد وهو:
الحلبيّ.  −الأصل. الفستق أنواع من نوع وهو .22 ط، المعمار، ديوان المعمار، الدين برهان أيًضا: راجع ص144.



غلْت النّار تمسّها أن قبل من *** ستّنا يا قِدرةٌ هذي فقلُت
الوافر): (من لمؤلفه

فيَضا لينال وجهه تبيّض *** نظيف قدر لها ية وجار
وبيَضا لحمًا رأْت إن وترقد *** باجتهاد التغالي إلى تقوم

المتقارب): (من طبيخه في الماء كثرة في قوله الوراق السراج لمع كتاب من ونقلت
الغرَق فيها السفن على يخاف *** العيال لأجل طبيخي وقدر

طرَق من بضائرنا فليس *** زير كوز تزد طار زاد وإن
مرَق حتّى يادة الز بتلك *** الطبيخ منّي ّ ضج مّرة وكم

احترَق السراج بنار يُقال *** أّن النيل من لغرقي وخفُت
الرجز): مجزوء (من النار على تشوي دجاجة في المُِشّد الدين سيف

ْج الوه من كالورد حمراء *** شحمها من صفراء دجاجة
نارنج فوق من أترجة *** تحتها من والجمر كأّنها

الرجز): مجزوء (من الشوربا وصف في نباتة ابن الدين جمال الشيخ قول ألطف وما
المعجب الطعام منك سيّدي يا *** فحبّذا الشوربا إليّ جاءْت

المشورب الأسد يُقال كما *** أنا فها قوّة جسمي أفاد
جمال القاضي إلى أرسلها رسالة المالـكي /64a/ المخزومي الدماميني ابن الدين بدر الشيخ العلامة خط من ونقلت قال:
مغنى عند الوقوف من وجرت القلوب، حبّات فيها غُرست التي الأرض يقبل منها خرافًا له أهدى وقد خلاص ابن الدين
وقّطرت ولحمًا، دمًا له مدحها وصيّرت شحمًا، المملوك قلب ملأت التي خرفانه وصول وينهي أسلوب، أجمل على الـكرم
الأدهان، كثرة من البلادة حدثت إذا يدع ولا التيس من أبلد دهنها بكثرة وتركتْه القرنان، الحسود مرارة ورودها بحلاوة
هذه : 34b ،2352 رقم (ث1)، إسطنبول الثالث، أحمد مكتبة مخطوطة الرقيق)، (سوق نباتة ابن ديوان المصري، نباتة ابن هدي؛ :23bب هذي
350b: المنتخب، الوراق، السراج الاتفاق؛ قلة في الوراق السراج قول ألطف وما :23aب طبيخه في ونقلت تبيص الأصل: تبيّض
:23bب الطبيخ كور ترد :23bب كوز تزد منها :23bب فيها الصحاب :23bب العيال طبيخه في الماء كثرة في وقال
الأمير قول منه وأحسن :20bب النار على سيف في :23bوب الأصل 350b، المنتخب، الوراق، السراج في هكذا من للطبيخ
ص370: ج2، البدور، مطالع الغزولي، النار؛ على تشوى ً دجاجة يشبه وله ص69: المشد، الدين سيف ديوان تشوى؛ دجاجة في المشد الدين سيف
محمد الدين جمال الشيخ قول الطباخ ينشد :19bب الشوربا ألطف وما سمراء :20bب حمراء ية مشو دجاجة في المشد الدين سيف
خرافًا له ونقلت قال: الأسود :19bب الأسد جهتي :19bب جسمي حبذا يا :19bب فحبّذا اللّٰه رحمه نباتة ابن
يوسف الدين جمال القاضي إليه أرسل وقد اللّٰه رحمه المالـكي المخزومي الدماميني محمد الدين بدر الشيخ العلامة خط من نقلت ما يعجبني و :21aب منها

خرفاته :21aب خرفانه الـكرم معنى الوقوف من وحوت :21aب الـكرم مغنى عند الوقوف من وجرت خرافًا خلاص ابن
الوراق السراج ولمع 691هـ/1296مـ. سنة وتوفي 615هـ/1219مـ سنة ولد المصري، الوراق الحسن ابن محمد ابن عمر الدين سراج وهو:   −ب.
الوفيات، فوات الـكتبي، شاكر ابن راجع: 764هـ/1363مـ)، (ت الصفدي أيبك ابن خليل 747هـ/1346مـ سنة في ألفه ديوانه من منتخب اسم فهو
مخطوطة المصري، الوراق الحسن ابن محمد ابن عمر الدين سراج الكامل البليغ الفاضل الأديب شعر منتخب الوراق، الدين سراج ص146-140؛ ج3،
قزل ابن الدين سابق ابن عمر ابن علي وهو: المخطوطة. هذه على الإطلاع من نتمكن لم ولـكننا 350b، إسطنبول، صوفية، آية مكتبة ،2948/6 رقم
عمر ابن محمد الدين بدر وهو: ص41-9. المشد، الدين سيف ديوان المشد، راجع: 602هـ/1206مـ-656هـ/1258مـ، المشد، الدين سيف التركماني

ص129-128. ج15، الزاهرة، النجوم بردي، تغري ابن راجع: 828هـ/1425م، سنة توفي الإسكندري، المالـكي المخزومي الدماميني بكر أبي ابن



الكامل): (من أقول وفيها والحمل؟ الجدى فما والطرف، القلب في منازلها وسمت واختبل، الحسود لأجلها خرف خرافًا بها أكرم
الأوصاف محاسن تحوز وافْت *** وقد بها سمحَت خرفان للّٰه
أطراف من جاء لخـير فاعجْب *** مسرّة بخـير جاءْت أطرافها

البسيط): (من أيًضا وقلت
قرنان الأعداء من كبش برغم *** محاسنها تزهو لي خرافك أتْت

شاتان ذاك في تنتطْح ولم خوف *** من يذبح كان خروف ابن عابها لو
صفاتها حصر الجزّار أراد ولو أحصاها، لما محاسنها عّد الشوّاء محاسن رام ولو بعصاها، الجوزاء لنقطته الراعي مدحها ولو
إلا يمكن فلا وبالجملة الأدب، أهل ديوان من اسمه وُكشط وهرب ثيابه من وانسلخ مقاطيعه عليه وبارت صوفه لنتف

ية. بدر فإنها للمملوك فأهداها المناسبة لمولانا قعدت التي والخرفان يّة، السر الهدية هذه وصف عن بالعجز الاعتراف
الرجز): مجزوء (من أفاد ثم وأجاد، الـكروش أكل في قوله عند الحمّامي النصير ظرف ولقد

فطن وفيه ذوق أخو وهو *** كرشة آكلًا شخًصا رأيُت
الوطن حّب الإيمان من قلُت *** لها ا ًّ محب زلُت ما وقال

الخفيف): (من فقال غانم ابن الدين شهاب أخذه
الإتقان غاية في اتقنوها *** كروًشا لأكل اللائمي أّيها

الإيمان علائم من وطني *** فحبّي الـكروش على تلمني لا
الفقراء مع فكيف لأحبابه، ولا لإخوانه ولا أصحابه من لأحد بلبابة يسمح يكاد لا مستعملها أن وتقرّر تقّدم وقد [قلت،
عليه هجم حضر فلما الغداء فطلب العينان منه أحمرت الأعيان بعض أن حتى الاضطرار هذا إلى ألجأهم الذي وما والإقتار
وراء أقف هذا، ”يا وقال: فرة، الّسُ على أذياله وأرخى يديه، [...] إلى وأدخل قدميه، على نهض به أحّس فلما الناس بعض

بخوري!“. عليّ تقطع ولا الباب
فقالوا الرطب، ببيّاع وإذا النيل جنب على [و]جلسوا وطلعوا استعملوها الحسبة بيت رسل من جماعة من ألطف وهذا
كذبة“، يكذب مَن إلا يأكلها ”لا فقالوا: رطبة، منهم فضل أن إلى بالدور فأكلوها فأعطاهم رطب“، قوطة ”أعطينا له:
وعُلقت [و]كسّرها، يده من وفركها آخر عليه فقوى الرطبة تلك وأخذ بينهم من شخص فهمز الـكذب، قوارير بينهم فدارت
القرآن بنّص صاروا حتى المعصيّة من ارتكبوه ما كفاهم ما أو العظيم، العلى باللّٰه إلا قوّة ولا حول فلا عنقه، في الحال في
تزهو وأجاد وقال :21aبب أيًضا وقلت لحـير :21aب لخـير بحـير :21aب بخـير أخرف خراف :21aب خرف خرافًا

اللّٰه رحمه الحمامي النصير يقول وفيه :24aب أفاد ولقد اتسلح :21aب وانسلخ الداعي :21aب الراعي تزهوا :21aب
فوات الـكتبي، شاكر وابن ص339 ج1، العصر، أعيان والصفدي، ص66 ج27، بالوفيات، الوافي والصفدي، الأصل في هكذا كرشة آكلًا
فقال أخذه اخوا :24aب أخو كرشة أكل قد لعله الورقة: جانب في تعليق يوجد 24aب في ص129-130؛ ج1، الوفيات،

ج8، بالوفيات، الوافي الصفدي، لأكل؛ اللائم الأصل: ،24aب في هكذا لأكل اللائمي غانم بن أحمد الدين شهاب قول يضارعه و :24aب
شاكر ابن علائم من لأكلي اللّائمي ص129: ج1، الوفيات، فوات الـكتبي، شاكر وابن ص339 ج1، العصر، أعيان والصفدي، ص16

ارخا :24aب وأرخى عبر تكون: وقد ،24aب في واضح غير [...] دلائل من ص129: ج1، الوفيات، فوات الـكتبي،
الصفدي، ص503-504؛ ج5، العصر، أعيان الصفدي، راجع: 609هـ/1212مـ-704هـ/1304مـ، الحمّامي، المناوي علي أحمد ابن النصير وهو:
الصفدي، راجع: 650هـ/1252مـ-737هـ/1336مـ، غانم، الشيخ القدوة بنت ابن سليمان ابن محمد ابن أحمد وهو: ص64. ج27، بالوفيات، الوافي

ص128-127. ج1، الوفيات، فوات الـكتبي، شاكر ابن ص333؛ ج1، العصر، أعيان الصفدي، ص14؛ ج8، بالوفيات، الوافي



فلا الجناية، هذه من أبلغ جناية وأّي المصيبة، هذه من أعظم مصيبة فأّي ، ْحِت﴾ لِلّسُ الُونَ َأكَّ كَذِِب ـْ لِل اعُونَ َّ ﴿سَم العظيم:
. والشرور] المحن هذه مثل أحدث الذي السرور هذا من بأعظم الشيطان يسرّ

المجتّث): (من وله لنا اللّٰه غفر شخص، لسان على البدري ومصنفه مؤلفه وقال
مّسا والجوع خلّان *** يومًا يه الز في صبحُت

وخّسا ببقل وذا *** ذا لي جاد بفولة
من يكون مَن إلا يستعملها ”لا قال: كتابه، في قرّره فيما القنبية المدائح في الأدبية السوانح صاحب يخالف مما كلّه [وهذا

. الأكياس“] ذوي الأكياس
إلى نزل لمّا أنه المصرية، بالديار الشريف الإنشاء كتاب أعيان عين ، الخراط ابن الدين زين القاضي المرحوم عن [وُيحكى
الخراط ابن محمد [رأى] بالوادي ين مارّ هم فبينما بالربوة، عزومة إخوانه بعض له عمل الشريف المهّم في المحروسة دمشق
(من ارتجالًا وأنشد فرسه، رأس فجّس يسرد وهو عينه في قدحت وقد ماء، ير خر بحذاء ظل في جالس الأثواب نظيف شخًصا

يل): الطو
الفرد بالأخضر الهّم جيش يطارد *** طرفه ّ واحمر بحّشاش مررُت

السرد محكمة خضراء مسابقة *** يتّقي الهّم يرمه أن بأسهمه
وننبسط معنا أخذه من بّد ”لا الخراط: ابن فقال خليع، يع خر وهو مُهنّا له يقال يسرد الذي هذا إن بعض: له فقال
الحاضرين قّدام يبلعها وأخذ طابة فقتل بلعه، في يسعي مُهنّا أخذ الربوة في نزلوا أن وبمجرّد صحبتهم، وأخذوه عليه فقوّلوا بخراعه“،

يل): الطو (من مرتجلًا فيه الخراط ابن فأنشد ، وتمخلع]
إخضارها لاح الرمّان شجر حكت *** طابة نصف كّفه في صاحب لنا

جلّنارها عينه في لنا فبان *** بلعها بعد ساعة عليه صبرنا
أرطال، عشرة ”يأكل بعضهم: فقال رطلاً؟“، المشمش، هذا من تأكل كم مُهنّا، ”يا له: فقالوا حموّي، مشمش بهم ّ [فمر
دمشقي، قنطار ربع فجاءت فقنّبوها المشمش“، من معه ما جميع آكل الوكالة، هذه من ”عزلتك مُهنّا: له فقال وكيله!“، وأنا

مواليا: وسن بن عليّ الأديب [قول] وأنشد] عليه، أكل السماط حضر ولما بحبّها تنّقل ثم جميعها، فأكلها
كول والحشيشة ديم مسرّتك داوْم

الـكجكول ملا البنكا من واشرْب لعلّها
قول لـكّفك سّفك في لاّحيك ّ لح وان
مسطول وانا تُفّجعني كم سيّدي اي

فجلس :21bب فجّس 21bب في هكذا جالس يتفل :24bب ببقل وقال :72aالأصل ب24a-b؛ في هكذا وله وقال
اخضرارها، :22aب اختضارها؛ 71b: الأصل إخضارها الخراط ابن العلامة 61b: الأصل ب21b-22a؛ في هكذا مرتجلًا فأنشد

لطها :22aب لعلّها دايمًا :22aب ديم البحر ليستقيم ذكرناه وما

سليمان، ابن محمد ابن الرحمن عبد وهو: .F  −الأصل. Rosenthal, The Herb, p. 79 أيًضا: راجع 42.  −الأصل؛ الآية المائدة، سورة
بردي، تغري ابن راجع: 840-777هـ/1375-1436مـ، القاهرة، يل نز الخراط بابن الشهير الحلبي، الَأصل الحموي الشافعي المروزي الدين زين الشيخ
The Herb, p. 61 راجع: ص205-206.  −الأصل.  −الأصل. ج15، الزاهرة، النجوم بردي، تغري ابن ص213-222؛ ج7، المنهل،

F. Rosenthal,



فصل
المَسرّات لأنواع الجالبة الحلاوات وصف في

الفوائد، كثرة مع والمنقول المعقول علمي في منّقحة دروًسا فيها ويبدي يستعملها كان أنه الحنفي مسلم الشيخ عن [وُيحكى
يه، ز قرون بعض منها فسقط الطلبة بين وانفردت رأسه على من عمامته فسقطت فسرد بالبرقوقية بالدرس يوم ذات هو فبينما
”دعهم فقال: ”لا“، فقال: شيئًا“، يستعمل ”حشيش وقال: الشيخ فلقطهم هذا؟“، ”ما عليه: تجرّئ وقد الطلبة بعض له فقال

عمامته. طيّة في ووضعهم يستعملهم“، لمن
على لبن في قوله تميم ابن وقال] فأنشد الشهية، مآكل من شيء عليه يقّدم لا بحيث والتمر اللبن استعمال من مكثر وكان

الرجز): (من تمر
الرطب بأنواع حسنًا لنا يزهي *** بكرة أتانا لبن حبّذا يا

ذهب من نجوم فيها أشرقْت قد *** فّضة من سماء أهدى فكإنّما
إعرابه أن واتفق البردة، أبيات في عليه يعرب الطلبة بعض وكان محمرّة وعينيه أصبح أنه الحنفي] [مسلم عن [ومشهور
كثير عرب ولد ولـكن عيناي؟ من عليك ”ايش له: فقال ، همتا“ اكففا قلت إن لعينيك ”فما البوصيري: قول اليوم ذلك في

شيئًا“. أقربك بقيت فما قْم الفضول!
القصرين“، ببين البرقوقية مدرسة إلى ”أوصلهم لبائعهم: وقال يله، زو باب في جائز وهو دجاجًا اشترى أنه لطائفه ومن
للمسلمين“، كلها المدرسة اللّٰه، سبحان ”يا الدجاج: صاحب فقال مسلم“، بيت ”قْل فقال: مَن؟“، اسم عن ”أسأل له: فقال

أنا!“. إلا مسلم فيها ما ”تكذب له: فقال
المنصورّي البيمارستان باب على التي القرنة في ويجلس عليها يزيد لا يه ز قرنة يستعمل كان أنه التقدوسي نجا عن وُيحكى
بستة قيصر ابن عند من الممّسكة المبّخرة المرشوشة العقدة من مصري حلوى رطل عليها ويُستعمل ية، زاو بعضهم سمّيها الذي
سُمّي حتى وشتاء صيفًا سنينًا ذلك على وواظب والعقد الحّل صاحب جاءه ولو عقدة، لأحد منها يطعم لا نقرة، وثلاثين

الخفيف): مجزوء (من والأشعار التاريخ في ومَشاركة فضيلة له وكان وأدركته قلت: بالقرني،
بجنينة ينة قُر *** في نزله ومالع

قرينة] في مسلجيًا *** يجلس ّ ثم يبلعها
المنسرح): (من البسندود في ِحّكِينا ابن

كافور النقاء في كأّنها *** مدوّرة هّشة أقرصة
دنانير فوقها دراهم *** مطبقة الصحاف في كأّنها

الغزولي، لبن وتمر لبأ في تميم ابن وقال ص373: ج2، البدور، مطالع الغزولي، تمر  −ب؛ ابن المواكيل :28bب في مآكل
الذي فضة سماء ص373: ج2، البدور، مطالع الغزولي، فّضة من سماء أتا :28bب أتانا لبأ ص373: ج2، البدور، مطالع

وواضب :28bب وواظب 28bب في هكذا
شاكر ابن راجع: 684هـ/1285مـ، سنة توفي الإسعردي، تميم بابن المعروف علي ابن يعقوب ابن محمد اللّٰه عبد أبو الدين مجـير وهو:   −الأصل.
ص13.  −الأصل. البردة، البوصيري، راجع: ص154-148. ج5، بالوفيات، الوافي الصفدي، ص54-62؛ ج4، الوفيات، فوات الـكتبي،
العمري، ص319؛ ج1، الوفيات، فوات الـكتبي، شاكر ابن راجع: 528هـ/1134مـ، سنة توفي البغدادي، ينا ِحّكِ أحمد ابن الحسن محمد أبو وهو:
88r. الموائد، يع تنو في الفوائد كنز راجع: صغيرة، أقراص هيئة على شكلها يات الحلو أنواع من نوع والبسندود ص11؛ ج16، الأبصار، مسالك

المقطوع. هذا مؤلف ص398 ج2، البدور، مطالع الغزولي، يذكر لم   −ب؛



: ُلبة الح حلاوة في مواليا بركة ابن الدين شهاب
مال قد وبي حمْله الدوا حمَلني لقد

الامال غاية حُلْبَه بيّاع لنحو
عمّال وانا عندو حّطني مذ فقلُت
الحمّال حّطني هوني ذنب انا لي ما

يل): الطو (من مضمنًا العسل في قوله البارزي ابن الصدري المقر
صبرَا وصله عن واللّٰه يستطْع فلم *** عندنا المصاطيل بعض ً عسلا رأى

الخضرَا كتيبته في زحفًا جاء فقد *** يردّه شجاع هل لصحبي فقلُت
يل): الطو (من الزلابية في قوله الوراق السراج

عنّي لها صّد بعد عنّي صّد وإن *** لعاذلي خلافًا تقلي التي أحّب
الطعن من يومًا ذاك مع سلمْت وما *** أصبحْت النار على أجلي من هي وها

يل): الطو (من القطائف في النُباتي القطر كتاب من ونقلت
المنى غاية يا الفطر طعام عُقيب *** بصحنه الغلام جاء وقد أقول

الـكنى من ودعني أهوى من باسم وبحْ *** قطائف صحن جاء لي قْل بعيشك
الكامل): (من حجر ابن الدين نور القاضي إلى القيراطي الدين برهان الشيخ وكتب

عطاء عن الصحيحة مكارمك يروى *** يزْل لم ضيفك الدين نور مولاي
ف القطائـ صدق بمنكر وليس بفمي *** حلاوة الكبار قطائفك صدقْت

يل): الطو (من التضمين بديع مع قوله يعجبني و
يحلو ما لنفسك فاخترْ تخـيّرها *** بقطائف الثنا زهر نطقْت لقد

/64b/
ٺتلو ألسن حّدثكم إّن فكلي *** مرسلي مدائح منّي اسمعوا تقول

أنشئْ، له: فقالوا الحلبة، بائع على ووقف رفاقه ترك وقد بركة، بن أحمد الدين شهاب الأديب حبيبنا قول ألطف وما :25aب ُلبة الح شهاب
هكذا المصاطيل البارزي ابن اللّٰه هبة الدين صدر القاضي تضمينه في وأنشدني :19bب مضمنًا المقر المواليا البيتين هذين فأنشدهم
ديوان قلي؛ الأصل: ص396؛ ج2، البدور، مطالع الغزولي، في هكذا لي قْل كثيبته :19bب كتيبته مساطيل :19bب الأصل؛ في
الكنا الأصل: ص396؛ ج2، البدور، مطالع الغزولي، في هكذا الـكنى البحر ليستقيم ذكرناه وما قل، 193a: ث1، الرقيق)، (سوق نباتة ابن
والد حجر ابن الدين نور القاضي إلى بها وكتب القيراطي الدين برهان الشيخ وقال ص396: ج2، البدور، مطالع الغزولي، حجر ابن وكتب

الأصل في هكذا ألسن حّدثكم فكلي اللّٰه رحمهم الدين شهاب القاضي سيدنا

اللّٰه عبد ابن براهيم إ وهو: باريس. مخطوطة النباتي، والقطر ب25a.  −ب.  −ب من البيت هذا سقط 10r. 9v، الفوائد، كنز راجع:
بالقيراطي الشهير يفي الطر الطائي الدين شرف المسلمين مفتي ابن الدين برهان العلامة العالم الإمام الشيخ شادي، ابن نجم ابن مظفر ابن عسكر ابن محمد ابن

الهامش.  −ب. في والفاء ب؛ ص95-89. ج1، المنهل، بردي، تغري ابن راجع: 726هـ/1325مـ-781هـ/1379مـ، المصري،



الكامل): مجزوء (من بقطائف وعده فيمن الحجازي الدين شهاب العلامة
القطائف ننتظر ونحن *** ساهرين حيارى بتنا
طائف ألَق لم بسوقهم *** البائعين التمسُت حتّى

يل): الطو (من الصفدي
بالقطر تنبت قد روض زهر حكت *** التي قطائفك من صحن أتاني
ذرّ أبي عن بي يروى وسكّرها *** حديثها حلو صدقَت إن غروَ فلا

يل): الطو (من التضمين حلاوة مع نباتة ابن الدين جمال الشيخ
قطر لها النبات القطر من قطائف *** أقلّها من التي نعماك اللّٰه رعى

القطر بلّله العصفور انتفض كما *** فرحة فاهتزّ كّفي لها أمّد
جندته قلع جاءه فلما أصحابه، بعض عند إلى وتوجّه بزائد استعملها أنه غانم ابن الدين شهاب الشيخ عن تحكى لطيفة
حبات سبع إلا فيه يجد لم كشفه فلما مغطى، كبير بصحن جاءه ثم العبث، سبيل على وخبّأها الجندة صاحبه فأخذ واطمأّن،
آخر، بشيء يأته لم أكلها فلما زدناك“، استطبتها وإن ”كُْل له: فقال هذا؟“، ما ”ويحك فقال: الصغر، غاية في القطائف من
قدح وقد فقال أكلتها“، التي القطائف ثمن ”أخذتها له: فقال عنها فسأل جندته يجد لم لينصرف قام فلما بالانصراف أمره ثم

الرجز): مجزوء (من بفكره يه الز
لقم سبع بيته في *** ضيّفني للذي قْل

؟ بكم الرطل على هذا *** جندتي أخذ ورام
يل): الطو (من الكنافة في القيراطي

خضر فستقها فوق من وأرجاؤها *** ببياضها أزهرْت قد كنافتنا
القطر بأقطارك منهلًا زال ولا *** دائمًا كنافة يا لي اسلمي فقلُت

وهي غدت :397 ص ،2 ج البدور، مطالع الغزولي، زهر حكت الصفدي الصلاح ص397: ج2، البدور، مطالع الغزولي، الصفدي
الأصل: 397؛ ص ،2 ج البدور، مطالع الغزولي، في هكذا حديثها نبت الأصل: ص397؛ ج2، البدور، مطالع الغزولي، في هكذا تنبت
البدور، مطالع الغزولي، الأصل؛ في هكذا يروى وسكره الأصل: 397؛ ص ،2 ج البدور، مطالع الغزولي، في هكذا وسكّرها حديثه
المصري، نباتة ابن ديوان أقلّها رعى لي :397 ص ،2 ج البدور، مطالع الغزولي، الأصل؛ في هكذا بي يه يرو :397 ص ،2 ج
قطايف : 91a ث1، الرقيق)، (سوق نباتة ابن ديوان قطر قطائف مكارما القضاة قاضي من اللّٰه رعى : 35b (مو)، موصل مخطوطة
المصري، نباتة ابن ديوان نشر؛ لها النوال طي في قطائف : 110a (ث2)، الثالث أحمد مكتبة الرقيق)، (سوق نباتة ابن ديوان بحر؛ لها الندي قطر من
قطر لها النبات قطر من قطايف ص398: ج2، السرور، مطالع والغزولي، الأصل الدهر؛ شفها ما بعد من حالتي رعت : 35b (مو)، موصل مخطوطة
ضعفي على تجود : 35b مو، المصري، نباتة ابن ديوان فرحة؛ فيهتزّ كفي لها أمد : 91a ث2، الرقيق)، (سوق نباتة ابن ديوان فرحة أمّد

مغطا الأصل: مغطى نحوها فاهتز
خامسًا أو رابعًا كان إنه قيل محمد، أصحاب أوائل من وهو هـ/652مـ، 32 سنة توفي الكناني، الغفاري ُجنَادة بن ُجنْدُب ذرّ أبو وهو:   −ب.  −ب؛
أبي عن يعلى، بن أمية أبو أخبرنا قال: هارون بن يزيد أخبرنا ”قال: مريم: بن بعيسى فضلاؤه تشبه حتى بصدقه مشهورًا وكان الإسلام أدركوا لمن
َأبِي مِْن َأْصدََق ٍ لَهْجَة ذِي عَلَى ُ الْغَبْرَاء ِت َّ َأقَل وَلَا اْلخَضْرَاءُ، ِت َّ َأَظل «مَا وسلم: عليه اللّٰه صلى اللّٰه رسول قال قال: هريرة أبي عن الأعرج، عن الزناد،
2, p. 39 و ص228 ج4، الـكبرى، الطبقات البغدادي، سعد ابن راجع: ذَرٍّ»، َأبِي ِإلَى ْ فَلْيَنْظُر يَمَ، مَْر ابِْن عِيسَى تَوَاَضِع ِإلَى َ يَنْظُر َأْن ُ ه سَرَّ مَْن ذَرٍّ،
.J  −ب. Robson, ABŪ DHARR, dans EI2, vol. 1, pp. 114-115 و A. J. Wensinck, J. P. Mensing, Concordance, vol.

ب.  −ب.



عن يُغني ما فكره جواهر من استخرجه الذي سودون ابن عليّ سيدي المرحوم والجّد الهزل شيخ قول الكنافة في ونقلت
في أبيات من قوله فمنه العبوس، ومضحك النفوس بــنزهة المسمّى: كتابه فليطالع ذكرته ما تحقيق أراد ومن المكنون، الدرّ

الوافر): (من وهي وصفها،
الصحون في الكنافة من تمّد *** خيوط عقلي خبّلْت كم بها
قّطروني أي بإصبعي أشير *** أبقى القطر عليها سكبوا إّن
يل): الطو (من قطرًا يستهدي الجزّار الحسين أبو وكتب

والبحرَا الغيث أخجل قد براحته *** كّفه جوّد الذي الدين علم أيا
القطرَا راحتك سحب من لها لأرجو *** إنّني الكنافة أرض أمحلْت لئّن

البسيط): (من يستهدي نباتة ابن
صيامي في الحلو عن عجزي *** أشكو القضاة قاضي لجود

الغماِم من يرجي للقطر *** عجيب ولا أرجو والقطر
البسيط): (من مضمنًا وله

تنتخب العلياء مدائحك زالْت *** ولا العفاة غيث يا لبرّك شكرًا
ينسكب ّ ثم قطر الغيث وأّول *** طمع في زدَت حتّى بالقطر جدَت قد

يل): الطو (من العالية عيسى قول حلاوته الذوق يرتشف ومما
ُ ثوابه يضيع لا بفضل لي وجْد *** حلاوة من به كم بنصف تهّن

ُ قرابه يحليَ أن وأرجو قراب *** له وفمي صارم لساني فإّن
للوزير به كتب ما الجزّار الحسين أبو لطائف ومن :25aب قطرًا وكتب إذا ص59: النفوس، نزهة سودون، ابن الأصل؛ في هكذا إّن
الدين جمال الشيخ وكتب :25bب يستهدي نباتة ابن لأرجوا :25bب لأرجو الحسن أبو الأصل: في الحسين أبو قطرًا استهداء في
ابن وديوان 25bب أرجو أشكوا : 174a ث1، الرقيق)، (سوق المصري نباتة ابن وديوان 26b ب أشكو قطرًا يستهدي نباتة بن محمد
مطالع والغزولي، 174a ث1، الرقيق)، (سوق المصري نباتة ابن ديوان في هكذا للقطر أرجوا : 174a ث1، الرقيق)، (سوق المصري نباتة
إليه وكتب :25bب مضمنًا وله ي الغمام من يرجع :25bب الغماِم من يرجي القطر :25bوب الأصل ص396؛ ج2، البدور،
قطر؛ الغيب :25bب قطر الغيث لنعماك : 23a ث1، الرقيق)، (سوق المصري نباتة ابن ديوان لبرّك اللّٰه رحمه مضمنًا الإيجاز عقيب
القاضي وأنشدني ص397: ج2، البدور، مطالع الغزولي، العالية ومما غيث القطر : 135a ث2، الرقيق)، (سوق المصري نباتة ابن ديوان
السخاوي، بنصف وممن الأصل: ب25b؛ في هكذا ومما لنفسه العالية حجاج بن عيسى الدين شرف أنشدني قال الدماميني ابن الدين بدر
وابن ص152 ج6، اللامع، الضوء السخاوي، بفضل بشهر ص310: ج2، الغمر، إنباء العسقلاني، حجر وابن ص152 ج6، اللامع، الضوء
البدور، مطالع لغزولي، يحلا؛ الأصل: ب25b؛ في هكذا يحليَ وأرجوا :25bب وأرجو ببر ص310: ج2، الغمر، إنباء العسقلاني، حجر

يحل ص397: ج2،

603هـ/1206مـ سنة تقريبًا ولد المصرّي، الجزّار الحسين أبو الدين جمال الشيخ علي، ابن محمد ابن يحيى ابن العظيم عبد ابن يحيى وهو:   −ب.
ص347-346. ج7، الزاهرة، النجوم بردي، تغري ابن ص277-293؛ ج4، الوفيات، فوات الـكتبي، شاكر ابن راجع: 679هـ/1281مـ، سنة وتوفي
السخاوي، راجع: 730هـ/1330مـ-807هـ/1404مـ، العالية، الشطرنجي الشاعر القاهري عْدِّي الّسَ الشرف اد َشّدَ ابن عيسى ابن حجاج ابن عيسى وهو:

ص310. ج2، الغمر، إنباء العسقلاني، حجر ابن ص151-152؛ ج6، اللامع، الضوء



ابن الدين فخر الصاحب عن الوداعي العلاء تذكرة من نقلت : قال السرور، منازل في البدور مطالع كتاب صاحب ونقل
معه وكتب سكّر، قمع الرسول مع إليه فأرسل الغور، من سكّر قصب المسعودي لؤلؤ ابن [الدين] بدر للأمير أهدى أنه الشيرجي

الكامل): (من فيها رقعة
مائه من لأنّه عليه فضل *** له وما السحاب يمطره كالبحر

البسيط): (من نبات سكّر في ملغزًا الحموي حجة ابن التقوي إلى البارزي ابن [محمد] الناصري ّ المقر وكتب
بتحسين لي فوقع مذاقًا حلا *** أدبي فدا لي ْ احكم الأدب قاضي يا
يزّكيني ثان معكوسه تصحيف *** من تر أهديته ما شهادة واقبْل

البسيط): (من قطر في الحلاوة زائد لغزًا وضمّنه الجواب إليه حجة ابن فكتب
بتمكين قلبي في حّل مذ فأنحّل *** مكرّره ذوقًا حلا لغزًا أهديَت

/65a/
يهديني للإبداع معناه بيان *** مصّحفه في بشكر منه وفزُت

بتمكين عندي ثابت وحّقكم *** تزكية غير من معكوسه تصحيف
ياحين الر نبت تزدري مزيّة *** له بمصر لـكن منبته حماة
فيرضيني أرضينا أحشاء يحّل *** مجانسه لغزًا لنا منه فحّل

يأتيني العيد في وتصحيفه هذا *** يطربني فهو رباب اسم يرادف
ينبيني عنه النباتي قطر لأّن *** لذائقه حشو بلا رقيق حلو

تحلّيني عيش لي مّر وكلّما *** تجـبرني الـكسر برغم برحُت فلا
أهدى أنه :25bب المسعودي أنه قال الوادعي تذكرة ومن ص396: ج2، البدور، مطالع الغزولي، عن؛ :25bب عن الوداعي قال
الغور من سكّر المسعودي لؤلؤ الدين بدر الأمير أهدى ص396: ج2، البدور، مطالع الغزولي، المسعودي؛ لؤلؤ ابن يوسف الدين بدر الأمير إلى

البدور، مطالع الغزولي، سكر؛ قمع القاصد :25bب سكّر قمع الرسول فأرسلت ص396: ج2، البدور، مطالع الغزولي، فأرسل 25bب−  
فيها ص396: ج2، البدور، مطالع الغزولي، البيت؛ هذا رقعته ظهر في إليه :25bب فيها رقعة معه مكرّر سكر أبلوجة الرسول ص396: ج2،
ّ المقر مولانا ألغزه ما هنا نورد أن أيًضا يحلو العسل ذكر وعلى قلت: ص352: ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن نبات وكتب فيها رقعة
فدا ب25b؛  −الأصل في هكذا [محمد] وهو إليّ، به وكتب نبات، سكّر في الشافعي الجهيني البارزي ابن محمد الناصري القاضي المرحومي

:25bب قطر فكتب تركيني :25bب يزّكيني فذا :353 ص ،2 ج الأدب، خزانة الحموي، حجة وابن 25bب الأصل؛ في هكذا
في الحلاوة زائد لغزًا الحل مع والجواب اللغز بحل لي ورسم ص353: ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن قطر؛ في وحله الجواب إليه حجة ابن فكتب
تزكية يكفيني قلت بثاٍن منه وجاء ص353: ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن وب25b؛ الأصل في هكذا يهديني بيان وهو قطر،

زائد :25bب ثابت بتبيين عندي ثابت وحكمه ص353: ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن بتمكين وحّقكم تركية :25bب
حجة ابن وب26a؛ الأصل في هكذا ينبيني محاسنه :25bوب الأصل ص353؛ ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن في هكذا مجانسه

يحليني الأصل: ص353؛ ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة وابن 26aب في هكذا تحلّيني ينسيني ص353: ج2، الأدب، خزانة الحموي،

EI2, vol. 3, p. 799 راجع: 830هـ/1427مـ، سنة توفي الشريف، السر كاتب الجهيني، البارزي ابن محمد الدين كمال الناصري القاضي وهو:
C. Brockelmann, IBN ḤIDJDJA, dans



الوافر): (من خشتنانك يستهدي العالية [عيسى] الدين شرف وكتب
تقلّْل ولا العطاء في وكثّرْ *** لي جْد الرحب الجناب رّب أيا

فهلّْل أو فكبّرْ مولاي أيا *** خشكنان من لي تعطيه وما
يل): الطو (من إليه العجمي ابن فكتب سكب، حلاوة صحبته أوائل في العجمي ابن الدين لزين مكانس ابن وأهدى

لّب له من على تخفى لا السحب على *** مزيّة العفاة ذخر يا لفضلك
سكب أوّله الجّم نداك وغيث *** مبّدد قطر الغيث جود فأّول

داء فأصابه فعلفه، يلًا هز فرًسا إليه ُأهدَِي أنه الحلاوى بابن الشهير الموصلي الدين شرف عن ُيحكى ما اللطائف ومن
سيّره، أنه فادّعى الغلام فلام صدره فتشبّك به أمره ما الغلام فأهمل ثقله، ليخّف يسيّره أن غلامه فأمر علفه، يادة لز الحمر

الرجز): (مجزوء فأنشده
وبكا كميتي أمر *** وشكا غلامي جاء
تلبّكا قد ـذونك *** بر شّك لا لي وقال

معلّكَا تكْن فلا *** أنا الحلاوّي ابن
مشبّكا غدا لمَا *** مسيّر أنّه لو

ج2، الغمر، إنباء العسقلاني، حجر وابن ص152 ج6، اللامع، الضوء السخاوي، فهلّْل وما ب26a،  −الأصل في هكذا [عيسى]
ذكرناه وما العيد، خشتنانك من الأصل: ب26a؛ في هكذا خشكنان من لي فهلل َأو كبر الْعِيد نَهَار *** خشكنان من لي تهديه وَمَا ص310:
بن للفخري العجمي ابن وكتب :26aب إليه وأهدى البحر ليستقيم ذكرناه وما يا، الأصل: ب26a؛ في هكذا أيا البحر ليستقيم
العجمي بن الدين زين شيخنا لنفسه لفظه من وأنشدني ص397: ج2، البدور، مطالع الغزولي، صحبته؛ أوائل في سكب حلاوة له أهدى وقد مكانس
ص397: ج2، البدور، مطالع الغزولي، العفاة لفضلك لزيد الأصل: لزين سكب حلواء له أهدى وقد المصرية، الديار فضلاء أحد
قوله ويستظرف :26aب فأنشده اللطائف ومن تحفى لا :26aب تخفى لا دخر :26aب ذخر القضاة قاضي يا لفضلك
ره، َّ سي أنه فأدعى ذلك على فلامه الفرس صدر فتشبك الغلام فأهمل صدره ثقل ليخّف يسيره أن لغلامه فأمر علفه يادة لز الحمر داء أصابه وقد فرسه في
الأصل: الغلام الأصل في هكذا يلًا هز فرًسا وأجاد الحلاوى أحمد الدين شرف ص512: ج2، البدور، مطالع الغزولي، بديهًا؛ فأنشد

وقال كمتي :26aب كميتي فشكا ص69: ج8، بالوفيات، الوافي الصفدي، وشكى؛ الأصل: ب26a؛ في هكذا وشكا العلام
ذكرناه وما لقد، شك *** لا تردونك وقال :26bب ؛ لقد شك *** لا بزدونك وقال الأصل: ص512؛ ج2، البدور، مطالع الغزولي، في هكذا قد
26bوب الأصل في هكذا معلّكَا تكْن فلا تشكى ص512: ج2، البدور، مطالع الغزولي، وب26b؛ الأصل في هكذا تلبّكا البحر ليستقيم

المعلّك قولك دع ص106: ج28، الأبصار، مسال العمري، ص512؛ ج2، البدور، مطالع والغزولي،
سكب حلاوة عثماني سكب

القبطي مكانس بابن الشهير الدين علم ابن الدين شمس ابن الفضل أبو وقيل الفرج، أبو الدين فخر الرئيس براهيم، إ ابن الرزاق عبد ابن الرحمن عبد وهو:
ابن اللّٰه عبد ابن الملك عبد ابن علي ابن اللّٰه عبد وهو: ص183-173. ج7، المنهل، بردي، تغري ابن راجع: 794هـ/1391مـ، عام توفي الحنفي،
العسقلاني، حجر ابن راجع: 697هـ/1298مـ-777هـ/1375مـ، العجمّي، ابن الدين زين حامد أبو الرحمن عبد بن الحسن ابن الرحمن عبد حامد أبي
603هـ/1207مـ-656هـ/1258مـ، الحلاوى، ابن الموصلي الربعي الوفا أبي ابن محمد ابن أحمد الدين شرف وهو: ص53. ج3، الكامنة، الدرر
ج28، الأبصار، مسالك العمري، ص143-148؛ ج1، الوفيات، فوات الـكتبي، شاكر ابن ص67-72؛ ج8، بالوفيات، الوافي الصفدي، راجع:
تشبكا؛ قد برذونك ـك *** شـ لا لي وقال ص145: ج1، الوفيات، فوات الـكتبي، شاكر ابن التاليتين: الروايتين أيًضا راجع ص106-105.
والصفدي، ص146 ج1، الوفيات، فوات الـكتبي، شاكر ابن تشبّكَا. قد ذونك *** بر لاشّك لي وقال ص69: ج8، بالوفيات، الوافي الصفدي،

المعلّكا. حديثك *** ودع تخادعني ولا // والبكا ياء الر خَل *** أنا الحلاوى ابن ص69: ج8، بالوفيات، الوافي



يل): الطو (من شعبان بنصف لؤلؤ الدين بدر يهنّئ وكتب
الوصف ومحكم فيكم شعر بنادر *** مادحًا الحلاوّي ابن للهنا أتى

اللطف غاية إسعاده في جاء وقد *** بدره أنَت الذي بالنصف يهنّيك
النصف في الحلاوّي معمول وأحسن *** طالعًا البدر يرى ما أبهى النصف ففي

البسيط): (من لوزينج في ملغزًا الدماميني الدين بدر للشيخ الأدمي ابن الدين صدر الشيخ وكتب
وتمكينا ً فضلا بها الخليل فاق *** يد أّي الشعر عروض في له من يا
حينا مستعمل صدرها في والثلم *** ائتلفْت نظمها في دوائره اسم ما
ومخبونا ا ًّ ي مطو يقطع و هذا *** سلمْت قد الحشو زحاف من أجزاؤه

مقيمونا قوم رحلة يا فرد يا *** يرادفه لفظ معكوسه تصحيف
مقرونا بالإقبال سعدك زال لا *** فرجًا حلّه من منتظرًا والعبد

البسيط): (من وأجاب الدماميني الدين بدر الشيخ فحلّه
ج28، الأبصار، مسالك العمري، يهنيه؛ الذهبي لؤلؤ ابن يوسف البدري إلى الحلاوى بابن الشهير الموصلي الشرفي وكتب :26aب لؤلؤ وكتب
ج28، الأبصار، مسالك العمري، في هكذا لؤلؤ ليلة الموصل، صاحب لؤلؤ، الدين بدر إلى به كتب مما قوله، شعره من اخترته ومما ص106:
البحر ليستقيم ذكرناه وما محكم؛ ص106: ج28، الأبصار، مسالك والعمري، 26aب الأصل؛ في هكذا ومحكم لؤلؤ ابن الأصل: ص106؛
أشعاره في حاز ص106: ج28، الأبصار، مسالك العمري، إسعاده في جاء الرصف ص106: ج28، الأبصار، مسالك العمري، الوصف
ص398: ج2، البدور، مطالع الغزولي، تعالى؛ اللّٰه رحمه لوزينج :26bب لوزينج الشيخ إلى :26bب للشيخ الحلاوة الأصل: الحلاوّي
أصدرها أنه وينهي الأرض يقبل لوذنج في ملغزا الدماميني ابن محمد الدين بدر القضاة أقضي ومولانا سيدنا إلى الأدمي ابن الدين صدر القاضي سيدنا كتب
،2 ج الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن مصدور؛ نفثة فإنها وأعذر ستور فضلك من عليها فأسبل مكسور الـكريم الباب عن لانقطاعه وقلب محرور صدر عن
رحمه الدماميني، ابن الدين بدر الشيخ ومولانا سيدنا العصر علامة إلى اللّٰه، رحمه الحنفي الآدميّ ابن الدين صدر القضاة، قاضي مولانا وكتب :354 ص
يد أّي النظم علوم في ص354: ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن الشعر عروض في وهو الغاية، إلى وأجاد لوزينج في ملغزًا اللّٰه،

ص354؛ ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة وابن ص398 ج2، البدور، مطالع في هكذا ائتلفْت أيد ص398: ج2، البدور، مطالع الغزولي،
:26bب حلّه من معكوسة ص398: ج2، البدور، مطالع معكوسه مختونا :26bب ومخبونا ااتلفت :26bب ائلفت، الأصل:
اليد تقبيل في عنه لتنوب جهزها وقد ص399: ج2، البدور، مطالع الغزولي، وأبدع؛ الجواب إليه فكتب :26bب وأجاب فحلّه جله من
بحلاوة الذوق أهل وشهد معناها عذب التي المشرفة ورود وينهي الأرض يقبل الجواب إليه فكتب ديمه، الصيب جوابه سحائب من وتستمطر يمة الـكر
بالمحل المحل مطروقة تلك وإذا القطر بتوال النبات مخصب هو فإذا المتأدبين بألغاز وقرنه النحل ابن شهده دون فأذن السير لغزها حل العبد وحاول مجناها
على الفضيحة عقد ولـكنه الطلاوة وتلك الرونق هذا فقد حيث المكرر الأسف في عادته على وجرى الحلاوة هذه عن لعجزه تنفطر الفقير مرارة وكادت
إلى وأجاد اللّٰه، رحمه إليه المشار فحله ص354: ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن فقال؛ الجواب نظم على الخوف بعد وتجاسر استقال أن بعد نفسه

والجواب الغاية،
لؤلؤ . . . وكتب

EI2

لوزينج

راجع: 764هـ/1366مـ-816هـ/1413مـ، الأدمي، بابن المعروف الحنفي الدمشقي محمد ابن محمد الدين أمين ابن علي الدين صدر القضاة قاضي وهو:
الشعر. عروض مصطلحات ومخبونًا مطويًا الحشو، زحاف، صدر، الثلم، ص122. ج14، الزاهرة، النجوم بردي، تغري ابن



مغبونا راح قد سكرة ابن منه *** كلّما لي النظم شهي من مرسلًا يا
يحلّينا يبرْح لم النظم وجوهر *** حلاوته من صدرًا درّك للّٰه

مفتونا بالأعجاب رحُت فاتني يا *** فلذا أبهمتَه إذ لغزك حليُت
تمكينا العقل يزيد قبًضا للـكّف *** دوائره في رأينا قد وكم هذا

تحسينا وافاك لمن عنه بالـكشف *** فأين مستحسنًا إضماره في وليس
مأمونا الرأي رشيد أمينًا فينا *** ودْم الصواب صوب هاديًا لنا وكْن

الدرّ من [أنفس] هو بما كلمه] [من المتأدبين وأعناق وأحلى اللوزينج من أشهى هو بما يه شاكر أفواه يحلي تعالى واللّٰه
وأغلى.

أبو قال فّضة، من ريشة وبيده لوزينج جام يديه بين فوجد الرشيد، على الأيام بعض في دخل أنه نواس أبي عن وحُكي
، اثْنَيْنِ﴾ َ ﴿ثَانِي تعالى: اللّٰه قال فقلت: يّاها، إ وناولني لوزينجة فشّك نفسي، في ما وعلم عنّي ففهم الجام إلى فنظرت نواس:
فناولني ، كَلْبُهُم﴾ ﴿رَابِعُهُم فقلت: الثالثة، فناولني ، رَابِعُهُم﴾ َ هُو َّ ِإلا ٍ ثَلاثَة َنجْوى مِن يَكُونُ ﴿مَا فقلت: الثانية، فناولني
، ام﴾ َأيَّ ِ ة َّ ِست فِي وَالَأْرَض مَوَات ﴿الّسَ اللّٰه خلق فقلت: الخامسة، فناولني ، كَلْبُهُم﴾ َسادِسُهُم ٌ ﴿خَمْسَة فقلت: الرابعة،
، ِيَةٌ﴾ ثَمَان يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُم َبَِّك ر عَْرَش ﴿وَيَحْمُِل فقلت: السابعة، فناولني ، طِبَاقًا﴾ سَمَوَاٍت ﴿َسبَْع فقلت: السادسة، فناولني
، بِعَشْرٍ﴾ ﴿وََأتْمَْمنَاهَا فقلت: التاسعة، فناولني ، بَيِّنَاٍت﴾ آيَاٍت تِْسَع مُوسَى آتَيْنَا ﴿وَلَقَْد فقلت: الثامنة، فناولني /65b/
َ عَشَر اِثْنَا ِ اللّٰه عِندَ هُورِ ُّ الش َ ة عِّدَ ﴿ِإّنَ فقلت: عشر، الحادية فناولني ، ًا﴾ َكوْكَب َ عَشَر َأحَدَ رََأيُْت ﴿ِإنِّي فقلت: العاشرة، فناولني
،“ ِيدُونَ﴾ يَز َأْو َألٍْف ِ مِاْئَة ِإلَى ُ ﴿وََأْرَسلَنَاه قوله: إلى المؤمنين، أمير ”يا فقلت: نواس؟“، أبا يا متى ”إلى فقال: ، شَْهرًا﴾

وتختار“. تحب ما إلى فيه لك اللّٰه بارك ”خذه وقال: فضحك
بوابل ثراه تعالى اللّٰه سقى مقليّ، مخبوز مع حلوى له ُأهديت وقد الباعوني الدين برهان العلامة شيخنا إلى [وُكتب
الحلوى من المسيّر وصول وينهي يخفيه، ولا به يصرح بدعاء يعلن و بقية، مكرره يحلو تقبيلًا الأرض يقبّل صورته ما القطر،
عليه بما مشبّهًا البياض، ساطعة ملابس في السكّر حلل في ً رافلا المأمول المحّقق بالمعمول مقرونًا سلوى عنه ما الذي والمّن
سماء زيّن الذي المّن سيما ولا وأجلاها، أحلاها ما يّة البدر يّة التقو وتحفته أعلاها، ما همّته فاللّٰه ياض، الر أزهار النضارة من
الأدب، خزانة الحموي، حجة وابن الأصل في هكذا فأين جليت ص399: ج2، البدور، مطالع الغزولي، حليُت اللفظ :26bب النظم
العقل ص355: ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن الرأي فادم ص399: ج2، البدور، مطالع الغزولي، فابن؛ :26bب ص355؛ ج2،
ص355: ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن وأحلا؛ :26bب و الأصل وأحلى يه ذكر ص399: ج2، البدور، مطالع الغزولي، يه شاكر
ص355؛  −الأصل ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة وابن ص399 ج2، البدور، مطالع الغزولي، ،26bب في هكذا كلمه] [من يحلي و وأحلى
وأغلى ص355؛  −الأصل ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة وابن ص399 ج2، البدور، مطالع الغزولي، ،26bب في هكذا [أنفس]
جام 26bالأيام  −ب بعض في المؤرخين بعض وحكى :26bب وحُكي وتختار وحُكي وأغلا :26bب و الأصل

الثمانية الأصل: ،27aب في هكذا الثامنة تعالى اللّٰه :27aب اللّٰه وهو إلا الأصل: َ هُو َّ ِإلا فمسك :26bب فشّك 26bب−  
يحلوا :27aب يحلو تعالى قوله 27aب قوله

وتختار . . . وحُكي

الـكهف، سورة .22 الآية الـكهف، سورة .7 الآية المجادلة، سورة .40 الآية التوبة، سورة العروضية. المصطلحات من وإضمار قبًضا
نوح، سورة 3؛ الآية الملك، سورة .4 الآية الحديد، سورة 7؛ الآية هود، سورة 3؛ الآية يونس، سورة 54؛ الآية الأعراف، سورة .22 الآية
التوبة، سورة .4 الآية يوسف، سورة .142 الآية الأعراف، سورة .101 الآية الإسراء، سورة .17 الآية الحاقة، سورة .15 الآية
الخطيب الشيخ الرحمن، عبد ابن اللّٰه عبد ابن فرج ابن خليفة ابن ناصر ابن أحمد ابن براهيم إ وهو: .147 الآية الصافات، سورة .36 الآية

ص43-42. ج1، المنهل، بردي، تغري ابن راجع: 777هـ/1375مـ-870هـ/1465مـ، الباعوني، الدين شهاب القضاة قاضي ابن الدين برهان



السريع): (من لوزينجية في بقوله يومئ إليه الرومي ابن كان الذي والمعمول بريحه. المسك زكيّ وأخجل بمصابيحه، الصحون
[...]

يحجبا أن زلفاه أبْت إلا *** أبوابها الشهوة تغلق لم
الصبا نسيم من قشرًا أرّق *** ولـكنّه الحشو مستكثف

الأشنبا الواضح لكان ثغر *** خبزه من صوّر أنّه لو
نبا علاها الضرس إذا ولا *** نبْت رأْتها العين إذا فلا

عليه وقعنا ولقد والشفة، اللسان على ت مّرَ كلّما تستحلا التي والنعوت الصفة بهذه وهو قلاه كيف مولانا من والعجب
أبطلها ما الذي الصدقات هذه للّٰه فشكرًا بالبراطيل، السوء حّكام من والولاة بالأباطيل، فعل ما به وفعلنا المساطيل، وقوع

. بالعوارف] غمرنا الذي وإحسانه للوارف ظلّه وأدام الظّن، فيها خاب ما التي والمكارم المّن،
ناقص أنه إلا نحل بعسل عزيزى فيه وكان سماط على جلس أنه الحّشاشيّة الظرفاء بعض عن ُيحكى ما اللطائف ومن

. النحل“ إلى ربّك يوحيَ أن قبل عُمل هذا ”أظّن حضره: لمن فقال الحلاوة،
بسكر عزيزى له فقدم العمري اللّٰه فضل ابن العلاء على دخل أنه المعمار الدين برهان للأديب وقع ما الظرائف ومن
نهرًا بإصبعه خرق عليه ذلك طال فلما شيء، الدهن من ينله فلم الصحن عنه أمالوا الأكل في شرعوا فلما لوز، دهن عليه وضع
”كلّا، فقال: ؟“، َأهْلَهَا﴾ لِتُغْرَِق ﴿َأخَرَقْتَهَا معمار، ”يا اللّٰه: فضل ابن له فقال يأكل، و يغمّس وجعل يديه بين إلى فجرى

منه. فضحك ، الَأْرَض]﴾“ ِ [بِه فََأْحيَيْنَاه مَيٍِّت َلَدٍ ب ِإلَى ُ ﴿[فـ]ـسُْقنَاه ولـكن
[وبعياله]، به تقوم السلطان من وظيفة طلب وقد الدنيسري العطار ابن الدين شهاب للشيخ وقع ما اللطائف ومن
الخـبر ورد وقد ،“ توفي ناظرها فإن سيس جيش نظارة يعطيه أن السلطان مولانا رأى ”إن وقالوا: المباشرين، عليه فتغامزوا

السريع): (من ارتجالًا وأنشد العطار، ابن فتبسم بذلك،
رأيته :27aب ص334؛ ج1، الرومي، ابن ديوان في هكذا رأْتها يعلق لم :27aب ص333؛ ج1، الرومي، ابن ديوان في هكذا تغلق لم
ومن 28aب في هكذا الذي 27aب في هكذا تستحلا علاه :27aب ص334؛ ج1، الرومي، ابن ديوان في هكذا علاها
:28aب عُمل الحلو :28aب الحلاوة 28aأنه  −ب إلا الحشايشية :28aب الحّشاشيّة لطائف ومن :28aب اللطائف
في عليه فعزم :28aب له فقدم الغزيزي الأصل: ب28a؛ في هكذا العمري الحلوة النكت ومن :28aب الظرائف ومن حمِل
شيئًا :28aب الأصل؛ في هكذا شيء تباله :28aب ينله اللّٰه فضل ابن أمالوا :28aب أمالوا وصنع :28aب وضع
فجعل :28aب وجعل جرت مجراه :28aب فجرى نهرًا المعمار فخرق :28aب خرق وطال :28aب طال فلما
السلطان السلطان أحمد للشهاب وقع ما يراد إ ويحسن :28aب الدين ومن الَأْرَض]﴾“  −الأصل ِ [بِه 28aله  −ب
توفي جيوش :28aب جيش الدولة مبشري :28aب المباشرين ب28a،  −الأصل في هكذا [وبعياله] الناصر الملك

بذلك ناطقة المطالعة وهذه فيه، السلطان مولانا رأس تعيش :28aب ارتجالًا
العمري اللّٰه فضل ابن العلاء

EI2 سيس

EI2

dans EI2, vol. 3, pp. 907-909 راجع: 221هـ/836مـ-283هـ/896مـ، الروميّ، ابن الجريدي ابن العبّاس ابن عليّ الحسن أبو وهو:
ديوان راجع: الكاملة للقصيدة الرومي، ابن قصيدة نظام غير على الأبيات هذه نظم .28aب في سقط هناك S. Boustany, IBN AL-RŪMĪ,
وَمَِن بُيُوتًا اْلجِبَاِل مَِن خِذِي اّتَ َأِن حِْل َّ الن ِإلَى َك ُّ َب ر ﴿وََأْوحَى :68 الآية النحل، سورة إلى إشارة ص326-335.  −الأصل. ج1، الرومي، ابن
مَيٍِّت َلَدٍ ب ِإلَى ُ فَسُْقنَاه َسحَابًا ُ فَتُثِير ِّيَاَح الر َأْرَسَل الَّذِي ُ ه َّ ﴿وَالل :9 الآية: فاطر، سورة إلى إشارة .71 الآية الـكهف، سورة يَعْرُِشونَ﴾. ا َّ وَمِم َجرِ الّشَ
و U. Marzolph, The Qoran, p. 483 و 74-75 ص التطفيل، البغدادي، الخطيب أيًضا: راجع شُورُ﴾؛ ُّ الن كَذَلَِك مَوْتِهَا بَعْدَ اْلَأْرَض ِ بِه فََأْحيَيْنَا
راجع: 746هـ/1345-794هـ/1392م، نيسري، الدُّ العطار ابن الدين شِهاب عليّ ابن محمد ابن أحمد وهو: Id, Arabia Ridens, vol. 2, p. 108

ص225. ج1، الأعلام، الزركلي،



تعيس رأي قلُت سيس جيوش *** ناظرًا رْح قيل رزقًا طلبُت
بسيس أبقى أنّي رضوا لما *** سطلة في الحّكام دا أن لو

المجتّث) (من متغزلًا: العجمية في الموصلي وللعلاء
ية سكّر ألفاظها *** عجميّة في شغفُت

العجميّة حلاوة *** عمري أنَس ولم خلْت
الخفيف): (من الظاهر عبد ابن الدين محيي القاضي قول من مأخوذ وهو

الغتميّة ألفاظه لذّت لي *** ا ًّ أعجمي هويتُه وبروحي
العجميّة والحلاوة خلّني *** لخلّي فقلُت عُجمة حلا كم

البسيط): (من القيراطي الدين برهان الشيخ قول الغزل في يعجبني و
منفوُش والردف دنف خصره في *** حلاوته من أحلى الحلاوّي يق ر

مرشوُش العين بماء منّي والخّد *** مقرّضة وأحشائي سكب والدمع
المواليا: بعض قول أحلى وما

منشاتك سكب حلاوي يا جرى دمعي
شاتك رفع قد لك ومن ناطق والقلب

طبقاتك تحت مسيّر ملبس يا و
ِسيقاتك بين مشبّك محشي والغير

الوافر): (من الغزل الأبيات هذه القوّاس وللشرف
وُلُوعي من سيلًا كالقطر جرى *** الدموع سكب من الخّد بصحن

ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن في هكذا أن لو قليل الأصل: ص216؛ ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة وابن 28aب في هكذا قيل
الحموي، حجة وابن 28aب في هكذا سطلة ذي ص216: ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن دا أن لا لو :28aوب الأصل ص216؛
ية حلاو الأصل: حلاوة طلبوا ما ص216: ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن رضوا لما صطلة الأصل: ص216؛ ج2، الأدب، خزانة
خزانة الحموي، حجة وابن ص153 ج17، بالوفيات، الوافي الصفدي، ا ًّ أعجمي بنفسي ص153: ج17، بالوفيات، الوافي الصفدي، وبروحي
الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن في هكذا عُجمة ذلت ص67: ج2، الأدب، خزانة الحموي، حجة ابن لذّت عجميًا ص67: ج2، الأدب،
وللشرف أحلا الأصل: أحلى أحلا الأصل: أحلى عجمية ص153: ج17، بالوفيات، الوافي والصفدي، الأصل ص67؛ ج2،

سبك :28bب سكب مصنفها من سمعتها يقول: و الأبيات هذه ينشد ما كثيرًا وكان :28bب الغزل
العجمية

الدين، رشيد ابن الفضل أبو الدين محيي المصري، الجذامي نجدة ابن الظاهر عبد ابن نشوان ابن الظاهر عبد ابن اللّٰه عبد وهو:   −ب.
ص135-155؛ ج17، بالوفيات، الوافي الصفدي، ص179-191؛ ج2، الوفيات، فوات الـكتبي، شاكر ابن راجع: 620هـ/1223مـ-692هـ/1293م،
سنة تقريبًا توفي الدنيسري، القواس اللّٰه سعد ابن مسعود ابن جوبان وهو: ص98.  −ب  −ب.  −ب. ج4، الأعلام، الزركلي،
العمري، ص167-169؛ ج11، بالوفيات، الوافي الصفدي، ص303-309؛ ج1، الوفيات، فوات الـكتبي، شاكر ابن راجع: 680هـ/1281م،

ج2،ص143. الأعلام، الزركلي، ص197-204؛ ج28، الأبصار، مسالك



بيِع الر فرش على فضل له *** نبات بخّديه دنف على
خليعي من تحلّى قد كم به *** حسن بجديد ناطق وقلبي

شفيِع من أو ناصر لي فهل *** قهرني قد الروادف بمنفوش
بالّشنيعِي المعلّك عدل على *** أراه ا َّ لم ملبّكًا أصيّر

الربوِع في مكّفن من كم به *** مصيب سهم لحظه مسيّر
هجوعي مع تملّك لبّي به *** بحب ملآن القلب وحشو
البديعي مع السكّرّي يفوق *** بثغر تألفة فيه وروحي
للّسيِع شفاء ياق كدر *** لشاربيه حّل الجلّاب به

ضجيعي يبدو إذ المّن ويحلو *** حرام والسلوى عليّ يمّن
الهجوِع من ألذّ الجاني إلى *** المربّى الورد به خّد له

الرفيِع بمنبره قلبي على *** عام كّل يعقد الحّب وخاّص
لميِع فيه تستقي بثوب *** وحلّْت مّرْت مليحة ورّب

نجيعي في يفتك و تلفي على *** يفتي المعمول قّدها يعامل
القموِع تحت برأسه سواء *** أريض روض نقشها مشبّك
جميعي ملـكْت بها أساطير *** عليها كتبْت فّضة صحائف

كالصريع منها صرُت لذلك *** الغواني كنّوها الحسن لبسُت
الوُلُوِع من الظلام جّن إذا *** معصميها سلاسل تقيّدني

الطلوِع وقت في الشمس وتخفي *** حسنًا للفجر فرقها أعارْت
/66a/

الركوِع بعد ساجدًا لأصبْح *** مقلتيها شاهد بليس إ فلو
الجموِعي بين الملآ في يألّف *** حتّى هاروت سحرها تعلّم

ُضلوِعي َأْحنَْت ِمَا ل حنّْت ولو *** هجر ميَْت لأحيَْت حيّْت فلو

خليع :29aب خليعي تحلا :29aب تحلّى البحر ليستقيم ذكرناه وما نقاط، غير من كلمة هي الأصل في ب29a؛ في هكذا بجديد
هكذا ياق كدر هجوع الأصل: ب29a؛ في هكذا هجوعي الربوعي :29aب الربوِع عدل الأصل: ب29a؛ في هكذا عدل
الأصل فيه مربا :29aب و الأصل المربّى يبدوا :29aب يبدو يحلوا :29aب ويحلو ياق كالذر الأصل: ب29a؛ في
:29aب كتبْت شوا :29aب سواء منبك :29aب مشبّك الجميع :29aب نجيعي البحر ليستقيم ذكرناه وما في؛ :29aوب
الغاني :29aب الغواني ببنت :29aب لبسُت به الأصل: ب29a؛ في هكذا بها أساطير **** د :29aب أساطير كتب
طلوعي :29aب ُضلوِعي ميت كل :29aب ميَْت تالف :29aب يألّف عنها :29aب منها كذلك :29aب لذلك

.102-101 الآية البقرة، سورة في وماروت هاروت قصة إلى إشارة   −ب.



الرجز): مجزوء (من العفيف ابن محمد يف الظر الشاب قول أظرف وما
ألوى وما بالوصل وجاد *** مقبلًا أتى لمّا أنسه لم

الحلوى على المساطيل وقع *** يقه ر على بالرشف وقعُت
شطفة غير من بالشريف يدعي أعجمي رجل وثمانمائة وستين تسع سنة في المحروسة دمشق إلى الشمال بلاد من [وورد
تلك من يأخذ وصار بإزائها، ثانية خيمة وضرب الأعشاب، من أنواعًا تحتها ووضع قلعتها، تحت خيمة له ونصب خضراء
من مطالعة عليه ورد أن إلى مّدة ّ واستمر إليه، تهرع والناس ويبيع بالحلو الناس قّدام يعقدها فسخّه منه، ويرّكب الأعشاب

البسيط): (من المصرية الديار
بالخيمْي المعجون بائع على سلّْم *** قلعتها تحت لدمشق رائحًا ”يا

حتى الشوق من بهم ما يسكن فلا أسرارك، لبديع متشوّفة والعيون أنوارك، مطالع إلى متشوّقة مصر أهل فإن وبعد:
خيامه فّك أنه إلا العجمي ساع فما ذلك“. وغير العيون بأسراره ّ وتقر الحلو، بمعمولك النفوس وتلتّذ المصون، جمالك ليشاهدوا
المحمودي تمر الأمير باب على القصرين بين في حانوتًا له وفتح وثمانمائة، سبعين سنة أوائل في وذلك المصرية، الديار نحو وسار
والنقوش المقابلات في بديعًا قصدًا عمل ثم الحلوى، أصناف من ضروبًا للناس وصنع المحروسة، ية المعز القاهرة والي الظاهري
فانفتحت للسلطان وقّدمه العقول، أذهل إنه بحيث وتكوّنها لونها في شّك لا الذي الفواكه بأنواع والأشجار والزرع والزهر
أحمر وبلح وتفاح كمّثرى لهم واصطنع الصناع من عّدة بها حلوى قاعة دولب ثم الملبسات، أنواع للناس عمل ثم إليه، الأعين
قّل ولقد وأطفالًا، ونساء رجالًا مصر أهل غالب اتّلف حتى الحال في تغيّبه واحدة بلحة الرجل أكل إذا ذلك، وغير وأصفر
البلاد إلى مجامع منها يعبّئ و الشريف، بحلاوة إلا تهادي لا الناس وصارت الشريف. حلاوة من جيبه وفي إلا منهم تجده من
وكانت الحمّام إلى العشرات أمراء بعض امرأة دخلت أن إلى الركبان بها وسارت والرقصات، الحقائق وفيها فيه صنّفوا حتى
نورة، تستعمل [أن] فأرادت وجودها، عن غابت حتى الحمّام دخلت فما ذلك، قبل تعرفها تكن ولم بلحة، أطعمتها خشداشتها
وسال ظفيرتها، سقطت حتى رأسها من يدها رفعت فما لذّة لذلك فوجدت رأسها، فحّكت النورة، أثر بها ويدها رأسها، فأكلها
فلانة ”خشداشتي فقالت: هذا؟“، ”ما الأمير: لها فقال تعي، لا وهي مشنعًا خروجًا فخرجت عيونها، وأجفان حواجبها إلى أثره
بما وأخبره القاهرة بمحتسب الأمير فاجتمع هذا“. منها حصل ملبسة، محشيّة أنها غير حلاوة من بلحة أطعمتني فلان امرأة
”بسم قال: قّدامي“، ”فاعمل قال: ”لا“، فقال: حشيش؟“، الحلوى في تجعل ”أنت له: وقال الشريف فطلب لعجوزه، حصل
”ظلمناك، فقال: قّدامه، رّكبه ثم أردت“، عّطار أّي من بهذه لنا أحضر المحتسب أّيها ”ارسل وقال: الأجزاء، له وكتب اللّٰه“،
له صار حتى نقرة، بألف يوم كّل يخدمه وصار خلعة، وألبسه خلفه فأرسل المشّد الأمير فبلغ منتصرًا وطلع حشيشًا“. فيه ما
ينقعه الحمار حافر قال: من فمنهم المغيب. المسطل هذا في الناس فاختلفت الشريف، حلاوة لبيع حانوتًا وشارع خّط كل في
هذا وكّل النبات، من ذلك غير قال من ومنهم الداتورة، إنه قال: من ومنهم الأعشاب، من يرّكبه ما إلى ليضيفه ماؤه يأخذ و

. محلّه] في تعالى اللّٰه شاء إن عليها الكلام وسيأتي الزقوم، شجرة أصل من نشأت فروعًا
شاكر ابن ص239، الظريف، الشاب ديوان وب30b؛ الأصل في هكذا وجاد والمسلمين ولنا له اللّٰه غفر وقال :30aب العفيف وما
الشاب ديوان وب30b؛ الأصل في هكذا يقه ر أولانيَ ص110: ج3، بالوفيات، الوافي والصفدي، ص375 ج3، الوفيات، فوات الـكتبي،
29bب في هكذا ورد ثغره ص110: ج3، بالوفيات، الوافي والصفدي، ص375 ج3، الوفيات، فوات الـكتبي، شاكر ابن ص239، الظريف،
Rosenthal, The Herb, pp. 133-134 قرأها كما الخفائف تكون: وقد الحقائق 29bب في هكذا الذي 29bب في هكذا ليشاهدوا

30aب في هكذا حشيشًا 30aب في هكذا حشيش F.
ابن راجع: 661هـ/1263مـ-688هـ/1289مـ، يف، الظر بالشاب المعروف التلمساني، الدين عفيف ابن الدين شمس عليّ بن سليمان بن محمد وهو:
ج7، الزاهرة، النجوم بردي، تغري ابن ص114-109؛ ج3، بالوفيات، الوافي الصفدي، ص382-372؛ ج3، الوفيات، فوات الـكتبي، شاكر
المجيد عبد أحمد ص5-9؛ شكر، هادي شاكر تحقيق يف، الظر الشاب ديوان أيًضا: راجع ص150-149؛ ج6، الأعلام، الزركلي، ص363-362؛

F. Rosenthal, The Herb, pp. 133-134 أيًضا: راجع ص16-37.  −الأصل؛ والغزل، الحب شاعر يف، الظر الشاب خليفة، محمد



/76a/
ما يراد إ في أشرع أن الآن لي آن وقد والراح، الحشيش في الأرواح راحة كتابي: من ألفته ما آخر هذا وليكن قلت:

. فاتحة من خاتمة لكل بد لا إذ بفاتحة ابتدئتها وقد سيما لا الخاتمة حسن من الكتاب هذا [في] به وعدت

[...]

فصل
الحشيش من تاب من ذكر في

وهو: /81b/ زجل من بقوله وصرح المعمار الدين برهان التوبة أخلص فممن
اعيش ما طول *** الحشيش عن انا تايب

طشيش اذني وفي يتخبّل وعقلي *** وتختفي تنطفي روحي احّس
غريش واخوه حمار بو يفي حر *** اضحى الكبار مع والوقار ياسة الر بعد

هيش دب او جمل امشي حين شبهي *** تندهل كان ينسطل حين ابصرتني لو
اطيش مما استفيق ما ارقد ابلعها *** يق الطر وامشي افيق ان لما تصبيني
ايش معي وما غلى ما الا تطلب ما *** حلي ما قال تاكلي ايش لها اقول

دشيش قدرة شهوتي محارف ونا *** بغيتي هي شهوتي النقانق قالوا
كاترقميش تقول حتى وتنغتم *** تصول لما تجول الحلوى وفي ترّكب

العريش رمل عدد كانْت ولو تفرّغ *** البلد ذي في تنتقد دراهم نطلب
الأزجال بعض في قال حيث إليها إخلاصه في واستبد عليها مات ولعله المعمار الدين كبرهان التوبة يخلص من ومنهم :56bب وهو فممن
يتخيل :56bب يتخبّل تحتفي :89bس وتختفي نعيش مهما :88aوك 89bس اعيش ما طول نايت :88aوك 89bس تايب
واخوا ط84: ،44bد واخو؛ ق117: واخي؛ :88aك احي؛ :89bس واخوه ابو ط84: ،44bد ،88aك ،89bس لو؛ :56bب بو
،88bك ،90aس افيق  −د؛ تصبيني تنذهل :56bب تندهل هان ط84: كان ننسطل وط84: 56bب ينسطل
يق للطر :56bب يق الطر 56bوب الأصل في هكذا ان 56bوب الأصل في هكذا تصبيني أفيق تسبيني لما ط85: ق118،
شهوتي قال ط85: ق118، ،45aد ،88bك ،90aس قالوا معيش وما ط85: ق118، ،45aد ،88bك ،90aس ايش معي وما
،90aس الحلوى وانا :56bب ونا بغيتي هي منيتي ط85: ق118، ،45aد ،88bك ،90aس شهوتي؛ هي بغيتي :56bب بغيتي هي
وننقتم :56bب وتنغتم تحول الأصل: ط85؛ ق118، ،45aد ،88bك ،90aوس 56bب في هكذا تجول الحلوا ق118: ،88bك

دا :45aد ذا؛ ق118: ،88bك ،90bس دي؛ وط85: 56bب ذي كترقميش : ق118 ،88bك ،90aوس 56bب كاترقميش

العريش
EI2

الخاتمة فاتحة بدأت هنا للخمر. الخاتمة بفاتحة خاص الجزء وهذا وأناب“، وأخلص وتاب تزهد ”من عن: تحدث هنا الكتاب. خاتمة بداية هذه
الزجل. آخر في البيت هذا جاء ط85 ق118، ،45aد ،88bك ،90bس في د. ق، ك، بالحشيش.  −س، الخاصة



بقيش وما والقطع فلوسي افنيُت *** اتّسع بطني شبع اعرف ولا اكل
بريش كان او وفرو ما فُرَْيخ كان ان *** اجبرو قصدي ابصرو طفل واّي

كل فجعل الفقراء، من بجماعة يوم ذات اجتمعت قال: أنه الروحاني الجعبري عن ُيحكى إفلاس، توبة يتوب من ومنهم
خصاصتي، أذكر ولا فاقتي، أبدي لا ساكت وأنا شهواته، وشتات طلباته فوت على العجز يظهر و وقته ويذمّ بخته يشكو منهم

الخفيف): (من بديهة فقلت وقتي، من رضيت الذي وما صمتي سبب عن فسألوني
حشيشة من مدّور وبقرص *** دشيشة من بلعقة راض أنا
المعيشة بذمّ منه تجري ـدار *** والأقـ الدهر أعاتب فلماذا

ينزجر، فلم ويزجره ينته فلم أكلها عن شخًصا ينهي كان أنه الصالحـين بعض لي حكاه كما توبة، غير على يموت من ومنهم
إليها ناظر وهو حشيش من قطعة وبيده مظلم مقتم مقفر مكان في جالس كأنه النوم في فرآه منها، توبة غير من بدائه فمات
في آكلها كنت التي الحشيشة ”هذه فقال: بيدك؟“، هذا ما ”ويحك له: فقال بمشاهدتها، ومتألم برؤيتها متعّذب عليها عاكف
دنياك في تحب كنت ما ”هذا لي: وقيل ترى“، كما بيدي وجدتها ههنا إلى صرت فلما أكلها، من توبة غير عن فمّتُ الدنيا دار
”ما له: فقال ربّك“، على وتعرض القيامة أرض إلى كهيئتك تحشر حتى بطنك من زقّومها يخل ولم يدك، من نفلتها ينفل فلم
ما فلاقيت النصيحة قبول أبيت ولـكن ا، ”حّقً قال: إثمها؟“، وعقوبة فعلها ردأة من وأحذرك أكلها ترك في أنصحك كنت
ِ عَلَيْه عَاَش مَا عَلَى ُ الْمَرْء يَمُوُت » وسلّم: عليه اللّٰه صلّى النبيّ، قول عليها يدّل يا الرؤ وهذه والفضيحة“. العذاب من فيه تراني
يوم يخجلنا لا وأن والعافية، العفو اللّٰه نسأل . [« َأَحّبَ مَْن مََع ُ «الْمَرْء والسلام: الصلاة [عليه ، عَلَيْهِ» مَاَت مَا عَلَى ُ وََيحْشُر

عليه. العرض
ط85: اجبرو ابصروا ط85: ابصرو شي بقي :88bك تقيش؛ :56bب بقيش وأفنيت ق117: ،44bد ،88bوك 90aس افنيُت
وربما وط85، 45aد ،90a-bوس 56bوب الأصل في هكذا فُرَْيخ بريش وكان وفروا ما فقير كان وان :56bب بريش ان اجبروا
يشكو كما عليه، كان لما عاد أيسر إذا حتى إفلاس توبة يكون ولا :56aب إفلاس ومنهم وان :90bس او فريخًا هو الصواب

المال أعطينا ولو الافتقار وشدة اليسار لقلة معلومه تعاطي عن تائب وأنه شهواته :56bب شهواته ووقته دهره :56bب وقته يشكوا :56aب
هكذا فلماذا بديهًا :56bب بديهة به رضيت :56bب رضيت الجعبري قال والانسطال. المأكل من يكفيهم ما إخواننا على لأجرينا
منها فمات ينتهي :57bب ينته الصوفية مشايخنا :57bب الصالحـين البحر ليستقيم ذكرناه وما قلما، الأصل: ب56b؛ في
ههنا على ومت :57bب عن فمّتُ بيدك الذي :57bب بيدك 57bمقتم  −ب توبة غير من فجاءت مات حتى :57bب

النصيحة قبلت ما قال الدنيا دار في تركها في :57bب فلاقيت ترك في بيدك قتلتها ينفعك فلم :57bب يدك فلم هنا :57bب
اللهم نسألك :57bب اللّٰه نسأل ب57b،  −الأصل في هكذا [« َأَحّبَ [عليه يَمُوُت  −ب يا  −ب الرؤ كفيت فلا

وافية غير هي التي بأعمالنا عليك :57bب عليه تخجلنا :57bب يخجلنا

ط85 ،45aد ،90a-bس في ق؛ هيش.  −ك، ... أبصرتني لو بيت: مكان في البيت هذا جاء ط85 ق117، ،44bد ،88bك ،90aس في
فقد المخاطب، قبول على اعتمادا ص181: المنطق، فن في العلم معيار الغزالي، حامد أبو راجع: بقيش. ما ... آكل بيت: مكان في البيت هذا جاء
عليه، عاش ما على يحشر المرء أن نتيجتهما مقدمتان وهاتان عَلَيْهِ»، مَاَت مَا عَلَى ُ وََيحْشُر عَلَيْهِ، عَاَش مَا عَلَى ُ الْمَرْء «يَمُوُت وسلم: عليه اللّٰه صلى النبي قال
ساوت فقد الحياة، حالة الموت حالة وساوت الموت، حالة الحشر حالة ساوت ومهما الأوسط. الحد هي الممات وحالة الأصغر، الحد هي الحياة فحالة
حجر، بن علي حدثنا هو: الكامل نصه حديث من جزء هذا ص178. ج4، الدين، علوم أحياء الغزالي، حامد أبو أيًضا: راجع الحياة. حالة الحشر حالة
فقام الساعة؟ قيام متى اللّٰه رسول يا فقال: وسلّم عليه اللّٰه صلّى اللّٰه رسول إلى رجل جاء قال: أنه أنس، عن حميد، عن جعفر، بن إسماعيل أخبرنا قال:
لَهَا؟»، َأعْدَْدَت «مَا قال: اللّٰه، رسول يا أنا الرجل: فقال اعَةِ؟» الّسَ قِيَاِم عَْن ائُِل الّسَ «َأيَْن قال: صلاته قضى فلما الصلاة، إلى وسلّم عليه اللّٰه صلَّى النبي
مََع وََأنَْت َأَحّبَ مَْن مََع ُ ”الْمَرْء وسلّم: عليه اللّٰه صلَّى اللّٰه رسول فقال ورسوله. اللّٰه أحّبُ أنّي إلا صوم ولا صلاة كبير لها أعددُت ما ِ اللّٰه رسول يا قال:
ص173 ج4، الترمذي)، (سنن الـكبير الجامع الترمذي، صحيح، حسن حديث هذا بِهَذَا». فَرََحهُْم الِإْسلاَِم بَعْدَ الْمُْسلِمُونَ فَرَِح رََأيُْت فَمَا َأْحبَبَْت مَْن

.2385 رقم أو



قتيتة ”زيدني فقال: ”تشاهْد“، الروح: طلوع عند له قيل أنه بعضهم عن حُكي كما الشهادة، باللّٰه والعياذ تنسيه من ومنهم
على والموت الخاتمة حسن اللّٰه نسأل يتشاهد، ولم لوقته ومات ممضوغة، من والهاء الغين آخر في روحه وخرجت ممضوغة“،

التوحيد.
يّا يتز كان أنه الحلبيين بعض عن ُيحكى كما الجنون، سلطانة أي: فارسية لفظة وهي دانج، شاه اسمها: لأن تجنّنه من ومنهم
زي من وخرج تجـنّن، حتى والمرق الحدة عنده وأحدث دماغه ونشف أثرها فيه فتحكّم كثيرًا يأكلها وكان العلم طلبة بزي
يروي أن إليه وألقى الشيطان منه تحكّم أن إلى وضررها به فعلها وزاد أكلها يقايل ولم والسفهاء الحرافيش هيئة إلى الفقهاء
النبات اللّٰه خلق لمّا إنه /82a/ والسفهاء: الحرافشة بين يقول فكان الديان، الرّب إلى بافترائه يعزوه و وبهتانًا، زورًا حديثًا
أشرف ا ًّ نباتي خلقًا أخلق لم وكمالي، وبهائي وجلالي ”وعزتي له: فقال الغبيراء، نبات إلا أولًا طاعته إلى يبادر لم إليه ودعاه
وخسر اللعين الشيطان فكذّب الصالحـين“، عبادي بطون من تقّي وبطن نقّي عقل كّل في ّ إلا أسكنك ولم منك ألطف ولا

. الْمُبِينُ﴾] ُ الْبَلَاء َ لَهُو هَذَا [﴿ِإّنَ العظيم، العلى باللّٰه إلا قوة ولا حول فلا [حزين]، كافر هذا ومعتقد المبين، الخسران
ووظائف ضخمة نعم يه أبو عن له يتخلّف ممن وعددًا كثرةً تحصى لا خلائق منهم ُشوهد كما النعمة، من تسلبه من ومنهم
وعّزه غناه بعد صار وقد إلا الزمان من برهة عليه يمضي فما أكلها فيتعاطى ذلك، وغير وأقمشة وخيول ا جّدً كثيرة وأموال جمة
وكما فزد أنعمت كما اللّهم بالـكفن، عليه فتصّدق وتوفي وأسقمته، جسده أنحفت قد حقيرًا بعيدًا وعظمه ووجاهته فقيرًا ذليلًا

. العافية اللّٰه فنسأل المختصر، هذا ذكرهم عن لضاق بأسمائهم ذكرناهم ولو تسلب، فلا وهبت
ومما الصوم، في السحور عند يستعملها كان أنه بعضهم عن حُكي لقد حتى صيامًا أم كان فطرًا عنها يصبر لا من ومنهم
قبيل القيسوني له يقال رجل فيها مُسك ٨٦٧ سنة من قدره المعظم رمضان شهر من والعشرين الخامس ليلة في عيانًا ُشوهد
بلعها يريد يده في وهي ينال، إ الأشرف الملك صهر بردبك المرحوم ّ المقر إلى أنشأه المنسوب بدمشق، الجديد الجامع في المغرب
فجِيء فلان“، إلا لي طحنها ”ما وقال: فأقر، فاستقره الشام نائب الرزاق عبد بن تنم المرحوم ّ المقر إلى وحُمل به فُأحيط
فيهما وعملت ذلك، عقيب البلد من ونُفِيا وُسجِنا مشهود، يوم لهما وكان جملين، على البلد بهما وطيف بضربهما فُأمِر فأقر به
واليقين الصدق بعين ْ وانظر للبشر، عدو الشيطان فإن الحذر كل أخي يا فاحذْر الركبان، بحكايتهما وسارت والأشعار الحقائق
وأسكرهم الشيطان وغّرهم دسيسة، وبليّة داء من فيها كم الذي النجيسة الحشيشة هذه لهما وزيّن اللعين هذين أوقع كيف
يا تشاهد الوفاة حضرته وقد بلعها يتعاطى كان لشيخ قيل أنه مشايخنا بعض لي حكاه كما :57a-bب التوحيد كما باللّٰه  −ب والعياذ
ولهذا قلت :57aب الجنون ومنهم الخاتمة وحسن الشهادة على الموت اللهم نسألك /57b/ الحال في ومات ممضوغة لبقية زيدني فيقول فلان
يأكلها بطلبة يتزايا :49aب طلبة بزي يتزيّا الجنون سلطانة بالعربي تفسيرها فارسية لفظة وهذا ذانج شاه اسمها إن مشايخنا بعض قال

هيئة فخرج :49aب وخرج تجـنّن حتى الحدة عند وأحدث بضررها دماغه وتقروش :49aب تجـنّن ونشف يستعملها :49aب
وبهتانًا فيه :49aب منه فيه :49aب وضررها به يقابل :49aب يقايل السفهاء الحرافش زّي :49aب والسفهاء الحرافيش
الغبيراء يبادر لم النبات هذا :49aب النبات والسفهاء  −ب بين يعروه و :49aب يعزوه و بهتان :49aوب الأصل

دليلًا الأصل: ذليلًا ب49a؛  −الأصل في هكذا [حزين] نقي :49aب تقّي فلم :49aب ولم طاعته إلى بادر :49aب
في ولا الإفطار في عنها يصبر فلا بأكلها يعتاد من ومنهم وهي: أخرى رواية 57a-bب في رمضان ومنهم ولق الأصل: ولو
على قبض وثمانمائة وستين سبع سنة في وذلك الكتاب هذا لتأليف سؤالي عند عيناي وشاهدته أذناي سمعته كما السقام، في ولا الأمراض في ولا الصيام
والـكراديس الفرج بابي بين بناه الذي الثاني ودواداره اينال الأشرف الملك السلطان صهر الإفرنجي بردبك جامع من القيسوني الدين شمس له يقال شخص
كافل إلى وحملوه الناس به فاحتاطوا بلعها، يريد يده في والحشيشة وحرمته قدره المعظم رمضان شهر عشرين خامس المغرب قبيل المحروسة بدمشق
وكان البلد في وأشهرهما فضربهما الآذان عند بلعها وأردنا صحنها فلان وإنما صحنها مَا بأنه فاعترف ذلك عن فسأله المؤيدي المحتسب تنم الأمير وهو دمشق
عدو الشيطان فإن الحذر كل عشير يا فالحذر الأقطار. جميع في الركبان بحكايتهما وسارت والأشعار الحقائق فيهما وعملت نفاهما ثم مشهودًا نهارًا لهما
العلماء عند المشهور هو كما القدر ليلة كانت ولعلها رمضان، في وأسكرهما الحشيشة لهما وزين الملاعين هؤلاء أوقع كيف واليقين الصدق بعين وانظر البشر
الحقائق :57bب في ولـكن الحفايف، الأصل: في الخفائف؛ تكون: وقد الحقائق من الأصل: بن الشهادة تنسيه من ومنهم الأعيان

الأصل في هكذا الذي
ينال إ الأشرف الملك صهر بردبك المرحوم ّ المقر

EI2

اللّٰه عبد ابن تَنَم الدين سيف الأمير وهو: الشخص. هذا عن معلومات نجد لم ب49a؛  −الأصل.  −ب. في هكذا 106؛ الآية الصافات، سورة
ص332-330؛ ج16، الزاهرة، النجوم بردي، تغري ابن راجع: 868هـ/1463مـ، سنة توفي الشام، نائب مجلس أمير المؤيدي المحتسب الرزّاق عبد ابن

ص175-177. ج4، الصافي، المنهل بردي، تغري ابن



الخفيف): (من يقول حيث ، أصوب لكان الدين عديم فيه قيل ولو الشمّاع ابن الدين عماد بقول تعمل أن وإيّاك رمضان. في
الأفهام عن تعبيره دّق *** خفّي سر الحشيش خُمار في
الحرام غير تحريم وحرام *** وعقل نقل غير من حرّموها
كلام كثير وعن فضول عن *** ساه تلقياني حين حبّذا
كلام كّل ردّ بعد أخرس *** لقيامي نهضتي بعد مقعد

الخفيف): (من أفاد ثم وأجاد القائل، قول عليه الردّ في يعجبني و
المدام كفعل فعله كلّما *** حلالًا أن القائلون كذب
حرام شيء تحليل وحرام *** وشرعًا نقلًاوعقلًا حرّموه

لا أن على والعزم والإقلاع الندم التوبة: وشرط ذنب، كل ومن منهما مسلم كل على والإقلاع التوبة وتجب : أقول
الثلاثة أّول في يتوبون الجهّال من كثير ولهذا تعالى، اللّٰه على كاذبًا وكان توبته تصّح لم الثلاثة هذه من واحد فُقِد فمتى يعود،
العيد جاء إذا وإنه خاصة، الأيام تلك إلا قصدهم وليس السكين“، رفع ”فلان يقولون: و تقّدم، كما رمضان أّول في أو أشهر
أّنهم يتوهّموا حتى ذلك يكفهم لم ثم عليهم، لثقلها يوم بعد يومًا يعدونها صاروا وربما الفساد، من عليه كانوا ما على انعكفوا
من باللّٰه نعوذ المعصيّة، عين هذا إّن ولعمري ضيق، أو إفلاس له حصل إذا يتوب الجهّال وبعض فعلهم. على مثابون تائبون
، ُصنْعًا﴾ ُيحِْسنُونَ هُْم َأّنَ َيحْسَبُونَ وَهُْم نْيَا الدُّ َيَاةِ اْلح فِي َسعْيُهُْم َضّلَ الَّذِيَن َأعْمَالًا يَن ﴿اْلَأْخسَرِ من فهو الفاسد. الاعتقاد هذا
وسلّم، عليه اللّٰه صلّى /82b/ النبيّ، سئل وقد . بالنيات فالأعمال الأيام تلك في يفعله لم وإن مدمنًا، عاصيًا كان مات وإذا
اللّهم نسألك ِحينَ»، بَعْدَ وَلَوْ بَهَا شَرِ وَجَدَهَا ِإذَا الَّذِي وَلـَِكْن «لاَ، قال: شربها؟“، من يستفيق لا الذي ”أهو المدمن: عن
ُمْنِك، وي بمَنّك عادوا الذين من بلطفك تجعلنا ولا وأجادوا، التوبة أخلصوا الذين من تجعلنا أن أسماؤك وتقّدست نعماؤك تجلّت

العالمين. رّب يا
تلقاني الأصل: ب50a؛ في هكذا تلقياني الأسماع في وأحسن أنبه :50aب يقول أصوب بحلها وقال :50aب بقول وإيّاك
اليمن بلاد مفتي المعري بن إسماعيل الشيخ العلامة قول تقّدمه من وعلى :50aب أفاد قول نهضي الأصل: ب50a؛ في هكذا نهضتي
تعود لا أن :141aب يعود لا أن على ذنب  −ب أقول ونقلًا عقلًا :50aب نقلًاوعقلًا وأثابه تعالى، اللّٰه رحمه وعالمها
الخمر رأيت إذا حين بعد وإياك * الوجود في بما العالم اللّٰه على :141aب بالنيات اللّٰه على وكنت توبتك :141aب وكان توبته
فِي َسعْيُهُْم جعل] النص: [في َضّلَ الَّذِيَن َأعْمَالًا يَن ﴿اْلَأْخسَرِ من فتصبح معًا محذور في ووقعت عملك ضيعت قد فتكون * للعصيان ترجع * والندمان
يومك من ومت شربه اضمرت وقد الرايحات من أكثر والجيات أفعله أغدا وقلت تفعله ولم حضرته وإن ُصنْعًا﴾. ُيحِْسنُونَ هُْم َأّنَ َيحْسَبُونَ وَهُْم نْيَا الدُّ َيَاةِ اْلح
نسألك صل الأصل: َضّلَ الأصل في هكذا يتوهّموا الخلصة الأصل: خاصة اِت» َّ بِالنِّي الَأعْمَاُل مَا َّ «إن مدمنًا، عاصيًا كنت
نعماؤك الأكبر لك فعلاء على /141b/ وأنت وتأمر تنهي أنك واحذر المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر في واجتهد :141a-bب العالمين

نعمايك الأصل:

راجع: 629هـ/2-1231مـ-676هـ/1277مـ، الشماع، بابن المعروف الحنفي المارديني اللّٰه عبد أبو الدين عماد عثمان ابن الـكريم عبد ابن محمد وهو:
101-102 ورد ص207. الجمان، عقد العينس، الدين بدر ص211؛ ج34، فتاوى، تيمية، ابن راجع: ص231. ج3، بالوفيات، الوافي الصفدي،
688هـ/1289مـ): (ت المصري شكر بن الدين صفي الصاحب بن يوسف أبي رواية وهي البيتين لهذين أخرى رواية F. Rosenthal, The Herb, pp.

والأفهام العقول أهيل يا *** مرامي معنى الحشيش خمار في
الحرام. غير تحريم وحرام *** ونقل عقل غير من حرموها

كَانَْت فَمَْن نَوَى، مَا اْمرٍِئ لِكُّلِ مَا َّ وَِإن اِت، َّ بِالنِّي الَأعْمَاُل مَا َّ «ِإن : 1 رقم ص6، ج1، صحيح، البخاري، راجع: .104-103 الآية الـكهف، سورة
A. J. Wensinck, J. P. Mensing, Concordance, vol. 4, p. 385 ِإلَيْهِ»، َ هَاجَر مَا ِإلَى ُ فَهِْجرَتُه يَنِْكُحهَا، اْمرََأةٍ ِإلَى َأْو يُِصيبُهَا، دُنْيَا ِإلَى ُ ِهجْرَتُه



الخاتمة
هذا سلك في انخرط وما وغيرها، المحرّمات تحريم في جاء ما يراد إ في الألباب أولي نتيجة هي الكتاب هذا خاتمة وأما

الختام. وحسن والغفران العفو ذلك في اللّٰه من وأيًضا النظام
،﷽

في بسقوطها العقول اضطراب على منه شفقة الرزين، للعقل العادي الشراب من يسكر ما كّل عباده على حرّم الذي للّٰه الحمد
المفتري فكذب تسكر، أّنها بجهله وزعم المبين الخسران فخسر المستنجسة، بالحشيشة عنها بعضهم فتعوّض سجـين، دركات ية هاو
كل في الراشدين الخلفاء وأصحابه الطاهرين الأئمة آله وعلى والآخرين الأولين سيّد محمد سيّدنا على اللّٰه وصلى الظنين، الخائن

وبعد: وحين، وقت
وبديع الأحاديث غريب من المحرّمات تحريم في جاء فيما الفصيح باني الر يف والتعر الصحيح الـكشف أظهرت فقد
كُْم ـَّ لَعَل ُ فَاْجتَنِبُوه يْطَاِن الّشَ عَمَِل مِْن رِْجٌس وَاْلَأْزلَامُ وَاْلَأنَْصاُب ُ وَالْمَيْسِر ُ َمْر اْلخ مَا َّ ِإن آمَنُوا الَّذِيَن هَا ﴿يَاَأّيُ تعالى: اللّٰه قال الآيات،
نهى وسلّم، عليه اللّٰه صلّى النبيّ، أن عنهم، اللّٰه رضي العاص، ابن عمرو ابن اللّٰه عبد عن داود أبي سنن وفي . تُْفلُِحونَ﴾
على القمار هو والميسر: مسكر؛ فهو العقل خامر ما وكّل ، العقل يخامر الذي هو فالخمر: ، والطوبة والـكوبة والميسر الخمر عن
الذي المجفف الطين هي والطوبة: ونحوهما؛ الحرافشة طبل وقيل العود، يعني البربط هي والـكوبة: وأنواعه؛ طرقه اختلاف
فِي ِ عَلَيْه ُ اللّٰه مَهَا حَرَّ بِهَا، شُرْ مِْن يَتُْب لَْم َّ ثُم نْيَا، الدُّ فِي َ َمْر اْلخ شَرَِب «مَْن قال: صلعم، النبيّ، إّن الصحيحين وفي النساء. تأكله
وَعَِن هِ َّ الل ِ ذِكْر عَْن كُْم يَُصّدَ وَ وَالْمَيْسِرِ َمْرِ اْلخ فِي َ وَالْبَغَْضاء َ الْعَدَاوَة بَيْنَكُمُ يُوقَِع َأْن يْطَانُ الّشَ ِيدُ يُر مَا َّ ﴿ِإن تعالى: اللّٰه وقال ، اْلآِخرَةِ»
وتوقع الصلاة وعن اللّٰه ذكر عن تصّد أّنها وهي لأجلها الخمر حرّم التي المفسدة وتعالى سبحانه فبيّن ، مُنْتَهُونَ﴾ ْ َأنْتُم فَهَْل لَاةِ الّصَ
إلى يدعو لأنه القليل حرّم واللّٰه ومسكر، مسكر بين ذلك في فرق لا المسكرات جميع فيه يشترك أمر وهذا والبغضاء، العداوة
، حرام“ خمر وكل خمر، مسكر ”كل أّن: الإسلام ومشايخ العلماء جمهور ومذهب ، المسكرات جميع في موجود وهذا الـكثير،
المسجد قربان له يحل فلا مسكر شراب من شرب ”ومن الصحاح: الأحاديث بهذا ورد كما ، حرام“ فقليله كثيره أسكر و”ما
لا لـكن عليه فرض والصلاة هذا، من وثيابه ويديه فمه يغسل أن بد ولا يقول، ما يعلم حتى صلاته تصّح ولا يصحو، حتى
الشريعة جاءت قد اليونان، وحكماء الفلاسفة كلام وتبع متصوف فهو الأعيان علماء من كثير فيه تكلم وقد قلت :140aب وحين وأما
العاص  −ب ابن داوود أبي :140aب داود أبي ففي :140aب وفي ايصا الأصل: وأيًضا والتبيان البيان بحسن المظهرة
القمار كذلك :140aب القمار هو والميسر: حرام :140aب مسكر يخامر :140aب خامر والطوبة  −ب والـكوبة
تأكلها التي المجففة الطينة :140aب تأكله الطين ونحوهما  −ب وقيل هو بل :140aب يعني هو :140aب هي
جمهور تجري :140bب موجود تعالى اللّٰه :140bب اللّٰه تعالى :140aب تعالى اللّٰه ِ  −ب اْلآِخرَة وفي

من :140bب هذا من وبدنه :140bب ويديه لم :140bب فلا 140bوب الأصل في هكذا بهذا جماهر :140bب
يقبل لا :140bب تقبل لا الرجس هذا

إسحاق، بن محمد عن حماد، حدثنا إسماعيل، بن موسى حدثنا :3685 رقم ص527 ج5، داود، أبي سنن راجع: .90 الآية المائدة، سورة   −ب؛
p. 71 و وَالْغُبَيْرَاءِ؛ ِ بَة ـْكُو وَال وَالْمَيْسِرِ َمْرِ اْلخ عَِن نََهى وسلّم: عليه اللّٰه صلّى اللّٰه نبّي أّن عمرو، بن اللّٰه عبد عن عبدة، بن الوليد عن حبيب، أبي بن يزيد عن
:3669 رقم ص511 ج5، داود، أبي سنن راجع: وب140a؛ الأصل في هكذا A. J. Wensinck, J. P. Mensing, Concordance, vol. 6,
مِْن َ وَهِي نَزََل َ يَوْم َمْرِ اْلخ ُ يم َتحْرِ نَزََل قال: عمر، عن عمر، ابن عن الشعبي، حدثني حيّان، أبو حدثنا براهيم، إ بن إسماعيل حدثنا حنبل، بن أحمد حدثنا
Wensinck, J. P. Mensing, Concordance, vol. 2, p. 79 الْعَْقَل؛ خَامَرَ مَا َمْرُ، وَاْلخ عِيرِ، وَالّشَ وَاْلحِنْطَةِ، وَالْعَسَِل، َّمْرِ، وَالت الْعِنَِب، مَِن َأْشيَاءَ: ِ خَمْسَة
صحيح الحجاج، ابن ومسلم 5575 رقم ص104 ج7، (الأشربة)، صحيح البخاري، راجع: مسلم، وصحيح البخاري صحيح يعني: الصحيحين، A. J.
p. 80 أيًضا راجع اْلآِخرَةِ»، فِي حُرِمَهَا مِْنهَا، يَتُْب فَلَْم نْيَا، الدُّ فِي َ َمْر اْلخ شَرَِب «مَْن قال: عمر، ابن عن وهو: ،77 رقم ص1588 ج3، (الأشرب)،
ص192-191. ج34، فتاوى، تيمية، ابن راجع: .91 الآية المائدة، سورة A. J. Wensinck, J. P. Mensing, Concordance, vol. 2,
الترمذي، 3679؛ رقم ص327 ج3، (الأشربة)، سنن السجستاني، داود أبو 73؛ رقم ص1587 ج3، (الأشربة)، صحيح الحجاج، بن مسلم راجع:
رقم ص1124 ج2، (الأشربة)، سنن ماجة، ابن 4645؛ رقم ص344 ج4، مسند، حنبل، ابن أحمد 1861؛ رقم ص354 ج3، (الأشربة)، سنن
الترمذي، راجع: A. J. Wensinck, J. P. Mensing, Concordance, vol. 2, p. 79 أيًضا: راجع حرام“؛ خمر وكل خمر، مسكر ”كل :3390
ص165-164 ج5، مسند، حنبل، ابن أحمد 3392؛ رقم ص1124 ج2، (الأشربة)، سنن ماجة، ابن 1865؛ رقم ص356 ج3، (الأشربة)، سنن
J. Wensinck, J. P. Mensing, Concordance, vol. 2, p. 391 أيًضا: راجع 6674؛ رقم وص230 6558 رقم ص131 وج6، 5648 رقم

A.



الإيمان نور طار الخمر شرب من وقيل: ، ُسكَارَى﴾ ْ وََأنْتُم َ لَاة الّصَ َبُوا تَْقر و﴿لَا تعالى: وقال ، يومًا“ أربعين يتوب حتى تقبل
يكتب و النار من بابًا قبره في له اللّٰه فتح توبة غير من حاله على مات وإن الأرض، لعنته مشى وإذا ملعون، وهو قلبه من
أن رُوي الصحاح: من له ، الأصول نوادر كتاب في الترمذي الحكيم علي ابن محمد أخرجه اللّٰه“، رحمة من ”آيس عينيه: بين
مَاَت «مَْن قال: أنه صلعم، وعنه، ، َصبَاحًا» بَعِينَ َأْر عَْدلًا َ وَلا صَرْفًا ُ مِنْه ُ اللّٰه يَْقبُْل لَْم َ َمْر اْلخ شَرَِب «مَْن قال: صلعم، النبيّ،
الخبال؟ طينة وما اللّٰه، رسول يا قيل: َبَاِل»، اْلخ ِ طِينَة مِْن ُ يَْسقِيَه َأْن ِ اللّٰه عَلَى ا َحّقً «وَكَانَ ، وَثٍَن» َكعَابِدِ مَاَت َمْرِ، اْلخ مُْدمَِن
شرب مَن أن على العلماء وأجمع . مسلم أخرجه والدم، القيح وهي ارِ»، َّ الن َأهِْل ُ «عَُصارَة وقيل: ارِ»، َّ الن َأهِْل «عَرَُق قال:
ما أحّل لأنه كافر فهو تناوله واستحّل المطبوخ أو النضوح شرب مَن /83a/ وكذلك بالإجماع، كافر فهو حلّه معتقدًا مسكرًا

. به كفرحه شيء بليس إ فرّح ما وواللّٰه ، كفر فقد اللّٰه حرّم ما أحّل ومَن اللّٰه حرّم
بفتنته يحشر من الناس ومن قال: أنه الغزالي، الإسلام لحجة الآخرة، علوم كشف في الفاخرة الدرة كتاب: من ونقلت
”سحقًا يقول: و يده، من فيطرحه بيمينه يأخذه قبره من أحدهم قيام فعند دهرهم عليه ومنعكفون بالعود مفتنون فقوم ية، الدنيو
وكذلك .“ َاكِمِينَ﴾ اْلح ُ خَيْر َ وَهُو بَيْنَنَا ُ ه َّ الل َيحْكُمَ ٰى َّ ﴿َحت صاحبك ”أنا له: يقول و إليه“، فيعود تعالى اللّٰه ذكر عن شغلتني لك!
في ورد الذي الحديث ومثله تعالى، اللّٰه سبيل عن صّده الذي الحال على واحد وكل زامرًا والزامر سكرانًا السكران يُبعَث
عبر من كل يلعنه الأرض على جيفة كل من أنتن وهو بيده والقدح عنقه في معلّق والـكوز يحشر الخمر شارب ”إّن الصحيح:

.“ الخلق من به
على ويمشي :140bب الأرض وإذا وهي :140bب وهو العلماء بعض وقال :140bب وقيل يفوق :140bب يتوب
نوادر أخرجه ورسوله اللّٰه رحمة من :140bب اللّٰه رحمة من تعالى اللّٰه فتح :140bب له اللّٰه فتح تلعنه والأرض الأرض
وسلم: عليه اللّٰه صلى النبيّ ب140b:عن َ َمْر اْلخ له الأصول نوادر كتاب في وهو الترمذي الحكيم علي ابن ذكره هكذا :140bب الأصول

الأصل في هكذا شيء الدنيا في الخمر شرب ”من

رسول قال عمر، بن اللّٰه عبد قال :1862 رقم ص355 ج3، (الأشربة)، سنن الترمذي، أيًضا: راجع ص206؛ ج34، فتاوى، تيمية، ابن راجع:
بن اللّٰه عبد عن :3377 رقم ص1120 ج2، (الأشربة)، سنن ماجة، ابن َصبَاحًا»؛ بَعِينَ َأْر ٌ َصلاَة ُ لَه تُْقبَْل لَْم َ َمْر الخ شَرَِب «مَْن وسلّم: عليه اللّٰه صلّى اللّٰه
ص200-199 ج6، مسند، حنبل، ابن أحمد َصبَاحًا»؛ بَعِينَ َأْر ٌ َصلَاة ُ لَه تُْقبَْل لَْم وََسكِرَ، َ َمْر اْلخ شَرَِب «مَْن وسلّم: عليه اللّٰه صلّى اللّٰه رسول قال قال: عمرو،
80 َصبَاحًا»؛ بَعِينَ َأْر ٌ َصلَاة ُ لَه تُْقبَْل لَْم ً بَة شَرْ َمْرِ اْلخ مَِن شَرَِب «مَْن يقول: وسلّم عليه اللّٰه صلّى اللّٰه رسول سمعُت عمرو:] بن اللّٰه عبد [قال :6644 رقم
المذكور، الكتاب في الحديث هذا الترمذي يورد لم .43 الآية النساء، سورة A. J. Wensinck, J. P. Mensing, Concordance, vol. 2, p.
كَلِمَةٍ، بِشَْطرِ وَلَوْ مُؤْمٍِن قَتِْل عَلَى َأعَانَ «مَْن وسلّم: عليه اللّٰه صلّى اللّٰه رسول قال قال: حيث المؤمن قتل عقوبة عن هو ا، جّدً ضعيف الحديث وهذا
ضعيف الألباني، 2620؛ رقم ص874 ج2، الديات)، (كتاب سنن ماجة، ابن راجع: هࣲ»، َّ الل ِ رَْحمَة مِْن آيٌِس عَيْنَيْهِ: بَيْنَ مَْكتُوٌب وَجَّلَ عَّزَ َ ه َّ الل لَقَِي
والمناكير الأباطيل 543هـ/1148مـ)، (ت الجورقاني الهمذاني اللّٰه عبد أبي عند الحديث هذا مثل أيًضا ووجدنا 2620؛ رقم ص210 ماجة، ابن سنن
قال: أنه وسلّم، عليه اللّٰه صلّى اللّٰه رسول عن مالك، بن أنس عن زيد، بن حماد عن ... أخبرنا :653 رقم ص308-306 ج2، والمشاهير، والصحاح
َاِل، اْلح ذَلَِك عَلَى مَاَت فَِإْن َشيْطَانًا َسبْعِينَ ِ بِه َشارِ عَلَى َشعْرَةٍ بِكُّلِ ِ عَلَيْه تَعَالَى ُ ه َّ الل َط َّ وََسل الْقِيَامَةِ، َ يَوْم ُ نَدَامَتَه ُ ه َّ الل َل َّ َطو نْيَا، الدُّ دَارِ فِي ُ بَه َشارِ َل َطوَّ «مَْن
وَقَامَ عَاِصيًا، مَاَت مَاَت وَِإْن ُمخْبِيًا، ُ الْمَلَائِكَة تُسَمِّيهِ ُ بَه َشارِ َأَطاَل وَمَْن الْقِيَامَةِ، َ يَوْم ِ ِإلَيْه تَعَالَى ُ ه َّ الل ُ يَنْظُر وَلَا ْحمَةُ، َّ الر ِ عَلَيْه تَنْزُِل وَلَا دَْعوَةٌ، ُ لَه تُْستَجَاُب لَا
َتحْتِهِ»، مِْن ُ َلْعَنُه ت وَاْلَأْرُض اْلَأْرِض عَلَى وَيَمْشِي بِيِّينَ َّ وَالن ِ الْمَلَائِكَة لِسَاِن عَلَى مَلْعُوٌن ا ِإلَّ ُ بُه َشارِ يُطَوُِّل وَلَا هِ، َّ الل ِ رَْحمَة مِْن آيٌس عَيْنَيْهِ: بَيْنَ مَْكتُوٌب ِ قَبْرِه مِْن
راجع: ذلك. خلاف في يره ولم شيئًا مالك بن أنس من يسمع لم زيد بن وحمّاد المجهولين، من مجموعة إلى إسناده ويرجع باطل الحديث هذا ولـكن
ابن عن موسى أبي بن محمد بن سعيد :1715 رقم ص515 ج3، الـكبير، التاريخ البخاري، راجع: .1862 رقم ص355 ج3، الترمذي، سنن
المتناهية، العلل الجوزي، وابن حميد؛ بن يعقوب منه سمع وَثٍَن»، َكعَابِدِ مَاَت خَمْرٍ مُْدمَِن مَاَت «مَْن وسلّم: عليه اللّٰه صلّى النبيّ عن جابر، عن المنكدر،
ابن مسلم وَثٍَن». َكعَابِدِ َ ه َّ الل لَقَِي مَاَت ِإّنَ َمْرِ، اْلخ «مُْدمُِن وسلّم: عليه اللّٰه صلّى ِ اللّٰه رسول قال قال: أنه عباس ابن عن :1116 رقم ص182 ج2،
عن بير، الز أبي عن غزية، بن عمارة عن الدراوردي، يعني العزيز عبد حدثنا سعيد، بن قتيبة حدثنا :72 رقم ص1587 ج3، (الأشربة)، صحيح الحجاج،
النبيّ فقال المزر، له: يقال الذرة، من بأرضهم يشربونه شراب عن وسلّم عليه اللّٰه صلّى النبيّ فسأل اليمن، من وجيشان جيشان، من قدم رجلًا أن جابر،
َأْن َ الْمُْسكِر يَشْرَُب ِمَْن ل عَْهدًا وَجَّلَ عَّزَ ِ اللّٰه عَلَى ِإّنَ حَرَامٌ، مُْسكِرٍ «كُّلُ وسلّم: عليه اللّٰه صلّى اللّٰه رسول قال نعم، قال: هُوَ؟» ٌ مُْسكِر «َأوَ وسلّم: عليه اللّٰه صلّى
ج34، فتاوى، تيمية، ابن أيًضا: راجع ارِ»؛ َّ الن َأهِْل ُ «عَُصارَة أو ارِ» َّ الن َأهِْل «عَرَُق قال: الخبال؟ طينة وما اللّٰه، رسول يا قالوا: َبَاِل»، اْلخ ِ طِينَة مِْن ُ يَْسقِيَه
راجع: 213.  −ب؛ ،211 ص204، ج34، فتاوى، تيمية، ابن راجع: ص154. الشرعية، السياسة تيمية، ابن 210؛ ،206 ،193 ص189،
الدرة الغزالي، ص27؛ الفاخرة، الدرة الغزالي، راجع: 87.  −ب؛ الآية الأعراف، سورة ص30. الحشيش، ذم في مجلس المقدسي، غانم ابن

ص53. ،L. Gautier تحقيق الفاخرة،



الشر ”جمع المرفوع: الحديث وفي حير، يحقر لا فوعزتي ؟“، توبة غير من وماتوا الدنيا في الخمر شربوا الذين ”أين فيقول:
الحكماء: لبعض وقيل الشرور“، مفتاح ولـكنها السرور مصباح ”الخمر المبهج: كتاب وفي الخمر“، مفتاحه وجعل بيت في كله
”مهر وقيل: ،“ الرأس إلى فيصعد القلب إلى يرسل الرسول بئس ولـكن ”نعم، قال: السرور“، رسول وهو النبيذ؟ ”تركت
وذهب ،“ وجنون بول يادة وز ومال عقل ”تضييع فقال: الشراب، عن اللطفاء بعض وسئل والدرهم“، والدين العقل الخمر
الذي عقله يل يز فيما فيتلفه ماله إلى يذهب لأنه الخمر شارب إلى يصرف فإنه عقلًا الناس لأقّل أوصى لو أنه إلى العلماء بعض

؟“. أفرقه فكيف جمعه، على أقدر لا ”عقلي فقال: الخمر؟“، تشرب ”ألا العقلاء: لبعض وقيل فيه، ما أشرف هو
”يا فقال: السكر، في ليلة ذات فألزمه يؤاكله، و ينادمه مروان ابن الملك عبد عند جالسًا كان نُصيبا الأمير أن وحُكي
وعقلي، منك قربني فأدبي أسود عبد أنا وإنما ونسب حسب ذو أنا ولا بيضاء يد عليك لي ولا بقرابة لك لست المؤمنين أمير

وأعفاه. منه فعجب منك؟“، قرباني وهما تسلبنيهما أن أرضى فكيف
الهيئة حسن ا ًّ شاب فيهم نظر حالهم رأى فلما عليهم فدخل المجانين، على التفرج قصد الملوك بعض أن اللطيفة النوادر ومن
إشارة وأحسن عبارة بألطف فأجابه حاله عن وسأل منه فدنا الفطنة، شمائل عليه وتلوح اللطف آثار عليه يرى الصورة نظيف
عنها فأجابه مسائل، عن الملك فسأله الحالة، هذه إلى به أفضى عارض له عرض ثم عمره، مبادي في اشتغال له كان أنه وذُكر
سؤالًا أسألك أن أريد وإني فأجبتك أشياء عن سألتني ”قد للملك: قال المجنون إن ثم شديدًا، إعجابًا فأعجبه جواب، بأحسن
فقال نومه“، حال اللذة ”يجد قال: ثم ساعة، الملك ففكّر النوم؟“، في اللذة النائم يجد ”متى قال: هو؟“، ”وما قال: واحدًا“،
فقال وجوده؟“، قبل النوم لذة توجد ”كيف فقال: النوم“، في الدخول ”قبل فقال: إحساس“، له ليس النوم ”حالة المجنون:
العقلاء لأعقل هذا إن ”لعمري وقال: ، إعجابًا وزاد الملك فتحيّر انقضى؟“، شيء لذة تجد ”كيف فقال: النوم“، ”بعد الملك:
كأًسا وتناول فأحضر بالنبيذ الملك أمر ثم المجنون، شباك بإزاء تخت له يُنَصب بأن وأمر اليوم“، هذا في نديمي يكون أن فأولي
بكلامه الملك فاتّعظ مَن؟“، مثل لأصير أشرب وأنا مثلي لتصير شربت أنت الملك ”أيها فقال: المجنون، وناول ملأه ثم فشربه،
وسألت وقت، أي في النوم لذة المجنون يبيّن ولم هكذا وجدتها النكتة وهذه قلت: ساعته، من وتاب يده من الكأس ورمى

. بشيء منهم أحد يجب فلم الفضلاء من جماعة
ينادمه وكان مروان بن الملك عبد إلى دخل الدين نصيب الأمير تاب ممن :139bب السكر في وحُكي الأصل في هكذا حير يحقر لا
بن الملك عبد يجالس كان نصيبا أن وحكي ص166: ج1، البدور، مطالع الغزولي، معه؛ ويشرب توبته ينقض بأن وألزمه بالشراب فاستدعا يؤاكله و
أدبي منك قربني ص166: ج1، البدور، مطالع والغزولي، 139aب وعقلي منك قربني فأدبي بالشرب فألزمه منه قريبا ويجلس يؤاكله و مروان
:139bب وأعفاه قربني الذي وعقلي أدبي تسلبني أن بك فيأبى ص166: ج1، البدور، مطالع الغزولي، قرباني وهما فكيف وعقلي
النوادر ومن وعفاه ص166: ج1، البدور، مطالع الغزولي، عليه؛ عيني وقعت لا اليوم فبعد الشراب، بهذا اذهبا فقال: قلبه في كلامه ووقع
على اتفرج اليوم قصدي فقال: الأيام، بعض في صدر ضيقة له حصل فإنه الدين، حسام المنصور الملك السلطان تاب وممن :139aب وسأل
الملك وأحسن وسأله عليه وسلم منه فدنا اللطف، آثار عليه يلوح الهيئة، حسن الصورة، نظيف شابًا فيهم رأى عليهم دخل فلما المجانين،

ولاية له من وبين بيني فوقع العلوم، بعض في إشغال لي وإنما جنون، بي ليس فإن والحساد، الأعداء قال: المكان؟ هذا في أجلسك فما قال: :139aب
أجابه :139aب فأجابه السلطان فسأله مجنونًا. الآن فصرت المكان، هذا في فوضعوني مجنون، هذا قالوا: واستجللتم، الحق قلت فكوني وحكم،
السؤال، هذا أسألك وأنا عنها أجبتك :139aب قال فأجبتك أنت للسلطان: قال ثم صدره، وانشرح :139aب ”قد إعجابًا
ليس النوم حالة نومه حالة يجدها وقال: المنصور :139aب نومه حال الملك النوم لذة :139aب النوم في اللذة السلطان قال
الملك المجنون فقال :139aب فقال اليوم في الأصل: ب138a؛ في هكذا النوم في له ليس حالة :139aب الأصل؛ في هكذا له

أيها المجنون: قال إعجابًا، :139bب ملأه ثم إعجابًا فتجير الأصل: ب139b؛ في هكذا فتحيّر الدين حسام الملك :139a-bب
رسم ثم المجنون، شباك قدام تختًا له فنصب نديمي. اليوم تكون أن وأولي العقلاء أعقل أنت بل له: قال مجنونًا. يعملوه السؤال هذا مثل يسأل من الملك،
:139bب الملك أصير شربته إذا فأنا :139bب لأصير أشرب وأنا هذا شربت :139bب شربت ملأ شرب لما يملأ، أن للساقي
إلى به طلع أن إلى قدامه وأخذه المجنون بإطلاق ورسم لوقته وتاب :139bب بشيء وتاب ألقى :139bب ورمى السلطان

[انتهى] ترتيبه في فدفنه اللّٰه رحمه مات أن إلى عنده وصار القلعة،
البدور، مطالع الغزولي، راجع: توبة.  −ب؛ غير من ومات الدنيا في الخمر يشرب كان ص88-87: الكبائر،ج1، كتاب الذهبي، راجع:   −ب؛
كله الشر وجمع الدنيا، في الزهد مفتاحه جعل بيت، في كله الخـير ”جمع اللّٰه]: [رسول وعنه ص44: ج1، الأبرار، ربيع الزمخشري، ص194؛ ج1،
ج1، البدور، مطالع الغزولي، راجع: ص194.  −ب؛ ج1، البدور، مطالع الغزولي، راجع: الدنيا“.  −ب؛ حب مفتاحه وجعل بيت، في
أفرقه؟“. فكيف جمعه، على أقدر لا عقلي فقال: تشرب؟ لا َ لِم لبعضهم: وقيل عقلي. أشرب لا قال: النبيذ؟ تشرب لا َ لِم لأعرابي: ”قيل ص194:
ص38-39، ج2، الـكشكول، العاملي، ص93-94؛ ج15، الإسلام، تاريخ الذهبي، ص166؛ الخصائص، غرر الوطواط، في موجودة الحكاية هذه
ص152-151 الناس، إعلام الأتليدي، رواية أيًضا: راجع والمجنون“، 213هـ/828مـ) (ت أشرس ابن ثمامة الشاعر ”قصة كلّها: الروايات في وهي

الأتليدي. من أوردها ص176-175، ج2، العرب، حدائق في الأدب مجاني وشيخو،



”مهما بليس: إ فقال ،“ مسكر كّل ”شرابك قال: شرابًا“، /83b/ لي اجعل رّب ”[يا] قال: لُعِن لما بليس إ إن وقيل:
أريد“. ما على وأحمله أشاء حيث وأقوده زمامه آخذ سكر إذا يضجرني فلن آدم ابن أعجزني

مكانه، بقلبه ترد سكرت فإذا تسكر، حتى منه تشرب الخمر وجدت وإذا تشربه ولا الماء ترد لا الأفعى أن وهي فائدة: وهنا
الخفيف): مجزوء (من الشاعر وقال القبيح، عنده يحسن أن السكران حّد وقيل:

القبيح عندي حسنًا *** ترى حتّى أسقياني
في سلح أنه وهو عجبًا ضيفنا من سيدي يا ”رأيت جاريتي: لي فقالت فيه، فنام سكران داري في كان العتابي: وقال

.“ يخرأ حيث ونام ينام حيث خرئ مقلوب: منه شيء كل فرأيت فيه، فنام الخلاء إلى بيده فأخذته مرقده
صاحبه يورث و النار إلى يؤدّي الخمر شرب فإن الخمر، وشرب ياك] [إ بني ”يا له: فقال ولده، العلماء بعض وأوصى
الثانية: للعقلاء؛ ومذمّة للصبيان ومضحكة المجنون بمنزلة يصير الخمر شرب إذا أنه أولها: مذمومة، خصال عشرة وفيه الفقر“،
وعن تعالى اللّٰه ذكر عن يمنع شربها أن الرابعة: والأصدقاء، الإخوان بين للعداوة سبب شربها أن الثالثة: للمال؛ مذهبة أنها
السابعة: شرّ؛ كل مفتاح أنها السادسة: يشعر؛ لا وهو امرأته يطلق لأنه الزنا على مستعملها يحمل شربها أن الخامسة: الصلاة؛
باب ردّ أنه التاسعة: جلدة؛ ثمانين نفسه على أوجب شاربها أن الثامنة: الفسق؛ مجلس في لإدخالهم حفظته يؤدي شاربها أن
الإيمان منه ينزع أن عليه ويخاف بنفسه خاطر أنه العاشرة: صباحًا؛ أربعين دعواه ولا حسناته ترتفع لا لأنه نفسه على السماء

والعافية. العفو اللّٰه نسأل تحصى، لا فإنها الآخرة بعقوبات بالك فما الدنيا، في العقوبات فهذه موته، عند
ثبت وقد وإياك، اللّٰه عافانا ينتهي، ولا المنكر عن وينهى يأتيه، ولا بالمعروف يأمر من الزمان هذا في أخي يا رأيت ولقد
بَْطنِهِ، َأقْتَاُب فَتَنْدَلُِق ارِ، َّ الن فِي فَيُلْقَى الْقِيَامَةِ، َ يَوْم جُِل َّ بِالر «يُؤْتَى صلعم: اللّٰه، رسول قال قال: أنه أسامة عن الصحيح في
عَِن وَتَْنَهى بِالْمَعْرُوِف، تَْأمُرُ تَكُْن َألَْم لََك؟ مَا فُلَانُ يَا فَيَقُولُونَ: ِإلَيْهِ، ارِ َّ الن َأهُْل فَيَْجتَمُِع حَا، َّ بِالر ُ اْلحِمَار ُ يَدُور َكمَا بِهَا ُ فَيَدُور
بالدال تندلق وقوله: ، ومسلم البخاري أخرجه ِيهِ»، وَآت ِ الْمُنْكَر عَِن وََأْنَهى ِيهِ، آت وَلَا بِالْمَعْرُوِف آمُرُ ُكنُْت قَْد َلَى، ب فَيَقُوُل: الْمُنْكَرِ؟

انتهى. عذابه، شدة من الأمعاء خروج وهي قتب جمع والأقتاب: المهملة،
ب140a؛  −الأصل في هكذا ياك] [إ له  −ب العارفين :140aب العلماء يخري الأصل: يخرأ الأصل في هكذا منه
:140bب مذهبة أنها للعقل :140bب للعقلاء الأولى :140bب أولها إلى يؤدي يومًا :140bب وفيه يؤدّي
يكن لم أن فإنه :141a-140bب يشعر لأنه تحمل :140bب يحمل يسبب الأصل: ب140b؛ في هكذا سبب مذهب أنه
لا واللعنة جلدة :141aب جلدة بإدخالهم :141aب لإدخالهم يشعر لا وهو زوجته يطلق /141a/ فربما بالقول كان بفعل
والعافية  −ب نسأل تستقصى ولا تحصى لا :141aب تحصى لا نفسه على :141aب بنفسه ترفع لا :141aب ترتفع
الأكبر ضلالك على /141b/ وأنت وتأمر تنهي أنك وأحذر المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر في واجتهد :141a-bب وإياك رأيت ولقد
العذاب :141bب عذابه النار أهل إليه فيجمع :141bب ِإلَيْهِ فَيَْجتَمُِع القيمة :141bب الْقِيَامَةِ ثبت  −ب وقد

*** تراني حتّى أسقني هي: البيت لهذا أخرى ورواية نواس, أبو مؤلفه ص768.  −ب؛ ج1، الأدباء، محاضرات الأصفهاني، الراغب راجع:
ج2، الأدباء، محاضرات الأصفهاني، الراغب راجع: ص671.  −ب؛ ج2، الأدباء، محاضرات الأصفهاني، الراغب راجع: القبيح، عندي حسنًا
شيء كل عجبا، يا جاريتي: فقالت فيه، فنام المستراح إلى بيده فأخذت فيه، وسلح مصلى على فقعد سكران دارنا في كان العتابي: وقال ص677:
ج4، صحيح، الحجاج، ابن مسلم 3267؛ رقم ص121 ج4، صحيح، البخاري، راجع: الناس. يخرأ حيث ونام الناس ينام حيث خرأ مقلوب، منه
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فصل
الحشيش تحريم في جاء ما نقل في

فوق الأرض باطن بوسط نابتة منها، وإيّاكم اللّٰه أعاذنا النار، في النار أهل أكلها المتوعد الزقوم شجرة منبت أصل إن قيل:
غيوب هي أرضين السبع وباطن السبع، الأرضين مركز هي والصخرة جهاتها، سائر من [إنها] النبوّي الحديث وفي الصخرة،
استدار وقد الأركان. بأعلى باطنًا متصلة الزقوم شجرة أعني وهي والعصيان، الـكفر أهل القيمة يوم فيها يعذب الذي نيران السبع
المذكورة الشجرة تشرب ومنه جهنّم، أهل شراب وهو ، الحميم ماء العظيم: القرآن في اسمه منتن أسود ماء المذكورة بالصخرة
شجرة شرش حوالي المذكور الماء على دائرة هائجة مقتمة شديدة ريح وهناك النار، أهل طعام ، الزقوم شجرة القرآن: في المسماة
إلى الأرضين جوف في الصاعدة الشجرة منبت أصل في الحميم ماء الأمواج بشدتها فتضرب ، اليحموم الريح: هذه اسم الزقوم
بخار منها الشجرة أصول في والاضطراب الضرب ذلك عن فيصعد الأبصار، ذلك تدرك لا بحيث النار فلك نحو الجوّ باطن
عن فيتكوّن سطحها. من أمكنة إلى منها هوّات مواضع في وينفذ بشدته الأرض داخل جرم كثافة يثقب شديد حاد ندّي
شمس الشيخ ونقل نباتًا. أربعين قال من ومنهم نباتًا، عشرين وقيل نبات، سبع البلاد من أراضي في الردئ البخار ذلك
مختلفة نباتًا وأربعين تسع أنها الشيطان، حشيشة تحريم في الرحمن بــزواجر المسمّى: كتابه في الشافعي النجار ابن الدين /84a/
أصناف وبعض البري والشهدانج واللفاح والبرشتوان والبتوع الفوفل منها وعّد المضمرات، تأثير في الخواص متماثلة الهيئات،
الإشارة ذلك في واعتبرْ والمرقد، والشّم والمفسد المسكر منها لأن مضرّة بل منفعة ذكرهم في يمكن لا مما وغيرهم يكران والز البنج
عمق في سجـين إلى تسافلها أي ، قَرَاٍر﴾ مِن لَهَا مَا الَأْرِض فَوِْق مِن ْت َّ اْجتُث ٍ َخبِيثَة َكشََجرَةٍ َخبِيثَةٍ ٍ كَلِمَة ﴿وَمَثَُل تعالى: قوله
أخبرت ما صحة تعرف ، يَاطِينِ﴾ الّشَ رُءُوُس ُ ه َّ كََأن َطلْعُهَا  َحِيِم اْلج َأْصِل ﴿فِي تنبت أنها الزقوم شجرة عن وقوله أرضين، السبع
إن اللّٰه رسول ”يا فقال: شدقيه، من طائر والزبد صلعم، بالنبيّ، اجتاز ا ًّ أعرابي أن غريبًا حديثًا سراقة ابن محمد روى وقد به.
العود، حمراة الرائحة ذكية الرأس محدودة أصابع سبع ذات حشيشة فلقيت عليها، أدور أيام خمسة ولي عني ضلّت وقد بلًا إ لي
أكلها اللّٰه أبعد منامًا، يقنع ولا طعامًا يشبع لا أكلها الزقوم، شجرة من ”تلك صلعم: النبيّ فقال ترى“، كما عليَّ فغُّم منها فأكلت
أنه ْ واعلم فافهْم قبل، من ذكرناه ما لصحّة يّدًا مؤ النبوّة بلسان وذكرها النباتات أحد أيًضا فهذه .“ مرار ثلاث أكلها اللّٰه أبعد
لبعض يزينوا أن كثيرة أعوان وله خبيلة لولده اللعين بليس إ يأمر و إلا للبشر مسكن تكون أرض في ينبت منها نبات من ما
والتخدير الإسكار في بخواصه لهم معرّفون ثانيًا إليهم وسوسوا أكلوه فإذا يأكلونه، أن الدين قليل يكون ممن الأرض تلك أهل

إليه. والتشوّق عليه بالمواظبة أثره فيهم ّ ويستمر خبره بينهم فيشيع وهمية لذّة لذلك فيجدون ذلك، وغير والتفتير
يتعاناها التي بالحشيشة المعروف النبات ”إن سؤالاته: بعض جواب في ضريحه، اللّٰه نوّر النووي، الدين محيي الشيخ وقال
المتوعد الشيطان حشيشة تحريم في الرحمن زواجر كتابه في الشافعي النجار بن محمد الدين شمس الواعظ المرحوم شيخنا قال :48aب قيل

الأحاديث في المذكورة الصخرة فوق :48aب الصخرة فوق وإيّاكم  −ب جهنم في :48aب النار في المستعوعد :48aب
بأعلا الأصل: ب48a؛ في هكذا بأعلى وب الأصل في هكذا الذي غيور :48aب غيوب ب48a؛  −الأصل في هكذا [إنها]
وهي :48aب طعام الرقوم الأصل: ب48a؛ في هكذا الزقوم العزيز الكتاب :48aب القرآن في منتنًا أسودًا :48aب منتن أسود
كثافة يثقب يدرك لا الأصل: ب48a؛ في هكذا تدرك لا النار ملك :48aب النار فلك شرش منبت :48aب شرش طعام

بعض وقال :48bب وقيل نباتات سبع :48bب الأصل؛ في هكذا نبات سبع أراض :48bب أراضي كأنه ينقب :48aب
الإمام عن الـكتب في تبعته والذي النجار ابن قال :48bب تسع أنها ونقل أنها آخر وقال :48bب قال من ومنهم بل العلماء
:48bب والبرشتوان والبتوع المضرات تأثير في أخواص ثلاثة منها :48bب المضمرات متماثلة تسعة أنها المحققين من وغيره الغزالي
والمرقد والشّم والدبكزان الننج :48bب الأصل؛ في هكذا يكران والز البنج وبعض والداثورة :48bب وبعض والبرشقوان والبتوع

:48bب تنبت تعالى وقوله :48bب وقوله يستاملها :48bب تسافلها الإشارة  −ب والمخدر والشم المرقد ومنها :48bب
ثلاثًا :48bب مرار ثلاث أشداقه :48bب شدقيه من وروى :48bب روى وقد العشير أيها :48bب صحة نببت
بمن :48bب ممن خليله :48bب خبيلة ًا مسكن :48bب الأصل؛ في هكذا مسكن مويد الأصل: ب48b؛ في هكذا مؤيّدًا
يطن لبير تقدم كما ذلك وغير :48bب ذلك وغير خواصه معرفة :48bب بخواصه لهم معرّفون 48bو الأصل في هكذا يأكلونه أن

سؤال عن :52bب سؤالاته بعض اللّٰه رحمه :52bب ضريحه اللّٰه نوّر قال :52bب وقال الهندي
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أو التعزير الواجب ”هل فقيل: الوجوب“، في ذلك بعد واختلفوا منها المنع على الأعصار فقهاء اتّفق والفسق، الفجور أهل
ولو الحّد، فيها ويجب مسكرة أنها على المحدثين ونصوص سكر، غير من للعقل مفسدة أو للنفس مسكرة أنها على نبّه الحّد؟“،

. غير لا الزاجر التعزير فيها لوجب مفسدة كانت
بنجاسة يقول من عند بالتنجيس أولى حينئذ فهي وشُربت، بالماء خُلطت إذا يعني بنكاه، عُملت إذا تنجيسها في وتوقفوا
لا؟“، أم صلاته تبطل ”هل معه: وهي بالحشيشة يصلّي عمن روحه، اللّٰه قّدس [النووي]، الدين محيي الشيخ وسئل الخمر.
تغيّب معًا والتحميص الصلق بعد لأنه صلاته بطلت ذلك وبعد صلاته، صحّت تحمّص أو تصلق أن قبل بها صلّى إذا بأنه فأفتى
الشيخ: أصحاب بعض وقال المكث. بطول كغليانه وتحميصها للعنب الذي كالعصير فهو أخضر ورق وهو ذلك قبل أما العقل
النار، مباشرة بعد إلا تؤثر لا وقال: الفرق، هذا سلم من منهم قولين: على فاختلفوا يعاينها ممن جماعة الفرق هذا عن ”سألت
ما الحّق يكون بالفرق الأول القول وعلى خاصة“. كيفيتها وتعديل طعمها لإصلاح تحمّص وإنما مطلقًا تؤثر بل قال: من ومنهم
الصلاة يبطل لا والمفسد مفسدة، كونها تقدير على بها الصلاة صحّت وإلا المسكرات من أنها َّ صح ”إن الدين: محيي الشيخ قاله

.“ ونحوها الطيب وجوزة اللفاح وعرق والأفيون يكران والز كالبنج
المرقدات وقاعدة المفسدات وقاعدة المسكرات قاعدة بين الفرق ”إن قواعده: في المالـكي القرافي الدين شهاب الشيخ وقال
فإن لا أم الحواس معها تغيب أن إما هذه من التناول من بينهم والفرق الفقهاء من كثير على تلتبس قواعد الثلاثة وهذه
غالب عند وسرور نشوة معها يحدث أن إما تخلو، فلا الحواس معها تغب لم فإن المرقد فهي الخمس /84b/ الحواس معها غابت
من المعمول وهو كالخمر وسرور نشوة مع للعقل المغيب هو فالمسكر: المفسد، فهو وإلا المسكر فهو حدث فإن لا، أو له المتناول

.“ يكران والز كالبنج غالبًا السرور عدم مع للعقل المشوّش هو والمفسد: والتمر، العنب
”إن بتحريمها: المعروفة رسالته في فأجاب مفسدة؟“، أو مسكرة هي ”هل الحنبلي: تيمية ابن الدين تقي الشيخ سئل ولقد
فإفسادها ومخّدرة مفسدة كانت وإن العلماء، باتفاق حرام منها فالمسكر المسكرات، من غيرها بمنزلة هي المسكرة الملعونة الحشيشة
وغير الحّد فيه المسكر لكان وغيره كالبنج مسكرًا يكن لم ولو أكله، يحرّم فإنه العقل يل يز ما كل بل الإسكار في يادة ز وتخديرها
أقوال ثلاثة على نجاستها في وتنازعوا ،“ الخمر في يجب كما الحّد فيها يجب ”إنه الفقهاء: بعض وقال .“ التعزير فيه يجب المسكر
أنه والصحيح بنجس، ليس يابسها و كالخمر نجس مائعها وقيل: بنجسة، ليست وقيل: نجسة، هي فقيل: وغيره، أحمد مذهب في

. ومائعه الخمر جامد النجاسة ٺتناول كما الجميع ٺتناول النجاسة بل الخمر، في والمائع الجامد بين فرق لا
رضي عليّ، عن روى وقد يابس»، أو بمائع السكر طالب اللّٰه «لعن قال: صلعم، النبيّ، أن معمّر عن السمرقندي روى وقد
من لأنها قوله في للعجم أغراها وإنما الشهادة»“، تنسيكم لئلا العجم وخمرة يّاكم «إ صلعم: اللّٰه رسول ”قال قال: أنه عنه، اللّٰه
الحديث بهذا فظهر حرام. مسكر وكل مسكر خمر كل لأن خمرة وسمّاها الحشيشة، غير وليست الناس في فشت أولًا، بلادهم
اللّٰه قّدس ب53b؛  −الأصل في هكذا [النووي] ح الأصل: ب؛ في هكذا حينئذ الفسوق أهل :52bب والفسق الفجور أهل
:54aب الأصل؛ في هكذا لأنه أجاب :53bب فأفتى أو :53bب أم من عن :53bب عمن اللّٰه رحمه :53bب روحه
الثلاثة إن  −ب الطيب  −ب وجوزة كفيتها الأصل: ب54a؛ في هكذا كيفيتها اللّٰه رحمه الشيخ :54aب الشيخ لأنها
وإن :53aب معها فإن الحواس  −ب لا أم منها :53aب معها الثلاث القواعد :52bب الأصل؛ في هكذا قواعد
فإن النفس وقوة وسرور :53aب الأصل؛ في هكذا وسرور معه :53aب معها يخلو فلا :53aب تخلو فلا منها يغب لم

الفروق، كتاب القرافي، في هكذا السرور عدم مع الثمر الأصل: ب53a؛ في هكذا والتمر والمسكر :53aب فالمسكر وإن :53aب
هكذا يكران والز غالبة الأصل: ب53a؛ في هكذا غالبًا السرور مع :53aوب الأصل ص85؛ العريش، زهر الزركشي، ص363؛ ج1،
لـكن :53aوب الأصل لكان أكله  −ب كلما الأصل: ب53a؛ في هكذا ما كل الحنبلي  −ب وب53 الأصل في
واللّٰه السمرقندي روى وقد ليس :54aب ليست يتنازعوا :54aب وتنازعوا فيه :53aب فيها الحّد  −ب

فثبت :54bب فشت والسلام الصلاة عليه قوله :54bب قوله عن :54bب عن روى وقد بريء منهم

بريء منهم واللّٰه . . . السمرقندي روى وقد

الفروق، كتاب القرافي، ص8-9؛ ج3، للشيرازي، المهذب شرح مجموع كتاب النووي، راجع: ص361. ج1، الفروق، كتاب القرافي، راجع:
ج34، فتاوى، تيمية، ابن راجع: ص363. ج1، الفروق، كتاب القرافي، راجع: ص96-95. العريش، زهر الزركشي، ص361-362؛ ج1،

ص206. ج34، فتاوى، تيمية، ابن راجع: ص206. ج34، فتاوى، تيمية، ابن راجع: ص204.



ورُوي الأكبر»، الخمر فإنها والخضيرة، يّاكم «إ قال: صلعم، النبيّ، أن رضه، هريرة، أبي عن ورُوي محرّمة. مسكرة الحشيشة أن
تهز َ لِم اللّٰه رسول يا فقلت: رأسه، فهز شجرة فرأى الصحراء إلى صلعم اللّٰه رسول مع ”خرجت قال: أنه اليمان، ابن حُذيفة عن
الأشرار شرّ أولئك سكارى وهم يصلّون و منها ويسكرون الشجرة هذه ورق من يأكلون زمان أمّتي على «يأتي فقال: رأسك؟
كلمة قال فإذا الكلم، بجوامع بُعَِث صلعم، ونبيّنا، حَرَامٌ»، مُْسكِرٍ «كُّلُ صلعم: النبيّ، وقال بريء». منهم واللّٰه بَراء مني وهم
قال: فلما تكن، لم أو مكانه أو زمانه في موجودة الأعيان كانت سواء ومعناها لفظها في يدخل ما كل في عامّة كانت جامعة
خمر من اليمن بأرض كان ما كل ذلك ويتناول وغيره، التمر خمر من بالمدينة كان ما كل ذلك يتناول حَرَامٌ»، مُْسكِرٍ «كُّلُ
المسكر بين العلماء من أحد يفرّق فلم الخيل، لبن خمر من بعده حدث ما هذا في ودخل ذلك. وغير والعسل والشعير الحنطة
في اّتخذ ما وهو بعد يعرف لم والآخر يعرفه زمنه في موجودًا أحدهما كان وإن والشعير، الحنطة من والمسكر الخيل لبن من

. التحريم في فرق فلا الخيل لبن من وغيرهم الترك بلاد أرض
الوهاب عبد ابن محمد وقال التعزير، أوجبوا بل الحشيش في الحّد بوجوب يصرّحوا لم الإسلام علماء من جماعة إن وقيل:
المحروسة دمشق بمدينة الشافعي كثير ابن الدين عماد الحديث شيخ عصرنا في أفتى ”إنه المشهور: كتابه في النجار بابن المعروف
للعقل والإفساد للنفس الإسكار تساوي حكم على فيه الشرع ولعل الخمر، شارب يحّد كما جلدة ثمانون الحشيشة آكل يحّد بأن
وبلوغه العقل أشّد بلوغ تمام قبالة في جلدة الأربعين لأن ذلك في بالحكام تهاون غير من يعزّر أو جلدة أربعين يحّد أن آكلها في

.“ َسنَةَ﴾ بَعِينَ َأْر َلََغ ب وَ هُ، َأُشّدَ َلََغ ب ِإذَا ى َّ ﴿َحت تعالى: اللّٰه قال سنة، الأربعين يكون
ذلك أنكر فإن وخبال، بكسل الحركة وثقل كمودة، أو بسواد الوجه وإصفرار وفتورها العينين حمرة المصطول وعلامة قيل:
معه. تنزل الحشيش خضرة فإن يتقيّأه، /85a/ أن يأمره و بماء مذاب ملح أو حامًضا لبنًا يسقيه أن الحاكم يرى فقد المصطول
من مذهب ما فإنه حرفته على يجلد لا وكيف حّقه الجلد من يته َّ ووف بمنعه حذرته فقد وإلا يفعل حتى بجلده أمر يفعل لم فإن

للبدن. مفسدة للعقل مسكرة وكونها وتحريمها، بذمّها فتاوى أصحابه وعند إلا الإسلامية الأربعة المذاهب
على ويذره ناعمًا يدقّه ثم قليلًا شيئًا منها فليأخذ وقلبه كبده في الحشيشة فعل إلى ينظر أن أراد من الحكماء: بعض وقال
الأثر هذا أقول: كالسفنجة، مبخشة منخورة وتصير الدمّ كهيئة وتميع أجزاؤها تنحّل فإنها ساعة، يتركها و يّة مشو كبدة أو ية ر
البرودة على الأثر هذا كان وإذا ذلك فعل مكررًا عمله كان إذا البول ملح فإن بها، المختلط البول ملح من إلا فيها يكن لم الحاد
الحرارة شّدة ينبوع هو الذي والقلب الـكبد على ولصقت المعدة في نزلت إذا فكيف ية، الر أو يّة المشو بالـكبدة الخارج في
وسط أقصى إلى القلب محلّه الذي العقل نور الردئ ببخارها تصير حتى يبسها حدة من ويتصدعان بها ينضحان فإنهما ية، الغريز

الـكبد في وبأثرها والقبيح. الحسن بين المميز نوره يظهر فلا الـكثيف، كالسحاب عليه يصير و الدماغ
فهز عن :54bب عن ورُوي الخضراء :54bب والخضيرة عنه اللّٰه رضي :54bب رضه عن :54bب عن ورُوي

أفضل عليه وثبتنا :54bب صلعم ونبيّنا، امتي برا :54bب بَراء مني تهز أ اللّٰه يرسول :54bب تهز َ لِم اللّٰه رسول يا فهذ :54bب
ما كل ذلك  −ب كلما الأصل: ما كل وسلم عليه اللّٰه صلى قال :54bب قال أكانت :54bب كانت والسلام الصلاة

يصرحوا :54bب يصرّحوا لم و :54bب إن وقيل: يعرف زمانه في :54bب يعرفه زمنه في ولم :54bب فلم كلما الأصل:
المحروسة قال :55aب ”إنه المشهور: كتابه في بن :55aب بابن المعروف الدين شمس الحافظ شيخنا أفاد :55aب وقال

َلََغ وَب الأربعون :55aب الأربعين الحكام :55aب بالحكام أربعون :55aب أربعين تعالى اللّٰه رحمهما المحروسة، :55aب
المصطول كدرة :55aب كمودة المسطول :55aب الأصل؛ في هكذا المصطول قال :55aب قيل َسنَةَ﴾  −ب بَعِينَ َأْر
يتقيّأه 55aوب الأصل في هكذا مذاب ملح أو يسقيه والحاكم :55aب يسقيه فقد مسطول :55aب الأصل؛ في هكذا

من ما :55aب ما كتبتها :55aب حرفته الحكم من ووقيت بمنعه حديثه يعد وإلا :55aب الجلد وإلا يتقاياه :55aب
:55aب وتميع تحل :55aب تنحّل يّة  −ب مشو يدقّه  −ب ثم قليلًا فالياخذ :55aب فليأخذ الإسلامية  −ب
ينضحان مكورًا :55aب مكررًا وحده الملح :55aب البول ملح منحورة الأصل: ب55a؛ في هكذا منخورة ويجتمع

:55aب وبأثرها نور :55aب نوره كان الذي :55aب الذي حدة شدة من :55aب حدة من ينطبخان :55aب
وتاثرها

الشافعي كثير ابن الدين عماد
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البدن أعالي إلى بخارها بيبس بحّدة فيتصاعد به، المتصلة العروق سائر ومن منه الدم رطوبة وب الأصل في ينفرهكذا
المحرم المذموم عملها أخي يا عرفت فإذا المنفسد. بالدم ذلك ّ فتحمر العينان وهما الجسم، في ما ألطف إلى يدخل حتى هاربًا
نوراني جوهر العقل فإن والنجاسة، والبول والدم الدود أكل من لبّك وينفر طبعك؟ يقرف ولم عقلك يرضى فكيف الميشوم،

الديان. الملك ربّه طاعة على له الباعث الرحمن ومدد الإيمان بنور المؤمن في به مؤيد هو ِمَا ل له قيمة لا
أّيها اعقْل ، الأخضر» الحشيش أكل مَن الزمان آخر في أمّتي هلاك أكثر «إن البشر: سيّد عن حديث في جاء وقد

الشهادة. وتُنسي البلادة وتُورث العبادة عن تُكسل الحشيشة أكل أن ْ واعلم الغافل،
تحته. يبول لوقته فإنه بُْل، الخلاء، في أنت نائم: وهو أذنه في للمصطول قلت إذا إنك الفوائد ومن

ظهورها فكان التتار، دولة ظهرت حين السابعة وأوائل السادسة المائة آخر في ظهرت الحشيشة هذه أن بلغنا وقد قلت:
عليهم اللّٰه فسلّط والمعاصي، [...] الذنوب كثرة من عنه ورسوله اللّٰه نهاهم ما الناس ظاهر لما خان جنكيز سيف ظهور مع

الرحمن. ملائكة وتكرهها الشيطان حشيشة فإنها ، العدو
شارب لأن وبالعكس الزنا من أكثر بهم واللواط العلوق طلب لنفسه وتهيّج إلا للحشيشة الآكلين من أحدًا تجد لا وقيل:
بذلك يفرح فإنه اللعين بليس إ اللّٰه عدو كان بالذكران اللواط زيّن من أّول وقيل: اللواط، من أكثر الزنا لطلب نفسه تهيّج الخمر

. بعيد اللّٰه رحمة من له الفاعل أن لعلمه شديدًا فرحًا
تحريمها، على الدالة والآثار الأخبار من الآيات وبديع الأحاديث غريب من المحرمات تحريم في جاء ما قررنا وقد أقول:
ألك بصغير ليس كبير اللّٰه عند هو الذي الحقير الذنب على المتجرئ أيها فافهْم ُتحصر، أن من وأشهر تُذكر أن من أكثر وهي

المصير. إليه ا َّ وإن للّٰه ا َّ إن السعير، عذاب على صبر
ضرر علم من وأعطبها القيمة يوم العباد أهلك وإن واجتنبها المعاصي عرف مَن وأقربها اللّٰه على المخلوقات أكرم وقيل:
َسيِّئَاتِكُْم عَنْكُْم ْ نُكَّفِر ُ عَنْه تُْنهَوْنَ مَا َ َائِر كَب َتجْتَنِبُوا ﴿ِإْن وتعظيمًا: لعباده تفهيمًا كتابه محكم في تعالى اللّٰه قال فقد وارتكبها، الذنوب
ويتوب يقلع وأن /85b/ وبصيرة عقل ذا يكون أن مسلم كل على يجب إنه أقوله: والذي ، يمًا﴾ ِ كَر مُْدخَلًا كُْم ـْ وَنُْدِخل

وصغيرة. كبيرة من استطاع ما ويجتنب
ومرض شيطاني داء كل إزالة في باني الر الإلهام علوم كتاب: من منقولة الكتاب هذا بها نختم أن يحسن فائدة وهنا
ولم دينه في له مضرّة معصية محبة قلبه من ينقلع أن أراد لمن نافعة معجون صفة وهي ، الغزالي الإمام الإسلام لحجة نفساني،
يتعاطى لمن أو الحشيش، بلع أو الخمر شرب داء به ولمن التوبة، نور حلاوة من قلبه في يجد ِمَا ل بالترك، تلتّذ بل بتركها نفسه ٺتألّم
وخواصه والفهم العقل يادة ولز رديئة، عادة أو النفس من فاسد عشق كل ولزوال ذلك، أشبه وما والزنا اللواط أو الأفيون
بنور في  −ب المرقوم :55bب المذموم عشير يا :55bب أخي يا ذلك  −ب يبس بشدة :55bب بيبس بحّدة

تكسل؛ الحشيشة فإن الغافل، أيها وانتبه الجاهل، أيها اعقل :55bب تُكسل اعقْل الخـبر في :55bب حديث في نور من :55bب
أن الشيطان /17b/ حشيشة تحريم في الرحمن زواجر كتابه في النجار ابن نقلها فائدة وهنا :17a-bب تحته يبول الفوائد ومن يكسل الأصل:
خواصها ومن يقطعها، لا مستعملها إن خواصها ومن فصح، جرب وقد لوقته، يبول بل، له: وقيل وسرد الإنسان استعملها إذا الغالب في خواصها من
:56aب آخر في كثير ابن قال :56aب قلت الأصل في هكذا للمصطول الـكرم أنسته يمًا كر كان وإن يستعملها، لمن النحل تحدث إنها
[...] لنا أظهر :56aب ظاهر خان حنكس :56aب خان جنكيز ذكره لنا تقدم كما التاتار دولة :56aب التتار دولة أواخر في

قدرنا وقد :141bب قررنا وقد أقول: يكرهها و :56aب وتكرهها اللّٰه سلط :56aب اللّٰه فسلّط الأصل؛  −ب في واضح غير
التحريم على :141bب تحريمهم؛ على الأصل: تحريمها على بين وجمعنا :141bب من صحيح من :141bب غريب من الآن
أن  −ب وأكرم :141bب أكرم وقيل: النصير :141bب المصير أكبر :141bب بصغير ليس كبير هو  −ب

ويتب :56aب ويتوب أن :56aب وأن عقل ذوا :56aب عقل ذا

جابر عن المنكدر، ابن عن علي، أبي ابن علي أخبرني فديك، أبي ابن مثل: من أحاديث أنها على وتذكر مثله أقوال هناك أن ونجد موضوع الحديث هذا
تِي ُأمَّ هَلاِك ُ «َأْكثَر وبه: النِّسَاءِ»، َمحَاَش قُوا َّ «ات وبه: َحسَبُهُ»، ِ بِه يُسرِْع لَْم ُ عَمَلُه ِ بِه يُسرِْع لَْم «مِمَْن قال: وسلم، عليه اللّٰه صلى اللّٰه، رسول أن اللّٰه عبد بن
ابن راجع: ص246. ج4، الميزان، لسان العسقلاني، حجر ابن ص147-148؛ ج3، الإعتدال، ميزان الذهبي، راجع: ْفِس»، َّ الن «مِْن أو الْعَيْنِ» مَِن

الكتاب. هذا عن معلومات نجد لم .31 الآية النساء، سورة ص205.  −ب. ج34، فتاوى، تيمية،



ويضيف الناعم، الدّق في بالسواء سداب وبزر صليب وعود وحرمل شونيز بين يجمع أن وهو تركيبه، صفة تذكر أن من أكثر
ثالث يوم معجونًا يصير حتى ليّنة نار على الرغوة منزوع نحل عسل وزنه في الكل يعقد و مقسر طرّي قرع سيور وزنهم إليهم
مسك بسّك عشر رابع ليلة القرآن سور أوائل أحرف من المؤتلفات الأحرف هذه جديد أبيض صحن في يكتب و الشهر، عشر
موضعًا عشر أربعة في مقّطعة يكتبها و حصين“، ”سوالا قولك: ويجمعها ن، ي ص ح وألا س وهي: ورد وماء وزعفران
و﴿لَا وص والقلم ونون ياسين و الفاتحة سورة عليه ٺتلوا بعدما فيه يصير حتى بالمعجون الكتابة وتمحو فيه المعجون وتضع منه
غَافِرِ  الْعَلِيِم ِ يز الْعَزِ ِ ه َّ الل مَِن َاِب الْكِت يُل تَنْزِ  و﴿حم َحٰى﴾ و﴿الّضُ ، اْلَأعْلَى﴾ َبَِّك ر اسْمَ و﴿َسبِِّح الْبَلَدِ﴾ بِهَذَا ُأقْسِمُ
الليل أوائل في ذكرناهم ما أوائل وهم آخرهم، إلى الْمَِصيرُ﴾ ِ ِإلَيْه َ هُو ا ِإلَّ َ ِإلَه لَا وِْل الّطَ ذِي الْعِقَاِب َشدِيدِ وِْب َّ الت وَقَابِِل نِْب الذَّ
منه يتناول الحاجة وقت إلى بأخرى مغطاة زجاج إناء في وتذخره ركعتين، صلاة بعد وضوء على وأنت وآخره، أوسطه وفي
يصلّي و مرة كل في ويتبّخر نظافًا بيضاء أثوابًا يلبس التناول وقبل متوالية، أيام أربعة يق الر على درهمًا عشر أربعة وزن العليل
مرة مائة بعدها ويذكر واحدة، مرة ويس ، والمعوذتين ، الـكرسي وآية والإخلاص الفاتحة سورة ركعة كل في يقرأ ركعتين
حاجته، ويسأل وهّاب“، يا غّفار، يا توّاب، يا اللّٰه، يا اللّٰه، ”يا بقوله: إليه ويبتهل اللّٰه يدعو ثم التوّاب“، الغفور اللّٰه إلا إله ”لا
إسراع في غاية ذلك فإن حّل، وجه من مستحّق تقّي يكون إنسان فرد على فلس أو كسرة عشر بأربعة ويتصّدق يخرج ثم
في وكرهني عيبي استر العيب ساتر يا ”اللهم يقول: و يديه يرفع ثم والإخلاص، بالفاتحة ركعتين يصلّي يرجع ثم والنجح. الإجابة
والأمور الأسباب لديه وتهون المعاصي قلبه من وتنقلع الأبواب له فستفتح قال: ذنبي“، وتغفر قلبي من وتقلعها الفلانية محنتي
من للمؤمنين شفاء والشونيز العسل لأن ذلك خاصيّة فيها وآيات وأحرف النبوّة عن مأثورة الأطعمة وهذه أقول: الصعاب،
. َجهِلَهُ» مَْن ُ وََجهِلَه ُ عَلِمَه مَْن ُ عَلِمَه دَوَاءً، ُ لَه َل َّ نَز ا ِإلَّ دَاءٍ [مِْن] ُ اللّٰه َأنْزََل «مَا قال: أنه صلعم، النبيّ، عن ورد كما ، داء كل
يستر وأن الحجاب، هذا قلوبنا عن يرفع أن الحسنى بأسمائه ونسأله الخبير، اللطيف، المعافيّ، الشافيّ، أسمائه: من تعالى اللّٰه فإن

. الأثواب كشف يوم عوراتنا
في هكذا فلس أو كسرة عشر بأربعة يسن الأصل: ويس تدخره الأصل: وتذخره مقشر :56aب الأصل؛ في هكذا مقسر

الأصل
سداب وبزر صليب وعود وحرمل شونيز شونيز

السوداء حبة
أسود كمون

EI2 حرمل حرملة
الصليب عود فاوانيا

سداب بزر سذاب

سورة من 255 رقم الآية وهي .3 ،2 ،1 الآيات الغافر، سورة .1 الآية الضحى، سورة .1 الآية الأعلى، سورة .1 الآية البلد، سورة
[قبص]، ص69: ج7، العرب، لسان منظور، ابن راجع: .﴾ بِرَّبِ َأعُوذُ بـ﴿قُْل تبدأ كلاهما لأن وذلك الناس وسورة الفلق سورة وهما: البقرة.
بَنُوِك؟» «َكيَْف فسألني: المنام، في وسلّم، عليه اللّٰه صلّى اللّٰهِ، رسول رأيت قالت: أسماء: حديث وفي ص5: ج4، الحديث، غريب في النهاية الأثير، ابن
ةِ شࣲّدَ مِْن بَعٍْض ِإلَى بَعْضُهُْم يُجْمَُع َأْي يُْقبَُصونَ مِنْهُ، َأْشفِي فَلَا امُ الّسَ ا «َأمَّ وقال: لهم، شفاء كالشونيز سوداء حبّة فأعطاني شديدًا، قبًصا يقبصون قلت:
رضي أسماء، قالت الحديث: وفي الصحاح. في كما مَْقبوٌض، فهو مات، كعُنِيَ: فلان، وقُبَض [قبض] ص7: ج19، العروس، تاج الزبيدي، ُمّى»؛ الح
لهم. شفاء كالشونيز سوداء حبة فأعطاني شديدًا، قبًضا يقبضون قلُت: بَنُوِك؟» «َكيَْف فسألني: المنام، في وسلّم عليه اللّٰه صلّى اللّٰه رسول رأيت عنها: اللّٰه
ص121: ج7، الأوسط، المعجم الطبراني، راجع: الموت. على أشرف وِإذا توفي، ِإذا يض، المر قُبَِض اللّسَاِن». وَفِي ُ مِنْه َأْشفِي فَلَا امُ الّسَ ا «وََأمَّ قال:
مِْن ُ اللّٰه َأنْزََل «مَا قال: وسلّم عليه اللّٰه صلّى النبيّ عن مسعود، بن ِ اللّٰه عبد عن السلمي، الرحمن عبد أبي عن السائب، بن عطاء عن الْمسلّم]: بن ُ ِيز [حَر وبه
مسلم نا قال: مسلمٍ أبو حدثنا :75 ص ،3 ج الأوسط، المعجم الطبراني، عند أخرى رواية وفيه َجهِلَهُ»؛ مَْن ُ وََجهِلَه عَلِمَهُ، مَْن ُ عَلِمَه دَوَاءً، ُ لَه َل َّ نَز ا ِإلَّ دَاءٍ
مِْن ُ ه َّ الل َأنْزََل «مَا قال: وسلّم عليه اللّٰه صلّى النبيّ عن الخدري، سعيد أبِي عن ُيحّدِث رباح، أبي بن عطاء سمعُت قال: شيبة بن شبيب نا قال: براهيم إ بن

«الْمَوُْت».  −ب. قال: السام؟ وما قيل: امَ»، الّسَ ا ِإلَّ ُ َجهِلَه مَْن ُ وََجهِلَه عَلِمَهُ، مَْن ُ عَلِمَه دَوَاءً، ُ لَه َأنْزََل ا ِإلَّ دَاءٍ



في واستمّد رأسه على القلم جرى ولـكن بالصواب، عليه للواقف الحّق ليظهر إلا الكتاب هذا خاتمة في أستطرد ولم قلت:
بــراحة وفعله اسمه في التأليف هذا وطابق بحّده، المسكرات فاعل وقابل غمده من الشرع سيف شهر أن إلى قرطاسه أوائل
وإيضاح /86a/ ومدحه ذمّه على مبني التأليف هذا لـكن الأفراح بــنزهة ُأسميه أن الأنسب وكان والراح، الحشيش في الأرواح
وهي المراسيم بامتثال ووفيت السؤال أجبت لـكني أرب فيه لي ولا خاطري من التأليف هذا باعث يكن ولم وشرحه، بسطه

البسيط): (من الأدب سلوك من
شربَا كمَن أشرْب ولم خمرًا ذقُت ما *** له الشمول صرف مُزجْت مَن وحّق

الأدبَا عادة من أوصافهم لـكن *** عمري في يه الز ُصحـين اعترفُت ولا
الختام بهذا الكلام ولنختم وعلانية. علاه سقم من البارئ طاعة غير في القلم به جرى مما ً وعلانية ا سرًّ اللّٰه استغفر أنا وها

المجتّث): (من قلت
بالتهامي جنا قد ما *** لعبد اغفر رّب يا

الختام بحسن لي فجْد *** ابتداء لي أحسنَت
يل): الطو (من ٨٧٢ سنة طاعون في وذلك عقيدتي، لأنها كفني على يرقّموها أن وأوصيت الأبيات، هذه أيًضا وقلت

وقد زمان من به تقضي ما على *** وقد ناره لظى في قلبي رّب أيا
نقد من خير يا الَأكدار من بصفو *** وانقهْ بلطف انقْذه رّب أيا

فسد وقد هواءها يعصيني و بغيّ *** جهادها طال النفس إن رّب أيا
عند فيهما هالك أنّي شّك ولا *** غنى في والنفس القلب إن رّب أيا

الرشد فما وازلتاه أقّل وِإلّا *** تكرّمًا إلاهي تخلّصني لم فإْن
الجسد خيبة أيا مطلوبًا أقض ولم *** صبابة أموت أن لي وواحسرتا

شهد ما فيّ ناطق كّل وأعضاء *** بموقف الوقوف يوم وواخجلتا
العدد حسبة ولا تجزي حيلة ولا *** بنافع عذر واللّٰه فلا هناك

ولد له لا لمن شهادة وأنطْق *** تغّفل من انتبهْ لم إن فأوّه

وافترد تقّدس قد عظيم إلٰه *** جلاله جّل اللّٰه بأّن شهدّتُ
الأحد الدائم الواحد الإلٰه رسول *** محمّدًا ذخري أّن ا حّقً فأشهدُ

لـكني وشرحه  −ب وكان سميته حيث ورسمه ووصفه :142aب وفعله وقايل :142aب وقابل أشهر :142aب شهر
بما :142aب مما اغترفت ولا :142aب اعترفُت ولا مراسيمه :142aب المراسيم السايل :142aب السؤال لـكنني :142aب
ب142a؛ في هكذا جنا القبول منه مسترجيًا وأقول الختام، لنا تحسن أن العلام الملك تعالى اللّٰه وأسال :142aب قلت ولنختم
شهادة البحر ليستقيم ذكرناه وما واواه، الأصل: فأّوه جد :142aب فجْد ابتداء في :142aب ابتداء جنى الأصل:

اشهادا الأصل:
للحساب. اللّٰه أمام القيامة يوم وقوف هنا يقصد



معتمد خير لي اللّٰه كتاب بأّن *** عقيدةً وصدقًا يمانًا إ وأشهدُ
مدد لهم حبّي الأصحاب كذا بصدق *** أتوا لقد الأنبياء أّن وأشهدُ

تعّد موازينه في يجدها عساه *** موحّد لعبد شهادات وهذي
مجتهد بأعظم الهادي الورى خير ـي *** النبيـ على بالصلاة جهرًا وأعلُن

الأبد إلى السلام أزكى يعقبها *** ولحظة وقت كّل اللّٰه صلاة عليه
الفند لا بالعزم الدين أمور في غدوا *** ومن والتابعين والَأصحاب الآل كذا

المعّد الـكفن رقعة لي بها رقمُت *** مقيمة بقلبي ألفاظ وهذي
صمد يا فرد يا اللّٰه يا يك بدار *** ونجّني بعتق لي امنْن رّب أيا
نكد ولا فيها حزن لا جنّة عسى *** بتوبة جاء عُبيدًا واِرحْم

المدد صاحب يا تختار الذي جميع *** وبغيتي رضاك في قصدي وغاية
. والمآب المرجع وإليه بالصواب أعلم تعالى واللّٰه والراح، الحشيش في الأرواح راحة كتاب: انتهى
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