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السائر المثل على الثائر نصرة
ّديِّن صلحا الصفدي أيِّبك بن خليل ال

الرحيم الرحمن الله بسم

اللهم عفوك

الكتاب خطبة

برأيِّها النفوس وجعل متغايِّرة، البشر عقول فطر الذي لله الحمد
فههي أنههها توهمت حتى أعمالها لها وزيِّن دائرة، الرضى نقطة عل

السائرة. المثال

الهدى نار وأبدت وألبس، أبهم ما أوضحت التي نعمه على أحمده
النتقههاد جههواد وراضههت تقبههس، الذوق أنامل بسوى تكن لم التي
الله إل إله ل أن يِّحبس. وأشهد ولم عنانه يِّثن لم غايِّة أم إذا الذي
اليقيههن مههن اللسههان حمههام بههها يِّسههجع شهادة له شريِّك ل وحده
الشههرك حبائههل فههي الوقههوع مههن قائلههها وتنجههي أراكههه، علههى

حراكههه. وأشهههد بعههد سكونه عدم إذا ذخيرة له وتكون وأشراكه،
القههول فههي الخطههأ مههن الله عصمه الذي وعبده سيدنا محمدا أن

المرعههى لختلههط ولههوله الفصههاحة سههرحا بههه وحههرس والعمههل،
ولههم أمنيههة عيههن إليه تطمح لم ما الكلم جوامع من وآتاه بالهمل،

هابتهم الذيِّن وصحبه آله وعلى عليه الله صلى أمل، يِّد فيه تطمع
مههن إل منهههم فمهها أفعههالهم وتجانسههت السود، وخافتهم الساود
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فلههم النقائص من شيمهم وتبرأت ويِّسود، ويِّسوس ويِّجود، يِّجول
ثغرههها عههن تتبسههم صههلة حسههود، ول متكبر ول مختال فيهم يِّكن
عرس في البدر وجه بنورها ويِّتلثم الظلم، لعس في الفجر شفة

التمام.

أثيههر بههن الههديِّن ضههياء للصههاحب السههائر المثههل كتههاب وبعد: فإن
الخيلء نسمات به هزت بما وسامحه بلطفه، الله عامله الجزيِّرة،

عههذبات الشتهار في له خفقت التي الكتب من عطفه، غصن من
الخههادم سههعى إذا رأسههه علههى خههدمته فههي القلم وسعى أوراقه،

بالكتمههان الليههل اشههتهار النشههاء أهههل بيههن ساقه. واشههتهر على
بتحههرق الحههب فههي عههذرة بنههي اشههتهار بههل ل بالفشههاء، والنهههار

ل بالنفههاق، الكريِّههم ولههع الفاق في الدب أهل به وأولع الحشاء،
بالعشاق. الرقباء ولع بل

فيههه وسجع والعمل، العلم فيه جمع وان الله، رحمه واضعه أن إل
أن وتخيههل وكمل، تم قد فضله بدر أن وتوهم والرمل، الثقيل بين
حسههناته أذهههب قههد خمههل، قههد وفنههه عطل، قد بعده النشاء جيد

فههي الفههذة، الزهههرات تلك وأضاع البادرة، سيئاته بتوالي النادرة،
النههاس علههى وطههال لههذة، السالك فيها يِّجد ل التي الدعاوى قفار
فههإنه: سيله. ونعم لغثاء طله مواقع ورفضوا ليله، سواد هلله بعد
ّدد أن أهٌل الجزع ما ٌة تر  العهنهاق نحوه وتثنى فيه  نظر

فههي وأطال والطراء، بنفسه العجاب في البسط ذلك أفنى لنه
الفصههاحة حههرم قد الله أن وظن والزدراء، جنسه أبناء من الغض
خههرف قههد شههيخ إمهها قبله من الذيِّن وأن بعده، من يِّأتي من على
والخيلء الكههبر رداء مهههده. وجههر في يِّعبث طفل وإما هرمه، في

فههي الطههائي زبيههد أبههي مبالغههة ذلك في وبالغ الحمد، بإبر مخيطا
لفراسهه، القيهس امرىهء وصف ول نفسه السد. ووصف وصف

فغههثى ذلههك وكههرر كاسههه، سههلفة نههواس أبههي مههدحا ول ومههدحها
لمارث. الصبر ثوب القلق رثى حتى وزاد الغث، بذلك النفوس

: الحههرص ثلثهها وسههلم: احههذروا عليههه الله صلى الله رسول قال
مرتبتههه، عههن إبليههس حههط فههإنه والكبر الجنة، من آدم أخرج فإنه

أخيه. قتل إلى آدم ابن دعا فإنه والحسد
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تأكههل كما الحسنات يِّأكل الحسد وسلم: إن عليه الله صلى وقال
السههماء فههي بههه اللههه عصههي ذنههب أول ويِّقال: إنههه الحطب النار

لم عليهه الله صلى النبي والرض. وقال ه عهن حاكيها وس عهز الل
بههن جعفههر النار. وقههال أدختله نازعنيه فمن ردائي وجل: الكبريِّاء

ما ذلك ولول العجب، من خير للمؤمن الذنب أن الله محمد: علم
بذنب. مؤمن ابتلي

العجههب، عليههها المههرء يِّههؤجر ل الههتي الحكماء: البليههة بعض وقال
التواضع. عليها يِّحسد ل التي والنعمة

والعجب. التيه من للمحاسن أكتم شيء قيل: ل ومما

موفقههة غيههر واختيارات عديِّدة، فلتات من الكتاب في ما إلى هذا
ووهى، ضعف ما وترجيح عاطل، وتحلية باطل، ونصر سديِّدة، ول

وانتهى. تحرر ما وتوهين

ٍو ّطهلق إل أمهرن لما  الغواني على قسمن لو مسا باله

أذيِّالههها فههي وأعههثر ناديِّهها، المراجعههة عند أطللها على أقف وكنت
سههلوك فههي الللىههء تلههك لنفههراد وأتههأوه غالبهها، المطالعههة حيههن

ول أسهفر مها محاسهنه من والصبح لياليه سواد وأستطيل السبج،
انبلج.

الكتاب على الله رحمه الحديِّد أبي بن الديِّن عز وضعه ما وبلغني
عائههذة. فلمهها الظلمههات تلههك بههه استصرخت وأنه المؤاخذة، من

ًا أغفل قد وجدته الدائر الفلك على وقفت وترك قليل وأخذ ، كثير
ونادره. شاذه وأتتبع غادره، ما ألتقط أن ذلك بعد . فأحببت أثيرا

وقتها في أقضها لم إذا فاتت  بعدما صلتي أقضي أن وعلّي

سههيل، اجتحههاف بعههد جههاء كمههن الحديِّههد أبههي ابههن بعههد أنني على
تصههانيف له الرجل هذا ليل. فإن حاطب النهار قاطف بعد وأصبح

مههن وريِّههه باعه، مد عند مراميه وسداد واطلعه، تمكنه على تدل
المحصههل علههى تعليقههان واضههطلعه. منههها بههها وقيههامه الفنههون

لفخههر الربعيههن علههى ثالثة وتعليقة الديِّن فخر للمام والمحصول
الفلههك وهههذا وليلة، يِّوم في جيدا نظما ثعلب فصيح ونظم الديِّن،
ديِّوانه. أشغال مع يِّوما عشر ثلثة في علقه الدائر
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الفلههك وضههع لمهها الحديِّههد أبههي ابههن الديِّن موفق أخوه إليه وكتب
الدائر: 

الهدائرا الفلك فيه صنفت  سهيدي يِّا الهسهائر المثل

السائرا المثل فيه أصبحت  دائٌر فهلهٌك ههذا لكهّن

بمههن وناهيك مجلدا، عشر ستة في شرحا البلغة نهج على ووضع
كههل مههن بههه يِّتعلههق مهها على ويِّأتي ويِّشرحه، البلغة لنهج يِّتصدى

ذلك. ومن وغير رجال وأسماء وتاريِّخا وعربية وفقها علم: أصول
الصههرحا، ذلههك معه يِّدخل من قل أنه علم الشرحا، هذا على وقف

فخر المام وأخذ بمن وحسبك السرحا، هذا مثل في معه يِّسام أو
النههار أدخلتني لو أولها: وحقك أبياتا له عليه. ووجدت وأورد الديِّن
 يِّحهبهه ممن كنت قد بها لذيِّن  لل قلت

ّ بغيتي وما  علومه دقيق في عمري وأفنيت وقهربهه رضاه إل

ذنهبهه الهبهريِّة دون وأوبقه  جهلهه الحلم أوتغ مسيئا هبوني

وحهبهه هواه يِّنسى أن أيِّحسن  عفهوه التكرم شرع يِّقتضي أما

ّد أما ّديِّن في وتمويِّهه  وشكه الخطيب ابن زيِّغ ر خطبه جّل إذ ال

كتبهه والعدل التوحيد تنصر ألم  يِّقولهه فيما الحق يِّنوي كان أما

أنهههك الهقهههول بهههههذا ورويِّههه: علمنهها وزنه في عليه رادا أنا فقلت
 خطبهه الديِّن في جل اعتزاٍل بقول  آخهذ

ّله أن فتزعم يِّرديِّك سوف اعتقاد وذاك  يِّرى مها الحشر في ال
ّبهه غه

ّلهه صفات وتنفي كهتهبهه إلهههك عن أثبتتها وقد  قهديِّمٌة وههي ال

طهبهه النهاس في عّز داء وذلك  ومهحهدثها خلقها القرآن وتعتقد

ربهه يِّقهدره لهم مها بهها يِّكون  مهشهيئًة الضهعهيف للعبد وتثبت

? وحهزبهه الضلل داعي فأيِّكما  جهمًة الفهضهائح هذي من وأشياء

الديِّن عن وحامى  الهدى من قريِّبا أضحى الذي ذا ومن
ّبهه الحنهيفهي ذ

تهسهبهه إذ مهفهرط شناع وفيه  نظمهتهه قوٌل الديِّن فخر ضر وما
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ٍر ذا كان وقد الشك حندس في طلعت إذا  الهههدى إلى يِّقود نو
شهبهه

بالمحال جمرا لخمدت  قهدره نفسهك حق تعطي كنت ولو
ّبهه تهشه

ّبهه بهالمهام يِّوما لك ول  مهعهرك يِّوم أقرانهه من أنت وما تهشه

ركههن المههام قههال: أنشههدني اليغمههوري الحههافظ خط من ونقلت
صههنف وقد الحديِّد أبي بن الديِّن عز في لنفسه القاسم أبو الديِّن
السائر:  المثل على الدائر الفلك

بعيد من ذاك يِّرث ولم  ثهقهيل بهاردا أتى لقد

الحديِّد في كان ما أشهر  شيء علمت قد كما فهو

المثههل وسههماه: نشههر الحديِّههد أبههي ابن على فيه يِّرد كتابا وصنف
هههو القاسههم، أبو الديِّن ركن قلت: هذا الدائر الفلك وطي السائر
الصههل الصههبهاني الههديِّن أرشههد المههام ابههن الحسين بن محمود

والخلف والصولين المذهب يِّعرف حنفيا المولد. كان السنجاري
الثيههر، ابههن الههديِّن ضههياء وعلى المدي السيف على قرأ والدب،

فههي بدمشههق وتههوفي الجنههاد، بههزي وتزيِّههي الفقهاء خرقة وبطل
بسههفح ودفههن وسههتمائة، خمسههين سههنة رمضههان شهههر سههادس

فههي وخمسمائة. وقال وتسعين اثنتين سنة في قاسيون. ومولده
ٍة إلى العقل أخا منها: فانظر أبياتا الجنديِّة إلى انتقاله منههها  حهرف
 الجحهفهل للوغى هربنا

العجل بالردى عنها ترض لم  الورى في ما أنحس تكن لم لو

الديِّن فخر للمام المحصل على كتبت قد وقت في أنا وكنت
الديِّن بفخر الصول وهي: علم ذكرها هنا يِّحسن أبياتا الرازي

وإعهجهاز بإعجاب نصول به  منتصٌر

ومهجهتهاز لمختهار استقامت قد  واضهحًة الغهراء السنة به أضحت

على الزاري فمن بشهبها  شهبههها أحرقت قد كم مباحث له
! الرازي

حيههان أبههو الههديِّن أثيههر الحههافظ المام شيخنا لفظه من وأنشدني
وسههبعمائة وعشريِّن ثمان سنة المصريِّة بالديِّار يِّوسف بن محمد
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شههرف والمغههرب المشههرق حههافظ النسههابة شههيخنا قال: أنشدنا
الههدمياطي الحسن أبي بن خلف بن المؤمن عبد محمد أبو الديِّن
ثمههانين سههنة الخههرة جمههادى مههن عشههر الخههامس الربعههاء يِّههوم

العههالم الشههيخ قههال: أنشههدنا عليههه بقراءتههي بالقههاهرة وسههتمائة
بن محمد بن الله هبة بن الحميد عبد حامد أبو الديِّن عز الصاحب

ومولههده ببغههداد، المعههتزلي الحديِّههد أبههي بههن حسههين بههن محمههد
وخمسههمائة وثمههانين سههت سههنة الحجههة ذي مسههتهل بالمههدائن

 العبهد فتى قال كما ليست  صرعتي أخف لم ثلٌث لنفسه: لول

جهههدي بهاذل مكان كل  في والعدل التوحيد أنصر أن

ّله أناجي وأن ٍة  مستمتهعها ال الّشهههد من أحلى بخلو

ٍم كل  علهى كبرا الدهر أتيه وأن الهخهد أصهعهر لئي

ٍة ل أههوى لذاك ٍر  ول فهتها نهههد ميعة ذي ول خم

قههول إلههى إشههارة ثلث.. الههبيت، هنهها: لههول الحديِّههد أبي ابن قول
العبد:  بن طرفة

ّذة من هّن ثلٌث فلول ّودي قام متى أحفل لم وجدك  الفهتهى ل عه

تهزيِّد بالماء تعل ما متى كميت  بهشهربة العاذلت سبقي فمنهن

المهتهورد نبهته، الغضا، كسيد  مجنبا المضاف، نادى إذا وكري،

المهعهّمهد الخباء تحت ببهكنة  معجب والدجن الدجن يِّوم وتقصير

فههي مههدائحه جملههة مههن بائيههة قصههيدة الحديِّد أبي ابن شعر ومن
عنه:  الله رضي طالب أبي بن علي

المسهالهك جم أنه على  مهحهلهوب أبيض المجد نهج إن أل
مهرههوب

ّي العسل هو الرماحا وأطراف بغاه  امهرؤ يِّشهتهاره المهاذ
الهيعهاسهيب

ّية الماني فنيل  الردى واطعم العل شئت إن الموت ذق بالمهنه
مهكهسهوب

الخطب ضرام يِّبوحا  إنمها الخسف خطة تأمن الحتف خض
مشبوب والخطب
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المهلهب اللب لذي ففيها  خهيبهر فهتهح عن الخبار تخبر ألم
أعهاجهيب

ومهنهسهوب مضهاٌف كٍل إلى فكٌل  بهه فهوزهها بهالهعهل علٍي وفوز

الجهزارة ممتط كل وما  تبرجهت حيث الفرج حصان حصوٌن
مهركهوب

أههاضهيب للهغهمهام عنها وتسفل  قهلئد لهلهنهجهوم عهلهيهها تناط

ٍر جّر عنها يِّغن فلم  يِّمهورهها العنهان موار منها: وأرعن مج
وتلهبهيب

للنوائب عنها كان كما  صوارٌف والصروف عنها فللخطب
تهنهكهيب

ٍر ليل دجى في سيوٍف نهار منها وأسود وضاحٌا فأبيض  عثهي
غربهيب

ٌع قهارون نوحا عليها يِّنوحا يِّعقوب يِّوسف دمع عليها ويِّذري  يِّوشه

ّي صوب ومن  صواعق الرجال زماجير من بها شآبهيب الدماء آذ

والنابيب غمده نارا ويِّلهب  وسنهانهه سيفه منونا يِّمج منها

قصههيدة عنههه، اللههه رضههي طههالب أبههي بههن علي في مدائحه ومن
أولها: 

ّدث ريِّقها عن أراك الراك شجر فهل أرجا  المهسهواك يِّتح

الفهتهاك الضيغم فهي باللحظ  رنت فإن الجبان خنث ولطرفها

الشهراك تصيدها القلوب أن  قبلها من أخل ولم القلوب شرك

طرفك لول الحتف ما  شبهابهه ماء المصقول وجهها يِّا منها
الفهتهاك

تهشهاك الهفهراق بشبا وقلوبنا  ضحهى وقفتها حديِّث أتاك هل أم

سهفهاك كلهمها الوصّي سيف  أو الحباب نوى من أقطع شيء ل

اختصههرت، مهها منهمهها اختصههرت طويِّلتههان، القصههيدتان وهاتههان
ومضههاء فضههله، علههى للدللههة طلبهها اقتصرت، ما على واقتصرت

وتشههيع، اعههتزل أن إلههى الغزيِّههرة مواده أدته ونصله. ولكن سنانه
ولههم جههوده، بعههض فيههه أجههاد نثر وضيع. وله السنة جانب وأهمل
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اق طوده. وقهد ووطد هضبه رفع الذي كنظمه يِّكن ًا س منهه شهيئ
ولههو البصائر، أولى عند منه أقعد الثير ابن ونثر الدائر، الفلك في

قناته. وغمز سهمه عجم من له وأمنع إثباته، من خيرا كان حذفه

يِّفههري سههيف وأي المتكلم، هذا بعد جاء من بها يِّنهض قوادم فأي
لهههم توفرت وممن المباحث، فرسان والمعتزلة متثلم، وهو فريِّه

والبواعث. ولكن:  الدواعي وطاوعتها الجدل على الهمم

مرقوع قميصه وجيب خلق  ولباسه الفتى المجد يِّدرك قد

انتقاد في الذهان وتفاوتت به، جاء مما أكثر للخر الول ترك وقد
بصههوب انجلههت لمهها سههحابه العقل وأعقب وكواعبه، الحسن مها

سحائبه.

ٍم بعد الندى أم عقمت وما مولود البريِّة في يِّوم كّل لها  حات

ههذه فههي الثيهر ابهن هفهوات مهن عليههه عههثرت مهها جمعهت وقهد
الرواق، هههذه ومههددت الفسههطاط هههذا عليههها وضههربت الوراق،
ذلههك التبويِّب. وسميت ذلك على وسقتها الترتيب، على وسردتها

ارة لهه التسهمية ههذه واخترت السائر المثل على الثائر نصرة ش
يِّههدرك حههتى شههيء علههى يِّبقي ل الذي هو لغة الثائر لن وإشارة،

ل أفسههده، صالح في ونافسته أورده، بحث في ناقشته ثاره. وإذا
الههذيِّن الفههن هههذا أربههاب محاسههن مههن المههوطن ذلههك أخلي أكاد

القاضههي وانتههابهم. خصوصهها ذمهههم مواقههف إلههى وتههردد عههابهم،
أنشههاه، مهها بعههض فههي عارضه قد تعالى. فإنه الله رحمه الفاضل

ووشاه. دبجه ما عليه وعاب

ّدجى وقال  خفهيٌة أنت للشمس السها وقال حائل لونك صبح يِّا ال

دلئههل. وأيِّههن بغيههر مشهود والصبح حمائل، بغير مشهور والسيف
مغههزاه بلطههف المعههاني واختلسههه مرمههاه، وبعد الفاضل مقاصد
القههدم ذل بيههن ما الفرق، من بينهما فإن مسراه. هيهات، وخفي
المههاهر، الكههاتب ذوق علههى يِّخفههى ل ذلهك الفههرق. ولطههف وعههز

الظاهر. في كلمه أضعاف الباطن في معانيه وحسن

:  فيه ديِّوانه غالب أن على يِّقول إذ الملك سناء ابن در ولله

المهولهود يِّشهد كاد أو ضل  للهفها بالفضل الكاملون شهد

يِّجهود ل بمثهلهه ولكن ق  الخل على يِّجود أن الدهر وعد
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ًا يِّقول إذ قلقس وابن أبيات:  جملة من فيه أيِّض

ّذرنا كيف عجبنا  حهتهى دام بيانا وأسكرنا المداما ح

قياما خواطرهم وتسمعها  عنهها الفصحاء يِّقعد معان

ّدق يِّتيماٌت اليتامى أبا دعاه من مقالة  عهله فهي تص

إليههه يِّقيس من ذلك: ما المدحا. من فيه فأكثر الساعاتي ابن وأما
ّذرى إلى الوهاد قاس كمن إل  مهثهلهه خلقا   ال

فتهأخهرا محله السماك عرف  مهفهاخهرا العلء في تقدم فإذا

مههن ورمههي الفاضههل، نههاقض كههونه الثيههر لبن الناس تصدى وقد
سهههام ورشههق المنههاظر، سههيوف بمشههق وأقلمهههم ألسههنتهم
المناضل.

ّنة من تجزعن فل ٍة راضي فأول  سرتها أنت س ّن يِّسيرها من س

تقههف وسههوف الفاضههل، القاضههي علههى الثنهاء مهوطن هذا وليس
إليه. انتهيت إذا طيبه نفحات وتدلك عليه،

أظنهها الهتي السههام وأبهرى المؤاخهذة، ساعد عن أجرد هنا ومن
ونعههم حسههبي هههو السههبيل، قصههد اللههه نافذة. وعلى الغرض في

الوكيل.

باالحمدلة الباتداء

مههن بنهها يِّبلههغ أن اللههه : نسههأل تعههالى اللههه سامحه الثير ابن قال
مزيِّههة عنههه تقصههر مهها البيههان مههن يِّعلمنهها وأن أهلههه، هو ما الحمد
وفصله. الخطاب وحكمة وفضله، النطق

فيههه ليِّبدأ كلم وسلم: كل عليه الله صلى الله رسول أقول: قال
عيب أفضل. وربما لكان لله قال: الحمد فلو أجذم فهو الله بحمد
ونه المفصهل أول في الزمخشري على ذلك أحمهد. قهال: اللهه ك

افتتحهها مهها نحمههدك. لنهمهها إنهها قههال: اللهههم كونه الحريِّري وعلى
ل فههإنه تعههالى، اللههه عههن جههاء بما الخذ بالحمد. والولى كلمهما

اللههه رسههول قال عبادة. حتى لنها الصلة من أشرف للعبد مقام
وهههو ربههه مههن العبههد مههن يِّكههون ما وسلم: أقرب عليه الله صلى

إنمهها الصههلة، فههي والعمههدة الكتاب أم هي التي ساجد. والفاتحة
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العالمين. وقد رب لله الحمد الرحيم، الرحمن الله ببسم افتتحت
بحمههد فيههها يِّبدأ أن مقالة ذي كل على هارون: حق بن سهل قال
استحقاقها. واستعمل قبل بالنعمة بدىء كما استفتاحها، قبل الله
ل كلم فقال: كههل كتبه توقيع في ذلك تعالى الله رحمه الثير ابن
ابههن علههى الحديِّد أبي ابن أورد أجذم. وقد فهو الله بحمد فيه يِّبدا

مههن ذلههك فليؤخذ مقنع، فيه ما السجعة هذه في سأله فيما الثير
الدائر. الفلك

مزيِّههة عنههه تقصههر قههوله معنههى أدري فمهها الثانيههة، السههجعة وأمهها
أراد ? إن النطههق مزيِّههة عنه تقصر حتى يِّعلمه شيء فأي النطق،

النطههق قصههر فمههتى اللفاظ أرواحا هي التي المعاني لطف بذلك
الههتي الشهياء بهذلك أراد كهاملً? وإن النفههس تبرزه لم معنى عن

البيههان غيههر ذلك والرونق الطلوة من اللفاظ تراكيب على تكون
أردتههه الههذي وذلههك وإظهارها، وإبداؤها المعاني إيِّضاحا البيان لن
غيههر فههذلك الكلم، بعض في يِّكونان اللذيِّن واللطف الحسن من

عنههه. كمهها يِّعههبر ول معنههى لههها يِّعقل ل التي كالملحة البيان. وهو
أدري ولست الجمال يِّدعى  الهذي غهير الورى فتن به قيل: شيء

  هو ما

إلههى له يِّشفع الذي هو حسنه غير آخر شيء المحبوب ويِّقال: مع
فههي نهايِّههة أعضههائها مفههردات الصههور بعههض أن تههرى القلوب. أل

فههي قيههل لغيرههها. وكههذا الههذي المعنههى ذلههك لههها وليس الحسن،
قههوة في تكن لم خاصة عليه الله يِّفيض التركيب بعد إنه التريِّاق،
التي الحالة غير معنى لها الجتماعية الفراد. والهيئة حالة أجزائه
الههتركيب حالههة فههي الفصههحاء لكلم أن شههك ول لفرادههها تكههون
فيههها. ولهههذا الموجههود الحسههن ذلههك عههن التعبير يِّمكن ل خواص

إلههى اليِّههات بعههض وقلب الفاتحة، ترتيب بدل فيمن الفقهاء أفتى
العظيههم، القرآن إعجاز يِّبطل لنه صلته، تصح ل أنه بعض موضع

النظهم ههذا علهى وتهأليفه الغريِّهب، النمهط هذا على سياقته وهو
ًا عنههه أضربت والمعتزلي، الشعري بين بحث العجيب. وهنا طلبهه

ل الخاصههة فهذه الخاصة، هذه سأل الثير ابن كان للختصار. فإن
معنههى أن ثبههت فقههد كذا، المر كان البيان. وإذا لفظ عليها يِّطلق

قههوله فهي الحديِّههد أبهي ابن ناقشه مفهوم. وقد غير السجعة هذه
كتابه. من فليؤخذ به أراد الذي وما النطق
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مههن ومنهههم وبههدر، سبق من منهم الذيِّن وصحبه، آله قال: وعلى
مههن قههال: ومنهههم ونصر. وأقول: لو آوى من ومنهم وصبر، صابر
لهه يِّحصهل أنهه وجهيهن: أحهدهما مهن أحسههن لكههان ونصههر هاجر

يِّتنههاول أنههه وثانيهمهها وصههابر، هههاجر بيههن والترصههيع الموازنههة
فهإنهم عليههم، اللهه رضهوان الصهحابة مهن والنصهار المههاجريِّن

مههن فههإن للمهههاجريِّن، ذكههر ل قوله وعلى النصار، على مقدمون
اليِّمان. إلى غيره سبق من النصار

القرآن لفظ قلت: اتبع واحد، المعنى وصبر صابر قيل: قوله فإن
لن المصههابرة، غير الصبر وصابروا. فإن تعالى: اصبروا قوله في

ذلك بمثله. وكأن الخر من الفعل مقابلة وهي مفاعلة، المصابرة
النسان. يِّطيقه الذي الصبر على زيِّادة

 الديوان في منه طلب ما إنشاء عن الحريري عجز

عنه صدر وأنه تعالى، الله رحمه المقامات الحريِّري ذكر وقد قال
الحكايِّة أفحم. وساق الديِّوان في استكتب ولما الكتاب، هذا مثل

هههذا عههن وسههئلت منههه، يِّعجههب ممهها قههال: وهههذا المشهورة. ثههم
تخههرج حكايِّة على جميعها مدارها المقامات لن عجب، فقلت: ل

المعههاني لن لههه، ساحل ل بحر فإنها المكاتبات وأما مخلص، إلى
النفاس، عدد على متجددة وهي اليِّام، حوادث بتجدد تتجدد فيها

الواسههعة الههدول من دولة عن المفلق الكاتب كتب إذا أنه ترى أل
علههى ومكههث مذكور، وسعي مشهور سيف لسلطانها يِّكون التي
مههن عنههه يِّههدون فههإنه سههنين، عشههر تبلههغ ل يِّسههيرة برهههة ذلههك

مههن أكههبر منههها جههزء كههل أجههزاء، عشههرة على يِّزيِّد ما المكاتبات
ًا، المقامات النصف. منها خلص غربلت إذا ثم حجم

العجههب موضههع فهههي الحريِّري واقعة من الناس عجب أقول: أما
ل الههذي الكتههاب هههذا مثههل عنههه يِّصههدر من الرأي. لن بادىء في

دّر  ليلتههها هلل ضحاها الداب: شمس في وهو بابه، في له نظير
 جدها زبر تقاصيرها

فكههر إذا غريِّههب. وأمهها ذلههك فههإن منه يِّطلب كتاب في يِّتوقف ثم
يِّكههن لم النسان، على الفتوحا باب من النشاء أن وعلم النسان،

وقههت. دون وقههت فههي بذلك يِّفتح قد تعالى الله بعجيب. لن ذلك
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مههن الكتابههة وحسههن النظم عربي بن الديِّن محيي الشيخ عد وقد
يِّفتههح. لههم وتههارة عليهههم يِّفتح تارة كذلك الناس يِّزال وما الفتوحا،

عليه. يِّفتح لم الوقت ذلك في والحريِّري

مخلههى بيتههه فههي كان المقامات عمل وقت في الحريِّري أن على
إلههى تحههول مقههام بههه نبا فإذا ويِّبني ويِّهدم ويِّكسر يِّصوغ ونفسه،

ًا أسههلس هههو ما وجذب تركه معنى عليه تقاعس وإذا غيره، قيههاد
جمههل. وذلههك حمههل كههانت المقامات مسودات أن ذكر منه. وقد

مههن جماعههة بيههن وهههو قدومه، وأول الديِّوان في جلوسه غير أمر
في له فسحة ول عنه، له محيد ل معنى عليه ويِّقترحا الفن، أرباب

أنههه جههرم ل له، استعد قد يِّكن ولم زلله، من له نجاة ول مضيقه،
عثنونه. ونتف وتوقف أفحم

الشجاعة منه عرفت إذا  يِّومه جبن في المرء يِّعاب وليس
بالمس

والوشههي المثل في كلمه من أورده فيما سامحه الثير ابن ولعل
المقامات. فههإنه نسبة من ذلك وغير المبتدعة والمعاني المرقوم

العظيههم، القههرآن يِّتلههو كان أنه السائر المثل في نفسه عن حكى
فههي يِّكون أن يِّناسب معنى فيها ولمح الكريِّمة اليِّة به مرت فإذا
ًا عليه بنى كذا، ً أو كتاب أثبتههه مهها قال. وغههالب كما وأثبته. أو فصل
إسههحاق وأبهها الفاضههل القاضي كتب بها عارض معارضات هو إنما

ما على يِّطالع بيته في وهو المقامات عمل باب من وهذا الصابي
ويِّثبت. ويِّمحو ويِّتروى يِّعمله

فهي الطعهن غير هيجاء  ال في والطعن الوغى، اللعب وتوهموا
الهمهيدان

عشهرة ذكرههها الهتي المههدة فهي عنه يِّظهر الكاتب قوله: إن وأما
ًا أكههبر جزء كل أجزاء ونقحههت غربلههت وإذا المقامههات مههن حجمهه
جهههل أو برهههان، عليههها يِّقوم ل ودعوى تعصب فهذا خمسا، كانت

من له يِّجمع الن وإلى عصره تقدم لكاتب ترسل الغايِّة. وأي بلغ
ويِّتعاطون الناس، يِّتداولها كالمقامات تكون واحدة مجلدة ترسله

أولههها مههن عليههها ويِّكررون وأسجاعها، بأبياتها ويِّتمثلون كؤوسها،
فل مسههاوئها، عههن ويِّنقبههون عوراتههها، عههن ويِّبحثههون آخرههها، إلى
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ًا، فيها يِّجدون علههى تصههفوا مطعن. بل على فيها يِّقعون ول مغمز
الستعمال. على وتجود السبك،

ًة الليالي مّر ويِّزيِّدها شباب حسن اليِّام وتقادم  جد

ًا عليه رد الخشاب ابن أن على المسههعودي وأجابه يِّسيرة أليفاظ
كثير في وتعنت القليل، من القليل في أصاب الخشاب وابن عنها

يِّسيرة. نكتا عليها وضع بري ابن القليل. وكذلك

في الثافي إحدى وأصبح المثل، به وضرب اشتهر، بكتاب وناهيك
النسههخ بههها ونقلههت حجههة، ومعههانيه ألفاظه وأصبحت الدب، علم
حروفها. عدد

البر في الريِّح هبوب وهّب  موضٍع كل في الشمس مسير وسار
والبحر

ًا أخذ بمن سمعت ول رأيِّت وما شيخ على وقرأه ترسل، من جزء
وإعههراب لغههة حواشههي عليههه وعلههق الروايِّههة بههه وطلههب وحفظه

مثل المقامات على المبسوطة الشروحا الناس وضع ومعان. وقد
وأبههي النبههاري وابههن والمطرز شرحين، عليها له فإن المسعودي

الكيميههاء، فههي رمههوز أنها يِّزعم بعضهم رأيِّت ولقد وغيرهم البقاء
ويِّصههورونها بلسههانهم ملههوكهم علههى يِّقرؤونههها الفرنج أن ويِّحكى

بحكايِّاتها. ويِّتنادمون

المضحكة، الحكايِّات تلك مظاهره أحد الكتاب هذا أن إل ذاك وما
نفسه تطلعت عليها، الوقوف في النسان شرع إذا التي والوقائع

تلههك آخههر علههى الوقههوف إلى نفسه وتشوقت إليه، تنتهي ما إلى
كتههاب تشههاكل الههتي والمثههال الحكم من فيها ما إلى القصة. هذا

المختلفههة وفنههونه الدب أنههواع مههن فيههها مهها وإلههى ودمنههة كليلههة
المتنوعة. وأساليبه

أبههي والههده عههن الناس سيد بن محمد الديِّن فتح الشيخ لي حكى
الندلس: لي كاتب عميرة لبن قال: قلنا بكر أبي أبيه عن عمرو
أغلههب فمهها اللفههاظ فقههال: أمهها ؟المقامههات مثههل تصنع ما شيء
مثلها. أضع أن أحسن فما تكذبها التي الكاذيِّب تلك وأما عنها،

حيههن تعههالى اللههه رحمههه محمههودا الديِّن شهاب القاضي وسمعت
اللههه رحمههه الفاضههل القاضههي أن يِّحكههي عليههه الكتاب هذا قراءة
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فصههل كل عارض مقامة عشرة ثلث وصنع معارضتها، أراد تعالى
عشههرة: الرابعههة المقامههة فههي الحريِّري قول إلى جاء حتى بمثله

القبائههل، سههروات مههن أننههي الرامل، وثمال المل مآل يِّا اعلموا
ويِّسهيرون الصهدر، يِّحلون وبعلي أهلي يِّزل العقائل. لم وسريِّات

العضههاد، الدهر أردى اليد. فلما ويِّولون الظهر، ويِّمطون القلب،
وجفهها النههاظر، نبهها البطن، ظهر وانقلب الجساد، بالجوارحا وفجع

ووهههت الزنههد، وصههلد الراحههة، وفقههدت العيههن وذهبههت الحههاجب
اغههبر نههاب. فمههذ ول ثنيههة لنهها يِّبههق ولههم المرافههق، وبانت اليمين،
البيههض، يِّههومي اسههود الصههفر، المحبههوب وازور الخضر، العيش
المههوت فحبههذا الزرق، العدو لي رثى حتى السود، فودي وابيض

الحمر.

إنههه ? ثم هذا يِّعارض بفصل النسان تأتي أيِّن الفاضل: من فقال
قال. وناهيههك كما يِّظهر. أو ولم المقامات من عمله كان ما قطع
لهه ويِّعهترف ههذا، مثههل حقه في الفاضل القاضي مثل يِّقول بمن

بالعجز.

كنشههوة نشههوة لههه أجههد وذكرته، الفصل هذا قرأت فكلما أنا وأما
ترسههل أي الصههباحا. وفههي بطلعههة الساري بهجة ول وبهجة الراحا،

تروجههه ولههم والطلوة، الخفههة هذه له الذي الفصل هذا نظير تجد
?. السجاع

جههزء والترسههل الترسههل، باب من جعلها من المقامات ظلم وقد
ذكههره مههن تعلههم الرجههل وبلغة بابه، في علم كتاب هي منها. بل

أن البلغههة، هههو والههذم. وهههذا بالمههدحا مقامههاته غالب في لشيء
مقامههة فههي فعههل كمهها تمههدحه، ثم بذم أو تذمه، ثم الشيء تصف

ذكر والتي والحساب، النشاء كتابة بين فيها فاضل والتي الديِّنار،
ذلك. وغير والعزبة والزواج والثيب البكر فيها

سههجعة إلههى وضههمها السههائرة المثههال أخههذه مههن تعلم وفصاحته
بانيههها الههدار وأنزلههت باريِّههها القوس منها. كقوله: أعطيت أحسن

ابههن دم مههن الههذئب براءة وبرىء قوب من قابية وقوله: تخلصت
حاجههة بقيههت أو عرقههوب عدة عدتنا ضاعت يِّعقوب. وقوله: وهل

ونههم شمسههه، علههى شههعاعه دل وقههوله: فلمهها يِّعقههوب نفس في
مههن وأذهههل ضههب مههن أحيههر وقوله: فبقيههت طرسه بسر عنوانه
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فههي كههان وقههوله: لههو جلم من وأقحل قلم من وقوله: أنحل صب
وصههنت غههره، علههى وقههوله: طههويِّته مطيههر ولغيمههي سير عصاي
وعههاء فههي وكزنههديِّن سههماء فرقههدا وقههوله: إنكمهها قره عن شغاه
ًا لقت ريِّحه أن ليعلم وقوله ًا صههادف وجدوله إعصار وقههوله تيههار
وقههوله: المكنههة طلوة عنههدي له يِّبق لم ومشرب حفاوة ل مأرب
أمههس رد مههن وقههوله: أبعههد صههيف مزنههة والفرصههة طيف، زورة

حيلههك وأهههول طيلههك أطههول وقههوله: مهها الغههابر والميههت الههدابر،
المقلة دمههع مههن وأحههر القناة، ظل من أطول يِّوما وقوله: وكان
مههدب وقههوله: أيِّههن يِّسههتحيي ول ويِّتقح ويِّصي، يِّلدغ وقوله: فأخذ

فههاغتبط وجههدت وقههوله: قههد صههباك مهههب أيِّههن ومههن صههباك،
ول وعظههك، مهها مالههك مههن ذهههب وقوله: مهها فارتبط واستكرمت

بكيههة، ركيههة علههى حمههت إنههك وقههوله أيِّقظههك مههن إليههك أجههرم
صهههباء كههل ول تمههرة، سوداء، كل ما وقوله خلية لخلية وتعرضت

النوق من الطيران ويِّطلب النوق، بيض يِّبغي وقوله: كمن خمرة
رأيِّنهها وقههوله: فلمهها الرضههاع وظئههرك البضههاع أمك وقوله: أتعلم

لطههوع وقوله: إنههي السباسب كسراب وخبرهم الحباحب، نارهم
أضههربت كههثير النههوع هذا من وفيها غذائك من وأوفق حذائك، من
الطالة. خوف عنه

أدع ما قلت مما وأكثر إل  محاسنه بثي في تناهيت وما

الكاتب ثقافة

إلههى فيفتقههر لهههذا، قههابل طبعهها النسههان في الله ركب قال: فإذا
سردها. ثم اللت من أنواع ثمانية

تلوته، وإدمان العزيِّز الكتاب حفظ إلى فيحتاج الكاتب أقول: أما
ًا ليكون ًا لسههانه، علههى دائر عينههي بيههن ممثل فكرتههه، علههى جاريِّهه

وإدمههان والنحههو اللغههة معرفههة وإلههى سههعته، مههن لينفههق ذاكرتههه
والتصههريِّف جيههدة، ملكههة ذلك له يِّصير حتى ، ونهارا ليل العراب

السلطانية والحكام والقافية والعروض والبديِّع والبيان والمعاني
مثل الحاديِّث من وشيء التفسير، من وشيء كتابه في ذكر كما

عههن المنقولههة والثههار للقليشههي، النجههم كتههاب أو الشهاب كتاب
الراشههديِّن الخلفههاء بيههن دار ومهها عليهههم اللههه رضههوان الصههحابة
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مههن عنهمهها اللههه رضههي ومعاويِّههة علههي بيههن دار ومهها وعمههالهم،
العههرب، وأمثههال والكتههاب، والوزراء الخلفاء وتواقيع المحاورات،

والمحهدثين والمخضهرمين العهرب شهعر مهن جيهد جهانب وحفظ
المفضههليات، ومختههار الحماسههة جيههد وحفههظ المتأخريِّن، وفحول
مهن أمكههن ومها ميمههون، ابهن جمههع الطلهب منتهى قصائد وبعض

كتههب أمهههات ومراجعههات والحسههاب، الرجههال وأسههماء التاريِّههخ
وزهههر والههذخيرة والتههبيين والبيههان والعقههد الغههاني مثههل الدب،
وحفظ حمدون ابن وتذكرة للمبرد والكامل القالي وأمالي الداب
المتنههبي شههعر وبعض النباتية، والخطب المقامات من جيد جانب
مههن أنا اخترت ذلك. وقد وغير الزند وسقط والبحتري تمام وأبي
علههى والوقههوف لطيفههة، مجلههدة في الربعة الشعراء هؤلء شعر

التهههاني فههن: مههن كههل فههي قصههدوه مهها ومراعههاة الكتاب ترسل
وأوامرهههم وتههواقيعهم تقاليههدهم ووصههايِّا والفتوحههات والتعههازي
طههرق مههن يِّتشعب ما كل في أدعيتهم وافتتاحات فيها، ونواهيهم

والشههفاعات الهههدايِّا فههي والمراجعههات البههداءات وكيفيههة الكتابة
ل بههاب المجههرى. وهههذا هههذا يِّجري وما الخوان وكتب والوصاف

إجماع. حصره على يِّنعقد ول مصراع له يِّغلق

يِّلزمهه ل أنهه ولهول شهيء، كل إلى يِّحتاج فالكاتب الجملة، وعلى
عليههه. هههو مهها علههى الوجههود يِّعرف الذي إنه لقلت فن كل تحقيق

وهيهات.

ك فهي متفاوتون الناس نعم مهن طبقهات: فمنههم علهى وههم ذل
ذلههك. بيههن ومهها الدركات، من نهض ل من ومنهم الدرجات، تسنم

لكههل لمصههطلح معرفههة أنههه ولو أمكن، مهما المشاركة من بد ول
مصههطلح فمعرفة الكمال، قارب أو مواده كمل وإذا فن، صاحب
يِّجههري ومهها والنعههوت اللقههاب معرفة من المكاتبات في الديِّوان

جمعههة مههن أقههل في المباشرة مع معرفته هذا المجرى. فإن هذا
بههاختلف يِّختلههف لنه قاعدته، يِّتقرر لم مما وهو ويِّدريِّه، يِّتصوره

يِّعرفه. ما أسهل فإنه به، عبرة ل وأهله. وهذا زمان كل

معنى في النحو مخالفة تضر هل
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وجههدنا وأقسههامه، ضههروبه إلههى نظرنهها النحههو: إذا ذكههر وقههد قال
أمهرت لهو أنهك ترى المعاني. أل إفهام في إليه محتاج غير أكثرها

مههن اختههل لمهها تجههزم ولههم الههواو بإثبات فقلت: قوم بالقيام رجل
هههذا تجههري كلههها والفضههلت الشههرط شههيء. وكههذلك ذلههك فهههم

ههذه مهن أشهياء وسهاق والسهتثناء والتمييهز الحهال من المجرى
النواع.

بالمعرفة، يِّتلبس لم ومن الناس عوام إل هذا مثل يِّورد أقول: ما
مترسههل عههن صههدر إذا أنههه يِّعلههم العلههم. ألههم رائحة يِّرحا لم ومن
فههاعله يِّرفع ولم وجوابها، شروطه ول أمره أفعال يِّجزم لم كتاب

ًا راعههي ول فضههلته، ويِّنصب هههي الههتي إعرابههه قواعههد مههن شههيئ
ضحكة ذلك كان ألبتة، العراب من شيء على حافظ ول ظاهرة،

والجهال. العلماء استوى فقد العقلء. وحينئذ عن فضل للمغفلين

بعههد الشعري: أما موسى أبي إلى عنه الله رضي عمر كتب وقد
رضههي عمر بن الله عبد وكان العربية وتعلموا السنة في فتفقهوا

اللحن. على ولده يِّضرب عنهما الله

فههي الجههدري آثههار مههن أقبههح الكلم فههي الملك: اللحن عبد وقال
لبههو عليها مكتوب للتجار أعدال الدوءلي السود أبو الوجه. ورأى

أن أحههب ويِّربحون. ويِّقال: من يِّلحنون الله فلن. فقال: سبحان
العربية. فليتعلم نفسه في الكبر يِّجد

يِّقل لم إن كفايِّة فرض النحو أن على استدل بعضهم أن يِّعلم ألم
الههدعاء يِّقبههل ل تعههالى الله أن إلى بعضهم وذهب عين، فرض إنه
الصههلحا: أخشههى ابههن الههديِّن تقي الشيخ معربا. وقال يِّكن لم إذا

صلى قوله في يِّدخل أن النحو، يِّدر ولم الحديِّث تعاطى من على
النار. من مقعده فليتبوا متعمدا، علي كذب وسلم: من عليه الله

بالعراب. فههأقول: إنههه إل تعرف ل ذلك من أشياء استثنى إنه ثم
لههم ومههن الواضههح، معرفههة بعههد إل الغامض معرفة إلى يِّتوصل ل

إلى الدنى من التفهم في لينتقل العويِّص، يِّعرف لم البين يِّعرف
العلى.

مهها إلههى النحههو مههن أحد يِّصل الله: ل رحمه أحمد بن الخليل قال
ل كههان عمههر: إن أبههو فقههال إليههه، يِّحتههاج ل ما بتعلم إل إليه يِّحتاج
يِّحتاج ل ما صار فقد إليه، يِّحتاج ل بما إل إليه يِّحتاج ما إلى يِّوصل
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فههي والغامض الجلي فيه المثابة بهذه علم إليه. وكل محتاجا إليه
ومهها وللفرائض، والتيمم الحيض في الغامضة مسائله فإن الفقه،

ذلك. وكمهها وغير الطلق في الدور ومسائل والمقابلة، الجبر في
والمغههالط والمختلطههات القيسههة فههي غوامضه فإن المنطق في

وأن الفههرد، الجههوهر إثبههات مههن الكلم علههم في ذلك. وكما وغير
يِّتوصههل بشههيء. ومهها ليس المعدوم وأن زمانين، يِّبقى ل العرض

مقههدمات بعههد إل العويِّصههة المسههائل هههذه معرفههة إلههى النسههان
غيههر هههذا مثههل يِّورد من رأيِّت وما الواضحة، المسائل من يِّفهمها
الفن. هذا يِّجهل من أو العوام،

الكلما حسن في اللحن يقدح هل

ًا ساق أن بعد قال وأبههي تمههام وأبههي نههواس أبههي نظههم مههن شههيئ
ًا يِّكن لم اللحن ولحنهم: إن الطيب الكلم. حسن في قادح

علههة العههراب مراعههاة يِّقههول: إن أن إل هههذا بعههد بقههي أقول: ما
الكلم فههي بقههولهم: النحههو سههمع مهها أتههراه الكلم لقبههح موجبههة
سمي إنما العراب أن إلى بعضهم ذهب الطعام. وقد في كالملح
ًا قوله في العرب لن إعرابا ًا" هههن تعالى: "عرب المتحببههات أترابهه

مخاطبه. أقههول: إلى تحبب كلمه أعرب من فكأن أزواجهن، إلى
أراد إذا معههانيه. فههإنه علههى تههدل أمههارات ذكههر كههونه تحببه معنى

ًا، أحسن قال: ما التعجب أحسههن وقال: ما العراب ترك ولو زيِّد
وبقههي المخههاطب علههى الفهم للتبس والدال، النون بسكون زيِّد
النون نصب مخبر. فلما أو متعجب أو مستفهم هو حيرة: هل في

النههون برفههع زيِّههد أحسههن قههال: مهها يِّتعجههب. وإذا أنه علم والدال
بنصههب زيِّههد أحسههن مهها قههال يِّسههتفهم. واذا أنه علم الدال وكسر
أراحا عنههه. واذا الحسههان بنفههي مخههبر أنه علم الدال ورفع النون

تحبههب فقههد بههالعراب، والحيههرة الفكرة من يِّخاطبه من المتكلم
إليه.

فمهها وأنا السماء عنان يِّافوخه بلغ ولو للحان قدر ..... ل قال وقد
النحهو. ههذا وراء آخهر أمر الكلم وسهولة التركيب لطف أن أنكر

وتعنته. تعسفه في المشاحة ولكن معلوم
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لونها فاقع صفراء الية في البقرة لون حول

سههورة فههي تعههالى قههوله فههي الفقهههاء بعض فاوضني قال: وكان
فههي أسود. وأخذ كان البقر لون إن لونها"، فاقع البقرة: "صفراء

أصفر. اللون أن على والستدلل ذلك على الشناع

لكههونه أصههفر، كههان اللههون أن هههو الرجههح أن المعلوم أقول: من
ًا ولهههق، بيقههق وأبيض وحانك، بحالك أسود يِّؤكد بفاقع. كما مؤكد
وفاقع بناصع وأصفر ومدهام، بناضر وأخضر وذريِّحي بقان وأحمر

التفسههير ورد إذا برذاني. ولكن وأرمك بخطباني، وأزرق ووارس،
موضههعه فههي به والعمل قبوله غير يِّمكن فما بشيء، النقل وثبت

وإن قاعههدة، خههالف إذا الموضههع. هههذا ذلههك به يِّتعدى أن غير من
تعههالى: "إنههها بقههوله بعضههم ههذا رجهح كمها رجح، ترجيحه أمكن
تضههرب سود جمال صفر". أي جمالت كأنه كالقصر بشرر ترمي

مظلمة. سوداء الصفرة. قالوا: والنار إلى

العظماء عن الحديث في التأدب

بههن عمههر عههن ورد أنهه ذلههك العههرب: ومههن وقههائع ذكههر عنههد قال
العمههال، من يِّليه ومن الشعري موسى أبا استدعى أنه الخطاب

عمر، مولى يِّرفأ، إلى فمضى الحارثي، زيِّاد بن الربيع منهم وكان
العيههش. خشههونة إلههى فأشار عليه، ويِّنفق عنده يِّروج عما وسأله
بيههن وحضر مطابقا وخفا دكناء وعمامة صوف جبة ولبس فمضى

إل يِّقههع فلههم وصههعده نظههره عمر العمال. فصوب جملة في يِّديِّه
به. الشعري موسى أبا أوصى ثم حاله عن وسأله فأدناه عليه،

الملههوك لبعض تقليد في هذا أنا استعملت الثير: وقد ابن قال ثم
بأحههد، عملههك علههى اسههتعنت فقلههت: واذا الخلفههة، ديِّههوان مههن

فههإن حههاله، مبههدا من عرفته بما ترض ول بالرصاد، عليه فاضرب
كمهها الظههاهر بصلحا تخدع أن وإيِّاك الجساد، تنقل تتنقل الحوال

زيِّاد. بن بالربيع الخطاب بن عمر خدع

عمههر على أدب إساءة القول هذا في عمر، خدع كما أقول: قوله
لصههاحب شههبهة هذا وفي خدع، أنه إلى نسبته من عنه الله رضي

ظنههي فما خدع، عمر مثل كان نفسه: وإذا في يِّقول فإنه التقليد،
ودفهع أحسهن، ههذا مثهل فهي الهمال. والدب منه فيقع بنفسي،
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ًا تعههالى قههوله إلههى ترى أليق. أل عنه النخداع يِّوسههف عههن حاكيهه
إخههوتي"، وبيههن بينههي الشههيطان نههزغ أن بعههد السلم: "مههن عليه

ًا الشيطان إلى بينهم وقع ما فنسب السلم. عليهم إخوته مع تأدب
وشههدته تحرزه مع عنه الله رضي الخطاب بن عمر مثل خدع وإذا
بغيره. يِّظن فما الديِّن، في

واللههه عمر. كان من أحزم أحدا رأيِّت شعبة: ما بن المغيرة وقال
يِّخدع. أن يِّمنعه وعقل يِّجزع، أن يِّمنعه فضل له

اللههه بنههور أنظههره كههان ما عمر الله الخرائطي: رحم بكر أبو قال
بأعقاب الشاعر: بصيٌر قال كما والله وأفرسه. كان الله ذات في

  غد إلى عينا اليوم في له كأّن  بهرأيِّه المور

كههان أنههه الحطيئه بن الله عبد بن أحمد العباس أبي عن نقل وقد
الخطاب. بن عمر أكفان في السلم سعادة يِّقول: أدرجت

الشاعر:  قول أحسن وما

ٌة خلوت إذا عليك حججي مخصوم فإنني حضرت وإذا  كثير

ّننهي يِّعلم الله  ظلمتني أنت أقول أستطيع ل مهظهلهوم أ

له. وإجلله محبوبه مع وتلطفه الشاعر هذا أدب إلى فانظر

تثق فل بأحد، عملك على استعنت قال: وإذا لو أن الحسن وكان
حجههاب سههيرته وجه عن إرصادك بيد واكشف السراب، بلمع منه

البهاطن وتنسهى العهامر بالظاهر ترض فل لموره وتيقظ النقاب،
عمههر علههى زيِّههاد بههن الربيع به تحيل ما مكره من وتخيل الخراب،

مههن الدب فههي أحسههن الربيع إلى الحيلة نسبة الخطاب. فإن بن
عنه. الله رضي عمر إلى الخدع نسبة

الدين صلح السلطان على باالناصر التلقب إنكار

ًا البغدادي زيِّادة لبن قال: وجدت الناصههر الملههك إلههى كتبههه كتابهه
الخلفههة. ديِّههوان مههن عليههه أنكرت أمور على يِّشتمل الديِّن صلحا

المؤمنين. أمير لقب وذلك بالناصر تلقب أنه ذلك من

ًا فيه أجد وقال: لم الكتاب استصلح الثير ابن إن ثم في إل مغمز
بكلم فيههه يِّههأت لههم فههإنه اللقب، حديِّث يِّتضمن الذي الفصل هذا
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كقههوله: غثاثههة فيه بكلم أتى بل المذكورة، الفصول باقي يِّناسب
النسق. هذا من وشيء حرام العبد على المولى يِّستصلحه ما

لنفسههه المعنههى هذا في أنشأه ما ذكر الله رحمه الثير ابن إن ثم
حكم على بها يِّختصون خصائص والخلفاء للنبياء أن علم قال: قد

مشههاركة فيههها يِّشههاركهم أن النههاس مههن لحههد وليههس النفههراد،
فههي ذلههك وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول أجرى النداد. وقد

بيههن يِّجمههع أن غيههره نهى أنه جملتها من بحكمه، عليها نص أشياء
يِّكهون بهأمر يِّختهص أن المؤمنين لمير مسوغ وهذا واسمه، كنتيه

ًا به ًا. غيره وعلى مشهور محظور

الخههوض فأثبته. أقههول: قبههل زبدة فيه وليس السجع باقي وساق
واللقب. والكنية السم بين الفرق أقدم معه

كأبي بأب مصدرا كان إن معين شخص على الدال العلم أن وذلك
فهههو المههؤمنين وأم البنين وأم كلثوم كأم بأم أو حفص، وأبي بكر

وذي رعيههن وذي السههماء كمههاء المسمى برفع أشعر الكنية. وإن
ألقههاب هههذا فههي ويِّههدخل الجناحين، وذي النطاقين وذات النوريِّن
والرشههيد والمهههدي كالهههادي العبههاس، وبنههي أميههة بنههي الخلفههاء
الديِّن شمس من الناس، مصطلح فيه ويِّدخل والمأمون، والمين

كشمس الكتاب أهل ألقاب من ذلك وغير الديِّن ونجم الديِّن وبدر
وبطههة كففههة المسههمى بضههعة يِّشههعر الملههك. أو وتههاج الدولههة

ذات علههى للدللههة كههان اللقب. وإن هو فهذا والحوص والقيشر
السم. هو فهذا وخالد وبكر وعمرو كزيِّد وتعيينه، المسمى

بيههن تجمعوا قال: "ل وسلم عليه الله صلى فالنبي هذا، تقرر وإذا
مههن ويِّتقمههص ابنا، يِّدعى كان أن بعد أبا ل وكنيتي" مراده اسمي

ًا المشيب إن قيههل حسههنا. وإن به يِّزهى ول خيلء ذيِّله يِّجتر ل ثوب
ًا الثياب أحسن مسههتثنى، فههإنه الثههوب هههذا قيل: إل البياض شعار
أن ولههول القههال، نظههر إليه الحباب يِّنظر أنه الفظاعة من ويِّكفيه
مههن النههاس الشههتعال. ومههن لفههظ لههه اسههتعير لمهها بعده الخمود
فقههد علههى حههدادا إل ذلههك وليههس الخضههاب، بصههبغة لههونه يِّدلس

مههن الصههدق أنههس يِّخفههى ول كههاذب هههذا فعله في وهو الشباب،
المعطلههة بسههره عههن تسههلو أن النفههس الكههذاب. وخههداع وحشة

تهراه وههي مرقهع ثهوب في الخروج لها ويِّحسن المشيد، وقصره
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ابههن شههعر مههن مههأخوذ هههذا وبعههض قههال ثههم الجديِّههد الثوب بعين
علههى حههدادا  مشيبه بعد المرء خضاب قوله: رأيِّت الرومي. وهو

 يِّلبس الشبيبة شرخ

آخر. كلم في توجد ل كثيرة معاني الفصل هذا في أن غير

وأنهها المعههاني، مههن الفصههل هههذا فيه ما ابتكر أنه ادعى أقول: قد
منها. كلمه أخذ على تدل أبياتا أذكر

الطيب:  أبو قال

ّيا فإذا  وشباب صحٌة العيش آلة ّلى المرء عن ول و

ًا التهامي وقال :  أيِّض

ّدنيا من وطري انقضت فقد انقضى فإذا  وروقهه الشباب ال
أوطاري

حصينة:  أبي ابن وقال

ّلما العيش من يِّرقى الفتى كأّن ويِّنحّط الربعين يِّجوز أن إلى  س

التعاويِّذي:  سبط وقال

نشهاطهي بالشيب ر  كهس قد السن وعلو

ٌذ وهو  عهوا سهمهوه كيف انحطاط في أخ

نقص:  التصغير زيِّادة أن معنى في الطيب أبو وقال

أنيسيان حروف يِّائي له  كاثهراه عدو ابنا وكان

قلقس:  ابن قول أحسن وما

ٌة وأمهري توقيعي أمر في الفصيح الفطن على أعيت  سهير
اللسن

الّضيفهن نون ازداد لما كالضيف  بهنهقهصهه عليه زيِّادته حكمت

الطيب:  أبو وقال

ازديِّادي في انتقاصي رأت فقد  عيني الّشيب بياض لحظت متى

صردر:  ابن وقال

الميعهاد يِّتقارب لن أبكي  وإنما المشيب حّل أن أبك لم

ّفت  ذوى فإذا أوراقه الفتى شعر العهواد آثاره على ج
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ربه:  عبد ابن وقال

خبال عندهن يِّزيِّدك نسٌب  فإنهه عّمهّن دعونك وإذا

الطيب:  أبو وقال

الظلم من عيني في أسود لنت  لهه بياض ل بياضا بعدت أبعد

الغزي:  وقال

ٌة العيش زهرة  وأذوت الهحهياة زهرة أوهنت القذال في زهر

 الشتعال في الخمود أن رأس  ال اشتعال قبل علّي يِّخفى كاد

ًا قولي المعنى هذا قال: ومن سمائها من المكارم أخذ : وهو أيِّض
الشهههور بأسماء وتحلى وفرضها، الناس في بنقلها وقام وأرضها،

وصههفر بحرمه، للعائذ لبعضها. فالمحرم حاسدا بعضها أصبح حتى
لقههوال ورجههب نههواله، لرائههد وربيههع قههدمه، مسههعاة فههي للطامع

الفرزدق. قول من مأخوذ عذاله. وهذا

ٌد يِّداك الحرام من الشهور الخرى وفي  فهيهها الهنهاس ربهيع يِّ

لههم تصههرفا تصههرفت أنهها ولكني كثيرا، ذلك في الشعراء قال وقد
غيري. أحد يِّتصرفه

ًا نكر وما تصرف، أقول: أي النههاس استعمل وتعرف. وقد إل شيئ
فههي القائههل متمكنة. كقول حلوة عذبة بها فجاؤوا الشهور أسماء
بخيل: 

ّلى ّفهه الشهور بأسماء تح المحرم عليه ضمت وما جمادى  فهكه

الحسان. كل فأحسن الخر وقال

الشهنهب مليح الخد موّرد  حهبهب عن مبتسم وشادن

رجب أني شعبان درى وما  حهبهه في العاذل يِّلومني

الصم. ورجب السلم، قبل العاذل، شعبان تسمى العرب كانت

تحقيههق اللههه اللههه: تههولى رحمه الفاضل القاضي قول أحسن وما
مغههاني وتخليههد أسههعده، مبههاني وتشييد مورده، وترويِّق مقصده،
أمن ويِّلبس وفرادى، مثنى لديِّه الله مواهب تنتظم حتى سؤدده،

جمادى. في ربيع وخصب شعبان في رجب
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ًا وقوله الحلل، أنههه إل والسههحر الههزلل، أنههه إل المههاء : فهههو أيِّض
عليههه الوقههوف وأيِّههام الملل، مههن العهد بعيد أنه إل النضر والورد

ًا شوال. وقوله وخصب رمضان طهارة بين أعياد أيِّام ويِّعههود أيِّضهه
مباسههم سههطوره وحسب وسلم، لمحرابه كتابه: فسجد ذكر إلى

يِّتكلههم، ول يِّكلمهه الطلل على المحب وقوف عليه ووقف تتبسم،
المحرم. خده على كان وقد بدمعه جمادى كان وقد جفنه وهطل

الملك:  سناء ابن وقول

المليحة أن زعموا فلم  والحلهى والخد القد حسن نشيطة
مكسهال

ّلهك قد رمضان فيا  صبوتي جهل بها نسكي على أطّل شهوال أظه

القاضههي قول أحسنها فمن موراة، الشهور أسماء استعمال وأما
الظاهر:  عبد بن الله عبد الديِّن محيي

وأصحابه الخيالّي ذاك  جعفرا تنكروا أن إيِّاكم

ٍر فنيل ّيل  جعفٌر له كم مص بابهه في يِّخرج مخ

التخيل. هذا وألطف البيتين هذيِّن أصنع ما

قزل:  ابن وقول

وقهيل قهاٍل سماع وكرهنا  العجول تل ماء من ضجرنا قد

أيِّلهول فهي آب تمهوز حر  فهيهها نحن التي المحنة ومن

مماتي:  بن أسعد وقول

الزهر الزهر وأشبه  السحر السحر نفث قد

الشجهر أوراق ثياب  الهنهدى كافور وبّل

صفر الروض محّرم  رأى مهذ والعندلهيب

أبيات:  من الوراق السراج وقول

التهابه فضاعفت بها ج  الهسهرا اطفاء وأراد

بابه الناس في حديِّثنا ر  فصا طوبى بها وحوى

الساعاتي:  ابن وقول
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أحكامه وفي فيرجى يِّخشى  عرضت أزمٌة إن يِّوسٌف ليوسف
عمر

ٌع الشهور كل صفهر أمواله من الخزائن حيث  فواضهلهه من ربي

الثير لبان مثال مناقشة

وفههي الفصل وساق مودة استصلحا في ذكرته ما ذلك قال: ومن
جرى إذا والماء الخوان، جفاء في استعمل ما خير آخره: والصبر

المكان. ذلك إلى يِّعود وأن بد فل عنه انحرف ثم مكان في

مكههان، عههن انحههرف إذا المههاء هذا. فإن معنى ما أدري أقول: ما
الموضههع عههن إليههه انحههرف الههذي الموضههع باسههتفال يِّنحرف إنما

الرض. نفههس مههن بتهههدم أو يِّحفر، بأخدود عنه. إما انحرف الذي
إلههى ويِّنحههدر المرتفههع، عن ويِّنعطف القهقرى الماء يِّرجع وحينئذ

كههان المههاء. ومههتى انحههرف لفظة من يِّفهم الذي المنخفض. هذا
المههاء مههدد أن يِّههدعي أن إل اللهم إليه، الماء يِّعود فل كذلك المر
يِّشغله حيزا له يِّجد ولم المنخفض، يِّعلو أن إلى فيزيِّد دفعه يِّقوى

كلمه. مجرد من مفهوم غير عنه. وهذا انحرف الذي ذلك غير

يِّعههود وأن بههد فل مكههان، عههن صوبه أقلع إن الغيث قال: فإن ولو
في جريِّته موضع جفا إذا الماء فإن المكان. أو ذلك إلى وقت في

سههقياه قطعههت إذا المكان. أو ذلك على يِّنعطف أن بد فل وقت،
انحرف. لفظة غير ذلك، ناسب ما أو مكان عن

مشههرعه، إلههى المههاء يِّعههود الفاضل: وقد القاضي قول أحلى وما
مطلعه. إلى والكوكب

الثير:  ابن قول معنى في القائل قول أحسن وما

ٍة غير من الحر صبر سأصبر طريِّق من لكن الصبر على  قهدر
التجّمل

ًا لعهلهك ّدك أن يِّومه الهتهفهضهل بوجه فتلقاني علّي  رحهمٌة تهر

الثير لبان آخر مثال مناقشة
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تفههي ل وهههو: الخمههر الخمههر وصههف في ذكرته ما ذلك قال: ومن
اللسههان، بذيِّئههة البنان، خرقاء فهي خمارها، بتنعيص إسكارها لذة

منههها عههرف والديِّان. وقههد العقول ناقصات من أنها يِّدلك وتأنيثها
الههرؤوس مههن اسههتأثرت لمهها ذلههك ولول أحكامها، في الجور سنة

وألطههف، وأغههرب الشههاعر قههول من أحسن أقدامها. وهذا بجنايِّة
قال:  لنه

العّصهار بأرجل تداس زمنا  غدت إذ القديِّمة حقائدها ذكرت

بالهثهار فيهم فصاحت منهم  وتمكنت انتشوا حتى لهم لنت

فإنه الخمر، إلى والديِّن والعقل واللسان البنان إضافة أقول: أما
وأغههرب أقههداما، للههرؤوس جعههل أن ذلك من وأغرب الغريِّب من
قههول مههن وأغرب وأحسن ألطف كلمه أن يِّدعي كونه هذيِّن من

معاقرههها يِّههد أن أراد ظههاهر. وكههأنه الصباحا مثل والفرق الشاعر،
إلههى ذلههك نسههب ولو ناقصان وديِّنه وعقله بذيء، ولسانه خرقاء،
الجههوارحا إضههافة فيههها. وإنمهها قادحهها لكان الخمر ذم في الندمان
الغايِّة. إلى بعيد بتأويِّل إل جائز فغير إليها والديِّن والعقل

تمام:  أبي قول أحسن وما

بالسماء الفعال كتلعب  حبابها بالعقول يِّلعب خرقاء

القائل:  وقول

الهّما وتطرد السرور تحوي  أنها شاربوها المدامة وصف

مغتهمها ديِّن عادم أرأيِّت  وبديِّنهم بعقولهم هفت صدقوا

الملك:  سناء ابن وقول

ٌق الشرب أيِّها يِّا عروسكم مجتلي كّل حسنها من فتنت وإن  طاله

مؤجهلهي النعيم وجنات فقالت  معّجهل وعقلي مالي لها دفعت

أميههر . فقال. يِّا قدحا نصيبا ناول الملك عبد بن سليمان قيل: إن
بيههن تفههرق ل أن رأيِّههت فههإن بعقلههي إليههك وصلت إنما المؤمنين،

الوراق. السراج وقول فعلت وبيني عقلي

ّد ما فاستمع الحد جاوز  شوٌم الخمر الخبائث أم شؤم يِّع

جلد وللمعاقر صلٌب ووق  وللرا حبٌس الدنان في فلها
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ل أقههدامها. الضههمير بجنايِّههة الههرؤوس مههن قوله: فاستثأرت وأما
جائز. غير وكلهما الرؤوس إلى أو إليها يِّعود أن يِّخلو: إما

شبيلي:  إل زهر ابن قول أحسن وما

قد ما الّسكر في غالهم قد  خدودههم الكف على وموّسديِّن
غالني

نالهنهي ما ونالهم سكرت حتى  فضلهم وأشرب أسقيهم زلت ما

فهأمهالهنهي إناءها أملت إني  ثهارهها تأخذ كيف تعلم والكأس

قصيدة:  من تمام أبو وقال

ٍر نالتههها اليد إذا ّقهرت بهوته من استقادت حتى ضغنها على  تهو
الرجل

صورة في بالجور وصرعهم  شهربههها بإنصاف ساقيها وتصرع
العهدل

والديِّههان. مهها العقههول ناقصههات مههن أنها يِّدلك قوله: وتأنيثها وأما
فقال:  الدنيا وصف في هذا المتنبي استعمل ما أحسن

ل أم الناس اسمها أنث لذا ري  أد فهمها فيهها الغانيات شيم

وهههو: لههول الغههتراب علههى الحههث فههي ذكرتههه ما ذلك قال: ومن
ارتقههى ول العنههاق، شههرف إلى الصداف بنات ارتقت ما التغرب

هههذا فههي قههولي قههال: وكههذلك ثم الحداق نور إلى الحجار تراب
لههم ذلههك ولههول القههدار لخامههل تنههويِّه النتقههال وهو: فههي المعنى
أوطههانه، فههي حطههب الرطههب والمندل البدار، حلة الهلل يِّكنس

يِّحههظ لههم وتههره السهم فراق ولول غزلنه، سرر في دم والمسك
ول البنههان بعههز يِّتحل لم منبته الوشيج فراق ولول الصابة، بفضل
الذؤابة. شرف

للخواطر يِّتسن لم ومما معناه، في القول من فصل الفصل وهذا
بههه سههنح مهها ومنههه الشههعر، مههن مههأخوذ هههو ما مبناه. فمنه ابتناء

لنفسه. يِّشهد وهو مثال غير على الخاطر

قههال لتكراره. ولههو عي فيه ثانيا وارتقى ، أول ارتقت أقول: قوله
أحسههن. وكههذا لكههان ذلههك غير أو سما ما أو اتصل ما أحدهما في
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الصههاحب على عيب الكلم. وقد في يِّعاب هذا ومثل مبناه، ابتناء
قوله:  عباد بن

ّبب أنهسهب بالمفاخر لكن وأنسب  أشهبهب بالمعهالهي لكن أش

ٌة وبي أشهرب العز من لكن ظما وبي  العل حضرة إلى لكن صبو

فيها. لكن ترداد لكثرة اللكنية القصيدة وسميت

قههول ذلههك منههها. مههن وأكثروا الشعراء تداولها المعاني هذه وكل
صردر:  ابن

للقصور الغواني ودع  الفهل في ركابك قلقل

النحور إلى البحور دّر  ارتقى ما التغرب لول

التعاويِّذي:  سبط وقول

فارق حتى عّز ما فالدر  شرفا تكتسب وتغرب انتزحا قالوا
الصدفا

قلقس:  ابن وقول

بدرا فصار الهلل سار  قهدرا حاولت إذا سافر

استقرا ما ويِّخبث طيبا  جهرى ما يِّكسب والماء

ّدلت سة  الهنهفهي الدرر وبنقلة نحهرا بالبحر ب

واحههد. عصر أهل من تعالى الله رحمهما الثير وابن قلقس وابن
الثيههر وخمسمائة. وابههن وستين سبع سنة توفي قلقس ابن فإن

اثنههتين سههنة قلقههس ابن ومولد وستمائة وثلثين سبع سنة توفي
وخمسههين ثمههان سههنة الثيههر ابههن ومولههد وخمسههمائة، وثلثيههن

أكثر. الثير ابن وخمسمائة. فعمر

عصره:  أهل من وهو الساعاتي ابن وقول

عهين كواعب مغناها حّل وإن  بأختها أرض كل عن غانيا وكن

ّدر فراق فلول ّد نحٌر لنكره  بحره أصداف ال جهبهين وصه

القائل:  وقول

القوس فراق لول والسهم  افترست ما الغاب فراق لول السد
يِّصب لم
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ّتبر ّترب وال ٌع أرضه في والعود  مواطنهه في ملقى كال من نو
الحطب

المعري:  العلء أبي وقول

غابهه عن لدنها يِّسافر حتى  قدرها يِّشرف ليس والسمهريِّة

المادة:  هذه من أنا وقلت

الهغهزلن سهرة في دما إل  الورى مسك فما عزا تنل سافر

سهنهان وتهاج خفقت بذؤابة  اغتدى الوطن فارق لما والرمح

ًا وقلت :  أيِّض

التيجهان في فصار سار كالدر  والعهل المفاخر رتب تنل سافر

النهقهصهان معرة فارقته ما  السرى ترك لو الفق هلل وكذا

مشههوبة الههدنيا وهو: أنكههاد الدنيا ذم في ذكرته ما ذلك قال: ومن
البههدان تسههتلذه مهها وكل حبها، على النفوس جبلت التي بالشياء

منفعههة مههن تههذمم ولهههذا طبههها، جهههة من يِّضرها فإنه مآكلها من
النسههان يِّنتفههع ل أنههه ذلههك من اللوزيِّنج. وأعجب ومضرة الهليلج
يِّنتفههع كالههذي فهههو ثههوابه، جهههة مههن ضههرته إل لههذتها مههن بشههيء

مههن مثههل لههذلك ضههرب لثههوابه. وقههد محرقة وهي النار باصطلء
بالطحال. مضر الكبد يِّنفع ما كل إن وقيل المثال،

بكلم بشههيء أشههبه تراه أل والعامية، الركة هذه إلى أقول: انظر
أكههذا المثههال، ويِّضههربن يِّعظههن أخههذن إذا النسههاء قوابههل العجائز
علههي كلم مههن بشيء سمع ما الذم: أتراه حالة في الدنيا توصف

الههدنيا لنهها رجههل: صههف لههه قههال إذا عنه الله رضي طالب أبي بن
حسههاب حللههها فنههاء، وآخرههها عناء، أولها دار من أصف فقال: ما
بشيء ول حزن افتقر ومن فتن فيها استغنى من عذاب، وحرامها

بيههن أمههل بعضهههم: الههدنيا كقههول فيههها الحكمههاء أقههوال بعض من
العنههان، جههرارة وأماني فتان، وشيطان عليك، مطل وأجل يِّديِّك،

فتخيب. وترجوها فتستجيب، تدعوك

منها:  التي نواس أبي بزهديِّات سمع أما

عريِّق الهالكين في نسٍب وذو  هالٍك وابن هالك إل الناس وما

ٍو عن له  تكشفت لبيٌب الدنيا امتحن إذا صديِّق ثياب في عد
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مهها نفسههها، الههدنيا وصههفت قههال: لههو المأمون أو الرشيد إن حتى
أبي أقوال من بشيء سمع نواس. أما أبي قول من بأكثر وصفت

تعههرض ومههن الوراق، ومحمود القدوس عبد ابن وصالح العتاهية،
بقول سمع وغيرهما.. أما تمام وأبي كالمتنبي الشعراء من لذمها

تمريِّههن. الول ثههم لهم وتحلين تمريِّن، ثم لهم تحلين الزمخشري
وقههف والمههرور. أمهها الحلههول مههن والثاني والمرارة، الحلوة من

بعههض فههي يِّقههول الههدنيا. أليههس ذم فههي المعههري رسههائل علههى
يِّحبههها أملقت، أم ولكنها لطلقت عروسا الدنيا كانت رسائله: فلو

أم ومالههك مالنا الحقوق، إدراك عن وتصدهم العقوق، على ولدها
بههدردر. فكيههف بأشههر، الههوفر: أعييتنههي هلك يِّقنعههك أمهها أما دفر

الهههرم أصههابك مهها وهيهات فانية، عجوزا بك فكيف غانية، سؤتني
ك... وههي مهن شهربوا الهذيِّن لبنائهك ذلهك وإنمها الهبرم، ول إنائ

مههن المههم. وهههي أعيههان مههن درج مههن ذكر على فيها أتى طويِّلة
الطنانات. الرسائل

البغدادي. الشبل ابن ويِّقول

ضهراء أسودهن خطوب من  ونهاٍب ظهفهر بين نحن إنما

نهسهاء نهسهر كما فنغدو ر  العهم قصر المنى وفي نتمنى

ٌق للّسقهام المرء صحة الهبهقهاء هذا الفناء وطريِّق  طهريِّ

ّداء أقتل  ونهحهيا نمهوت نغتذي بالذي الهدواء للنهفهوس ال

والعطهاء أخذها كان ول نت  كها فهل دنيا غدر من لقينا ما

خهرقهاء مومٌس منه كرعت  وسهراب راعهد تحت صلٌف

ٌع ّد الصبح يِّهب  فمهههمها عليها جودها راج المهسهاء يِّستر

الهعهنهاء وفيم الشقاء ففيم م  الجس المهجة تصحب ما وقليل

ًة الهلهه قبح والبهاء المهههات نالههها  لهشهقهانها لهذ

بهلء عهلهينها فإيِّجادنها د  الفهق نألم لم الوجود لول نحن

ويِّحههذو فيها كلمه ورأى النباتية الخطب على وقف ذا. أما كل دع
والطحههال. والكبههد واللوزيِّنج يِّقول: الهليلج حتى تلوه ويِّتلو حذوه

مفحلة تكون عبارة في يِّدرجونه ولكن هذا، مثل يِّذكرون والناس
النفس. في وقع لها
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الههدنيا فههي وهههو: النههاس الزهههد فههي ذكرتههه مهها ذلههك قال: ومههن
بقاطنة. فيها ليست النفوس أن كما الراهنة، للساعة

ذلههك. في العلقة هو.. ووجه ما هنا التشبيه معنى أدري أقول: ما
السههاعة أبنههاء بين: أنهم نسبة ول للتشبيه الكاف قوله: كما، فإن

لسههتقام كمهها لفظههة حههذف يِّزولههون. ولههو أنهههم وبيههن الراهنههة،
بقاطنة. ليست فيها يِّعود: والنفوس لنه المعنى،

قوله:  الطيب أبي على عاب الناس بعض أن ترى أل

سهوداء ببياضههها فكأنها  مسالكي علّي بها الثلوج لبس

ٍة أقام إذا الكريِّم وكذا ّنضار سال  ببهلهد الماء وقام بها ال

ذلههك: يِّناسههب مهها تقدمه وما الكريِّم إقامة شبه شيء وقال: بأي
عليههه المسههالك سههدت الثلوج إن قال لما ذلك: إنه عن والجواب
أنههه للكريِّم تكون التي بالحالة ذلك سوداء. شبه ببياضها فرجعت

كههذاك. التضههاد المههاء. فهههذا مههائع ويِّجمههد النضار جامد به يِّسيل
المتنبي. شعر من عنه يِّسأل مما الموطن وهذا

فههي لههه يِّمد أن النسان مطلوب الفصل: وغايِّة هذا آخر في قال
المشههيب فيعترضههه تعميره أثره. أما امتداد في له ويِّملى عمره،

فههي إل شههيء كههل فههي الموت أخو وهو وجود، في عدم هو الذي
منههها وكل ترى الشهوات بها يِّدرك التي والجوارحا اللحود، سكنى

معههول. مههن عنههده ليههس الذي الدارس كالطلل وأصبح تحول، قد
البصههار ول السههماع السههماع ول النههوار، ول بليلههي ليلههى فل

البصار.

هههذا خصوصهها والسههماجة، الركة في النمط ذلك من أقول: وهذا
ذوق ويِّسههير نباهههة أدنههى عنههده كههان مههن علههى يِّخفههى الخير: ل

تمام أبي حذو يِّحذو أن أراد وسقوطها. وكأنه اللفاظ هذه انحلل
قال:  حيث

ّديِّار ول أنهت أنت ل الوطار وتقّضت الهوى جّف  ديِّار اله

والمحيهها. ومههن القفهها بيههن مهها بعد ويِّا الثريِّا، من الثرى أيِّن ولكن
الول. النصف في التكرار فائدة تعلم الثاني النصف

وقههد الضههميريِّن، توكيد في الرابع النوع في قال أنه العجيب ومن
الطيب:  أبي قول أورد
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الهمام الملك بشٌر وجدك  منهم وأنت أنت أنت قبيٌل

المنفصههل توكيههد ليعلههم بههه مثلههت وإنمهها لههه، اختيههارا أورده لههم
مههن عههار سبك سبكه لن بالمرضي ليس فالبيت بالمنفصل. وإل

الحسن.

فههإنه تمههام أبههو هو: أمهها قوله على طلوة أي شعري أقول: فليت
الههتي الههديِّار بتلههك شههغفه فههي منه كان ما كالمنكر نفسه خاطب

أنههت يِّقول: ل أن له أوطاره. وحق وتقضي سلوه بعد عليها وقف
. يِّعنههي أول كههانت الههتي تلههك الديِّار هذه ول ، أول كنت الذي ذاك
أخرى. بصفة بدلت والديِّار تلك غير أصبحت نفسه كأن

الوراق:  الحظيري قول أحسن وما

الهجهوى نار بّرد ففعلك  تحّب من إلى فامض تركتك

ّبحك ّي في الغدر وق ذوى قد الهوى عود وغودر  ناظهر

ّو بعين أراك وصرت الههوى بعين أراك وكنت  السله

عيههن ثههم كههانت ول ذاتههها، فههي تغيههرت ما العين أن المعلوم ومن
والحههب القبههح، بعيههن يِّريِّههه أن أوجههب السههلو غيرها. إنمهها وبدلت
الحسن. بعين يِّريِّه أن أوجب

قول.... هذا ومن

تبدي الّسخط عين أن كما  كليلٌة عيٍب كل عن الرضى وعين
المساويِّا

منههه عليهههم يِّتغيههر مههن في الناس. يِّقولون ألسنة على دائر وهذا
فهي تمهام أبههي من غيره. وهذا وجاء راحا الصفات: كأنه من صفة
بابه. في الحسن غايِّة

، فائقهها حسنا يِّكسوه ما المعنى من فتحته الطيب، أبي قول وأما
قههال: قبيلههة لنههه ذكرههها، التي للقبيلة يِّكون ما أمدحا من هذا لن
منهههم أنههت لنههها قبيلههة مههن لها معناه: فيا أنت، وأنت منهم، أنت

كقوله:  المعطوف عن عليه المعطوف العظيم. فأخر ذاك وأنت

السلم. الله ورحمة ... ... ...  عليك
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مههع أحسههن وهههذا آخههر، تقههديِّرا الكنههدي الههديِّن تاج الشيخ وقدرة
البيههات معنى لمح الله، رحمه الثير ابن وكأن فيه التي الضرورة

وهي:  بسام لبن الذخيرة شعراء لبعض وردت التي

ّي فصلها  عنههها تزايِّل رمًة أصبحت والعرضّي الجوهر

المنهطهقهّي بيانها وأودى  الهحهيوانهي كيانها وتلشى

خهفهّي لمهٌر كلهه ذا إن  تلشهت الثلث عقله وقوى

وحهّي فهعهٌل ولدراكهّن  فيه كّن التي الخمس والحواس

ًا الصفات تلكم ذهبت الزلهي يِّذههب أن ومحاٌل  جمهيعه

الشههاعر هذا به جاء ما وهدم فأفسده، المعنى بهذا يِّأتي أن فأراد
بن علي أبي للرئيس البيات هذه أن يِّدعي الناس وشيده. وبعض

المغاربههة. ولكههن لبعههض الههذخيرة فههي أثبتههها بسههام وابههن سههينا،
أولها:  التي النفس في الرئيس قصيدة

ٍز ذات ورقاء  الرفع المحل من إليك هبطت وتمهنهع ّتعّز

مههن تمنههع وشهههرتها بابههها، فههي مثلههها لحد وما الحسن، غايِّة في
أحسن وما وشرحوها. وخمسوها الفضلء بها اعتنى سردها. وقد

الموت:  عند ذكرها وقد قوله

ٌق وكأنها ّلق بر يِّلمع لم فكأنه انطوى ثم  بالحمى تأ

حولها والنقاش الثير ابان إنشاء من نماذج

فصههل وهههو بالفصههاحة، كلم وصههف في ذكرته ما ذلك قال: ومن
تخلق ول الفريِّد نسق من يِّفض الذي البيان فقلت: وله كتاب من

القههرآن ودون المجيههد، الكلم فههوق وهههو الجديِّههد، لباسههه نضههرة
المجيد.

أفههانين هههذا. وفههي بمثههل قرظه ول كلما مدحا من رأيِّنا أقول: ما
اللههه رسههول أن تههرى أل مندوحة، ذلك عن الثناء وضروب المديِّح
أحههدا سههمعت فمهها هههذا آدم. ومع ولد سيد وسلم عليه الله صلى
دون لفظههة السههلم. لن عليه النبي دون له: أنت فقال آخر مدحا
قد تعالى الله الممدوحا. وكلم جانب في تستعمل ما وتحت وأقل
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فكههل منههه، بسههورة يِّأتوا أن البشر قدرة في ليس أنه وثبت تقرر
دونه. كلم

بههاب مههن لنههه تحتههه معنههى ل المجيههد القههرآن دون فقههوله: كلم
مالههك بههن الههديِّن جمههال الشههيخ عنههد هذا الحاصل. ومثل تحصيل

تكههن لههم تامههة فائههدة أفههاد ما لنه كلما عليه يِّطلق ل تابعه، ومن
كههل عنههد معلههوم لنه الرض فوق كقولك: السماء المخاطب عند

ول عليههه، المجال ضاق ما الدب. قلت بذلك قلت: أراد أحد. فإن
فيههه. يِّحههترز بما يِّأتي أن يِّحتاج حتى هذا إلى المقام ضيق حصره

الجناس. وطلب والمجيد المجيد لفظة إل ذلك في أوقعه وما

الطههروب، سههمع يِّسههتميل قههال: إنههه صههفة اختصههروا قههال: وإذا
إلههى ضههم غيههر مههن بيضهها آيِّههات ويِّتمثههل القلههوب وقههار ويِّستخف
اللغوب. فتنة غيره مس إذا لغب غير الرض في ويِّرى الجيوب،

مههدحا، كههبير هههذا فههي فما الطروب، سمع يِّستميل كان أقول: إذا
إل طهروب يِّقهال يِّطهرب. ول فيمهن مبالغة فعول صيغة أن وذلك
وشههروب نعمة. مثههل: أكههول لقل ويِّتحرك لذة، لدنى يِّميل لمن

إلههى يِّميههل الههذي كههان بههه. وإذا يِّمههر لمهها والشههرب الكههل لكههثير
مزيِّههة هههذا فههي فمهها الكلم لهذا يِّطرب منه، ذلك ويِّتكرر الطرب
سههبب، أدنههى يِّكفيههه للشههيء قيل: المسههتعد ولهذا مدحه، توجب
فههي قال للطرب. كما يِّرتاحا ل من يِّقال: يِّستميل أن المدحا وإنما

المههدحا. فههي المعهود هو هذا القلوب. فإن وقار الثانية: ويِّستخف
قوله:  في البحتري على يِّرد قلت: هذا فإن

ّنى الطروب سمع مستميٌل ٍد أغانّي عن  المع وعهقهيد معبه

الطههروب سههمع قههال: يِّسههتميل لنههه قلته، ما يِّؤيِّد مما قلت: هذا
كههان الغنههاء. وإذا أصل هما اللذيِّن وعقيد معبد سماع عن المعنى

مههدحا ذلههك كههان سماعه، إلى لذته عن الصفة بهذه هو من يِّلفت
هههذا خلههص الناسههك. ومهها ويِّصههبي الحليههم يِّسههتخف باب من فهو

الثيههر: يِّسههتميل ابن قال معبد. ولو أغاني بقوله: عن إل للبحتري
اليِّههراد. وهههذا هذا عليه أوردت لما بفصاحته، أغانيه عن الطروب

المدحا. في المعهود هو قلته الذي

الذبياني:  النابغة قول ترى أل

متعهبهد صرورة الله عبد  راهٍب لشمط عرضت أنها لو
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يِّرشهد لهم وإن رشدا ولخاله  حديِّثههها وحسن لبهجتها لرنا

القيس:  امرىء وقول

ومجول درع بين اسبكّرت ما إذا  صهبهابًة الحليم يِّرنو مثلها إلى

أبيات:  من عوادة، في كشاجم قول أحسن وما

ّبكتا اليديِّن اختلف مثل  فاختلفت فيه ملويِّه دارت ش

ٍم وراء حّركته لو ٍد على  منههز والتفتها لعاج بريِّ

أنا:  وقلت

المهتهورع الخاشع بلّب عبثت  بهأنهامهٍل عودها مثاني جّست

المتسهرع البارق عنان عطفت  لفظهها عذوبة شاءت فلو وشدت

تهعهي أذن لها ما ولكن طربا  تقف لم إذ الّصبا ريِّح من وعجبت

مهدحا بمههن سههمعت مهها لغهب، غيهر الرض فههي قوله: ويِّرى وأما
لغههوب. ول بإعيههاء يِّوصههف ل والكلم هههذا، بمثههل الفصههيح الكلم
فههي للخمههر والجههوارحا والههديِّن العقههل إضههافة باب من هذا ولكن

الجسههام صفات من اللغوب أن علم ما تقدم. أتراه الذي الفصل
التعههب وإنمهها يِّتعههب ل الكلم فإن وإدمانها، الحركة عند ولواحقها
خطه. الذي الكاتب وإنما يِّتعب ل والكتاب به، تكلم من لجارحة

القائل:  قول أحسن وما

جوههر قلدة أو زهر خميلة  طرسه أودع القرطاس أخذ إذا

ٍر كّل حمى ّيِّه عراك عن فك التفكهر ثقل القلم عن وحّط  رو

الههذي الكتههاب هذا عنه صدر الذي الكاتب أراد الثير ابن كان فإن
عليه. يِّدل ما الكلم سياق في فليس وصفه،

قوله:  الطيب أبي على الوحيد عاب وقد

الدولة سيف غير يِّمّسها  بها الضراب طال إذا السيوف كّل
السهأم

فههي اسههتعارة بههه جاء يِّكون أن إل السيوف يِّلحق ل وقال: السأم
أعطى من قلت: سبحان عليه وقفت قال: ولما الحد كلل موضع
أن ولههول يِّرسههل، لههم أنههه إل البيان بنبوة وخصه يِّبخل، فلم سيدنا
لولههي اللههه خههار ولقههد منههزل، كتاب هذا لقيل بابه سد قد الوحي
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الههذي الحسههد بههداء يِّبلههوا ولههم عصههره، إلى يِّحيوا لم إذ الفصاحة
أقههوالهم سههلمت فمهها ذلك من سلموا ولئن جمره، بتوقد يِّصليهم

فلما بعده من باقية كانت وقد المداد، محو محتها التي أقواله من
اللحاد. إلى صاروا كما صارت أتى

هههذا مثههل عههن وللنسان فيه، ما الدب اساءة من هذا أقول: في
المضائق. هذه من تخرجه مندوحة المدحا

أبههي قههول مههن مأخوذ يِّرسل لم أنه إل البيان بنبوة وقوله: وخصه
المعري:  العلء

ٍد بعد الوحي انقطاع لول بهديِّل أبهيه من محمد قلنا  محم

ٍة يِّأته لم  أنهه إل الفضل في مثله هو جهبهريِّل برسهال

هذا. مثل قائل كفر وقد

وخفههة الكلم، بيههن مههن مههذاقه يِّعههرف طعمهها لكلمههه قههال: وإن
بطعمههه يِّعههرف لههم فلههو الجسههام، ثقههل بيههن من معلومة الرواحا
دليل إلى يِّفتقر ول إسفاره، في يِّتمارى ل والصبح بوسمه، عرف
يِّعههرف القول وأن بغصنه، يِّعرف العرق أن علم أنواره. وقد على

بلحنه.

مهها الكلم، بيههن مههن مههذاقه يِّعرف طعما لكلمه أقول: قوله: وإن
فجاء إليه، بعثه كتاب عن البار ابن عميرة ابن به أجاب ما أحسن

بسههحر النههافث علمه على الموفي أيِّها الجواب:  فمهل جملة من
حههب. ومنزعههها ل ومهيعها تخفى البلغة في منزلتك أتظن قلمه،

تلفعههت. وقههد تخفههى أو ترفعههت، وقههد لعههب. أتسههفل بههالعقول
والجوده. بالملحة عطارد حلة وشهرت سوده، يِّا عرفناك

مههن السههجعتين. مههأخوذ إسههفاره، فههي يِّتمارى ل وقوله: والصبح
الطيب:  أبي قول

ٌء الفهام في يِّصح وليس دلهيل إلى النهار احتاج إذا  شي

الغزي:  قول ومن

بارد الصبح على برهانا طلبك  مكرماتهه على برهانا تبغ فل

أبههي قههول مههن مههأخوذ بغصههنه يِّعههرف العرق أن علم وقوله: وقد
الطيب: 
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ّدي  مهعههها يِّقهل لهم لو نسب أفعاله العرق عرفنا الخصيب ج
بالغصن

يِّقول:  حيث البحتري من أخذه المتنبي أن على

ّد لست نسبه فعاله في يِّكن لم ما  نسهبها للفتى أعت

الرومي:  ابن قول ومن

حيث من والغصن حسٍن أبي  جهده المهواطهن في علٍي كدأب
يِّخرج

فههي رأيِّتههه مليههح فههي فقلت الغزل، إلى المعنى هذا أنا نقلت وقد
طاقة: 

ٍة في رأيِّت النضره البانة هذا تحت من فقلت  فهتهى كالبهدر طاق

الغصن عرفت فقلت: إني  قامتهه أبصرت وما حكمت قالوا
بالثمره

لفظههه، فههدررها أنفاسههه، إل تبرزههها ل العقههود هذه قال: ونفائس
ًا قولي الباب هذا ومن قال ثم قرطاسه وسلوكها ألفاظ وهو أيِّض

السههيوف هي أنها بإرهافها تدل ومعان السود، وزأر البنود كخفق
حلبة أو طعان حومة المتأمل فيخالها الغمود، هي نمتها قلوبا وأن

رهان.

شههبهها فههإنه المفصههل، علههى المفصههل هههذا فههي طبههق أقول: ما
الرهههان لحلبههة هههذيِّن فههي مههدخل السود. فأي وزأر البنود بخفق
م بعهد فيمها يِّقهول: حومهة أن ذكهر. والتناسهب للخيهل يِّتقهدم ول

تكهون ل الوصهاف هذه فرسان. ومثل وجلد ليوث، وغيل طعان،
وتقريِّههع تهديِّههد فيه كلم بذلك يِّوصف أن إل الكلم، من شيء في
مجراه. جرى ما أو عدو إرهاب أو

البحتري:  قول أحسن ما ترى أل

المتكسر القنا بأطراف عتاٌب  كأنه القوافي بأطراف عتاٌب

فههي اللههه رحمههه الفاضههل القاضههي كلم من شيء بإيِّراد بأس ول
الوراق هههذه علههى الواقف أيِّها لتعلم الواردة، المراسلت وصف
التقريِّظ. يِّكون كيف
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وعرفههت وصههلني، ما منه فوصلني كتابه قوله: وصلني ذلك فمن
وأكلنههي، شههربني ما كلمه بحر من وشربت جهلني، ما بلغته من

بدائع، استنزلني. فإنها الكلم صهوة عن أنه على قدرا به وعلوت
الههتي فهي صفاتها صفت خاطر ووقائع بذائع، قبلها البلغة سر ما

جههرأة أقههول فتههارة وجزلت سهلت وغرائب الوقائع، وروقته رقته
أبههو قههال كمهها أنههه إل الههدر ضههمن نههابع. قههد جريِّة أقول وتارة نبع

مههات لههو تمام أبو قال كما أنه إل الشوق حي وأحيى كلم، الطيب
الخههط مههن ظل مههدت وقد يِّدها علم. ففديِّت ما بالبين شغله من
كههأنه فمهها وأنههاف طال الذي قلمها ولله الحظ، من ظل يِّقصر كاد

قط. القط تحيفه

محراب، طرسه لن إل ساجدة جعلت القلم أحسب وقوله: وما
هههذا رائع روعها في سيدنا يِّنفث أن قبل إل خرسا سميت أنها ول

مههن فيها يِّنفخ ما ليبعثها إل دويِّها في اضطجعت أنها ول الصواب،
عباسههية أعلم لنههها إل رؤوسههها ولسههودت مرقههدها، فههي روحههه
دمهها وتسههفك الحمههى، تحمههي أنههها جرم ل بيدها، الحضرة تناولتها
فههي أن الفرسان فيعلم ويِّرسلها عنانا، بهايِّده وتتشح دما وتحقن
فههي أن اللسههنة فتعلههم كتبت بما الخطباء ويِّقوم فرسانا، الكتاب
تحههز القلم هههذه مههن عجبههت ولقد لسانا، الفواه في كما اليِّدي

صحيحة، فتخرج بريِّا أنوفها وتجدع فصيحه، فتنطق قطعا ألسنتها
ومهها موسويِّه، البيضاء سيدنا يِّد في آيِّة إل هي وما مليحه، وتجلى
علويِّه. لقال الغلو ولول علويِّة إل الفصاحة في مادتها

مهها ويِّثمههر حقوقه، أيِّسر يِّقضي أنه البيان سحر ادعى وقوله: ولو
سههحره، باطههل أفضههح لكنههت وعروقههه، فروعههه شههكر مههن يِّجب

القلم، جذوع على السحارة الخواطر وأصلب أمره، وبال وأذيِّقه
الكلم. عن اللسن السحرة تعقد كما ألسنتها وأعقد

حيههث مههن كليمههي إليههه، نسههبته حيههث مههن كريِّمههي وقوله: كتاب
أحيههى أن حيههث مههن مسههيحي يِّههديِّه، مههن لبيضههاء اليد إلى نسبته
روعههي فههي نفثههه بمهها يِّكههون كاد حيث من محمدي النس، موات

يِّههوم اليِّههام علههى تخلههع الههتي مخههاطبته عههدمت فل القدس، روحا
العربههي للسههان اللههه العههرس. فأبقههاه ليلههة الليههالي وعلى العيد،
لحههالت ولههوله ، مههدخورا ل مههدحورا ، مرويِّهها ل مزويِّا كان فلوله
مههن الحههرف قههوائم تكون أن الفصاحة وأبت حالتها، عن أحرفه
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حنههي ويِّزيِّد النائمة، باؤه وتموت القائمة، ألفه تقعد آلتها. فكانت
أسههنان تههدرد وحههتى ويِّغههض، خههدها بالرغام يِّلحق حتى داله ظهر
تعض. عليه ناجذ لها يِّبقى فل سنه

وقههف، بههل واقههف غيههر به المنعم عن والشكر عليه وقوله: وقف
ورأى وكههف، كههف ول لههه انقطع فما الغمام صوب منه واستمطر

عليهم فخر القواعد من بنيانهم لتي المجارون رأته لو تبيان بنيان
الههبين يِّههوم أكههثر عنههده فالقول قال إن بليغ من هو فلله السقف،

يِّههوم عنههده أقههل فهههو غيههره القههول رام وإن الطههرف، مههاء مههن
الطف. ماء من الحسين

وحقههق الكندي: وظننتههه الديِّن تاج للشيخ كتاب جواب في وقوله
القطههر مههن اللفههظ وأخههذ السههباب ارتقههى وقههد الظههن فيههه الله

التقههاطه وتههبينت رقيههه، بصههحة وآمنت السحاب، من والقرطاس
للجماعههة: كلم وقلت ونقيه، اللفظ بارع في أوردها حين للنجوم

وسيوفها سيوفا أقلمها وكانت كندة في والملك الكلم، تاج التاج
أقلم. الن

وكههدت الطرف، وتحفة الظرف، ظرف على منه وقوله: فوقفت
إشههفاقي الحههرف. ولههول ذلههك حرف وكل حرف، على منه أعبده

منههه بحسنته أعرفه أن وخوفي قلبي، من لمكانه الدهر يِّفطن أن
والخريِّههن الولين يِّغض قول لقلت حربي، أوزار برفع منها فأغريِّه

منههها شههاعرا تحمههي ل سهههاما فيهههم وأنفههذت الصههناعة، هذه من
أكههبر واحدة كل آيِّات إل هي دراعة. وما درع كاتبا ول وجه صخرة

الفكهر أتهت إذا كلهها الجمعهة أيِّهام فهي مرزوقهة وفكر أختها، من
سبتها. يِّوم أرزاقها

وكادت تتكلم، ومعانيها تتبسم، ألفاظها كادت كريِّمة وقوله: كتب
تجلههي سههطورها وكههادت المسههار، لعيههن أناسههي تكههون حروفههها
نثار. النقط ومن حلي الشكل من وعليها عرائس

أن سههينه وحههق القههوافي، سههيني المعههاني سههني وقههوله: كتههاب
للسههتقبال، فتخلصههه الفعههل تصههحب والسين القبال، لها يِّخلص

لمههن إل فيههه سبح ل وبحر وابنه، للعقاب إل فيه لمطار أفق وهذا
هنهها ههها عنيههت ومهها ردنههه، فههي البحههر ويِّههدخل فيه من الدر يِّخرج
أعنه. فلم البحر فأما الكريِّمة يِّده إل بالبحر
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برحههت ول قربههه، وأتهاحا قلبههه، اللهه روحا المجلههس وقهوله: كتهب
راجيههها، تههؤنس حربههه، خافوا إذا الزمن على أوليائه سلحا أقلمه

أنههها لول النفع، بها ويِّتظاهر السمع، بها ويِّخصب مجاريِّها، وتؤيِّس
تعاطينهها إذا أيِّههديِّنا وتشههد الحسههد، فيههها فتخلههق شههيمنا علينا تغير

مسد. من بحبل المجاراة

كههل فكي وبين سيف فكيه وبين بيان، بيانه بعد ما وقوله: وسيدنا
المناصل، الغمود في خرست فقد أقلمه يِّا فقولي لسان، إنسان

وهههم التقدمههة البلغههاء من أعطي فقد وائل ابنة تغلب يِّا وتبختري
الكافرون. يِّفلح ل أنه علم وقد بفضله المعترف وأفلح صارغون،

منها وحياة الطوفان، منها به فأطاف الميمية على وقوله: ووقف
ان إن ملهك أمله ممها وههي والريِّحهان، الهروحا الشهعار يِّملهي ك

بمهها أتههت الشعراء ورأيِّت القوافي، تلك لطراد وعجبت شيطان،
الفيههافي، في ألقيا بما أتيا وقلمه وخاطره الوديِّة ضيق في ألفت
إنسههان، بههألف يِّفههدى إنسان قائلها أن كما بديِّوان، منها بيت وكل
السنان. من القلم ثأر ليأخذ إل أنفه جدع فما قصير قلمه أن كما

ركبهه ومها الفاضهل، القاضهي قهول في الفيافي ذكر قلت: وعلى
شههيخنا إلههى كتبههت فكنههت المليههح، الجناس من السجعة هذه في

عنههها وأجههابني ، أبياتهها النههاس سههيد بههن محمد الديِّن فتح الحافظ
بههل الشههافي، الحلل السحر ذلك النثر: بل جملة ونثر. من بنظم
المنههى أقصههدت الههتي المقاصههد تلك بل القوافي، في القوى تلك
المنافي. في

فيهها البلغههة، كعبههة علههى منههه ومنههه: وعكههف إليه الجواب فكتبت
طههائر وأراد طههوافي، فههي وطههوى اسههتلمي فههي نشههر مهها حسن
وظهههر القههوادم، مههن القههوى فههذهبت بههالجواب يِّنهههض أن القلب
الفاضل. كلم إلى الخوافي. رجع في الخوى

الدرج أهل وارتفع العزل، السسماك الناس اعتزل وقوله: ولكن
وأصبت السهام الناس وضيع السفل، الدرك أهل وانخفض العليا
الحههامي وأنت الرائم، وغيرك الرامي فأنت المقتل، بواحدها أنت

السههاقي وقلمك الكمائم، وكتبك الزهار وحروفك الحائم، وغيرك
خيههل يِّهها قلههت وإذا ويِّغههالى، يِّضههن وبقولههك الغمههائم، وخههواطرك

المعههاني إليههك ونفرت وصيال، تصهال الرض ملت اركبي القلم
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ًا ورجههالً، ضههامر كههل علههى ضمائر بالحج فيها وأذنت وثقالً، خفاف
الحضههور، والغيههب الحاضههر وأنت الحضور، والغيب الحاضر وأنت
دمشههق في تقول ما إلى والسماع الحصور، وغيرك السيد وأنت
ًا، لسههتطار المههاء قدحت ولو صور، الخههد ورد أجههرت ولههو شههرار
ًا. العذار بنفسج من له لكنت جار

سههجدة، فيههه، آيِّههة وكههل سههورة، كههأنه كتههاب من هو وقوله: فلله
البردة. وطرسه القضيب الكتاب قلم كأنما بالخشوع وقابله

قواضههب، إل الحههرف هههذه وما كتائب، إل الكتب هذه وقوله: وما
عههن يِّسههفر عجههاج إل منههها النفس ول مراكب، إل بها السطر ول

الغياهب. إسفار الصباحا

يِّخلههق وصههائغا وشههيها، يِّحههوك للمملكة قلمها ذخر وقوله: وكأنما
ونهيههها، أمرههها يِّصههرف فهههو رعيته والكلم أمير هو وكأنما حليها،
القلم جعل روضا وكتابها سحابا خاطرها سبحانه الله أودع وكأنما
نهيها. والدواة دولبها

واويِّههت غمههامه، مههن أرضي بعد على امتحت لما وقوله: وارتحت
هههو كمهها رامههة زمههن علههي وأعههاد بلمههامه، آلمه من الدوي القب

أقلمه. قلمة إل هي ? هل الهلة مطالع علي وطلع بآرامه،

كههان وإن النوع، هذا من الفاضل للقاضي أورده ما آخر هنا وليكن
روض. من وزهرة حوض، من قطرة ذلك

للمعنى اللفظ مناسبة

اللههذان الخههط قلمهها بسههيدنا نيط تقدم: وقد بعدما فصل في قال
الصعاد. إلى الخر ويِّنسب المداد، إلى أحدهما يِّنسب

إلههى الخههر نسههبة وأمهها فجههائز، المداد إلى القلم نسبة أقول: أما
تنبههت الههتي الرمههاحا هههي الصههعاد هههو. فههإن مهها أدري فما الصعاد

تثقيف. إلى تحتاج فل مستقيمة

نسههبة بههاب من الرماحا إلى الصعاد أو الصعاد، إلى الرماحا فنسبة
إلههى إل الرمههاحا تنسههب جههائز. ومهها غيههر وهههو نفسه، إلى الشيء
المههداد إلههى القلم تنسههب كمهها الطعههن، أو السههنة أو العلم

والكتابة.
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اللههه أوحى فقلت: وقد القلم وصف في ذكرته ما ذلك قال: ومن
الههوعر المكههان إلههى تأوي أنها غير النحل، إلى أوحى ما قلمه إلى
ثمههرات مههن يِّجتنههي أن شأنه ومن السهل، المكان إلى يِّأوي وهو
طعمه مختلف شراب نفثاته من ويِّخرج أكمام، ذات ل أرواحا ذات
للفهام. شفاء فيه

إذ مناسههب، غيههر أكمههام ذات ل أرواحا ذات ثمههرات أقههول: قههوله
ذات أو أجسههام، ذات ل أرواحا يِّقههول: ذات أن تقتضههي المناسههبة

والطيلسههان والجسههم الههروحا بين ليناسب أكمام، ذات ل طيالس
ولههم العههادة، عههن خههارج أمههر الثمههرة إلى الروحا نسبة والكم. ثم

فههي المبالغههة قصههدت روحا. وإذا لههه مهها وثمر روحا له بثمر يِّسمع
تجسد. هواء أو تجمد ماء إنها قيل الثمرة وصف

الطيب. أبي قول أحسن وما

ٍة  منه إليك يِّشير ثمٌر لها أواني بل وقفن بأشرب

والتركيب اللفظ

قههوله ورد الولههى: وكههذلك المقالههة مههن الول القسههم فههي قههال
واحهدة". نعجهة ولي نعجة، وتسعون تسع له أخي هذا تعالى: "إن

متعلقههة مندرجههة اليِّة في جاءت وقد تؤذي لفظة مثل لي فلفظة
الطيههب: أبي كقول لئقة، تجيء ل منقطعة جاءت وإذا بعدها، بما

ٍء يِّقول فما  مطلبه دون صرعى المانّي تمسي ذلهههك ليههت لشههي
 لهي

غيههر ذكههره الههذي اللفظة: وليههس هذه من أنكره شيء أقول: أي
إذا والقافيههة متمكنههة، وقعههت قههد لي لفظة وهذه مجردة، دعوى
النسههجام. وأمهها وعذوبههة التركيب حسن من فإنها متمكنة جاءت
قوله:  في تؤذي لفظة

يذتؤ وهي المرؤة له تلذ

هههذه تعههاب المذكور. ول البيت في لي بخلف ركيكة جاءت فإنها
قوله:  في بي لفظة تعاب أن إل البيت، هذا في

بي يِّغري الصبح وبياض وأنثني  لهي يِّشفع الليل وسواد أزورهم
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معههدود هههو وإنمهها القافيههة، هذه ول البيت هذا عاب من رأيِّت وما
مقابلههة مههن فيههه لمهها الطيههب، أبههو بههها انفههرد التي المحاسن في

تههؤذي لفظههة وكههذا لغيههره. العههدد هذا يِّتفق بخمسة. ولم خمسة
تعب. لم متمكنة قافية وقعت لو عابها، التي

الربلي:  الظهير بن الديِّن مجد الشيخ قول أحسن وما

بقرحه العليم أنت الورى دون  وذا دما يِّسيل ذا وطرفي قلبي

جرحه في منهما كٍل تعديِّل  وإنمها شاهدان بحبك وهما

فنّحهه النام من سواك فيه  تجد فإن القديِّم منزلك والقلب

غيرههها يِّقههوم ل وأمكنههها أحلههها مهها الثالثههة القافية هذه إلى انظر
الحلوة هههذه لهها كههان لمهها القافيهة غيههر فههي وقعههت ولو مقامها،

الطيب. أبي قول في لي لفظة والتمكن. وكذا

مههن القيروانههي هلل أبههي ابن قول القافية، في التمكن هذا ومن
أبيات: 

دلهيلهه وكهان إل العل طرق  سهالهٍك من فما العليا إلى يِّهدي

ّنه حتى الفضل في الورى فضل ّذ من قيل لو  إ ? لقيل: النام ف
هو

ه رحمه الفاضل القاضي استعمل ما أحسن وما لفظهة تعهالى الل
قال:  حيث القافية في لي

لي البيت ذاك بأن الرجال شهد  بالذي منكم البيت أهل ومدحت

؟الياء حرف على مسجوعة النجم سورة هل

تعههالى: "تلههك قههوله إلى الكلم استطرد وقد القسم هذا في قال
الياء. حرف على مسجوعة النجم سورة إضيزي" إن إقسمٌة إإذن

الخط، بصورة والقوافي القرائن رؤوس في العتبار أقول: ليس
اللههف حههرف علههى مسههجوعة بههاللفظ. والسههورة العههبرة إنمهها

أصههل إلههى نظههرا باليههاء الي رؤوس رسم غره المقصورة. ولكنه
ومهها ومنتهى، ومأوى وضيزى وكبرى صغرى بأن قائل الكلمة. ول

علههى الههبيت قافيههة فههي أو الي، رؤوس فههي وقههع إذا ذلك، أشبه
حبلههى مثل في المقصورة اللف باب من ذلك كل بل الياء، حرف
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مههن لكونههها الكلمههة أصههل إلههى نظههرا بالياء ذلك كتب وإنما ودنيا،
انتهيت، من والمنتهى أويِّت، من تقول: المأوى الياء. فإنك ذوات
غويِّت. من وغوى هويِّت، من وهوى

لنههه دنيهها باللف. مثل ذلك كتب الواو الكلمة في الصل كان وإذا
أن بعضهههم القههولين. وزعههم أحد في رجوت من ورجا دنوت، من
اللههه رحمههه الثير بابن أظن المثلين. وما بين الجمع لكراهية ذلك
 إل ليس غفلة ولكنها هذا، جهل أنه

 نباته ابان خطب من ونماذج للمعنى اللفظ مناسبة

ًا قال الفرزدق:  قول أورد وقد القسم هذا في أيِّض

ٌء ولول تغلي جوانبها ظلت سبرت إذا  شهجًة راسك زدت حيا

والطفل الخماسي بين ولو تشبه  بهها ما يِّر من شمطاء شرنبثٌة

ها وهي الشعر، في استعمالها يِّسوغ التي اللفاظ من شرنبثة إن
أو كتههاب مههن منثهور كلم في وردت لو أنها إل مستكرهة، غير هنا

مستعمله. على ذلك لعيب خطبة،

:  شرا تأبط قول أورد قليلة بأسطر هذا أقول: قبل

ٍة يِّظّل المسالك ظهور ويِّعروري جحيشا  بهغهيرهها ويِّمسي بموما

القبيحة. المنكرة اللفاظ من جحيش وقال: لفظة

فههي قولهك تنهاقض قههدم، مههن بالعهههد مها اللهه له: سبحان فيقال
شههرنبثة من السمع على أخف جحيشا أن أرى وأنا واحدة، صفحة

العههذب فراتههه وأحههالت كههدرته، النيل في شرنبثة هذه وردت ولو
الشههمس وجنههة فههي خههال كههانت ولههو وغيرتههه، الجههاج الملح إلى

وزيِّنتها. اليِّام أنارت التي محاسنها وألغت هجنتها،

فههي كقههوله نباتههة، ابههن الخطيب الشيخ خطب في ورد قال: وقد
واشههمخر وبالههها فقههال: اقمطههر القيامههة أهههوال فيها يِّذكر خطبة
ساغت. ول طابت فما نكالها،

يِّههوردون الذيِّن الفصحاء البلغاء من الله رحمه الخطيب أقول: إن
النههار ذكههر لن يِّسههتحقه، مهها مقههام كههل ويِّعطههون موارده، الكلم

السههمع تهههول مفخمههة ألفههاظ إلههى ويِّحتههاج مهههول أمههر والقيامة
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يِّليههق الكبههود. ول لههها وتنفطههر الجلههود لها وتقشعر الدمع وتسيل
واسههبطر واشههمخر مثل: اقمطههر اللفاظ هذه غير النار بأوصاف

واحتدم. واقتحم وادلهم، واطلخم وابذعر واقشعر واكفهر وازبأر

واللفاظ الموضوعات

إلههى لذيِّههذة سهههلة عذبههة تخصههها ألفاظ لها الجنة أوصاف أن كما
زللها، وراق ظرها، ورف نعميها، ودام نسيمها، السمع. مثل: لن

تسنيمها. وعذب

تخصههه. ألفههاظ لههه والهجههاء تخصههه، ألفههاظ له المديِّح أن ترى أل
الهجاء. في والقذال والدماغ المديِّح، في والفرق الرأس فيذكر

عثمهان بمجلهس الصهحابة بحضرة للسد الطائي زبيد أبو ووصف
قال: أنه ذلك جملة الكلم. من هذا يِّؤيِّد مما عنه الله رضي

ولرسههاغه وميههض، ولطرفههه نحيههط، ولصههدره غطيههط، لبلغمههه
وخد كالمجن هامة وإذا صريِّما، يِّطا أو هشيما يِّخبط كأنما نقيض،

ربلههه وقصرة يِّقدان، سراجان كأنهما سجراوان وعينان كالمسن،
وسههاعد مفتههول وعضههد مههرط، وزور مغبههط وكتههد رهلههة، ولزمههة
بيههده كالمحاجن. فضرب مخالب إلى البراثن شثنه وكف مجدول
مفلولههة، غيههر مصههقولة كالمعاول أنياب عن فأفرج وكشر فأرهج

حفههز ثههم بيههديِّه، فأشههرع تمطههى ثههم الخههرق، كالغار أشدق وفم
مثههل ثههم فاقشعر، أقعى ثم مثليه طوله صار حتى برجليه، وركيه

إل اتقينههاه مهها السههماء فههي بيته وذو فازبأر. فل تجهم ثم فاكفهر،
ثههم أقعصههه، ثههم فوقصههه الجههزارة، ضههخم فزارة، من لنا أخ بأول

دمههه. فههي يِّلههغ وجعههل بطنههه وبقههر متنههه فقضههقض نفضههة نفضه
مقشعرا فكر به فهجهجنا استقدموا ما لي فبعد أصحابي فذمرت

حوايِّهها، ذا أعجههر رجل دوننهها مههن فاختلج حولي، شيهم كأنها بزبرة
فههبربر، زفر ثم فقرقر، نهم ثم مفاصله، لها تزايِّلت نفضة فنفضه

تحههت مههن يِّتطههايِّر الههبرق لخلت لحظ. فوالله ثم فجرجر، زأر ثم
الرجههل، واصههطكت اليِّدي، ويِّمينه. فأرعشت شماله عن جفونه
وشخصههت المتههون، ولحقههت السههماع، وارتجههت الضلع، وأطت
ثههم وحلق، تبهنس المتون. ثم واخزألت الظنون، وساءت العيون

كأنمهها الشههرر، وهههج مثههل سجراوان عينان له فإذا وحملق، حدق
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وجبهتههه رعههد، وزئيههره ورد، حجر. لههونه عرض عن بالمناقير نقرا
اسههتدبرته وإن أدرع، قلههت اسههتقبلته شتيمة. إن وهامته عظيمة،

شههديِّد وتحسههس. هههوله تبغههى اعرنكههس الليههل أقههدع. وإذا قلت
حطههم، بههارز ومههتى ظلههم، قاسههم مههتى بعيههد، وخيره عنيد وشره
أنشد:  غشم. ثم نال ومتى

ٌء  مكهابهٌر مطرخٌم شموٌس عبوٌس للقرن العداء على جري
قاهر

ّدجهى فهي وعيناه شثٌن براثنه الشر وجهه في غضا كجمر  اله
طائر

ٍد بهأنهياٍب يِّدّل ّلص إذا  كهأنهههها حهدا خنهاجهر عنها الشداق ق

اللههه رضههي عثمههان لههه فقال الحاضريِّن، أحد الراوي: فحبق قال
المسلمين. رعبت فلقد فاك الله رض عنه: مه

تلتهههم أسههود كأنها النفس، في ومواقعها اللفاظ هذه إلى فانظر
ظههبي وصههف في يِّكون أن منها شيء يِّحسن هل تلتقم، أساود أو
عليه. هذا مثل خفي كونه منه عجبت ? كل. وقد طاووس أو

للسجع اللفظ مناسبة

جههواب فههي كتبتههه مهها ذلك السجع: ومن في الول النوع في قال
أمههر فههي الكريِّمههة الشههارة غلم. فقلت: وأما إباق يِّتضمن كتاب
ويِّطيههر عليقههه، مههن المهههر يِّفههر فقههد الخدمههة، عههن البههق الغلم

حريِّقه. إلى الفراش

حريِّقه. إلى يِّطير فيه: قد يِّقال أن يِّحسن فما الفراش أقول: أما
يِّفههر قههال: وقههد الجههواد. وكمهها يِّكبههو قد للتقليل. مثل هنا قد فإن

فيها. نفسه وألقى إل النار رأى فما الفراش عليقه. أما من المهر
رأى إذا أنه أمره في الغالب فإن المهر، كذلك ول الغالب، هو هذا

المعههري العلء أبههو منههه. وقههال يِّفر النادر وفي إليه، أقبل العليق
أسد:  وصف في

ظلم موقدتا تدعوه كما  بناظريِّه الفراش فدعا بدا
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الثير ابان فيه أخطا معنى حول مناقشة

 إنشائه في

هههذا. والحسههن مثل في يِّجوز فل النفي على الثبات عطف وأما
شقيقه. عن المرء ويِّنأى عليقه، من المهر يِّفر يِّقول: قد أن

نقابههة فههي الصههابي معارضة في أورده الذي التقليد ذكر عند قال
أجههذم، فهو الله بحمد فيه يِّبدا ل كلم كل فإن بعد، الشراف: أما

حمههده فهإن ههذا وعلههى بمعلهم، فليس باسمه يِّرقم ل كتاب وكل
مههن يِّتنههزل واسههمه الجسههم مههن العضههاء منزلة الكلم من يِّنزل

بيهن ههذا كتابنهها فهي جمعنا الثياب. وقد من الرقوم منزلة الكتاب
سههببا والخههر للههتيمن مفتاحهها أحههدهما وجعلنا والتحميد، التسمية
اللههه أيِّههده الههذي محمههد سههيدنا على بالصلة ردفناهما ثم للمزيِّد،
وصههحبه آلههه وعلى شهيد كل قبل شهادته وجعل المجيد، بالقرآن

حميد. صراط إلى وهدوا القول، من الطيب إلى هدوا الذيِّن

بالحمد البتداء إلى عودة

لى اسمه، وذكر تعالى الله حمد أنه أقول: ادعى النهبي علهى وص
ول تحميههد منههه يِّصدر ولم آله، على وصلى وسلم عليه الله صلى
اللههه بسههم التقليههد أول فههي كههان إن إل تعههالى، اللههه اسههم ذكههر

وذكههر واجههب، اللههه حمد قلت إذا لنك صلة، ول الرحيم، الرحمن
متعيههن، وصههحبه آلههه وعلى رسوله على والصلة مستحب، اسمه

عههن أخههبرت بصههلة. وإنمهها ول اسههم بذكر ول بحمد أتيت تكن لم
بههالتعيين. الصههلة وعن بالستحباب، الذكر وعن بالوجوب، الحمد
للههه والحمههد الطيههار، ريِّش عدد الله قلت: سبحان إذا هذا ومثل
ذيِّنههك يِّههوازي وتحميههد بتسههبيح أتيههت تكههن لههم البحههار، مههوج عدد

يِّسههتحق اللههه قولك: إن من هذا معنى ويِّساويِّهما. وكان العدديِّن
ذلك. عدد والتسبيح المحامد من

فيههه للطعههن كههان وإل منههها، يِّتحفههظ أن يِّتعين الشياء هذه ومثل
مجال.

التصريع أقساما

)47(



مهها الول أقسام: جعههل سبعة إلى وقسمه التصريِّع ذكر وقد قال
القيههس: امرىههء بقههول ومثلههه بنفسهه، مسههتقل مصههراع كل كان

البيت.   التدلل هذا بعض مهل أفاطم

غير بنفسه مستقل الول المصراع يِّكون أن الثانية المرتبة وجعل
ومثلههه بههه، مرتبطهها كان يِّليه الذي جاء يِّليه. فإذا الذي إلى محتاج
البيت.   ومنزل حبيب ذكرى من نبك القيس: قفا امرىء بقول

كههل وضهع فههي مخيههرا الشههاعر يِّكههون أن الثالثههة المرتبههة وجعههل
:البغدادي حجاج ابن بقول أخيه. ومثله موضع مصراع

المهكهان خلو مع الّشرب خفة  المهرجان في الّصبوحا شروط من

. أول الثههاني ومصراعه ثانيا، الول مصراعه يِّجعل البيت هذا فإن
الجودة. في الثانية كالمرتبة وهذه

الههتي الولههى مههن أولى تكون بأن أحق الثالثة المرتبة أقول: هذه
علههى دللههة وفيههه الول، مههن أعههز النههوع هذا مثل لن هو، ذكرها
طبعه. وجودة الناظم تمكن

للغزي:  منه جاء وقد

ّله القلب راجع ما  عهههده تقادم ما تذكر لول وجده المد

ًا قوله وكذا :  أيِّض

مسفر قذاٍل لذي فيك حّظ ل  فاسفري أو فتنقبي الصبا ذهب

السكندري:  قلقس ولبن

الباسقات أصولك من والجنا  البارقهات غيوثك من الحيا

ًا قوله وكذا :  أيِّض

ّدد التصابي ذكر ودع عدد الغد في يِّراه عّما غافل يِّا  ع

الساعاتي:  ولبن

الفتهاك طرفك وقائع لول  المتباكي ول بالباكي كنت ما

ًا قوله وكذا :  أيِّض

جناحا إلى السبيل كيف  الهريِّاحا رسهل يِّا بالله
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أول جعلهه الهذي فهي مها فيهه البيات هذه من بيت كل أن ترى أل
مصههراع كههل يِّكههون أن فيههه ويِّشترط بالتقديِّم، أولى فهو وزيِّادة،

الصههدر جعههل إمكان مع غيره إلى محتاج غير بنفسه، مستقل منه
صدرا. والعجز عجزا

ولهم كتهابه فههي التصههريِّع تقسهيم فههي الحديِّد أبي ابن واخذه وقد
لهذا. يِّتنبه

التجنيس على كلمه

تكههون أن بالتجنيس المشبه من الثاني التجنيس: القسم في قال
ل واحههد بحرف التركيب في مختلفة الوزن، في متساويِّة اللفاظ

غير.

ٌه بقوله مثله ثم ٍذ تعالى: "وجههو نههاظرة". ربههها إلههى ناضههرة يِّومئهه
ْون "وهم تعالى بقوله ومثل َه ْنُه يِّن ْون ع قههال: وعلههى عنه" ثم ويِّنأ
لى قهوله ورد ههذا مهن نحو ه ص معقهود وسهلم: الخيهل عليهه الل

تمام:  أبي وقول الخير بنواصيها

ٍد من يِّمدون قواضب قواٍض بأسياٍف تصول  عواصهم عواٍص أيِّ

البحتري:  وقول

ّطرف ساجي كل من ٍد أغيد ال أحوى الكشحين ومهفهف  أجي
أحور

قوله:  قال: وكذلك ثم

ٍم شواجر  بينهها تقطع أرماحٍا شواجر ٍم أرحا قطوعها ملو

الههوزن متسههاويِّة اللفههاظ تكههون بههأن التقسههيم صههدر أقههول: قههد
الههتي المثلههة مههن معههه صههدق وما واحد، بحرف التركيب مختلفة
ْون تعههالى: "وهههم قههوله إل ذكرها َههه ْنههُه" اليِّههة يِّن تعههالى: وقههوله ع
عههواص ذكههره. وأمهها الههذي والحههديِّث ناضرة" اليِّة يِّومئذ "وجوه

علههى زادت اللفظههتين إحههدى فههإن وقواضههب، وقواض وعواصم،
اللفظههتين إحههدى وأرماحا، أرحام وكذا تخالف، ولم بحرف الخرى
دخول ول شرطه، ما الترتيب. ففات في بحرفين الخرى خالفت

ذكره. فيما لهذا

)49(



لهههذا. تنبههه وما أشياء التجنيس في الحديِّد أبي ابن عليه أورد وقد
ًا تخبيطا التجنيس في الثير ابن خبط وقد فههي أحسههن ومهها كههثير

ترتيبه.

فيههه قسههمت الجنههاس جنان وسميته كتابا لك في أنا وضعت وقد
. قسههما السههتين يِّقههارب ما فجاء تقسيمه، أمكن ما إلى الجناس

هناك. عليه فليقف أقسامه في التجنيس تحريِّر أراد فمن

المعكوس التجنيس

ثههم المعكوس ويِّسمى بالتجنيس المشبه من الرابع قال: القسم
أحههرار الحههرار وشههيم العههادات، سههادات السههادات عههادات أورد

ولغيره. له كثيرة أشياء وساق ذلك شابه وما الشيم

بههاب مههن هههو وإنما التجنيس، باب في دخول النوع لهذا أقول: ما
مهها أحسن بذاته. ومن مستقل باب وهو الصدور، على العجاز رد

الجار. بدار أحق الدار جار وسلم عليه الله صلى قوله فيه جاء

:الرجاني وقول

عنه سلوت برغمي حتى  حبيبهي والتحى أنا شبت

ّد  منهي السواد ذاك ابيّض منه البياض ذاك واسو

صنعة:  زيِّادة وفيه التلمساني الديِّن عفيف وقول

ونابل رامح منها يِّصول  وأعهين معاطف بأبي يِّا

ذوابهل نواظهر وهذه  نهواضهر ذوابهل فهذه

والنههواظر الههذوابل غيههر الول، فههي والنواضههر الذوابل أن ترى أل
لكههان التجنيههس بههاب فههي هههذا مثل الثير ابن عد الثاني. ولو في
اختلفت. والمعاني اتفقت اللفاظ صحيحا. فإن قول ذلك

ذلك:  في أنا قلته ومما

تركي لحاظ تركي فكيف  مسهك عذار نسكي أضاع

تبهكهي تزال ل ومقلتي  مهنهه الجفون سهام تنكى

بسفك دمي في بها يِّقضي  بسفهٍح أدمعي على قضى

ّد بهرمهح قلبي وشّك ّد  قه شهك بهغهير فؤادي ق
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الثاني. في والقد الشك غير الول، في والقد فالشك

النمط:  هذا غير في نظمته ومما

التمام في البدر وأخجل  حبيبي النقا غصن فاق قد

ّيا وذا  مهحهيا بهل قواٌم ذاك قهوام بهل محه

مههؤذنين باسههم قصههة الفاضههل القاضههي إلههى رفعههت يِّقههال: إنههه
عليههها: فكتههب زيِّههادة، والخههر مرتضى اسمه أحدهما يِّستخدمان،

زيِّههادة، فزيِّههادة. فاسههتخدم مرتضههى وأمهها فمرتضههى، زيِّههادة أمهها
الحسن. غايِّة في مرتضى. وهذا وصرف

المجنب التجنيس

المجنب. ثهم ويِّسمى بالتجنيس المشبه الخامس القسم في قال
القائل. بقول ذلك على الستشهاد في أخذ إنه

عار الشعار حلى من لشيبي  بهأنهي تحسب ل العباس أبا

ٌع فلي جار الحجار ذرى من زلٍل  مهعهيٍن كسلسهاٍل طب

ٌد فلي  زنهدا الدوار أكبهت ما إذا وار الدوار علهى زن

أولههى يِّلههزم ل ما بلزوم لنه نظر، عندي فيه القسم قال: وهذا ثم
فيها. تعسف بأشياء ذلك يِّعلل بالتجنيس. وأخذ منه

الهذي النهوع التجنيهس. وههو أقسهام مهن ههذا أن أقول: الصحيح
له مدخل ل بذاته معقود باب يِّلزم ل ما بالمزدوج. ولزوم يِّسمونه

يِّهأتي أن عهن عبهارة اللهزوم مهدخل. فهإن فيهه لههذا ول هذا، في
يِّلههتزم أكههثر، أو بحههرف الروي قبل القافية في الكاتب أو الشاعر

المعري:  قول في ورد قافية. كما كل في ذلك بورود

ٍة تطلبهّن ل مغهزل حٍظ بغير البليغ قلم  رتهبًة لهك بهآل

أعهزل وههذا رمٌح له هذا  كلهما السماء السماكان سكن

مههع قههال اللم. ولههو وهههو الههروي قبههل بههالزاي التزم المعري فإن
لزوم الزاي ورود ولكن القافية لصحت وأفضل وأول ذلك: معول

والكمههام. أو: والتمههام والغمههام تقههول: الحمههام وكمهها يِّلزم، ل ما
والنذور. الشذور أو والصدور البدور
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مههع تقههول أن يِّلههزم. ويِّجههوز ل مهها لزوم والذال والدال الميم فإن
الحرور. الشذور، ومع القبور البدور ومع السلم الحمام،

آخرههها. إلههى أولههها مههن لزوميههاته المعري بنى الشرط هذا وعلى
اللههف قبههل لنههه كههذلك، يِّكههن فلههم الثيههر، ابههن أورده الههذي وأما

اللزوم. واو. ففات والثالثة جيم، والثانية عين، الولى

البستي:  الفتح أبي نمط من لي اتفق ومما

واههب الهذواههب تلهك ليِّامنا  فهههل بكم حلوا مّر عيشا تذكرت

غهائب الهرغهائب هذي أنا ول  لغيركهم نفسي آمال انصرفت وما

آيِّب بهالهحهبهائب زمانهي لعّل  طائٍع غير الهوى في كرها سأصبر

ًا وقلت :  أيِّض

ّدكر إذا من بنفسي زارا الوزار أرى ل وأني  اكتئابهي ا

ّتقى يِّبيت حارا السحار رأى فإذا ولي  عهلهيه حرس ولل

ّذكر إذا قلٌب ولي طهارا الوطارا به نلنا لذي  ال الزمان ا

ًا وقلت :  أيِّض

ٍر رّب أصبحت أنت إن بهاس لبهاس تعره فل  أم

يِّاس قياس من تعرها ل  المانهي بك تمادت وإن

يلزما ل ما لزوما

فههي ذكرتههه ما ذلك ومن يِّلزم ل ما لزوم في الرابع النوع في قال
ملكههه خطههب بههه نههزل فقلههت: إذا جبههان ذم يِّتضههمن كتاب جملة

الغرق. أدركه إذا إل يِّؤمن لم أمر في ضل وإذا الفرق،

إل الضههلل يِّقابههل ومهها مطابقههة، عههدم الثانية السجعة أقول: في
لههم نعمة كفر ذلك: فإذا في بالكفر. فيقال إل اليِّمان ول بالهدى،
المعدودة. العيوب من يِّهتد. وهذا لم أمر في ضل وإذا يِّؤمن،

قوله:  الطيب أبي على عيب وقد

مهحهال في مستقيٌم كأنك  ملوكا أرى الذيِّن إلى نظرت
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المسههتقيم يِّقابههل له: إنما الدولة. فقيل سيف بحضرة ذلك وكان
اعوجاج. في مستقيم تقول: كأنك أن تقتضي والصناعة بالمعوج،

فههي تصههنع كنت كيف جيمية القافية أن الدولة: لو سيف له فقال
أقول:  رويِّة: كنت غير من الطيب أبو ? فقال الثاني البيت

الدجاج دم بعض البيض فإّن  منهههم وأنت النام تفق فإن

بديِّهته. سرعة من ذلك فاستحسن

ًا هذا له وقع المتنبي أن على قوله:  ذلك شعره. من في كثير

ٌة عين ولكل القذاء مغيبه كأّن حتى  قربه في قر

الجلء. وقههوله: ولههم ضههده والقههذى السههخان، ضههدها إنما القرة
  يِّزال ولن المير يِّزل ولم  فيه كان لنقٍص يِّعظم

وقوله:  الكمال أو التمام ضده والنقص الحقارة، ضده العظم

ٍة في عليك المشير وإنه ّل الزنها بأولد ممتحٌن فالحّر  بض

اللئيم. ضده الحر

أن الحسن لكن وأمثالها، هذه في الطيب لبي التأويِّل أمكن وإن
شعره. في كثير النوع ذكرته. وهذا كما تكون

 إنشائه في فيه الثير ابان أخطأ معنى حول مناقشة

مههن لزومهما بسجعتين يِّأتي تعالى الله رحمه الثير ابن كون وأما
مههن كتههابه في بهما ويِّستشهد اللزوم من ويِّعدهما يِّكون ما أخف
إلههى أولههه مههن كلههه الكههاتب كان العجيب. ولو من هذا فإن كلمه
أمر. كبير كان لما القاف، قبل الراء بلزوم آخره

علههى نظههم كههبير مجلههد وهههو العلء، لبي اللزوميات كتاب يِّر ألم
مقامههة خمسون وهي التميمية المقامات يِّر المعجم. ألم حروف
جمههع وقههد آخرههها إلههى أولههها مههن ملزومههة السرقسههطي أنشأها
جههزءا شههعره مههن الشههيوخ شههيخ العزيِّز عبد الديِّن شرف الشيخ

والشههعر وضههروبها، العروض بأبحر فيه أتى اللزوم، باب من جيدا
اللفاظ. ورقة المعاني وجودة التركيب ولطف الحسن غايِّة في

قوله:  ذلك من
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ّد متيٌم نهبهأك عّرفهتهه لو يِّضيرك ماذا  خهبهأك لهو عهينهيه في و

ّثرت إن ما أضعاف بها قلبي نكأت  فهقهد وجنتهيك في مقلتي أ
نهكهأك

بالشر ترى لي وقل أنصف  كهبهدي لي أدميت إذ خديِّك أدميت
بدأك من

منها.

لي أخفيت قد ليتك سيف يِّا  بهه حجبت أن لما للسجف قلت قد
رشأك

قهرأك ومها العاني مهجته قراك  لهقهد عارضهيه خطي منمنم ويِّا

ما أضعاف إذا وسعت لقد  شهرفهي إلى يِّساميني من يِّا وأنت
مهلك

ول الباري سرحك رعى فل  كلي حمى في يِّرعى وسرحك هذا
كلك

ٍم من لك بدا ما قل ٍم لهذي لؤ ما الدهر طوال نبحت فلو  كهر
خسهأك

القههوافي هههذه وإلههى وانسههجامه، النظههم هههذا لطههف إلههى انظههر
مههن أفردتههها وإذا مواطنههها، فههي أحلههها ومهها أماكنها في وتمكنها
بنائههها فههي تركيبههها أقههوى الحسههن. ومهها هههذا لههها يِّكن لم تركيبها
قههدر يِّههبين السههمع. وهنهها في بعذبة إفرادها على وليست نفسها،

قوله:  أحلى الناظم. وما

كلك. ول الباري سرحك رعى فل

ًا السههجعتين تينههك بعد ساق الله رحمه الثير ابن إن ثم آخههر شههيئ
ًا سههجعتين سجعتين كلمه من وعرضهها واغبههابه، مثههل: بههابه أيِّضهه

ويِّمنههاه، وسههكناه واطرافههها، واطرافههها وحههولته، وأنزلته ، وأرضا
الفاضل القاضي كلم في جاء الحسن. كما النادر من ذلك وليس
سههواه ومهها الحقيقة هو الذي قوله: والنعام في تعالى الله رحمه
والجميههل واليِّجههاز، بالسهاب وردا اللذيِّن الفصل والفضل مجاز،

إنجاز. فيه جاز وإن الخلود وعد تنجيز فإنه الذكر المخلد
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مواقههف فههي تكفههل ومههن بههالخلع، النعههام قههوله: وعرفههت وفههي
بطيلسههانها، يِّزهههى بأن المملكة له تكفلت لسانها بطي المناظرة

إنسانها. خلعة في الخلع سواد من وأحلته

كحبههب أنجههم لههه البحر، كموج ليل ليل: في وصف في قوله وفي
وأنشدها. فأقول ضوالها وهدى وحشدها الهموم حشر وقد النهر،

وقههد الصههبح عمود أرى ومتى صلبك، الله بصلبه: قطع تمطى لما
صلبك. عليه الله عجل

العشههريِّن، شرف تركت وما الربعين شرف قوله: واطلعت وفي
لتشريِّن. تشريِّن ما نيسان للنفس: أنساني وقلت

، ومستأذنا مرتادا بالكتاب بعثت قوله: إني قوله: وأوحشني وفي
كتبه ريِّح ووجدت لستاذنا، بالحقوق طلبته معشر في ترى وكيف
الحسنى إلى وصرنا أيِّامنا، وعادت العادة إلى فرجعنا قربه وروحا
كل فإنها خطرت وإن تخطر كانت وما المنى وعاودنا كلمنا، ورق
منى.

أورده مهها ل لسههنا، الفصههحاء تكههون وكذا حسنا، اللزوم يِّكون كذا
ومهها السههمع مجههه الذي الغث من وساقه الحشف، من الثير ابن

ارتشف.

منههها شههيء بإثبههات بههأس ل ثنههى، أبيات اللزوم في لي اتفق وقد
قلت:  هنا.

العلهوي العالم وصانع  عهدم مهن الشياء موجد يِّا أدعوك
والرضهي

ّدر فل  عمل لي الحشر يِّوم تعرض كنت إن على طول له تق
عهرضهي

ًا وقلت :  أيِّض

القشيب وهو الغي في أبليته  الهوى في الصبا ذي ساحبا يِّا

ّقه  التقى ثوب العين بدمع فاغسل المشيب عصر قبل من ون

ًا وقلت :  أيِّض

زال الوقت في البيت لزمت لما  أذى صحبهي عشرة في وجدت

ّي مهن عجبا يِّا العتزال في الناس رأي يِّحمد  غهدا أشهعهر
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ًا وقلت :  أيِّض

فهاشهيه الكابهر عند  تهزل لهم اللطهافة إن

الحهاشهيه رقيق طرفا  الورى في عمرك أرأيِّت

ًا وقلت :  أيِّض

واخهتهلهق نّمقه لما تصغ  ول عهههدا للمهلّق ترع ل

الملق برعي الطير على امي  الهر يِّد جنتهه ما تدري فأنت

ًا وقلت :  أيِّض

فهيه بارق الليل جنح يِّمزق  بناظري السهاد أودى وقد أتاني

ّيب له: يِّا فقلت فيه وعيني مني الكرى أخذت  هكذا الصل ط

ًا وقلت :  أيِّض

ويِّنههى كراها في السهد يِّأمر  عنها شخصك غاب مذ عيني إن

منها الخد على جرى ما تسل ل  الهغهوادي كهأنهههّن بدموٍع

ًا وقلت :  أيِّض

ّديِّت عقيق ذوب خديِّه على فصّب  وجهه الحسن ضّرج حبيبا ف

ّبج الروض عايِّن إذا ّده المد وشقهيقهي أخي هذا لنا يِّقول  خه

ًا وقلت :  أيِّض

شارد معنى لكل فيه وجمعت  ثغره في مدائحي كنز أنفقت

البارد في تغزلي وراحا فأبى  قبهلًة ذلك جزاء منه وطلبت

ًا وقلت :  أيِّض

تحصيله في العين دموع وجرت  مهشهى لما لقده القضيب وقف

تفصهيلهه على بجملتها جاءت  حهلًة مهنهه الحسن كساه رشا

ًا وقهههلهههت :  أيِّضههه

ّنفا بغصن مادت وقد قالوا فهائده بهل الحب في أسرفت  ال

الهمهائده لهه لهذت إن يِّشبع  يِّكهن لهم الههوى منهوم فقلت

ًا وقلت :  أيِّض
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ّني زال ما  عنهكهم تناءيِّت لما عنائي ع

الهنهاء باب فتحت  إلهيكهم قفلت ولو

ًا وقلت :  أيِّض

وعهّزا عندي غل قد رك  قهد فهإن شئت كيف كن

ّو مات عّزى الصبر رأيِّت أما ت  أن تهعهيش السله

ًا وقلت :  أيِّض

فسخ الحب في لعقدها وليس  حهسهٍن آيِّات خهده في له

تسخو بالروحا لهما نار على  حهواٍش لهه العذار وريِّحان

ًا وقلت :  أيِّض

المهحهو عالم في أثبتهم  سكرهم معشر من عجبا يِّا

ٍر ويِّومهم  أشرقت شمسه كأس وكل الصحو من عا

ًا وقلت :  أيِّض

ٌأ سهيره أشكر وأنا  بقلهبهي سار رش

غيره القلب يِّجد لم  لّمها صبري فسبى

فههإن بههد ول اللهزوم مههن فيها لما البيات هذه أثبت ما أقول: إنني
التوريِّههة. مههن فيههها لمهها أثبتها وإنما وتبعا، ضمنا فيها جاء إنما ذلك

مواضعها. تأمل لمن ظاهر وذلك

الحجههاز مههن ملكههه الله خلد السلطان مولنا ركاب بقدوم وكتبت
بالشام المراء ملك لمولنا وسبعمائة وثلثين ثلث سنة الشريِّف

العههالي الجنههاب نعمههة اللههه أنصاره: ضههاعف الله أعز المحروس
بعد مليكه بعود وأبهجه سلطانه، أنباء من الوجود عطر بما وسره

فرحهها السههلم قلب مل بما سمعه ومل أوطانه، إلى أوطاره بلوغ
أشطانه. بغير مسرة قليبه فاض حتى

يِّتعههوذ سلم على تطوى العالي الجناب إلى المكاتبة هذه صدرت
بأسههجاعه الحمام رقص ثناء عن وتنشر نقصانه، من بكماله البدر

ورود بعههد سههطرناها أنههه الكريِّههم لعلمههه وتوضح أغصانه، أعطاف
مغناههها، حللنا التي الجبل بقلعة ملكه مستقر إلى الشريِّف ركابنا

المبهمههة كاللفههاظ كههانت وقههد أفقههها الشريِّف وجهنا بنير وضوأنا
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مههن إلينهها شههوقا أشههد وهههي ووردناههها معناههها، ظهر حللناها فلما
بنسهمات المشهوق مهن كلفا وأعظم الغمام، إلى الذاويِّة الريِّاض
إلى الظلم في الساري من تطل وأكثر الحمام، وسجعات الحمى
غلهة وبللنهها ظلماءهها وجلينهها سههماءها، فزيِّنهها التمههام، البدر طلعة

والظفههر بأطواقههها. هههذا أخذت التي الوحشة يِّد وفككنا أشواقها،
سههائرة والسههعود ركائبنا، ركاب خادم والنصر جنائبنا، جناب نزيِّل
قههد والبروق يِّناديِّنا، الجهات سائر من بالتأيِّيد والوجود، أيِّديِّنا، بين

حفههت قههد والوليههاء مخلقههة، البشههائر ملطفههات الفاق في بعثت
محلفة. رأيِّناها لما نعمنا سوابق عنها قصرت فما بركابنا

بالنههداء صههوتنا ورفعنهها الحههج، مناسههك ومنه الله بحمد قضينا وقد
يِّكههون كيههف والغيههث العج، يِّكون كيف الناس فرأى بالندى وأكفنا
ضههرم، فههي الههدجى وفحمههة الههبرق بنههار سههرانا مههن ونفحنا الثج،

سههرنا فمهها اللههه أعزههها المديِّنة إلى الله شرفها مكة من وعطفنا
وأملنههاه، أمينههاه مهها تعالى الله بفضل حرم. فنلنا إلى إل حرم من

حملنههاه، كمها الشههريِّفة بالحجرة التملي في للشوق المانة وأديِّنا
السههول، إلى الوصول عند بالسلم الشريِّف المقام ذلك وشافهنا

العههالي فالجنههاب رسههول، الرسههول وبيههن بيننا كان فما به وخلونا
لههها وترنحههت السلم، بها ابتهج التي البشرى هذه من حظه يِّأخذ

بمحامههدها ونطقههت العلم، أنامل هباتها وعددت المنابر أعطاف
هههذه فههي الرعايِّهها يِّكلههف القلم. ول بألسههنه المحههابر أفواه حتى

ًا البشههرى مههن خليههة الشههوائب، مههن بريِّئههة القربههة لتكههون شههيئ
يِّنغههص والملههل السههحائب، جههود تكههدر الصههواعق فههإن المعائب،

الحبائب. وصل

لههه تترنههح وثناء المطربة، نغماته نسمعه لهناء الجناب يِّبقى والله
الكتبههة أيِّههدي فههي القلم ألسههنة لههه وتههترنم الطههروس أعطههاف
وكرمه. بمنه المعربة

الكتههاب هههذا وخطبههة ملزومهها، بههه آتههي إنمهها أنهها أنشئه ما وغالب
ملزومة.

ًا اللزوم في قال جههاء فمما ذلك، من شيء للعرب ورد : وقد أيِّض
الحماسة:  أبيات في بعضهم قول منه

ّلههها فؤادك زعمت التي إن ًى خلقت كما هواك خلقت  مه لها هو
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المشهورة. البيات وساق

والهههاء اللم القافيههة وإنما شيء، في هذا اللزوم من أقول: ليس
لمهها أصههمها أو قوافيها: أقرههها بعض في قال لو أنه ترى صلة. أل

اللههزوم مههن هو وليس العرب شعر في كثير النوع ذلك. وهذا جاز
انههزل ثم قلوصيكما  فاعقهل عزة ربع هذا عزة: خليلّي كثير كقول
ّلت حيث   ح

الههتي الحماسههة وأبيههات اللم، فيههها القافيههة طويِّلة، قصيدة وهي
يِّكرب:  معد بن لعمرو

ّنهها زورا الخيل رأيِّت ولما فاسبطّرت أرسلت زرٍع جدال  كأ

البيات.

وهذا اللزوم، باب من جعلها الثير ابن أن الراء. على فيها القافية
اللزوم من أنها وادعى هذه أورد الول. ولو من اللزوم إلى أقرب
هنهها القافيههة أن يِّههرون وغيههره تمههام أبا شبهة. فإن بعض له لكان

هذا. وهي:  على تائية قصيدة تمام أبو التاء. ونظم

ّي نسائلها ّلت المواطن أ ّي  ح ٍر وأ ّيِّت أوطنتها ديِّا وأ

والخههرى السههلوك، نظههم الفههارض بههن الديِّن شرف تائية وكذلك
بن سلمى ويِّعيبونه. وأبيات ذلك يِّجيزون ل والمحققون القصيرة،

الحماسة:  شاعر ربيعة

ّلت ّلت غربًة تماضر ح ّلوى وأهلك فلجا  فاحت ّلت بال فالح

اللم. غير رويِّها يِّجعل لم طويِّلة أبيات

الحماسة:  شعراء من العدوي قتبة بن سليمان قول وكذلك

ٍد آل أبيات على مررت ّلت يِّوم كعهدها أرها فلم  محم ح

الحماسة:  أبيات كثير. أما النوع هذا من الحماسة وفي

ّلة الجمال ضجيج  نفيانها من القوم يِّضّج وحرٍب ّدبرات الج ال

فل. الثير ابن أوردها التي أما اللزوم، باب من فإنها

الحماسههة. أبيههات في ورد ما النوع هذا في بعضهم ذكر قال: وقد
وهو: 

ٍة الفيش. كهذي ليست وفيش
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يِّسههتدل اللزوم. وأخههذ باب من هذا وقال: وليس البيات ساق ثم
فيههه الصواب خفي بما وإما فيه، مغلط بما إما دعواه، صحة على

قههال لههو أنه بدليل اللزوم، باب من البيات هذه عليه. وأقول: إن
لههه. يِّسههلم فل وطيههش بعههرش اسههتدلله لجههاز. وأمهها حوش فيها

وقصههير، تقههول: قصههور كمهها الروي قبل ردفا تقعان والياء والواو
بشيء. له يِّستشهد أن من وأظهر أشهر وكسير. وهو وكسور

ًا اللزوم في قال مههن الخيههرة الكلمة صغرت إذا أنه : واعلم أيِّض
ثم باللزوم ملحق ذلك فإن المنثور، الكلم فواصل من أو الشعر،

الشاعر:  قول أورد

الغمير ليلة مبيتي سوء  سديِّر بذي ليلى على عّز

آخرها. إلى وساقها

وسههحرا ، وصههدرا وظهرا طمرا فإن اللزوم، من ذلك أقول: ليس
فيههها. نعههم لههزوم فل مبكرا ألفاظها جميع كان إذا ، وقمرا ومطرا

وجميههرا وعميههرا وغميههرا قميههرا ذكرههها، الههتي القههوافي كانت لو
ل الناظم الميم. فإن لوجود اللزوم من ذلك لعد ، ونميرا وسميرا
ًا نفسه يِّلزم ول أورده ما لمثل يِّتكلف أو رائية قافية كل بل ، شيئ

أنههه اللههه رحمه الرجل هذا عجائب تصغيرها. ومن يِّجوز بائية غير
بعههض وقههع سههطريِّن: وربمهها بعد يِّقول إنه ثم لزوما هذا مثل يِّعد

تعههالى: منههه. كقههوله ليس ما فيه فأدخل الموضع هذا في الجهال
ّنات في المتقين "إن ووقههاهم ربهههم آتههاهم بمهها ونعيم. فههاكهين ج

الصههل لن اللههزوم، باب في يِّدخل ل الجحيم". وهذا عذاب ربهم
واللين. المد حروف من هي وجحيم. والياء نعم فيه،

القائل:  قول المطبوع أقول: من

ّبه وصلحا  خيرا الله أراد لو لمح

قلبه قسوة إلى ه  خدي رقة نقلت

قههد هنهها كلمه كان المقام، هذا في الله وفقه لو الرجل، هذا وكذا
فل للتصههغير هنهها اليههاء وقههال: إن التصغير، من ذكره ما إلى نقله
أننههي وغميههر. علههى سههديِّر فههي وغمر الصل: سدر لن بها عبرة

أشههرف فإنهمهها ، متمثل هنهها أوردتهما اللذيِّن البيتين هذيِّن أضعت
تتصدقي. ول تزني ل إل: فديِّتك هنا يِّقال كذا. وما من
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يِّجوز اللزوم. فإنه باب من فإنها أوردها التي الكريِّمة اليِّات وأما
كمهها واليههاء الههواو بين فيجمع وحميم يِّقال: سموم أن السجع في

خبههط وقههد اللههزوم بههاب من فإنه وحميم ونعيم جحيم تقدم. وأما
يِّلههزم ل مهها لههزوم أن التجنيس. على في خبط كما الباب هذا في

فههي لهمهها تنبههه بههذلك اشههتغل ومههن البههديِّع واضههح من والتجنيس
لوضوحهما. المبادىء

الشياء. لهذه تنبه ما كونه الحديِّد أبي لبن وعجبت

قبيحة أو حسنة تكون متى خود لفظة

بعههدما واتفاقها، اللفاظ صيغ اختلف في السادس النوع في قال
وإذا رائقههة، حسههنة خههود هو الذي السم وأنها: في خود لفظ ذكر

رائقة. تكن لم الفعل صيغة على جاءت

تمام. أبي قول أورد ثم

ّودا الطريِّق رأى النعام رتك  تواهقهت الكريِّم عبد بني وإلى فخ

الحماسة:  وبيت

ّود حين لنفسي أقول مشفق حين تشفقي لّما رويِّدك  رألهها خ

والحسههن. بالخفههة وللثانيههة والسماجة، بالثقل للولى حكم إنه ثم
حكههم علهى وهنهاك المجاز، حكم على هنا وردت بأنها لهذه واحتج

الحقيقة.

كههان، مسههتند. وإن بل ودعههاويِّه الرجههل هههذا تحكم أكثر أقول: ما
أول من أنه هار. وذلك جرف شفا على أسس بيت من أوهن فهو

أمههر وحسههنها اللفظههة عذوبههة أن على يِّستدل آخره، إلى الكتاب
أمههر ذلههك وأن السمع، في موقعها ولذة أحرفها تركيب إلى يِّرجع
الحس. له يِّشهد

أن ولههو بههالمعنى، هنهها اعتبههار فل كههذلك، المر كان له: إذا فيقال
المرتجههة للمههرأة هركولههة لكههانت عذوبههة اللفظ في يِّؤثر المعنى

لكههانت ركة، اللفظ في المعنى أثر ولو عذبًة، والرداف الطراف
العذوبههة تكههن لههم السههمع. ولمهها فههي ثقيلههة وحيههف سههعير لفظة

فههي بههه عههبرة ل لمعنههى أنهها علمنهها بههالمعنى يِّتعلقههان والثقالههة
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حقيقههة لكههون ثقيههل الول فههي خههود قههوله: إن الفصاحة. فحينئذ
والههواو الخههاء لن مجردة، دعوى مجازا، لكونه حسن الثاني وفي

الموضههعين. فههي بنههاء ول صههيغة لههها يِّتغيههر لههم والههدال المشددة
باللفظ. لهما علقة ل معنويِّان أمران والحقيقة والمجاز

ل واه التعههديِّلت مههن النحاة تكلفه الذي قلت: إن له: أنت ويِّقال
ثههابت قههوي أوردتههه الههذي التعليههل أفهههذا النظر، محك على يِّثبت
قدحا. ول مغمز فيه ليس النظر، محك على

ٍء وإقدام  غهلهيل يِّشفي من طعن أهذا ! الرجال عاب امرى

فصيحة باالكسر المة كلمة هل

ًا قال الهمههزة: ورأيِّههت بكسههر المة ذكر وقد الفصل، هذا في أيِّض
اللفههاظ مههن اختههاره فيمهها ذكرههها وقههد الفصههيح كتههاب صههاحب

فههي زاد ثههم فصاحتها. من رآه الذي ما شعري ليت الفصيحة. ويِّا
ذلك. من وأكثر عليه الحط

التزامهها إل ذلههك ذكههر مهها اللههه رحمههه ثعلبهها العبههاس أبا أقول: إن
المكسههور لههذلك. فقههال: بههاب عقههده الههذي البههاب لجل بورودها

أمثالههها وذكههر لههذكرها فاضههطر المعنى باختلف والمضموم أوله،
والعشههر. التزامهها والرحلههة والصههفر الخطبههة الباب: مههن هذا في

يِّكههون وقههد أعههذب، المكسههور يِّكههون ذلك. وقد في جاء ما بورود
بههه يِّريِّههدون مهها فصههيح قههالوا إذا اللغههة وأئمههة أعههذب المضههموم

السههتعمال، كههثرة بههه يِّريِّههدون وإنمهها بههد، ول والحسههن العذوبههة
. وتبعا ضمنا ذلك بعد تجيء قد والعذوبة

الثههوب وزئههبر زئبههق، فههي الصههحى اللغههة يِّقولههون تسمعهم ولهذا
الهمههز مههن وأعههذب أخف التسهيل كان وإن التسهيل، دون الهمز

الهمز. فالفصح

والحههس السههكون، مههن أفصههح الميم بتحريِّك السمع قولهم وكذا
يِّنعكس. ول فصيح عذب وأحسن. فكل أخف التسكين بأن يِّشهد

ًا ذلك في قال له فليس العين وضم الفاء بفتح فعل : وكذلك أيِّض
ًا واحد اسم إل شذ. لكن ما إل اختلف فيه يِّقع ول فعيل، وهو أيِّض

الختلف فههاعله اسههم فههي يِّقههع العيههن وكسههر الفههاء بفتههح فعههل
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وفعلن، وفعل فاعل نحو أوزان ثلثة له لن واستقباحا استحسانا
وحمدان. حامد فهو منه: حمد تقول

قد بل فعيل على مقصورا فاعله ليس العين، بضم فعل أقول: إن
فهههي المههرأة وحصههنت جبههان، فهههو جبههن فعههال. نحههو علههى يِّأتي

حصان.

وحسههن بطههل فهههو بطههل نحو العين، بتحريِّك فعل على يِّأتي وقد
فهههو الماء فرت نحو الفاء بضم فعال على يِّجيء حسن. وقد فهو

يِّجيههء شجاع. وقد فهو وشجع ضخام، فهو الشيء وضخم فرات،
عههزوز. فهههي وعههزت حصههور، فيه الناقة حصرت نحو فعول على
يِّجيههء حههامض. وقههد فهو اللبن حمض نحو فاعل على يِّجيء وقد
وصههلب غمر، فهو المور يِّجرب لم إذا الرجل غمر نحو فعل على

فهههو الرجههل نههدس نحههو فعل على يِّجيء صلب. وقد فهو الشيء
العيههن بسههكون فعههل علههى يِّجىههء يِّقههظ. وقههد فهههو ويِّقههظ ندس

صههعب، فهو وصعب سهل، فهو وسهل ضخم، فهو كقولك: ضخم
شهم. فهو وشهم

فههإن وكبر، وعظم وشرف كظرف السجايِّا أفعال من كان إذا أما
وشههريِّف ذلههك: ظريِّههف فههي تقههول فعيههل وزن علههى فاعله اسم

وكبير. وعظيم

يِّجيء فاعله أن وادعى العبارة أطلق فإنه العين، بكسر فعل وأما
الفعل أن ذلك في والقاعدة وفعلن وفعل فاعل أوزان ثلثة على

بكسههر وفعههل كضههرب العيههن بفتههح صههيغ: فعههل ثلث من يِّخلو ل
فههاعله فاسههم الول، كظههرف. أمهها العين بضم وفعل كعلم العين
ذاهب، فهو وذهب ضارب، فهو كضرب فاعل على القياس مطرد
كامل. فهو وكمل ناقص، فهو ونقص غالب، فهو وغلب

م العيهن بكسهر فعهل وههو الثهاني وأمها فاعهل علهى فهاعله فاس
مههدخل. ذلههك فههي للقياس وليس النقل، بذلك يِّتعدى ل مسموع،

سههاخط فهههو وسههخط سههالم، فهههو وسلم آمن، فهو كقولك: أمن
راض. فهو ورضي

غيهر لزمها كهان إذا فههو فعهل، علههى فعل فاعل اسم اطراد فأما
فهههو كقولك: فههرحا مستقر، غير هو الذي العرض فعل وهو متعد،
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فهههذا أشههر، فهههو وأشر بطن، فهو وبطن غرث، فهو وغرث فرحا،
مطرد.

فههاعله يِّطههرد فل حمههد فههي الثيههر ابههن ذكره كما متعديِّا كان وإذا
كتههاب فههي خالويِّه ابن قط. وأظن سمعته فما حمد أما فعل على
مثل: رحههم أسماء ثلثة على بني ما السماء في قال: ليس ليس
وسهلمان، وسههليم سهالم فهو سلم إل ورحمان، ورحيم راحم فهو

فههي هههذا مثههل ادعههى ونههدمان. وقيههل: إنههه ونديِّم نادم فهو وندم
وابههن القاعهدة هههذه وذكههرت حمهدان، بههن الدولهة سههيف مجلس
حمد وهي المير نسب من واحدة بقيت حاضر. فقال: قد خالويِّه

خههالويِّه. ولههو ابههن محاسههن من وهذه وحمدان، وحميد حامد فهو
الوقت. ذلك في لذكر حمد فاعلها في كان

أفعل على فاعله فاسم والخلق، اللوان أفعال من فعل كان فإن
فههو وكهدر أجهر، فهو وجهر أحول، فهو وحول أعور فهو عور نحو

فاعله فاسم اللوان من كان كلما وصفر، وسود خضر أكدر. وكذا
أفعل.

بسههكون فعلن فهههو البطههن وحههرارة للمتههداء فعههل كان إذا وأما
فهههو وصدي عطشان، فهو وعطش شبعان، فهو مثل: شبع العين

فهههو الثههالث سههكران. وأمهها فهههو وسكر ريِّان فهو وروي صديِّان،
فاعله. اسم على الكلم تقدم العين. فقد بضم فعل

مها ل الثلثههة، الصهيغ مهن الفاعلين أسماء أبنية في القاعدة فهذه
وأطلقه. ادعاه

اللفظية المعاظلة حول

بعضهم:  ذلك اللفظية: ومن المعاظلة في قال

قبر حرٍب قبر قرب وليس  قفر مكاٍن في حرٍب برقو

بمهها خفههاء ول تتابعههها، فههي سلسلة كأنها والراءات القافات فهذه
الثقل. من ذلك في

فقال:  مقاماته في الحريِّري قول ورد وهكذا

عرفانه العرف عافي وعاف  زائرا لهه كهان من وازوّر
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أربههاب وكههل فيههه، معههذور فهههو أول ذكههره الههذي البيت أقول: أما
الحريِّههري. بقههول يِّقرنههوه ولم عليه ونصوا ذكروه والبيان المعاني

غيههر فيههه مهها للحريِّههري الههذي البيت وتعنته. فإن تعسفه من وهذا
كههذلك كههان عيبهها. وإن يِّعههدها فكيههف صناعة وهذه الجناس، كثرة
وليس رأيِّه على معاظلة يِّكون فقرة أو بيت في تردد جناس فكل

بقههول قرنههه لمهها الههبيت، ذلههك ثقههل فههي السههر لمههح كههذلك. ولههو
ول الحههروف تكرار هو ما البيت، ذلك في الثقل الحريِّري. وسبب

بعههض، على بعضا الحروف تقديِّم هو وإنما علة، جزء ذلك فإن بد
بههأن اشههتهر الههبيت هههذا إن قبر. حتى قوله: قرب في التكرار مع

واحههد، نفس على متواليات مرات ثلث بإنشاده يِّمتحنون الذكياء
فيه. التخبيط من أحد يِّسلم يِّكاد فما

ض علهى الحهروف بعهض تقهديِّم ذلهك في والسبب وتأخيرهها. بع
حروفههه تههرددت مهها بكههل بههل الههبيت، بهههذا مخصوصهها هههذا وليس

ومتأخرة. متقدمة

جههاء قد وألطفهم شعرا المتأخريِّن أرق من الملك سناء ابن وهذا
قوله:  في هذا مثل له

ٍر أبا فكنت  بالهعهذل يِّعاند واللّحي وصفتك جهههل أبها وكان ذ

ٍر شاهدا له ّنهى النهي من زو شاهدا لي عينيك ومن عليك  وال
عدل

بل خلقك قبل قلبي يِّحبك  خلهقهه قبل من القلب هذا حبيبة
قبلهي

سببه وما الثالث، هذا أثقل وما أرفهما ما المتقدمين البيتين انظر
وقلههب وقلههبي، قبلي في تارة وتأخيرها تارة، الحروف تقديِّم غير

جناسههه، حههروف تههردد غيههر فيههه فمهها الحريِّههري بيههت وقبل. وأما
فهي الفهاء قبل العين أن ترى فيه. أل معدومان والتأخير والتقديِّم
وهههذا المرتيههن فههي الفههاء قبههل والههراء الراء قبل والعين المرتين
ظاهر.

يِّههأتي تههائيته فههي اللههه رحمههه الفههارض ابههن الههديِّن شههرف وهههذا
ًا البيت في بالجناس كقوله:  مرددا كثير

كهالريِّكة أكوارها من موارك  ال تارك الوراك حمر زاجرا أيِّا
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قوله:  في ما اللسان على والثقل التعاظل من فيه وليس

لمدحا أو لحمدي يِّؤدي  نالني فيك ما حمل في لي حلم ول
ّدتهي مهو

قصد صدقها دعاوي عوادي  من وانج والقال القيل دعاوي وعاد
سمعة

ّلفتها بكهلهفهتهي كفلت حتى بتكليفها  قهيامههها كفلهت بل ل وك

وتأخيرههها تههارة، هذا في الحروف تقديِّم غير ذلك في السبب وما
وتههأخير تقههديِّم غيههر مههن الول فههي الههترتيب علههى وسردها تارة،

ذلك. فاعرف

ل الفقههرة أو الههبيت فههي المههتردد التجنيههس كههثرة أن أنكر ما وأنا
من الحريِّري قول جعل كونه في شاححته وإنما ما، ثقل من يِّخلو
الروحانيههة، العزائههم بعههض أو العقرب، رقى كأنه الذي البيت باب
. مثل اللفههاظ قلههق فههي وصار به الستشهاد من الناس أكثر وقد

بههن عيسههى أن ذلك الناس. من ذكره وقد معلوم اللفاظ وتقعير
عليه، وأغمي حماره عن سقط النحوي علقمة أبا أو النحوي عمر
علههّي تكأكههأتم لكههم قال: ما عليه، الناس اجتماع ورأى أفاق فلما

بعضهههم: فقههال اللههه يِّرحمكم عني افرنقعوا جنة، ذي على تكأكؤ
بالهنديِّة. يِّتكلم عفريِّته فإن دعوه

فههي ألمهها إليههها شههكت الههتي المههرأة مههع الهيثم أم خبر ذلك ومن
فحضرت بدكة، وحمى فقالت: كنت السبب عن فسألتها ظهرها،
لههها زلخة. فقالت فاعترتني هلعة فراص من حيزبة فأكلت مأدبًة،

اللههه صههلى اللههه رسههول قههال وقد خزعبلت لذات الهيثم: إنك أم
المتشدقون. المتفيهقون الثرثارون إلي أبغضكم وسلم: إن عليه

مههن الكلم. فالثرثههار فههي المتنطعههون بههها يِّراد كلها اللفاظ هذه
إذا الغديِّر تفيهق من والمتفيهق ماؤها، كثر إذا ثرثارة عين قولهم
شدقيه. يِّفتح الذي والمتشدق امتل،

المعاظلة أنواع من

صههفات ترد أن المعاظلة من الخامس المعاظلة: القسم في قال
واحد. نحو على متعددة
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منها:  أبياتا له وأنشد تمام أبي كقول

ّله ملمومه  مداخهلهه نهده تامكه أجده محزئ

دونها. الضراس قلع التي المعاظلة من البيت قال: وهذا ثم

قههوله مههن هههو وإنمهها الصههفات، تعههدد من البيت ثقل أقول: ليس
معاظلههة ول ثقل نفسها الصفات تعدد في وليس ومحزئله، تامكه

: قههويِّمه، قوامهها وصههفت إذا تقههول كمهها عذبههة، بألفاظ وردت إذا
. ومثههل حسههنا زاد الهههاء حههذفت ريِّانه. فههإن لدنه، ناعمه، أهيفه،

:خلكان بن أحمد الديِّن شمس القاضي قول ذلك

ٌع بهدٌر وهو بوجهك قسما كالهغهيههب التي طرتك وبليل  طهاله

ٍة أصعد الحب في أخاطرها  فهي ركبت كالقضيب لك وبقام
مركب

اللؤلؤي النمير عذب  ال البهارد الشهي مبسمك ويِّطيب
الشهنهب

النوع:  هذا في قلته ومما

الهّريِّان المتعطهف الهيف م  القهوي اللدن قدك بناضر قسما

ّتهان الهاطل الملث هامي  ال الهامع القريِّح الدامي وبجفني الهه

ٌد  ول صبهٌر الجفا ذل على مالي الههجهران على يِّساعدني جل

المعاظلههة بههاب مههن هههذا أن يِّههدعي مههن وبين بيننا يِّحكم والحس
بيتههان مثله فيها جاء قصيدة من فإنه تمام أبي بيت اللفظية. وأما

وهما: 

ّقهههفهههه لهدنهه مارنهه ّطرده مسحسحه الكّف في عّراصه  مهثه م

قال:  ثم

ّفه ّله وابله  مسححه ثّره مس برده مسته

الطيب:  أبي قول أورد وقد قال

ّبرم فل يِّبرم هو الذي المر يِّحلل ول  حالل هو الذي المر يِّ

التعصب رد
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كان إنه حتى الطيب، لبي يِّتعصب كان أنه العلء أبي عن وبلغني
الثير ابن وزاد باسمه. الشعراء من غيره ويِّسمي الشاعر يِّسميه

البصههر فههي العمههى بين له جمع قد الله وقال: إن المعري ذم في
والبصيرة.

وليههس غيههره، على المتنبي تفضيل في معذور المعري أقول: إن
علههى النههاس فههأكثر الشههعراء من غيره على ترجيحه في ببدع هو
معصوم أنه يِّعتقد رجحه ممن غيره ول المعري المذهب. وما هذا

لههه ومهها أحههد، يِّلحقههه لههم أجههاد إذا الرجل الخطأ. وإنما في يِّقع ل
الفاضههل فههإن تعالى، الله رحمه الفاضل القاضي غير نظير عندي
تكههون وثبههة يِّثب ثم الحضيض، إلى الوقات بعض في يِّنحط هكذا
القهقههرى. رجع وقد خطاه وقفا أثره اتبع من ويِّدع ثرى، لها الثريِّا

يِّعرفههها، كمهها وحميتي قليلة، وتصرفاتي كليلة، كقوله: وخواطري
لقيط. فهو عني شفة بابن سيدنا سمع فإن تخليط، والخلطة

متوسههط مههن الشهعراء عهادة علههى تهراه بينها الطيب، أبو وكذلك
مههن سههبقه غبههار يِّنفضههون النههاس تههرك بجيههد يِّههأتي حههتى وردي،

في يِّهيمون والشعراء مطمئنا الفق أسرة على وجلس هواديِّهم،
واديِّهم. 

الحهابهل كفة من وأمكر  مومٍس من أخدع الدار قال: فذي كما

بقوله:  أردفه ثم

طائل على يِّحصلون وما  حبها على الرجال تفانى

الدولة:  سيف والدة يِّرثي قال وكما

الدلل دمع في الحزن ودمع  غهافهلت المصهيبة أتتهّن

قال:  ثم

للهههلل فخر التذكير ول  عيٌب الشمس لسم التأنيث وما

منها:  قال وكما

مهحهال في مستقيٌم كأنك  مملوكا أرى الذيِّن في رأيِّتك

بقوله:  أردفه ثم

الغزال دم بعض المسك فإن  منهههم وأنت النام تفق فإن

الدولة:  سيف ابن رثاء في قال وكما
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كذاك يِّضني الذي فهذا  الرمل في بك ما الرمل فوق منك بنا
يِّبلهي الذي

أردفه:  ثم

على الحمام فاخترت مّت إذا  وخفهتهه بي الذي أبصرت كأنك
الثكل

قال:  وكما

الول العصر وأهل كليٌب فما  مناقهبهه تستوفي المدائح ليت

بقوله:  أردفه ثم

ًا ودع تراه ما خذ يِّغنيك ما الشمس طلعة في  بهه سمهعهت شيئ
زجل عن

قال:  وكما

العباد على زريِّت قد لنك  ذنهٍب لغير علّي يِّا نلومك

ذا:  بعد يِّقول ثم

رقاد من سيوفك طبعت وقد  عهيوٌن الهيجا في الهام كأّن

ّنة صنعت وقد ٍم من الس فهؤاد في إل يِّخطرن فما  همو

الديِّباجههة هههذه لههه ما فيها فما سرقاتهما عدت وإن البيتان وهذان
الطلوة. هذه فيه ول

قال:     وكما

ّطغهام بدنيانا وأشبهنا  إليه منجذٌب الشيء وشبه ال

بقوله:  يِّردفه ثم

القتام وانحّط الجيش تعالى  محهّل ذو إل يِّعل لم ولو

قال:  وكما

وغد وأحزمهم فدٌم فأعلمهم  أهيلهه الزمان هذا إلى أذّم

بقوله:  يِّردفهما ثم

ّوا  يِّرى أن الحّر على الدنيا نكد ومن ّد صداقهتهه من ما له عد به

ومههن ? فقال: قولي معجزك له: ما قيل النبوة ادعى لما إنه قيل
قال:  وكما الدنيا.. البيت نكد
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الجسهوم ماء دمعها صفائح  ومهري فرسي شجوها ستبكي

هذا:  بعد يِّقول ثم

الّسهقهيم الفهم من وآفته  صحيحا قول عائٍب من وكم

قال:  وكما

عنانها ما شأنه من وعناهم  الزمانا ذا قبلنا الناس صحب

يِّقول:  ثم

ٌد الموت من يِّكن لم وإذا جبانا تكون أن العجز فمن  ب

قال:  وكما

ٌع وعاه حرٍف كلفظ  عجٍل على وقٍت في رأيِّك نتاج فهم سام

يِّقول:  ثم

ّيِّته  غهرتهه أنت بخميس صدمتهم غهمهم وجهه في وسمهر

تنهزم والرواحا حولك يِّسقطن  جسومهههم فيه ما أثبت فكان

قال:  وكما

ٍة كّل ما  طاقهتهه النسان يِّبلغ وإنما شملل بالرجل ماشي

يِّقول:  ثم

أشغال العيش وفضول قاته، ما  وحاجته الثاني عمره الفتى ذكر

أمثال. ثلثة فيه البيت وهذا

قال:  وكما

ٌد له لمن عجبت ٌد ق الكهام القصم نبوة ويِّنبو  وحه

يِّقول:  ثم

ًا الناس عيوب في أر ولم التمام على القادريِّن كنقص  شيئ

قال:  وكما

الصعب في العل فصعب  الهعههل مهن يِّنهال ل مها أنهل ذريِّنهي
السهل في والسهل

يِّقول:  ثم

ّد ول  رخهيصًة المعالي لقيان تريِّديِّن النحل إبر من الّشهد دون ب
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قال:  وكما

ّناخسرو ولة  الد عضد بفارٍس شجاٍع أبا شهنشاهها ف

ًة وإنما  مهعهرفًة تزده لم أساميا ذكهرنهاهها لهذ

فههي كههاف القدر هذا غزيِّر. ولكن من وقليل كثير، من يِّسير فهذا
وارتفههاعه. انحطههاطه إلههى فههانظر الجيههد، مههن مههاله على الدللة
أمرهما وثبت ذكرهما سار قد الرجلن ارتفاعه. وهذان أيِّن ولكن

خمرهما. اللباب وأسكرت

لههها يِّأتي أن ويِّزعم  ضوءها الشمس يِّحسد من تعٍب وفي
بهضهريِّب

المتنههبي وانفههرد بالترسههل، انفههرد اللههه رحمههه الفاضل فالقاضي
أوضههع المتنههبي انحطههاط ولكن النحطاط، من مالهما مع بالشعر
وأشنع.

فههي فههر شههجاعا أو وقههت، فههي بخل جوادا رأوا إذا الناس أن ولو
ويِّطعنههون بالعيب يِّرمونهم وقت، في قصر ماهرا صانعا أو وقت،
ول جههواد الوجههود فههي كههان لمهها ، إحسههانا لهههم يِّعههدون ول عليهم

مجيههد. وإنمهها شههاعر ول بليههغ خطيههب ول مههاهر صههانع ول شههجاع
ل العصههمة لن عنههه، معفههو والقليههل والكههثر، بههالغلب العههبرة
وسلمه. عليهم الله صلوات للمرسلين إل تشترط

وهما:  تمام أبي على الطيب أبا فيهما يِّفضل بيتان وللمعري

الهمهتهنهبهي يِّقارب أراه ما  ولهكههن أديٌِّب إل حهبهيٌب ما

ّيمهن دهرا جفوني  أسهرن اللئي الغرائب المعاني ذا قهلهبهي وت

شههرحا فههي العزيِّههزي اللمههع كتاب تصنيف من العلء أبو فرغ ولما
وصههفه. فقههال: في الجماعة أخذ عليه، وقرىء الطيب أبي ديِّوان
يِّقول:  إذ الغيب بلحظ إلي المتنبي نظر كأنما

صمم به من كلماتي وأسمعت  أدبي إلى العمى نظر الذي أنا

قههال: نههاولوني إليههه يِّثههق ل ممههن خل إذا كهان المعههري وقيل: إن
الخلههوة غيههر فههي كههان وإذا الطيههب أبي ديِّوان يِّعني أحمد، معجز

يِّقول: الشاعر.
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للنههاس، جلس إذا كان أنه من أفلطون عن يِّحكى بما شبيه وهذا
ربمها أو النهاس، يِّحضهر حهتى قال: اصهبروا الكلم منه واستدعي
أبههي ديِّههوان يِّسههمي أرسطو. وكان العقل. يِّريِّد يِّحضر قال: حتى

الوليههد. وهههذا عبههث البحههتري ديِّههوان ويِّسههمي حههبيب ذكرى تمام
علههى حلههو الوليههد عبههث فلن المههدحا والههذم. أمهها المههدحا يِّحتمههل

العقلء. عند مذموم هو حيث من العبث فلن الذم القلوب. وأما

ولعمههري قرونهها تطحههن رحى المغربي هانىء ابن ديِّوان ويِّسمي
التسههمية. هههذه فههي هههانىء ابههن أنصههف مهها المعري العلء أبا إن

الرائية:     القصيدة في يِّقول الذي هو أليس

الخضر الحديِّد ورق من بالنصر  يِّانهعها الهوقهائع ثمهر وجنيتم

القنا من عليه مما  طعينهم شلو السرحان يِّأكل ل ومنها
المتكسهر

منههه أشههبه بالههذم ويِّقول: هو البيت هذا في يِّمغلط الناس وبعض
مههن الواحههد علههى يِّجتمعههون ما لكثرة بأنهم وصفهم لنه بالمدحا،

فيجتمههع يِّقتلههوه، حههتى عليههه الطعان في القنا يِّكسرون أعدائهم،
وليهس أكلهه مههن السههرحان يِّمنهع مها المكسهرة الرماحا من عليه
أنفسهههم، الممههدوحين من أنه به المراد الطعين لن كذلك، المر

عليه يِّجتمع أن بعد إل يِّموت ل طعين منهم مات إذا والمعنى: أنه
عههدوهم مههن ل الممههدوحين مههن كثير. فالطعين خلق العداء من

المدحا. غايِّة في وهذا

حههتى الكواكب تشبيه من فيها وما الفائية، القصيدة تلك له أليس
فقال:  السهى ذكر إلى انتهى

ٌق سهاها كأّن ٍد بين عاش ّو يِّخفهى وآونة يِّبدو فآونًة  ع

أولها:  التي الدالية القصيدة له أليس جيد. وكلها مشهورة وهي

شوك مضجعي عن وانفضوا  الّسههاد كحل ناظري عن إمسحوا
القتاد

الهفهؤاد مسلوب الجسم أحب ل  أبهقهيتهم مها مهنهي خهذوا أو

الدروع:  وصف في ومنها

جهراد أو أفهاٍع من كعيوٍن  فوقهه الحواشي رقراق كل

)72(



ٌد الجساد فعلى ّي وعلى  سهنها من وق ٌغ الماذ جساد من صب

فيها:  يِّقول التي الخرى الفائية له أليس

فمهفههفها مهفهفا وهصرتهّن  بثمارهها غصونها هززت ولقد

ًة راحهتهيه مهن فرددتها قهرقهفها مقلتيه من وشربتها  مهّر

مرهفا رقيبك على ناظريِّك من  يِّدي اخترطت لو أفتكني كان ما

أولها:  التي الكافية القصيدة له أليس

فيك مراشف أم خمرك وكؤوس  أبهيك سهيوف أم طرفك فتكات

ٍة أجلد ٍر وفتك مرهف أههلهوك ول راحهمٌة أنت ل  محهاجه

منها: 

ّنهوك طهارٍق بطيٍف عثروا  فلو وسروا الكرى سنة من منعوك ظه

ّتهههمهوك عطفهك تمايِّل لما  مهدامًة سقوك ما نشوى ودعوك ا

مليحة. أشياء وله

عليههه. تحامههل المعههري ولكن يِّكون ما أحسن فمن تخلصاته وأما
الربعيههن يِّقههارب ما ديِّوانه شرحا أنه سعادته فمن الطيب أبو وأما

وللشيخ الديِّن، فخر المام ومنهم وحسبك الواحدي . منهم فاضل
مههن أحسههن ديِّههوانه علههى حههواش اللههه رحمههه الكنههدي الديِّن تاج

جمههة فوائههد على تشتمل الوجنات، هوامش في الصداغ حواشي
نظيههر. لههها ليههس ومعنههى واعههراب لغة غريِّب من مهمة، وقواعد

الههوافي كتههاب فههي ترجمتههه فههي ديِّههوانه شههرحا مههن سههردت وقد
بالوفيات.

قال: المتنههبي، وقد الخواص أدب كتاب في المغربي الوزيِّر وقال
المتنبه. يِّقولون المغاربة وإخواننا

يِّطلههق أن يِّليههق ومهها المغاربههة، مههن حسن تحريِّف أنا: وهذا قلت
بيههتين الطيههب لبههي يِّههروي الههديِّن تاج الشيخ المتنبي. وكان عليه

وهما:  ديِّوانه في وليسا به سندهما يِّتصل

ٍر أبعين حالق من وقذفتني فأهنتني  نظرتني إليك مفتق

الخالق بغير آمالي أنزلت  لنني الملوم أنا الملوم لست
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لههم ما شعره في السعادة من الطيب أبو رزق فقد الجملة وعلى
فههي عبههاد بههن الصههاحب عليههه وحههط عههابه غيههره. وممههن يِّرزقههه

شههرف ابههن وقال المنصف في وكيع ابن ومنهم لطيفة، كراريِّس
سههدوم. والوحيههد مههن أجههور وهههو الفكههار أبكههار فههي القيروانههي

فههي الحاتمي ومنهم بالغا حطا جني ابن وعلى عليه حط المغربي
وهههي معههايِّبه، فههي الحههاتمي أملها أخرى ورسالة لطيفة، رسيلة
رحمه وللجرجاني تمام أبي وبين بينه الموازنة وله لطيفة، مجلدة

مههن فيههها خل مهها وخصههومه، المتنههبي بيههن الوسههاطة كتههاب اللههه
سههماها رسههالة فههي الههدهان ابههن الناصههح ومنهههم عليههه، التمههالي
الكنديِّة. المآخذ في السعيديِّة الرسالة

كالقدحا، النسان كان وسلم: لو عليه الله صلى الله رسول وقال
فههي هههو قاله ما إل جواب جيده يِّعيب لمن ولول. وما الناس لقال

ريِّهاحا تضهر كمها  صههمم انشهادها من الغباوة قصديِّته: بذي وصف
  بالجعل الورد

الوصل همزة وقطع القطع همزة وصل حول

ًا اللفظية المعاظلة في قال همههزة وصههل القسههم هذا : ومن أيِّض
الكلم فههي تجوز ل التي الشعر جائزات من محسوب وهو القطع

الوصل. همزة قطع وكذلك المنثور،

تمام:     أبي قول أورد ثم

والهد ورأفة مولود بإعظلم  آجله من الزمان يِّلقاني فأصبح

عيبهها، عههدها إذا فيههها معههذور فههإنه الوصههل همزة قطع أقول: أما
أراههها القطههع همههزة القبح. ووصل في المقصور كمد عندي وهي
الخههف إلههى الثقههل تنقههل أنك أحسن. وذلك وهي المقصور كمد

الثقل. إلى الخف تنقل فإنك ذيِّنك بخلف فيهما

الشههعر فههي إل يِّجههوز ل ممهها أجلهه مههن تمههام أبي قول جعله وأما
التجويِّههد وقههراء النقههل، بههاب مههن وهذا كذلك، المر فليس فقط،

مههن الحركههة نقههل بههل الهمههز، وصههل يِّسههمونه ول ذلههك يِّعرفههون
َو تعالى كقوله الساكن إلى المتحرك لو واو صبروا" فإن انهم "ول
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إليههها. تليههها الههتي الهمههزة حركههة نقلههوا النقههل أرادوا فإذا ساكنه،
َو يِّنكر. ل ظاهر مشهور انهم" وهذا قالوا: "ول

إسرائيل" بنقل بني على كتبنا ذلك اجل تعالى: "مَن قوله وقرأوا
تمام. أبي قول مثل وهذا من في النون إلى الهمزة حركة

إلههى أولههه مههن جميعههه القرآن في مطردة القاعدة هذه كان وإذا
فههي والمعاظلههة الشههعر ضههرورات من ويِّجعله يِّمنعه كيف آخره،

اللفاظ.

المتنبي:  قول مثل في يِّقبح نعم

ٍم كهّل وزاالمف يِّوّسطه النتظار ل الطالبين طلب  يِّو

ًا وقههوله علههى كههان وإن فههإنه السههتدلل ل الظههن : وشههدة أيِّضهه
تراه. كما مستثقل فإنه القاعدة

المعنويِّههة الصناعة في الثانية المقالة في قال المعنويِّة ?الصناعة
الوليههد بههن ومسههلم نههواس أبا إن وعلومهم اليونان حكم ذكر وقد
العميههد وابن الحميد كعبد وغيرهم الطيب وأبا والبحتري تمام وأبا

ًا اليونان كتب من يِّتعلموا لم والصابي ه جهاؤوا بمها وجهاؤوا شيئ ب
هنهها وادعههى به، جاء بما وجاء ذلك يِّراع لم وإنه بنفسه مثل إنه ثم
لنفسه. ادعاه ما

اشههتغلوا مهها هههؤلء أن حكمههه في إل هنا المشاحة ما أقول: إنني
? بههه تحكههم حههتى هذا عملت أيِّن له: من ذلك. فأقول من بشيء

بنفوسهههم، أخبر الناس لن فيها، أعارضك فما لنفسك دعواك أما
فيههه: قيههل حههتى بههالفقه يِّشتغل كان قيل: إنه فقد نواس أبو وأما
عليههه غلههب شههاعر والشههافعي الشعر، عليه غلب فقيه نواس أبو

اشههتغال عنههه يِّظهههر لم كما فقه، عنه يِّظهر فلم ذلك الفقه. ومع
المدلول. عدم على يِّدل ل الدليل اليونان. وعدم بعلوم

العلههوم وهههذه والمههأمون، والمين الرشيد زمن في كان أنه على
رتههب فههإنه المههأمون، زمههن فههي خصوصهها أيِّههامهم، فههي اشتهرت

حنين مثل العربية إلى اليونانية من اليونان كتب يِّحل لمن الذهب
وغيرهما. بختيشوع وابن إسحق، بن

قال:  نواس أبا ترى أل
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ّدعي لمن فقل ًا حفظت  فلسهفًة العلم في يِّ عنك وغابت شيئ
أشياء

إيِّاههها، وتركههه العلههوم لهههذه رفضههه علههى يِّدل مما قلت: هذا فإن
ودفههع بالسههكر فيههها يِّغههري أبيههات سههياق فههي هههذا قال إنما قلت

ومواصههلة اللههذات فههي والنهمههاك لذلك، والدمان بالخمر الخمار
ردا الههبيت هههذا قههومه إلههى انتهى حتى النس، ومجالس الشراب

ًا الشراب من الخذ وأن بالحكمة، القائلين على عقل محههرم كثير
الحكيههم يِّسفه الطب. فأخذ حيث من مضر ذلك من الكثار وأن ،

ًا ويِّقول: حفظت رأيِّه في أشههياء عنههك وغههابت الحكمههة، من شيئ
الشههعراء عههادة علههى والبتهههاج اللذاذات من الشراب إدمان في
الغراء. في

فيها:  قال إنه ثم

ازراء بهالهديِّن حهظهركهه فإّن  حرجا امرءا كنت ان العفو تحظر ل

مههن أكههثر نههواس أبو وإنما مجونهم، في الشعراء عادة على وهذا
ًا العلوم تلك هو يِّضع ولم عنه، فدون الشعر لههم أنههه جرم ل ، شيئ
شيء. عنه يِّظهر

نواس:  أبي وقول

والسكر المدامة وقال: حرامان  وشهربهه النبهيذ العراقي أباحا

ٌد الحجازي: الشرابان وقال ّلت  واحه قوليهما بين من لنا فح
الخمر

الوزر الوازر فارق ل وأشربها  طرفهيههمها قوليهما من سآخذ

، منطقيا كان نواس أبا أن علم البيات، هذه في النظر أنعم فمن
العراقههي الفقيههه كلم مقههدمتي فههي الخمههر حههل اسههتنتاجه فههإن

وإل الشههعر مجههاز عههادة علههى ذلههك. وهههذا علههى يِّههدل والحجازي
الخمر. حرمة فالصحيح

حكههم علههى والكتههاب الشههعراء باعههض اطلع صههح هههل
 وعلومهم اليونان
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الشهاعر وإنمها حكيمهان تمهام وأبهو قال: أنها فقد الطيب أبو وأما
عههن عريِّهها مهها أنهمهها علههى يِّههدل الشههاعريِّن هذيِّن وكلم البحتري،

علهى تهدل والحاتميههة المتنبي الفلسفة. خصوصا علوم من شيء
العميد:     ابن يِّمدحا قوله ترى قوم. أل كلما في يِّنظر كان أنه

والسكندرا رسطاليس جالست  بعدهها أني العراب مبلغ من

مهتهحهضهرا متملكا متبديِّا  كتبه دارس بطليموس وسمعت

القوم. كتب في يِّنظر لم ممن يِّصدر أن بعيد وهذا

قوله:  الطيب لبي أورد وقد المعري وقال

الهمهذاق مر الحمام أن فس  الن في أوقع الهواء هذا إلف

الفهراق بعد يِّكون ل والسى  عجٌز الروحا فرقة قبل والسى

الصدق في لتناهيهما اليونان، كتب من كتابا يِّفضلن البيتان هذان
. شرفا ذلك لكفاه سواهما، له يِّكن لم ولو النظر، وحسن

فهي تعهالى اللهه رحمهه خلكهان ابهن قهال فقهد العميهد ابهن وأمها
والنجوم. الفلسفة علوم في متوسعا ترجمته: وكان

يِّؤيِّدان مدحه في الطيب لبي المذكوران الرائيان قلت: والبيتان
خلكان. ابن قاله ما

مههن كههان وقههد عبههاد، بههن الصههاحب بصههاحب هههو وأقههول: أليههس
أن المسههتحيل مصههنف. ومههن أصولهم في وله المعتزلة، رجالت
الفلسفة. كتب في يِّنظر ل معتزليا

يِّحتههاج ل النسهان أن دعههواه عههن أجابه فقد الحديِّد، أبي ابن وأما
أنههه الدائر. والصحيح الفلك في العلوم، هذه إلى ول المنطق إلى
ًا جهل من عاداه. شيئ

المعاني استخراج في ودوره الحال شاهد

الحال. شاهد المعاني استخراج على يِّعين هذا: ومما في قال

تصههور علههى تعيههن الخههارج فههي الحال مشاهدة أن أنكر أقول: ما
المشههاهدة، إلههى فيههه يِّفتقههر ل المعههاني استنباط أن إل المعاني،

الصور يِّشاهدوا لم الذيِّن العميان من جماعة الوجود في جاء وقد
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حيههث بههرد بههن بشههار مثههل البديِّعة، بالتشبيهات وأتوا الخارج، في
قال.

ّنفع مثار كأن كواكبه تهاوى ليٌل وأسيافنا  رؤوسنا فوق ال

يِّقول:  حيث المعري العلء أبي ومثل

ّنضار بذوب  أجهادهها نوٍن مثل هلٌل ولحا هلل ابن الكاتب ال

يِّقول:  وحيث

ٌد عليها ج  الهّزن من عروٌس هذه ليلتي جهمهان مهن قلئ

الخفقهان في المحب وقلب ن  اللهو في الحّب كوجنة وسهيٌل

ّدجى شاب ثم بالزعفران المشيب فغطى ر  الهج من وخاف ال

الغريِّب. التشبيه من كثيرة أشياء وله

يِّقول:  حيث العكبري البقاء أبي ومثل

ٍر ساخا كان الذي قعره في بان  حتهى حواشيه رقت وغديِّ

فراخها تزق مائه صفا من  وردتهه إذ الهطهيور وكأن

هذا:  مثل في حيدر طاهر أبي قول أحلى وما

ٍة ّدر  غهديِّرا بها وردت وضاحي أرضا الماء صفاء من يِّق

بعضها للشوق بعضها يِّقبل  فيه تغب حيث الوحش كأّن

صاحب سيده وابن العيناء كأبي الضراء من تقدموا جماعة ومثل
بههالغرائب، أتههى ممن هؤلء وغير الله، رحمه والشاطبي المحكم،

البصر. بحاسة يِّستعينوا ولم

مهها سههمعوا فقد شاهدوا، ول رأوا ما كانوا إن هؤلء قلت: إن فإن
ذلك، في نازعتك غيرهم. قلت: ما شبه كما وشبهوا غيرهم، قاله

الخارجههة. فههإن الصههورة إلههى يِّفتقههر ل التشههبيه أن أردت وإنمهها
فههي يِّشههاهده أن عيههر مههن ذهنههه فههي المعنههى يِّتصههور قد الناظم

المعتز. ابن آخر. كقول معنى من المعنى ويِّولد الخارج،

ّيِّا وأرى ّدت قدٌم  كأنها السماء في الثر حهداد ثهياب من تب

الخر:  قول من المعنى هذا ولد فإنه

سود ملحف في عذارى وجوه  مظلٌم والليل الّشرب كؤوس كأن
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الديِّن:  صلحا مدحا في النوبة أهل ذكر وقد الذروي ابن قال وكما

ٌد للساه بدت الّرمد كأعين  حولها الظبى وتحمّر سو

للّسقهاه بزلت دناٍن مثل  القنها تنتحيها فسمٌر ل أو

الرجاني:  قول من الول المعنى هذا ولد فإنه

ٍة كّل وكأّن ٍة شقيق قان بأحمر محاجرها كحلت  محهمهر

النسان سوى لرامقها يِّبدو  فما رمدت وقد لنسان عيٌن

البرق: تشبيه في المعري العلء أبي قول من الثاني المعنى وولد

جريِّحا زنجيا الليل حسبت  مستطيرا أحمر اهتاج ما إذا

. حسنا تصرفا الثاني التشبيه هذا في تصرف لقد ولعمري

الحصري:  قول من أنا ولدت وكما

ّين ومن اللمس خشن من  ههم ومنها كالرض الناس له

ٌو ّكى مر ٌد  الذى منه الرجل تش العهين فهي يِّجعل وإثم

وقلت:     المشهور المتنبي معنى إلى فنقلته

ٍم من تفرع مولى والمجهتهنهي للمجتلي وبنانهم  وجهههم كرا

ٌد الحجارة ومن  جنسهم من وهم عل النام سادوا العين في إثم

ًا وولدت العرب:  بعض قول من أيِّض

الغلف من يِّلوحا شطٌر لها  قهيٍن مهرآة هللهه كأّن

العذار:  في فقلت

يِّنهير وكهان دجا قد صدغه  فهههذا تسّل لي قيل إذ قلت

ٌء العذار غلف في  منههها غاب خده مرآة هي يِّسير شي

التشههبيه لن كههثير، التشههبيه فههي وهو ضده إلى المعنى يِّعكس أو
بالشههرار النجههوم شبهت به. فإذا ومشبه شبيه طرفين، بين واقع
أن جاز بالسيف، البرق شبهت وإذا بالنجوم، الشرار تشبه أن جاز

تشههبه أن جههاز بالقلمههة، الهلل شبهت وإذا بالبرق، السيف تشبه
بالهلل. القلمة

المعتز:  ابن قال
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ّدت إذ القلمة مثل  يِّفضحنا كاد هلٍل ضوء ولحا الظفر من ق

أظافره:  قلم مليح في فقال عربي ابن الديِّن سعد ذلك وعكس

الطهول بالبعهاد أجدر يِّهواك  فالذي بعضك وهو ظفرك أبعدت

فأجابني: 

ٍة، عن  قهلهمهتههها أتظنني لي عّن لمعنًى بل ل حاج

أنمهلهي من قلمٌة الهلل أّن  يِّقيسهنهي بالهلل من يِّا لريِّك

والنامل المقص في النطري إبراهيم بن الحسن قول أحسن وما
والظفار:  والقلمات

يِّدور بههّن خمٌس وأعانه  استعملته إذا يِّحكي عامٌل ما

ّلًة يِّصيد صقرا ٍر أعلى  من يِّلمعن أه بحهور تحتهّن بدو

الورد:  في بعضهم قول أنا وعكست

ٌد  فوقه والطّل الورد احمرار كأّن بالوكف الدمع فوقها توالى خدو

أبيات:  من فقلت

عطفيها مثل على روٍض  فهي الحمائم ورق سجعت ما أقسمت
صدحت ول

قد الغصن حسن فوق رأيِّتها  قهامهتههها بالهمهيل اعتدلت وكلما
رجحت

ّدها اكتسى وما ٍؤ من خ ٌة لكنها  عهرقها لؤله قهدر بالطل ورد
رشهحهت

ًا وعكست بهههم تجههري "وهههي تعالى قوله في الوارد التشبيه أيِّض
كالجبال" فقلت:  موج في

ّبنا قد ٍر البريِّد على رك عّجاج عجاجه رمٍل بحر  لمص

أمهواج كأنهها جباٍل في  جريِّنها لما التشبيه فعكسنا

شههبهت إذا كمهها الصههل، علههى الفههرع غلبههة يِّسههمى هههذا ومثههل
والليههل بههالعيون، والنرجههس بالقههد، والغصههن بههالهلل، العرجههون

مشهور. بالثغر. وهو والصبح بالشعر
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الدولة سيف خيمة في لميته في المتنبي فضل

أولها:  التي الخيمة في المتنبي أبيات أورد بعدما قال

ّذل الخيمة في أيِّنفع الع

علههى اشتملت قد البيات : وهذه بيتا عشر خمسة منها ساق وقد
بمثلها. يِّأتي أن فضل بالمتنبي وكفى عديِّدة، معان

قههوله: إيِّراد عند الكلم من المتنبي حق في الكلم هذا أقول: أيِّن
  حالل... البيت هو ما القدار تبرم فل

إيِّاه. لتفضيله المعري على والطعن والزراء

فهي الههراح علينهها تهدار: أبايهاته فهي نهواس أباو أبادع هل
 عسجدية

فههي الههراحا علينهها نههواس: تجههار أبههي أبيههات أورد بعههدما قههال
ٍة... البيات الثلثة.   عسجديِّ

وقههولهم المعنههى، وهههذا البيههات هذه وصف من العلماء أكثر وقد
زال قههال: مهها أنههه الجههاحظ عههن مبتههدع. ويِّحكههى معنههى إنههه فيه

أبهها فههإن المعنههى، هذا إل وحديِّثا قديِّما المعاني يِّتناقلون الشعراء
بإبداعه. انفرد نواس

حههد تجهاوزتم أقههول: قهد أن سهوى لهههؤلء أقهول مها أنا أعلم وما
الحمههار. وفصههاحة يِّبههاع هههذا السائرة: بدون المثال ومن الكثار،

كلفههة كههبير المعنى. فههإنه هذا ل الموصوفة هي عندي الشعر هذا
فههي فحكاها تصاويِّر ذات الذهب من كأسا رأى نواس أبا فيه. لن
شعره.

هههذه فههإن المشههاهدة، المعههاني مههن أنههه هههذا، فههي عندي والذي
الكههأس هذا صور تستغرق وكانت ، يِّسيرا ماء إل تحمل لم الخمر

علههى الههتي القلنس بقدر قليل فيها الماء وكان جيوبها، مكان إلى
بالبصر. مشاهدة حال حكايِّة وهذا رؤوسها

أعههرف وما هذا، مثل يِّقول أن الله رحمه الرجل بهذا أقول: كفى
لبههن والههذخيرة للمههبرد الروضة مثل الدب كتب أمهات من كتابا

البيههات هههذه ذكههر تضههمن وقههد إل للحصههري الداب وزهههر بسام
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الجاحظ، عمرو عثمان أبو عليه يِّثني بكلم عليها. وحسبك والثناء
بمدارك وأبصرهم يِّقول، بما وأعرفهم الدب، أئمة أحذق من وهو

هههو البيههات فههي قههرره ومهها حجههة، هههذا مثههل في وقوله العقول،
المحجة.

فمهها اللههه رحمههه الجاحظ الفاضل: وأما القاضي قول أحسن وما
الغههارة، وشههن الحههارة، كتبههه مههن دخل من إل الكتاب معاشر منا

كاره. منها الكتف وعلى وخرج

تصههانيفه، وذكههر ترسههله، فههي بذكره الله رحمه الفاضل أولع وقد
ذلك لكفاه والتبيين البيان كتاب إل الدب كتب في له يِّكن لم ولو

وسههلم عليه الله صلى محمد أمة به الله فضل فخرا. ويِّقال: مما
بسياسته، عنه الله رضي الخطاب بن عمر المم، من غيرها على

ببيانه. والجاحظ بعلمه، البصري والحسن

قوما فرأيِّت ببغداد، المكاتبات ديِّوان قال: دخلت أنه عنه ويِّحكى
طرزهههم. ثههم ووشههوا عمههائمهم، وصههفوا ثيههابهم، صههقلوا قههد

فيههذهُب الّزبههد تعههالى: "فأمهها اللهه قههال كمهها فوجدتهم اختبرتهم،
كتبههت ممهها لهههم "فويِّههل سههخيفة وبههواطن نظيفة، ُجفاء" ظواهر

أنههه عنههه يِّحكههى مهها أجوبته يِّكسبون" ومن مما لهم وويِّل أيِّديِّهم،
في نارا الجماز: كم له بالبصرة. فقال مجلس في بالجماز اجتمع
ونههار الحبههاحب، ونههار الشههجر، ونههار الحههرب، ? فقههال: نههار اللغة

النيران. قال: ومهها أبلغ له: تركت المعروفة. فقال والنار المعدة،
خزنتههها. سههألتها فههوج فيها ألقي كلما التي أمك حر هي. قال: نار

فههي الشأن ، خزانا لها أن قضيت فقد أمي نار الجاحظ: أما فقال
مزيِّهد. مهن ? وتقهول: ههل امتلت لهها: ههل يِّقهال الهتي أمك حر

قههاله مهها أحكههي وأنهها بمحاسههن يِّههذكر أن مههن أشهههر والجههاحظ
أئمههة نقله المقال. والذي روج الله رحمه الثير ابن الجاحظ. فإن

مههن بعضههها ويِّؤخههذ تقلههب، المعههاني قههال: وجههدنا أنههه عنه الدب
الذباب:  في عنترة قول إل بعض،

المترنهم الشارب كفعل غردا  ببهارحٍا فليس بها الذباب وخل

الجذم الّزناد على المنكّب قدحا  بهذراعهه ذراعه يِّحّك هزجا

الكأس:  تصاويِّر في نواس أبي وقول

انتهى.   البيات عسجديِّة... وأنشد في الراحا علينا تدار
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المعنههى هذا ولد نواس أبا أن ذكر وقد الذخيرة في بسام ابن قال
القيس:  امرىء قول من

ٍء وشّجت  نصفه الصحن في صّب استطابوا فلما طهرٍق غير بما
كهدر ول

أبههو عليههه فتسههلق الشههراب، لقوة نصفين والماء الشراب فجعل
إل المنقوشههة، الصور ذكره من الكلم به شغل بما وأخفاه نواس

مليحة. سرقة أنها

مواضع. كقوله:  في به عجبا المعنى هذا نواس أبو وكرر

ٍة سهمهاء كسرى على بنينا ّللًة  مهدام بهنهجهوم حهافهاتههها مك

ّد فلو كهل دون لصطفهانها إذن  روحه ساسان بن كسرى في ر
نهديِّم

فقال:  عليه زائدا معنى فولد الناشىء وأخذه

وغيدا الحجال من برزن عربا  لحسنها تظّن صوٌر كأسها في

وفهريِّدا تهوأمها ودرا ذهبا  فتنمنمهت أثارها المزاج وإذا

عقهودا لنحورهّن ذا وجعلن  مجهاسهدا ذاك لبسن فكأنهّن

المعتز:  ابن وقال

ٌد فيه زجاج من وكأٍس الرجال ألباب فرائسهّن  أس

فقال:  البطليوسي بطال ابن بهذا وألم

الرجال ألباب الّراحا، من  ضراغٌم فيها الكواس من وغاٍب
فريِّسها

بالفؤاد يِّسطو كاد وقد  فأقلعهت الهموم سّن بها قرعت
رسيسهها

رباحا:  ابن تمام أبو وقال

ٍة في بها كسرى بدا وكاٍس من خليٍج في ولكن ، غريِّقا  قهرار
الخمر

ّورته وما ّنهم  بهه عهبهثها فارٌس ص السحهر من بأخفى جاؤوا ولك

نهدري ول بالسجهود إليه فنومي  حهياتهه فهي له دانوا بما أشاروا
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المنقوشة. الكأس معنى في بسام ابن أورده ما هذا

قول ذلك من المتأخريِّن، للشعراء ذلك في جاء ما بإيِّراد بأس ول
الملك. سناء ابن

أدرى بهالهدر وإننهي ب  الهحهبهها ذا إل الهدّر ما

شعرى ألف كؤوسك وفي ء  السمها في وشعرى شعري

ّنهت ّنت  كهمها ول عهلهيك م كهسهرى أشلء على م

وقسهرا طوعا له سجدوا  قهد عهاش لهمها الخلق

سكرا الكأس في له سجدوا  قهد مهات لهمها والكهل

بههن ؟ تمههام أبههي قههول من مأخوذ هذا أن اللب ذي على يِّخفى ول
هذا. من أحسن وهو تقدم وقد رباحا

ًا وقوله :  أيِّض

ووسهواس جنوٌن فيهم وغيرهم  النهاس هم المدام شّراب إّن أل

ّدهر يِّزال فليس  مصوٌر كسرى مثل أني ليت فيا كاس كفه في ال

بعد. فيما فراس. وسيأتي أبي قول من مأخوذ وهذا

ًا وقوله الحسن:  غايِّة في وهو أيِّض

الرطب كالعقيق بدت  مهههدامًة وذاك ههذا عهلهى شربهنها
الهّرخهص والذهب

ٍر شهخهص كأسهها في لنا أعيد تبعث فكادت وكسرى،  قهيصه
الشخص في الروحا

ٌة ّنا  وربهمها كهسهرى قصهر في قياصر مهسهاكهين بل فقلنا مج
خهص فهي

السكندري:  قلقس ابن وقول

ّعهرا أن لخفت المديِّر بيد  توقدت حين الماء يِّصبها لم لو يِّتس

وقيصرا فيه أنوشروان كسرى  براحتهي سقيت قصرا وبنيتها

ًا وقوله  أيِّض

اعهتهراف ذا بهها يِّكن لم عرفها  فهلهول السهنهين جسمها أنهكت
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في منه الروحا تبعث  براحٍا كسرى جسم الكأس في فاحني
العهطهاف

الحسن. في أكمل تقدم الذي الملك سناء ابن وقول

ًا وقوله :  أيِّض

ٍة إيِّوانهه في أنوشروان كسرى  جنباتهها وفي دارت بزجاج

ٍة خلعة عطفيه على خلعت سلطانهه في فغدوت وسلبتها  قهو

السههكران يِّجده لما سلطانه، في فغدا لها بشربه لبسها أنه يِّعني
الحماسة:  شاعر المنخل قال العزة. كما من

والسديِّر الخورنق رّب  فإنهنهي سكرت وإذا

والبعير الّشويِّهة رّب  فإنهنهي صحوت وإذا

الذروي:  ابن وقول

ٍر ّو قيصرا المدامة على ه  فهي نازعت ومص

ّوجها منه وسلبت ّورا رجعت حتى  مته مسه

الهورى أغنى ولجينه  عقيانهه من ومضيت

ًا قلقس ابن وقول :  أيِّض

ٍة ّياك وزجاج قصره جوانب في هو وكأنما  قيصهٌر منها ح

بهدّره الحهبهاب وقلده إل  مذههبها ثوبا الراحا ألبسته ما

تقدم. وقد الناشىء، قول من مأخوذ وهذا

فراس. أبي قول أحسن وما

كهالشهبهاحا النقع تحت والخيل  قهتهالهنها كيف يِّدريِّك ما أغمام

كؤوس في الفوارس صور  كأنهنها الدماء في ونرسب نطفو
الراحا

توريِّة:  وفيه لي اتفق ومما

مبطل لتصاويِّرها فكن  الصفا تحب المدام كؤوس

ّهبت ما فأحسن  نقشها من سواذج ودعها ّطل ذ بال
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ًا وقلت اهتههدمت مهها منههه واهتهدمت المشهههور، البيت مضمنا أيِّض
تخيلته:  الذي المعنى ليطابق

ٍة فيها وهو يِّنادي فأضحى  بكأسهها كسرى هام قد ومشمول
ّور مص

ٍة وراء من لشوقي وقفت الصابة فرط من الراحا إلى  زجهاج
أنظر

مههن أنههه الدب مشههايِّخ زعههم فقههد الههذباب، فههي عنترة قول وأما
فقال:  الرومي ابن أخذه العقم. وقد التشبيهات

ّنى  ظلهه ريِّعان الروض نسيم وأذكى ّني وغ فرّجعها فيه الطير مغ

ّندمان حثحثت كما  خهللهه الهذبهاب ربعّي وغرد مشّرعا صنجا ال

ّقعا ضربا الطير شدوات على  ههنهاكهم الذبهاب أرانين فكانت مو

عبدون:  ابن وقال

دون غفٌل الشرق وطّررة  منهوب غير الديِّاجي ومسك ساروا
تذهيب

ملفوٍظ بآنق يِّلقي  بها الذباب شادي يِّزل لم ربى على
ومهضهروب

الناقة:  يِّذكر العبدي المثقب قول من أخذه وقد

ّنهى إذا الذباب وتستمع الغصون على الحمام كتغريِّد  تهغه

القيشر:  وقول

ّعهمٌة رأسي على تقوم وقد غنج صوتها من طربت إذا لها  منه

الهزج الروضة ذباب يِّطّن كما  وتخفضه أحيانا الصوت فترفع

ثههور وصهف فههي الخطههل قههول مههن قههوله عبههدون ابهن أخههذ وقد
وحشي. وهو: 

ّيه فردا ّنى كما  الههريِّاض ذبهان يِّغهنه أسوار عند بصنٍج الغواة غ

البطليوسي:  سعد بن بكر أبو وقال

محاريِّب الريِّاض أزاهير من لها  أسهاقهٌف الذبهاب أهازيِّج كأّن
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نقل الّرمة ذا أن عنترة. غير قبل المعنى هذا على أحد يِّجسر ولم
فقال:  الجندب إلى الصفة معنى

تهرنهيم برديِّه من تجاذب إذا  عجٍل مقطٍف رجل رجليه كأن

وأحسن:  زنبور في السلمي وقال

ٍد لوٍن ولبس واقهع وههو أبهراده ملونة  طهائٌر وهو واح

ودائع حشهاه في المنايِّا وسود  مهديٍِّج الطيلسهان محّشى أغّر

جهوامهع يِّديِّه مهن بسالفتيه  فكأنهمها رأسه أعلى حك إذا

ّي فارسي بدا فاقهع أصفر التبري ومئزره  خصهره يِّعقد الز

ٍد الغريِّض ألحان يِّرّجع ناقع السّم ملؤها كؤوسا ويِّسقي  ومعبه

الوليد:  بن مسلم قول من رأسه.. البيت، أعلى حك قوله: إذا

ّطت الجوامع أثقلتها الساري كأيِّدي  نحهورهها ثمار بأيِّديِّها فغ

وشههارك هنهها، من ولده لما الزنبور إلى المعنى هذا السلمي نقل
الشههعري التخيههل يِّكههون خفيههة. وكههذا مشههاركة الصفة في عنترة

الصحيح.

الشعراء:  بعض قول أحلى وما

فراغه عند يِّرّن الذباب فعل  بهمومه خل إذا الديِّب فعل

دمهاغهه بلطم ويِّتبعها منه  نهدامًة راحتيه يِّفرك فتراه

وأكههثرت والههذباب المصههورة الكههأس فههي المقاطيع هذه أورد لم
المعههاني. وغريِّههب الدب محههزات مههن الموضههع هههذا لن إل منههها
فيهما. لحد اجتمع ما القدر هذا ولعل

أن أراد رجل أن المثههل هذا أصل الحمار، يِّباع هذا بدون قوله وأما
فيههه ويِّبههالغ يِّصههفه فجعههل يِّسار، أبا يِّدعى آخر من حمارا يِّشتري

يِّسههار، أبهها لههه: شههاكه فقههال معقههول النعام به قال: تصيد أن إلى
تغل. ل أي قارب معناه الحمار. وشاكه يِّنفق ذا بدون

قوله. ورد قال: وكذلك

أنهم ولهم ليلي عن نمت  حهكهم من النفس شقيق يِّا

الّرحهم في الشيب بخمار  اعتجرت التي البكر فاسقني
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يِّلتحق أن لدقته يِّكاد دقيق وهو إليه، يِّسبق لم مخترع معنى وهذا
حكايِّة مصورة. وساق حال شاهد غير من تستخرج التي بالمعاني

مشهورة. وهي معناه، استخراج في الرشيد حضرة في جرت

وباطنههها سهههل ظاهرههها الههتي المعاني له ممن نواس أقول: وأبو
كقوله:  الدقة، غايِّة في مشكل

ّلت الشمس ترى أما واعتدل الزمان وزن وطاب  الحمل ح

كمل حولها الراحا واستوفت  عجمتههها بعد الطير وغنت

حولها. الراحا واستوفت فيه الشكال محل

مهها الحمههل الشههمس تحههل أن إلههى الههراحا، عصير حين قالوا: من
الههراحا أن يِّههدعي فكههونه حولههها، مهها أو أشهههر سههتة غيههر يِّكههون

امل الحهول اسهتوفت شههرا. عشهر اثنها والحهول صهحيح، غيهر ك
ل حولههها فههي الضههمير أن أقواههها، وهو وجوه: أحدها من الجواب

قال: واسههتوفت الشمس. كأنه على يِّعود وإنما الراحا، على يِّعود
. كامل الشمس حول الراحا

والمعنههى: والتمههام، الغايِّة هو إنما هنا بالحول المراد أن وثانيهما،
هههذه وترشف. وفي تستعمل لن وصلحها بلوغها الراحا استوفت

فقههد منههه، تطلب غايِّة بلغ شيء وكل الخمرة، صلحا يِّنتهي المدة
أخههرى. وهههذا هيئههة إلههى هيئته عن من: حال حوله. كأنه استوفى

كلمه. من يِّفهم الذي

قوله:  وكذا

ّيا ظلت ّتك حتى  تبسطهنها الكأس حم الهسهتهر بيننا ته

ّلت ناجذيِّه، عن  به السرور ضحك مجلٍس في الخمهر وح

وكمههال المكههان طيههب أن أوجههه: أحههدها أربعههة هههذا فههي ذكههروا
أن ثانيههها مبالغاتهم في الشعراء عادة على حرمتها أباحا السرور،

اجتمههاعه بعههد إل الخمههر يِّتنههاول ل أن نفسههه علههى آلههى يِّكههون
القيس: امرىء يِّمينه. كقول من مخرجا الجتماع فكان بمحبوبه،

ّلت شاغل شغٍل في شربها عن  امرءا وكنت الخمر لي ح

المكان. في الحلول من نزلت، بحلت يِّريِّد ثالثها
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عقلهههم وذهههول السههكر في بدخولهم استحلوها أنهم رابعها: يِّريِّد
اللههه عبههد لبههي كلم فيه جزء على المصريِّة بالديِّار وقفت وكنت
الشاعر. قول على الخطيب الله عبد بن محمد

أيِّديِّنها آثهار بأموالنا نأسو  مراجلنا تغلي مفارقنا بيٌض

فههي أوجههه، وثلثههة وجههه مئههتي مفارقنهها قوله: بيههض في ذكر وقد
اللفظتين. هاتين معنى احتمال

معنههى عن يِّسأل بيتين، الفقيه الطوسي الحسن لبي وجدت وقد
منهما: وهما:  الثاني

ّنينني التمهنهي من مللت أن  فهلهمها حهينها م

عني أعرضن قد، قلت  حتى بالوصل لي عّرضن

أنهههن يِّههدعي وهههو بالوصههل، لههه يِّعرضههن كيههف أنههه فيههه الشكال
بالوصل. يِّعرض ل عنه. والمعرض أعرضن

مواردههها. كقههول أحههد وذلههك حسب، بمعنى هنا قد والجواب: أن
ّتئب تمام: قدك أبي الغلواء.   في أربيت ا

لي عرضن ثم مللت، أن إلى زمانا أي: حسبك. والمعنى: منينني
عني. أعرضن حسبي، هذا قلت إذا حتى بالوصال

وهما:  مشكل، ثانيهما بيتان، قلت فيما لي واتفق

بالبهين رعتك وما هذا  دما دمعي أبصر وقد قال

عهين بل بالدمع بكيت  أدمعهي فنيت فقلت: لما

ثههم ونفدت، فنيت دموعه بأن يِّعترف أنه: كيف ذلك في الشكال
بل البكههاء يِّتفههق عيههن. وكيههف بل بالههدمع ذلههك: بكيههت بعههد يِّقول

فههأنكر دمهها بكههى وقههد أبصههره إنههه أول قال عين. ? والجواب: أنه
بالدم. بكيت دمع، لي يِّبق ولم الدموع نفدت لما فقال ذلك، عليه

المعجمههة، العيههن أخت الهجاء حروف أحد بها يِّراد إنما هنا والعين
الههدمع فههإن البصر، حاسة النسان من الجارحة هي التي العين ل

. دما كان العين منه حذفت إذا

مبتدع غير معنى من معنى إباداع يمكن هل
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معنههى بمبتدع ليس الذي المعنى من يِّستخرج قد أنه قال: واعلم
الفهد:  في السراج بابن المعروف الشاعر قول ذلك فمن مبتدع

المقل من بجلباٍب فمقّمصاه  معا والنهار فيه الليل تنافس

فههي واقههع حسههن تشههبيه ولكنههه الغريِّبههة، المعاني من هذا وليس
ابههن لهه يِّقههال الموصههل أهههل مههن شههاعر بعههده جههاء وقد موقعه،
فقال:  غريِّبا معنى البيت هذا من فاستخرج مسنهر،

ّقطته ًء ون بالحدق الرمل نعاج المنايِّا من  يِّسالهمههها كي حبا

السراج:  ابن أبيات أقول: أول

الذبل والعّسالة للقواضب ما  يِّده وفي فيه في البراثن شثن

وجل على إل لخيفته تطلع  لم بالغزالة لقبوا مذ والشمس

أتههى غريِّههب : أي غريِّبا معنى منه قوله: استخرج معنى أدري وما
يِّشههبه وسههواده الفهههد بيههاض أن هههو الغريِّب ? والمعنى الثاني به

تنافسهها والنهههار الليههل أن وأمهها المعنههى، هذا روحا هو العيون. هذا
أمر. بكثير ليس ونقطته، سالمته النعاج وأن فيه،

الوليد:  بن مسلم فكقول آخر، معنى من غريِّب معنى انتزاع أما

ّلم ظلّما والعداء للمال زال ل  يِّده مهن والعداء المال تظ

نواس:  أبي قول من انتزعه

ويِّصيح يِّدعو منك  مما المال صوت بّح

أبلغ. ومعناه أفصح مسلم فقول

غريِّبة. دونها هي معان من معان انتزاعات لي اتفقت وقد

الترج. في المعري القبجاقي بيليك قول ذلك من

ٍة حبيب ريِّح الريِّح منها فشبهت  ههديًِّة إلهيك جاءت وأترّج

لحهبهيب مدها مريٍِّض بكف  تمثلهت إليها عيني نظرت إذا

فقلت:  آخر معنى منه انتزعت

الغلئل خضر الوراق من عليه  لنهاظهري يِّلوحا أترٍج حسن أيِّا

ّير مستهاما حكى ّد وقد  حهالهه البين غ بهالنهامهل الجفا أيِّام ع

التلعفري:  الديِّن شهاب قول ذلك ومن
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وأعرضت طيبا الهوى مفر  الشهقهرا إلى الكميت بحمراء جريِّت
مقرا عن

فقلت:  آخر معنى منه انتزعت

جنهيت فيما المسّرة جنيت  ترشفهتههها لّما وحمراء

بالهكهمهيت سبقتهم لني  الورى دون المسرات ونلت

الديِّلمي:  مهيار قول ذلك ومن

وخهيد اليعملت سير كل فما  أمره يِّملك العجلن السابق هل

ٌه تداس  فإنهمها المطايِّا بأخفاف رويِّدا وخهدود الثرى في جبا

فقلت:  آخر معنى منه انتزعت

حماها ظلل في الهويِّنا يِّمشي  الحيا حياها دمشق نسيم أضحى

وجهبهاهها أعينا إل داس ما  وهضهابههها مائها من وكأنه

التلمساني:  ابن قول ذلك ومن

ًة قلبه يِّريِّني ساٍق قاس قلبه ساٍق وكّل  قسو

فقلت:  آخر معنى منه انتزعت

ّد نفحة  فأضهحهت أحّب من الدّن قلب ّياه من الن تهههدى حمه

ّدا كهان قلهبهتهه دٍن كّل  عجيٍب غير فقلت اعجب لي قال نه

القائههل: ومتصهٍف قهول الفههد فههي عليهه وقفههت مهها أحسن ومن
 ونابه الدماء شبه ظفره على  اكتسابهه عند بالفتك

وانتهابه المها سرب إلى مداه  بهه انتهى لما الفلك مهاة كأّن

ٍد في فأطفأها  انتقامه خوف الجو بشهب رمته إهابه من عسج

الثير ابان إنشاء من نموذج مناقشة

القتههال فذكرت بلد، منازلة كتاب من فصل في ذكرته قال: ومما
بههه واسههتدرنا ومسههمع، منههه بمههرأى فقلههت: فنزلنهها بههالمنجنيق

سههحبا فأنشههأت المنجنيقههات ونصههبت بالصههبع، الخههاتم اسههتدارة
جلمههد تقههذف تههزل الوهاد. فلههم دون بالربا مختصة القياد، صعبة
وبههروق بروقههها قبههل برعودها وتفجؤه جلمودها، من بوبل السور
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والعههامر سهههل، منههه الحههزن غههادرت حههتى رعودها، قبل السحب
محل. بلقعا

الربهها تخههص السههحب هههذه أن غريِّبان: أحههدهما معنيان هذا وفي
بروقها. قبل رعودها أن والخر الوهاد، دون

صههعبة سههحب بههأنه الغبههار تشههبيه في قوله معنى أدري أقول: ما
دون بالربهها السههحب تخصههيص أن ادعههى ? وكههونه هههو مهها القيههاد
الوهههاد تسقي السحب وبعض تعسف، هذا غريِّب. في أمر الوهاد

سههقت إذا محسوس. فهههي أمر هذا بالعكس، وبعضها الربا، دون
وبالعكس. مخصوصة بالربا كانت الوهاد، وجفت الربا

المعري:  العلء أبي قول أحسن وما

القهتهادا النخل مع أروى لما  بعهقهل همى السحاب أن ولو

الوهادا واجتنب الهضبات سقى  المعالهي قدر على أعطى ولو

غيههر أمههر الرعههود قبههل السههحب فههي الههبروق أن في دعواه وكذا
تكون الغالب في كانت وإن الرعود بعد ترى قد البروق فإن لزم،
قبل.

تعههالى اللههه رحمه الفاضل القاضي كلم من شيء بإيِّراد بأس ول
قههد والمنجنيقات الخادم ذلك: وكتب المنجنيق. فمن ذكر في هنا

البلههد لموادعههة التسههليم عههدم وكههان المسههلمة، سههبابتها سكنت
المستسلمة.

مههن عليههها نصههب وقههد صههفد علههى مسههتمر ومنههه: والحصههار
فههي ونحههن الزبانيههة، لوصههاف جامعههة شههدادا غلظا المنجنيقات

فههي الثالثههة يِّنجح والله والثانية، الواحدة إل نسمع ل والنهار الليل
العقههد، فههي نفاثات السلطان وسعادة عقدة والبلدة الثلثة، عبدة

أنفها. البروج من رغم ول عطفها، للمنجنيق الن إلى أصغى ما

ول ثههاقب، شههاب اتبعهههم حههتى الخطفهة خطفهوا ذلك: فما ومن
جههانب، كل من السيوف قذفتهم حتى الخندق في أنفسهم قذفوا

المقاتلهة مههن زيِّنهت قهد لنههها المنجنيقهات سماء على أقدموا ول
الكواكب. بزيِّنة

النههوائب، متناوبههة بأحجههار ترمههي منجنيقات نصب ذلك: بعد ومن
وبعههد نههوائب، ذوات كههواكب أنها خيلت مودعة الحبال اتبعتها وإذا
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النقههوب هههزت أن وبعههد اللجاج، من الخطوب خطاب حذرهم أن
البراج. ثمر وتساقط الجدران أعطاف

جبههال فههوق هههديِّرها، السههمع يِّصم عين على نازل ذلك: وأنا ومن
سههفورها، الغههداة منههها رابني قد سماء تحت صبيرها، العين يِّقمر

حجههار وورائههي مههديِّرها، فيههها المنههون كههأس يِّههديِّر قتههال أمههامي
سطورها. محيت البروج حروف نقطها رأت إذا التي المنجنيقات

يِّخاصههمها، حبلههه ولسههان يِّحاكمههها، المنجنيههق ذلههك: وجثهها ومههن
الفرنههج، لمنجنيق الوجه يِّعرض السلمي المنجنيق تحت والخادم

بيههاذق الههتراس حيههث الشههطرنج، قطههع نقل الستائر قطع ويِّنقل
والمنجنيقههات حههب والحجارة صيد القلع وحيث رخاخ، والجفاتي

فخاخ.

البههراج مههع ضههربت خشههبية بههأبراج عكهها ذلههك: وضههايِّقوا ومههن
ورسههوله للههه محاربههة بمنجنيقههات وتقههدموا المصههاف، الحجريِّههة
خلف. من وأرجلها أيِّديِّها فقطعت

يِّرصههد ول راتبههها، يِّعطههل ل مجههانيق الثغههرب ذلههك: وفههي ومههن
بيههذق جعههل مهها وأيِّسههرها شههدخا، المقاتل قتل ما أكبرها ضاربها،

رخا. الهام

ثغرههها، تههوقير فأردنهها المديِّنههة هههذه على نزلنا كنا ذلك: وقد ومن
بلهغ وقههد الضهحى يِّههوم ثاني كان فلم وثغرها، نقبها عن وتوفيرها

وقضههى بنحرههها، التقههرب في عليه لوم ل من غايِّة إلى الصبر منا
بههاليمين، يِّأخههذها بههل بالمههان يِّأخههذها ل وأن للجبين، تلها يِّتل بأن

الحال في دماء منها وجرت النقوب، وذبحتها المجانيق فأضجعتها
الجنوب. أبرجتها من أوجبت

مههن اللههه رحمههه محمود الديِّن شهاب القاضي شيخنا إنشاء ومن
المرقب:  فتح في نظمها قصيدة

بهه يِّهمي قبلها يِّكن ولم  نهشهأت الهتهي المجانيق وأمطرتها
الهمهطهر

ما الهدم وليِّدي جنسها من  صهنهعهوا كلمها منها للكسر وكان
عمهروا

الهظهفهر أظفارها إذ السد فرائس  لههها الهفهرنهج ومجانهيق كأنها
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ٌد قلبهها يِّا  اكترثت فما يِّلقى ما الحصن شكى وكم أم أنهت أحهديِّ
حهجهر

الفتههح هههذا في الثير بن أحمد الديِّن تاج القاضي كتبه كتاب ومن
ًا :     أيِّض

إليهم ساعية إليهم ويِّخيل قسيها، سهام إليهم تفوق والمنجنيقات
أمههت وإذا الخصههوم، ألههد مههن الحصون في وهي وعصيها، بحبالها
آلت فههي خلههق امترى ومتى معصوم، بإمام ليس بأنه حكم حصنا

قههوم بسههاحة نزلههت وإذا الممههتريِّن، مههن أحد فيها يِّكن لم الفتوحا
صلة أقيمت وما فتكلم، الوغى إلى تدعى المنذريِّن، صباحا فساء
ويِّسلم. يِّسجد ممن الحصن ذلك كان إل حصن عند حرب

الساعاتي:  ابن قال

ًة يِّحاول ومتى المدى بعد ول بها الجيوش حشد  يِّثهنهه لهم بلهد

أدردا ثغهرا الثغر ذاك فرأيِّت  سهورهها ثنهايِّا مجانقه هتمت

التقدما فيها يدعي الثير ابان إنشاء من نماذج

بلد من بلد حصار على العدو نزول فيه وصفت ما ذلك قال: ومن
ثلههج العدو على فسقط الشتاء، زمن في ذلك وكان عنه المكتوب

قبههل الههبروق قتههال عههاجلته محصههورا. فقلههت: وقههد به صار كثير
الخنادق. وبين بينه تحول خنادق فصار الثلج به وأحاط البيارق،

قههابلته قههد والسماء بعسكره، البرد من عسكره لقي قد والشتاء
أن وعسههى النفههي قرصههة كأنههها والرض بأخضره، ل وجهها بأغبر
الحههديِّث مههن المعنى اختراع ذكر في أخذ ثم محشره أرض تكون

يِّريِّههد: النقي كفرصة بيضاء أرض على تحشرون إنكم وهو النبوي
وطنطن. لذلك البيضاء. ودندن الخبزة

ويِّوردههها، ويِّجمعههها الشههياء هههذه يِّههدون كههونه منه أقول: العجب
أن فيههها يِّههدعي لنفسههه، خطبههة منههها واحههدة كههل عقيب ويِّخطب

الههدرر بعقههود جههاء وأنه حقيقة، كلمه وفي مجاز غيره في البلغة
كتابهها أوردت بعقيقههة. وقههد يِّقول أن يِّرضى ول بجزعة غيره وجاء

المطههار فيههه ذكر بعريِّن، من أصدره تقدم فيما الفاضل للقاضي
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ول يِّههدان، بههها الثيههر لبههن مهها بمحاسن فيه وأتي والخيام والثلوج
فرقدان. لكاتب قطبها على يِّدور

البيههان ذلههك وصههلها التي الثلوج الفاضل: فأما القاضي كلم ومن
الشههوق نههار بيههوت هههي الههتي الصههدور إلههى أهههداها بههل فأججههها،

عرضههه، عليههها المههولى نشههر وكأنمهها البلد تمثلههت فأثلجها. فقههد
السنة هذه في النجوم وأراني فضه، الفضاء ذلك سر أن وسرني

فهي ظهاهرة وبهرزت بأنفسهها، فنزلهت خصهبها فهي ناصحت وقد
وضههر تغسههل سههنًة تكههون أن بههها وأجدر وخنسها، بجواريِّها النهار
بما الرغوة هذه من الناصريِّة العزمة وتبشر ثلجها، بصابون الكفر
فلجها. صريِّح من تحتها

بههالترك، منزلة أحق تكن الشك، قناع الله يِّكشف ذلك: وإن ومن
بههالهم يِّومها الحسرات، محسر بل الحشرات محشر إل ترى فلن

أنفق. ما على كفيه يِّقلب فيها والمنفق أبلق، والثلج

القاضههي إلههى قرنههاص بن الديِّن محيي القاضي كتبها رسالة ومن
الفههق وجههه كههان ، متهجمهها سطرها الثير: وعندما ابن الديِّن تاج

عليهها ظههر وقهد ، متبسهما بالثلهج حمههاة وثغهر ، متجهمهها بهالغيم
علههى مشرفا المملوك وكان القرون، منها شابت حيث السكون،

عمههره، مههن أنفههق مهها على كفيه يِّقلب والدوحا بثمر، أحيط مكان
إل تههرى فل زهره، قطن ولبس أوراقه حريِّر من فتجرد تزهد وقد

ثلههج وسههقيط العروش، خاويِّة وكروما أصولها على قائمة أشجارا
المنفوش. كالعهن غيوم وجبال المبثوث كالفراش

هههذه عههن الظههاهر عبههد بههن الههديِّن محيههي القاضههي جههواب ومههن
بههالثلوج، الجبههال اكتسههت حيههن ذاك إذ توجهنهها الرسههالة: وكههان

بفصههل فروج، من لها ما إحاطة جانب كل من النواء بنا وأحاطت
المههواطن تلههك عههن لجملههه ليههس بمهها أبوابههها السماء فيه فتحت

نصههول. من المتجلد الثرى أديِّم الدابغ الجليد لخضاب ول فصول،
مغتفههر ذلههك كل وقلنا العام، يِّعجبنا لم وإن حمص جهة إلى فعدنا

للخههاص منهههم الشههاملة السههلم، مصههلحة أشههارته مهها جنب في
المتنائيههة والمنههازل المتناوحههة، النههواحي تلههك واسههتقبلنا والعام،

وأوجههه الجليههد، علههى تتجالد جلود برقة المتنازحة، المراحل على
مههن أقههرب إليها به المنون حياض ورود ما الظهور تلك من تواجه
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سههنجاب بفههروة قرههها مههن بقارا الشمس التفت كم الوريِّد، حبل
ول بتهههويِّم جفههونه تطعم لم عمن عينها غمضت وكم الغمام، من

ع عنهد فصهحت ثلوجهها فضهة الزمهريِّهر سهبك وكهم بمنهام، تطم
نبههك. قفهها النبههك عنههد أنشههد القيس امرىء من خبر وكم السبك،

الرحيضههة، ملءتههها والعبههاد البلد علههى مههدت قههد والزميتهها هههذا
علههى المشههيب وخههط كأنها مريِّضة، ل قتيلة النفس بها وأضحت
المهارق. تلك سطور على ذر قد أبيض رمل أو المفارق،

فههي تعههالى اللههه رحمههه الظههاهر عبههد بههن الههديِّن محيي وللقاضي
قوله:  بردها. منها يِّصف مفاطيع عدة القطيفة

ّيفة هذي ّلتهي القط ونقل عقل تشتهى ل  ا

ٍد خشيت تقلى الحشو ذاك فلجل  يِّابهٍس بهبهر

ًا وقوله :  أيِّض

ّيفة ذم على ٍد حشيت وإن  اجتمعهنها القط تكهرر قد ببر

ّكهر ذّر قد مثلما بياٌض  للزميتها عليها أضحى وقد س

ّفن يِّكن ولم ّير نواحيها إلى يِّكون  شخٍص غير المك مسه

الثلج. وهي:  في مشهورة الشاغوري الديِّن شهاب وأبيات

كل كانون في الخمر وأجمد  قدحا حين كانون في الجمر أخمد قد
قهدحا

ٌة أنهت الزبداني جبة يِّا ٍه حسن عن  مهسهفهر الزمان وجه إذا وج
كلح

قوس والقوس يِّحلجه والجو  تهنهدفهه السحب عليك قطٌن فالثلج
قهزحا

الكاتب:  الفضل أبي قول هذا ومن

وتكسف بالسحاب طورا فتستر  شمهسهه يِّمازحا غيٌم وأطربنا

يِّندف الثلج من قطٍن على مكبا  قوسه يِّفتح الجو في قزحا ترى

العصر: ذلك شعراء بعض فقال بغداد، في مرة وقع الثلج إن قيل

العراق نواحي في حّل قبلها  ثلجا نر لم العراق صدور يِّا

الفهاق ذوائب فشابهت س  الهنها سائر ظلمكم عّم إنما
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ذلك:  في لي اتفق ومما

ٍة من لها تبا النهج واضح مقامي فيها  أرى ل بلهد

ّنها بالثهلهج تبصق وأهلها  سكانههها وجه في ل

باقي ابان أبايات في الحسن

القائل:  قول المعاني محاسن في أورد وقد قال

ّطي وبين العذيِّب بين  مقلهتهي غازلته غزاٌل بأبي بارٍق ش

... البيات.

معههانيه خفههت ولقههد القصى، بالمكان والملحة الحسن من وهذا
هههو الخيههر والههبيت ، رقصهها ترقههص كههادت حههتى القلههوب علههى

بفضهههل البصهههار أقهههرت وبأمثهههاله وبهههه بالبهههداع، الموصهههوف
السماع....

القههادم تحفة في البار ابن وأوردها بقي، لبن البيات أقول: هذه
فههي الجفههاء إلههى بقههي ابههن عصرنا أهل بعض نسب قال: وقد ثم

أضههالعا عنههه قههال: أبعههدت تشتاقه... ولو مهجة عن قوله: أبعدته
أحسن. لكان تشتاقه،

الداني:  عتال بن يِّحيى بن جعفر الحكم لبي ذلك بعد أورد ثم

ّبك ّذ ح سهاد أو ملت كرى إلى  مهعهنهى بكل ل

ٍد من بد ل كان إن وساد عن هاك فأضلعي  رقها

ّوا خفقهها على ونم المهاد نهنه في كالطفل  ههد

بقههي، ابههن على اليِّراد من البار ابن ذكره ما على أنا وقفت ولما
ذلههك نظمهها. فنظمههت ذلههك يِّكون أن لي خطر العتال ابن وأبيات

ووزنه:  بقي ابن روي على

بعهاشهق الغرام ذوي عند أنت ما  زحهزحهتهه مها بعهد من أبعدته

وامهق صهٍب فعهل هذا ليس إذ  الهجهفها على منك الناس يِّدل هذا

المستههام فعل ليكون  أضالهعهي عنه أبعدت قل شئت إن
الهصهادق
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بمههد مضطجعا كالطفل  جوانحي اضطراب على فبات قل أو
خهافهق

عليههه النههاس أورد كيههف وفضههله ومدحه استحسنه ما إلى فانظر
متوجه. وإيِّراد دقيق ومأخذ حسن نقد إنه ولعمري وعابوه،

مقاصد فيه فللمتأخريِّن المحب، من واضطرابه الفؤاد خفق وأما
الوراق:  الحظيري قول ذلك المغزى. من لطيفة

ترتجيه ما نلت قد  وافى حين لي يِّقول

يِّعهتهريِّه خفقه ء  جها قهد لقلبك فما

فيه يِّرقص والقلب  عرٌس وصلك فقلت

وقول....

زائر إليه الحبيب جاء  قلٍب خفقان تنكروا ل

بشهائر فيها له دقت  داره إل تهلههك ما

الملك:  سناء ابن وقول

برهطهك ألقى ما علّي لهان  سخهطهك خوف لول والله أما

وقرطك قلبي سوى هما وليس  عجهبها فتهت الخافقين ملكت

الشاطبي:  الجنان بن الوليد أبي وقول

يِّصهّفهق العقهيق بأيِّام طربا  إنهمها جنانهي يِّخفق لم وأبيك

ّدعي ل أخفق لعمري أهوى من فوشاحا  خهفهوقهه الفؤاد فيه يِّ

الخر:  وقول

الهخهافهقهين بمالهك تسّمى إن  فهحهقها والهفهؤاد القرط ملك

ثهالهث ماس إذا ن  الغص ثاني الورى في الحسن واحد
الهقهمهريِّن

الذهبي:  لولو بن يِّوسف البدر وقول

البنان رخص قده رشيٍق  ألمى الجفان فاتر وأحوى

ّلك الخافقان بذاك له فصار  مني والقلب قرطه تم

مرثية:  من الملك سناء ابن وقول
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والبههتهان بالبهت فأجابني  مؤلما عتبا الدهر فيك أوسعت

الخهفهقهان بأنامل ويِّعدها  إجهرامهه على يِّحاسبه قلبي

أيِّضا:  الفاضل القاضي قول أحسن وما

تحاسبه العدو عمر في أنامل  فكأنههها رايِّاته خفقت وقد

تولوا:  بن الديِّن معين وقول

ّلهنهي أيِّن قال إذ أنسه لم الطارق الخيال من علّي حذرا  تحه

خافق في ساكنا عمرك تعهجهبها:  أرأيِّت فقال فأجبته: قلبي

قول:  من مأخوذ وهو

ساكن غير في ساكنا يِّا  خهافهقها قلبا وسكنت

الوراق:  السراج قول أحسن وما

بالساكن بدا من قبلي أرأيِّت  قبلهه ذكرتك قلبي ساكنا يِّا

المن قلب بخلف متحركا  غدا وقد عليك وقفا وجعلته

التلمساني:  بن محمد الديِّن شمس وقول

ّنهى قلبي ساكنا يِّا ثهان سواه فيه وليس  المع

ساكنان فيه التقى وما  قلبي كسرت معنى لي

بههه لهجههوا قههد العصههر أهههل مههن جماعههة رأيِّههت المعنههى، هههذا
للسههاكنين، وعههاء القلههب أن وذلههك فاسههد، وهههو واستحسههنوه،

كسههر التقيهها إذا السههاكنين ان والقاعدة المظروف، غير والظرف
السههاكنين غيههر لنههه بعجيههب فليههس قلبه كسر وإذا منهما، الثاني
يِّظهههر ذلهك فتأمههل معنههى، عليههه لنكاره فما منهما، واحدا وليس

فساده.

الملههك، سههناء ابههن قههول تولههوا بههن الههديِّن معين قول معنى ومن
قال:  حيث آخر مسكا به سلك ولكنه

الحب في سلوتنا أرض من  يِّخهرجهنها الجفان محتكم كل من
ساحره

في وكره لمن فاعجب  بهه الشجهّي القلب خافق إلى يِّأوي
طائره الحب
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وقوله: 

طائر في قلبي من حّل قد  وكره الذي الحسن طائر يِّا

أيِّضا:  وقوله

ٍر من عجبا فيا  بحسنه قلبي طار حسٍن وطائر طائر وكر طائ

المركب:  وصف وقد قلقس ابن قول هذا ومن

ٍم حديِّث فاسمع  بساكنه يِّسري منزٍل في ونحن غهاد بيته مقي

القلب:  خفقان في قلته ومما

ّوج خافهقها فؤادي فغدا  بهغهتًة خهيالهك أتى رقدت لما يِّتهمه

الخيال في يِّرقص والقلب  الكرى في شاهدوني صحبي أّن لو
تفرجوا

أيِّضا:  قولي ومن

ذاك فبعض الصحيح وعلى  الجهفها من فيك ألقاه الذي حسبي
كفاني

بالخفهقهان يِّطير كيف غصن يِّا  قهابهلهتهه إذا قلبي إلى فانظر

وكأسها الخمر في قيل ما أحسن

وهو:  وكأسها، الخمر في المغاربة بعض قول جاء قال: وكذلك

الراحا بصرف ملئت إذا حتى  فهّرغها أتتنها زجاجاٌت ثقلت

ّفت بهالرواحا تخّف الجسوم وكذا  حوت بما تطير أن فكادت خ

سههكرا، الخمههر فعههل بههالعقول يِّفعل أنه أشهد مبتدع، معنى وهذا
نشرا. فاحت كما ويِّفوحا لطفا رقت كما ويِّرق

المعههتز لبن المعنى وأصل اليماني، إدريِّس علي لبي أقول: هما
قال:  حيث

ّنا سواء بينهما الوزن فكان  وملى فارغًة الكأس وز

ثههم خفههة، بالخمر استفادت الكؤوس أن وهي مبالغة، زاده ولكنه
والجسم. الروحا في إل يِّجده فلم الخارج في مثال لذلك أراد إنه

الخوارزمي:  قول هذا ومثل
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لماما زرت أعسرت وإن لزاما  عندنها خيمت أيِّسرت إن رأيِّتك

أقهامها الضياء زاد وإن أغّب  ضوءه قّل إن البدر إل أنت فما

فههي الصولي العباس بن إبراهيم قول من الصل في المعنى أخذ
الزيِّات:  ابن

افتقرا ما إذا الدنى يِّعرف  ول أثرى إن البعد يِّعرف

ُ لهذلك يِّضههرب أن أراد ولما فهي إل يِّجهده لهم الخههارج، فهي مثههال
المعتز. ابن مع اليماني إدريِّس حال وضوئه. وهكذا القمر

قال:  فإنه بعينه، المعنى هذا حميدس ولبن

لثم الصباحا إلى تديِّم باتت  بهازغٌة الشمس فيها نشوان وكاس
فهمهه

أو الروحا وجود عند كالجسم  فهارغًة الثقل وتعطي ملى تخّف
عدمه

ًا وقال :  أيِّض

ّدد منه بالسكر وعقولنا  لذاتهنها شربه تجّمع جساٌم تهبه

يِّوجد أو روحه يِّعدم كالجسم  فارغها ويِّثقل ملنا ويِّخف

وإدريِّههس واحههد، بيت في كامل بالمعنى أتى حمديِّس ابن أن على
بههالقلب، أعلههق إدريِّس نظم بيتين. ولكن في به أتى إنما اليماني
السمع. في وأعذب النفس، في وأوقع

اللزوميات:  في المعري العلء أبي قول المعنى هذا من وقريِّب

ٍر غير الدّن يِّكن لم عّرفته الراحا سلفة  نك

ٍم شرفته الروحا ونفخة  تراٍب من صيغ كآد

وإل والخفههة، الثقههل إلههى ونقلههه المعنى، هذا على تسلق وكلهما
هو. فهو

أبههي قهول أحلههى فمها والطيههران، الخمهر فههي الخفهة ذكهر وعلى
الفكيك:  الحسين

الغضب سورة في زبدا لنا أبدت  خالطهها الماء ما إذا خطاٌب بكٌر

الحبب من صاغت ما شبابيك لول  واقعههها حين نفارا تطير كادت
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السمو فيها يدعي الثير ابان إنشاء من نماذج

الضههرب، هههذا مههن شههيء المنثههور الكلم فههي جههاءني قال: وقههد
صههورة وصههف فههي ذكرتههه مهها ذلههك نبذة. فمن منه ههنا وسأذكر

طينههة مههن وخلههق لبههاس، أنضههر الحسن من فقلت: ألبس مليحة
فيههه واتفقههت ، طيبهها زاد فكذلك حسنا زاد وكما الناس، طينة غير

لتعطههرت الههورد صافح فلو ، حبيبا قلب كل إلى صار حتى الهواء
أحداقه. لتفتحت ليل اللينوفر على مر ولو أوراقه،

ويِّتعجههب يِّثبته حتى إبداع وأي المعاني، هذه في غريِّب أقول: أي
ويِّروقه. له

قول:  من فمأخوذ الول أما

ّوره الهلهه كأّن ملٍك ربيب ّدر ، مسكا  صه طينا الورى إنشاء وق

وأحسن. أمدحا هذا أن يِّخفى ول

البحتري:  قول من فمأخوذ الثاني، وأما

نهفهس كل إلى محبوبٌة فهي  قلٍب كل من الزجاج في أفرغت

:لنكك ابن وقول

بالهقهلهوب تعلقت إل صر  تب فما القلوب دم من عصرت

لهههذا مزيِّههة فههأي أوراقههه، لتعطههرت الههورد صههافح فلههو قوله وأما
صههافحه سههواء ، عطههرا زال مهها والههورد الصههفة بهههذه الموصوف

قههال: فلههو الحاصههل. ولههو تحصههيل بههاب من وهذا غيره، أو زنجي
الليل في اللينوفر على مر ولو البان، نشر منه تضوع الثل صافح
أبههو صههافحه لههو الههورد أحسههن. فههإن لكان الوسنان طرفه ليِّقظ

العههرف، طيههب لكههان مههروان، بههن الملههك عبد أبو الدؤلي السود
طيههب لههه ليههس ما الطيب يِّكسب النسان بأن يِّكون إنما والمدحا

بحسن. معروفا يِّكن لم ما الحسن ويِّفيد

قوله:  عزة كثير على عابوا أنهم ترى أل

ّندى يِّمّج  الثهرى طيبة بالحزن روضٌة وما وعهرارهها جثجاثها ال

نارها الرطب بالمندل أوقدت وقد  موههنها عزة أردان من بأطيب
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رطههب، منههدل نارههها ووقههود زنجيههة أمههة هههذه كههانت له: لو وقيل
القيس. امرؤ قال كما قلت ردنها. وهل وتعطر ريِّحها لطاب

ّيب لم وإن طيبا لها وجدت  طارقها جئت كلما أني تر ألم تط

والطيههب  طيبهها من أطيب القائل: وريِّحها قول استحسنوا ولهذا
  والعنبر المسك فيه

أطيههب ريِّحههها جعههل تتطيب أنها أثبت لما الشاعر هذا إلى فانظر
منه.

قوله:  في برد بن بشار وبالغ

البصل ريِّح على الطيب غلب  بهصهل منههها أدنيت وإذا

البصل. بذكر المعنى هذا هجن لكن

الحميري:  السيد قول مجالد أبا أنشد الشيعة بعض أن ويِّحكى

مسهؤول قال عّما والمرء  وآيِّاتهه بهالهلهه أقهسهم

مجبول والبر الهدى على  طهالهٍب أبي بن علّي أّن

ّلم الذي ذاك ٍة فهي س وجهبهريِّل ميكهاٌل عليه  لهيل

سهرافهيل ويِّتلوهم ألٍف  في وجبريِّل ألٍف في ميكال

ٍر يِّوم في أبهابهيل طهيٌر كأنهههم  كهلهههم بددا بد

وإنمهها صهاحبك، يِّمههدحا لهم الشههاعر إن ههذا مجالد: يِّا أبو له فقال
وجهههه اللههه كههرم عليهها أن زعههم أنههه أحههدهما موضههعين في هجاه

لنههه عليه، يِّمدحا لم أمر على جبل ومن والهدى، البر على مجبول
بسعيه. يِّكسبه لم

حينئذ له فضيله ول بالملئكة، حروبه في أيِّد أن ادعى أنه وثانيهما
العداء. لقهر بهؤلء أيِّد لو النميري حية أبا لن الظفر، في

ل أن هههذا بمثههل فثبت الياقوته كتاب في الزاهد عمر أبو ذلك ذكر
أنهه هههذا أوراقهه. ويِّؤيِّههد لتعطههرت الورد صافح قوله: لو في مدحا
ليل اللينههوفر علههى مههر فقههال: ولههو الثانيههة السههجعة في لهذا تنبه

مفتههوحا يِّكههون النهههار فههي لنههه بالليههل فههاحترز أحههداقه لتفتحههت
الوراق.

أرزي:     الخبز قول اللينوفر في للشعراء جاء ما طريِّف ومن
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ويِّحتجب أحيانا يِّظهر فصار  إقامته طالت إذا الملل خاف

ّبل صٌب  مطالعهه من يِّبدو حين كأنه ّبا يِّق يِّرتقب وهو ح

ورد. زر في المتأخريِّن بعض قول هنا وذكرت

ٌة الحدائق من إليك سبقت تهطهفهيل أوانها قبل وأتتك  ورد

تهقهبهيل كطالٍب إليك فمها  فجّمعت رأتك إذ بلثمك طمعت

قال المتنبي لن أصله، عن نقل الذي التضمين محاسن من وهذا
قصيدته:  جملة من الناقة في

تقبهيل كطالٍب إليك فمها  لقلبها الزمام جذب ويِّغيرني

ابههن التضمين. فههإن ذلك حسن وإنما بابك، ابن من أخذه أنه على
قال:  بابك

ّللّمة بشعر المشيب فعل  بهجهتهه النور فبز الشتاء وافى الّرجل ا

ٌد ّد ثم تفتح ور للهقهبهل الفواه تجّمعت كما  مجهتهمهعها ارت

اللينوفر:  في تميم بن محمد الديِّن مجير قول أحسن وما

ّنجوم  يِّحهكهي المصفّر اللينوفر غدا شهبهيهها يِّغادرها فل ال

ّلهى إذا فيه العين تغوص ّنهار  تجه فيها يِّغوص الظلم وفي ال

والثاني الباصرة، العين معنين: أولهما في هنا العين استخدم وقد
الصقلي:  حمديِّس ابن وقول الجاريِّة العين

ٍر بركة على اشرب خضراء الوراق مصفرة  لينوفه

الهمهاء من النار ألسنة  أخرجهت أزهارها كأنما

أبيات:  جملة من التنوخي قول ألطف وما

ٍة مشاكل المياه ألف يِّصبهر لم شكله يِّفارق حتى  بلهطهاف

ّنهٍث  رأسهه يِّرفهع ثم طورا فيقوم ٍد بتخ وتهكهّسهر وتهأو

يِّطههر لم بأن وسواٌس أغراه  مذهٍب صاحب الماء في وكأنه

الخر:  وقول

ٌق لهينهوفهرهها كأن الهحهبهيب وجه يِّرقب نهاره  عهاشه

الكئيب نحو المحبوب وانصرف  سهجهفهه بهدا الليل إذا حتى
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قريِّب عن به فاز من النوم في  يِّرى أن عهسهى عينيه غّمض

قال:  حين الظرف في الخر وبالغ

قده نضارة واحتجبت الماء في  مهسهائه وقت غاب إذ وكأنه

وجهده من نفسه فغّرق ظلما  بههجهره الحبيب يِّهدده صّب

المصري:  اللينوفر يِّهجو الذروي ابن الوجيه وقال

ٍر عندم جمرة المخضر الظاهر مع  لهه بهاطهنها لنا أبدى ولينوف

ٍم بكاسات  ههجهاءه قهصهدت لما فشبهته الهدم لهوثة بهها حّجا

فيههه يههدعي الشههيب ذما في الثير ابان إنشاء من نموذج
 الباداع

ل إعدام فقلت: والشيب الشيب ذم في ذكرته ما ذلك قال: ومن
الهم من نارا يِّصلي الذي الول الموت وهو أنوان، ل وظلم يِّسار،

ومهها بهه دقههوا فإنهم جللة إنه قوم قال ولئن النار، من وقودا أشد
إل أراه ومهها وأضههلوا، فضههلوا علههم بغيههر وصههفه فههي وأفتوا جلوا،

عجههائب ذلوا. ون إل قوم دار الحرث آلة تدخل ولم للعمر محراثا
نههزع يِّكره الذي والخلق بعده، من يِّشفق الذي المملول أنه شأنه
فقده. في عنه عوض ول عوضا عنه كان الشباب فقد ولما بدره،

العادة، على الدندنة في الفصل هذا من فراغه بعد أخذ أقول: إنه
شبه وقد الحرث، بآلة الشيب تشبيه هو ابتدعه الذي المعنى وأن

القههرآن نطههق وقههد النههار، اشههتعال منههها بأشههياء الشههيب النههاس
شيبا". الرأس "واشتعل تعالى قوله في به العظيم

الرجاني:  وقال

الرأس اشتعال عند والشمع  عجل المبل رأسي الشيب أشعل قد
يِّنسبك

ٌق لهونهه من راعها يِّكن فإن حهلهك لونهه من راقها فطالما  يِّقه

قال:  بالصبح، تشبيه ومنها

دجاك في صبٌح لحا فقد  والصبا اللهو رقدة من انتبه وقالوا
عجيب
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فقلت: 

ّذتهي دعوني أخلّني يِّطهيب الصباحا عند الكرى فإن  وله

قال: .... بالنجوم، تشبيهه ومنها

تمام:  أبو بالتبسم. قال تشبيهه ومنها

 انسكبي للعبرة لعجها وقال  هائجهها فاهتاج تبّسمه رأت

  والدب الرأي ابتسام ذاك فإّن  بهه القتير إيِّماض يِّؤّرقك فل

بالحبب. قال.... تشبيهه ومنها

المعتز:  ابن قال بالغبار تشبيهه ومنها

ّدت  الغدر إلى ضمائرها وضعت  هجري وأزمعت شريِّر ص

 الهدههر وقهائع غبار هذا  لههها قلت وشبت كبت قالت

قال:  بالسيف، تشبيهه ومنها

 الثهام استههوتهنهي فلطالما  والصبا الغوايِّة عن نزعت إن أنا

ٌد للمشهيب سيٌف أصبو  قهضهبهه على بدا نوٌر وقلت  مهجهّر

الغزي:  بالزهر. قال تشبيهه ومنها

 قضبه على بدا نوٌر وقلت  لهه فاعتذرت الشيب تألق

ّكب الحبيب ثغر كأن   شنبه من أضاء ما مفارقي  في ر

فههي عنه الله رضي الشافعي كقول والقطاة بالبوم تشبيهه ومنها
منها:  التي أبياته

طار حين مني الرغم على  هامتهي فوق عششت قد بومًة أيِّا
  غرابها

الغزي:  وقال

ًة  غهرابها نقبته سّمته وإن  شيبي كان الهدايِّة في قطا

الله رحمه لنه ذلك حسن وإنما بالقرطم، الوارق السراج وشبهه
أشقر. فقال. كان تعالى

 شيبهي قرطم وبدا  مني العصفر ذهب

ّدتني بي  رق ملكت قد والتي  بعيبهي ر
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? رأسههك فههي الههذي البيههاض هههذا الشيب: مهها عن لعرابي وقيل
التجارب. سبكتها وفضة اليِّام مخضتها زبدة فقال

. الله رحمه الفاضل القاضي قول أحسن وما

يِّقتضي ما بي أر فلم عني  والهلهعهب اللهو انقضاء بعد إليك
 أربهي

ًى فيه والشيب  تهمهزجهه واليِّام كالكأس والعمر موضع في قذ
  الحبب

الحههرث، بآلههة تشبيهه لحد أر ولم هذه، غير مناسبة بأشياء وشبه
هههذا وليههس الشههبه وجه وما والشيب الحرث آلة بين مناسبة وأي
المحسوس باب من ول بالمحسوس، المحسوس تشبيه باب من

نفسههه بههالحرث الهههرم تشههبيه وأمهها هههو، ما أدري وما بالمعقول،
المتنبي:  قول من فمأخوذ يِّسار، ل اعدام قوله وأما فجائز

الروحا المشيب أراني وقد  بدني في الروحا الشباب أراني وقد
  بدلي في

تمام:  أبي قول من فمأخوذ أنوار، ل ظلم قوله وأما

ٌع أبيض العين في منظٌر له  أسفهع أسود القلب في ولكنه  ناص

الطيب:  أبي وقول

  الظلم من عيني في أسود لنت  لهه بهياض ل بياضها ابعدت

الغزي:  قول أحسن وما

 النفهور الظباء عادة ومن ب  الشي من الظباء يِّنفر ل كيف

  نور والمفارق العين سوى في  بهياٍض وكهل مظلهٌم أبيٌض

الههوراق: محمهود قهال الول.. السهجعة، المههوت قوله: وههو وأما
الغموم. قطر غمام غيره: الشيب وقال الميتتين. إحدى الشيب

قههول بههه فههذكرت جللة.. السجعة، إنه قوم قال قوله: ولئن وأما
المتأخريِّن:  بعض

ٌو المرء شباب وقالوا ٌة له   ريِّب ول الوقار شيب خلفه ومن  وغهّر

ٍر وأي ٍء وقا ّدامه  الصبها عّري لمرى  شهيب خلفه ومن شيٌب وق
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قول من فمأخوذ بعده، من يِّشفق الذي المملول قوله: وهو وأما
الحسن:  غايِّة في مسلم وقول الوليد ابن مسلم

ٌه الشيب ٍء اعجب  يِّفهارقهنهي أن وكره كر البغضاء على بشي
  مودود

مفقودا يِّذهب والشيب  بهدٌل بعهده فيأتي الشباب يِّمضي
 بمفهقهود

وعليهه الدؤلي السود أبي إلى نظر سبرة أبي بن المنذر قيل: إن
? فقههال: القميههص هههذا علههى أصبرك له: ما فقال مرقوع قميص

ثياب. من تختا إليه فراقه. فبعث يِّستطاع ل مملول رب

ل فقههال: عيههب الشههيب فرأى المرآة في وهب بن سليمان ونظر
فقهال: فمهن الشهيب ذكهر الفاضهل ترسهل فهي جاء وقد عدمناه

العمههر يِّعمههر ومههن الحضههيض، إلههى يِّهبههط السههبعين شرف يِّطلع
ومهها بيههض، كلههها المشيب وأيِّام العريِّض الطويِّل في يِّقع الطويِّل

البيض. اليِّام يِّصوم ممن نحن

المعتز:  ابن قول ألطف وما

 وتوبهي هواك عن كفي نفس أيِّا  بهذنهوبهي أثقلتنهي قد نفس أيِّا

عتاب مقراضي مّل وقد  الصبا ذهب أن بعد التصابي وكيف
 مشيبهي

قول:  أحلى وما

ٍر بطن في ساريِّا يِّا أل   وسهل وعرا الفل في ليقطع  قهفه

ّلهى إل النقا بعد وما  عنه وبنت المشيب نقا قطعت  المصه

الشعراء:  ولبعض

ًء الشيب رأيِّت ولما واصل منك لي الوصل أّن تيقنت  بعارضي را

يِّظههن أنههه فيتوهم الناظم، قصده ما غير البيت هذا من يِّفهم ربما
كلم مههن المعهههود خلف علههى وهههو لوصههاله سههبب الشههيب أن

الغهواني نفهار سهبب الشهيب إن يِّقولون زالوا ما فإنهم الشعراء،
المحبين. عن

هذا:     في الكاتب خالد قول أحسن وما
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ّدت  بمفهرقهي ألّم شيبا رأت لما  متجّمل مفارٍق صدود ص

  تفعلي ل بأن يِّغمزها والشيب  بتذلهٍل وصلها أطلب وجعلت

عطههاء بههن واصههل فههإن المعهههود، المعنههى هذا أراد إنما والشاعر
وكههان قبيحههة، لثغههة الههراء فههي يِّلثههغ كههان المعتزلة، رأس الغزال
ويِّقههال راء فيههها كلمههة منه تسمع تكاد ول كلمه، في الراء يِّتجنب

رويِّههة: ول فكههر غيههر مههن فقههرأ براءة سورة أول ليقرأ امتحن إنه
في فسيحوا ،نالفاسقي من عاهدتم الذيِّن إلى ونبيه الله من عهد

هللين. هللين البسيطة

لهههذا آن مفكههر: أمهها غيههر فقههال هجههاه، بههرد بههن بشههار أن وبلغههه
ه يِّقتلهه. أمها مهن معهاذ بأبي المكنى الملحد العمى أن لهول والل
علهى بطنهه يِّبعهج مهن إليهه لبعثههت الغالية، أخلق من خلق الغيلة

. عقيليا أو سدوسيا إل يِّكون ل ثم مضطجعه

الكههافر، يِّقههل ولهم الملحههد وقهال الضريِّر، يِّقل ولم العمى فقال
الغيلههة وقههال المرعههي، ول بههرد بههن بشار يِّقل ولم معاذ أبو وقال
المنصههوريِّة، ول المغيريِّههة يِّقههل ولههم الغالية وقال الغدر، يِّقل ولم

وقهال يِّبقهر، يِّقهل ولهم يِّبعهج وقهال سهيرت، يِّقل ولم بعثث وقال
كهان مها وسههدوس عقيهل بذكر وأراد فراشه، يِّقل ولم مضطجعه

إليهما. العتزاز من يِّذكره برد بن بشار

يِّمدحه:  الشعراء بعض فيه وقال

  للشعر احتال حتى الراء وخالف  تصرفهه في قمحا البّر ويِّجعل

 المطر من إشفاقا بالغيث فجاء  يِّعجلهه والقول مطرا يِّطق ولم

وشههبه بواصههل، الوصههل الههبيت. وشههبه ذلههك الشههاعر قههال فلهذا
الراء. واصل جفاء يِّجفوه أنه بالراء. مراده الشيب

فأحسن:  آخر وقال

  واصل الراء أسقط ما ليسمعها  حاضٌر واصل أن لو لثغًة أعد

ألثغ. مليح في الرمادي وقال

 سهواء فنهحهن يِّجمعنا الهجر  أنا ول الوصال في تطمع الراء ل

 والهراء أنها منتحهبها وقعدت  راحهتهي في كتبتها خلوت فإذا

الرجاني:  وقال
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ٍء بن واصل الراء هجر  الخطباء من الوري خطاب في  عهطها

  الهجاء حروف من الضاد مع ء  والهرا القاف أهجر سوف وأنا

الثير ابان إنشاء من نموذج مناقشة

الجنههس، هههذا مههن كتابهها الصههحاب بعههض إلى كتبت قال: وكذلك
دون بهجائي وسمه على يِّشكرني أن له فقلت: يِّنبغي معه أهزل

الضاحي، يِّوم في الضحية به لتحرم إل أسمه لم فإني امتداحي،
ذوات مههن أنههه غيههر النعههام، جملههة فههي معدود سيدنا أن شك ول

الخصام. في عدة والقرون القرون

ابتههدعته معنههى وقههول: وهههذا بههه يِّتبجح حتى هذا معنى أقول: أي
قبلي. لحد أسمعه ولم

أن مههن أحسههن ذلك لكان الوليين السجعتين على اقتصر أنه ولو
بمهها والتنههديِّر، التنههديِّب رونق أذهب ولقد بعد فيما معناهما يِّفسر

يِّكهون ل أن التنهديِّب شهرط من إن قيل التفسير. وقد من به أتى
بين. بين ولكن صريِّحا ول خفيا

بالصفي:  يِّنعت فيمن الوراق السراج قول إلى ترى أل

 وبيني الصفّي بين  بيني حوادث حالت

  بعيني الصفّي أرى  أن إلهى أموت فل

واحههدة، بعيههن أو صههفيا اراه أن إلى أموت قال: فل أحله. ولو ما
من الواقع الحسن هذا فيه ول الطلوة، هذه له كان ما أعور يِّعني

منههه ذهبههت رمههزه، مهها ويِّشرحا بعد فيما يِّفسره أخذ لو القلب. أو
الحلوة. هذه

تعالى:  الله رحمه الحسين أبي الجزار قول أحسن ما وانظر

  قانص أول كنت عيدك يِّوم في  العدى أرواحا الجزار يِّقنص لو

 بناقهص تكون ل الضحية إّن  لنقهصهههم مداي أمنوا لكنهم

ًا وقوله :  أيِّض

 لمهين قهلهتهه ما على وإني  عاشٍق نصيحة من فاسمع نصحتك

 سهمهين وأنهت جهزاٌر فإني  بيننا الحرب توقع ل أن الرأي من
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البريِّههة، بيههن بهجههائي وسمه على يِّشكرني أن له قال: يِّنبغي ولو
أحسههن. فههإن لكههان الضههحية، بههه تحههرم لكههي إل اسمه لم فإني

يِّههوم فههي قولك: العيههد باب من الضاحي يِّوم في قوله: الضحية
ل الضههحايِّا أن المعلههوم الصههيام. ومههن يِّههوم فههي والصههيام العيد،
مههن ذلههك غيههر فههي ذبههح وما التشريِّق، أيِّام ذبح ما على إل تطلق

علههى إل تطلق ل الجمعة صلة ذلك. وكذلك عليه يِّطلق ل الذبائح
فههي صههلة كانت ومتى المخصوص، الوقت في المعروفة الصلة

جمعة. تكون فل الوقت ذلك غير

الباداع فيه يدعي الثير ابان إنشاء من نموذج

الشههام: ولمهها ملههوك لبعههض رطههب هديِّههة فيه ذكر فصل في قال
منها وما أربا، الفواكه من لغيره الحسد أنشا الطريِّق به استقلت

رطبا. كنت ليتني يِّا قال من إل

الههذي المعنههى هذا على بلغة وأي العبارة، لهذه فصاحة أي أقول
الجزار:  الحسين أبي قول من هذا وأيِّن تحته طائل ل

الشرابا الرض على قي  الهسها سكهب لما قلت

ًة تهرابها كهنهت ليتني  عهلههيه مهنهي غير

وفي وقع السمع في له فكان العظيم، القرآن بلفظ أتى هذا فإن
بعههض أو آيِّههة بعههض رطبهها كنت ليتني قوله كان ولو حلوة، القلب

هههذا، إلههى فنقلههه شههيء، فههي متههداول معنى أو مثل بعض أو بيت
. حسنا لكان

الخليفههة: جههواب في تعالى الله رحمه الفاضل القاضي كلم ومن
، كتابهها كههان وإن النيههة عنههوان أبان ما على المشتمل الكتاب ورد

ولتلههك الطاعههة حههد المقتضي ، سحابا وكان عل وإن النعمة وأقر
ترابا. كنت ليتني المؤمن يِّقول الشريِّفة القدم

ل مهها على من قال. فأجرى من إل منها قال: وما الثير ابن إن ثم
تعقل. ل يِّعقل. والفواكه لمن إل تكون ل يِّعقل. وهي

بأنه له يِّعتذر ذلك. وقد من لخلص قال، إل نوع منها قال: وما ولو
مههن أطلههق القههول، فههي العههاقلين منزلههة الفاكههة أنههواع نزل لما

قالتهها ، كرها أو طوعا ائتيا وللرض، لها تعالى: فقال عليها. كقوله
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إل يِّكههون ل بههالحروف يِّعههرب الههذي الجمههع طههائعين. وهههذا أتنهها
والطاعههة، القههول فههي العاقلين منزلة نزلهما لما للعاقلين. ولكنه

العاقلين. جمع أعطاهما

وبيههن الكريِّمههة اليِّههة بيههن والفههرق هههذا، مههن هذا والجواب: ليس
قولهما. فأشههعر تقدم لما ذلك أطلق الكريِّمة اليِّة في أنه كلمه،
العاقلين. منزلة تنزل بأنهما

فلههم وهلة أول من يِّعقل ل ما على من أطلق فإنه الثير ابن وأما
عليه، وغيره وكيع ابن إيِّراد من المتنبي خلص هذا يِّحسن. وبمثل

قوله:  في

 يِّخهلهق لم وما ُهه  هالل خلق قد ما وكل

ٍة  هّمتهي في محتقٌر   مفرقي في كشعر

والملئكهة. وههذا والرسهل النبيهاء تعهالى، الله خلق قالوا: وفيما
زندقته. على ويِّدل تكفيره يِّقتضي

مههن وكههل يِّقههل ولههم مهها وكل قال إنما أنه المتنبي على والجواب
ومههن الرسههل عنههه يِّخههرج وبهذا الصحيح على يِّعقل ل لما ما فإن

اللههه صههلوات والملئكههة هههذا، عههن مقامهم وارتفع قدرهم شرف
وسلمه. عليهم

مههن تعبدون وما تعالى: "إنكم قوله في الجاهلين بعض أورد وكذا
ّنم". حَصب الله دون جه

تعالى قوله في ما أن المثكل يِّدر ولم المسيح، عبد فقال: وممن
ذلك، وغير والكواكب الصنام يِّعقل. فيتناول ل تعبدون" لما "وما

ذلك. من السلم عليه المسيح ويِّخرج

معشوق إلى عاشق من الثير لبان رسالة مناقشة

وهههي عليههه، إملءههها أصدقائي بعض كلفني وقعة ذلك قال: ومن
طويِّلههة وهههي سههردها ف أخههذ ثههم معشههوق إلههى عاشق من رقة

القائل:  بقول افتتحها

ذاكا القلب في وأنت لساني ك  تهخهطها تحّب من قيل وإذا
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البههارق هذا قلت: لعل تمام أبي ببيت الرسالة صدر قد رأيِّته فلما
عههادة على اللطف في الطليعة بهذه ويِّتمسك سقيا، وراءه تكون

أو الوصههال طلههب فههي سؤالهم وذل وخضوعهم العشاق مخاطبة
إلههى الميههل أو الوعههد إخلف فههي العتههاب رقههة أو الهجههر شههكوى

لشههيء، خلقههت والسههتكانة واللطافة الرقة كانت إن فإنه الضد،
أحلههى وما المقامات هذه في العشاق من بها أولى أحدا أرى فما

القائل:  قول

ّفه من يِّديِّر  الرقهيب غفلة من ألذ  مهدامها ك

ّفهت صفت إذ كأنها   حبيب إلى محّب شكوى  وز

أكنيههه، ول أسههميه ل مههن الههبيت: يِّهها ذلههك بعد قال أن إل كان فما
فلههم الملحههة ملك أوتي ممن تكن ل أعنيه الذي وهو غيره وأذكر
ول إدللههه، فههي فجههار القلوب من مكانه وعرف زواله، إلى يِّنظر
اللحههي أن واعلههم ، ماحيهها للسههاءة الحسههن رأى مههن بقول تغتر

بجنايِّهات العشههق يِّههزول مهها وكهثيرا ، لحيهها بالتههذلل يِّقهول: كفهى
قيههل: إن المحهدود. وقههد فههي نقهص الحههد فهي والزيِّادة الصدود،
المحبة علماء عند زكاته وليست المال، كزكاة زكاة عليه الحسن

يِّنتظههر ول أربابها، على تقسم صدقة وهذه الوصال، عن عبارة إل
اليِّههام، تجههدد علههى مسههتمرة فهههي إيِّجابههها، في الحول يِّحول أن

وهههؤلء أقسام، ثمانية إنهم يِّقال ول واحد قسم لها والمستحقون
مههن أسههرا أشههد العشههق ورقبههة الرقههاب، بفك المخصوصون هم

وإل الههواجب، الحق هذا من مولي يِّا بالكتاب. فاخرج تتحرر رقبة
عههد أكههثر غريِّههم هههذا تقههل ول مطههالب، وأي منههًى لطههالب فتههأت

قههد سههلعة فهههذه لمثلههه، زاد والمواعيد وأعده مطله، في الليالي
إن السههائرة القوال ومن ، ساحرا ومرة ساخرا مرة بها عاملتني

ة إن ولعمهري ، مهاهرا التجربهة تجعلهه الغر تجهدد الحهب ممارس
ًة ، علمها لصاحبه ا كهان وإن وتبصهر كهذب وقهد أعمهى، يِّقهال كم
القائل: 

 إبليس يِّروضه دعه ثم  بحب تحّب للذي عّرصن

صنع، الذي في صنعا أراه فما لبليس قيل كما الريِّاضة كانت فإن
أنههك شك ول جذع، وأنت القارحا استعصاء عليه استعصيت وأراك
فههي دخههل من جملة في مستثنى وأنك البناء، من يِّشيده ما تهدم
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التي نفاثاته عاتب. فأيِّن وعليه عائب، له الن وأنا الستثناء، حكم
والشههمائل، اليِّمان عن لتينهم قوله وأيِّن الحبائل، من أخدع هي

مجههرى منهههم تجههري التي السماء، في ما المسترقة جنوده وأيِّن
فههإن أثره، عندي بطل كما خبره، عندي بطل قد هذا الدماء. وكل

معقههول فليحلههل أفعههاله، بتصههديِّق اسههتهزأت بأني النخوة أدركته
فليخههف وإل عقههاله، حههل علههى قههادر أنههه أعلههم حتى هذه حاجتي
فليقههوض البحههر علههى عرش له كان وإن وسواسه، وليمح راسه،

فههي ولكنههه ونفثههه عقههده في ليس السحر أن وليعلم عرشه، من
والههود محلههول العههزم يِّجعل بما بعثت قد أنذا وها ونقشه، الصفر
وكلهمهها معشههوق، إلههى معشههوقا بعثت أني إل أقول وما ، مبذول
وهههو أكرمههه ومهها مخلههوق، حبههها مههن القلههب بل القلب من محله

مهن شهكله يِّكهن لهم وإن حسهنه مهن وحسهنه مثلههه، إلهى وسيلة
ومههن رواه، مهها فههوق منه رآه ما كان إل واصف وصفه وما شكله،
ول سههواه، وجيههها وجهيههن ذو يِّههر لههم أنههه وأحسنها أوصفاه أغرب
وعههره وتنههاول أبههوابه، فتههح فههي تلطف أمر في سفر إذا أنه جرم

ل أن لخفههت غيههره بعثت ولو باقترابه، فبدله وبعده بسهمه فبدله
، عاشقا ويِّعود سفيرا يِّمضي كان وأنه ، صادقا سفارته في يِّكون
علههى لههوم ول الخيانههة، تعذر مثله وفي أمانه، الحسن على فليس

كاههل يِّحتملهه ل ما ورأت رشدها، عزيِّمة هناك نسيت إذا العقول
يِّههروم أو السهههام، تلههك علههى درعههه يِّقههوى الههذي ذا ومن جهدها،
أن إل منعنههي الههذي وهههذا المرام، وبين بينه حيل وقد منها النجاة
والخههر محسنا السفارة في يِّكون فأحدهما ، كتابا أو كيسا أرسل
تعالى. الله شاء إن والسلم ، حجابا السر على

تفريِّههط في العادة على أخذ الرسالة، هذه من فرغ لما أقول: إنه
الحههديِّث، بمعنههى الديِّنار ووصف الزكاة ذكر من ابتدعه لما كلمه

وأقههول: إليههه سههبق ول الحريِّههري بههه يِّظفر لم له اتفق الذي وأن
محبههوبه راسههل بمههن أرى ول أسههمع ول رأيِّت ول سمعت ما إنني
في والزيِّادة بالصدود، يِّزول العشق بأن وتهدد الشياء، هذه بمثل
تقههل ول عليههك تجههب زكههاة الوصال وأن المحدود، في نقص الحد
الههواجب الحههق هههذا مههن فههأخرج وقت، كل في بل العام في إنها

كما أنا فما بي، تسخر فكم الطلب، هين غريِّم إني تقل ول عليك،
في أخذ ثم أعمى المحب ولكن ، ماهرا الغر تجعل والتجربة كنت
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والغههواء الوسوسة بصاحب ليس وأنه وتوبيخه، وتأنيبه إبليس ذم
ًا جهههزت قههد أنا وها للديِّنار، هو إنما والسحر ومهها ذلهك، مههن شههيئ

يِّصههف أخههذ شيء. ثم المعشوق إلى المعشوق أجهز أن بعد بقي
الديِّنار.

مههن خههرج عههدو حق في تكون أن تصلح والتهديِّد العبارة هذه نعم
البلد فهي والفسههاد الظلههم أكهثر متههول أو العهداوة إلهى الصداقة
طاعههة عههن خههرج عبههد أو التحههذيِّر، ول النههذار يِّفههده ولم والعباد،

سلطانه. يِّخف ولم موله

هههذا زيِّههارة علههى عههزم قههد كههان أنههه إل المعشههوق هههذا أظن وما
والههديِّنار، الكتههاب بهههذا الرسههول الطريِّههق فههي فعارضه العاشق،

بعههد راجعهها كر عليه، به والمانة النعام هذا ورأى عليها وقف فلما
ولعههن وجهه في وبصق ذقنه ونتف ثيابه، ومزق الرسول سب إن

الرقعههة فتههات وداس ومههذر، شههذر الرقعههة ومههزق أرسههله، مههن
كههاتب حههق فههي وتفضل والبجر، العجر من عنده ما وقال برجليه

الهههواء. فههي أرسههله الههذي بالههديِّنار ورمههى يِّستحقه، بما الرسالة
يِّكههن ولم ظلمه عن سكت وأنه مختصرا، ذلك في يِّكون أنه على

. منتصرا

خههاطبوا الههذيِّن العههرب مههن المههتيمين شههعر علههى هههذا وقف أما
الرضهها طلههب فههي وتلطفههوا الوصال، طلب في وتوسلوا أحبابهم

بههن اللههه وعبههد ذريِّههح بن قيس قال الهوى. أكذا على والمساعدة
المجنههون وقيههس ذؤيِّههب وأبههو حههزام بههن وعههروة النهدي العجلن
والحههارث ربيعههة أبي بن عمر تغزل عزة. أكذا وكثير بثينه وجميل

الطيب:  أبي قول سمع الحنف. أما بن والعباس خالد بن

ًى زيِّدي ٌق الناس فاجهل  هوى أزدك مهجتي أذ  حهاقهد عاش

فراس:  أبي وقول

ًة الساءة فزادته أساء   حبيب منه كان ما على حبيٌب  حظهو

ّد   ذنوب الجميل للوجه أيِّن ومن  ذنهوبهه الواشهيان علّي يِّع

الخر. وقول

ٍة نلتني أن ساءني لئن   ببالك خطرت أني سّرني لقد  بمسهاء

الخر:  وقول
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  ببالكم خطرت أني  على هجركم ويِّدّل

المعري:  قول سمع أما

ٌة لغيري  سبيل ابن فاذكري جماٍل زكاة  تكن فإن جماٍل من زكا

لههم جمالههك، زكههاة أخرجههت إن سبيل ابن قول: فاذكري أحلى ما
شهيء، كهان قههال: إن بههل عليهها أوجبهها ول إليهه بصههرفها يِّأمرها

المستحق. السبيل ابن فاذكري

عزة:  كثير قول هذا ومن

 لهفهقهير إننهي مني لفقر  العلى أنيابها برد يِّهدى كان لئن

مكههان هههذا وليههس التأمههل، حتى تأملته إذا مشكل معناه أن على
قوله:  في الملك سناء ابن ألطف عليه. وما الكلم

ٍة  صهواب لهديِّه قهول لهها أقول  حهجًة عهشهريِّن تعهد لم وغاني

ٌة عليك نصاب وهي العشريِّن في فعمرك  وصهالهنها فاجعليها زكا

النقيب:  بن الديِّن ناصر وقول

  حق المال في ما كمثل وفيه  حسٍن زكاة عليك وجبت لقد

 المستحهق الفقير لمصرفه  فهانهي عنهي به تعدل فل

العذري. معمر بن جميل بقول سمع أما

  الطمع يِّعتاده أو اليأس عوارض  تحركه ل وقفا الحب في خير ل

 أدع ومها آتي ما أعرف لكنت  جزعي عندها أو صبرها كان لو

الطيب:  أبي وقول

ّبه الوصل في شّك ما الهوى وأحلى الدهر فهو الهجر، وفي  ر
ّتقي يِّخشى   ويِّ

كشاجم:  وقول

ٌة تك لم الصيد اطراد لول  قلهيل بالوصال لي فتطاردي  لهذ

ٍة من  له وما الحياة أخو الشراب هذا  غهلهيل يِّصيب حتى لذ

الحنف:  بن العباس وقول

ّوع  الهذي يِّومهك الهههوى أيِّام وأحسن فيه بالهجران تر
 وبهالهعهتهب
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الرسائل حلوات فأيِّن  رضًى ول سخٌط الحب في يِّكن لم إذا
 والهكهتهب

المهدي:  بنت علية وقول

 لسمهج فيه المعشوق أنصف  فلو الجور على الحب وضع

 الحجهج تأليف يِّحسن عاشق  الهوى شرع في يِّستحسن ليس

الخارجي:  بشير بن محمد بقول سمع أما

ٌق  فعاقني عنك الصبر أردت ولقد  قهديِّم ههواك من بقلبي عل

 لهكهريِّم إنهه جفهائك وعلى  وصرفه الزمان ريِّب على يِّبقى

علههى أحبههابه عنههف حيههن الحنههف بههن العبههاس قههول أحسههن وما
بالوصل:  المطل

  حبلي بحبلكم موصول يِّك ولم  هوى وبينكم بيني يِّكن لم كأن

ّدٍث من لكم لستحيي وإني  والمطل بالمللة عنكم يِّحدث  مح

عند معتوها جمعة يِّوم قال: رأيِّت تعالى الله رحمه الشبلي حكى
مجنون أنا الله، مجنون يِّقول: أنا وهو عريِّان قائما الرصافة جامع
يِّقول:  ? فأنشد وتصلي وتتوارى الجامع تدخل ل فقلت: لم الله،

حقوقهم حالي أسقطت وقد  حقنا واجب واقض زرنا يِّقولون
  عني

 منهي لهم أنفت منها يِّأنفوا ولم  لهها يِّأنفوا ولم حالي أبصروا إذا

غيههر الجههد وطرق فيه، نحن الذي هذا غير آخر نوع أنا: وهذا قلت
أنا:  قلت ومما المزاحا طرق

ّتك وإذا  الهسهّمهار بصبابتي وتحدثت  غدا سري الهوى في ته

 أنصهار له وما العيون سحر  جنونه أصل المسكين ذا قيل أو

 جهبهار المحب دم بأّن أفتى  ومن هذا الهوى شرع في أيِّحل

ّيتهي أصل هواك أن وعلمت  العهار علّي ل صدودك فعلى  بل

يِّقول:  حيث جميل مثل المحبون به قنع بما سمع أما

 بلبهلهه لقّرت الواشي أيِّقنه لو  بهالهذي بثن يِّا منك لراٍض وإني

 ماطله الوعد يِّسأم حتى وبالوعد  وبالهمهنهى أستطيع ل وبأن بل
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 وأوائلهه نلهتهقهي ل أواخره  تنقضي وبالحول العجلى وبالنظرة

يِّقول:  حيث وجحدر

ٍو أّم يِّجمع الليل أليس  تهدان بهنها فهذاك وإيِّانا  عمهر

  علني كما النهار ويِّعلوهها  أراه كهمها للهلل وتنظر

يِّقول:  حيث والخر

ٍة كل انظري النسر الطائر إلى  نهاظهر بالعهشهية إليه فإني  ليل

ًا فنشكو  عنده وطرفك طرفي يِّلتقي عسى تجّن ما جميع
 الضمهائر

يِّقول:  حيث المعري العلء وأبي

ّلى الذي العام في لقاك  الهقهابهل في قبلًة إل يِّسألك  ولهم و

  النائل بذل عليه هان الجود في  الهمهدى له تمد إذا البخيل إن

وتزيِّيههن وسواسههه علههى وحثههه بههه واستصراخه إبليس ذكره وأما
قههال إذا المحههب أن علههم مهها أتههراه الغريِّههب مههن فإنه له، الباطل

أن بوسواسههه إبليههس إل علههي وتحنههو تزورني يِّدعك لمحبوبه: ما
فعههل مههن المههور هذه ويِّقول: إن عينيه بين ذلك يِّمثل المعشوق

المحظههورة، المحرمههات إتبههاع فههي الشههيطان ومطاوعههة إبليههس
والعههراض والصههد الجفهها شههعار ويِّتقمههص الهجههران، إلى فيرجع
الغفلة. من غيره أيِّقظه الذي كالنائم ذلك في ويِّكون

أحتشههمه، ول يِّحتشههمني ل وكههان صههديِّق، لههي بعضهم: كههان قال
ًا لي فقال على منها أقدر ولم لفلنه حبي علمت قد أخي : يِّا يِّوم

ل فههإني عنههدنا تكههون أن وأحههب اليههوم، زارتنههي وقههد قههط شههيء
عيني وأخذت مكانه، إلى صرت ذلك. فلما إلى أحتشمك. فأجبته

والشهرب الكهل فهي أفضهنا إنا النساء. ثم أحسن فرأيِّت الجاريِّة
اللههه فيههه. وكههأن مجيههدا وكنههت الغناء صاحبي وسألني والحديِّث،

الصوت:  هذا إل أحفظه ما جميع أنساني تعالى

 شهنهارا لوالدها ترفع ولم  أخاها تفضح لم الخفرات من

فأعههدته، أخههي يِّهها أعده والله قالت: أحسنت الجاريِّة سمعته فلما
أخي لفضح كنت ما والله تائبة، الله إلى وقالت: أنا قائمة فوثبت
وخرجههت. تفعههل فلههم رجوعههها في الفتى أبي. فجهد شنار وأرفع
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هههو ما ? فقلت: والله صنعت ما على حملك ما لي: ويِّحك، فقال
لساني. على ألقي ولكنه اعتمدته، شيء

أن الوصههال طلههب فههي ذكرتههه. والنسههب مهها فائههدة إلههى فانظر
فههّي الجر اغتنام ويِّلهمك علي، قلبك يِّعطف أن الله يِّقول: اسأل

فههي محبههوبه القائههل غالط كما الجنة في لتدخل رحمتي ويِّرزقك
قوله: 

ّنيت أطيقهه ل ما الحب في وحّملتني  مهذنهبها أك ولم ذنبي لي تج

 أسهوقهه إلهيك أجهٌر ولكهنهه  البقا على حرٌص للوصل طلبي وما

قال:  حيث الخر غالط وكما

 يِّقينها الشك نجعل  روحي تفديِّك بنا قم

 فهينها القائل يِّأثم  حبيبهي يِّا كم فإلى

وهو: وأنهها الملك سناء ابن كلم من رسالة بعض على وقفت وقد
المحبههوب، وأنت المحب أنا أني والسبب مغلوب أمرك في والله

فأغشههك عليههك أقعقع ول حبك أخون ول فأغرك، عليك أتجالد ول
فأنهها شههئت كيههف واقتههل الصابر، فأنا شئت ما اعمل قلبك، وأغم

آمههالي تههر والتفههت قولههك، يِّعشههق سههمع فلههي لههي وقل الشاكر،
المضههرور أنا فما واستطل المعذور، فأنت وافعل حولك، ترفرف

مغفههور لههك ذنههب فكههل بيننهها الههذي الود إلى وارجع المسرور، بل
انتهى.

يِّقول:  حيث زيِّدون بن الوليد أبو الوزيِّر قلت: ولله

 يِّذع لهم السهرار ذاعت إذا سٌر  يِّضهع لهم شئت لو ما وبينك بيني

ّظه بائعا يِّا  أبهع لهم منهه بحظي الحياة لي  بهذلهت ولهو مني، ح

الناس قلوب تستطيع ل  مها قلهبهي حّملت إن أنك يِّكفيك
 يِّستهطهع

ومر أسمع وقل أقبل ووّل  أهن وعّز أصبر واستطل أحتمل ته
 أطهع

قال:  حيث والخر

ّو جذب ل هيهات  بسلوتهي الملم ظفر ول أبدا  بمقهودي الّسل
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ّد وصل إقطع ّيتي هواك على الغرام طبع  عامدا عني أوص   سج

يِّقول:  حيث الشوا ومحاسن

فهمها أجود يِّكفي فما أكف  يِّفهي فهمها أفهيء يِّندني فما أديِّن
 يِّجهدي

هددوا أصل صولوا أسل تسلوا  أعهد أوعهدو أجر جوروا أهن تهنوا
  أهدي

ًا يِّقول وحيث :  أيِّض

ّنهههى مهن يِّا فديِّتهك ههواه فهي وأحهرمهنهي  وصهههال تهجه
 الهوصههال

وتهلهههي الهنهسهاء تضل  بههههها مهعهاٍن فهيك فلهلهحهسهن
 الهرجهال

 تههوالهههى تهولهي تهعهاد تعهادي  تهحهههّب تهحهابهي تهراعهى تروع

------------

على وقلبي فيه،  جهسهدي الضنهى فرط على وقفت من يِّا
والهعهنهت التهعهذيِّب

أعدل جر أوف خن  أجهد شهح أخهف بهح أصل قاطع أدن بن
أمت عش أرض اسخط

 :قال حيث فاتك شجاع أبو والوزيِّر

ّنهيه ممهرضها يِّا عهلهى لحهمها تاركي ويِّا قلبي،  وجهفهوتهه بهتهجه
 وضهم

ما أن ولو ترضى،  مها أكهره لهسهت فإنهي شئت كيف كن
 دمهي سفهك يِّرضيك

ّد واهجر وجر وعرض أعرض وارض ولن واخشن  وصل وص
  وانتقم واعف واغضب

الحسهن المحسن ت  وأن الهمهسهىء الجانهي أنا حاٍل كل في
 والهشهيم الخهلق

الحموي:  رواحة وابن

  عذابي في الهجر من فزد  قتلهي لديِّك يِّحلو كان إن
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 الحهسهاب في الله وبينك  بيني الوقوف يِّطيل عسى

له. يِّستشهد أن من وأشهر أكثر وهذا

والسههحر العجب، من فإنه إبليس، إلى وعقده السحر إضافة وأما
فالسههحر وجنههوده، إبليههس ليسههتخدموا للدمييههن هما إنما والعقد

للشيطان. ل للنسان

منه:  تظرفا بإبليس استصرخ قول.... حين أحلى وما

ّدهها في الحيلة وتوسع  تقهم لم إن إبليس يِّا الخمر  ر

 بعدها من إبليس يِّا أفلحت  ول المعاصي سوق لنفقت

إليههه، يِّسههبق لههم وأنه الوجهين بذي الديِّنار وصف في دعواه وأما
مقاماته:  في فقال بذلك، الحريِّري وصفه ما فأول

  كالمنافق وجهين ذي أصفر  مهمهاذق خادٍع من له تبا

 عاشق ولون معشوق زيِّنة  الرامق لعين بوضعين يِّبدو

فقههال: الهمههذاني البههديِّع مقامههات فههي الههديِّنار ذكههر جههاء وقههد
إلى يِّدعو الصفر، نجار من صديِّق، بردة في عدوا لي فاستصحب

الههديِّن، ثقههل يِّحههط العيههن كههدارة الظفههر، علههى ويِّرقههص الكفههر،
بوجهين. ويِّنافق

الديِّنار:  في ملغزا النقيب بن الديِّن ناصر قول أحسن وما

ّي ٍء أ  للمعشهوق العاشقين صبوة  إلهيه الناس تصبو شي

  والتعليق بالضرب عزا زاد  ولهكهن وعلقهوه ضربوه

أمانة، الحسن على وليس عاشقا ويِّعود سفيرا قوله: يِّمضي وأما
الطيب:  أبي قول من فمأخوذ

ٍو كلنا لنا ما  المتبهول وقلبك أهوى أنا  رسهول يِّا ج

  يِّقول فيما وخان مني غار  إليهها بعثت من عاد كلما

 العقول قلوبهن وخانت ها  عينها المانات بيننا أفسدت

ًا الرجائي أخذ هنا ومن قال:  حيث أيِّض

ًا ً النسيم رجع لقد قسم  رسول إليك مني سرى لما  عليل

ًا  مردد وهو هواك لبرحا فأتى  طهويِّل النام يِّسارقه نفس
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 ذيِّول الحهياء من يِّجر فغدا  قدخانهنهي أنه لحبك ورأى

ًا الملك سناء ابن قول أخذ هنا ومن :  أيِّض

 عائق رسالتي عن وعاقه  عاشق وجاءني رسول راحا

ًى بل بالجواب وعادل  ناطق به والهوى أخرسه  بجهو

سرقته. في تستر الرجاني ولكن

مهها التعازي ولدها،: أشجي توفي ثم توفيت بزوجة تعزيِّة في قال
وسعد الخبية سعد بين جمع إذا سيما ل بمفقود، المفقود فيه أتبع

مههن ول ندب، من ول بكى من حقهما يِّوفهما ولم قال ثم السعود
درهمهها فعههاش بصههاحبه أحههدهما فههدي وليههت كتههب، من ول شعر

بالذهب... المفدي

الفراغ بعد أنه إل سمجة، غثه طويِّلة وهي الرسالة باقي ساق ثم
السههعود وسههعد الخبيههة سههعد قول في ويِّدندن يِّطنطن أخذ منها

التفاق. هذا من ويِّعجب القمر، منازل من منزلتان وأنهما

الثير ابان إنشاء من نموذج مناقشة

ذلههك وليههس حههرم، بغيههر وطههاف ضههرم، غير في نفخ وأقول: إنه
الرتبههة فههي هههو بههل منههه، الفراغ بعد عليه يِّنبه مما ول أمر، بكبير

القاضههي ارتفاع يِّرتفع ول عادته، في انحطاطه يِّنحط ل الوسطى
الفاضل.

جههدا كلمهههم فههي والكههواكب المنازل أسماء الناس استعمل وقد
قزل:  ابن المشد الديِّن سيف كقول ، وهزل

 الههويِّه تضرمهها وناره  أبهياتهكهم بين فؤادي ضّل

  الخبيه في ضل لقلٍب ترثي  أمها بطرفهي النوم ذابح يِّا

ًا وقوله :  أيِّض

 نزههه من حزت قد كم ء  الهشهقهههرا وادي يِّا أل

 شهبهههه طيبها في فما  يِّجهري مهاؤهها غياٌض

ٍر وكم   الجبهه في منك أضحى ف  الهطهر يِّروق بهد

ًا وقوله :  أيِّض
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  والسمره العطاف في حا  الهرم مثهل الدرع في بدا

ٍر مهن لهلهه فيا  النثره في الطرف يِّروق  بهههد

نصر:  الفقيه بن الديِّن برهان العدل وقول

 راجهح بكم نقصي وميزان  طهائل أنهل لهم بخدمتكهم

ٌة أدمعي من الطرف ففي  ذابح سعدكم من القلب وفي  نثر

الخر:  قول الكنايِّات أحسن ومن

  يِّستطاع ل ما منك وأحمل  وجدي فيك أكابد ترني ألم

ّلهت الجو أنجم ما إذا   الذراع وارتفع الدلو ومال  استق

التعاويِّذي:  سبط محمد وقول

ّد  جانبهي إلى وباتت فبّت  كلنها فيها المنازل نع

  الزبانى فأريِّها أقارضها  ولكنهنهي البطين تريِّني

أبيات:  من الخر وقول

ٍم مطاٍع بجهٍل  الكنيف دخول عن فأعجلته  مطاع وحل

ّواه  البطهين بنوء منه فغّرقت  الهذراع نوء مني ور

قههول هههذا مههن أحسههن بصاحبه، أحدهما فدي لو قوله: وليت وأما
المتنبي: 

  تغب لم الشمسين غائبة وليت  غهائبٌة الشمسين طالعة فليت

أول:  الطيب، لبي القصيدة هذه من بيت نصف السجعة وتمام

ّي درهما فعاش  دهرهما الشخصين قاسمك كان قد المفد
 بالهذههب

وصههف فههي طرديِّههة رسههالة فههي أوردتههه مهها الباب هذا قال: ومن
ساقها. إنه ثم وحامليها البندق قسي

ًا أقول: وهي السههقط، ول العههالي في تكون فل الوسط، من أيِّض
فيما العجم كتاب لبعض جاء ما فيها سلكها التي بالطريِّق وذكرت

في ونكتها فذة، حسنها في فإنها للسهام، التي القوس في أظن،
عنههد والمثالث المثاني في تدع لم وصناعتها مغذة، العقول سلب

لذة. وهي:  بعدها النفوس

)123(



وحامليها البندق قسي وصف في الثير لبان رسالة

حكيههم ، ذكههرا منههه عليكههم سأتلوا قل القرنين ذي عن ويِّسألونك
مشهههورة بأسههه آثههار الرشههاد، سبل إلى يِّهدي السداد، على جبل
علههة، غيههر من صفر فقل الهلة، عن ويِّسألونك العواد ذوي على

بالطههائر يِّطلههع جسههديِّن ذو بههرج الرجوم، نجوم منها تنقض مجرة
يِّسههكن ل مارد قرنيه، بين النصر شمس تطلع شيطان المشؤوم،

مهها إل النظههم، تركيب من لها ليس مركبة صورة أذنيه، بتعريِّك إل
سائر تخالف بعظم. مطية اختلط ما أو الحوايِّا أو ظهورها حملت

ناجههذ علههى يِّعههض بالقدام. متحرك وقيامهن باليد قيامها النعام،
علهى مشههى عيهن طرفههة صهحبه من والرخاء، الشدة في التصبر
يِّحمههل بههالعراء. مقيههد فنبههذه مرسههل التقههم نون في فقل الهواء،

ألصههق معلههق. ناحههل عههاتقه جيههد من العنق طريِّد المطلق، عليه
فههي كله وغههارت صدره، بنات للناظريِّن بدت حتى بظهره، بطنه

الدافعههة قههوتيه علههى والماسههكة الجاذبههة قههوتيه لستيلء خصره،
التقطيههع. وهههري عند ويِّفارقه السريِّع، يِّقارب والهالكة. مقبوض

اليههد علههى إل يِّنصههب ل مطههاه، فههانحنى قههرن بعههد قرن عليه أتى
فاه:  فتح إذا ويِّنشد متكاه،

ًة  فتركهتههها لحمها عظامي سلبت  وتحهصهر لديِّك تضحي مجرد

لكننهي جسدي ضنى  تنظري الثوب اكشفي ثم بيدي خذي
ّتهر  أتهسه

تسعى. حية هي فإذا ويِّلقيها عصا، على يِّتوكأ الظهر منحني

ّلها الحنايِّا وأما  خلها والبيض الخط رماحا تنكب  وتهنهكهبها ح

بالسههاعد وتناولتههها الرجههال، مغههاويِّر مههن القنا تعاطي على أقبل
كحرف ضامر وأعوجي بالمنون، تنذر حدباء البطال. آلة مساعير

أولدههها. لفراق تئن عطوف أكبادها، غلظ على تحن النون. أنضاء
أعشههار فههي بسهههميه ضههارب المفتههل، الدمقس بهداب شد فرع
توكههل الطبههاع، جافيههة القلههوب قاسههية شههداد مقتههل. غلظ قلب

فههي لن إذ يِّهدر ورباع. نضو وثلث مثنى أجنحة ذي الرواحا بقبض
منه يِّنقطع كاد مكدود اليفن، انحناء الشارخ بطن إلى جامع قرن،

الستين.... عقد شارف الظهر منحني الوتين،
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النموذج. هذا من وكلها كراسة، في تدخل طويِّلة وهي

ضههنع المنيههر، بههن الديِّن ناصر القاضي منهم جماعة، عارضها وقد
مههن يِّجههر ولههم ، غبههارا لههها يِّشههق لههم وكلهم وغيره، أكثر، أو ثلثة

ًا. كان ما إل خلفها الذيِّل عثار

محمههود الثنههاء أبههي الههديِّن شهههاب القاضي فلشيخنا البندق، وأما
فيها تزدحم الشذرة مع الدرة طنانة، رسالة فيه تعالى الله رحمه

التوسههل بحسههن الموسههوم كتههابه فههي أثبتها الرمانة، في كالحب
نهايِّههة. ولههول فههي الدب طبقات ومن غايِّة، في الحسن من وهي

الغني. منها التأليف هذا فقر وأوجدت هنا، لثبتها طولها

طويِّلههة. رجههز والرمههاة البنههدق فههي عينيههة قصههيدة الرومي ولبن
أولها:  البندق رمي في قصيدة التعاويِّذي سبط ولمحمد

ّييت   السواري السحب عدتك ول  دار من الهوى دار يِّا ح

ديِّوانه. في وهي الحسن، غايِّة في

المرسي: وضاحا ابن قول البندق قوس في ذكرته ما أحسن ومن

 الغصان حمائم حق ترع لم  إنها الكريِّمة القوس من عجبا

  الزمان تصرف حكم وكذاك  مأمنا وكانت حتفا لها أضحت

بإثبههاته بههأس ل البندق، رماة بين بالحكم توقيعا كتبت فقد أنا وأما
خيههر لكههل ورفده ، واجبا حمده يِّزل لم الذي لله هنا. وهو: الحمد

ًا، وللنقم جالبا للنعم وشكره ، واهبا ، سههالبا للبههؤس وذكههره حاجب
أصههناف بالحمههد نصههرع الههتي نعمههه علههى . نحمده كاسبا وللنعيم

مطارههها. علههى لههها قههدرة فل أجنحتههها بالشههكر ونقههص أطيارههها
بههها لنهها يِّكون ل شهادة له شريِّك ل وحده الله إل إله ل أن ونشهد

فههي إل البعههث يِّههوم نفوسههنا بههها نجههد ول عههذر، بالجنههة الفوز عن
خضر. طويِّر حواصل

الرتههب، ذوي قههدم مههن أفضههل ورسههوله عبههده محمدا أن ونشهد
اللههه والريِّههب. صههلى الشبه من العاري بالعدل حكم من وأشرف

الكواسر، عقبانها الحروب في كانوا الذيِّن وصحبه آله وعلى عليه
المخههالب ذوات العههدى لحههوم مههن أشههبعوا الههذيِّن وفرسههانها
فههي لههه وسههعت عزمههه، المههرام فههي الرامي أحمد ما والمناسر،

كثير. وبعد. تسليما قدمة. وسلم قدم الرتب
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ًا بالبنههدق الرمي كان فلما وسههلك والملههوك، الخلفههاء تعاطههاه فنهه
السهلوك طريِّفههة المأخههذ لطيفههة طريِّقههة منههه والعظمههاء المراء

المنى ثمرات ويِّجنون نفوسهم، لسترواحا الملل عند به يِّرتاضون
الطههرف يِّههروق ما إلى ويِّبرزون غروسهم، عروش من التنزه في

ل مهها الطيههر من الطين ببنادق ويِّنالون برزاتهم، من الطير ويِّروع
تحصههيل فههي نبههذوا بزاتهم. قد ول صقورهم بجوارحا سواهم يِّناله

وهههم بينهم الصدق شعار وتدرعوا العلق، شواغل العلية المراتب
تحلههة، إل النههوم حيههاض ورد مههن جفههونهم ومنعوا الملق، أصحاب
صههيد فههي الهلههة. وتنقلههوا هههي وقسههي البدور هي بوجوه وبرزوا
ادوا الهرخ، تنقل النسور حبهات نهثروا لمها الجهو فهي الطيهور وص
وكههانت الوتههار علههى وصههرخوا كالفههخ، هههو قههوس كل من الطين
واقتطفههوا صههرعاها، جملههة من المياه سلف على الطيار ندامى

الطريِّق هذه احتاجت ومرعاها، ماءها أخرجت روضة كل زهرات
أذيِّههال الجههادة علههى وتسههحب شههروطها، في تراعى ضوابط إلى

غههور بتقههدمه ويِّسههبر طيههره، طههور عنههد رام كههل ليقف مروطها،
مههن الطريِّقة هذه أهل ويِّسلم المراتب، في التنازع ليؤمن غيره،

والعاتب. العائب

علههى فيههها جر الذي هو الشهابي الميري السامي المجلس وكان
الطيار تطرب ومعرفة، علما بجدتها ابن وأصبح مطرفه، المجرة

وتههود غيههاره، لههون مههن غيههرة الطيههر مرائر وتنشق أوتاره، لنغمة
انت لهو المجرة ملقهة، والسهماء جهراوة والشهمس طريِّقها لهه ك
طههائره والنسههر قوسههه كههانت لههو الملونة السحاب قوس وتتمنى

صههرعه بمهها المرقومههة الههروض حلههل جعههل بنههدقه. كههم والنجوم
تههم بدر فصاد صافات فوقهم والطير زمر في خرج وكم مطايِّره،

كههالزرد ريِّشههه قتيههل مههن الجههو معرك في ضرج وكم بادره، حين
حمههأ مههن لنههه ماضههيا سهههما فكان البندق أرسل وكم الموضون،

مسنون.

الناصههري، الملكههي السلطاني المولوي العالي المر رسم فلذلك
أن ، مكنونهها المتثههال أدراج فههي أمههره ودر ، ميمونا طائره زال ل

ة، بدمشهق البنهدق رمهاة يِّبهن الحكم إليه يِّفوض علهى المحروس
ك فهي تقدمه من عادة الرمهاة. بيهن المسهتقرة القاعهدة مهن ذل

مههن ويِّظهر الواجب، طريِّق في بها الحق يِّعتمد وليِّة ذلك فليتول
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جفهن كهل أعالي عقدت فكأنما العيون لها شخصت التي سياسته
علههى وليجههر مههوثقه، حفههظ في الطريِّق هذه حق وليرع بحاجب،
فههي طائره ألزمناه إنسان فكل الطائفة هذه من المألوف السنن
يِّعهدوها، ل الهتي منزلتهه فهي مسهتحق كهل يِّنزل إنه بحيث عنقه،
بههه يِّعتههد ل مهها ويِّههرد لههه الههواجب صههيده دعوى الرامي من ويِّقبل
عيبه على يِّرخ ول للحكم إليه يِّحمل فيما متثبتا يِّعدوها، ول الرماة

مجنههون به كلفه من راميه أصبح الذي المصروع أمر محررا ، ذيِّل
هههي الههتي والقاعههدة المألوفههة، العههادة علههى ذلك في جريِّا ليلى،

بههه يِّسههتحق بشههكر النعمة هذه موصوفة. وليتلق الواضح بالمنهج
الههذي السههليماني المههر لهههذا الحمههد آيِّههات ويِّتههل خيههر، كل زيِّادة
حكمههه ظههاهر ويِّصههلح تدبيره، يِّتولى الطير. والله في حتى حكمه

تعالى. الله شاء والسريِّرة. إن

التشبيه بالغة شرط من هل

 وأعظم منه أكبر هو باما الشيء يشبه أن

بلغههة شرط من قيل: إن التشبيه: وقد من الثامن النوع في قال
هنهها ههها ومههن وأعظههم، منههه أكبر هو بما الشيء يِّشبه أن التشبيه

الجبههال حصههون مههن حصههن ذكههر في مصر أهل كتاب بعض غلط
الصههيل خضبها وأنملة عمامة، الغمامة من عليها له: هامة مشبها
قلمة. لها الهلل وكأن

الحصههن تشههبه أن للنملة مقدار ويِّقول: أي هذا يِّعيب أخذ إنه ثم
وجواب. باعتراض وأطال

مههن شههيء بقههي وقههد ذلهك، في ناقشه الحديِّد أبي ابن أقول: إن
هذا. على مؤاخذته

هههو بما الشيء يِّشبه أن التشبيه بلغة من أن ادعى الذي أن وهو
الفههرع غلبة تبطل هذا وأقول: فعلى معه أبحث وأعظم، منه أكبر
قهوله: مثل في الرمة ذي مثل ونخطىء التشبيه، في الصل على

 الحنادس المظلمات ألبسته إذا  قطعته العذارى كأوراك ورمٍل
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أوراك لن وأحقههر، منههها أقههل هههو بمهها الرمههل كثبههان شههبه فههإنه
بههن محمد بكر أبي قول مثل نستحسن الكثبان. ول دون العذارى
هاشم.

 المترجرج الزئبق مثل وسناه  تخاله السماء وسط والمشتري

ٍر مسمار ٍر تب ّكهبهتهه أصف ٍم في  ر   فيروزج من والفّص خات

والمسمار. الفص من أكبر والمشتري السماء كرة فإن

قزل:  ابن قول ول

 طهاره لهديِّه وهالتهه يِّبدو  مطرٌب فيه البدر كأّن فصٌل

 أوتهاره الحيا صوب وكأنما  مذهٌب جنٌك الغيم قوس وكأّن

من بشيء يِّشبه ل العلوي العالم في كان ما كثير. وكل هذا ومثل
الذابل، بالنرجس الثريِّا تشبه كما وأقل، أحقر لنه الرضي العالم

بهالمرآة، والشهمس بالسهيف، والهبرق والنعهل، بهالقلمه والهلل
من هو ما وجميع العروس، بأذيِّال قزحا وقوس بالسراج، والنجوم

هههذا علههى بليغهها يِّكههون فل كههان وإن تشههبيهه، يِّجههوز ل البههاب هذا
فقههد الحصههون، الحسههن. وأمهها لبههاب سههد هههذا التقريِّر. وهيهههات

يِّقول:  حيث الغزي منهم بالنامل، الشعراء شبهها

ّد ّلة مهن نازل البسيطة س  الهوادي قهرار إلى الشّم جبل  ال قه

ٍم في  خنصرا المبارك الحصن غدا حتى ٍة مهن خات  وجهواد بهههم

منههه تقههدم: فنزلنهها فصههل في فقال ذلك، الثير ابن استعمل وقد
بالصبع. الخاتم استدارة به واستدرنا ومسمع، بمرأى

فقال:  بالعين قزل ابن وشبهها

 الصهوار وجفونها شرفاتها  فهدبها لكالعيون الحصون إّن

 الشفهار هم لها والحافظون  حولها الخنادق محاجرها وكذا

وهههي نجههم قلعههة الفاضههل: ونزلنهها القاضههي قول مثل يِّعيب ومن
عمامههة، الغمامههة لها وهامة عقاب، في وعقاب سحاب، في نجم

قلمة. لها الهلل كأن الصيل خضبها إذا وأنملة

علههى الطعههن وهل عنه، القول كف إل يِّناظره لمجادل يِّنبغي فما
العنقود. إلى يِّصل لم من قول إل هذا
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  ويِّغريِّني عندي ويِّمدحكم به  محاسنكهم يِّبدي عائبكم كأّن

ظهههر، لمهها حسههنها بهههر الههتي اللفههاظ هههذه مثل عاب أنه ويِّكفيه
قمر. وجهها من ضاحية كل وفي وغدت

خفاجة:  ابن قول يِّشبه الفاضل وقول

ٍر خضر في  معّمم بالغمام طودس رأس أو  موّشٍح بالراك غو

فههي تعههالى اللههه رحمههه محمههود الههديِّن شهاب شيخنا إنشاء ومن
وسههما بههالغيوم، وتقرطههق بالنجوم تقرط قد حصن: حصن وصف
إذا الشههمس تخههال التخههوم، فههي أصههله ورسهها السماء إلى فرعه
ذبالههة أنه السهى إلى سها من ويِّظن أبراجه، في تتنقل أنها علت
السههماء نسههر غيههر الطيههر مسههمى مههن يِّعلههوه ل سههراجه، فههي

والمقههل الشههمس عيههن غيههر بروجه متبرجات يِّرمق ول ومرزمه،
تتهيههب شهامخ كههل الجبههال مههن وحههوله أنجمههه، مههن تطرف التي

ع الجو عقاب فهي تهوقلت إذا حسهرى الريِّهاحا وتقهف عقهابه، قط
المحههاجر، مههن دونههه مهها سههلوك رمقتههه إذا العيون تخاف هضابه،
القلههوب تبلههغ حههتى يِّبلغههها ل ثههم إليه الترقي صورة الفكر ويِّخيل

إل الشهههور منههها تعلههم ل خنههادق الوديِّههة مههن وحههوله الحنههاجر،
بأوصافها. إل الهلة فيه تعرف ول بأنصافها

:  حصنا يِّصف الشقري كعب قال

ّلقٌة   سحابها عنها زال صيٍف غمامة  كهأنههها السمهاء دون مح

 وعقابهها نسرها إل الطير ول  العل شماريِّخها الروى يِّبلغ فل

ّوفت ول ّ نبحت ول  أهلهها ولدان بالذئب خ ّنجوم إل  كلبههها ال

والخالديِّان: 

ٍة ّيوق عانق وقلع  أعالهيهها الجوزا منطقة وجاز  أسفهلههها الع

ّوطأ أرضا  بها الغمام كان إذ القطر يِّعرف ل  سواسهيهها قطريِّه ت

 عزاليهها تهمي أن قبل حياضها  ساكنهها خاض لحت الغمامة إذا

ّد  مجاريِّهها في يِّجري كان أنه لو  مرقهبههها الفلك أنجم من يِّع

ٍز شامٍخ ذرى على ٌء وهو به كبرا  امتلت قد وع  نهيهها بها مملو

خوافيها في تخفى فهي دونها من  حهائمٌة الهجهو عقاب عقاٌب له
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ًا وقال ذلك:  في أيِّض

ومركبها العالي بمدقبها  يِّرونههها مهن على تاهت قد وحلقاء
 الهصهعهب

الهشهههب بأنجهمهه عقدا ويِّلبسها  غهمهامهه جهيب الجهو عليها يِّزّر

ٌق سرى ما إذا خلل من العذراء لحت كما  خهللهه مهن بدت بر
 السحهب

ّلى في ويِّقطع  الهدجهى في يِّشرق بالرأي لها سموت وتنهض الج
  الصعب في

الخد ملصوقة وغادرتها  بهالهقهنها الجهيب مهتوكة فأبرزتها
ّتهرب  بهاله

الشعراء أحد أبايات في التشبيه حول مناقشة

الشاعر:  قول أورد بعدما التشبيه من الثاني النوع في قال

ّنها ّنهدمهاء علهى يِّجلوها قام إذ  كهأسههها حهامهل وكأّن وكأ  اله

ّقط رقصت الّضحى شمس ّدجى بدر  وجهها فن بكواكهب ال
 الهجهوزاء

الحبههب وشههبه بالشههمس، الخمههر وشههبه بالبدر، الساقي شبه إنه
بالكواكب. فوقها الذي

ول السههاقي، يِّشههبه لههم وهو بثلثة، ثلثة شبه أنه ادعى أقول: قد
شههبه أنهه تههوهم الشاعر أن على تشبيهه، على يِّدل ما البيتين في

ه. فهي اللهه رحمهه الثيهر ابهن وقلهده يِّهذكره، ولهم الساقي وهم
البدر فنقطها رقصت شمس كأنها حببها في الخمر ومعناهما: أن

ذكههر المزج. وحسن عند اضطرابها عن برقصها وكنى بالكواكب،
في ل العين، رأي في أكبرها وهو الكواكب، يِّصاحب لنه هنا البدر

تصههرف الكههواكب لههه يِّكون أن فحسن الهيئة، في فكر إذا العقل
السههتطراد، طريِّههق على أمر هنا البدر بها. وذكر الشمس لينقط

فحسههن عنه، صدر فاعل إلى فعله يِّسند أن أراد النقوط، ذكر لما
كمهها الصههل، فههي المعنى تم الكلم من حذف البدر. ولو يِّذكر أن
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بههالكواكب. والشههاعر فنقطههت رقصههت شمس الخمر يِّقال: كأن
كأسها. حامل وكأن قوله: وكأنها في للساقي التشبيه أداة أثبت

وكلهمهها مقلد، الثير وابن واهم، فالشاعر به، بمشبه له يِّأت ولم
بالبههدر، السههاقي بتشههبيه جههرت قههد العههادة لن البلههد، بههذكر اغتر

الشاعر:  بالشمس. كقول والخمر

ٍم بنهت إسقنيها ّتقت  كهر ًا ع ًا عشر   وخمس

 شمسها يِّحمل قمٌر  علهينها يِّجلوها بات

الخر:  وقول

ًا يِّديِّر كالهلل وساٍق ّندمان على  شمسه   الهلل مثل في ال

الرومي:  ابن وقول

ٍم بين والكأس أبصرته  خهمهس أنامٍل وبين منه  فه

ّنها ّبل قمٌر  شهاربههها وكأّن فكأ   الشمس عارض يِّق

يِّطوف أو بدر يِّديِّرها لقال: شمس الساقي شبه الشاعر كان ولو
ولعههل الدب، أهههل بيههن مشهههوران البيتههان يِّحملها. وهذان أو بها

أدلههة أدخههل الشههاعر أقههول: لن النقههد. ومهها لهههذا تفطن ما أحدا
الليههل هههو واحههد بمشههبه وأتههى وأسيافهم النقع مثار على التشبيه

لواحههق مههن فهههي لليههل، الصفة موضع في كواكبه وقوله: تهاوى
الليل.

لكههان الصههبح، ووشههاه البرق ورقمه كواكبه، تهاوى قال: ليل ولو
بههاثنين اثنيههن تشبيه باب من كان إل. ولو ليس به مشبها ذلك كل

القيس:  امرؤ قال تتهاوى. كما وكواكب لقال: ليل

ّناب وكرها لدى  ويِّابهسها رطبها الطير قلوب كأّن والحشف الع
  البالي

عن مجردة بدعوى ليس النظر محك على ثابت ذكرته الذي وهذا
برد. وهو:  بن بشار بيت هو بيت والبرهان. وللعكوك الدليل

ّو كأّن   كواكب عن أسفرت ليٍل سماوة  حولهه والبيض النقع سم

ميلة:  قاضي ابن قول أحسن وما

 النيل سناها من فأشرق ليل  نديِّرها الفرات على ونحن بتنا
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 أصيل النديِّم وفم ضحى فينا  مديِّرهها وكف شمٌس وكأنها

قههول تعههالى الله رحمه الثير ابن أوردهما اللذيِّن بالبيتين وذكرت
مجدور:  في السراج ابن

ّدر قمٌر لي   هموم وزادت حسنا فزاده  اكتسهى لما ج

ّنى كأنه ّفطته  الّضحى لشمس غ  بالنهجهوم طربا فن

قال:  فإنه هذا، من مناسبة أكثر العاص يِّزيِّد أبي وقول

ّده فوق رأى أن  فيه لم الذي الحاسد عابه ّيِّا خ   جدر

ٍم كبدر وجهه إنما  الثريِّا عليه برقعا جعلوا  تهمها

الشههمس. مههع تههرى فل النجههوم وأمهها البدر، مع ترى قد الثريِّا لن
مههن فههإن بههالنجوم، طربا قال: نقطته فيه: ولهذا يِّقال أن ويِّمكن

وفارقه. عنه بان فقد بشيء نقط

ًا ويِّمكن ًا الثير ابن أوردهما اللذيِّن للبيتين التأويِّل أيِّض ولكنه أيِّض
بعيد.

الثير ابان إنشاء من التشبه من نماذج مناقشة

ديِّههوان إلههى كتههاب جملة من كتبته ما ذلك التشبيه: ومن في قال
بههه عكا. فقلت: وأحاط على الكافر العدو نزول فيه أذكر الخلفة

علهى الظلمهاء نههزول عليهه ونههزل بهالثغور، الشههفاه إحاطة العدو
النور.

بههالثغور، تحيههط ل الشههفاه لن مبالغههة، ذلههك فههي أقههول: ليههس
كالدائرة جانب، كل من المحوط على المحيط اشتمال والحاطة
بالسههواد. أمهها العيههن وبياض الرض، بكرة الماء وعنصر بالنقطة،
محيطة. ل ساترة هي فإنما الشفاه

أحههاطت تعههالى: وقههد الله رحمه الحريِّري قول ذلك في والكامل
وقههول بههالثمر. والكمههام بههالقمر الهالههة إحاطههة الزمر، أخلط به

ًا الفاضههل: وأبقههاه القاضههي ًا بقههاء أيِّههاديِّه وجعههل للعوائههد، خارقهه
هههي إنمهها كههذلك، الشههفاه وليست القلئد إطافة بالعناق مطيفة

الباطن. دون الظاهر تستر
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الكفههار نسههبة مههن بههه، بههأس ل النور، على الظلماء وقوله: نزول
أيِّههدي فههي كههان لكههونه النههور إلههى عكهها ثغههر ونسههبة الظلم، إلى

المؤمنين.

فههي كتههاب مههن تعالى الله رحمه الفاضل القاضي قول أحلى وما
الطيههف، هجههوم عليههها وهجههم طبريِّههة الخههادم طبريِّة: وصبح فتح

بالسيف. عذرتها وافتض

الخههوان بعهض إلههى كتاب من فصل في ذكرته ما ذلك قال: ومن
الحههبيب بنظههر إل وانقباضههه، وروده فههي كتابه شبهت فقلت: وما

وألههم وقعههه ألههم فههي كالسهههم المريِّههن وكل وإعراضه إقباله إلى
وقطعه. وصله حالتي في صبابته اشتهرت من والمشوق نزعهن

..........  الشاعر قول من مأخوذ أقول: هذا

  أليم ونزعه، النصال وقع  أعرضت هي وإن نظرت إن ويِّله

للبحتري بايت في التشبيه باراعة

البحتري:  قول أورد وقد قال

  بكوكب الّرجال على يِّكّر قمرا  فتخالهه الوغى ظلم في وتراه

العجههاج شههبه فههإنه أشههياء، بثلثههة أشههياء ثلثههة التشههبيه هذا وفي
الحسن من بالكوكب. وهذا والسنان بالقمر، والممدوحا بالظلمة،

النادر.

الشاعر: وكأنها قول في قوله من تقدم ما أنموذج من أقول: هذا
كأسها... البيتين.   حامل وكأن

البحههتري، دون بههالوهم هههو انفههرد وهنا فقلده، الشاعر وهم هناك
الرجههال على كر إذا الحرب عجاج في قال: وتراه ما البحتري لن

منههه يِّفهم البيت كان ولو بكوكب، الظلم في يِّجول قمرا برمحه،
تشههبيه غيههر الههبيت في وليس بثلثة، ثلثة تشبيه كان المعنى، هذا

ًا. فتخاله الوغى ظلم في قال: تراه لنه واحد قمر

علههى قههوله: يِّكههر الههبيت. وأمهها عليههه بنههي الههذي المعنههى هو هذا
موضههع في الجملة أن ترى أل القمر لواحق فمن بكوكب، الرجال
لقمر. صفة أنها على النصب
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بههالظلم، العجههاج شههبه البحههتري أن ادعههى أنههه العجيههب ومههن
ًا. ولههو نفسههه العجاج جعل والبحتري فههي الظلم ذكههر أتههى ظلمهه

والكههوكب، القمههر بيههن وانههدرج به المشبه في لدخل البيت، عجز
المشبه. أصل في ذكره جاء وإنما

عباد:  بن المعتمد قول أحسن وما

ّنعت  دارعا الوغى اقتحمت ولما  بالمغهفهر وجهك وق

ّياك حسبنا  العنهبهر من سحاٌب عليها  الضحى شمس مح

الزقاق. ابن وقول

الحديِّد درع في يِّختال  الوغى غشي وقد شاهده كنت لو
 المسبهل

 بهجهدول العداة دم يِّريِّق بحرا  بهكهفهه والحسهام منه لرأيِّت

الغزي:  وقول

ّطعن سلب وقد ّنة ال ّبات في فعصفر  لونههها الس أزرقا كان ما الل

ٍر بين تجري جداول  كهأنههها السابغات في وأسيافنا ّتهقها زه  تف

ًا وقوله :  أيِّض

ٍة من رعت وكم  والحمهالهق الظبى إل فوارسها  من تبين ل ملوم

ّنجيع تخوض الشقهائق الغديِّر حول نبتت كما  دلصه تحت احمّر ال

الطيب:  أبي قول من مأخوذ وهذا

ّود   العلئق جنوب ترفع لم الهام إذا  خهيلهه الحّب تقضم ل أن تع

ّدم من  ومهاؤهها إل الغدران ترد ول  الّشقائق تحت كالريِّحان ال

النوع:  هذا في أنا قلته ومما

 شقهيق في بنفسٌج هذا قلت  جراحٍا في مضت إذا وسيوٍف

 والعهقهيق النقا بين ودماها  ظباها من روحه الجسم يِّنشد

أبههي فقههول الثيههر، ابههن أورده الههذي البحههتري قول يِّشبه ما وأما
أظن:  فيما فراس

 جهّرار عسكٌر لخوفك فيها  وقلوبههم غانما عنهم وقفلت

ّغرار الكوكب الصباحا قبل  أتى كما الّسنان يِّقدمك وأتيت   ال
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الطيب:  أبي قول الباردة التشبيهات قال: ومن

 الغهصهان في النارنج فكأنه  القاني النجيع الورق على وجرى

التي المتنبي سقطات من وهو هذا، في معذور إنه أقول: لعمري
بقوله:  افتتحها التي القصيدة تلك من البيت وهذا فيها، يِّنحط

  الثاني المحّل وهي أوٌل هو  الشجعان شجاعة قبل الرأي

الخمسة. البيات

مههع والمثههال الحكههم مههن أتبعههه ومهها الفتتههاحا، هههذا إلههى فههانظر
قوله:  مثل القصيدة هذه وفي والبلغة الفصاحة

فهي الطعهن غير هيجاء  ال في والطعن والوغى اللعب وتوهموا
 الهمهيدان

المنهزم:  العدو يِّصف ومنها

ٍد  مفّصل السحاب مطر يِّغشاهم ّن ّقهٍف بمه  وسهنهان ومثه

الثير:  ابن أورده الذي البيت وقبل

ّودت قد  الهغهربهان مسفة فيه فكأّن  شعورهم الجبال شجر س

أبههي معنههى المخزومههي بكههر أبههي بههن المطههرف أبههو عكس ولما
قال:  . فإنه حسنا جاء نهر في نارنجة تشبيه في الطيب

ٍر  كالرقم يِّنساب أزرٍق من  حهسهنهه أّرقني ومنظ

 كالعهنهدم حمراء طافيًة  نهارنهجًة يِّحمل أبصرته

  ترتمي به وهي انبرت لّما  متنهه الصبا ريِّح ودّرجت

ٌة وفيه هّز  مصلتها وغًى سيف فخلته  دم مهن قطر

ذلك:  في فتحون ابن وقال

ّوج وعجاجه به تطفو  نارنهجٌة صفائه فوق والماء  يِّتمه

ّنههها الديِّم قانية حمراء ّهج كوكٌب المجّرة وسط  كأ   يِّتو

فأطال. أربعة في المطرف وأبو بيتين، في بالمعنى فأتى

اللهه رحمههه عيههاض القاضههي قههول المطههرف، أبههي بقول وذكرت
تعالى: 

ّنما ّدت وقد  وخهامهاتهه الزرع كأ   الريِّاحا أيِّدي فيه تب

)135(



ّنعمان شقائق  مهههزومًة تجفل كتائب   جراحا فيها ال

الثير ابان إنشاء من آخر نموذج مناقشة

تكلههم بعههدما اللتفات، في الرابع النوع من الول القسم في قال
الغيبههة، إلى الخطاب من اللتفات من الفاتحة سورة في ما على

المعههاني هههذه وتناسههب الموضع، هذا إلى ذلك: فانظر من وفرغ
صههافحة قربههها مههع والفهههام تطؤههها تكههاد القدام التي الشريِّفة،

عنها.

غامضههه. وإيِّضههاحا الكريِّم القرآن أسرار ذكر بعد يِّقال أقول: أكذا
تطؤها القدام تكاد بقوله وتأدبه الشريِّفة قوله: المعاني أفاد وما

الشههريِّفة المعههاني هههذه إلههى قال: فههانظر لو أن الحسن ! وكان
لهية. أو ضيائها إدراك عن والبصائر ضاحية، شموسها غدت كيف

الجيههد عاطلههة والذهان المفارق، على تقع تيجانها يِّقول: تكاد أن
المتناسق. درها من

اليات باعض في اللتفات

الّسههماء إلههى اسههتوى تعالى: "ثّم قوله ذكر وقد اللتفات في قال
قههوله فههي الخطههاب إلههى الغيبة عن عدل ُدخان" اليِّة. إنما وهي

ّنهها ّيِّ َء تعههالى: "وز ّدنيا" لن الّسههما غيههر النههاس مههن طائفههة الهه
وأنههها الههدنيا، سههماء فههي ليسههت النجوم أن يِّعتقدون المتشرعين

عهن عهدل هنها، إلهى الكلم صهار . فلمها رجومها ول حفظا ليست
في البلغة مهمات من مهم لنه نفسه خطاب إلى الغائب خطاب

بطلنه. المعتقديِّن المكذبة الفرقة تكذيِّب وفيه العتقاد،

ًا، وليسههت الدنيا سماء في ليست أنها اعتقادهم أقول: إن رجومهه
دون بالههذات مههوجب تعالى الله وأن العالم، قدم اعتقاد على نوع

المختار. والفاعل العالم حدوث

يِّههومين، فههي السههماوات خلق في الفعل فإضافة قرره، ما وعلى
إخبههارا تكههون أن مههن أولى يِّكون المتكلم، إلى فيها أمرها ووحي

بههالفرع، العنايِّههة مههن أولى بالصل والعنايِّة الصل، لنه غيره، عن
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لمهها أولى هذا كان ولو يِّنعكس، ول الفرع ثبت الصل ثبت إذا لنه
الثير. لبن تظهر لم لحكمة عنه عدل قد ولكنه عنه، عدل

النحو اقحاما

هههذا فههي قيههل الضميريِّن: ولربمهها توكيد في الرابع النوع في قال
إلهى حاجهة فهأي النحهو كتهب فهي مهذكورة الضمائر الموضع: إن

هههذا لن ذكرتههه، مهها يِّههذكرون ل النحههاة أن يِّعلههم ? ولم هنا ذكرها
يِّههذكرون وإنمهها إليههه، يِّعرضههون ل وأولئههك وبلغة، بفصاحة يِّختص

يِّتجههاوزون ول كذا والمتصل كذا منها المنفصل وأن الضمائر، عدد
المههر عههن خارجهها أمههرا النههوع هههذا في أوردت فقد أنا ذلك. وأما

النحوي.

وأبههي مثل: الرماني وبيان، معان غالبه المتقدمين نحو أقول: إن
الن هههو مهها وأكههثر زمههانهم، تههأخر على جني وابن الفارسي علي

أتههى لمهها ولكههن القههوم، كتههب في مذكور المعاني علم في مدون
ليسههت الههتي النكههت هههذه جههرد الجرجههاني، القههاهر عبههد المههام
قائمهها علمها صهار ورتبههها، وبوبهها ودونههها وجمعهها بد، ول بإعراب
البواب. لهم تفتحت وغيره كالسكاكي بعده الناس وتنبه برأسه،

فههي الكلم علههى يِّقههدر ل النحههو، من متمكنا يِّكن لم من إن ولهذا
فههي لههه تيسههر بههالنحو عارفا كان لما الزمخشري أن ترى هذا. أل
فههي والنظههر العههراب علههى وباقتداره لغيره، تيسر ل ما تفسيره
عنههها وأجاب الشكالت، تلك أورد أحكامها وتعليل العربية أسرار

فنههي ودربه وتبحر ومهر استطال وبالنحو المرقصة، الجوبة بتلك
فههي الديِّن فخر المام إن لذلك. حتى نبهته التي هي والنثر النظم

جههاء فههإذا لحههد، مقلد غير العلوم سائر في تكلم إذا تراه تفسيره
محمههود وقههال: قههال ذلههك فههي الزمخشههري قلد والبيان المعاني

نظههر العلماء: مههن قال الكشاف. ولهذا صاحب وقال الخوارزمي
معتزليا صار الديِّن، وأصول بالعربية عارفا يِّكن ولم الكشاف في

الفقهههاء بههالفقه. فههإن إل والبيههان المعههاني علههم وضع أشبه وما ،
رضههي حنيفههة أبههو جههاء فلما محدثين كانوا إنما التابعين في قديِّما

حههديِّث فيه يِّبلغه لم ما وقاس قواعده، وقرر الفقه دون عنه الله
فيههه ومههدوا بعههده مههن النههاس وجههاء الحههديِّث، فيههه ورد مهها علههى
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م بههذا الفقههاء البهواب. وانفهرد لهم وفتحت الطناب، عهن العل
وتركههوا والسههتنباط الحكههام بمعرفههة الفقهاء واختص المحدثين،

سههقيمها مههن وصههحيحها رجههاله وأسههماء الحههديِّث طههرق معرفههة
المحههدثين. الفقهههاء من فلن يِّقولون، تسمعهم للمحدثين. ولهذا

إلههى الحههديِّث. وانظههر بفههن لقيههامهم تميههزوا إنما الفقهاء وأعيان
حنبههل بن وأحمد ومالك حنيفة وأبي الشافعي مثل المذاهب أئمة

المسههيب بههن وسههعيد والوزاعههي والثههوري الظههاهري داود وأبههي
المحدثين. كبار من تجدهم عنهم الله رضي

فههي كههان أنهه وتههدويِّنه الفقهه حنيفههة أبههي وضهع سبب ويِّقال: إن
صههورة، لههها وداعة صاحبه وأودعا الحمام إلى حضرا اثنان عصره
وراحا وأخههذها الوداعههة وطلههب خرج أحدهما إن الحمام. ثم ودخل

لههه: إن فقههال الحمههامي مههن طلبههها الخههر خرج سبيله. فلما في
وشههكاه الزمههان ذلك في الحكام إلى فراحا وأخذها، خرج صاحبك

فرطت، له: أنت وقالوا الحاضر للغريِّم بها بالقيام فألزموه إليهم
، معهها أودعاك كما معا إليهما إل الوداعة تدفع ل أن الواجب وكان
حنيفههة أبههو يِّصههنع. فلقيههه مهها يِّدري ل حيرة في الرجل ذلك فبقي

بقضههيته، فههأخبره والحيههرة، الفكههرة مههن رآه لما حاله عن فسأله
لدفع صاحبك لي فأحضر عندي، المال لغريِّمك: إن له: قل فقال

ذلههك غريِّمههك. فكههان علههى حصههلت بههه أتههى فإذا إليكما، الوداعة
الورطة. تلك من الحمامي خلص سبب

المسههألة وكههانت الفقههه، تههدويِّن فههي حنيفههة أبههو أخههذ ذلههك وعند
بههه يِّقههوم كان إنما الفقه، أصول وضعه. وكذلك ما أول المذكورة
الحكههم اسههتنباط فههي العلههوم من إليه يِّحتاج بما العارف المجتهد

المحكههم فههي بههها يِّنظههر قههوة عنههده ويِّكههون والحههديِّث، اليِّههة من
وصههحة والمجههاز، والحقيقههة والمنسههوخ، والناسههخ والمتشههابه،

الخر على الحديِّثين أحد وترجيح رواته، وثقة ضعفه، من الحديِّث
القيهاس إلههى ويِّسههتند القواعههد يِّوافههق بمها الصحة في تساويِّا إذا

رحمههه الشافعي فجاء جمة، علوم إلى يِّحتاج هذا ومثل الشرعي،
فههي مفرقهها منههه كههان مهها وجمههع الفقههه أصههول ووضع تعالى الله

والمههترادف، والمتبههايِّن المشههترك معرفههة فههي اللغههة من العلوم
والكنايِّة. والستعارة والمجاز، والحقيقة
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المتصههل والسههتثناء والجههزاء، الشههرط معرفههة فههي النحههو ومههن
والههذي يِّرتههب، ل الههذي والعطههف المرتههب والعطههف والمنقطههع،

يِّنقسم وما معانيها واختلف الجر وحروف للتراخي، والذي للفور
ذلك. وغير المبهمة والسماء أنواعه، إلى حرف كل

واللههتزام، والتضههمن المطابقههة دللههة معرفههة فههي المنطق ومن
العههام، والعههرض والخاصههة والفصههل والنههوع، الجنههس ومعرفههة

إليههه يِّحتههاج مما ذلك وغير المنتج، والقياس والنتيجة والمقدمتين
مههن إليههه يِّحتههاج ومهها المغههالط، ومعرفة الجدل قواعد من الفقيه

عفه الحهديِّث صهحة معرفهة ذلهك. وجعلهه غيهر إلهى وحسهنه وض
أجههزاؤه كههانت وإن برأسههه قائما علما تعالى الله رحمه الشافعي

أمكههن ما فيه وزادوا بعده جاؤوا الناس إن العلوم. ثم في مفرقة
وجعل ودون النحو من انتزع والبيان، المعاني علم ذلك. فكذا من
برأسه. قائما فنا

الضميرين توكيد حول

فنقههول: إذا أطرافههه ويِّجمههع يِّحصههره قههول ذلك في قال: ولنقدم
توكيههد فههي بالخيههار فأنت النفوس، في ثابتا معلوما المقصود كان
فيههه يِّشههك ممهها وهههو معلههوم غيههر كان وإذا بالخر الضميريِّن أحد

لتقههرره الدللههة فههي بالخر الضميريِّن أحد توكد أن حينئذ فالولى
أن إّمهها ُموسههى يِّهها تعالى: "قههالوا قوله ذلك من جاء وتثبته. فمما

إقي إقين" فإن َنحُن نكوَن َأْن وإّما ُتل ْل قبل لللقاء السحرة إرادة الُم
أنفسهم في بما يِّصرحوا لم ولنهم عنده، معلومة تكن لم موسى
ذلك. على الكلم في وطول

من جزء والبيان المعاني أن من أنا قررته ما فائدة أقول: ظهرت
عشههواء. قائلهمهها خبههط النحويِّههة، القواعههد عههن خرجا وإذا النحو،

كان إذا المعنى أن له التي القاعدة في قرر أنه ذلك على والدليل
بههالخر الضههميريِّن أحههد تأكيههد فههي مخيههر فههأنت النفس، في ثابتا

ومههن التكرار، هو التأكيد فإن الطلق، على القاعدة هذه وليست
زيِّدا زيِّدا مثل: ضربت بدونه المعنى يِّتم أن التكرار أعني شرطه

هههذه الجواد. فكل هو وهو الفاضل، أنت وأنت زيِّد، زيِّد وجاءني ،
بدونه. يِّتم المعنى لن فيها التأكيد حذف يِّجوز الصور
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يِّهها تعالى: "وقلنهها كقوله حذفه، يِّجوز ول يِّتكرر الضمير وجدنا وقد
ُكن آدم ّنة". وقوله وزوُجك أنت اس ّبك أنَت تعالى: "فاذهْب الج ور

إتل"، يِّتحمههل كلههها واسههكن واقعههد نحههو: قههم المههر أفعال لن َفقا
أنههت، واسههكن أنههت، التقههديِّر: قههم لن إظهاره، يِّجوز ول الضمير

مههن تركبههت لنههها كلم بأنههها المههر أفعال على النحاة حكم ولهذا
وفاعل. فعل

رحمههه الحههاجب بههن الديِّن جمال الشيخ على أوردوا أنهم ترى أل
الضههمائر مفههرد، لمعنههى وضههع لفههظ قوله: الكلمة في تعالى الله

ًا المر أفعال في المستكنة يِّلفههظ ولههم كلمههات وقالوا: هي جميع
اللههه رحمه مالك بن محمد الديِّن بدر الشيخ إن اللسان. حتى بها

من بالقوة بقوله فاحترز الفعل أو بالقوة لفظ قال: الكلمة تعالى
بعضهههم فسههر ولهههذا المههر، أفعههال تتحملههها الههتي الضههمائر مثل

يِّخلههص حتى حكمه في أو اللسان يِّطرحه ما فقال: اللفظ اللفظ
الحاجب. ابن حد

أنههت" تعههالى: "اسههكن قههوله فههي أنههت فأقول: إن هذا تقرر وإذا
وتقههديِّره: اسههكن، فههي المسههتكن الضههمير غيههر بههارز آخههر ضمير
الضههمير يِّحههذف أن يِّجههوز فل ذلههك وزوجك. ومع أنت أنت اسكن

المسههتتر، الضههمير علههى زوجك عطف يِّجوز ل لنه هنا ها الظاهر
بخلف بالفعهل. وههذا ههو مها إلهى بالنسهبة بهالقوة هو ما لضعف

إإّمهها قوله صههاحب أن الُملقيههن". فثبههت نحههُن نكههون أن تعالى: "و
يِّقوله. ما يِّدر لم النحو، يِّعرف لم إذا المعاني

التوكيد، في يِّتكلم إنما فيقال: إنه له ويِّعتذر عنه يِّجاب أن ويِّمكن
التوكيههد، بههاب مههن هههو وزوُجك" ليس أنَت تعالى: "اسكن وقوله

المضههمر علههى العطف في الجواز عدم وهو آخر لمر به أتى إنما
التوكيد. غير وهذا المستكن،

إلههى تحتههاج سادة، غير مدخولة عبارة فهي حال، كل قلت: وعلى
فههإن قررههها، الههتي قاعههدته علههى ورد وإل هههذا، مثههل يِّخههرج قيههد

موهمة. غير محكمة تكون أن إلى تحتاج القواعد

شعره باعض في المتنبي يناقش الثير ابان
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في والخاص النفي، في العام استعمال من الثامن النوع في قال
أبههو جملتهههم مههن ذلههك، الشههعراء مههن كههثير أغفههل الثبات: وقههد

يِّقول:  حيث الطيب

  رجل يِّا حمام يِّا الشرى ليث  يِّا غمهامة يِّا بحر يِّا بدر يِّا

منههه، أعلههى محل إلى محل من كالمرتفع كان ذلك، فعل إذا فإنه
منه. أدنى محل إلى محل من كالمنخفض كان خالفه وإذا

يِّجههب ثههم أولى، به والبتداء الممدوحا اسم فإنه بدر قوله: يِّا فأما
الليههث لن حمام يِّا بحر يِّا غمامة يِّا ليث يِّا رجل بعده: يِّا يِّقول أن

مههن أعظم والبحر الليث من أعظم والغمامة، الرجل، من أعظم
البحر. من أعظم والحمام الغمامة،

وهههو ملخصههه، أذكر كلما وقال الحديِّد، أبي ابن ناقشه أقول: قد
دون وهههو بههالبحر ابتههدأ لنههه صههالحا مقصههدا قصههد المتنههبي أن

ل والنهههر الغههديِّر مثههل وهههو يِّورد الذي هو هنا البحر لن الغمامة،
يِّتفرعهها والغههدران والنهههار كلههي، استقص ذلك فإن الملح، البحر

إلههى منههه وانتقههل الشههرى ليههث فقههال: يِّهها انتقل ثم الغمامة، عن
الليههث. يِّرهههب لههم الحمههام لول لنه الليث، من أعلى لنه الحمام
ليههث، يِّهها قههال ثانيهها الشجاعة ولذكر بحر، يِّا قال أول الجود ولذكر
حههاجتهم من أكثر الجود إلى الناس جمهور حاجة لن الجود وقدم

وهههو الحديِّههد، أبههي ابههن كلم ملخههص هههذا انتهههى، الشجاعة، إلى
وجعههل مقصههده الثيههر ابن على عكس كونه حسن، تأويِّل لعمري
النههاس وغههالب العلههى، إلههى الدنههى مههن النتقال باب من البيت
الثير. ابن طعن كما البيت في طعن

الدنى من النتقال يِّلزمه ل أنه وهو آخر، تأويِّل فيه قلت: وللناس
فيههه ادعههاه الههذي بالمدحا وصفه أراد لنه قصده، فيما العلى إلى

فيمهها أصههدق لههم فههإن بحههر، يِّهها قال ثم اسمه، بدر قبل. وقال: يِّا
حمام فيا أصدق لم فإن ليث، فيا أصدق لم فإن غمامة، فيا أقوله
جمههع رجههل، فيهها أصهدق لم فإن الحياة، أعدائك نفوس تعدم لنك
مهها قوة في ليس التأويِّل هذا أن على ذكرتها، التي الوصاف هذه

حسنه. في ول الحديِّد أبي ابن ذكره

وجههه يِّبين ولم وأعلى البحر من أكبر الحمام أن ادعى الثير وابن
الحيههاة، عههدم عههن عبارة الموت ذلك: لن في أقوله والذي ذلك،
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مههن أعههم والعههدم الغمههر، الكههثير المههاء وجههود عههن عبارة والبحر
قههوله هههذا عليه. ومن ومقدم العتبار بهذا منه أعلى فهو الوجود،

ُد ّلههه تعههالى: "الحمهه َق الههذي إل َلهه إت خ وجعههَل والرَض، الّسههموا
إت ّظلمهها ّنههور". قيههل: إنههه ال لن النههور، علههى الظلمههات قههدم وال

الوجههود. ولههول علههى مقدم والعدم النور، عدم عن عبارة الظلمة
يِّهها بههدر المتنبي: يِّهها قول لكان الكريِّمة، اليِّة هذه في التأويِّل هذا
الباب. هذا من البيت بحر

العلههى، إلههى الدنههى مههن إل يِّنتقههل ل أنههه قههرر من على ويِّشكل
علههى الملئكههة فضههل مههن تمسههك قرروههها الههتي القاعههدة وبهذه
فههي العلههى إلههى الدنههى مههن انتقههل تعالى الله وقال: إن النبياء

ّله عبدا يِّكون أن المسيح يِّستنكف تعالى: "لن قوله الملئكُة ول إل
ّقربون" فإن يِّقههول ول الدنى، إلى العلى من يِّنتقل ل الحكيم الُم

فههي أفكر يِّقول: ل بل الوزيِّر في ول السلطان في أفكر البليغ: ل
السلطان. في ول الوزيِّر

مههن أفضههل النبيههاء أن السههنة، علمههاء إليههه ذهب الذي والصحيح
وأبههي البههاقلني، بكر أبي مثل: القاضي منهم شذ من إل الملئكة

الحليمي. الله عبد

ًا العهداء عيهون في جدودها وقوله: ومثل كلم ههذا ، عجابها شهيئ
فيه. روحا ل الذي كالجسد فارغ

صههعابا إبل المنام وفي ، وإرعابا إرهابا اليقظة في وقوله: وأراهم
السلمي. لشجع المعنى هذا أصل ، عرابا خيل تقود ،

ٍد عم بن يِّا عدوك وعلى   والظلم الصبح رصدان: ضوء  محهمه

ّبهه فإذا ّلت  غهفها وإذا رعهتهه تن  الحهلم سهيوفهك عليه س

رؤيِّههة فههي جههاء الههذي السههجع تضههمينه إل الثانية سجعته زان وما
ذلههك فههي جههاء وما وسلم عليه الله صلى النبي ولد ليلة الموبذان

سطيح. كلم من

القاضههي مماثلههة وأراد السههجعتين، لهههاتين احتفههل الثيههر وابههن
القههدس. ومنههه: ول فتههح في كتبه الذي الكتاب دعاء في الفاضل

ًء الوليههاء إلههى فضله غيوث زالت إلههى وأنههوارا المرابههع إلههى أنههوا
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إلى وخيال المراقب إلى خيل العداء إلى رعبه وبعوث المساجد،
المراقد.

الخصهمين، ههذيِّن بيهن حكهم الوراق هذه على الواقف أيِّها وأنت
الكلمين:  بين الفرق في المر وبيدك

ّق فمن ّقهه التقاء استح ّطه استحّط ومن  فهر   حشه في فح

الفاضل. كلم إلى بي مال هواي كان وإن

قال:  حيث الملك سناء ابن فلله

  الحسنا عشقت إذا علّي ماذا  رأيِّتههها ثم البدر رأيِّت إني

وكثرت السماء، أبواب له تفتحت الذي القدس فتح قال: وهي ثم
وطالمهها السههلم حههق واسههترد الظلمههاء، كههواكب مجده بأحاديِّث

والماء. بالزاد طلبه في الهمم سعت

الههزاد إل معههها يِّكههن لههم إذا تنههاله أن عسههى ومهها هههذه، همم وأي
? ذلك غير فكرة لها ول والماء، الزاد غير مهم لها كان والماء. أما

والسههرى والههدأب والسههلحا والرجههل الخيههل همههها يِّكون ل وهمة
وأنههواع السهههر علههى والصههبر المفههاوز، وقطههع الخطههار، وركوب

تناله.. شيء أي المشاق،

بقبلتههه الثانيههة قبلتههه آنههس أنههه بههه أتههى مهها أحسههن قال: ومن ثم
الولى.

محيههي القاضههي خطبههة فههي ورد مهها هذا، في النادر أقول: المليح
جمعة أول في المنبر على وهو تعالى الله رحمه الزكي ابن الديِّن

وثههاني القبلههتين، أول هههذا القههدس: ومسههجدكم فههي أقيمههت
المسجديِّن... وثالث الحرمين،

ًا ذلهك الكاتب العماد واستعمل ديِّههوان إلهى كتبههه كتههاب فهي أيِّضهه
ًا القدس بفتح الخلفة الصههخرة: فصههافحت ذكههر وقد فقال ، أيِّض
كههان ما والرسالة البهجة من لها وتجدد القدم، موضع منها اليِّدي

الحرمين. ثالث بل المسجديِّن ثاني فهو القدم، في لها

المنعههه، مههن رائههع لبههاس فههي السههلحا مههن برز قد قال: وكان ثم
خدعه. والحرب العيون خدع ما العظم السواد من وأخرج

)143(



وكابد عانى، ما الهوال من عانى ملك مثل عن يِّكتب أقول: أكذا
اسههتنقذ حههتى وعساكره، وماله وأهله وولده نفسه وبذل كابد، ما

الخليفهة إلهى يِّمهت أن يِّريِّهد الفرنهج.. وههو مثل من القدس مثل
كابهدها الهتي الشهدائد ويِّصهف ويِّفخمهه، المهر ويِّعظم اليد، بهذه
ملكههه إلى وانضاف الخليفة، أيِّام في العظيم الفتح هذا صار حتى

والحههرب العظههم بالسههواد قبضههته. ويِّقههال: خههدعهم فههي ودخل
المقام. هذا في بلئق هذا خدعة. ليس

بعههوالي تحمههى ول السههواد، بكههثرة البلد رقاب تمنع قال: وما ثم
الصعاد. بعوالي بل السوار

بكههثرة البلد رقههاب تمنههع قههال: ومهها لههو أن الحسههن أقول: كههان
السداد. وكثرة الرأي ببياض بل السواد،

معارضة في الله رحمه الثير ابن أورده الذي الكتاب هذا أن على
ذلههك سههبب وشههاه. وإنمهها ما وأحسن أنشاه، ما أجل من الفاضل

ونه ه عارضهه ك والتهأني المهلهة مهن محاسهنه وأخهذ معارضهه، ب
ًا، أخههذ أنههه . ولههو مفتحهها وزهههره منقحهها جاء فلهذا مقارضه، درجهه
العمههل فههي وأخذا واحد، مكان في وقعدا درجا الفاضل والقاضي

اقههترحا كما الفسكل، من الحلبة في المجلي لبان مثال، غير على
يِّنظما أن القيرواني شرف وابن رشيق ابن على المعز السلطان

لكههونه ويِّمههدحاه النساء بعض ساق على الذي الدقيق الشعر في
حجههة ذلههك يِّكون أن الضرايِّر. وقال: أريِّد بعض ويِّعيبه يِّستحسنه

الههوقت. فههي ونظمهها منهمهها واحههد كل يِّعيبها. فانفرد من على لها
شرف:  ابن به أتى الذي فكان

ٍة ّي ٍر زيِّنهت وبلقيس ٍر  بهشهعه  الشحهيح يِّهب ما مثل يِّسي

ّد وكّل الخدود زغب حكى ٌق زغب به  خه  مهلهيح فمعشو

  صروحا لها العيون حدق فمن  زجاجها بلقيس صرحا يِّك فإن

رشيق:  ابن به أتى الذي وكان

ٍة يِّعيبهون نصب من تلك من رأى قد كما  بههها رأوا إذ بهلهقهيسهي
  الصرحا

تزغيبهها المرد خدود يِّزيِّد  مها كمهثهل ملحا التزغيب زادها وقد
 مهلهحها
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وقههال: رشيق ابن قول وعاب شرف ابن أبيات المعز فاستحسن
عههاب النههاس بعههض فإن يِّعيبون، بقولك حجًة خصمها أوجدت لقد

حسن. نقد ذلك. وهذا

رؤيِّههة عههن واحههد، بلسههان نطقا كيف الشاعريِّن هذيِّن إلى وانظر
واحدة. وقافية واحد، ومعنى واحدة،

الفتههح فههي الفاضههل القاضههي كتههاب مههن شههيء بإثبههات بههأس ول
ولكههن برمتهمهها، الكتههابين لثبههت الطالهة خههوف المههذكور. ولههول

مكانيهما. من يِّؤخذان

الههديِّوان أيِّههام اللههه تعههالى: أدام اللههه رحمه الفاضل القاضي قال
كههل رأي عههن بههالتوفيق غنيهها جاحههد، بكههل مظفرا زال ول العزيِّز،

مسههتيقظ المحامد، مطلقات اقتناء على المساعي موقوف رائد،
والسههحاب الجههود سههحاب وارد راقههد، جفنهه فههي والسيف النصر
إل يِّلقى ل كان وإن الفضل مساعي متعدد وارد، غير الرض على

وريِّش غوي لسل يِّمضي ل بعزم العدل حكم ماضي واحد، بشكر
ًء الوليههاء إلههى فضههله غيههوث زالههت ول راشههد، المرابههع إلههى أنههوا
إلههى خيل العههداء إلههى رعبههه وبعههوث المسههاجد، إلههى وأنههوارا

المراقد. إلى وخيال المراقب

يِّقههال ل دوام الراهنههة وللنعمة رضى، شكره إعادة في منه: ولله
مصههائرها، أحسههن إلههى السلم أمور صارت وقد مضى، هذا معه
الكههافر ظههل وتقلههص بصههائرها، علههى أهلههها عقائههد اسههتتبت وقد

وقهع الشههرط وقههع فلمها ديِّنهه أههل اللهه صهدق وقهد المبسهوط،
والفههوز وطنههه، فههي الن فهههو غريِّبا السلم كان وقد المشروط،

وأنههوف اللههه أمههر وجههاء ثمنههه، فههي النفههس بههذلت وقد معروضا
اللههه وصههدق نائمههة، والجههال السههيوف وأدلجههت راغمة، الشرك

أن أبانت أنوار له واستطارت ديِّن، كل على ديِّنه إظهار في وعده
عنهههم كههان تراثهها المسلمون واسترد الجبين، جبان عندها الصباحا

طيفهها بههه يِّظفههرون أنهههم يِّصدقوا لم بما يِّقظة منه فظفروا ، آبقا
وخفقههت أقههدامهم، العلههى علههى واسههتقرت ، طارقهها النأي على
بههها وشفيت قبلهم، الصخرة على وتلقت أعلمهم، القصى على
عليها الديِّن قدم غللهم. ولما بالماء تشتفي كما صخرة كانت وإن

عصهمتها ببهت السود الحجر كفؤها وهنأ قلبه، سويِّداء منها عرف
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البنيههان ذلههك بخلع أحرمت أن على الحمد فلله بحربه، الكافر من
البحر ليطهرها كان وما الكفر دعم من قطر ما وطهرها المخيط،

ول العظمههى، بهههذه إل سههعيه يِّسههعى ل الخههادم وكههان المحيههط،
إل يِّسههتظلمه من يِّحارب ول النعمى، لهذه إل البؤس تلك يِّقاسي
بجههواهر وليفههوز العليهها، هههي اللههه وكلمههة مجموعة الكلمة لتكون
خههاطر، خطيههرا طلههب الههدنيا. ومههن من الدنى بالعرض ل الخرة

غامر. غمرة يِّجلي لن سما ومن خاسر، رابحًة صفقًة رام ومن

خلفهههم وسريِّرتهم سرهم ورثوا أنهم جرم ل الخلفاء ذكر لما منه
المنيفههة، وطليعتهههم الشههريِّفة، وبقيتهههم الكههبر، ونجلهم الطهر،
وبيهاض القلهم سهواد السهلم عهدم ل فضهلهم، صهحيفة وعنهوان

الصحيفة.

الغههرب هتف ذاته من نور بدا إن بل بأنواره، يِّهتدي منه: والشرق
أوراق تههواريِّه ل وذكههر السدف، أغساق تكنه ل نور فإنه واره، بأن

الصحف.

نطههف تريِّههق يِّقظتهه وكانت جفنه سيف الكفر: ونام ذكر وقد منه
شههامخة كههانت وطالما رماحه أنوف وجدعت الجفون، من الكرى

الطههاهرة المقدسههة الرض وأصههبحت بههالمنون، راعفههة بههالمنى
الثالث. زعمهم في وكان الواحد المفرد والرب الطامث، وكانت

يِّههد مههن عبههادته بيههت ونقل الحسنه، السيئة مكان الله منه: وبدل
الميمنة. أصحاب إلى المشأمة أصحاب

كههالعراجين، عادت حتى الضراب تقارضها سيوف أهلة منه: فكم
وكههان كالمطههاعين، صههارت حههتى الطعههان تبههادلت قنا أنجم وكم

والسههلم صارخا الصليب وكان ، شهودا والملئكة مشهودا اليوم
. وقودا جهنم لنار الكفار ضلوع وكانت ، مولودا

بالقتههال الظفههر يِّههوم مليهها وفههراره: وكههان القومص ذكر وقد منه
أن مههن خوفهها وطههار كيههف، ولكههن فنجهها بالحتيال، الخذلن ويِّوم

وانتقههل كههذلك، لعههدتهم وكان السيف، وجناحا الرمح منسر يِّلحقه
البلد علههى الخههادم مههر الكسرة مالك. وبعد إلى الموت ملك من

البيضههاء صبغا السوداء العباسية الرايِّة من عليها نشر بما فطواها
أوليائههها، وعزائههم هههي أعههدائها، وقلههوب هههي الخافقههة ، صههنعا
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العذبات بأنامل وأشارت البشر، عينها فتح إذا بأنوارها المستضاء
النصر. وجه إلى

ويِّرفع صلبانا جوامعها من ويِّحط ، إيِّمانا ويِّزرع كفرا منه: ويِّحصد
أهههل ويِّبههوىء مسههاجد، والكنههائس منههابر المذابههح ويِّبههدل ، أذانهها

أهههل وعيههن عينههه ويِّقههر مقاعههد، للقتهال الصلبان أهل بعد القرآن
ٍر عسههكره ومههن منههه النصههر تعلق أن السلم وأن ومجههرور، بجهها

فههي النفههخ يِّههوم إلههى وزيِّاله زلزاله يِّخاف كان ما سور بكل يِّظفر
الصفح.

بارزههها، ثههم لههها وبرز نازلها، ثم إليها ونزل قاتلها، ثم منه: وقبالها
وصههدع الفتههح، بعههدها ارتقههب ضههمًة فضههمها ناجزها، ثم وحاجزها

الصفح. عتق عن الحد عبوديِّة على يِّصبرون ل هم فإذا جمعها

عصههيها الحصههون عقوبههات تتههولى الههتي المنجنيقههات منه: وقههدم
نصههالها، سهامها تفارق ول تضرب التي قسيها لهم وأوتر وحبالها،

وقههدم سههواك، شههرفاتها ثنايِّهها فههي سهههمها فإذا السور فصافحت
علههوه ويِّعلههو الرض إلههى إخلده يِّخلههد المنجنيههق من نسرا النصر
عجاجههها، صههوت وأسههمع أبراجههها، مههرادغ فشههج السههماك، إلههى

للنقههاب وأمكن النظارة، من والحرب السيارة، من السور فأخلى
التراب، من سيرته إلى الحجر يِّعيد وأن النقاب، للحرب يِّسفر أن

بضربه عقده وحل معوله، بأنياب سرده فمضغ الصخر إلى فتقدم
حنينههه الشريِّفة الصخرة وأسمع أنمله، لطافة على الدال الخرق

مههن الحجههارة بعههض وتههبرأ لمقتلههه، ترق كادت أن إلى واستغاثته
مههن وفتههح الرض، يِّههبرحا فلههن موثقهها عليههها الخههراب وأخذ بعض،
فقههال حجههره فههي يِّفههت وأخههذ ، أبوابهها نجاتهم من سد بابا السور
. ترابا كنت ليتني يِّا الكافر

دمنههة بههها عهههده كههان خطههة السههلم البلد: وملههك تسلم في منه
الله أن جرم ل جنان، روضة صارت أن إلى الكفر فخدمها سكان،
وأسخطهم. الحق أهل وأرضى وأهبطهم، منها أخرجهم تعالى

يِّنطههرد ول مههاؤه، يِّطههرد الههذي الرخههام من غريِّب كل منه: وفيها
أن إلههى توسههيعه، في وتفنن تجزيِّعه، في الحديِّد لطف قد للؤه،

عتيههد، نعيههم فيههه الذي كالذهب شديِّد، بأس فيه الذي الحديِّد صار
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وعمدا رقراق، الترخيم بياض من بها كالريِّاض مقاعد إل ترى فما
أوراق. التنبيت من لها كالشجار

ل للسههجوم يِّنفطههرن السههموات وكههادت الخطبههة منههه: وأقيمههت
اللهه إلههى ورفعهت للرجههوم، ل للطههرب تنتههثر والكواكب للوجوم،

النبيههاء قبههور وطهههرت مسههدودة، طريِّقههها وكههانت التوحيد كلمة
التثليههث وكههان الخمههس وأقيمههت مكههدودة، بالنجاسههات وكههانت
يِّعقههدها، الكفههر سههحر وكهان أكهبر بهالله اللسههنة وجهرت يِّقعدها
المنههبر، مههن الشههرف مههوطنه فههي المههؤمنين أميههر باسههم وجهر

فلههو خههافقتيه فههي علماه وخفق بر، بمن بر من ترحيب به فرحب
بجناحيه. لطار سرورا طار

بعد الفرنج وأطماع محتملة، الفتح إلى بالضافة مشقة منه: وكل
ًة يِّدعوا فإن معتزلة، ول مرجئة غير ذلك مههن الخههادم يِّرجههو دعههو
ع، حهتى البلد أطهواق من أيِّديِّهم يِّفكوا ولن تسمع ل أن الله تقط

بمهها ول تتشههخص، اللسههنة غيههر مههن تكههاد ل أخبار البشائر ولهذه
ومبشههرا ، شههارحا فلنهها نفههذ فلههذلك تتلخههص، المشههافهة سههوى
مههن المسههرة جيههش ويِّعرض سياقته، على بالخبر يِّطالع ، صادحا
فلن. ساقته. وهو إلى طليعته

فههي الناصر بخت كان الصخرة: فقد ذكر عند آخر كتاب من وقال
ناصر. بخت سيف من أمضى القدس رد

اللههه رحمههه مطههروحا ابن الديِّن جمال الصاحب أبيات هنا وذكرت
وهي: 

ٌة له القصى المسجد   سائرا مثل فصارت سارت  عهاد

 نهاصهرا له الله يِّبعث أن  مستوطهنها للكفر غدا إذا

ّههره فنهاصهٌر ّههره وناصٌر  أول طه  آخهرا طه

الفاضل:     كلما إلى رجع

فأوثقه، وأغلقه واستهلكه، فملكه البلد بهذا حل الكفر منه: وكان
أميههر زمههان فههي إل يِّجههدها فلههم السههلم مههن مفههاتيحه وضههاعت

للحهرب فنهائه فهي يِّضهرب كهان ومها السهيوف، وههي المهؤمنين
فاسههترجع صههفوف للصههلة مسههجده فههي ضههربت حههتى مصههاف
سههليمان بههها اسههترجع كمهها السههلم خاتم فص هي التي الصخرة
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آخر صارمه خاتمه استرجاع في السلم وكيل وكان خاتمه، قدما
تعالى. الله رحمه الفاضل كلم

ّوره القول أراد ما إذا  قهائٍل كتحهبهير ل بديٌِّه وهذا   شهرا ز

ٍة، بتقليههد القههدس فتههح كتههاب الله رحمه الثير ابن أتبع وقد حسههب
بينها تكون نكتة أثنائه في ول واسطة، عقده في وليس فيه أطال
وعههددها، الحسههبة آداب اسههتوعب لكنههه رابطههة، التعجههب وبيههن
سههردها، لمهها نصههها في وأطال ونضدها سلكه في وصايِّاها ورصع
فل المحاسههن عن عريِّا به وأتى العمل، لطف ل العلم فيه وأظهر

فههي جههزءا يِّكههون بههأن وهههو أمههل، ول المههاهر للمنشىء فيه رغبة
يِّضههم وبأن معدودا، التقاليد في يِّكون بأن منه أحق الحسبة آداب
جملههة فههي يِّكههون بههأن منههه أولههى لههذلك الموضههوعة الكتههب إلى

مسرودا. النشاء

 الزمن تراخي على الدللة في وأثرها لما باعد أن ورود

الههتي أن دخول ذكر وقد التكريِّر، في عشر السابع النوع في قال
الفعهل أن علهى دل الكلم فهي دخلهت إذا أنها وادعى لما بعد ترد
تعههالى: قههوله ومهلههة. وسههاق تههراخ ثههم وأنههه الفور، على يِّكن لم

َء أْن "فلّما ُه البشيُر جا إه على القا ّد َوجه َت بصيرا". فار

وإلههى الجههب فههي ألقههوه منذ إخوته مع يِّوسف قصة في نظر وإذا
وتراخ إبطاء ثم كان أنه وجد السلم، عليه أبيه إلى البشير جاء أن

بههأن جىء لما متطاول، وأمد بعيدة مدة ثم يِّكن لم ولو بعيد، بعيد
ألقههاه البشير جاء اليِّة: فلما تكون كانت الفعل. بل وقبل لما بعد

ليسههت لنههها النحههاة عند توجد ل ورموز دقائق وجهه. وهذه على
شأنهم. من

كيههف تههراه أل ورأيِّههه، بعقلههه المههرء إعجههاب جنايِّة من أقول: هذا
النحههاة يِّفهمه لم بما ظفر بأنه يِّتبجح أخذ ثم ، صوابا الخطأ تصور

عقيههب للتعقيههب هههي التي الفاء هذه إلى نظر ما يِّعلوه: أتراه ول
بههه ذهبههوا تعههالى: "فلمهها قههوله عقيههب وردت وردت. هههل مههاذا

َأجَمعوا إة في يِّجعلوه أْن و َب بواقعههة المتعلقههة الُجّب".. واليِّات َغيا
قههوله عقيههب وردت الدعوى. أو هذه يِّدعي حتى الجب في إلقائه

َهبوا إت أبههي وجههه علههى فألقوه هذا بقميصي تعالى: "اذ بصههيرا يِّههأ
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ْأتوني ُد و إج الله َأْن لول ُيِّوسَف ريَِّح ل إن. قهالوا: ت ّنهدو لفهي إنهك ُتف
إلك ُكم ضل إل إت تعالى: "ولما قوله َأجمعين" إلى بأه إعيُر َفَصل قال ال

َقديِّم. فلّما َأبوهم: إني بيههن تههراخ البشير" اليِّات. فههأي جاء أْن ال
بقدر كله ذلك كان ? إنما المتطاولة والمدة البعيد البعد من هذيِّن

السههلم، عليههه يِّعقوب مقام كنعان، أرض إلى مصر من المسافة
ًا عشر اثني تكون وهي هنهها النحاة: إنها قال ولهذا حولها، وما يِّوم

زائدة.

ًا النوع هذا في قال نواس:  أبي قول أورد وقد أيِّض

ًا بها أقمنا ّترّحل يِّوم له ويِّوما  وثالثها ويِّوما يِّوم   خامس ال

بمثههل يِّههأتي لههه، عجبهها أيِّام. ويِّهها أربعة أقاموا أنهم ذلك من مراده
تلههك ضههمن فههي الفههاحش العههي علههى الدال السخيف البيت هذا

البيات.

أيِّههام، أربعههة أقههاموا أنهم أراد أنه من ادعاه كما المر أقول: ليس
بدليل أيِّام، سبعة كان المقام أن إلى المتأدبين بعض ذهب قد بل
ًا أقام أنه يِّههوم لههه قال: ويِّوما أيِّام. ثم ثلثة فهذه وثالثا ويِّوما يِّوم

الرحيههل. ومهها يِّوم خامسها أخر أربعة الثلثة فزاد خامس الترحل
بههها قههوله: أقمنهها مههن أحسن العبارة هذه أن الذوق صاحب يِّشك

موقع. له ذلك ولكن اللفظ، في أخصر هذا كان وإن ، أسبوعا

إل يِّوجههد لههم لمعنههى ذلك كرر ولكنه أيِّام، أربعة المقام أن سلمنا
ليِّام وصف مقام الحالة هذه في المقام أن وهو التكرار، هذا في

بههها ويِّقههول: أقمنهها جملة غير أفرادا يِّعددها فأخذ لذة، في قطعها
ًا ذهنههه، فههي استحضههرها يِّههوم كل بهيئة كالمتلذذ ويِّوما ويِّوما يِّوم
أمههر وهههذا والمسههرات، اللههذاذات أنههواع مههن فيههها لهههم مههر ومهها

ًا فيقال: واصلني والشر الخير في متعارف يِّههوم فههي يِّوم في يِّوم
ًا وهجرني يِّوم، في قههول هههذا يِّوم. ومن في يِّوم في يِّوم في يِّوم

الصغر:  مروان

ٌد حبذا ويِّا  نجد على والّسلم نجدا الله سقى والبعد النأي على نج

إليها. بالشوق وتحرقا بذكرها، تلذذا ذلك كرر

قال:     حيث المتنبي ولله

ّد عضد بفارس شجاٍع أبا ّناخسرو ولة  ال  شهنشاهها ف
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ًة وإنما  مهعهرفًة تزده لم أساميا ّذ  ذكهرنهاهها له

بعدما العتراض في عشر الثامن النوع في قال العتراض ?حول
 :السعدي المضرب قول أورد

ّون قد أن على  سلمى الحي سراة سألت فلو   زماني بي تل

ّبرها  بهلنهي قد فكٌل وأعدائي  قومهي أحساب بنو لخ

الطائي:  تمام أبي قول ذلك ومن

ّ الشعر من  مطالبي لحظت إن لي الغنى وإّن مديِّحك في إل
 أطوع

فههي منخرطهها يِّجعله حتى تمام أبي قول في رآه شيء أقول: أي
معنههاه حيههث مههن الههبيت أعيههب ل وأنا ?، السعدي المضرب قول
فإنههها ألفاظه تراكيب حيث من أعيبه وإنما الحسن، غايِّة في فإنه
أنههه تههرى أل طلوتههه، وأذهبا المعنى بهجة ضيعا وتأخير تقديِّم بين

فههي إل الشههعر مههن لههي أطههوع الغنههى وهو: وأن تقديِّر إلى يِّحتاج
غايِّههة فههي نفسههه فههي مطههالبي. فههالمعنى لحظههت إن مههدائحك
أو الميههزان، عقههد إل كأنههها مهها واللفههاظ البلغههة، مههن الحسههن
الههبيت هذا أشبه الباذنجان. وما منامات في يِّكون الذي التخطيط

الفرزدق:  بقول إل

ّلكا إل الناس في مثله وما  يِّقاربهه أخوه حّي أمه أبو  مم

الفارض:  بن الديِّن شرف قول تمام أبي قول ومثل

ّفهت نظرة لي بها أراك  بقيًة مني الحّب يِّفني قبل هبي  المتل

منههي الحههب يِّفنههي أن قبل المتلفت نظرة لي فيه: هبي والتقديِّر
بها. أراك بقية

الكناية حول

تعههالى قههوله أورد وقههد الكنايِّههة فههي عشههر التاسههع النوع في قال
إحّب ُدكم "أيِّ إغيبههة جعههل َميتهها" اليِّههة: فأمهها َأخيه لحَم يِّأكَل أْن أح ال
إلنسان كأكل إلنسان لحَم ا إغيبههة لّن المناسههبة، فشههديِّد الخر، ا ال
العههرض وتمزيِّههق أعراضهههم، وتمزيِّههق الناس مثالب ذكُر هي إنما

الحقيقة. على تمزيِّق اللحم أكل لن تغتابه، من لحم لكل مماثل
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تمزيِّههق لنههها النسههان لحههم بأكههل الغيبة مناسبة أن أقول: دعواه
مههن العههرض تمزيِّههق فههإن بواضههحة ليست أكل، والتمزيِّق عرض
بههأمريِّن معقههولين أمريِّههن عههن كنايِّههة وهمهها اللحههم، أكههل بههاب

يِّغتهاب الهذي يِّقهال: لن أن ههذا مثههل في محسوسين. والحسن
علههى فيههها يِّجههب ممهها وغيرههها محرمههات وارتكههاب مثههالب يِّههذكر

أو يِّههد قطهع أو عنهق ضهرب يِّكهون الحد ذلك ولعل الحد، المغتاب
شههيء أشههبه فهههو أجزاء، وتمزيِّق أعضاء تفصيل وذلك ظهر، جلد

قههول تههرى الجسههام. أل مههن الجههزاء يِّفههرق الكههل لن بالكههل،
المعنى:  هذا في أحسنه ما الوراق السراج

ّ  اجتمعا ما قّط شخصين ورّب  فهمها غائٍب هرت على إل

ّ يِّوٌم مّر ما  دمها يِّولغان أو رجاٍل لحم  وعنهدههمها إل

مضمن.

ًا العههرض تمزيِّههق يِّعلههل وبه أنسب، التعليل وهذا قههوله فأمهها أيِّضهه
ويِّنتقههل بيههان، إلههى يِّحتههاج أمههر علههى أحال فإنه العرض، كتمزيِّق
ل أنهها، ذكرتههها الههتي المناسبة هذه وبمثل إليه، الغيبة من السؤال

ذلك. إلى يِّحتاج

مههن ذكههره يِّقبههح بمها المختههص القسهم النهوع: وأمها هذا في قال
فههاحش الكلم فهي عيهب لنههه اسهتعماله يِّحسههن ل فهإنه الكنايِّة،

الشههريِّف قههول منههه جاء فيه. فمما الكنايِّة من المراد لعدم وذلك
امرأة:  يِّرثي الرضي

نصال فغمد نصل تكن لم إن

المههرأة كههون فههي الحسههن غايِّههة فههي فإنها الكنايِّة هذه أقول: أما
تقبههح ول مثلههها بابها في وليس المخصوص العضو ذلك فيها يِّغمد
إلههى بالضههافة قبحههها المعنههى. وإنمهها وتخيههل الصههناعة حيث من

أو ملك أم لنها المرثي، قدر تعظيم مقام المقام كان إن المقام،
فيها يِّسمع أن الدب من ليس أمير. فإنه أخت أو القدر، كبير بنت

علههى عيههب عورتها. كمهها وذكر بفرجها لتعلقها الكنايِّة هذه قريِّبها
الدولة:  سيف أم يِّرثي قوله الطيب أبي

  كمال في ابنك علّي وملك  مسبطّر فوقك العّز رواق
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ممتههد، ويِّقههال: فوقههها السلطان أم يِّذكر أن الدب من ليس فإنه
النساء. عورات ذكر من تأنف الكبار النفوس فإن

فههأراد الفسههاق، مههن جماعههة إليههه أحضههر الولة بعض ويِّقال: إن
وغلظة، قسوة إل عليهم يِّزداد ول عليه يِّقسمون فجعلوا تأديِّبهم،

ثههم الميههر يِّحلههف أكههذا حميههر، يِّهها فقال: تنحوا مخنث فيهم وكان
فقههال: يِّجلههدونه، وهم عليه غضبه فاشتد أمك، بحياة أمير قال: يِّا

قههال: بحيههاة حههتى كذا بحياة كذا بحياة عنقها، بحياة وجهها، بحياة
الحرة. أطلقوهم. إل السرة بعد وليس المير سرتها. فقال

أمه:     يِّرثي كشاجم قول أحسن وما

ُأقسم ّدمع يِّسّح وجفني  مهوتههها عند أبصرتني لو ف على سجل ال
  سجل

ُأعجبت  جهفهنهه الموت يِّأخذ لنصٍل رثيت على يِّنوحا فرٍع من و
 أصل

التهكههم بههاب فههي الرضههي الشههريِّف مههن الكنايِّة هذه تحسن وقد
ذكرههها التي الكنايِّة فقبح الجملة الحسن. وعلى في نهايِّة وتكون

قههول بعههدها أورد قههد أنههه علههى عليههها عرض لمر بل لذاتها ليس
امرأته:  يِّرثي الفرزدق

 البواكهيا عليه أبعث ولم عليه  أنح فلم رزئت قد نصاٍل وجفن

بجمههع مههاتت امههرأة عههن كني وما بابه، في بديِّع حسن وقال: هذا
. شأنا أفخم ول الكنايِّة هذه من أحسن

?  تلك وقبح هذه حسن شيء له: أي فيقال

المعنوية المغالطات حول

كتبتههه مهها المعنويِّة: فمنه المغالطات في العشريِّن النوع في قال
الههبرد فيههه أصههف الههروم بلد إلى دخولي عند كتاب من فصل في

في والدمع خلفه، في الدر يِّعقد أنه البرد هذا صفات والثلج: ومن
بوصههفه، يِّجري أن فأحقه الخاطر قليب إلى تعدى ولربما طرفه،

أنهههار الجبههال ومسههيلت ترض، لم حولية أنها غير شهباء والرض
تخض. لم جامدة أنها غير
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ولهم قهوله: حوليهة فهي الحسهن مكهان يِّصهف أخهذ إنه أقول: ثم
بههه. ولكنههه ويِّستشهههد يِّدونه حتى هذا في حسن كبير ترض. وأي

قههال لههو بههه فكيف لها، يِّخطب أن توريِّة كلمه في وقع إذا معذور
وخمهد خمرهها، جمههد ليلهة البرد: في يِّصف الفاضل القاضي مثل

لههو والشمس قمصها، إلى ازدادت لو البصلة تود يِّوم إلى جمرها،
قرصها. إلى النار جرت

فقال:  الصفار بن الجلل هذا نظم وقد

 قرصها من الوجه تمزق  أنهفهاسهه بهرد قّر ويِّوم

ّد يِّوٌم   قرصها إلى النار جّرت لو  بهرده من الشمس تو

فههي المههاء جمههد ليلة البرد: في كثيرة ليلة في الفاضل كلم ومن
حههتى التشههبيه فههي القاعههدة وانعكسههت متنههها، ثقل حتى لبابيدها

عهنها. كالجبال صار

مطروحا:  ابن الديِّن جمال الصاحب وقال

 سهوداء شهامٌة فهيه تبد لم  أبيضا البسيطة وجه تجد انظر

ّثرى بالثلج فعّم الّسحاب كرم  البهيضهاء اليد له الكريِّم إّن  ال

تميم:  بن محمد الديِّن وقال: مجير

ٍة في  تزل لم بأنك وعدت مذ دنياك ٍة نعم   تنقضي ل وسعاد

ٍه تقابلنا أضحت  أنهها وفاها على الدليل كان  أبيض بوج

ًا الديِّن مجير وقال البرد:  في أيِّض

ٍة ٍة وليل  الصهدور تقابله ل نسيٌم  فيهها هّب قد قر

 الغديِّر ويِّرتعد وافى إذا  منه الّروض يِّقشعّر نسيٌم

نزلههت فقلت: ولقههد كريِّم وصف في ذكرته ما ذلك قال: ومن ثم
بلوعههة أرع لههم فكههأني ولقيته الخلق، أحنفي الصنع، بمهلبي منه

أهل بههه اسههتبدلت أقههول حههتى والههوطن للهل كرامة ول الفراق،
فاسههتولدها فاطمههة الحسههان مههن وهههي باليِّههام وعهدي ، ووطنا

ذلك. على الثناء في أخذ ثم حسنا بجواره

الله رضي والحسن فاطمة اسم استعمل أنه ذكره ما أقول: غايِّة
بعظيم. هذا وليس توريِّة عنهما
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فقههال الحسههن، اسههم الفاضههل القاضههي اسههتعمل مهها أحسن وما
السهعيد، قهديِّمه حهديِّثه أشهبه من : السعيد أشرافا قوما يِّخاطب

والغصههن الجديِّههد، الشههرف يِّصله لم إن مقطوع القديِّم والشرف
صههلى ومحمههد الحطههب، من كان يِّنم لم وإن العريِّقة الدوحة من
القبيههح فعلكههم يِّكون أن وقبيح لهب، أبا عمه كان وسلم عليه الله

فتنههة تكههون ل حههتى قاتههل أولكههم يِّكههون الحسههن. وأن وجههدكم
الفتن. تكون حتى وتقاتلون

بههن علههي الديِّن سيف يِّمدحا الجزار الحسين أبي قول أحسن وما
الزمان:  ذكر في قصيدة جملة من قليج

ٌد وإني   حامله الهّم من أعيى أو كّل إذا  خهطهوبهه لحمل لمعتا

ّقهنهي لفقري: مرحبا أقول  قهاتهلهه بالمكهارم عليا بأّن  لتي

التخيل. تحيل يِّكون وكذا التوريِّة، تكون كذا

نظمه:  لي اتفق ومما

ٍد أقول ّنهى لشا ّدمع قّرحا وقد  لهنها تهغه   عيني أجفان ال

 حسيني في لنا علّي بصوٍت  وخهذ رّجع الوجه حسن ايِّا

إلهى كتهاب مهن فصهل فههي كتبتهه مها السلوب هذا قال: ومن ثم
البيههان مههن يِّتحلههى وهههو بقلمههي فقلههت: وعهههده الخههوان بعههض

منههه يِّدي أصبحت وقد ظلمائه، من المعاني أنوار ويِّبرز بأسمائه،
أبهها كههان أن بعههد جهههل أبهها خههاطري وأصههبح الحطب، حمالة وهي
لهب.

ًا هههذا مثههل الفاضههل القاضههي اسههتعمل أقههول: قههد ولهههج ، كههثير
النبيه:  ابن والرم. قال بالطم فيه فأتوا هذا بمثل المتأخرون

ّده غدا لما  ريِّقتهه العنقود إبنة تكن لم لو  لههب أبا القاني خ

  الحطب حمالة ل الورد حمالة  ووجنهتهه فيه عاذلي يِّدا تبت

معذر:  في الملك سناء ابن وقال

ّظبي مثل كنت ٍد ذا ال ّثور مثل صرت  غهي   غبب ذا ال

 الحطهب حّمالة رجعت  لهههٍب أبها كانت وجنٌة

وقال: 
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 جهل أبا وكان ذّر أبا فكنت  بالعذل يِّعناد واللّحي وصفتك

العريِّش:  عند مصر رمل في وأنا وقلت

ّبت له فقلنا  حّره وقت في الّرمل عريِّش أتينا  لهههب أبها يِّداك ت

ٍة وكم  الهحهطهب بحمالة منه تقابلنا  جنهًى ول فيها ظّل ل أثل

المكههارم قفههل حههاز أنهه مسههاعيه آثههر فصههل: ومههن مههن قههال ثم
كههان موهبههة سههئل وإذا مناعههها كههان منقبههًة سههئل وإذا ومفتاحها،

وألن الصههواب بأعنههة أخههذ أنههه ذلههك مههن أثههرا وأحسههن مناحههها،
مهجههة لقههي وإذا منصههورها كههان حههرٍب حومة شهد وإذا جماحها،

سفاحها. كان خطب

جسههر ممهها اللقههاب، فههي الخلفاء أسماء أعني الباب أقول: وهذا
فههي وتصههرف المتههأدبين مههن أحههد كل وعبره دخوله، على الناس

الرتفاع وسريِّع جذب إذا التوريِّة في القياد سلس فإنه محصوله،
نصب. أو أقيم إذا

الملك:  سناء ابن قال

 الهيمهين علهيه كررت قد عة  والهبهي الهّسهعهادة يِّد بايِّعته

 والهمهأمهون المهين فهو لم  العا على الرشيد الرأي واصطفاه

قزل:  ابن المشد الديِّن سيف وقال

ّدي أهل يِّا ًة و ّواد عن شكايِّته خفيت  مدنٍف من دعو  العه

ٌع عليكم جلدي ما تالله ّ  طهائ  الههادي قلبي والله ول كل

الملك:  سناء ابن وقال

 كالمقهتهدي لجماله بجماله  المكتفي يِّكون من وأّمي بأبي

ٌد مستوحٌش  المتفهّرد لوحشة تعجبّن ل  حسنهه في متفّر

تميم:  بن محمد الديِّن مجير وقال

 أمهير كهّل بعد من سلطانها  وخدمتي حماة قصدي موثرا يِّا

ٌق أنا ٌع رأيِّك برشهيد واث  المنصهور إلى الهادي لمينه  طهائ

المسروقة المسرة بتلك شعر أنه إل أقول فصل: وما من قال ثم
الرفع. فأزاله خفضا فيها العيش ورأى القطع، عليها فأقام
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ًا الباب أقول: وهذا قههد وتهههدم، خرب مما وسوره تقدم، مما أيِّض
. وازدواجا انفرادا فيه للئهم وراقت ، أفواجا فيه الناس دخل

الجزار:  يِّرثي الوراق السراج قال

منك الّردى جزم إذ أصوات  ال خافضي قياما وانتصبوا رفعوك
  العرى

 مهظهههرا للجللة يِّرونك وهم  مضمهرا عنهم الكفان في وغدوت

 تكهّسهرا الّصحيح والجمع وأبيك  فهارقهتهنها مذ اعتل الّصحيح إّن

ًا وقال :  أيِّض

 الّشان وخفض للسنهم جزما  فأعقبوا حاسدوك العداوة نصب

 الهمهّران بعوامل مرفوعٌة  ورؤوسهم أدبروا أراهم فمتى

التلعفري:  الديِّن شهاب وقال

ّية وإذا ّثن  عبير كنشر أرجا الحمى نفس  من وشممت أشرفت ال

الصههبا ذيِّههل عههن المرفههوع حههديِّثها أيِّههن المنصههوب هضههبها سههل
بالمنصوب أتى فإنه الصناعة، من الحسن غايِّة في وهذا المجرور

فههي وبههالمجرور المرفههوع، فههي وبههالمرفوع المنصههوب، فههي
المجرور.

وأكمل. أحسن هذيِّن ولكن المعنى، هذا في آخران بيتان وله

ومنعوا حرمتها، المتأخرون انتهك قد الشياء فهذه الجملة، وعلى
وألقههاب تقههدم، كمهها الخلفههاء أسههماء خصوصهها عصمتها الباء من

الحسههين أبههو قههال القرآن. كما سور وأسماء تقدم، وقد العراب
بصاقة:  ابن الله نصر القضاة فخر يِّمدحا الجزار

ٍة وكم ّتها قد ليل   اليسر من كنوٌز آمالي بزخرف  ولهي معسهرا ب

 الفقر يِّد تبت الله نصر جاء إذا  للغنى اشتقت كلما لفقري أقول

ًا قال وكما يِّخاطب عليه يِّخلع ولم أسود شاعر على خلع وقد أيِّض
رمضان:  ابن الديِّن جمال

 الّسهلهطهان ندى من بالمس  السود ناله الذي عنك خاٍف غير

ّثهوب بالعهمهامة وتمّشيه ّطهيلهسهان الكم ومنديِّل  واله  واله
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ّنهص يِّتلى  الّزخرف أرى عليه فصلت إذ قلت ّدخهان فهوق باله  اله

قزل:  ابن الديِّن سيف قال وكما

ّذاريِّات جفنهي من أقسم  بالمرسهلت العين دموع ومن  بهاله

ّبكهم في الخلص على إني   النازعات في روحي ترى حتى  ح

الخر:  قال وكما

إلى يِّكون ل هذا فيقسم  شملنها جمع في الرحمن أناشده
 الحشهر

لفي العاشقين إن فوالعصر  فهؤاده الهحهديِّد شبه غدا ما إذا
  خسر

أبيات:  من قال كما الكتب وأسماء

هذي جواب الجواب ترك  حالهتهي عن بعدهم من سائلي يِّا
  المسأله

 تكمهلهه من لها يِّضاحي ل لمعا  ول جهمهل ل حدثهت إذا حالي

ّلهدا الفصيح يِّذر جوى عندي  مجمهلهه ودونك مفّصلة فاترك  مبه

مثقهلهه سحٌب والعين إصلحه  فيرتجهى الّصحاحا من ليس القلب

الدب. تصانيف من أسماء عشرة الثلثة هذه في ذكر وقد

بالقانون:  يِّلعب مليح في قزل ابن قال كما

 الغهنهاء ملعوبه أقّل  يِّديِّه في سيناء ابن ترى

ٌة المرتضى قانونه  شهفهاء إشاراته كل  نجا

الرئيههس مصنفات من بحره قصر على الثاني البيت في ذكر وقد
كتب. أربعة

الجزار:  الحسين أبو قال وكما

ّ إلههيك  شهافهعهي ما مالكي يِّا  أدبهههي إل

ّذب بيه  التن في تحتاج أن حاشاك  لهلهمههههه

الجزار:  الحسين أبو قال كما العلوم مشايِّخ وأسماء

 العهضهاء بيانه أبدت مي  جس نحا منذ الشتاء فصل إّن
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ّبرد عظمي فيه  الهفهّراء واحتمى كسائّي  ال عّن إذ الم

النقيب:  بن حسن الديِّن ناصر قال وكما

 وديِّبهاج وشهٌي تشاريِّفهه ومن  مهذههبٌة الجود في مقاماته من يِّا

ٌق وللبهرد روحٌا  لهه ولهيس ملقى جسدا أعطيتني  وإزعهاج إقهل

ٍة عن وليس ّي إّن  غنًى الحريِّر تحت فرو  مهحهتهاج للفّراء الحريِّر

تميم:  بن محمد الديِّن مجير قال وكما

ٍة ّدد وصادح   تقول ما وأجهل فتطربني  غناهها لي تر

  الخليل يِّعرفه ليس ووزٍن  فهيه إبراههيم حار بلحٍن

تقههارب قصههيدة اللههه رحمههه المقدسههي الههديِّن شههرف نظههم وقد
والفقه والحديِّث التفسير كتب من جملة فيها جمع بيتا، الخمسين

وغيرهههم. وكلههها العلههوم مشههايِّخ وذكههر ذلههك، وغير واللغة والنحو
قزل:  ابن قال والمنازل. كما عشر الثنى البروج وأسماء غزل،

ّواء رقيبهه يِّراه ل كي  لهه أخهبهيًة القلب جعلت بدٌر  الهعه

 الهجهوزاء ثغره رونق وحبته  حسنه رونق الّشمس عليه خلعت

الخر:  قال وكما

ّدجى وبدر بّت  امتنهاع بل مواٍت وهو  ضجيعي ال

 بالّشعاع الشمس أشرقت  لهّمها للحاسهديِّن فقلت

ّطرف القلب ّذراع في الن إلى وهو  منهزله وال   ال

يِّحرث:  مليح في الخر قال وكما

ّتاك طرفه عن  الههوى مقامات تروى حارثا يِّا ّولهه غير الف  مؤ

ّق أضحى خطوطا ليست حرثه في  الهوى قتل من لحود يِّش
 مهمله

ّثور،  سهائٍق تهّم لبهدر الفداء روحي  الّسنبلهه غير يِّروم ليس لل

الملك:  سناء ابن قال كما العرب، مشاهير وأسماء

ّني  تبطهل لم وبطالتي يِّشتغل لم  بالهوى شغلي كان ما على إ

ّد أنا ّنبهّي أنصار ج ّنهنهي ال  الشههل عبد العينين أشهل يِّا  ل

)159(



قزل:  ابن قال وكما

ّدي غير من ب  الح جاهلّي فيه عدّت  تعه

ّد عهبهد وفؤادي  شمٍس عبد عيني لحظ  و

التلمساني:  بن محمد الديِّن شمس قال وكما

في صدغيك من لقلبي  يِّرى أن قبل الهوى مجنون كنت وما
 عاقل السر

ًا أّن ولو  بهاقهل وههو بهها نبٌت لعجزه  وجهنًة منهك واصٌف قسم

العههروض، أبحههر وأسههماء والنحل، الملل وأسماء المدن، وأسماء
وأسماء الشعراء، وأسماء الرمل أشكال وأسماء القراء، وأسماء
ذلك. غير وأشياء وأماكنها العرب منازل

لتيههت لهههذا، الوراق هههذه أضههع لههم وأنههي الطالههة، خههوف ولههول
ابههن أن هههذا كتههابي علههى الواقف أيِّها ذلك. لتعلم على بالشواهد

السههحار أنفههاس بكلمه رقت ول بطائل، أتى ما الله رحمه الثير
أن علههم العصههر هههذا إلههى وجههوده تأخر لو وأنه الصائل، برود ول

وأن اللجههة، هههذه مثههل فههي يِّغههرق قطههره وأن بحجههة، ليس قوله
الدلجة. في الن إلى وهو الرحال محط بلغوا قد الناس

الجزار:  الحسين أبا يِّهجو الخياط مجاهد قول أحسن وما

ّدب الحهسهين أبا   فخر بالّشعر الفخر ما  تهأ

ّلهلهت وما ٍة  مهنهه تب  بهحهر وهو بقطر

 قهدر لهبهيتهك وما  بهبههيٍت أتهيت وإن

ّ بهالهبهيت تأت لم ّناس عليه  إل  حهكهر لل

التوريِّههة عههن الختههام فههض وسههمته التوريِّههة في كتابا وضعت وقد
علههى وتقههف ذلههك ماهيههة عههن تكشف أن أردت فإن والستخدام

ما على فيه تجد أو زبدة، لك فيه يِّكون لعله عليه، فقف محاسنه،
نجدة. ترونه

فههي الدويِّههة صههارت الحمههى: ولهههذا فيههه يِّههذكر فصل من قال ثم
مبتدئههة غير الناس في نحرها أيِّام وأصبحت بأدويِّة، ليست علجها

ترويِّة. بأيِّام
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فههارغ. وأمهها كلم وهههي طائههل الولههى السههجعة فههي أقول: ليس
ذلههك فههي وليههس للنحههر، الترويِّة بيوم التوريِّة غير فيها فما الثانية

كبير. أمر

الجزار:  قول أحسن وما

رمت إن عنهم وسل دأٌب،  لهههم الدماء سفك معشر لمن إني
  تصديِّقي

ّدم تضيء  تهشههريِّق أيِّام أيِّامهههم فكهّل  عهراصهههم إشراقا بال

حسنها. منها:  في مثلها لحد فما الحمى في المتنبي أبيات وأما

ًء بههها كهأّن وزائرتهي ّ تزور فليس  حههيا  الهمهنهام فهي إل

 عهظهامهي فهي وباتت فعافتها  والهحهشهايِّا المطارف لها بذلت

 الهّسهقهام بهأنهواع فتوسعهه  وعهنههها نفسي عن الجلد يِّضيق

ّنا  غهّسهلهتهنهي فارقتنهي ما إذا  حهرام عهلهى عاكهفهان كأ

ٍة مدامعههها  فهتهجهري يِّطردها الّصبح كأّن  سهجهام بهأربهع

فقال:   حذوه الوّراق الّسراج وحذا

 المنهام في وتطرق ضحًى تزور  احتشاٌم بها وليس وزائرتي

 الهغهلم ول الكبهير الّشيخ عن  عهفهاٌف لههها ولهيس عهٌر بها

 والهكهرام الهكهرائم عن سلوت  مهنههها الهلهه أعاذ طرقت إذا

ٌد حهٌر ظهاههري في لها  الهعهظهام ففهي والفتور بقلبي  وبهر

 المهدام صرف دمي من وتشرب  طهعهامها لحمهي نارها تلهوج

 الهمهقهام ههذا مهن تنفك فما  أنهينهي لههها الغنهاء وأصوات

 الهخهيام ربهات أعهييت وقهد  وشهيبهي ضعفي على تضاجعني

 حهمهامهي إلى وصلت قد لني  غهّسهلهتهنهي فارقتنهي ما إذا

الديِّلمي:  أمهدوست قول أحسن وما

ٍة ّبهه غير من بالفتى وتنزل  رقهيب بهل تهزور وزائر  ح

  كربه عظم من بعدها فيطلب  مهنهه الحشاء بباطن تبيت

ّتهى العهيش لذيِّذ وتمنعه ّغصه  حه  وشهربهه بمطعمه تن
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ٍد غير من لزيِّارتي أتت ٍر من وكم  وعه  بهه مرحبا ل زائ

النقيب:  بن حسن الديِّن ناصر وقول

  أوبه عشت ما لي منك يِّك ول  اتركهينهي الحمى لنوبة أقول

 نوبهه بغير المير يِّبقى وهل  ههذا ترك يِّمكن فقالت: كيف

النههور حههم وقههد قوله، في تميم بن محمد الديِّن مجير ظرف وقد
السعردي: 

ّي شماتتهم أخفوا   كليم الفؤاد مقروحا زي في  وأقبلهوا لد

ّنور بأّن قالوا ّنور حول يِّس  ل فقلت حّم ال  حهم مهن ال

كمهها ليههس وأوصههافهم، وتوريِّههاتهم الدب أهل مقاصد تكون هكذا
أدويِّة. ليست علجها في الدويِّة الثير ابن قال

إلههى حاجههة فل مشهههورة المحمههوم المليههح فههي النههاس وأقههوال
أشههكو كتابهها الصحاب بعض إلى كتبت قد وقت في ذكرها. وكنت

منههها له ليس التي حاله يِّشكو بل ل ذلك: ويِّنهي الحمى. من فيه
ذاك قطههع جلههده يِّطيههق فل أعضههاءه كلمههت الههتي وآلمههه بههدل،

فليههت قههوس وترميههه عقههرب منههها يِّلههدغه الههتي وحمههاه الجههدل،
بحههره مع يِّقال ل الذي عرقه رشح واتصال حمل، ذلك مع جسمه
عههرق منها لقيت قولهم فأيِّن جبل، إلى الجميل الصبر من سآوي

الكربة. غرق منها لقي ممن القربة،

ّنا  غّسلتني فارقتني ما إذا   حرام على عاكفان كأ

ولجسمه الصداع من لرأسه حصل ما وصف عن المملوك ويِّعجز
القطوع. من ولحظه القطع من المعلقة ولماله الصدوع، من

مههن بلههد فتههوحا يِّتضمن الخلفة ديِّوان إلى كتاب فصل من قال ثم
صههححتها الههتي نصرها أخبار راوي وهو فلن، بها الكفار: والسائر

العههوال، طههرق مههن مأخوذة إسنادها وعوالي الرجال، تجريِّح في
والليال. اليِّام بروايِّة الظن فما رواة لها واليِّام والليالي

القاضههي بههه عههارض الههذي الكتههاب بههه ختههم الفصههل أقههول: هههذا
ًا هنهها أورده القدس. وقد فتح في الفاضل هههذه فيههه وادعههى أيِّضهه

تميم:  بن محمد الديِّن مجير بقول هنا وأذكرني الدعوى،
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في فكرتي دقائق حارت  فارٍس من الوغى في لعجب إني
 كنههه

 وجهههه في جرحته حين يِّجاء  الهه فارس بأني لي الشهادة أدى

الساعاتي:  ابن قول من مأخوذ وهو

العوالي وأطراف دهاقا  حمامه كؤوس جيشا سقى وكائن
 مجاديِّح

ٌد وما  العدى في العدالة حزت سيفه فيا ّ شاه  تهجهريِّح بك له إل

مولنهها ركههوب المملههوك الفاضل: وعرف القاضي قول أحلى وما
بقلبه، القلب على السلطان سخا ولقد القلب في الفضل الملك
السههلطنة، علههى صحيح نص الموقف وهذا لحربه، حاسرا وأبرزه

به عرس البينة، والنصر القاضي فيه السيف كان مطلق نص وهو
أطراف ريِّاحين والتحايِّا الصواهل، غرر دنانير النثار وكان السلم

أبههوه ولد ولقد ، وجهادا ولدا السابق نصره الله أعز فهو الذوابل،
ومههن منههه السلم أنجد الذي لله والحمد ، أولدا الباء وولد والدا
عمار. سيف يِّده وفي وبعمر الفقار وذي بعلي سيفه

اسهتلذ القلههم ولكن الوليان، السجعتان الموطن بهذا يِّتعلق الذي
الطل. كؤوس وغب امتل، من وقال: معذور النغم هذا

الحريري مقامات في والمغالطات الحاجي

فعههل الحههاجي: وكههذلك في والعشريِّن الحادي النوع في قال ثم
حكههم علههى جعلههها التي الحاجي ذكر فإنه مقاماته، في الحريِّري
كقههوله: الملغزة الحاجي من أنهما وظن ومغالطًة، كنايِّة الفتاوى

أن على يِّستدل أخذ الثير ابن إن . ثم نهارا يِّأكل أن للصائم أيِّحل
المعنويِّة. المغالطات باب من ذلك

تعههالى اللههه رحمههه الرجل هذا أقول، ما أدري ما أني على وأقول
ًا يِّتصور يِّكونههوا ولههم بمسههاوئه ويِّرميهههم بههه، النههاس ويِّلههزم شههيئ
قالوه. ول أرادوه

وهههذه انههدرس، ومهها ودرس وحفههظ، اشههتهر فكتههاب والمقامههات
تعههالى اللههه رحمههه الحريِّههري أودعها قد إليها أشار التي المسائل
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علههى مرتبههة وسههردها فتيهها، مائههة والثلثين. وهههي الثانية المقامة
ذكرههها: عند قال . بل لغزا ول أحجية ذلك يِّسم ولم الفقه، تبويِّب
حاضههرت وقههال: إنههي الجنههان جري اللسان، فتيق فتًى له فصمد
عههن يِّرغههب ممن كنت فتيا. فإن مائة منهم وانتحلت الدنيا، فقهاء
يِّجههب. بمهها لتقابل وأجب، فاستمع مير، في منا ويِّرغب غير، بنات

بمهها فاصههدع المضههمر، ويِّنكشف المخبر، سيبين أكبر، فقال: الله
تؤمر.

? قههال: انتفههض نعلههه ظهههر لمههس ثههم توضأ فيمن تقول قال: ما
ك، مهن فرغ حتى بفعله وضوءه م ذل ول لغهزا ول أحجيهة يِّقهل ول

مغالطة. ول كنايِّة

المثههال مههن فيههها قههال: ورصههعته فههإنه الكتههاب مقدمههة في وأما
اللغويِّههة والفتههاوى النحويِّههة، والحاجي الدبية، واللطائف العربية،
فتاوى. أنها بها اختصت التي المقامة وفي المقدمة في فذكرها

فأي الحريِّري؛ استمد ومنه اللغة فتاوى سماه كتاب فارس ولبن
فتاوى. ذلك سمى إذا الحريِّري على حرج

والوصف اللغاز باين الفرق

 السفن وصف من أمثلة

السفن:  في الطيب أبي قول ورد السلوب هذا قال: وعلى

ٍم بهغهير عاديًِّة وحشاه  البهدان حوالهك البطون عقم  قهوائ

ّنههها الخيول سبت بما تأتي   الغزلن مرابض الحسان تحت  كأ

هما بل شيء، في ذلك من وليسا اللغاز، من هذيِّن عد أقول: قد
بههه الملغههز يِّههذكر ل أن شههرطه مههن اللغز لن الوصاف، باب من

قبلهما:  قال الطيب أبا لن ذلك يِّخالف وهذا الكلم، في صريِّحا

  الصلبان من له الّسفين وبنى  فوقه الغدائر من الحبال فتل

اللغاز. باب من ل الوصاف باب من تصريِّح. فهما وهذا

المركب:  في يِّلغز الوراق السراج قول إلى وانظر

ٌء هو وما ٌء منه ومقصودنا  كبهير علينا شي   يِّسير شي
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ٌع وهو واحدا غدا  المنير الكتاب بذاك أتانا  كما جم

فههإنه الثهاني، التوريِّهة. وأمها من فيه ما على ظاهر فهو الول، أما
المفههرد فيههه يِّسههتوي لفههظ الفلههك أن علههى اللغههة أئمههة نههص قههد

والجمع.

فقلت:  السفينة في لغزا أنا نظمت وقد

ٍة   يِّمنع ما ذاك في يِّك ولم  وطؤها لي حّل وجاريِّ

ّنها وألزمها  ريِّبًة أتهت ما عجبا ويِّا  تهقهلهع أ

المركب بلفظ نصرحا لم لنا اللغز، باب من وقولي السراج فقول
مهن فخههرج السههفين بهذكر صهرحا فإنه المتنبي، وأما السفينة، ول
الوصاف. باب من وهو الباب، هذا

تميم:  بن محمد الديِّن مجير قول وكذا

على أربت وقد الّصواري تلك  بهه رأيِّت أن لهّمها للبحهر عجبت
  الحبك

ّنها ّ تهطهل لهم أظ الُفلك بين الّرسائل حمل  ولهيت وقهد إل
 والهفهلهك

ًا وقول :  مضمنا أيِّض

 المتهلطهم موجه علينا وهاج  طمى قد والبحر الفلك ركبنا ولما

ٍة في لنا تمّشت  الراقم الّصعيد في تتمّشى كما  ببطهونههها لّج

عهدة فهي السهفن أوصهاف أجهاد ممهن السهكندري قلقس وابن
البحر:  ذكر وقد قوله ذلك قصائد. من

 وتهنهحهدر أعاليه في فترتقي  زواخره في تجري المواخر ترى

ٍة  يِّحملها الخال مثل سوداء كّل من  خفهر للّضحى فيها منه بوجن

ًا وقوله قصيدة:  من أيِّض

 بهأطهواد تجري أمواجه لن  قهائمًة الشهراط به رأيِّت وقد

 أعمهاد ذات منها الّسماوات أن  لهنها صّح الله كتاب فلول تعلو

ٍم حديِّث فاسمع  بساكنهه يِّسري منزٍل في ونحن ٍد بيتهه مقي  غها

ٍة في ومنه بّت إن أبيت ّور ٍد ضيق من  مصه   إلحاد إظلم ومن لح
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ّبهاد حهالت حالتنها كأّن  بمضجهعهه جنٌب لنا يِّستقر ل  عه

الطالة. خوف عنها أضربت هذه، غير أشياء وله

الجزار:  الحسين أبي قول أحلى وما

ٍة في كنت ّك   تحوم المنايِّا على طورا وهي  بقهلهٍع تطير كل

ًء جيم  ال فإخال حولها الموج أنظر  جهيم وههي لخيفتي تا

ّني غير  حميمها صديِّقا فيها لي أجد لم  حهمهيم فيها بالماء أ

 ومهقهيم مقهعهد منه عندنا  أمسهى البّر إلى دنت ما وإذا

ّلما الجرف يِّسجد ّتهسهلهيم هنالك فدأبي ج  المو ركع ك  ال

 رحهيم بهر وأنت وبحرا را  بهر أشتكهي أن علّي وقبيح

قلق:  بعض فيه كان وإن الساعاتي ابن وقال

ًة النيل مدى توّسطنا ولّما ّلهو اليوم وقلب ظننت  غهدو جذلن بال

ّيِّة  أجفان المجاذيِّف إل لها وليس  مهقهلٌة الماء له إنسانا عشار

مههواطن. منههها في المراكب الله رحمه الفاضل القاضي ذكر وقد
القلههوع مههن طههائرا غرابهها خمسههين فههي السههطول قوله: ووافى

إلههى دعههاه إل شههمل وافههى فما أسلحته، بمخالب كاسرا بأجنحته،
البين. من إليه يِّغري ما وحقق الحين،

اللههج في ومدنا كالعلم، البحر في جواري عليهم وقوله: فيملها
السههلم معاشر علينا وتطلع باليِّام، مقلعات الليالي كأنها سوائر

مسهومة، ملئكهة تمهدها مسومة ، آجال الكفار على وتطلع ، آمال
الحزمة. تحت حيزوم إقدام حيازيِّمها تقدم ومعلمة

الخلخال:  في بعضهم قول وألطف ذلك من قال: وأحسن

ٍم بهل ومضهروٍب ّلون مليح  جهر  معهشهوق ال

ّد له ّد مليح  عهلهى الهههلل ق  مهمهشهوق الق

  الّسوق في المشاط على  أبهدا يِّرى مها وأكثهر

ًا عليههه ووقفههت بالمثههل النسههخة فههي وجدته أقول: كذا فههي أيِّضهه
الصورة. هذه على للحظيري واللغاز الحاجي في كتاب: العجاز
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طههوق أو الهلل شههكل أو الهلل شههبه فيه: لههه يِّقال أن والحسن
فيمهها قههوله مههن هههذا مناسههب. ولكههن غيههر الهلل قد الهلل. فإن

قده. وعظم التفاحا في تقدم

الخلخال:  في ملغزا أنا وقلت

 قهاس قهلهبهه ولكهن لن  أبهيٍض علهى دار أصفٌر ما

ّناس في الوصف هذا أحسن  ومها منهه غّص ساٍق ورّب   ال

ًا فيه وقلت :  أيِّض

ٍر من عجبا أيِّا الّضرب ساعة في قّط بكلم يِّفه  ولهم صامٍت صاب

ّنه على  بهه ثهوى مكهانها يِّبرحا ولم أقام الكعب على يِّدور أضحى أ

فههي ملغههزا القائل قول أحلى فما بالشيء، يِّذكر الشيء كان وإن
دملج: 

 يِّوجهد وعندهّن  يِّلتجي النساء إلى

  جلمد منه والقلب  فّضٌة منه الجسم

 حمام في لغز على تعليقه في الثير لبن الصفدي مناقشة

بعد وقال ذكره إنه حمام: ثم في لغزا الدباء لبعض قال: ووجدت
فههي إنههه صاحبه في يِّقال ول اللغاز، فصيح من منه: وهذا الفراغ
العكاز. ضائع العمى

والتقريِّههظ، المههدحا فههي للولههى مناسههبة الثانية السجعة أقول: ما
الحيههوان فههي أنههه بعههدها: ول يِّقول أن إل تريِّد السجعة كانت وما

مههن رأيِّههت وامتههاز. ! ومهها بههالنطق انفههرد لنههه البهائم من معدود
استحسههان مقههام المقههام ويِّكههون التقريِّههظ هههذا بمثل أحدا قرظ
فههي مههدحا العكاز. وأي ضائع العمى في هو فيقال: ما ومدحا وثناء
الههذي العمههى مههن حههال أشههد وهههو بعكههاز، أعمههى جعله وقد هذا

قههد يِّكههون عكازه، على عماه مع يِّعتمد الذي عكاز. لن بل يِّمشي
يِّههذكر أن أراد أنههه البصر. والظاهر وعمى البصيرة عمى بين جمع

وآخههر العكههاز، غيههر وجد فما بالزاي والتزم له، اتفق فما المعمى
ّنههه الطيههب. وهههو: ويِّههرى لبههي بيت عجز السجعة هذه البهصهههير أ

ّكاز ضائع العمي في وهو  بهههذا   الع
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الحماما في أقوالهم من

فههي المتههأخريِّن كلم مههن شيء بذكر بأس فل الحمام ذكر وعلى
وإيِّراده. الموطن هذا

اللههه رحمههه الظههاهر عبههد بههن الله عبد الديِّن محيي القاضي كتب
تكههرع إطالة بقاءك الله أطال لك حمام: هل إلى يِّستدعي تعالى

والنظر بالوسمي الزهر تملي بالسعادة وتتملى النعيم، منهل في
وأنههواء ونههار، جنههة بيههن جمههع في المشاركة في الوسيم بالحسن
عار. ول عار وكل الحتشام فيه زال قد وأزهار، وزهر وأنوار،

ذبههول، يِّغيههره ل رخههامه ونههاجم أفههول، يِّعتريِّههها ل سههمائه نجههوم
فيههه كههل أحسههن تنافسهها بههه، الحال خدمة على العناصر تنافست
زبده، من حسده جسده ما البحر فأرسل مآربه بلوغ إلى التوصل
الههتراب يِّههر ولم يِّده، تقبيل عن همته قصرت إذ أخمصه يِّد لتقبيل

التسههريِّح أن علههم ومهها وجههاء فتطفل ، مدخل الخدمة هذه في له
بفههرض وأنههها مباشههرتها عيههن أنههه رأت والنههار ، متطفل جاء لمن

دفع وبها السرى، في الضيف هدايِّة حرمة لها ولن تخل ل خدمته
النفههاس، حههر وهو فدخل الماء ضدها فأعلمت القرى، ونفع القر

الوسههواس، تسههكابه صههوت من داخله ذلك فلجل مراجله وغلت
متهيبهها فامسههك المبههار، هههذه مطاولههة عههن قصر أنه الهواء ورأى
رأت الشههجار إن ثههم الههدار، تلك إلى زجاجة وراء من ولكن يِّنظر

الخلههوة، تلههك فههي مسههاهمة ول الحظوة هذه في لها شائبة ل ان
ومههرت الفرق، إليه تدعو بما أحسنت أكفا المشاط من فأرسلت

قيههم قيههم بيههد وذلههك الههبرق، يِّمههر كمهها الفههاحم العههذار سواد في
النعمههة، أهههل النعيههم أهههل بههه يِّعامههل بما عارف الخدمة، بحقوق
المهانههة، تلههك أهههل عند بالمهابة موصوف المانة، مع اليد خفيف
صههنعًة وحسن والزمان، جحظة بين عتاب كأنها حتى أخلقا لطف

أبههدا بإحسههان، إل تسههريِّحا يِّسههرحا ول بمعههروف إل يِّدا يِّمسك فل
لههو حههتى أذى لكههل مههزيِّل ويِّشاهد صلف، ذو وهو طهارته مع يِّرى
يِّنسههخ صباحا كأنها موسى بيده الكلف، وجهه من لزال البدر خدم

أفهههم صههابونه أخههذ إذا ، أكماما الزهر عن يِّنفض نسيم أو ، ظلما
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منههها يِّبههدو وأنههه عجههاج، بحر أنه جسده على يِّمره بما يِّخدمه من
المواج. من أحسن هي التي العكان زبد

فربمها الحهراف أههل دعهوة الحمهام تعد ول اللذة، هذه إلى فهلم
فذة. الدعوات تلك بين من هذه كانت

ًا وكتب الصوفة:     حمام في قيم محضر في أيِّض

أبهها أن الظههاهر عبد بن الله عبد تعالى الله إلى الفقير العبد يِّقول
صههناعة جههودة ولههه ، ميممهها الصههلحا لهل برحا ما يِّوسف الحجاج
وكههم جسيم، من من جسد عند له كم ، قيما يِّدعى أن بها استحق

مههع تجرد وكم النعيم، نضرة وجوههم في تعرف مستعملوه أقبل
يِّوسههف لنههه بشههراي يِّهها الله ولي قال وكم خلوة، في صالح شيخ
إنسههانا والصلحاء العلماء من خدم كم دلوه، حوض في أدلى حين

شههفيعين منهههم كههل مههن فحصل وأخرى لدنيا بركتهم ادخر وكم ،
رجههل رجههل حههك وكههم البشر، أبشار شكرته كم ، وعريِّانا مؤتزرا
بخدمههة ميههز قههد الحجههر، لتلحظ السعادة أن هنالك فتحقق صالح

طههول مههن غيههره بههه يِّعههاب مهها علههى وشكر وقبيله، أهله الفضلء
ويِّخههرج يِّسههتعملها براءتههه بإعطههائه رجل تغسيل ختم كم الفتيلة،

ًة له فكانت وخرج فاستعملها حار، حمام من النار، من وعتقا براء
فمهها أنقههى الههذي فكههان مشههيب مع درنا وغسل ، فرقا أوضح كم

مسكوب، وماء ممدود بظل لحمامه بتطييبه الجساد تتمتع أبقى،
علههى أنبوبهها كالرمهح يِّكههون أن الميههاه مههن يِّخرجههه ما كثرة وتكاد

وكههم الشههتباه، بههه يِّههزول مههاء تكههثير علههى حر بينة له كم أنبوب،
الطهههارة كتههاب هذا فقل حوض كل في كالسطور فباءت تجعدت

تلحههق مههن أخرجههت حيههن موسههاه انشدت رأس كم المياه، باب
ٍة منبت كّل في لي أّن خضرا: ولو النبات الشكر يِّبّث لسانا  شعر

 مقّصرا كنت

والسههتخدام التوريِّههة مههن الكلم هههذا فههي مهها يِّخفى أقول: ليس
ذلك. لذكرت الطالة خوف ولول وغيره، والحديِّث البيات وحل

وألطفه:  الحمامي النصير قول أحسن وما

 كالسحب غيثا يِّنهّل  معروفهه منزٌل لي

  الجنب الجار وأكرم  بهه العهذر ذا أقبل
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ًا وقوله :  أيِّض

ّدرت ّدر  الهتهي بغيبتهك حّمامي وك ّذاتها من تك  مهشهرب كهّل ل

فيها الماء قلب كان ول  بها منشرحا الحوض صدر كان فما
ّيب  بهطه

حمامه:  إلى يِّستدعي وكتب

ًة تواصل أن عندي الّرأي من ٌد لها  خلو  عهيون وفهيض حرى كب

 وحهزيِّن فهارحٍا بدمعي وتبكي  قلبهها حّر من فيك نجوما تراعي

  منون حياض في أضحى تأخرت  إن وأنهت علهيك صبا قلبها غدا

موضههع هههذا ليههس مليحههة أشههياء وذمههها الحمام مدحا في وللناس
الطالة. خوف ذكرها

الحسان اللغاز على أمثلة

 والتعريض اللغز باين الفرق ومناقشة

فههي تجههري الههتي الحسههان اللغههاز مههن سههمعته قههال: وممهها
النميري. وذلك وشريِّك هبيرة بن عمر عن يِّحكى ما المحاورات،

النميههري، شههريِّك جههانبه وإلى له، برذون على سائرا كان عمر أن
لجامههها. مههن عمر: اغضههض به فصاحا المسير في شريِّك فتقدمه

لههه: قههال ثههم عمههر مكتوبة. فتبسههم إنها المير، الله فقال: أصلح
أردته. أنا شريِّك: ول له هذا. فقال أرد لم ويِّحك

جريِّر:  قول أراد عمر وكان

ّنك الطرف فغّض ٍر من إ  كلبها ول بلغت كعبا فل  نمي

الخر:  بقول شريِّك فأجابه

  بأسيار واكتبها قلوصك على  بهه خلوت فزاريِّا تأمنّن ل

والتعريض اللغز باين الفرق

أن هههو اللغههز لن شههيء، فههي اللغاز من وأمثاله هذا أقول: ليس
ًا تذكر إلى ذلك في الذهن فيرجع غيره، فيها يِّشاركه بصفات شيئ
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الصههفات، بتلههك منهمهها متصههف أي إلههى مصههرفها يِّههدري ل حيههرة
اللغيزي، من أخرى. واشتقاقه من وتكذب جهة من تصدق لكونها
يِّمنههة متشههعبة ويِّجعلههها الرض، تحههت اليربههوع يِّحفرها حفر وهي

منههها واحههد فههي طلبه فإذا يِّقصده، من على أمره ليخفي ويِّسرة
آخر. من خرج

القائل:  قول سمع إذا السامع أن ترى أل

ّثها  الهنهد من جاءت جاريٌِّة  القصهد إلى السير يِّح

ّدهم في  جنسها من لسن بناٌت لها   الحد عن جزن ح

  ُأبدي ما أغرب من وذاك  حهافهٌر ولها قروٌن لهم

ّلمون  أولدهها الشياء وأعجب  المهد في الناس يِّك

الهنههد مههن جههاءت جاريِّههة الول، الههبيت نفسه: في في يِّقول أخذ
لسههن بنههات الثههاني: لههها سمع فإذا شيء، ذا في ما السير، يِّحثها

غيههر مههن يِّكههن وقههال: كيههف وفكههر الحيههرة فههي رجع جنسها، من
فههي زاد حههافر، ولههها قههرون الثالث: لهههم سمع أمهن. فإذا جنس
الرابع: سمع الناسي. فإذا من أمهن ول هؤلء وقال: لسن حيرته

مههن أنهههن إلههى رجههع ثم حيرته، تأكدت المهد، في الناس يِّكلمون
موجههود فههي فكرتههه يِّعمههل وأخههذ والكلم، المهههد لثبات الناسي
المشههتركة، اللفههاظ إلههى مههال أعيى الصفات. فإذا بهذه متصف
علههى إل يِّصههدق ل ذلك أن على حدسه وإصابة فكرته بقوة ونزله

الشههاعر، ههذا استعمل ما أحلى وما وريِّشه للقاصد الذي الدست
اللغز. يِّكون وهكذا والتكليم، والحافر السير

عليههه وقههف الههذي العرابي مع مشهورة الله رحمه ثعلب وحكايِّة
فههي يِّنتقههل ثههم كذا، يِّقول: هذا وثعلب بيت بعد بيتا ملغزا وأنشده

إنشههاده من العرابي فرغ إذا حتى الول، التفسير غير إلى الثاني
قلم. ثعلب: هذا قال

اللغههاز، مههن الثير ابن ساقه الذي فليس اللغز، في هذا ثبت وإذا
هههذا بمثههل المتكلههم كههأن والشههارة، التعريِّض باب من ذلك وإنما

رأيِّههت وقعت. وما واقعة إلى له ويِّشير قيل بما للمخاطب يِّعرض
قال أنه على تعالى الله رحمه الثير ابن غير لغزا هذا مثل عد من
لن بهههذا التعريِّههض سههمي والتعريِّض: إنمهها الكنايِّة في المثل في
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كههل وعههرض جههانبه، أي: من اللفظ، عرض من يِّفهم فيه المعنى
جانبه. شيء

صههاحبه مقصههود فهههم منهما كل وشريِّك، عمر واقعة أقول: وكذا
الشههاعر: فغههض قههول مههن جههانب غههض كلمههه. فههإن عههرض من

الطرف... البيت.  

التعريِّههض أن بأسيار. فتعيههن قوله: واكتبها من جانب الكتب وكذا
أهههل حههادة. يِّقههال: إن أجوبههة صههاحب شههريِّك اللغههز. وهههذا غيههر

ًا أحد منهم تمنى إذا كانوا الكوفة لههي يِّكههون أن يِّقول: أتمنى شيئ
وجههواب كههدام بههن مسههعر وورع سههفيان وحفههظ حنيفة، أبي فقه

شريِّك.

الغاني. قال: عههرض صاحب ذكره ما وشريِّك، عمر حكايِّة ومثل
فقهال: فهرس بهه فمهر خيله، الحكم بن الرحمن عبد على معاويِّة

ذو آخر. فقال: وهههذا عليه عرض سابح. ثم ? قال: هذا تراه كيف
معاويِّههة: لههه هزيِّم. فقههال أجش فقال: وهذا آخر به مر عللة. ثم

النجاشي:  بقول عرضت إنما أردت، ما علمت ?! قد تعرض أبي

ٍة ذو سابٌح حرٍب ابن ونّجى  دوان والهّرمهاحا هزيٌِّم أجّش  علل

بلد. في تساكنني فلست اخرج

بلفظههة صههرحا كيههف عنههه اللههه رضههي معاويِّههة كلم إلههى فههانظر
الموضعين. في التعريِّض

أبههو كتبهههم. وأمهها في جملة الباب هذا من الدب علماء ساق وقد
شههريِّك واقعههة سههاق فقههد البطليوسههي السيد بن محمد الله عبد

الفههراغ بعههد قههال ثم الكاتب، أدب شرحا في هذه هبيرة بن وعمر
بقههول شههريِّك لههه وعههرض جريِّر، بقول هبيرة ابن له منها: عرض

يِّقههول: الكههل وفههي الواقعههة، هههذه أمثههال دارة. وسههاق بن سالم
يِّقههوله فيمهها إمههام وهههو الرجههل هههذا مثل من صريِّح عرض. وهذا

حجة. وقوله

ألطفه:  وما قال من قول أحسن وما

ًة إسقني ّقة خمر  كحالهي أقول ول كعقلي أو  ديِّنهي كهر

ّهم من خيفًة ّنهاس تو   للّسؤال معرٍض في هذا قلت  أنهي ال
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صابون:  بطلب يِّعرض الوراق السراج قول التعريِّض ومن

 بالكتهاب لبابك رأسي على  سعيي وقّل الكتاب لك بعثت

ّني التأخير في عنك وعذري ّدواة تبددت  أ  ثهيابهي على ال

أبههو صههورته: كههان مهها اللهه رحمه الوراق السراج خط من ونقلت
ًا فجههاء شههرابي، عنههد يِّجلههس النحههوي الحسههين فههي فوجههد يِّومهه
القمقههم نشيل سيدنا الشرابي: يِّا له ورد. فقال ما قمقم موضعه

بقولك: قمقم مرتين بالقيام أمرتني وقد له: كيف وتجلس. فقال
فأنشدته: قمقما شخص إلي أهدى أن ?! واتفق

ٍة لجليسه  طاردا قم قم قال ذلك كان إن  القمهقهم في بإشار

 قهم ونادى: قم له بذاك فأتى  بحظهه الزمان قعد الذي فأنا

والفتتاحات المبادىء

والفتتاحات:     المبادىء في والعشريِّن الثاني النوع في قال

المكاتبههات أول في الدعاء يِّجعل أن الباب، هذا في الحذاقة ومن
بنههي مهها المعنههى مههن مضههمنا وغيرهمهها والخوانيات السلطانيات

ًا وتراه بابتداعه، انفردت شيء وهذا الكتاب، ذلك عليه فيمهها كثير
وهو: جههدد بمولود الهناء في ذكرته ما ذلك قال: ومن انشأته. ثم

بغبههوقه، هنههائه صههبوحا ورسههل الفلنههي، المجلههس مسههرات اللههه
برأيِّهه يِّستضهيء حههتى وأبقههاه بطروقهه، المبشهر بسههليله وأمتعه
أعطافههها يِّخلههق حههتى المعههالي أبكار به وسر فوقه، عني ويِّرمي

على فاستوى فاستغلظ فآزره شطأه أخرج كزرع وجعله بخلوقه،
سوقه.

في الشعراء من جماعة وعلى الصابي على عاب وقد أقول: هذا
فههي الفتتههاحا هههذا بمثههل أتى ثم الدعوى، هذه وادعى الفتتاحات،

بمولود. الهناء

أو ختههان أو بمولههود الهنههاء أن على يِّدل ما سجعة أول في وليس
أنههواع مههن ذلههك غيههر أو مههرض مههن بههرء أو عيههد أو فتح أو عرس

الهناء. مطلق على دلت وإنما المسار،
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ما بخلوقه، أعطافها تخلق حتى المعالي أبكار به قوله: وسر وأما
البلغة. من هذا في ما أدري

أصبح الذي بنجمه السعادة أفق بمولود: وزان هناء في أنا وكتبت
البلههوغ قبههل يِّكههون حههتى المفههاخر أعلههى صههباه في وبلغه ، بازغا

هههذا مههن إل قلبههها فههإن السيادة به وشغل ، بالغا المعالي لغايِّات
. فارغا يِّزال ل البيت

ًا وكتبت طليعههة وجعلههه شههبله، الممالههك غههاب على : وحفظ أيِّض
يِّكههون لن وأهلههه قبلههه، لمهها خيههر سههاقة جاء كما بعده لما بشرى

ويِّههده جامعهها للحسن وجهه جعل كما ، إماما الحرب صفوف أمام
قبلة. للقبل

ًا وكتبت مههن فيههه آماله نهايِّات وبلغه القرة، بهذه عينه : وأقر أيِّض
زعفههران الصههيل وجعههل الطههرة، هذه في مترجمة فإنها السعود

الدرة. هذه عقيقة والشفق الخلوق هذا

مطههايِّر. قمههاش تفاصههيل قريِّههن ورد كتههاب عههن جوابهها كتبت وقد
التفاصههيل، مشههكورة جودههها جمههل زالت ل الباسطة يِّقبل فقلت
وتماثيههل، محاريِّب من يِّشاء ما لوليه تعمل المرقومة برها وتحف

البابيل. طيورها من بالهلك العدى نفوس ترمي هدايِّاها ونقوش

الفاضههل القاضههي كلم فهي جههاء بالولههد. فممها الهنهاء ذكر وعلى
ولههدا عشر لثنى الموفي هو المبارك الولد وهذا تعالى الله رحمه

أنجههم عههن أنجمه في الله زاده فقد ، متقدا نجما عشر لثنى بل ،
ورآهههم ، حلمهها تلههك ورأى يِّقظههًة المههولى ورآهههم ، نجمهها يِّوسههف

حههدود يِّزيِّههد أن قههادر وهههو ، سجودا لهم الخلق ورأيِّنا له ساجديِّن
. وجدودا أبا يِّراهم أن إلى المولى

ًا كلمه ومن عز العزيِّز الملك رزق الحمد وله الله أن : ونهي أيِّض
بعضههها ذريِّههة مههن ، تقيهها نقيا ، سويِّا ذكرا ، عليا مباركا ولدا نصره

السههماء فههي ملئكههًة تكههون ملههوكه كههادت بيههت ومههن بعههض، من
فلهههذه جمههادى مههن الهلل غههرة في الرض، في ملوكا ومماليكه

هذه المملوك صادقتين. وأصدر بالنواء بشرتا هللين، غرتا الليلة
مههن وقههت كههل فههي مولنا يِّخلي ل تعالى الله بأن مبشرا الخدمة

مبشههر، يِّههوم كل في يِّفتحها. فهو بلد زيِّادة أو يِّمنحها، أولد زيِّادة
ه جهار لهه نرجوه بما والفلك ميسر، له هو بما فيطلهع مسهمر، ول
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وقههد ، سجما سجما عليه سحبه وتستهل ، نجما نجما نجومه عليه
هههذه علههى الكريِّمههة فالبيوت الجنة، ريِّحان الولد أن الثر في ورد

ول بسههتاننا، عفهها فل ريِّههاحين، هههذه علههى البررة والولد بساتين،
وأبههوهم جههدهم هههو الههذي مولنهها بنههي جههد وعل ريِّحاننهها، ذوى

وسلطاننا.

مهها وهذا المبادىء، بمناسبات انفرد الذي أنه الثير ابن ادعى وقد
فههي خلههف ابههن ذلههك علههى نههص يِّراعيههه. وقههد النههاس غالب زال

الخلفههة، ديِّههوان إلههى كتاب مفتتح ذلك قال: ومن البهائي المنثور
ونههائله، الكتههاب عن يِّعبر آخرها: وقد وفي الكتاب، مقدمة وساق

وقههع فقههد العزيِّههز الديِّوان كيد يِّد عن صدر فإن ووابله، بالسحاب
البحههر إن القائههل، قههول حينئههذ وصههدق الصههواب، موقههع التشههبيه

السحاب. عنصر

السههحاب أن ادعى ومن شيء، في التحقيق من هذا أقول: ليس
أجاج، ملح والبحر وكيف ذلك بحقيقة علم عنده فليس البحر، من

?. فرات عذب السحب من المنزل والقطر

ُقكههم السماء تعالى: "وفي قوله فسر وقد ُتوعههدون" أنههه ومهها رز
البحههر لقههال: وفههي زعمههه، كمهها كههان ولههو تمطههر، التي السحاب
رزقكم.

إسل الذي تعالى: "الله الله وقال ُتثير الّريِّاحا ُيِّر فجعههل َسههحابا"، ف
البحر. يِّذكر ولم الريِّاحا، إرسال السحاب منشأ علة

زيِّدون:  ابن قول أحسن وما

 للهغهيوم ل للّريِّاحا الحيا ب  صو في والحمد الغناء للشفيع

ًة يِّوثههق نقل ذلك في جاء كان الكريِّمة. وإن اليِّة معنى إلى إشار
هذا. إلى بالتأويِّل يِّرد بصدقه،

المعري:  العلء أبو قال وقد

ّنهمها الغمام فضل يِّجتدى وقد الناس يِّزعم فيما البحر من  وإ
  نجتدي

كههان الظههاهر. وإن الناس. يِّعنههي: فههي يِّزعم بقوله: فيما فاحترز
ذلك. بخلف الباطن في المر
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:  مطرا يِّصف مطير بن الحسين قول أحسن وما

 ماء الّسواحل لجج في يِّبق لم  ماؤه الّسواحل لجج من كان لو

ولكههن البحههر مههن السههحاب وقههال: إن الجهههال بعههض كابر وربما
التهامي:  قول هذا فيحلو. ومن تقصره الريِّاحا

ّنه عليه فضٌل  ومالها الّسحاب تمطره كالبحر  مهائه مهن ل

البحههر، من ليس المطر أن على التنبيه غير المكان بهذا يِّليق وما
هههذا كتههب مههن يِّؤخههذ ذلك السحاب. وغير بعنصر ليس البحر وأن

الطبيعيات. في الفن

كتههابه تعههالى: وصههل اللهه رحمههه الفاضل القاضي قول أحلى وما
فنههابت ورده، وقههوض وارده وصههدر وعهههده، الربيههع انقضههى وقد

مههن الربيههع وبين بينه ما الناس وعرف النيابة، فأحسنت سطوره
السحابة. أمهما فإن الخوة بل القرابة،

بعض إلى كتبته كتاب مفتتح إليها، المشار الكتب جملة قال: ومن
الكتاب. ذكر ثم الموصل من إليه وأرسلته الخوان،

معنهى فههي أخههر كتبها وسهاق وأثنهى، لنفسهه بخبخ منه، فرغ ولما
إحسههان، بعض الحسن من ومنها الواردة، المراسلت على الثناء
ول ومرعههًى كمالههك ول فههتى قلههت الفاصههل بكلم قرنتههها وإذا

كالسعدان.

شعر بايت أو حديث أو باآية الكتاب افتتاح المحاسن من

آيِّههات مههن بآيِّههة الكتههاب يِّفتتههح أن الفههن، هههذا محاسن قال: ومن
يِّبنههى ثههم الشههعر، من بيت أو النبويِّة، الخبار من بخبر أو القرآن،
عليه. الكتاب

بفتهح. وههو: البشهرى يِّتضهمن كتاب ابتداء في كتبته ما ذلك فمن
ّنهمها الجليل الفتح طلب ومن الّصوارم الخفاف البيض مفاتحه  فإ

إلههى وسههيلة السيف وجعلنا الحكيم، الشاعر هذا بقول أخذنا وقد
العقيم. الملك استنتاج

القاضههي كتبههه كتههاب النوع، هذا من وجدته ما محاسن أقول: من
الميههر إلههى جوابا تعالى، الله رحمه الظاهر عبد ابن الديِّن محيي
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النوبههة، بلد بفتههح منههه ورد كتههاب عههن آقسههنقر، الههديِّن شههمس
ّنهههار الليل تعالى: "وجعلنا بقوله البسملة بعد استفتحه آيِّههتين، وال
إصههرة" أدام النهههار آيِّههَة وجعلنهها الليههل آيِّههَة فمحونهها نعمههة اللههه ُمب

ومجنوبههة، مجلوبههة وغنههائمه مرهوبة، عزائمه زالت ول المجلس،
برحهت ول النوبهة، تكههف وهههذه النههوب تكف هذه وخطاه وسطاه
ممتدة، كرماحه العداء لهلك وآماله مشتدة، الكفار على وطأته

الله على كذبوا الذيِّن بها ترى التي سيوفه بيض الدولة عدمت ول
مسودة. وجوههم

واتههت التي عزائمه على تثني المجلس إلى المكاتبة هذه صدرت
بعههدل وحكمههت عنيههد، جبههار كههل علههى وأتت رشيد، أمر كل على

ّبك "وما سوء عبد كل في السيف شههكرت إللعبيد". حيث بظلّم ر
بقيههام بأمسههه النصههر يِّههوم واشتبه العيس، وحمدت الجرد الضمر

كغههزاة سوسههن كنيسههة غههزو فأصههبح بعهض مقههام العلههة حههروف
سيس.

العناد، وإزاحة رجسها من البلد بتطهير الله فضل علمنا أنا ونفهه
النحههر عيههد وتعجيههل وكههاد، كههاد وقد الكافر معظمها مادة وحسم

سههواد، فههي ويِّنظههر سههواد، فههي يِّههبرك حرب كبش بكل بالضحية
وأزال النفههوس شههفى الههذي النصههر سواد. وتحققنهها في ويِّمشي
بجريِّمهة دنقلهة وخهرب الشهموس، بخيهر الليهل آيِّة ومحا البوس،
سوس. فيه يِّكون شيء يِّخرب ل وكيف سوس،

أن وعلههى بالويِّههل، المجلههس عزائم صبحتهم أن على لله فالحمد
حههرب رد أن وعلههى الليههل، فههي منهههم السههيف مههن النهههار أولههج

خههط وبيههن تههدبيرهم، فههي تههدميرهم وجعل نحورهم، إلى حرابهم
على وأطلع فجورهم، فجر من السود الخيط من البيض السيف
الزمههان سههليمان وأورث الحاضههر، المجلههس ذهن النصر مغيبات
النهههض، المجلس بعزم النصر وقرن الكافر، داوود ملك المؤمن
ل وكيههف البيههض، النصههر طههائر بميمههون السههود العههدو وأهلههك

وجمههع عيههن، كههل الصعيد لهل البيض. وأقر الطائر هو وآقسنقر
ذوي ونصههر بيههن، غههراب بعههدها عههدوهم مههن يِّههرون فل شههملهم
المجلس يِّد على ملكهم صيد وسهل الحراب، ذوي على السيوف

إذلل على لله ?. والشكر الغراب صيد السنقر على يِّعسر وكيف
منهههم كل شر به صرحا الذي ببأسه وأذاله وهان، لن الذي ملكهم
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طعنها غدا التي باللسنة وإزهاقهم عريِّان، وهو فأمسى قتاله في
أنطههق الههذي بالسههيف أقفيتهههم ودق ملن، والههزق غدا الزق كفم
السودان. قفا فقال: دق الطير أعجم بفاله الله

عههدم ول المنآد، الحادث هذا قوم الذي المجلس جهاد الله ورعى
وقههد ل وكيههف خطيبهها قههام الههذي سههيف الخطب هذا في السلم
وجههه بههه استبشههر الههذي عزمههه لههه وشههكر السههواد، منهم ألبسه
الجنههوب، بلد صههلحا بههه الشههمال بلد وتحققههت القطوب، الزمن

الفتوحههات ومتون تسنهم، جهة كل في الغنائم سهام به وأصبحت
ًة تمتطى ًة سيس كل السيف يِّمتطي فتار وحمههد أدهههم، كههل وتار

العظم. السواد لصدمتها وقف ما التي شجاعته

كههأن حصيدا المجلس بعزائم العدو ربوع جعل أن على المنة ولله
وأنههامله المسههنونة بسيوفه الجهاد فروض وأقام بالمس، تغن لم

النحههر ووقههت العداء لنحور الطعن بتوصيل ثباته وقرن الخمس،
داوود إدراك اللهه كهرم مهن الشمس. ونرجهو طلوع من رمح قيد

هههرب إذا السههوء والعبد هربه بعيب السيف على ورده المطلوب
الهروب. بعيب محالة ل يِّرد

غزواتههه وآخههر وجملههها، المجلههس مكاتبههات تفصههيل يِّشههكر والله
مههن سههيفه نهار انسلخ إذا ويِّجعله ونزلها، مرهفاته ونزال وأولها،

لمستقر تجري والشمس مستقره إلى سالما يِّعود العدو هذا ليل
لها.

المطربههة، النكههت مههن فيههه لمهها بمجمههوعه الكتههاب هههذا أثبههت
فههي تعههالى الله رحمه الديِّن محيي المغربة. وللقاضي والتوريِّات

النقيب. وهما:  لبن وقيل بيتان، الواقعة هذه

ٍة يِّوم يِّا ٍة كّل في  عبهيدهها وقتل دنقل  مكهان وكّل ناحي

  الّسودان قفا دقوا فقد نوحي  لّمهه يِّقهول نوبّي كّل من

والقتضاب التخلص في

وقههد والقتضههاب، التخلههص فههي والعشريِّن الثالث النوع في قال
أبيات:  جملة من تمام أبي قول أورد

 كريِّم الحسين أبا وأّن أجٌل  النوى أّن عالٌم هو والذي ل
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مديِّح. إلى غزل من خروج قال: وهذا ثم

ّلههذي قههاله: ل تمههام أبهها أن الههبيت هذا في أقول: المشهور هههو وا
صبهههههههههٌر...   النوى أّن عالٌم

كههثرة علههى ديِّههوان فههي عليههه وقفت ول كذا، أورده من رأيِّت وما
ذكروا فقد البلغة، أرباب ذكرته. وأما كما مثبت وهو إل به النسخ
والكرم. ولههو الصبر بين مناسبة ل لنه العيوب، من وعدوه البيت

صبر النوى إن يِّقول أو كريِّم، الحسين وأبا بخيل الزمان قيل: إن
إل علمههت فيمهها أحههد ذكههره . ومهها مناسبا كان شهد، الوصال وإن

ًا، وعههده لفظههه. وغيههر بههه ومثههل المحاسههن مههن عههده وهههذا عيبهه
غيره. لما أصلحه وليته هذا، غير والعدالة

قههول ذلك النوع. من هذا في للشعراء جاء مما نبذ بإيِّراد بأس ول
النوق:  ذكر وقد العلء أبي المعري

ٌد مقصدنا فقلت سألن   فال لهّن المير اسم فكان  سعي

الوليد:  بن مسلم وقول

ّدوا وقد صحبي يِّقول في بالّركبان تستّن والخيل  عجٍل على ج
ّلجهم  ال

ّ  بنها تؤّم أن تبغي الّشمس أمطلع الكهرم مطلع ولكن فقلت: كل

فقال:  فلذا وفلذه أخذا تمام أبو أخذه وقد

ّ  بنا تؤّم أن تبغي الشمس أمطلع   الجود مطلع ولكن فقلت: كل

ًا الغزي وأخذه قال:  إذ فلبكه وسبكه ، أيِّض

ّلهت حثثناها إذا تقول  الهكهلل بألسهنة تناجينا  وظه

ّنهوال ُأفق إلى فقلنا: بل  ركبي مسير الهلل ُأفق إلى  ال

الجهم:  بن علي وقول

ٍة ّدجى قناع ألقت  مقلهتههها بالنقس كحلت وليل   ُأخدود كّل في ال

  داوود وجه من سنا اقتباسي لول  ظلمهتههها أمواج تغرقني تكاد

بن صدقة الدولة سيف يِّمدحا السنبسي الله عبد أبي القائد وقول
منصور: 

ٍر أحداق  نهواظهره تحكي خضٍل ونرجٍس  كهافهور أجفان على تب
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ّنما ٍة كهل فهي نشره كأ ّوع مسٌك  بهاكهر   منصور ابن ذكر أو تض

الملك:  سناء ابن وقول

عن العزيِّز الملك يِّرجع أو  الهوى عن المشوق الكلف يِّرجع ل
ّندى  ال

ًا وقوله :  أيِّض

ّظهاههر لله والملك  الورى دون وحدي لي فالوجد  ولهله

الساعاتي:  ابن وقول

ّذليل كنت وان وجدي  أسمر لدٍن بكّل العزيِّز وجد  ببيضه ال

ًا وقوله :  أيِّض

ّكافًة جفونا ن  مثلي الغيث مع فيها وقفنا كم  وغمهامها و

 ركاما عليه سالت منهراٍت  جراحها البروق ظبى أثخنته

ٌع الغمام وكأّن  حساما المعّز الملك فيه رد  جهر وقهد نق

شههيخ العزيِّههز عبههد الههديِّن شرف الشيخ قول كله هذا من وأحسن
عليههه اللههه صههلى النههبي بها يِّمدحا قصيدة غزل من بحماة الشيوخ
وسلم: 

ّلى ائم  الص الوشاحا ذلك رأى فمن  مهحهّمهد على ص

يِّغمور:  بن موسى الديِّن جمال يِّمدحا الجزار الحسين أبي وقول

ّدهها الّشقهيق لثم على جسرت منه أزل لم رضاٍب ورشف  بهخه
  سكر في

ّني  لحظاتههها من الّسحر أخاف ولست من أمنت قد بموسى ل
 السهحهر

ًا وقوله بصاقة:  بن الله نصر القضاة فخر يِّمدحا أيِّض

ٍة وكم ّتها قد ليل   اليسر من كنوٌز آمالي بزخرف  ولهي معسهرا ب

 الفقر يِّد تبت الله نصر جاء إذا  للغنهى اشتقت كلما لقلبي أقول

الوراق:  السراج قول أحلى فما المخلص، ذكر وعلى

عني الجود وظل من ففي  ونظمههها للقوافي صدري خّف لئن
ّلهص  مق
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ّبرتهه مطلٍع وكم ٍة مهن ح لك عسى أو لي عيسى يِّقول  قهصهيد
  مخلص

مهن ذوائهب قال: بينا حيث واحد بيت في التخلص ذم من وظرف
ّفه يِّحّب ّلق حتى  بك   الممدوحا لحية تع

الكريم القرآن في التخلص

إنبالغهانمي:  المعهروف غهانم بهن محمهد العلء أبهو قال: وقهال
كلم إلههى كلم مههن الخههروج هو التخلص. إنما من خال الله كتاب
إليه. دخل والذي منه، خرج الذي الكلمين، بين تلئم بلطيفة آخر

ذلههك: وأخههذ كههثيرة. مههن مواضههع القرآن الثير: وفي ابن قال ثم
َأ عليهههم تعههالى: "واتههُل أورده. كقوله ما يِّورد قههال إذ إبراهيههم نبهه
إمه لبيه ذلك. وغير القصة، آخر َتعبدون..." إلى ما وقو

فههإن الغههانمي؛ قههاله عمهها يِّخههرج ل الثيههر ابههن ذكههره أقول: الذي
والتذكير الوعظ من كالخروج ببعض، بعضه متعلق جميعه القرآن

إل وعيد، أو وعد أو نهي أو أمر إلى أو البشارة، إلى أو النذار إلى
فههي هههذا راعههي الههديِّن فخههر الظاهر. والمههام في تعلقه خفي ما

بعدها. بما اليِّة علقة على وتكلم تفسيره،

ه وههو مهراده، علهم ول الغهانمي كلم فههم مها الثير وابن أراد أن
في الشاعر يِّتخلص أن وهو الشعراء، عليه اصطلح الذي التخلص

هههذا مديِّههح. ومثههل إلى وصف أو عتاب أو غزل من الواحد، البيت
فمهها قبلها، بما اليِّة تعلق الواحدة. وأما اليِّة في ورد أنه أعلم لم

النسههان تههدبر متى وإل الظاهر، في وذلك اليسير إل هذا من شذ
معلههوم هههو فيمهها إل مقطوعهها يِّجههده لههم التأمههل، حق وتأمله ذلك

القتضاب.

الثير ابان إنشاء في التخلص من نماذج

كههثيرة. أشههياء المنثور الكلم في التخلصات من جاءني قال: وقد
فيههه أصههف الخههوان بعههض إلههى كتههاب فههي أوردتههه مهها ذلك فمن

أن الشههواق. فقلههت: وكمهها ذكههر إلى ذلك من خرجت ثم الربيع،
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بههديِّع، شههأنه فههي شههوقي فكذلك بديِّعة، شأنها في الوصاف هذه
ربيع. فصل وهذا مصيف فصل بحره أنه غير

تمههام كهأبي الشهعراء، تخلصهات مهن الرجههل هههذا أورد أقول: قد
وحسههنه. للتخلههص تنبههه وما أمثلة وغيرهم والبحتري الطيب وأبي
شههق قههال: وشههقيق كههان ولههو التخلصههات من يِّعد هذا مثل أترى

الحمههر خههده وجل جههامه، المههدام من ومل أعلمه، ورفع أكمامه،
أشههواقي جمههر فحكههت نههاره وأوقههد شههامه، السههواد مههن وفيههه

الههبرد، فههي آخههر فصههل ذكههر . ثم تخلصا هذا الناس لعد وضرامه،
ذكههر النسههبة. ثههم هههذه مههن وهههو الشههوق، إلى تخلص أنه وادعى

هههذا مههن وهههو الشههفاعة، إلههى منههها تخلص الهديِّة، في آخر فصل
رطب. طلب إلى وتخلص المودة، ذكر في فصل ذكر الضرب. ثم

القبيل. هذا من وهو

ذلك من أمثلة ومناقشة المعاني باين التناسب

بعههد المعههاني، بيههن التناسههب في والعشريِّن الرابع النوع في قال
الشاعر:  قول أمثال أورد أن

 لتبقهى ماتوا ما والله أما  فماتوا فنوا الذيِّن بن يِّا أل

  ورزقا آجال استكملت إذا  مقهاٌم فيها فاعلمن ومالك

وقبحه: كنههت الجل، وجمع الرزق إفراد بين المناسبة عدم وأنكر
عنه، المحيد يِّحسن ل وأنه الستعمال، في واجبا الضرب هذا أرى
َولم يِّخالفه. كقوله ما القرآن في بي مر حتى إلههى َيِّروا تعالى: "أ

َلق ما ٍء إمن اللُه خ ّيأ شي َله َيِّتف َيميههن َعههن إظل والشههمائل. وأورد ال
َع الههذيِّن تعههالى: "أولئههك قههوله َبهه إعهم ُقلههوبهم علههى اللههُه ط وسههْم

إرهم". وأبصا

إهد جاؤوههها، مهها إذا تعههالى: "حههتى وقههوله ُعهم عليهههم َشهه سههم
ُدهم". وأبصاُرهم وجلو

معههدود معيههب أنههه ، ورزقا الشاعر: آجال قول في مريِّة أقول: ل
عليههه. ونصههوا البلغههة علماء ذكره وقد المعاني، تناسب عدم في
والههرزق واحد، الجل فإن أهون، لكان وأرزاقا قال: أجل كان ولو

هذا. مثل تأبى الذوق متعدد. وصحة
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لحكمههة إل الفههراد مههع الجمع يِّرد لم فإنه اليِّات، هذه إيِّراده وأما
مراعههاة مههن وأعظم أكبر الحكمة الثير. وتلك ابن عليها يِّطلع لم

المناسبة.

وعهادت الشهمس زالهت فإذا واحد، فهو اليسار جهة إلى ويِّضرب
ًا صههار ثههم الشمال عن وأخذ الظل انعكس الغرب، جهة إلى شههيئ
ًا ف القبلههة لسههتقبال النصبة. كههذا وفرضت زيِّاداته وتعددت شيئ

جهتها. وشرف

وأحلههى، الفههراد من الجمع في أعذب الشمائل لفظة فإن ذا ودع
عههدم مههع وعههذوبتها اللفههاظ خفههة مراعههاة عادتههها مههن والعههرب

مفههردا يِّثقههل مهها اللفههاظ مههن أن قههررت المعاني. وأنههت تناسب
. جمعا ويِّخف

مصههدر، لنههه أفههرد فإنمهها الكريِّمههتين اليِّههتين فههي السههمع وأمهها
كههان جمههوع بين اندرج فإذا والكثير، القليل على يِّصدق والمصدر

حكمها. في كان مفردات، بين اندرج وإذا حكمها، له

موجههود الكههثرة معنههى لن عههٌي، جمعههها فالمصادر الجملة وعلى
تعالى كأنه غيره، في يِّحسن لم مضاف حذف بتقديِّر لنه أو فيها،

البصههار فههي مثلههه يِّسههتقيم سههمعهم. ول حواشههي قههال: وعلههى
والقلوب.

القلوب، مغشاة. وأما ولكنها عليها مطبوع غير فلنها البصار، أما
الطبههع فكههان عليههها، الختههم يِّقع حواش له فيما محويِّة غير فلنها
تعههالى: قههوله هههذا حواشههيها. ومههن علههى ل نفسههها القلوب على

إت "وجعههل ّظلمهها ّنههور" لن ال متكاثفههة، أجههرام مههن الظلمههات وال
والشمائل. اليمين النار. فكذا من والنور

والفراط والتفريط القتصاد في الثير ابان مناقشة

والتفريِّههط القتصههاد فههي والعشههريِّن الخههامس النههوع فههي قههال
تخصههه، ألفاظهها للمههدحا أن التفريِّههط: وأعلههم ذكههر عند والفراط،

قهالوا: مهن حهتى ذلهك فهي قهوٌم تعمق وقد تخصه، ألفاظا وللذم
الخطههاب. وهههذا بكاف يِّقاربهم ومن الملوك يِّخاطب ل أن الدب
ٌد، غلط في بالكاف خوطب قد الملوك، ملك هو الذي الله فإن بار
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ورد نسههتعين". وقههد وإيِّههاك نعبههد فقيههل: "إيِّههاك العزيِّز كتابه أول
محصورة. القرآن من مواضع في أمثال

الدب أن إلى ذهب من قول يِّرد مما ليس بهذا أقول: استشهاده
ههذه لن بالكهاف، يِّكهون ل أن قهاربهم ومهن الملهوك خطاب في

أنزل إنما الكريِّم والقرآن ركعة، كل في يِّتلى ومما الكتاب فاتحة
عز الله تنزيِّه فوائده جملة ومن وسلم عليه الله صلى النبي على
وإيِّهاكم نعبهد قيهل: إيِّهاكم والزوجة. فلو والولد الشريِّك عن وجل

مههن يِّقولههونه بما والنصارى للمشركين إشعار فيه لكان نستعين،
ذلك. لمدعي شبهًة وكان اللهة، تعدد

وسههلم عليههه اللههه صلى الله رسول سيدنا امتدحا المغاربة وبعض
كتههاب الهباريِّههة بيههت. ولبههن ألههف عشههر ثمانية عدتها قصيدة في

ونكتههه مشههيد، قصٌر منها بيت كل بيت، ألفي في والباغم الصادحا
والنههوادر الحكايِّههات علهى يِّشههتمل مزيِّهد، الحسههن فههي عليهها مها

لههو فيههها ليس والبلغة الفصاحة غايِّة في وكلها والحكم، والمثال
ليت. ول

وأمهها الحصههر، يِّبلغهههم ل جههدا فكثير دونه وما اللف نظم من وأما
السههبع القههراءات معرفههة مههن عليههه اشههتملت ومهها الشههاطبية
العلههم، وباطنههها الغههزل ظاهرههها الههتي الرمههوز وتلههك واختلفههها،

قههال حههتى وبهههر، اللبههاب سههحره وخلههب وظهههر، اشههتهر فكتاب
فيها:  القائل

 جل ويِّاما البكر عروسه  ضحى علينا الّرعينّي جل

  الكل: ل له قوافيها قالت  غهيره مبتكهٌر رامها لو

الههوجيز نظههم كالههذي والفقههه، والعههروض النحههو أراجيههز وأمهها
فكههثير العلوم، من وغيره الطب من ذلك وغير الحنفية ومنظومة

الوصف. بها يِّحيط ل التي الغايِّة إلى ، جدا

اللغههة وفضههل إل بالعربيههة العجههم مههن اشههتغل بمههن سههمعنا ومهها
وأبهها وبنههدار، الفارسههي، علههي أبا أن الدعوى هذه برهان العربية،

وذاقههوا بالعربيههة اشههتغلوا لمهها هههؤلء، وغيههره والزمخشري حاتم
فههي واليِّههام الليههالي وأفنههوا بمحاسنها، وكلفوا بها هاموا حلوتها،

محاسهنها وتتبهع وتهدويِّنها تأليفها في العمر مدة وأنفقوا تحصيلها،
هههؤلء يِّكون أن المستحيل ومن فنونها، وغرائب أقيستها وقواعد
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مهها وهي العمر مدة وأفنوا العربية في الجتهاد هذا اجتهدوا القوم
عاقههل وبكههل بهههم غيههره. والولههى دون هههو شههيء فههي يِّخلههف ل

هههؤلء علههم ولههو والحكههم، والبلههغ والفصههح بالحسههن الشتغال
علههى عرجههوا مهها التفضههيل، أفعههل لههها العجميههة اللغهة أن القوم

لغتهم. إلى عاجوا ثم عرفوها، ريِّثما إل العربية

فرق والعجم، الرطب بين للزمخشري: فرقك النوابغ الكلم ومن
والعجم. العرب بين

ٌع ومنها: العرب للعاجم. مثٌل والغرب المعاجم، صلب نب

. عجمهها والعجههم رطبهها العرب جعل كيف الزمخشري إلى فانظر
شههجر مثههل العههرب جعل النوى. وكيف هو الجيم بتحريِّك والعجم

شههجر مثههل العجههم وجعههل القسههي، منههه تتخههذ صههلب وهو النبع،
خوار. وهو الغرب،

المتنبي:  قال

  بالغرب النبع كسرن ضربن إذا  أيِّديِّهها إّن اللهيالهي تنلك فل

باللغههة عههالمين العجههم مههن العربيههة علمههاء كههان قلههت: مهها فههإن
ثههم العجميههة، يِّعرفون كانوا أنهم قلت: أليس يِّنبغي، كما العجمية

لغههة فههي وصههل إتقانها. ومن في وبالغوا العربية في تمهروا أنهم
مههن وغيرهما والزمخشري علي أبو إليه وصل ما إلى اللغات من

السههم فههي والتصههريِّف، والبنية والصغر الكبر الشتقاق معرفة
والمفعههول الفاعههل واسههم والمههر والمضههارع الماضههي والفعههل
كههل فههي يِّنظههر أن الهليههة من عنده كان الملكة، تلك له وصارت

على فيقع أصولها، ويِّتبع قواعدها يِّستخرج وأن لسانها، عرف لغة
ببعههض، بعضها العلوم لشتباك قواعدها، ومحاسن حكمها غرائب

إل اللغههة يِّضههع وضعها. ول أوجبت التي الغايِّة في شملها واجتماع
حكيم.

النحويِّههة، القواعد على التركية اللغة رتب النحاة بعض أن ترى أل
وضمير المر، من المضارع من والماضي الفعل، من السم وميز

وعلمههة الفههراد، مههن والجمع الغائب، من المخاطب من المتكلم
غيههر أمههر وهذا ذلك، غير إلى إليه المضاف من والمضاف الجمع،
خاف.
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غايِّههة فههي كلههها بيههت، ألههف سههتون شاهنامة كتاب قوله: إن وأما
هههذه فههإن يِّعههاب، مهها فيههها ومهها والبلغههة، الفصههاحة مههن الحسن
ًة تسمع ل الدعوى يِّههأتي ومههن يِّؤيِّههدها. الههذي البرهههان عههن مجرد
الفصههاحة غايِّههة فههي تكههون كلمة آلف بستة أو كلمة، ألف بستين

?! ههذا بهوجه تعهاب ل إنها حتى المعنى في والبلغة اللفاظ، في
اللغات. من لغة في البشر قوى في ليس

شههعر جيد أن لك أيِّن فمن اللغة، تلك في يِّعاب ما ذلك أن سلمنا
نههورا أشههد تقول: القمر العرب. كما شعر جودة طبقة في العجم

والقمههر فالشههمس النجههوم، من نورا أشد والشمس النجوم، من
ل نفسههيهما فههي ولكنهمهها النجههوم، علههى الفضههيلة فههي اشههتركا
. مثل يِّستويِّان

  الغرر دون التفاضل يِّوم ل  والحهجهو فضله له وكّل

فههي القيههس امههرئ العههرب. كوصههف جيههد مثههل العجههم جيد فهل
فههي والعشههى المدائههح، في وزهير العتذار، في والنابغة الخيل،
ومسلم برد بن وبشار والخطل والفرزدق جريِّر كجيد ? أو الخمر

والمتنبي الضحاك بن والحسين الجن وديِّك نواس وأبي الوليد بن
فههراس وأبههي المعههتز وابههن الرومههي وابههن والبحههتري تمههام وأبي

تغههرق الذيِّن الشعراء من ذلك بين وما العصر، هذا وإلى وغيرهم
ل جيههد كلههه ذلههك يِّقههول: إن إنه حتى لججهم، في العجم قطرات

هي:  حيث من الجودة في مثل يِّستويِّان يِّعاب. هل

من أمضى السيف إّن قلت إذا  قهيمًة يِّنهقهص السهيف أّن تر ألم
  العصا

ّيد قّل وإنما الجيههد انتقوا الدب وعلماء البلغاء لن الشعر، في الج
أنموذجهها وجعلههوه والبلغة، الفصاحة في نهايِّة يِّكون الذي العالي
انتقادهم. فكان وصحة فكرهم بقوة قرروه ما على يِّحذى، ومثال
الشههعر مههن السههاقط أن جههرم العليهها. ول الطبقة في الجيد ذلك
يِّعههده الههذي الحقيقة، فعلى وإل البلغة، أئمة عند العالي من أكثر

غيههر غيرهههم عنههد جيههدا يِّكههون الشههعر سههاقط مههن البلغة أرباب
فههي العلههة هههي النكتههة الغايِّة. وهههذه إلى ساقط هو ما إل معيب،

الشعر. من الجيد قلة
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المجههاز مههن العههرب شههعر فههي مهها العجههم شههعر فههي أيِّههن ومههن
والجنههاس، والسههتخدام والتوريِّههة والتشههبيه والكنايِّههة والستعارة

غيههر أقسامه. إلههى وتشعب النواع هذه من نوع كل اختلف على
بينهمهها مهها نوع. هيهات المائة يِّقارب ما وهو البديِّع أنواع من ذلك

أفعل. صيغة

أهههل مههن لشههاعر قههال أعرابيا أن الداب زهر في الحصري وذكر
نههزا فإنمهها منكههم، الشههعر يِّقول من وكل للعرب، الفرس: الشعر

منا. انتهى. رجل أمه على

وللعجههم وديِّههوان، بيههت قههوله: وللعههرب في خلف ابن أنصف وقد
فالعههذر الكههثر، في يِّحسن ل الشاعر أن دعواه وأما وإيِّوان قصر
الغايِّههة. وهمهها: إلههى شههديِّدتين ضههائقتين في ظاهر. لنه ذلك في

شههيء إلههى مضههطر غيههر الواحههد. والنههاثر الههروي ولههزوم الوزن،
حههرف علههى بسههجعتين أتى شاء إن ونفسه، مخلًى هو بل منهما،
عشهريِّن علهى بالسهجعة أتى شاء وإن أكثر، على شاء وإن واحد،
مطولههة برسههالة الكههاتب أتى كلمتين. ولو إلى أقل على أو كلمة،
السجع، كلمات من مخصوص وعدد سجعه، في واحد حرف على

علههى وأثقههل أسههمج كلمههه كههان بههل الشههاعر، حههال حههاله لكههان
النههثر. كههذلك ول الههوزن، يِّروجههه الشههعر لن والقلههوب، السههماع

النظم. على النثر في فضيلة يِّكون أن هذا يِّصلح ل فحينئذ

ٌء للشعر يِّزل ولم وكيف   القلوب ريِّحان عليه يِّرّف  ما

وقههد السههائر المثههل علههى الكلم مههن أردتههه ما آخر هنا ها وليكن
ظاهر. فيه سقطه كثير في سامحته

لعيههن هههي التي والنكت الحسان، من فيه له ما أنكر ل أنني على
ولههم وقفههه، الذي التوقيف في جهدا يِّأل لم فإنه إنسان الفن هذا

ثقفه. الذي التثقيف في يِّقصر

منههه شههرد مهها اقتناص إلى وأشار الفن، هذا محزات على نبه وقد
السههائر المثههل مراجعههة الشههاعر أو للكههاتب اتفههق عههن. وإذا وما

فوائههد يِّفيههده ذلههك أن فههي مريِّة فل الوراق، وهذه الدائر والفلك
الحسههن لمواقههع ويِّههتيقظ فيجتنبههها، الخطههأ لمههوارد ويِّتنبههه جمههة،

فينتجعها.

  الهدايِّا أزكى من اليِّام على  عندي وهي لك أهديِّتها وقد
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وصههحبه وآلههه محمههد سيدنا على والصلة ، وآخرا أول الحمد ولله
والسلم. الطاهريِّن الطيبين

   

  

ًا    -    خير ّله ال جزاهم الوّراق موقع من منسوخ

ونشره    وتنسيقه بانسخه ) قاما الدب (  خزانة أخوكم

ولوالديه       وُيرجهو و له يدعو أن منه يستفيد ممن

السطور     هذه يحذف ل وأن
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