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األول الفصل

الرسالة رشح

الدولة شبل وزير

إىل العالء» «أبو بها بعث رسالٌة — لقارئها تبدو كما — وهي الهناء»، «رسالُة هي هذه
ونزوله إليه، الدولة»1 «شبل السلطان وزير بقدوم فيها يهنئه الكرباء، من بعضمعارصيه

عليه.
املشريين، أو الوزيرين، أو الكبريين، هذين شأن من — التحقيق عىل — نعلم وما
كليهما أن سياقه من فأدركنا الرسالة، هذه ثَبِت يف العالء» «أبو إلينا به أفىض مما أكثر
بذلك ينم كما الغفران»، «رسالة عهده يف أُلَِّفْت الذي الدولة»، «شبل للسلطان مشريًا كان

شاعرنا: قول

«شبل السلطان كان إذا املنون، أخرى معاندهما هللا أذلَّ — األستاذان وسيدانا
فتحا الرأفة باب أغلق وإن ذراعيه، — محالة ال — كانا النجوم، أسد الدولة»

مرصاعيه.

عىل يزد لم األستاذين» «سيديه إىل الرسالة هذه كتابة عىل له بالباعث إلينا أفىض فلما
قال: أن

فالن»، «أبو وليُّهما بالقول أشار الصمت—حتى — اإلمساك عىل عزمت كنت وقد
إلخ. … ودينه بعقله يُوثق ممن وهو



الهناء رسالة

عرصالشياطني

العهد تغري أن بعد الرسالة، هذه من واأللقاب األسماء حذف قد شاعرنا فلعل يدري ومن
العرصاملضطرب، ذلك يف واألمراء والوالة والوزراء السالطني أقرصعهود كان فما السيايس،
وَّاِس السُّ من العرص شياطني أثارها التي والدسائس، والفتن واألحداث باملخاطر اململوء

بقوله: شاعرنا عناهم الذين

س��ل��ط��ان — ال��وال��ي��ن م��ن — م��ص��ر ك��ل ف��ي م��س��ل��ط��ة ش��ي��اط��ي��ن األن��ام س��اس
م��ب��ط��ان وه��و خ��م��ًرا، ي��ش��رب راح إن ُك��لِّ��ه��م ال��ن��اس َخ��ْم��َص يَ��ْح��ِف��ُل ل��ي��س م��ن

بقوله: وهداته والته ودمغ

ي��ت��ص��ي��د — ب��ص��الت��ه — وتَ��ق��يُّ��ه��م ب��ال��خ��ن��ا اإلم��ارة ن��ال ف��أم��ي��ره��م

وقوله:

أم��راؤه��ا — ص��الح��ه��ا ب��غ��ي��ر — أم��رْت أم��ًة أع��اش��ر ف��ك��م ال��ُم��ق��اُم ُم��لَّ
أُج��راؤه��ا وُه��م م��ص��ال��ح��ه��ا، وَع��َدوا ك��ي��ده��ا واس��ت��ب��اح��وا ال��رع��ي��ة، ظ��ل��م��وا

املشريان

قليًال صاحبيه شأن من عرفنا ملا الرسالة هذه يف شاعرنا من بدرت رسيعٌة إشاراٌت ولوال
كثريًا. وال

من إلينا يصل فلم وخفاء، غموض من يكتنفها ملا بالرموز أشبه إشاراٌت أنها عىل
الذي صديقه وعىل إليه كتب من عىل إطالقه من أكثر الرسالة لهذه املخطوطة النسخة
— الدولة شبل عند منزلتيهما لعلو — وأنهما األستاذان»، «سيداه أنهما عليه: ضيًفا حل

مشريان.
بقدوم شاعرنا هنَّأه الذي املضيف كنية حذفت وقد عيل». «أبو هي الضيف كنية وأن
يصف راح ثم فالن»، «أبي بكنية منها واستعيض — اضطراًرا أو عمًدا — عليه صاحبه
عليهما يضفي أن ومداراته مجاملته له شاءت بما فالٍن» و«أبا عيل» «أبا الرجلني: هذين
أنهما — معارصيه مصانعة يف عادته عىل — ويقرر الخالل، ونادر املزايا، باهر من
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مخلٍد» بن «صاعد أمثال من الزمان، من سبق فيما إال الدهر بمثلهما يَُجد لم عَلمان،
الدهر، وأعيان الفكر، قادة من إليهم ومن العبادي» زيٍد بن و«عدي هارون» بن و«سهل

والعرفان. الرأي وأعالم البيان، وأساطني

مفقودة كنوز

— أسلفنا كما — اضطراًرا أو عمًدا األسماء حذف قد الرسالة ناسخ فلعل يدري ومن
بنسخٍة ظفرنا لو ولعلنا الغيوب، عالم عند ذلك فعلم استغناء، أو سهًوا حذفها لعله أو
العالئية، الكنوز ضاعت فقد جهلناه، ما الحقائق من وعرفنا نتوخاه، ما فيها لرأينا أخرى
بجهل الخسارة تزيد ولن والكراريس، الكتب من آحاٌد إال — كثرتها عىل — منها يبق ولم

املفقودة. العالئية الكنوز إىل بالقياس مذكوًرا شيئًا األسماء، تلك

األسماء حذف

أكثر يرى فهو درسه، أثناء يف واضحتني ظاهرتني لريى العالئي األدب رائد أن عىل
وُكناهم أسماؤهم ُحذفت قد — رسائله ويف الزَّنِْد» «ِسْقِط يف — شاعُرنا إليهم كتب من
مساجلتهم إىل شاعرنا حَفزت التي البواعث ُحذفت كما القليل، إال منها يبق فلم وألقابهم،
ُغلَّة، يشفي ال الذي اليسري التَِّفه بغري ذلك من يظفر الباحث يكاد فال مراسلتهم، أو
رسائله وإثبات آثاره، بتسجيل ُعني حني الخطة هذه آثر قد «املعري» أن الظن وأغلب
من عليه الثناء يف تورَّط من مجاملة يف إفراطه عن تكفريٌ الحذف ذلك يف ليكون وأشعاره؛
أذيَّتِهم، من يخشاه ملا اتقاءً إليهم، د التودُّ يف وغال مصانعتهم، يف أرسف أن بعد معارصيه،
يف أوجزها وقد حياته، طول عنها يَِحْد ولم نفسه، بها أخذ الذي التَِّقيَّة لسياسة وإيثاًرا

قوله:

ب��ال��نَّ��ْق��ر يُ��س��كَّ��ن ط��رٍف2 ف��ك��م إل��ي��ك، م��خ��ال��ف ردَّ ال��ق��ول ب��ل��ط��ف ت��وخَّ

فقال: ومداراتهم، الناس مصانعة يف لإلرساف اضطراره ُمتألًِّما بكا طاملا ولقد

ري��اء ال��ع��ال��م��ي��ن وَدي��ُن ب��ذاك، زلَّ��ت��ي ال��ل��ه ل��ي ف��ل��ي��غ��ف��ر أرائ��ي��ك،
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يبغضون — الحق ورأيه يرى، فيما — الناس ألن املصانعة؛ إىل شاعرنا اضطر وإنما
من الصحيح عىل القول باطل — بطبعهم — ويؤثرون الصدق، ويمقتون الرصاحة،

األخبار:

م��ن��ب��ر ل��ل��س��وءات وي��ق��ام ب��ي��ن��ه��م يُ��ه��َم��س وال��ح��ق

صحيح من املنطق يقرُّه ما وتكذيب إثباته، العقل يرفض ما تصديق إىل أرسعهم وما
القضايا:

ه��م��س��ي أط��ل��ت ال��ي��ق��ي��ن ق��ل��ت وإن ص��وت��ي رف��ع��ت ال��م��ح��ال ق��ل��ت إذا

والكذب الصدق

االضطرار، إليه يدعوك الذي الكذب يف يبديه أولهما: رأيان؛ الكذب تسويغ يف وللمعري
فإذا حييت، ما الصدق ى تتوخَّ أن يوصيك فهو الفن، إليه يدعوك الذي الكذب يف والثاني
يف ما بكل — الكذب يف أرسفت إذا بأًسا عليك ير ولم بمجانبته، أوصاك للهالك عرَّضك
أكل إىل الجوع يضطره من مثل ذلك يف مثلُك فإنما التلف، من حياتك لتنقذ — وسعك
فيكفُّ للهالك، توقيًا املاء؛ مجانبة إىل املرض يضطره أو كارًها، املحظور عىل فيقبل امليتة،

يقول: ذلك ويف للسقم، ودفًعا للشفاء، يًا توخِّ عنه

وُق��م ك��اذبً��ا، ف��اق��ع��د ذل��ك وب��ع��د م��ه��ل��ك��ة ال��ص��دق ت��ظ��نَّ أن إل��ى أص��ُدق
��ق��م ال��سَّ ِخ��ي��َف��َة يُ��ج��َف��ى ك��ال��م��اء: وال��ص��دق ب��ه��ا أل��مَّ م��ض��ط��رٍّ ج��ي��ف��ة ف��ال��م��ي��ن

يف الجائرين، الوالة من الطغاة ومداراة الظاملني، مصانعة يف خطته لك رسم وُربَّما
البيتني: هذين

ف��داره ع��دًوا، تَ��دَرأ ل��م أن��ت إذا ال��ِح��َج��ا م��ي��ز ال��ذي ال��ع��ق��ل ل��ك ي��ق��ول
ج��داره س��ق��وَط وأرق��ب ق��ط��ع��ه��ا، ع��ل��ى ق��ادًرا ل��س��َت ال��ت��ي ال��ج��ان��ي ي��د وق��بِّ��ل
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الدولة أسد

الباغني، ويصانع الجانني، يداري أن يفته ولم قرَّره، الذي النهج هذا عىل شاعرنا سار وقد
سقوط مرتقبًا الدولة»، «شبل والد مرداس»؛ بن «صالح الدولة بأسد الدوائر يرتبص فراح
من الفرصة أمكنته حني بظلمه يُندِّد أن شاعرنا يَُفْت لم دولته، داَلْت إذا حتى جداره،

قوله: فيه غمزاته ومن ذلك.

خ��م��ره��ا»3 «وي��ش��رب ب��غ��اي��اه��ا، ي��ُغ��رُّ ل��ظ��ال��م دان��ت اآلف��اق أرى ف��إن��ي

الفني الكذب

مقدمة يف عنه االعتذار يف شاعرنا أبدع فقد الخيال، إليه يضطر الذي الفني الكذب أما
مجاملتهم، يف غاىل من أسماء حذف إىل اضطراره لتسويغ عرض حني الزند،4 سقط
من ارتكبه عما معتذًرا قصائده، يف إياهم نَحلها التي الباهرة املزايا تخيل يف وأرسف
أول — الَحَداثة ُربَّان يف نَظم بما يقصد ولم قال،5 بما منهم أحًدا يَْعِن لم بأنه الشطط
ذلك شفع ثم ورياضته، الطبع مرانة غرِي إىل — املرح شدة — النشاط وجن — الشباب

فقال: بآخر االعتذار

ذلك كان وإنما للثواب، طالبًا مدحت وال بالنشيد، الرؤساء مسامع أطرق ولم
«الطبع». وس6 السُّ وامتحان الرياضة معنى عىل

القناعة من ُشبْعٌة ورَزق العيش، ِقوام من ٍة7 بُغفَّ سرت الذي هلل فالحمد
الَوْفر. جزيل عىل أوفت

فهجر األكاذيب، تلك من طبُعه ونَفر الباطل، هذا عن عَزف أن يلبث لم ولكنه
ْقب8 السَّ رفض — الشعر يعني — رفضته «ثم الزند»: «سقط مقدمة يف قائًال الشعر
عن رغبًة فرٌخ، وهو منها خرج التي بيضته — تَِريَكتَه — النعام ولد — والرَّأِْل ِغْرَسه،9

يعيب.»10 — ويجدب ينقص ورديئه كذٌب، جيِّده معظم أدٍب
يحتمله مما وكان ، بآدميٍّ — الظاهر يف — علق ، غلوٍّ من يل ُوجد «وما يقول: وهنا

إليه.» مرصوٌف فهو — سلطانه عزَّ — هللا صفات
خالقه عىل وإجالله تمجيده فوقف العهد، بهذا — أيامه قابل يف — نفسه أخذ وقد

والغايات». «والفصول الغفران»، «ورسالة «اللزوميات»، يف ذلك ترى كما وحده،
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العليا املثل

يتنبهوا أن العربي األدب محبي أجدر ما جليٍل مبدأ إىل النفيسة املقدمة تلك يف أشار وقد
أفذاذ يف — وجدت حيثما — العليا امُلثُل إىل مدائحه ه يوجِّ أن فآثر ونفاسته، خطره إىل
صلح «وما فقال: القادمني، الذراري وقابل الغابرين، القدامى سالف من املوهوبني،

به.» ملحٌق فإنه بُعد؛ يُخلق لْم أو قبُل، من سَلف ملخلوٍق
امَلنْي محض من كان «وما نادًما: مستغفًرا فقال طبعه، به جمح مما براءته أعلن ثم

فيه.» العثرة هللا فأستقبل له، جهة ال
للَخَلد «والشعر فقال: وتسويغه، الفني الكذب تعليل يف التوفيق ذروة إىل وصل ثم
الخاطر ويقول: له، حقيقة ال ما الصانع يُمثِّل لليد: الصورة مثُل — القلب أو للنفس —

ألنكره.» به طولب لو ما — القلب —
فقال: الفنون، رجال من ُهم لفَّ لفَّ ومن الشعراء دستور ص لخَّ ثم

ثياَب الِعْزهاة ولبس شجيٌع، أنه الجبان: َدعوى — النظم ُحكم يف — ومطلٌق
الجريء. النشيط — الزَّميع ْهم الشَّ بحلية العاجز وتحىل الزير،11

املمدوحني أسماء

الشعراء؛ من األفذاذ الفحول قصائد فهم يف بهديه واهتدينا املعري برأي أخذنا ولو
ومن و«مهيار» زيدون»، و«ابن و«البحرتي»، تمام»، و«أبي الرومي»، و«ابن «كاملتنبي»،
خرست ملا بأهاجيهم، ُمني أو بمدائحهم ظفر َمن أسماء من كثرٍي عن متغاضني إليهم،
إىل موجهًة الرائعة الصور تلك تمثلنا إذا تعظم منها الفائدة لعل بل شيئًا، الفنية ألواحهم
هؤالء تغنى ما أكثر فما ُمنِشئوها، إليها قصد التي األغراض من وأنبل أسمى أُخر، أهداف
املعجبني، حلق يف غصًة املمدوحني أسماء وقفت ثم أشعارهم، يف العليا باملثل الفحول

املوهوبني. فحولنا من األفذاذ أبدعها التي اآليات تلك جبني يف ووصمًة

املجاملة يف إرسافه

من غمض ما برشح عنايته ترى معارصيه، ألسماء شاعرنا إغفال من ترى ما وبقدر
— وكتبه ورسائله ونثره، شعره ذلك يف سواء — معانيه من استَرسَّ ما وتجلية ألفاظه،
قد فهو برشحه، يختصهم ملن االعتذار من بارعٍة بألواٍن لرشوحه يمهد نراه ما أكثر وما
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هذه، الهناء» «رسالة يف قوله ترى كما بالغفلة، نفسه يرمي أو بالالئمة، نفسه عيل يُنِحي
مقامه عىل مه لتهجُّ الصفح منه ملتمًسا كرامته، يجرح ال حتى إليه، بها بعث ملن معتذًرا

فيقول: ثانيًا، إليه كتبه ما رشح ويف أوًال، إليه الكتابة يف

وامَلَرُض كامًال، الهذيان ليكون فيه؛ ألفاٍظ بتبيني اإلطناب هذا أتبعت وقد
شامًال. لفضوله

االعتذار لطف

وَجَال يكتب، ما برشح عنايته يف الحق البواعث عن — آخر مقاٍم يف — أفصح قد أنه عىل
تفسري من اه ويتوخَّ إليه يهدف ما حقيقة — القارح» «ابن لصاحبه اعتذاره ثنايا يف —
بها بعث التي الغفران» «رسالة يف فقال معناه، من خفي ما وتجلية لفظه، من صعب ما

إليه:

أفَرق وإنما ذلك، مثل له يُرشح أن من أجلُّ — بُقربه اإلقليم هللا آنس — وهو
الفهم إىل ليس — ناشٍئ12 — مرتعرع غالٍم يد يف الرسالة هذه وقوع من
ال القيد، مثل يف معها فيظل اللفظة، عليه — تستغلق — فتستَعِجم ٍع، بُمترسِّ

الرَُّويد.13 وال الَعَجل عىل يقدر

بالتوضيح عنايته

شيئًا منها «وسأذكر القافية: ألسماء عرض حني لزومياته مقدمة يف قوله هذا من وقريٌب
األسماء.» بتلك املعرفة قليل إىل الكتاب هذا يقع أن مخافة

منها: آخر مكاٍن يف وقوله

س��ام��ٍع إف��ه��ام ح��اول��ت إذا ف��بَ��يِّ��ْن
ُم��ع��دَّل ق��ض��اءٍ م��ن ب��ي��انً��ا ف��إن

درى: م��ا وال��م��رءُ ق��ال» «ح��م��ي��ٌد ت��ق��ول:
ب��ح��َدل؟»15 ب��ن «ُح��م��ي��د أم ث��وٍر»14 ب��ن «ُح��م��ي��ُد

13



الهناء رسالة

متربًما ذلك يف يقرص من فيعاتب نفسه، به يطالب كما بالرشح غريه يطالب وهو
فيقول: املخل،16 واإليجاز ، امُلضلِّ بالغموض

ُج��َم��ل��ك ُم��وِض��ًح��ا ل��غ��ي��ري ش��رح��ت وق��د خ��ب��ًرا ُم��ْج��م��ًال إال ع��ن��ك: ل��ي تُ��بْ��د ل��م

رشوحه من أمثلٌة

الكتاب، هذا من مواضعه يف رشوحه من كثريًا قبسنا وقد — منثوره برشح يكتفي ال وهو
ما السامع إفهام يتوخى فهو شعره، إىل ذلك يتعدى بل — املربعة األقواس بني وجعلناه

مثًال: فيقول ذلك، وسعه

األس��ف��ار ف��وائ��د ت��ُف��وق ن��ي��ا ال��دُّ ف��ي ��ْف��ر] ال��سِّ [ج��م��ع األس��ف��ار وف��وائ��د

يقول: أو

اإلم��ل��ي��س��ا]18 ال��دَُّج��ى ف��ي ت��ق��ط��ع َوْج��ن��اء17 ب��ه��ا: [أع��ن��ي ب��إم��ي��ل��ي��س��ي��ٍة ل��ي م��ر

يقول: أو

ال��م��راع��اة] ح��س��ن [م��ن ال��ع��ي��ش ف��ي راع��ت��ك وم��ا ال��ف��ؤاد] ري��ع [م��ن دن��ي��اك راع��ت��ك

يقول: أو

يُ��ض��َرب ل��ل��نَّ��ف��ع ��ار ال��ف��خَّ َص��نْ��ع��ة إل��ى ع��ائ��ٌد ال��َف��ْخ��ر] [م��ن ��اًرا ف��خَّ يُ��م��ِس ف��ال
وي��ش��رب أراد م��ن ف��ي��ه ف��ي��أك��ل م��رًة، يُ��ص��ن��ع م��ن��ه إن��اءً ل��ع��ل
ي��ت��غ��رَّب ال��ِب��َل��ى ب��ع��د ل��ه! ف��واًه��ا درى وم��ا ألخ��رى، أرٍض م��ن وي��ن��ق��ل

يقول: أو

م��ف��ق��ود19 ال��ب��اء] [ب��س��ك��ون ل��ك��ن��ه ُك��س��رت] ل��ه ب��اءٌ [إن ي��وج��د ال��ص��ب��ر

14
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يقول: أو

��ار] ال��ب��هَّ ��نَ��ا ال��سَّ ض��وء [م��ن أس��ن��ي��ت أُرد: ول��م ال��س��ن��ي��ن] م��ر [م��ن أس��ن��ي��ت

يقول: أو

إل��واءُ]20 [ل��ل��نَّ��بْ��ت ب��ل ال��رَّْم��ل] ِل��َوى َس��ي��رى أت��ى يُ��راد: [ال ف��ان��ِزْل «أل��َوي��َت» ن��ودي��ت

يقول: أو

اإلن��س]21 م��ع [غ��ان��ي��اٍت ول��ك��ن وح��وًش��ا]، م��ن��اديً��ا [ل��س��ُت اإلن��س: ظ��بَ��يَ��ات أي��ا

يقول: أو

ال��َغ��ْف��ر]22 َك��َرم ال ال��ب��رء، ان��ت��ك��اس ع��ن��ي��ت وإن��م��ا اغ��ت��ف��اًرا، أع��ن��ي [وم��ا غ��ف��رن��ا

يقول: أو

َدَم��َرا]23 م��ن��زٌل ل��ك��ْن «ت��دم��ر»، ب ك��وٌن غ��رض��ي [وم��ا ك��لٍّ م��ن تَ��ْدُم��ر وال��دار

يقول: أو

ُج��َؤار24 ل��ل��ع��ب��اد إل��ي��ه يَ��ن��ِم��ي م��ل��ك��ه ف��ي ث��اب��تً��ا رب��ك زال م��ا
األك��وار27 ه��ذه ال��ُم��س��رَّح26 ـ��ك��ور وال��ـ ال��ُك��ور]25 [ج��م��ع األك��وار ع��ل��ى وأت��ت

يقول: أو

س��اِح��ل]28 ألق��َم��َر ن��س��بً��ا ول��ك��ْن ـ��ر، ال��ب��ح��ـ س��اِح��َل أُرد [ل��م س��اح��ل��ي��ون

يقول: أو

أف��َرس29 و«ب��س��ط��ام» «زي��د» م��ن ف��إن��ي َف��راس��ٍة] [م��ن ف��ارًس��ا ت��ح��اول م��ا م��ت��ى
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يقول: أو

ال��َك��َدر] م��ن ص��ف��ًوا ال ال��ص��فِّ م��ن — ��وا ص��فُّ [ف��م��ع��ت��م��دي — ب��إل��غ��اٍز «ص��ف��ًوا» ق��ل��ت: إن

بقوله: يذكرنا البيت وهذا

ص��وف��وا — ط��اع��ٍة م��ن — أن��ه��م ادَّع��وا ح��ت��ى ن��س��ب��تُ��ه��م، ��وف ل��ل��صُّ ارت��َض��وا م��ا ص��وف��ي��ٌة،

يقول: أو

ال��ص��ف��ص��اف]30 ال ال��ح��قِّ ِخ��الف [غ��َرض��ي: ل��ه��ا وي��ٌح ق��ل��وب��ه��م، ال��ِخ��الف ش��َج��ر

عىل املقام بداللة مكتفيًا تفسرٍي، أو توضيٍح دون الكنية أو اللقب يُطلق قد أنه عىل
ولن صاحبه، يخطئ لن القارئ أن من واثٌق وهو مرة، «الكويفِّ» بلقب فيجتزئ صاحبها،
التايل البيت يف به يعني شاعرنا أن إىل العاجلة باللمحة مهتٍد بد ال وهو تفكريه، يطيل

يقول: حني حنيفة»، «أبا اإلمام

ُط��ب��خ��ا م��س��ك��ٍر ف��ي رأي��ه وج��ان��ب��وا أرَض��ك��م — ال��ك��وف��ي م��ذه��ب ع��ل��ى — َزك��وا

الشاعر غري به يعني ال أنه يُخربُك َمن إىل يحتاج فال آخر، بيٍت يف اللقب هذا يُطلق ثم
نواس» «أبي البرصي فاضشعر كما بالزهد، فاضشعره الذي العتاهية»، «أبي املعروف

النص: وإليك الخمر. بأوصاف

ال��خ��م��ر؟ ص��ف��ة ف��ي «ال��ب��ص��ري» ب��ه ت��غ��نَّ��ى م��ث��ل��م��ا ال��زه��د، ف��ي «ال��ك��وف��ي» ق��ال��ه أَم��ا

القول»، «أخو بأنه: «جريًرا» يصف فهو مراده، يُعنيِّ موجٍز بوصٍف االسم يَشَفع وقد
فيقول: الثقفي»، عطية بن «جرير املعروف اإلسالمي الشاعر يعني أنه فنعلم

ال��ك��ل��ي��ب��ا ت��ع��اف وال ج��م��ًع��ا، ـ��ي��اء األْح��ـ ت��ف��ت��رس ك��األس��د وال��م��ن��اي��ا
وال��ع��ن��دل��ي��ب��ا»31 ال��ُك��ْرك��يَّ «ي��ص��ي��د ل]: ال��َق��و [أخ��ي «ج��ري��ٍر» ف��ي ق��ي��ل م��ا م��ث��ل
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هوامش

إىل ٤٢٠ سنة من «حلب» مدينة مرداس» بن صالح بن نرص كامل «أبو تملك (1)
تمثل حني ٤٢٤ه، سنة كتبها التي الغفران» «رسالة يف املعري إليه أشار وقد ٤٢٩ه.
أن إليه متوسًال — القيامة يوم — طالب أبي بن بعيل يستنجد القارح» «ابن صاحبه
فيبحث حسناته، صحيفة عن يسأله «عليٍّا» وتمثل له، ليتشفع شأنه ملسو هيلع هللا ىلصيف النبي يخاطب
كان شيًخا املحرش يف رأى «أنه فقدانها: سبب وكان بطائل، يظفر فال عنها القارح» «ابن
الشعراء من جماعة ورأى الفاريس»، عيل «بأبي يعرف العاجلة الدار يف النحو له يدرس
صاخبني، به ويتمرسون أشعارهم، من رواه فيما ويُخطِّئونه الشيخ بتالبيب يأخذون
القارح» «ابن تلميذه يرى األستاذ يكد فلم وظلمتنا.» علينا «تأوَّلت غاضبني: له ويقولون
قائًال: عنه للدفاع وهب أستاذه، نجدة إىل التلميذ فخفَّ مستنجًدا، بيده إليه أشار حتى
لكم سفك ما «وإنه قال: أن إىل الشيخ».» هذا تعنتوا فال هينة، أمور هذه إن قوم، «يا

ماًال.» عنكم احتجن وال دًما،
فسقط — مناقشتهم — حويرهم يف والنظر بخطابهم وشغلت عنه، «فتفرقوا قال:
والجزع، الوله فأظهرت وجدته، فما أطلبه فرجعت التوبة، ذكر فيه الذي الكتاب مني
وعدولها.» حلب قايض «نعم، فقلت: بالتوبة؟» شاهد ألك عليك! «ال املؤمنني: أمري فقال
— «حلب» قايض الكريم» عبد بن املنعم «بعبد فأقول: الرجل؟» ذلك يعرف «بمن فقال:

الدولة».» «شبل أيام يف — هللا حرسها
الجياد. من األصيل الطرف: (2)

٤٢٠ه، إىل ٤١٤ سنة من حلب مدينة مرداس» بن صالح الدولة «أسد تملك (3)
«صالح حارص وقد «حلب»، إىل هاربًا الدولة شبل ولده ونجا فيها، قتل التي السنة وهي
سنة املجانيق عليها ونصب — العالء» «أبي موطن — النعمان» «معرة مرداس» بن

٤١٧ه.
العالء» «أبي الشيخ إىل املعرة أهل فجاء ألهلها، الحصار يف صالح واشتد قالوا:
يتداركهم أن العالء» «أبا وسألوا به، لهم قبل ال بما جاءهم ألنه مقاومته؛ عن لعجزهم
يعطونها. طاعة أو يبذلونها، بأموال إما برأيه؛ األمر وتدبري بنفسه، «صالح» إىل بالخروج
قصري شيخ منه وخرج املعرة أبواب من باب له وُفتح قائده، يد يف ويده فخرج

به. فجيئوني العالء»؛ «أبو هو صالح: فقال رجل، يقوده
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املاتع كالنهار — بقاءه هللا أطال — «األمري قال: ثم عليه سلم يديه بني مثل فلما
والعيش. الغداة وهما — أبَْرداه وطال وسطه، قاظ والضحى) الزوال قبل (املرتفع

اه. حدَّ وخشن متنه، الن القاطع؛ كالسيف أو
الجاهلني».» عن وأعرض باملعروف، وأمر العفو، «خذ

بتقويض وأمر وأهلها.» «املعرة» لك وهبت قد اليوم، عليكم تثريب «ال صالح: فقال
يقول: وشاعرنا ورحل، فُقوِّضت الخيام،

م��ع��ض��ل داء ك��ل ي��ع��اف��ي ربٌّ «ص��ال��ح» ب��راث��ن م��ن «ال��م��ع��رة» ن��ج��ى
ت��ف��ض��ل ج��ن��اح أل��ح��ف��ه��م ال��ل��ه ب��ع��وض��ة ج��ن��اح ف��ي��ه��ا ل��ي ك��ان م��ا

فقال: لزومياته، يف الحادث هذا إىل العالء» «أبو أشار وقد

ال��ح��س��د ف��ق��ي��د ال��ع��ي��ون س��ت��ي��ر ب��ره��ة م��ن��زل��ي ف��ي ت��غ��ي��ب��ت
ال��ج��س��د ف��راق ل��روح��ي وح��مَّ األق��ل إال ال��ع��م��ر م��ض��ى ف��ل��م��ا
ف��س��د رأي — ال��ق��وم م��ن — وذاك «ص��ال��ح» إل��ى ش��ف��ي��ًع��ا ب��ع��ث��ت
األس��د زئ��ي��ر م��ن��ه وأس��م��ع ال��ح��م��ام س��ج��ع م��ن��ي ف��ي��س��م��ع
ك��س��د م��ا م��ح��ن��ة ��ق��ت ن��فَّ ف��ك��م ال��ن��ف��اق ه��ذا ي��ع��ج��ب��ن��ي ف��ال

من باالنتقام وأغراه املعرة، محارصة إىل مرداس» بن «صالح حفز الذي السبب أما
الجمعة؛ يوم يف بامُلصلِّني استغاثت النعمان» «معرة من امرأة أن يف يتلخص فهو أهلها؛
فلم حامًال، املرأة وكانت ويغتصبها، عليها يعتدي أن حاول ماخوٍر صاحب ماجنًا ألن
نجدتها، إىل أرسعوا حتى باملصلني تستنجد تكد ولم باألذى، لها التعرض من ذلك يمنعه
— مرداس» بن «صالح وكان ونهبوه، خشبه وأخذوا املاخور، فهدموا الغضب بهم واشتد
بالتنكيل الحسن» بن «تادرس وزيره فأغراه حينئٍذ، صيدا» نواحي «يف — يقولون فيما
نحو واعتقل إليها «صالح» فوصل قالوا: للهيبة. إقامة فيه ألن ذلك؛ له وزيَّن املعرَّة، بأهل

بك. مرَّ كما الحصار، عليها وشدد أهلها، من رجًال سبعني
بقوله: الحامل تلك إىل وأشار لزومياته، يف القصة هذه «املعري» لخص ولقد

أم��ره��ا — ب��ال��م��ص��ر — ال��ش��ه��اد ع��ل��ى ت��ق��ص ج��ام��ًع��ا — ال��ع��روب��ة ي��وم — ج��ام��ع أت��ت
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جامًعا؛ الجمعة، يوم أي العروبة؛ يوم جاءت قد ُحبْىل، امرأة أي جامًعا؛ إن يقول:
البلد: أهل من حرض ملن قصتها تروي مسجًدا، أي

ج��م��ره��ا ت��م��ط��ر ال��ل��ه س��م��اء ل��خ��ل��ت ل��ص��وت��ه��ا ن��اص��ري��ن ي��ق��وم��وا ل��م ف��إن
ُخ��م��َره��ا ل��ل��ف��واح��ش أل��ق��ت ف��واج��ُر، ف��ن��اءَه ي��أوي ك��ان ب��ن��اءً ف��ه��دوا
َزم��َره��ا ��ق تُ��ن��فِّ ورج��ل��ي��ه��ا ي��دي��ه��ا، خ��ض��ب��ت — ال��رب��د م��ن ل��ي��س��ت — وزام��رة

صدر يف الشعر من قاله ما فيه جمع الذي األول ديوانه اسم هو الزند: سقط (4)
تتقد أن قبل أي الَوْري، استحكام قبل الزندين بني يسقط ما قط بالسِّ يعني وهو شبابه،

النار.
تشبيه إىل التسمية بهذه يقصد وهو زناد، وجمعه النار، به يقدح الذي العود والزند:
الزند من يسقط ما بأول الشعر من قاله ما أول وتشبيه النار، به يقدح الذي بالزند طبعه
طبُعه به سمح ما أول الشعر «وهذا قالوا: متقدة. ناًرا يكون أن يبلغ ال الذي الرشر من

واستعارة. ًزا تجوُّ الزند» «ِسقط اه فسمَّ شبابه، َميْعة يف
بأنها تعلُّلُه الزند»: «سقط بها فاض التي الفنية األكاذيب من تنصله بديع ومن (5)
ال حتى باطلهم، ميادين يف الشعراء مجاراة إال يأبى الذي الجامح الشباب ثمرات من

قوله: يف ترى كما عليهم، والفوق محاكاتهم عن والعجز بالقصور يُرمى

وُسبق. ِذيم وقف وما لحق، منها قرص ما مًدى: يف تتابعن كأفراس الشعراء إن
— ِشدَّته — النشاط وجنِّ — الشباب أول — الحداثة ُربَّان يف كنت وقد
ومن األديب، مآثر بعض أعتده — وخياره خالصه — القريض صفو يف مائًال

البليغ. مراتب أرشف

جريه، يف قرصَّ فأيهم الحلبة، يف يتسابقن بخيل — املقدمة هذه يف — الشعراء يمثل فهو
دونه. السبق أمد عىل واستوىل وسبقه، غريه لحقه عدوه، يف وتهاون

طبعه وحَفزه الحلبة، هذه يف الشعراء مع — حداثته يف — العالء» «أبو جرى وقد
الجري عن كفَّ أن مداركه نضجت حني يلبث لم ثم بق، السَّ قَصَب منازعتهم إىل املوهوب
رجحانه إىل سبيل ال وأنه باطلهم، يف معهم يجري أنه له تكشف أن بعد امليدان، ذلك يف
شاعرنا ورأى وُسبق. تخلف املغاالة عن تورع فإذا والبهتان، اإلفك يف فاقهم إذا إال عليهم
غري من يرتوي قد الظمآن وأن الكثري، عن أغنى ربما القليل أن — الصواب ورأيه —
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ليعرف الواحدة بالثمرة يكتفي اإلنسان وأن ماء، من اإلناء يحتويه ما كل رشب إىل حاجة
العطرة النفحة أن كما كله، ثمرها تقيص إىل حاجة غري من الشجرة جودة مدى منها

الطيبة. زهرتها عىل تدلُّك
طبْعه. من أي سوسه»؛ من «الفصاحة تقول: (6)

القط؛ بُْلَغة أي السنور؛ غفة الفأر: تسمى والعرب العيش، من به يتبلغ ما ة الُغفَّ (7)
بها. يتبلغ ألنه

يُولد ساعَة وهو حائل، فهو أنثى كان فإذا ذكًرا، كان إذا الناقة ولد ْقب: السَّ (8)
أنثى. أم هو أذكر يُعرف أن قبَل سليٌل،

العالء»: «أبو قال يولد، ساعة الولد عىل تكون رقيقة جلدة الغرس: (9)

ال��ِغ��رس رأس��ه ع��ن زال م��ذ ال ال��روح، ب��ه ج��رت م��ذ ال��ب��ؤس ف��ي اإلن��س��ان ب��رح وم��ا

قال: حني رأيه ويعارض الرومي ابن قول إىل بذلك يشري وهو

ي��ول��د س��اع��ة ال��ط��ف��ل ب��ك��اء ي��ك��ون ص��روف��ه��ا م��ن ب��ه ال��دن��ي��ا ت��ؤذن ول��م��ا
وأرغ��د ف��ي��ه ك��ان م��م��ا ألوس��ع وإن��ه��ا م��ن��ه��ا، ي��ب��ك��ي��ه ف��م��ا وإال،
ي��ه��دد أذاه��ا م��ن ي��ل��ق��ى س��وف ب��م��ا ك��أن��ه اس��ت��ه��لَّ ال��دن��ي��ا أب��ص��ر إذا
س��ت��ش��ه��د غ��ي��ب ك��ل ف��ي��ه��ا ت��ش��اه��د ك��أن��ه��ا ت��ري��ه��ا ح��االت ول��ل��ن��ف��س

يل كالم يف قلت كنت وقد فقال: اللزوميات مقدمة يف ذلك إىل اإلشارة أعاد وقد (10)
تريكته.» والرأل غرسه، السقب رْفَض الشعر رفضت «إني قديم:

عىل واستعني الكذب، فيه استُجيز ما «والغرض فقال: إليه قصد عما أفصح وثَمَّ
بالشبهات.» نظامه

الزير، منه العكس وعىل فيهن، يتغزل وال يحبهن ال النساء: يف الزاهد الِعْزهاة: (11)
ومخادعتهن. بتتبعهن املشغوف بزيارتهن، الولوع فهو

جاوزها. أو سنني عرش يجاوز كاد أي مرتعرع؛ صبي يقال: (12)
املهل. والرويد: الرسعة، العجل: (13)

الغفران». «رسالة يف ترجمته بك مرت وقد الهاليل». ثور بن «حميد يعني (14)
قالوا: وسادتها، «كلب» فرسان من وهو الكلبي»، بحدل بن «حميد يعني (15)

فزارة.» من قتل من قتل الذي بحدل: بن حريث بن «حميد
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والتقدير: املحذوف، باالستفهام العمل عن معلق الفعل ألن ثور بن حميد ُرفع وقد
َال ﴿َوأَنَّا تعاىل: قوله يف كما بحدل، بن حميد أم للقائل املقصود ثور بن أحميد درى وما

اآلية. أُِريَد﴾ أََرشٌّ نَْدِري
شارح وصفها كما فهي العرصي؛ األديب تكفي ال وتفاسريه رشوحه أن عىل (16)
يشفي رشح — الزند سقط لديوانه يعني — له يتَّفق «ولم فقال: مقدمته، يف السقط
بن يحيى زكريا «أبو نقله الذي السقط ضوء سوى الشادي، أمنية ويحقق الصادي، غلة
عىل دالٍّ وال باملقصود، واٍف غري وهو — هللا رحمهما — العالء» «أبي عن التربيزي» عيل
إشارات عىل وقصوره واإليضاح، اإلبانة من يجب ما بلوغ عن لتقارصه املطلوب؛ الغرض

علة.» ذا تشفي وال مشكلة، عن الغطاء تكشف ال معدودة مواضع يف
الوجنتني. العظيمة القوية الناقة أو الصلبة الشديدة الناقة الوجناء: (17)

نبات. بها ليس املفازة أو القفر واإلمليسة: اإلمليس، (18)
ترك الباء: بسكون — والصرب مر، شجر عصارة الباء: بكرس — الصرب (19)

البلوى. من الشكوى
وهلك، جف إلواء: النبت وألوى الرمل، من اللوى إىل صاروا إلواء: القوم ألوى (20)

أردت. اآلخر املعنى بل مقصدي، املعنيني أول ليس يقول: واملعري
الغواني من لهن شبيهات أعني بل الحقيقيات، القفر ظبيات أعني ال يقول: (21)

اإلِنِْسيَّات.
وشاعرنا الشفاء، بعد املرض وعاوده نكس وغفر: الذنب، عن وعفا سرت غفر: (22)
ونيل الغفران كرم تألف لم — يرى فيما — نفوسنا ألن اآلخر؛ املعنى إىل يقصد أنه يقرر

امليسء. عن الصفح
من قديم بلد اسم و«تدمر»: ساكنيها، من تخلو وتدمر: العمار، ضد الدمار: (23)
فيها، أحد يبقى وال أهليها، من تخلو أي تدمر؛ الدار أن أعني إنني يقول: الشام، بالد

«تدمر». بمدينة البقاء اللفظ بهذا أعني ولست
وترضع. وضجيج استغاثة جؤار: (24)

للفرس، وآلته كالرسج للبعري وهو بأداته، الرحل الكاف: بضم — والكور (25)
أكوار. جمعه:

منها، الضخم القطيع أو اإلبل، من الكثرية الجماعة الكاف: بفتح — والَكور (26)
املرعى. إىل الغداة يخرج الذي ح: وامُلرسَّ وأكثر، مائتان أو وخمسون، مائة أو
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«رسالة ويف سنة. ألف وثالثون خمس املنجمني عند والكور املتعاقبة. األجيال (27)
يخلق أن قبل والقصيد الرجز نظمت «ولقد الجني: لسان عىل شاعرنا يقول الغفران»
من عليها وما املرسحة اإلبل عىل يأتي الدهر أن البيت: ومعنى كورين.» أو بكور «آدم»

قوله: املعنى هذا من وقريب األحمال.

ب��أح��م��ال��ه��ا ع��ي��ًرا ج��ر ك��م ال��م��ن��ون ل��ري��ب ووي��ًه��ا ف��واًه��ا،

املرية. من تحمله وما اإلبل املوت أفنى كم يعني
أقمر إىل نسبًة ساحليون أنهم فيقرر الناهقة، كالُحُمر بأنهم الناس يصف (28)

يقول: البيت هذا وقبل الناهق، والساحل: الوحش، حمار واألقمر: ساحل،

ال��م��راح��ل؟ ب��ط��يء إل��ى م��ن��ه��م ف��ر س��ا م��ن ف��از ه��ل األن��ام، ك��ال��س��وام
راح��ل — غ��رب��ة أه��ل م��ن — وغ��اد وش��ام��ي، وف��ارس��ي، ي��م��ن��ي،

الخري»، «زيد إسالمه بعد الرسول اه سمَّ وقد مهلهل، بن الخيل زيد يعني (29)
الفرسان. أشجع من وكالهما الشيباني، مسعود بن قيس ابن هو وبسطام

أعم وهي قالوا: املخالفة، أيًضا والخالف الصفصاف، من صنف الِخالف: (30)
بل األحمر، ضد تقول: وال واألسود، األحمر خالف األبيض مثًال: تقول ألنك املضادة؛ من
أحدهما عىل والضد جميًعا، االثنني عىل جرى قد الخالف فيكون األسود، ضد األبيض
اللفظ بهذا يعني ال وأنه الخالف، إال تنبت ال الناس قلوب أن يقرر واملعري فقط،
وصف وقد للصواب. واملجانبة للحق املخالفة شجر بل الصفصاف، أي الخالف؛ شجر

فقال: «الصفصاف» الخالف بشجر وشبَّهه له صاحبًا الرومي ابن

اإلب��اء ك��ل اإلث��م��ار وي��أب��ى ـ��ن ل��ل��ع��ي��ـ ي��ورق ك��ال��خ��الف ف��غ��دا

رمادي الذَّنَب، أبرت الوز، من يقرب معروف طائر والكركي: البلبل، العندليب: (31)
يف بالكليب وأراد أحيانًا، املاء يأوي العظم، صلب اللحم، قليل سود، ملعات خدِّه يف اللون،

الكالب. جماعة قبله البيت

22



الرسالة رشح

مثل فهي حُقر؛ وما عُظم ما تلقاه ما كل تفرتس كاألسود املنايا إن شاعرنا: يقول
بهذه يشري واملعري وحقريها. جليلها املعاني من يصادفه ما كل يصطاد الشاعر جرير
فيهما وقال باألعىش، شبهوه فقد «جرير»، يف العرب نقاد بعض رأي إىل الغامزة النقدة
والكركي.» العندليب يصيدان بازيني كانا «إنهما العالء»: بن عمرو «أبو املعروف الناقد
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ما تفسري من طائفًة فأتبعها عادته، مألوف عىل الهناء» «رسالة يف شاعرنا جرى وقد
فقال: أغراضها، من غُمض ما ورشح ألفاظها، من صُعب

وامَلَرض كامًال، الهذيان ليكون فيه؛ ألفاٍظ بتبيني اإلطناب هذا أتبعت وقد
شامًال. لُفُضوله1

«ُمَزرٌِّد»: قال الحنَّاء، الرُيَنَّأ:

ن��اص��ل4 ال��ث��غ��ام��ة3 ك��أط��راف َش��ِك��ي��ٌر2 ت��ح��ت��ه ال��يُ��َرنَّ��أ م��اءُ يُ��َق��نِّ��ئُ��ه

يتأولون والعامة أحمر.» «الحسن املثل: يف ويقال أحمر، أي قانئًا؛ يجعله يقنئه:
البيت يحمل ذلك وعىل الحمرة، إىل لونه كان جميًال كان إذا الرجل أن عىل الكالم هذا

بشاٍر: إىل املنسوب

أح��م��ر وال��ح��س��ن ق��س��م��ات��ه��ا، ث��وب��ه��ا ب��ح��م��رة غ��ط��ت

إذا اإلنسان أن املراد: أن ويزعمون املعنى، هذا غري عىل املثل يحملون اللغة وأهل
نحٍو وعىل األحمر، املوت دونه قولهم: ذلك ومن الدم، سفك عىل صرب حسنًا أمًرا طلب

زبيد»: «أبي قول يتأولون هذا من

أح��م��را أس��ود — ب��ال��ع��ي��ن��ي��ن — ال��م��وت رأى ��ه َك��فِّ خ��َط��اِط��ي��ُف ِق��رنً��ا ع��ِل��ق��ْت إذا

العامة. مذهب5 — الكتاب هذا يف — بامَلثَل واملراد
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األسود. واألحم:
به ظننت معنى هرته» «معنى وقيل به، َرَميْتَُه إذا بكذا ُهْرتُه قولهم: من ويُهاُرون

اإلبل: يذكر الراجز قال خالفه، عىل وهو اليشء

أُه��وُره��ا ال — ��رب ال��شُّ ب��ُس��وء — أنِّ��ي وُخ��وُره��ا7 ج��لَّ��ت��ه��ا6 ع��ِل��م��ْت ق��د

الَعيب. والورس:
األسد.» عرِّيسة يف الصيد «كمبتغي السائر: واملثل األسد، موضع والِعرِّيسة:

يهوديٍّا رجم أنه الحديث: ويف عليه، انحنى إذا عليه» «جنأ قولهم: من ُمَجنِّئَاٍت،
عليها. يَتَجانَأ فجعل ويهوديًة

الراجز: قال سكتت، أي ْت؛ وأَرمَّ

س��ائ��ره ه��ج��وٌد ُرواق��اه8 م��ل��ًق��ى ط��ائ��ره ُم��ِرمٌّ وال��ل��ي��ُل يَ��ِرْدن

الشاعر: قال ِعرٍس، ابن ُعوب: ْ والرسُّ نَّور، السِّ والخيطل:

��راع��ي��ب ال��سَّ وأب��ن��اء ال��ث��ع��ال��ي9 آل م��س��اع��ي��ن��ا ي��س��ع��ى أن ي��م��ل��ك ك��ان م��ا

ويُنشد: الفأرة، الفرنب قالوا: وربما الفأر، ذََكر والِفْرنب:

ِف��ْرنِ��ب إل��ى َدبَّ ك��َض��يْ��َوٍن10 ل��ج��ارات��ه — ب��ال��ل��ي��ل — يَ��ِدبُّ

بن «النمر يقولون: جاورها، ومن «ربيعة» يف كثريٌة لغٌة — امليم بسكون — والنَّْمر
مضموم كان ما وكذلك هذا، وزن عىل واألفعال األسماء بجميع ذلك ويفعلون قاسٍط»،

والجيم. الراء بسكون — الرجل» «ظرف فيقولون: الرجل»، «ظُرف مثل: العني؛
الشاعر: قال األسد، أسماء من و«أسامة»،

واألس��ل13 ال��طَّ��رف��اء12 ع��ل��ي��ه ـ��ي��ل11 ال��غ��ـ ف��ي أس��ام��ة ع��ل��ى ال��م��ن��اي��ا ت��ع��دو

لفظها. من لها واحد ال الظِّباء، والُفوُر:
ريشه. نبات يكمل أن قبل الفرخ14 والناهض:
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مختاًرا. أي: ومعتاًما
الذَّنب. عىل األخذ والتثريب:

للعرب لغٌة وهذه — ِقبَيل من به ينزل الذي الهالك أي — َرَداي معنَى يف وَرَديَّ
الشاعر: قال ، ونََويَّ ُهَديَّ فيقولون كله، املقصور يف يستعملونها

َغ��يَّ��ا ال��ن��اس ب��ع��ض ج��واُر ف��ك��ان «َك��ع��بً��ا» ج��اورُت أن��ن��ي ت��ر أل��م
ن��ويَّ��ا وأس��ت��درج أص��ال��ُح��ك��م ل��ع��لِّ��ي بَ��ِل��يَّ��ت��ك��م، ف��أب��لُ��ون��ي

وينشد: أبوه15 يُعرف وال يُعَرف ال كان إذا « ُضلٍّ بُن «ُضلُّ هو ويقال

ب��راء إي��ادك��م م��ن وإنَّ��ا ض��ل» ب��ن «ض��ل زي��ادك��م وإن

الشاعر: قال املعنى ذلك يف 16« بيٍّ بُن «وَهيُّ

ش��ي��ط��ان ب��ن وم��ج��ن��ون ب��ي» ب��ُن «ه��يُّ وك��ات��ب��ه��ا زوٍر، م��ن ش��ه��ي��دان ل��ه��ا

خربٌ، له يوجد فلم األرض يف ذهب آدم َوَلِد من رجٌل : بيٍّ بُن «هيُّ بعضهم: وقال
بثأره.» يؤخذ فلم قتل وقيل:

منه. يروق الذي أوَّله الشباب: وَريُِّق
ماِزِن بن ُعَقيل بن ُسميِّ بن هالل بن جابر بن عمرو وهما: َرُجالِن؛ فزارة وَرْوقا

فزارة. بن َعديِّ بن َلْوذان بن ُجَؤيَّة بن عمرو بن وبدر َفزارة،17 بن
الَوْحيش يحمي كما العشرية يحمي ألنه «َروٌق» للسيد: وقيل الَقْرنان، والرَّْوقان:

:« الصادريُّ َحنٍَش بن «ُقراد قال ِبَرْوقه، نفسه

تُ��بَّ��ع��ا ذُب��ي��ان ِخ��ل��َت ع��م��رو، ب��ن وب��در ج��اب��ر» ب��ن «ع��م��رو ال��َع��ْم��ران: اج��ت��م��ع إذا

«بدٌر» الرجلني: ألن بعٍض عىل بعُضها ُغلِّب التي األسماء من هنا ها والَعْمران18
و«عمرو».

عان. ْ الرصَّ وهما ، والَعيشُّ الَغداة والَربْدان:
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بن «يَْربوع» بن «ِحْمرَيي» بن «سيف» ابنا و«أوٌس» «الَحنْتَف» ُهما: والَحنْتَفان
«تميم». بن مناة» «زيد ابن «مالك» بن «حنظلة»

و«َكرَدٌم». «زهدٌم» ويقال وَقيٌس، زهدٌم وُهما: عبٍس؛ بني من والزَّْهَدمان
يقال. فيما الصقر، والزَّْهدم:

القشريي الرقيبة ذو عليه فغلبهما «جبلة» يوم زرارة» بن «حاجب أرسا إنهما ويقال
اإلبل. من مائًة الزهدمان يأخذ أن عىل زهرٍي» بن «قيس بينهم فأصلح

وظلمه.» اإلنسان «تصغري19 واألبس:
النبات. من يظهر ما أول والبارض:

السماء. أفق يف يعرض سحاٌب والعارض:
الفرزدق: وقول

األس��د وج��ب��ه��ة ذراع��ي ب��ي��ن … … … …

وجبهة األسد ذراعي بني يكون أن أحدهما مذهبان: وفيه الرضورات، من يحسب
الوجه هذا عىل القافية يف األسد فخفض الذراعان، إليه أضيف الذي فحذف األسد،
إليه.20 أضيف ما فحذف وجبهته، األسد ذراعي بني يريد أن واآلخر إليه، جبهة بإضافة

خائٌف. وأوجر:
مكذوٌب. وبشيك:

كتاٍن. من ثوٌب ِدين: والسَّ

هوامش

ال فيما املفرد استعمال الجمع استُعمل وقد فضول، وجمعه الزيادة، الفضل: (1)
املفرد، منزلة فنزل املعنى لهذا علًما ُجعل ألنه به؛ االشتغال صاحبه يعني وال فيه، خري

فضويل». «هو فقيل: لفظه، عىل إليه نسب ولهذا
والنبت الشعر، من والقفا الوجه ويل وما الفرس عرف أصل يف الشعر الشكري: (2)

املغرب. الهائج النبت أثر عىل النبت أول أو كباره، بني صغاره
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هامة جماعتها كأن والثمر الزهر أبيض شجر وهو: الثَّغام، واحدة الثََّغامة، (3)
فالنًا: و– مأله، اإلناء: و– بياًضا، كالثغامة صار الرأس: و– أنبته، الوادي: وأثغم شيخ.

كالثغام. أبيض ثاغم: ولون فرحه، أو أغضبه
من خرجت ناصل: فهي نصوًال — ومنع نرص بابي من — اللحية نصلت (4)

الخضاب». من «خارجة أي ناصل»؛ «لحية تقول الخضاب،
العامة. قول أخرى: رواية ويف (5)

املسنة. اإلبل «هنا» الجلة (6)
قياس. غري عىل جمع وهو — اللبن الغزيرة الناقة وهي خوَّارة، جمع الخور: (7)

ظلمته. أثناء الليل: أرواق (8)
مر وقد والضفادي، والضفادع واألرانب، األراني تقول: كما الثعالب، الثَّعايل: (9)

ذلك. بك
القط. علمت: كما — الضيون (10)

األسد. مأوى الِغيل: (11)
األثل. منها أصناف، أربعة وهي شجر، الطرفاء: (12)

ورق. بال تنبت وعيدان النخل، وشوك نبات، األسل: (13)
لزومه: يف شاعرنا قال الحمامة، كنية ناهض: وأم (14)

ال��ه��ذر م��ن��ط��ق��ه��ا م��لَّ ح��ت��ى ال��س��ج��ع، م��ن ن��اه��ض أم — ي��وم��ه��ا ف��ي — أك��ث��رت ل��ق��د
ال��ع��ذر ب��ط��ل ف��ي��ه��م��ا، أط��ال��ت ف��ل��م��ا وغ��ن��ائ��ه��ا ن��وح��ه��ا ف��ي ع��ذرت وق��د

الضالل. يف منهمك أي ضل بن ضل (15)
ففي املوضع؛ هذا غري يف وقلمه املعري لسان عىل جرت التي التعبريات من وهو
أثارها التي و«الجعدي» «األعىش» الشاعرين: منافرة يف القارئ يراه الغفران» «رسالة
صاحبه ينافر وهو «الجعدي» تمثيل يف وأبدع الفردوس، جنة يف بينهما العالء» «أبو

حانًقا: مغضبًا له ويقول ويالحيه، األعىش
األقضية ولكن املنكرات، من الجنة دخولك إن فأقسم ضل»، من «ضل يا اسكت
هو من بها صىلَّ ولقد النار، من األسفل الدَّْرك يف تكون أن ك لحقُّ هللا، شاء كما جرت

إلخ.» … بك غلط «إنه لقلت: العزة رب عىل الغلط جاز ولو منك. خري

29



الهناء رسالة

أبوه، يعرف وال هو يعرف ال ن عمَّ كناية بيان» بن و«هيان بي» بن «هي (16)
«هي األعرابي: ابن وقال هو؟» الَخْلق «أيُّ معناه: هو؟ بي» بن «هي أيُّ أدري؛ ال يقال
وأنشد خسيًسا، كان إذا للرجل ذلك يقال بي»، بن و«بي بيان»، بن و«هيان بي»، بن

بري»: «ابن

ب��ي��ان» ب��ن «ه��ي��ان ال��ن��ه��ب وأع��ط��ت ب��ه��م��و ب��رك��ه��ا وح��ط��ت ف��أق��ع��ص��ت��ه��م،

أي بهمو؛ بركها حطت — الصدر الربك: … عليهم وأجهزت قتلتهم أقعصتهم:
رصعتهم. أي بكلكلها؛ عليهم أناخت

بعضهم: وقال

وال��ع��ب��ي��د ال��م��وال��ي وأن��ذال ب��ي ب��ن ه��ي ب��ن��ي: م��ن ب��ع��رض

تلك آخر إىل وهكذا ضل»] بن «ضل معنى يف يعني املعنى؛ هذا يف بي» بن [«وهي
أسلفناه. عما تخرج ال التي األساطري

لزومه: يف قال (17)

األح��ج��ار «دارم» م��ن وت��ص��دع��ت م��ت��ح��رًق��ا «ف��زارة» ش��وك ع��اد ق��د

— يُسفر فلم هاللها وهلك ينر، فلم «ذبيان» بدر «انكسف فصوله: يف قال (18)
مفًرسا: قال ثم يضئ.» لم

من رجل و«هالل»: بدر»، بن حذيفة «أبو وهو عمرو»، بن «بدر هو ذبيان: «بدر
«الَعْمران»؛ عمرو: بن ولبدر له يقال الذي جابر» بن «عمرو أجداد من وهو «فزارة»،

سيداها.» — فزارة َرْوقا وهما:
الصادري: َحنٍَش بن ُقراد قال

«ت��ب��ع��ا» «ذب��ي��ان» خ��ل��ت ع��م��رو» ب��ن و«ب��در ج��اب��ر» ب��ن «ع��م��رو ال��َع��ْم��ران: اج��ت��م��ع إذا
وط��وع��ا ص��اغ��ري��ن ق��م��اء ج��م��ي��ًع��ا إل��ي��ه��م��ا األم��ور م��ق��ال��ي��د وأل��ق��وا
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لزومه: يف قال صاغرين، أذالء يعني قماء:

ق��م��اء ص��اغ��ري��ن م��ن ع��ن��ت، ع��ل��ى ه��ول��ه��ا ن��رك��ب ث��م أم��وًرا نَ��ه��اب

ء! أذالَّ ضعاٍف عجزٍة من لنا يا يعني:
وقَهره. وأذلَّه ووبَّخه ره وحقَّ ره صغَّ رضب باب من أبًسا يأبسه أبسه يقال (19)
«البحرتي»: لقول عرض حني (ص٣١) الوليد» «عبث كتاب يف شاعرنا قال (20)

رط��ي��ب ال��ش��ب��اب م��ن ب��غ��ص��ن ك وع��ش��رو إح��دى وذاك ذا أن��س��ت

أن الواجب وإنما الكالم، بوجه ليس أنه إال جائز وعرشوك إحدى «قوله: فقال:
الثانية، الكلمة يف ملجيئه األوىل الكلمة من املضاف حذف أنه إال وعرشوك، إحداك يقال:
وجاريتك» غالمك «جاءني تريد: وأنت وجاريتك» غالم «جاءني الكالم: يف يقال أن وقبيح
عدم إذا املخاطب غالم أنه يعلم وال اإلضافة، عىل دليل فيه يبق لم غالًما نونت إن ألنك

منكوًرا.» يكون ألنه «وجاريتك»؛ قولك: يف جاءت وإن الكاف،
القائل: قول مناسبًا فصار الرضورات، يف ذلك دخل «الغالم» تنوين حذفت وإن

األس��د وج��ب��ه��ة ذراع��ي ب��ي��ن ل��ه أرق��ت ع��ارًض��ا رأى م��ن ي��ا

األسد. وجبهة األسد ذراعي بني يريد:
األعىش: قول ومثله

ال��ج��زارة ن��ه��د ق��ارح ه��ة ب��دا أو ع��الل��ة إال

األوىل. الكلمة من محذوف إليه املضاف أن يرى من مذهب عىل
قال: حيث البحرتي؛ من أسلوبًا أصح زيدون» «ابن كان ولقد أقول:

ال��ح��ج��ى أول��ى — ق��ب��ل — ال��س��ب��ع��ون أع��ط��ت وم��ا
وال��ع��ش��ر ع��ش��روك أع��ط��اك م��ا اإلرب م��ن
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الثالث الفصل

الرسالة ترمجة

١

وحسٌن وضياء، نوٌر به يقرن هناءٍ بالهناء، يستهلها العالء» «أبي شاعرنا رسالة وهذه
واعتالء. وسموٌّ وسناء، ورفعٌة وبهاء،

الشاني. املبغض أنف لها يرغم التهاني من بآياٍت يستهلها بل ال
يف وبقي عمره، طال األستاذ إىل بعٍض إثر يف بعضها ويرتادف التهاني، تلك تتواىل
… الفانية بقيت ما يبقى البادية، جبال بعض وهو متالع، جبل خلد ما الطالع، السعد

وليها2 وتتابع — األول1 الربيع مطر وهو — وسميُّها — وسبق تقدم — بكر تهانئ
الوسمي. بعد املطر —

أنفس للدهر فتئ ال عيل» «أبي األستاذ الجاللة، وحليف النبالة، أليف األستاذ بقدوم
الرينأ لونه أي الرينأ، لونه خضب يُهنأ، — والتهاني الهناء — األمرين بكال فهو حيل،

محنٍّا. بالخضاب فهو الحسن، بحمرة الحناء وهو
أحدهما: لونني، يتجاوز وال صنفني، يعدو ال الحسن ويرنأ مهنأ، الحسن وبلون

الحسن. لون وهو قانئٌ، أحمر وثانيهما: الشباب، لون وهو أسود، أحمُّ
الشباب. أحم4 كان إذا إالَّ أقمر أزهر يف الجمال يتم وال أحمر.»3 «الحسن قالوا: وقد

٢

أنفذ حني املنزلة بهذه حري غري أنه رأى التوطئة، بهذه للتهنئة شاعرنا د مهَّ أن وبعد
تقع أن يجب — شاعرنا يرى فيما — التهنئة ألن مرسلًة؛ صحيفًة — بيانه من — إليه

النظراء. بني إال تبادلها يحسن وال األكفاء، بني
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والثقة، اإلخالص بمقاييس يقاس وال وامِلَقة، املحبة بمقادير لها التعرض يقدر وال
قليٌل. العرص يف إليه امُلرَسل األستاذ مثل أن عىل الدليل قام وقد

والنظراء. املشبهون عدم هيهات! واألكفاء، األمثال من أحٌد — زمنه يف — له فليس
السنية، بدورها من توىل من بمثل املاضية، واألزمنة الخالية، العصور جادت ولو
والكتاب، الرؤساء أولئك من الرطاب غصونها بعود وسمحت الجنية، ثمارها من وذوى
لهذا للتعرض يصلح ممن لكان وأقطابها، الفصاحة وأعالم آدابها، وحماة اللغة أعيان

النظراء: من له التهنئة وإزجاء األكفاء، من بالخطاب العظيم
األتلد. القديم املجد ذو مخلٍد، بن صاعد

يتهمون، وال يعابون ال أي يهارون؛ ال ورؤساء هارون، بن سهل الكتب: وصاحب
يتنقصون. وال بالذم يرمون وال والظنون، الشبهات إليهم ترقى وال

كالهما وكان أهًال، للتكرمة كانا إذ «وسهًال»؛ بالتنويه «صاعًدا» شاعرنا خص وإنما
فسيٍح. للعرب ملٍك يف وتدبرٍي سياسٍة نظر ينظران املسيح، دين عىل اإلسالم قبل

الزمان. من غرب فيما للنعمان مشريًا كان الذي زيٍد» بن «عدي الشأن هذا يف ومثلهما

٣

والنظري. الكفء غري من التهنئة تجيء أن املحظور املمنوع من أن شاعرنا وعند
خياليٍّا ورمًزا رائًعا، قصصيٍّا مثًال عليه والداللة إليه ذهب ما لتأييد اختار وقد

بارًعا.
متصعلٍك. نفس لركوبه تسمو ال ملٍك بفرس ظفر أسٍد حديث لنا وروى

مقدار منه وأخذ عريسته، من موضعه إىل فريسته من به ظفر ما األسد حمل ثم
كفايته.

منعطفاٍت. عليه ُمِكبَّاٍت ُمهنئاٍت، الوحش صنوف إليه واجتمعت
عىل — الخوف من — كواهلهن وأرشفت ألسنتهن، — الذعر من — انعقدت وقد
وصامٌت اإليجاز، يعدو ال فقائٌل قلوبهن، — الرهبة من — تنخلع وكادت صدورهن،
خشعت ا. حسٍّ لهن يدرك فال أذنيه إليهن املنصت يرهف واملجاز، اإلشارة عن يخرج ال

همًسا. إال تسمع فال منهن األصوات
جريءٍ، بناطٍق إذا طماعٌة، لقائل القول يف يبق ولم الجماعة، سكوت طال فلما

قميءٍ. ممتهٍن
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حقريٌ. القدر خسيس صغريٌ، فأٌر هو فإذا الجمع واسترشفه
مواله من — الفأر ذلك قديًما نعم وقد الجار، نعم له األسد كان وجاٌر، باألجمة له

الجوار. بحسن —
والرش. املصائب عنه ويدفع والرض، األذى يقيه األسد فكان
ورسعوٍب. خيطٍل يد عىل شعوب، تدركه أن من ويحميه

الوحية. الرسيعة وامليتة امَلنيَّة، والشعوب:
الفور. عىل رآه إذا يقتله السنور، والخيطل:

أعز ويسلبه والحس، الحركة عن يقيده أن استطاعته ويف عرٍس، ابن والرسعوب:
والَفْرس. به الفتك عىل قادٌر وكالهما النفس، وهو لديه ما
الضيغم: بحرضة تكلم حني الفأر قاله مما وكان

األمنية. من بلغ وما السنية، العطية يف للملك بورك

— محضٍب عىل والغيظ الحنق من وكأنه مغضٍب، مغيٍظ نظر إليه األسد فنظر
ويُقىل. عليها اللحم ينضج واملقىل، املسعر واملحضب

بهذا يرَض لم األسد أن وأيقن — ذئب — رسحاٌن أو نمٌر، الغضب وجهه يف فعرف
األذية من طبعه به سمح ما الناطق بالفأر يُنِزل أن هرٍّ إىل الفور» «عىل فأوحى الهذيان،

والرش.

ذنبي ما يقول: — القط — الضيون مخالب يف يصيح الفأر جعل وتمكَّن، منه دنا فلما
أسامة؟ الجبار جوار يف أوكل

أهل إذ والجهل؛ السفه أهل من ويعده ومالمة، تقريًعا يوسعه األجناد بعض وأخذ
بأهٍل. له وليس امللك لخطاب نفسه

ثم الصباح يف يغدو الطري، جوارح من بعظيم لهذا آخر مثًال الفحل شاعرنا رضب ثم
لهيبته فصمتت الُفور، إحدى ومعه مرًة جاء أنه وذلك ومرٍي، بطعاٍم — لفرخه — يرجع

العصفور. غري األجنحة ذوات
الطري من عظيٌم أو الجو عقاُب والبارح منها السانح يصيد الظباء، هي: والفور

جارٌح.
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بالدعاء، خطابه وبدأ وامللوك، األقيال ألحد الصعلوك خطاب العصفور فخاطبه
والثناء. املدح آيات متضمنًا

الذي — لناهضه يقنع لم — زعيٍم — قيٍل من امللك أيها عينك قرت قاله: مما وكان
النَّيل. وخسيس العطاء بقليل — ريشه نبات يكمل لم

يقوم حتى هو من وصاح: وإيالمه، تجريحه إىل وعمد كالمه، أول يف الجارح فقاطعه
املعجب الجاهل ظن واإلطراء؟ املدح بألفاظ ويشقشق حياء، وال خوٍف غري يف حيايل

بشقشقته.5 يهدر بحرضتي قام خطيٌب أنه بشقشقته
وَرَدي؟6 بطيش من أِمن كأنه لدي يتكلم حتى هو َمن

ثم والتثريب، باملؤاخذة — العقوبة قبل — يبدأه أن قريب، منه باٍز إىل النرس أشار ثم
الخطاب. هذا عىل بالعقاب يأخذه

جدير. غري باالختطاف أنه ورأى العصفور، شأن البازي فحقر
معتاًما، مختاًرا فاختطفه اختطافه، إىل ويرسع بإتالفه، ل يعجِّ أن باشٍق إىل فأومأ

يتامى. أفراخه وترك

كما — نفسه وأنكر قدره، من طاَمَن الرسالة هذه فاتحة يف العالء أبا أن ننىس وال
يستأهل ال منزلٍة يف ووضعها — العصفور] تهنئة السادس: [الفصل يف القول أسلفنا

عليه. تهنئته ويعرض إليه، امُلرَسل يخاِطب أن معها
مثلني: الرفيعة السامية ُمخاَطبه منزلة مع الوضيعة ملنزلته ورضب

عظيم. الطري جوارح من جارٍح مع العصفور ومثل األسد، مع الفأر مثل
املتقابلتني. الصورتني بهاتني املنزلتني بني ما بُْعد ر وصوَّ

عرضهما يف التوفيق بموفور وظفر تحبريهما، وأبدع تصويرهما، أحكم أن وبعد
بديًعا. حسنًا عرًضا

السنية، مرتبته يف ممدوحه يدانون أقراٌن له يكون أن ذاته إنكار مع ينكر أن أراد
القيص، املكان يف يجلسون ِعِيص، فَحَملة أقراني وأما فقال: العلية، منزلته يف ويشاركونه
ويجلس والسعي، االبتغاء عند ويحملونها وامليش، الحركة عىل العيص بتلك يستعينون
كالنابه القيص الخامل وليس والرشفاء، األرسياء يجلس ال حيث والضعفاء منهم العجزة

الرسي.
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وأهل الشارات حملة من الرسوات وبني العكازات، حملة من النكرات بني وشتان
واملشورات. الرياسات

وِخْدني، صاحبي بينهم وفقدت ِقْرني، الناس من الصنف هذا من أخطأت فإن
بي.7 بن هيُّ أو ضل، بُن ضلُّ فقدهم بعد فقرني

من كان إن يعرف وال أثٍر، عىل له يوقف ال كان إذا ضل بن ضل لليشء ويقال
البرش. غري أو البرش

بيشء. ليس فكالهما بي، بُن هيُّ املوجود لغري والتمثيل املفقود، عن التعبري يف ومثله

إخوانه. وحديث أقرانه، وصف من العالء أبو ينتهي هنا وإىل
إليه وبعث برسالته، اختصه الذي ممدوحه ألقران األول الطراز من بمثالني أتى ثم

به. وصفهما ما آخر إىل الجليالن األستاذان فأما قال: بتهنئته،
رفعًة بوجودهما واألنام ضياءً، ببقائهما األيام هللا يزيد بأن أوًال لهما دعا حيث
والنفِع القيمة يف يساويهما وال األصفران، بهما يعدل ال بأنهما ثانيًا وصفهما ثم وسناء،

والزعفران. الذهُب
يُنَفق، وماًال تُقتَنَى حليًة واآلخر وينشق، يشم طيبًا أحدهما كان وإن واألصفران
الذهبية؛ والنفاسة الطبية، والقيمة واملثلية، الشبه يف عليهما يقرصان ال األستاذين أن إال
— وعهدهما القمرين، مثل الهداية يف هما بل وأعىل، درجًة وأرفع وأغىل، قيمًة أثمن فهما

العمرين. كعهد — واإلنصاف العدل يف
غاية. وراءها ليس غايٌة فتلك الهداية، يف والقمر الشمس مبلغ بلغا وإذا

العدل، يف العزيز» عبد بن و«عمر الخطاب» بن «عمر كأوان أوانهما كان وإذا
النبل؟ يف مثيٌل يحاكيهما أو الفضل، يف شبيٌه يدانيهما فكيف

فزارة وروقا الوزارة، عن يذكر نبأ َريِّقا أنهما أيقنت فزارة، َرْوقا الحسب يف ذكر إذا
الشباب، أول يِّق: والرَّ والرَّيْق روٌق، للسيد: ويقال عمرو، بن وبدر جابٍر، بن عمر هما:

أنبائهما. من السمع يف ويَحُسن الخاطر يَُروع ما واملراد
كانا وَكْم ! ُمَجلِّينَْيِ الحلبة يف وجاءا والحق، العدالة ميدان يف السبق قصب أحرزا وكم
الواصف يصفهما وال ليٍل! فرقدي للسارين الهداية ويف إمامني! القادة للسادة القدوة يف

والفروسية. الرهان ميدان يف ال واألريحية، الفضل مجال يف لسبقهما خيٍل؛ بسابقي
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وال عبدين، نقييض بالحرين يعني فال الُحرَّان» «هما بقوله: مادٌح أطراهما إذا
فقال: بردين، بُسكر األخطل ذكرهما اللذين الحرين

أج��م��ل ف��ال��ص��ب��ر ال��ح��ري��ن»، «م��ج��ت��م��ع ف «ن��ب��ت��ل» ف «رض��وى» أه��ل م��ن واس��ٌط ع��ف��ا

كثيبي الحرين»: «فمجتمع قوله: يف وبالحرين والعيش، الغداة بالربدين، وقصد
الشمل. باجتماع لهما دعا ثم رمٍل،

ذكرهما اللذَين معد ُحرَّي بالحرين: — املادح أي — املقرِّظ غرض ليس أنه أخرب ثم
قوله: يف َمعِديَكِرب» «ابن

وعبداها. حرَّاها يلقني لم ما

الكالبي». مالك بن «وعامر الريبوعي»، الحارث بن «عتيبة بالحرين: يعني
وعنرتة. لكة، السُّ بن ليك السُّ وبالعبدين:

يف حرٍّ بتغليب ،« و«أبيٌّ « «حرٌّ هما: اللذان الحرَّان، ومدح أثنى8 من معتمَد وليس
الثاني. وثقل األول لخفة «أبي»؛ عىل التثنية

بالحرين يشبههما أن قصد وإنما تقدم، مما بيشءٍ يشبههما أن املادح يقصد لم
كوكبان. هما اللذين

قال: دان، بينهما الفرق أن املدلج يرى

ب��أب��ان ن��ازًال خ��ل��ي��ًط��ا ذك��رت دام��ٌس وال��ل��ي��ل ال��ح��ران ب��دا ول��م��ا

أن لهما ودعا ومدحهما، وتقريظهما وإطرائهما، األستاذين عىل الثناء يف استمر ثم
وزهٍر. ثمٍر ربيعي الدهر بقي ما يبقيا وأن والحفظ، بالحراسة ذاتهما هللا يرعى

للجميع. وحياٍة بهجٍة مصدر الربيع، كأيام والجمال الخصب يف أيامهما كانت إذ
األزمنة ربيعي بل بهاللهما، املعروفني الشهور ربيعي ربيع بشهري عنى وما

وجمالهما. بخصبهما املشهورين
اإلنعام. وصنوف الحسن برضوب عاٍم كل يف األنام يجيئان ربيعان وهما
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لذلك الزََّهر؛ ويسني النَّْور، ينري ثانيهما ويف الشجر، ويجني الثمر، يدرك أولهما يف
قصده ما وهذا وأخاه. نيسان أراد بل صفٍر، بعد يقعان شهرين عنى ما أنه عىل نبه

وعناه.

أنفع الديار لساكني يربحا أال هللا من لهما فيه طلب ثاٍن، بدعاءٍ األول الدعاء شفع ثم
يكذب وال كاسبه، فيه يمني ال رشًفا ويرشفا ومنٍي، كذٍب كل عىل يغلوا وأن الحنتفني، من

صاحبه.
عبس. بني يف الزهدمني9 رشف كان كما واألبس، الرهق عىل ينبني وال

البالد. وعز العباد، نفع عىل ينبني بل
و«أوٌس» «الحنتف» بهما: واملراد اآلخر، عىل االسمني أحد فيها غلب تثنيٌة والحنتفان
واملراد: التغليب، باب يف داخلٌة تثنيٌة الزهدمان وكذلك تميم»، بن حمريي بن «سيف ابنا
بنيا قد يكونا أن يبعد وال عبٍس، بني من وهما و«كردٌم»، «زهدٌم» أو و«قيٌس»، «زهدٌم»

واألبس. الرَّهق عىل رشفهما
والتحقري. التصغري واألبس: الرشور، وارتكاب الظلم والرهق:

يتحىل وقالدٌة اململكة، يد يف سواًرا يربح أال له ودعا فالٍن، أبي األستاذ مدح يف رشع ثم
األفالك فيه يجاور املنزلة وعلوِّ الدرجة سمو من مكاٍن يف يكون وأن الدولة، صدر بها

السابحة. والنجوم القائمة،
تلك سلك األخري هذا ألن كندة؛10 أخي مهاجرة من أفضل الهجرة هذه أن وأخرب
من اِريَن السَّ لتأمني فمهاجرته األستاذ وأما الفساد، يف وسعيًا للحرب، إثارًة املسالك
سوف السارين، ليل وتأمني املسافرين، حياة عىل سهٍر من أسلفه وبما اآلساد، غائلة

العاقبة. بحسن ويظفر العافية، يتبني
قبل العاجلة، الدار يف داء، كل من السالمة ووهبه البالء، من هللا عافاه من فالسعيد

اآلجلة. الدار
أسريًا، وخلص هالًكا، املوت براثن من وأنقذ سالًكا، ن أمَّ من الصالح للعمل واملوفق
والراكدة جميًعا. الراكدة أبناء بعث صنيًعا، صنع فكأنما نفًسا أحيا ومن كسريًا، وجرب
من وموت ساكنيها، بركود املاء أو الريح كركود ركدت التي الهامدة الساكنة األرض
ويذهب الحسنات، ويضاعف هللا، عند الزُّلفى يوجب بالحياة عمارتها أن شك وال فيها،
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ِبَغرْيِ نَْفًسا َقتََل َمْن َُّه أَن اِئيَل إِْرسَ بَنِي َعَىل َكتَبْنَا ذَِلَك أَْجِل ﴿ِمْن تعاىل: لقوله السيئات؛
النَّاَس أَْحيَا ََّما َفَكأَن أَْحيَاَها َوَمْن َجِميًعا النَّاَس َقتََل ََّما َفَكأَن اْألَْرِض ِيف َفَساٍد أَْو نَْفٍس

َجِميًعا﴾.
من هللا أعطاه من ثواب يعدل ثواٍب وأي يدانيه؟ أو الجزاء هذا يساوي جزاءٍ وأي

واستبقاها؟ أنقذها روٍح كل وبمقدار أحياها، نفٍس كل بعدد األجر
له هللا أعد التي الناجحة، املوفقة واملساعي الصالحة، األعمال بهذه األستاذ وإن
به هللا أكرم بما حقيٌق الصالحني، عباده من دِّيقني للصِّ أعده ما — الثواب من — فيها

العادات. وخارق الكرامات، بالغ من أصفياءه، ومنحه أولياءه،
ها، لجُّ له النفرق الكليم»، «موىس لغري — البحار من — الطامية تنشق أن جاز ولو
عن البحر والنحرس العظيم، كالطود ِفرٍق كل وكان مليٍم،11 غري مائها معظم وانفصل

حيتانه. عن وأبان قيعانه،
الظَّاِلِمنَي﴾. ِلْلَقْوِم بُْعًدا َوِقيَل 12 اْلُجوِديِّ َعَىل َواْستََوْت اْألَْمُر َوُقِيضَ اْلَماءُ ﴿َوِغيَض
عن وانحرس األمر، قيض ملَّا املتلهفة، املتعجبة، املتأسفة، املتفكنة الحيتان ولقالت
الصالح الرجل هذا فمن السماء، من نزل ألمٍر إال املاء نضوب حدث ما الغمر: ماؤه البحر
هللا فتوىلَّ البني، ذات صالح يف الدائب العرصين،13 تعاقب مع الخري عمل عىل املستديم

وفاءه. الدارين يف له وحفظ جزاءه، الناس عن

أن يمتنع ال وهبوبه، الريح ركود أو ونضوبه، املاء نقص القدرة يف يمتنع ال وكما
تسري أو ُمجاج،15 النحل من كأنه فيعود األُجاج،14 املاء الصالح الرجل هذا بربكة يَْعذُب
يعدو متعجٍل، قابٍس يد يف قبٍس، من شعلٌة كأنها الهواء يف تطري أو اليبس، عىل السفينة
كاذب من بخادٍع هو وما املنال، البعيد امُلحال، باملطلب هذا وليس مشتعل، بلهٍب وشيًكا

اآلمال.
منٌي. وال فيها كذٌب ال العني، تراها حقيقة — هللا بإذن — يصبح فقد

قيس. أو خرب مثل إذا «بلقيس»، عرش حمل كما الهابة الريح تحملها أن ويجوز
— الهواء متن عىل حملها وقيس بالعرش، «بلقيس» قصة يف السفينة مثلت إذا أي
عنده واستقراره الزمن، من ملحٍة يف اليمن، من سليمان إىل حْمِله عىل — املاء نضوب بعد

مكانه. من وينتقل مقامه، من يقوم أن قبل
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الهواء، يف طريانها أو اليبس، عىل السفينة وجري املاء، نضوب مع أيًضا يمتنع وال
الشجب من وبالسالمة راتعاٍت، — وبركته األستاذ بيمن — الزاخر البحر سواكن تظل أن
متمتعة — املاء غري يف تعيش ال كانت وإن — تبقى حيث متمتعاٍت؛ — الهالك —
ْهب السَّ مثل يف تجول الصحراء، سواكن بعض كأنها الهواء، لحر تعرضها مع بالحياة

والربرب. امُلَخوِّدة النعام كخيط األرحب،
يف املرسعة واملخودة: النعام، من الجماعة النعام: وخيط الفالة، بالفتح: — هب والسَّ

الوحش. بقر من القطيع والربرب: السري،

من واستبانه النُّجح وأنس الهجرة، هذه من — ورغبته إربته — لُبَانَته قىض إذا حتى
عاد املستحيالت، هذه طالعه بيُمن وتحققت املعجزات، تلك يديه عىل ت وتمَّ السفرة، هذه
طبائع فاستقامت اليأس، محل الرجاء وحل مقرِّه، إىل يشءٍ كل ورجع مستقره، إىل املاء

والشبهات. اإلفك طريق وتجنبوا والرتهات، األكاذيب عن وعزفوا الناس،

هدايا من الرياض ألوان بمثل التاج، ذي امللك حرضة من األستاذ يقدم أن تمنى ثم
والنقدين، باألكسية الناس ليتحف واللجني؛ الفضة من يحىص ال وبما والديباج، الحرير
وإسعاد الفقراء، إلنعاش املال ويفرق األولياء، يف الفضة ويفض األشهبني، العامني يف

األشقياء.
الناس عىل الجالبان خرضة، طرفيهما بني ليس اللذان العامان هما واألشهبان

والعرسة. الضيق لبياضهما

لألستاذ ما لقاء اتساٍع، إىل ضيقه يحول أن يف هللا إىل الضيق الدرب يبتهل أن وطلب
كالسباسب الحرجة، والشعاب الضيقة، اللصاب16 تكون وأن ومساٍع، مآثر من القادم
تكون وأن اللجبة، الصاخبة باملواكب — تَغص ال — تََرشق ال حتى اللِّصبة، غري الفيح17
واألكمة النعام، جلد من كالرق واللني، الرقة يف الصلبة، والصخور الصلدة، الحجارة
بعد مريٌح وهو الساغب الجائع عليه مما يصيب الطعام، ألوان عليه كالخوان، الواسعة

… الغب إعياءٍ ذو أو إعيائه،

ما ببيان وخصه فالٍن»، «أبي األستاذ ملجاملة شاعرنا أفرده الذي الفصل انتهى وبهذا
مجيٍد. وعمٍل حميٍد، أثٍر من مهاجرته عىل ترتب
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جائٍز إىل ممتنٍع، مستحيٍل من — وبركته بيمنه — يتحول أن يجوز ما وذكر
وسواكنه، حيتانه وانرساب ونضوب، نقٍص من ملائه يعرض وما البحر، كانفراق ممكٍن،

والسهوب. الصحارى يشبه فيما وجريها
ومجاجه. — عسله — النحل رضب من أحىل وأجاجه، ملحه وعود

قبٍس. من كشعلٍة النجوم مسابح يف سبحها أو اليبس، عىل السفينة وجري
اليمن، من «بلقيس» عرش حمل كما الهواء، متن عىل محمولة الفضاء، يف طريانها أو
مونقٍة، وأزهاٍر مورقٍة، أشجاٍر من الرياض يف ما وكتحويل الزمن، من اليسرية اللمحة يف
إىل والفقري، الغني بها يكىس والحرير، الديباج من أكسيٍة إىل منرٍي، ونَوٍر نضرٍي، وورٍد

مقدمه. إىل مهجره من الصالح الشيخ رحلة عن ذكره ما آخر

لهما فدعا مًعا، األستاذين ذكر إىل عاد وفيه األخري، الختامي الفصل هذا إىل انتقل ثم
بأن ومدحهما السنون، وتتابعت األيام توالت ما املنون،18 أخرى معاندهما هللا يذلَّ أن
فتحا الرأفة باب أُغلق وإذا ذراعيه، كانا النجوم أسد كان إذا الدولة» «شبل السلطان

مرصاعيه.
نجٌم واألسد: األسد. بذراعي — بالسلطان واتصالهما والنباهة الرفعة يف — شبههما
شبههما كما مقبوضٌة. واألخرى مبسوطٌة، إحداهما ذراعان؛ النجوم من له السماء يف
— يفتح بباٍب برعاياه، الرب عىل وحمله السلطان، قلب يف والحنان، الرحمة إثارة يف
— يكونا وأن منعمني، — الرعية لرفاهة — يبقيا أن لهما دعا ثم مرصاعاه، — بأيديهما

املرزمني. أو كالسماكني — النباهة يف
الشعريان؛ تصحبهما نجمان واملرزمان: نريان، نجمان وهما األسد، رجال والسماكان:

البارض. منه ينتعش عارٌض، — للعدل — بهما نشأ إذ
النبات. من يظهر ما أول والبارض: السحاب، والعارض:

الجناب، ذلك ومراسلة للخطاب، التعرض عن سكوتي أن عني بخاٍف «وليس قال: ثم
أوجٌر.» ميسءٌ والكاذب واملتجر، الربح هو

مصدٍق! غري لحديثه منكٍر من الناس يف وكم املشفق. الخائف واألوجر:
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عيل أشار حتى واملالم، للنقد أتعرض كيال الكالم عن اإلمساك عىل عزمت كنت «وقد
أي — بسدينه البادي يغط ولم ودينه، بعقله يوثق ممن وهو فالٍن، أبو وليهما بالقول

وثوبه.» بسدينه وعيبه سوءته من بدا ما يسرت لم

يف الناصح املشري فوليهما املكاتبة، يف األدب أسأت — للمخاطبة بتعريض — كنت فإن
والتحريك. الحركة عن عاجٌز وأنا الكتابة إىل حرَّكني فقد رشيٌك، الغلط

تماديت بالرتبيع، أتيت فإن املسيحية، مذهب والتثليث ثالثًا، بذلك األدب أسأت وقد
التسبيع. مدى بلغت حتى الرسيع، سريي يف

هوامش

الرخاء. بشائر من وهو بالنبات، األرض يسم ألنه كذلك؛ سمي الوسمي، (1)
الوسمي. بعد املطر هو أو املطر، بعد يسقط املطر الويل: (2)

يكون من الجميل والشاب أحمر.» «الحسن املثل: ويف حمرة، لونه يف أحمر: (3)
الحمرة. إىل لونه

أحم: مًعا، والحسن للشباب رمز أحمر أو أسود إما لونه ألنه بالرينأ؛ والخضاب (4)
الحسن. لوازم من وهو الشباب، عالمة والسواد أسود،

هاج، إذا كالرئة أحمر فيه من البعري يخرجه ما — بالكرس — الشقشقة (5)
بديعة خطبة وهي — وجهه هللا كرم — عيل ُخطب من العلوية الشقشقية والخطبة
اطردت «لو عباس: ابن له قال ملا ألنه ذلك لها قيل بالغة، وأنواع حكم عىل مشتملة

أفضيت.» حيث من مقالتك
قرت.» ثم هدرت شقشقة تلك هيهات، عباس، ابن «يا له: قال

َرداَي. أي (6)
عالنية]. رشوح الثاني: [الفصل انظر: (7)

مدحهما. من مقصد هو وال األستاذين، عىل أثنى من معتمد الحران وليس أي (8)
عالنية]. رشوح الثاني: [الفصل انظر: (9)

اليمن. من حي أو العرب، من قبيلة أبو كندة: (10)
اللوم. عليه يستحق ما آٍت غري أي (11)

«نوح». سفينة عليه استوت بالجزيرة جبل الجودي: (12)
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الثاني. ونصفه األول النهار نصف أو والعيش، الغداة أي (13)
املر. امللح األجاج: (14)
العسل. امُلجاج: (15)

الوادي. مضيق هو أو الجبل، يف الصغري عب الشِّ وهو: ِلْصٍب، جمع اللصاب (16)
الواسع. واألفيح أفيح، جمع والفيح: املستوية، األرض أو املفازة السبسب: (17)

أبًدا. أي املنون؛ أخرى أفعله ال يقال (18)
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الرسالة فاتحة

وسناء.3 نوٌر به2 يقرن 1 هناءٌ
الشانئ.5 لهنَّ يرغم4 تهانئ، بل

«متالٍع»8 ركنا7 خلد ما الطالع، السعد يف عمره طال — األستاذ حرضة إىل ترادف6
حيل. أنفس — للزمن — فتئ ال عيل»، «أبي الجاللة: حليف األستاذ بقدوم —

أحمر. أو أحم11 هو إذ الرينأ،10 لونه خضب يُْهنأ،9 بهما فهو

األكفاء تهنئات

والصفاء.14 امِلقة13 مقدار عىل ال األكفاء12 بني تقع أن يجب والتهنئة
الدليل. بذلك وضح وقد قليٌل، — العرص يف — وأشباهه

الرطاب:17 بغصونها اآلونة16 جادت لو بالخطاب،15 له يتعرض أن يصلح وممن
هارون»،20 بن «سهل الكتب: وصاحب األتلد،19 املجد ذوي من وكان مخلٍد»،18 بن «صاعد

يهارون.22 بالورس21 يكونوا لم ورؤساء
السالف يف كانا إذ — أهًال للتكرمة كانا وإن — و«سهًال» «صاعًدا» خصصت وإنما
زيد بن «َعِدي مجراهما وجرى فسيح، للعرب ملٍك يف ينظران املسيح، رشيعة عىل

األزمان. من فرط25 فيما للنعمان، 24 مشريًا العبادي»23
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األسد فريسة

ظفر ملا األسد كمثل املحاظري،28 من تعتقد27 فإنها نظرٍي،26 غري من التهنئة جاءت وإذا
وأخذ العرِّيسة، إىل فحمله الصعلوك، نفس ركوبه إىل تسُم لم امللوك، لبعض بفرٍس

الفريسة. من الكفاية
فقائٌل متجنئات،29 — الهيبة من — خشًعا مهنئاٍت، الوحش أصناف إليه واجتمعت

املجاز. عىل يجرتئ ال وصامٌت اإليجاز، عن يخرج ال

الفأر تهنئة

املقالة يف — هو فرنب،32 قال طماعٌة،31 — التكلُّم يف — يبق ولم الجماعة، ْت30 أرمَّ فلما
الشغوب،36 أذاة يمنعه الجار، نعم له والضيغم35 وجاٌر،34 له باألجمة33 كان مذنٌب، —
األمنية.» من بلغ وما السنية، العطية يف للملك «بورك ورسعوٍب:38 تربر خيطٍل37 من

الفأر مرصع

حٍرض رسحان40 إىل محضٍب39 عىل — األسف من — وكأنه مغضٍب، نظر األسد فنظر
ينزل أن الرب، يف هرِّ إىل — بالعجل — فأوحى األمر، بذلك ريض ما أنه فعرف نمٍر، أو

الرش. من سنح ما — الناطق بالرب —
الضيون: مخالب يف يصيح فجعل

أسامة! الجبار: جوار يف كل أو ذبني! ما

األجناد: بعض له فقال

والجهل. َفه السَّ أصحاب من فعددت بأهٍل، له كنت ما لخطاٍب: نفسك لت أهَّ

العصفور تهنئة

إحدى ومعه فجاء بَمرْي،42 األفراخ إىل يرجع كان الطري، جوارح41 من عظيٍم وكمثل
العصفور. غري األجنحة ذوات فصمتت الُفْور،43
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ذلك فقال النَّيل،47 بخسيس للناِهض46 اقتنع ما َقيٍل،45 من الِمَحتُك44 قرَّْت فقال:
؟50 لَديَّ يتكلم حتى هو من التثريب،49 بسوء الجاهل هذا الق قريٍب، منه لباٍز48 الجارح
إىل ، ُمتكربِّ البائس اختطاف عن وهو املتجرب، البازي فأومأ ردي،51 من أمن كأنه

أيتاًما. أفراخه وترك ُمْعتَاًما،52 فأكله بالحرضة، باشٍق

الِعِيص َحَملة

ذلك،55 أخطأُت فإن القيص، باملكان يجلسون ِعِيص،54 َحَملة فأولئك أقراني53 وأما
. بَيشٍّ ليس وكالهما 56، بيٍّ بُن هيُّ أو ُضل، بُن ُضلُّ فِقْرني

األصفران

األصفران، بهما يُعَدل فال — ببقائهما األيام ضياء هللا زاد — الجليالن األستاذان فأما
يُدَّخر ماًال واآلخر يُنَْشق، طيبًا أحدهما كان وإن والزعفران، بالذهب عنهما تُرجم إذا

ويُنَفق.

«فزارة» َرْوقا

الُعَمرين.57 كأوان النََّصَفة يف وأوانهما القمرين، مثل الهداية يف ولكنهما
يكونان َفزارة،58 َرْوَقا الحسب يف ي ُسمِّ متى الوزارة، ى يُسمَّ نبأ َريِّقا أنهما نوقن

خيل. بسابقي الواصف يصفهما وال ليٍل،59 فرقدي للسارية

والَعبْدان الُحرَّان

ذكرهما اللذين وال عبدين، نقييض يعني أن هللا فمعاذ الحران، هما املادح: قال إذا
الَربَْدين.60 بُسْكر األخطل

فقال:

أج��م��ل ��بْ��ر ف��ال��صَّ ال��ُح��رَّي��ِن ف��م��ج��ت��م��ع ف��نَ��بْ��تَ��ل رض��وى آل م��ن واِس��ٌط ع��ف��ا
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الشمل. اجتماع يف أبًدا َشَمام61 كابني يجعلهما وهللا رمٍل، كثيبي قصد وإنما
الحد؛63 أخو َمعِديَكِرب»62 «ابن ذكرهما اللذين ، َمَعدٍّ ُحرَّْي املقرظ غرض وليس

معناه: كالٌم عنه يروى ألنه
وعبداها. ُحرَّاها يلقني لم ما ،« «معدٍّ أمواه يف بها أطوف ظعينٌة64 آخذ كنت أني

الكالبي، مالك بن وعامر الريبوعي،65 شهاٍب بن الحارث بن عتيبة بالُحرَّين: يعني
«وعنرتة».67 َلكة»،66 السُّ بن َليْك «السُّ وبالعبدين:

غلب االسمني خفيف ألن ، وأُبَيٌّ حرٌّ هما اللذان الحران69 أثْنَى:68 من ُمْعتََمَد وال
70: اليَْشُكريُّ قال قيل! وإن يحسن ال لفٍظ وكم الثقيل،

«أب��يَّ��ا» ب��ه��ا وخ��ص م��غ��ل��غ��ل��ًة،71 ع��ن��ي ال��ُح��رَّي��ِن ُم��ب��ِل��غ َم��ن أَال

الكوكبان

القائل: قال كما ويتقاربان، املدلج يراهما كوكبان، هما اللذين بالُحرَّين يشبهان وإنما

ب��أب��ان ن��ازًال خ��ل��ي��ًط��ا73 ذك��رت — دام��ٌس72 وال��ل��ي��ل — ال��ُح��رَّان ب��دا ول��م��ا

الربيعان

أردت ولكن بهاللني، السنة يف يُعَرفان شهرين عنيت وما ربيٍع، شهري هللا حرسهما
باإلنعام؛ البََرش يجيئان عاٍم،75 ربيعا فإنهما َوخاه، 74ملن يَِضُح والحق وأخاه، نيسان

األزهار.77 يسني واآلخر الثمار،76 يُجني األول

الفارسان

كرشف ال منٍي، كل عىل فان ويَْرشُ الحنتفني،78 من أنفع — الربوع هذه لسكن — زاال ما
واألبس. بالرَّهق80 تقدَّما عبٍس، بني يف ولعلهما الزهدمني،79
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القيس امرؤ

القائمة األمالك وبني وبينه سواٌر، به اململكة يد يف برح ال فالٍن أبي األستاذ ومهاجرة
واألستاذ وفساٍد، حرٍب يف ساعيًا املسالك تلك سلك ألنه كندة81 أخي من أفضل جواٌر،
قبل العاجلة الدار يف العاقبة سعادة يتبني وسوف اآلساد، من السارية82 إليمان سِهَر
أبناء به ر عمَّ صنيًعا صنع فكأنما كسريًا،84 بُعْرفه جرب أو أسريًا، خلَّص كان إذ اآلجلة،83
نَْفًسا َقتََل َمْن َُّه أَن اِئيَل إِْرسَ بَنِي َعَىل َكتَبْنَا ذَِلَك أَْجِل ﴿ِمْن تعاىل: لقوله جميًعا؛ الراكدة85
النَّاَس أَْحيَا ََّما َفَكأَن أَْحيَاَها َوَمْن َجِميًعا النَّاَس َقتََل ََّما َفَكأَن اْألَْرِض ِيف َفَساٍد أَْو نَْفٍس ِبَغرْيِ

َجِميًعا﴾.
ُمِليم.88 غري له ها لجُّ النَْفَرق الَكِليم،87 لغري الطامية86 تنشق أن جاز ولو

الظَّاِلِمنَي﴾. ِلْلَقْوِم بُْعًدا َوِقيَل 89 اْلُجوِديِّ َعَىل َواْستََوْت اْألَْمُر َوُقِيضَ اْلَماءُ ﴿َوِغيَض

الحيتان حديث

امُلتََفكِّنة:90 الحيتان وقالت
الذي الصالح الرجل هذا فمن السماء، من قيض لخطٍب إال املاء،91 نضوب حدث ما
وحفظ كفاءه، اإلنس عن هللا فتوىلَّ َعنِي، ْ الرشَّ صالح يف ودأب َعني،92 ْ الرصَّ يف خريًا عمل

وفاءه. الدارين يف له
من كأنه فيعود 94— األجاج املاء — لربكته يعذب أن القدرة93 يف يمتنع وال
متعجٍل يد يف القبس،97 كإضاءة تيضء اليَبَس،96 عىل السفينة تسري أو ُمَجاٌج،95 النَّْحل

بَِشيٍك.99 بمناٍل ذلك وليس وشيٍك،98

بلقيس عرش

ِقيَس.101 أو خربٌ ُمثِّل إذا بلقيس،100 املؤمنة عرش كَحْمِلها الهابَّة الريح تحملها أو
متمتعاٍت، جب104 الشَّ من بالسالمة راتعاٍت، بيُمنه103 الزَّاخر اليم102 سواكن وتظل
حتى والرَّبَْرب،109 امُلَخوِّدة108 النعام107 كخيط األرحب،106 ْهب105 السَّ مثل يف تجول
اإلفك من وخمد الغمر،110 ملستقره عاد إبانة، النُّجح من وآنس اللُّبانة، قىض هو إذا

الَجْمر.111
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الجبال دعوة

بالدنا تنبت ما ليت املروم، الرشد عند فتقول الروم، جبال األول هللا ينطق أن ويجوز
ديباٍج.113 من كله يصري الغياض،112 أو املثمر الشجر به اكتىس وما الرياض، من

الدولة114 شبل املكرم للسلطان هديًة التاج، ذي امللك حرضة من السيد هذا به يَقَدم
البيعة.116 القوم عىل به ويأخذ سبيعه،115 أفناء يف يُفرِّقه — نرصه هللا أعزَّ —

اللجني،119 من — األقضية118 يف — يصري األشهبني،117 يف علينا يسقط ما وليت
سعادة سبب ويكون األولياء، عىل األرشف السلطان ه120 ليُفضَّ الخرضة تلك إىل فيحمل

األشقياء.121

الدرب دعوة

القادر يزيده أن مساٍع، ُغر من شاهد ِلَما عظمته جلت هللا إىل الضيق الدرب ويبتهل
بَلِجب127 تَْرشق126 ال السباسب،125 كفيح124 والحرجة123 واللِّصاب122 اتساٍع، من
للطعام، ُوضع خوانًا واألكمة130 نعاٍم، 129 ِرقُّ كأنها الخشنة األحجار وتكون املواكب،128

الغب.132 أو مريٌح131 وهو اِغب، السَّ منه طلب ما يصيب

النجوم أسد

األستاذان: وسيدانا
األبد. إىل — املنون أخرى معاندهما هللا أذل

ذراعيه، — محالة ال — كانا النجوم،133 أسد الدولة شبل املكرم السلطان كان إذا
لهما البقاء بمد الرعية عىل ينعم بكرمه وهللا مرصاعيه، فتحا الرَّأفة باب أغلق وإن
عارٌض،136 للعدل نشأ فقد املرزمني،135 أو — النباهة يف — كالسماكني134 منعمني؛

البارض.137 منه ينتعش
الفرزدق: قال كما

األس��د138 وج��ب��ه��ة ذراع��ي ب��ي��ن ل��ه أرق��ت ع��ارًض��ا رأى م��ن ي��ا

أوجر.140 ميسءٌ والكاذب املتجر،139 هو سكوتي أن عني بخاٍف وليس
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ممن وهو فالن، أبو ولِيُّهما بالقول أشار حتى اإلمساك141 عىل عزمت كنت وقد
فهو املكاتبة، يف األدب أسأت كنت فإن بَسِدينه،142 الباِدي يُغطِّ ولم ودينه، بعقله يوثق

رشيك. — الَغَلط يف —
التَّْحِريك.143 فيه يُحتََمل ال وُربَّ

فما بالرتبيع، أتيت فإن املسيحية،144 مذهب والتثليث ثالثًا، األدب أسأت وقد
التسبيع.145 ببلوغ أجدرني

الرسالة.) (انتهت

هوامش

وفرح. بهجة (1)
به. ويتصل يصاحبه (2)

وعلو. رفعة (3)
ويقهر. يذل (4)
الكاره. العدو (5)
متتابعة. تتواىل (6)

عزيز أي يذبل؛ ركن كأنه قولهم: ومنه األقوى، والجانب واملنعة، العز الركن: (7)
وقوته. مناعته يف يذبل جبل كأنه حماه يحمي منيع

جبل من أكثر عىل االسم هذا أطلق وقد طيء. بالد يف بالبادية جبل «متالع» (8)
وكتبه. رسائله من أخرى مواضع يف العالء أبو إليه وأشار األرض، من مختلفة نواح يف
األوىل، الطبعة لزومه. من و٢٤١ ص١١٧ ج١، الغفران، رسالة من ص٤٩٠ انظر:

.١٩١٥ سنة الجمالية، مطبعة بالقاهرة،
عيل». «أبي وصاحبه: األستاذ بهذا ويستبرش ليبتهج الزمن إن يقول: (9)

بلونها. اصطباغه بها لونه وتخضيب الحناء، وفتحها: الياء بضم — الرينأ (10)
عروقه يف يجري ما بفيض لونه بهما يتورد وقوة صحة جسده يمتلئ أن لصاحبه يدعو
الرينأ عىل الكالم سبق وقد بلونها. الحناء صبغته كأنما لرائيه فيبدو العافية، دماء من

السابق. العالئي الرشح يف
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،١٧٥ ،١٣٤ ،١١١ ،٨١ ،٦٩ ص٦٠، ج١، والحناء: الخضاب ذم يف كتبه ما وانظر
.٢٨٩ ،٢٨٨ ،٢٨٠

.٣١٨ ،٣١٧ ،٣١٥ ،٢٦٢ ،٢٠٢ ،١٨٤ ،٨٦ ،٦١ ص٥٨، وج٢،
لزومه: يف قال أسود، أحم: (11)

ال��دالم��س األح��م م��ن��ه وي��ع��ق��ب��ن��ا ف��ي��ن��ق��ض��ي ال��م��ض��يء، ال��ج��ون ي��ب��اك��رن��ا

وقال:

م��ت��أط��ر غ��ي��ر وظ��ه��ري أح��م، رأس��ي ج��س��دي م��ع��ف��يً��ا ق��ل��ب��ي ال��ه��م وي��ح��م��ل

والنظراء. األنداد األكفاء: (12)
واملودة. الحب امِلقة: (13)

من والكفاة األشباه بني إال تكون ال التهنئات أن يعني اإلخاء، صدق الصفاء: (14)
الصعلوك أضمر مهما خطري عظيم إىل التهنئة يزف أن حقري لصعلوك يجوز فال األنداد،

وحب. مودة من
ملحادثته. يتصدَّى بالخطاب: له يتعرض (15)
حني. أي أوان؛ واحدها األحيان، اآلونة: (16)

الخصبة األزمان جادت لو يقول: الناضجة، الناعمة املخرضة الرطاب: (17)
األفذاذ من وأرضابهما هارون بن وسهل مخلد بن صاعد بأمثال الزاهية والعصور

مثله. إىل تهنئاتهم يوجهوا أن لهم لجاز والكفاة،
لزومه: يف فقال والثمر، بالغصون الناس تشبيه عىل فيلسوفنا جرى وقد

ن��اس��ا أث��م��رت ش��ج��رات ب��ه��ا ع��ل��م��ت أش��ج��ار ش��ر

الكتاب. من األول الفصل يف األبيات هذه بك مرت وقد إلخ.
وقال:

دم��اء؟ ج��ن��ى إال م��اؤه��ا وه��ل وري��ف��ة؟ غ��ص��ون إال أع��ظ��م وه��ل
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وقال:

وق��رس وم��د ع��ل��ى ت��ب��ق��ى ف��م��ا ث��م��ار — ال��دن��ي��ا أي��ه��ا — أن��ام��ك
وض��رس ع��ج��م م��ن ال��ده��ر، ب��ري��ب م��زي��ل ألدرك��ه��ا ب��ق��ي��ت ول��و

يف ظفر وقد العباسية، الدولة يف الوزراء أفذاذ من كان مخلد: بن صاعد (18)
ودخل ٢٧٢ سنة من رجب يف «فارس» من قدم وملا الوزارتني»، «ذي بلقب ٢٦٩ه سنة
له وترجلوا «فاستقبلوه قالوا: يستقبلوه. أن القواد جميع «املوفق» أمر «واسط»، مدينة
«أحمد بن «خمارويه» الجيش أبي بنت الندى» «قطر أن ذكره يجدر ومما كفه.» قبلوا
يف «بغداد» يف مخلد» بن «صاعد بدار نزلت «املعتضد»، تزوجها التي طولون»، بن
فلريجع مستفيضة؛ ذائعة وأخباره عمومتها، أحد ومعها ٢٨٢ سنة املحرم من الثامن
،٢٠١١ و١٩٨٨، (ص١٩٣٠ أوروبا، طبعة الطربي، من الثالث القيم يف املستزيد إليها
،٢٢ ،٩ ،٨ ،٦ ،٢١٠٤ ،٢٠٨٣ ،٢٠٨٠ ،٢٠٧٩ ،٢٠٤٩ ،٢٠٤٨ ،٢٠٤٠ ،٢٠٣٧ ،٢٠٣٦

.(٢١٤٦ ،٤٤
األقدم. األتلد: (19)

أهوازي الجنس، فاريس وهو عمر، أبو كنيته راهبون، بن هارون بن سهل (20)
للهجرة، الثاني القرن منتصف حوايل والبرصة واسط بني ميسان مدينة يف ولد املولد،
والعلم، الفلسفة فنون من درس حيث الثقافية؛ حياته مستهل يف «البرصة» إىل رحل وقد
وقد معتدًال، «شيعيٍّا» وكان ذروة، أسمى إىل رفعه ما واألدب املعرفة مناهل من وارتوى

بالشعوبية. اتهم
والتبيني. البيان يف أخباره تدوين يف الجاحظ افتنَّ وقد

العيب. الورس: (21)
أو بنقيصة، يرميهم أحد يكن لم يعني ويعابون، يرمون بالنقص: يهارون (22)

بذم. يعيبهم
«الحرية». وموطنه تميم، قبيلته نرصاني، جاهيل العبادي»: زيد بن «َعِدي (23)
قوله: إىل فصوله يف املعري وأشار ص٨)، (ج٢، الغفران رسالة يف ترجمته بك مرت وقد

ح��ارا ق��د ت��ه��وي��ن م��ن إن ال��ن��ارا أوق��دي ل��ب��ي��ن��ى، ي��ا
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وال��غ��ارا ال��ه��ن��دي ت��ق��ض��م أرم��ق��ه��ا ب��ت ن��ار رب

.١٧٨ ،١٣١ ،٥٨ ،٤٧ ،٢٧ ص٣، يف تراه ما منها كثرية، مرات فيها إليه أشار كما
الصواب. عىل ويدل املصلحة وجه يبني الذي هو املشري: (24)

وسبق. وتقدم فات فرط: (25)
مثيل. أو كفء (26)

عقيدته. تنحل ولم عنه، رأيه يحل فلم إليه، واطمأن به آمن اليشء: اعتقد (27)
املمنوعة. املحرمات املحاظري: (28)

جنأ يقال: منحنيات، متجنئات: هيبته، من خاشعات أي الهيبة؛ من خشًعا (29)
الرجل أكب وإذا بنفيس. أقيه عليه فجنأت رضبه أرادوا ويقال: عليه، أكبَّ وتجانأ: عليه
مرت وقد أجنأ. قيل: ويتفقده يعوده عليه أكب وإذا أجنأ، قيل: شيئًا يقيه الرجل عىل

السابق. العالئي الرشح يف بك
سكتت. ت: أرمَّ (30)
طمع. طماعة: (31)

الذكر. الفأر الفرنب: (32)
امللتف. الكثري الشجر األجمة: (33)

الحجر. الوجار: (34)
األسد. الضيغم: (35)

املؤذي. املشاغب والشغوب: اليسري، املكروه األذاة: (36)
القط. أي السنور؛ الخيطل: (37)

فقال: لزومه يف إليه أشار وقد عرس. ابن الرسعوب: (38)

ع��رس اب��ن م��ن��ه أذي��ًة أق��ل َع��دوٍّا ب��اب��ن��ه��م��ا ال��ع��رس��ان غ��ذا
وِغ��رس دم ب��ي��ن ج��اء ول��ي��د وه��م ت��ع��ب ف��ي أل��ق��اك ل��ق��د

الغراب: — بريح وابن عرس ابن إىل مشريًا وقال

وب��ري��ح��ا ج��ه��ل��ت��ه ع��رًس��ا ث��م ب��ري��ح واب��ن ع��رف��ت، ع��رس واب��ن

الحطب. عليها وألقى رفعها وأحضبها: النار وحضب واملقىل، املسعر املحضب: (39)
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،١٠٩ ،١٠٧ ،٨٧ ،٧٤ ص٥٦، ج١، لزومه يف إليه أشار وقد الذئب، الرسحان: (40)
،٣١٨ ،٢٩٨ ،٢٣٤ ،٢٢٥ ،٢١٩ ،٢١٤ ،٢٠٦ ،١٧٧ ،١٧٢ ،١٣٧ ،١١٣ ،١١٢ ،١١٠

.٣٢٥ ،٣٢١
،١١٣ ،٨٠ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٢ ،٧١ ،٥٢ ،٤٨ ،٤٥ ،٣٣ ،٢٩ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ص: وج٢،
،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٣٨ ،٢٣٦ ،١٩٢ ،١٩١ ،١٨٩ ،١٧٨ ،١٦٤ ،١٦٠ ،١٥٨ ،١٤٥ ،١٤٢

.٣١٨ ،٢٥٧
.٤٤٩ ،٤١٠ ،٣٦٥ ،٣٦٢ ،٣٦١ ،٣٦٠ ،٢٧٥ ،١٨٩ ص١٦٢، فصوله ويف

.١٩٥ ،١٩٠ ،١٨٩ ،١٨٧ ،٨٥ ،٧١ ص٧٠، رسائله ويف
والكالب. والطري السباع من الصيد ذوات الجوارح: (41)

بطعام. (42)
،١٦٤ ،٢١ ص١١، فصوله يف إليها أشار وقد فائر. واحدها الظباء، الفور: (43)

.٤٧٠ ،٤٥٩ ،٤٤٩ ،٣٥٥ ،٢٦٩ ،٢٤٧ ،١٦٩
.٢١٨ ،١٩٦ ،١٨٧ ،١٤٦ ص١٠٣، رسائله ويف

،١٩٦ ،١٩١ ،١٧١ ،١٦٧ ،١١٣ ،١٠٧ ،٧٨ ،٣٢ ص٣١، ج١، وأحدها لزومه، ويف
.٢٩٨ ،٢٩٥ ،٢٨٨ ،٢٥٠ ،٢٤٥ ،٢٣٥ ،٢٢٦ ،٢١٩ ،٢١٠ ،٢٠٦ ،١٩٧

،١٨٠ ،١٦٩ ،١٥٨ ،١٠١ ،٧٦ ،٦٧ ،٥٧ ،٤٤ ،٤٠ ،٣٣ ،٢٠ ،١٩ ص١٨، ج٢، ويف
.٣٦٧ ،٣٠٧ ،٣٠٠ ،٢٩٧ ،٢٩٥ ،٢١٢ ،٢٠٤

عينه: وقرت قالوا: إليه، متشوقة كانت ما رأت عينك: قرت المحتك: قرت (44)
ألن الرسور؛ عن كناية الدمع وبرد قالوا: دمعها، وجف بكاؤها وانقطع رسوًرا بردت
هللا أسخن الرجل: عىل الدعاء يف قولهم ذلك وعىل سخن، الحزن ودمع بارد، الفرح دمع

إياه. إحزانه عن كناية دمعه، أسخن أي عينه؛
امللك. أو الرئيس القيل: (45)

ريشه]. نبات يكمل أن قبل الطري [الناهض: (46)
الخسيس. املطلب النيل: خسيس (47)

الصقور. من َرضٌب الباز: (48)
الذنب]. عىل األخذ [التثريب: (49)
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الزند: سقط يف بقوله القارع األسلوب هذا يذكرنا (50)

ال��س��ف��راء؟! ب��ي��ن��ا وت��ج��ري إل��ي��ه ف��م��ي ع��ن ال��ن��ط��ق ي��ح��م��ل ح��ت��ى ه��و وم��ن

ِمن به ينزل الذي الهالك أي رداي؛ معنى يف وردي إياه، قتيل من أمن كأنه (51)
. ونَويَّ ، هَديَّ فيقولون: كله املقصور يف يستعملونها للعرب لغة وهذه ِقبَيل.

مختاًرا. معتاًما: (52)
ونظرائي. أندادي (53)

أنداده كان ومن سريهم. أثناء يف لتهديهم العيص يحملون عميان يعني (54)
الوزراء مخاطبة يف بنفسه يزجَّ أن له يجوز ال البائسني العجزة هؤالء أمثال من ونظراؤه
ونثره، شعره يف العصا إىل اإلشارة من يكثر أن العالء أبي من بمستغرب وليس والكرباء.
روائع من له قرأناه ما أمتع ومن وترحاله. ِحلِّه يف — يقول كما — وهاديه رفيقه فهي

والعصا: العمى يف قوله الباب هذا يف املعاني

وال��ع��ص��ي��ان ال��ف��ج��ور ف��ي��ه ئ��د ال��ق��ا م��ن خ��ي��ر ل��ل��ض��ري��ر وال��ع��ص��ا

وقوله:

ه��ادي ع��ًص��ا م��ن ل��دي��ه أع��م��ى ك��ل إذ ن��اظ��ره ي��ه��دي��ه ال ال��ب��ص��ي��رة أع��م��ى

وقوله:

��م��ا ال��صُّ ب��إف��ه��ام��ك وام��نُ��ن ل��ت��ه��دي��ه ي��م��ي��ن��ه ب��أخ��ذ األع��م��ى ع��ل��ى ت��ص��دَّق

وقوله:

أع��م��ى ك��لَّ��ك��م أن ��وا ت��ك��فُّ ل��م وإن وأي��ق��ن��وا ف��ارح��م��وه أع��م��ى م��ر إذا
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وقوله:

زرق وأع��ي��ن��ك��م س��ود وأك��ب��ادك��م ع��دى وأف��واه��ك��م ك��ل��ف وج��وه��ك��م
ال��ط��رق ل��ي ت��ض��يء ال ض��ري��ر ألن��ي ��رى ال��سُّ وال ل��ل��م��س��ي��ر ط��رق ب��ي وم��ا

وقوله:

م��ض��ج��ه ع��اه��ة ذا ت��أم��ن��ن ال ال��م��ح��ج��ة وخ��ذ ال��ف��روع دع
��ة ��جَّ ال��شَّ أخ��ي��ك رأس ف��ي ت��ح��دث ال��م��ع��وج��ة وه��ي ع��ص��اك إن

العني: معتل «قال» لفظ أن كما العني معتل أنه إىل يشري وقوله

إج��راؤه��ا ك��ل��ه��م األط��ب��ة أع��ي��ا ق��دي��م��ة وه��ي «ق��ال» ع��ل��ة أع��ل��ل��ت

(انظر: األخرسني» «رسالة يف قوله — الباب هذا يف — له نقبسه ما أبرع ومن
ص٥٢٠). الغفران، رسالة

«ألنها قال: الناس؟» من يقودك قائد عىل عصاك تُؤثِر «ِلَم مكفوف: لرجل وقيل
أكره.» بما تقابلني وال ترشه، وال تطعم ال — الطعام عن ممتنعة — مقهية

اللسانني مكفويف يف أتكلم — رضير — العني مكفوف «أنا منها): (ص٥٢١ وقوله
أخرسني.» —

ألنها األطلحية؛ املطية اسم العصا عىل يطلق نراه (ص٥٠٤) الشياطني رسالة ويف
وراكب البغل وراكب الجواد وراكب الناقة راكب أحوال وصف وقد الطلح، شجر من
أي رجليه؛ ركوب بذلك يعني وهو العصا، أي: األطلحية؛ املطية راكب بلغ فلما الحمار،

قال: راجًال، السري

حلل — هللا بتفضل — فيلبس األغنياء، حلَّة الرَُّجل هللا يسلب أن بأس وال
إذا امللحية. وال بامللومة ليست أطلحية، بمطية السفر عىل فيستعني األنبياء،
التلف يف وهي وكأل، ماء عن بغنائها — الناس — املأل عن أغنته املنزل يف حل

املطية! تلك حبَّذا — تلفت إذا بها غريها استبدال يسهل — الخلف قريب
ُ أَتََوكَّأ َعَصاَي ِهَي َقاَل * ُموَىس يَا ِبيَِمينَِك ِتْلَك ﴿َوَما وجل: عز هللا قال

أُْخَرى﴾. َمآِرُب ِفيَها َوِيلَ َغنَِمي َعَىل ِبَها َوأَُهشُّ َعَليَْها
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من الثمانني يف وهو عليها يتوكأ التي عصاه إىل إشارته يف حمديس» «ابن أبدع وقد
قال: عمره،

غ��ن��م��ي ع��ل��ى ال ع��اًم��ا ال��ث��م��ان��ي��ن ع��ل��ى ب��ه��ا أه��ش — ك��ف��ي ف��ي وه��ي — ك��أن��ه��ا

بن القاسم أبي بن جعفر الشيخ إىل كتبها وقد العصا، رسالة يف العالء أبو وقال
العود: أبي

أعداءه. وكبت نعماءه، وأدام بقاءه، هللا أطال — األوحد األجل الشيخ موالي
أهل يرده لفرات وإنه املاء، الكثري الصغري النهر والجعفر جعفر. واسمه

السماء. من النازل القطر عن الوارد فيغني اإلظماء،
له يجب وطارق الضعفاء، بني رزق ما يقسم وهو القاسم، أبو وكنيته

وغريب. القوم من وأهل وقريب، بعيد عىل يُشفق وهو وفاء، حسن
املرسة ويجعل وولده، نفسه يف ه يرسُّ ما يريه — عظمته جلت — وهللا
ثنا. — الشجر من — العايل تصري سنٍّا بلغت فقد أنا وأما خلده. يف مقرة

باإليام املوقدة النار ويلحق القيام، من يمنع ما يل عرض املدة، هذه ويف
الدخان. أي —

مثلت وإذا السوذنبق، تعاىل يعجز نيق يف متوقل أني خلت نهضت فإذا
كأن — امليش تقارب — القطو من ضعف كما إال خطو عىل أقدر لم قائًما
والعجب ُمعينة، عًصا من يل بد وال والسرت. العافية هللا وبيد فرت. خطوي

اللعينة. للدنيا
موقر وهو هاشم أبي بن هللا عبد بن عيل الحسن أبو الشيخ وليه وورد

اعتياد. ذا ملثِلها زال ما أياٍد من
ملك األول فالرب دعاء؛ من يرفع ما أودائه، ويف فيه، مني يستجيب وهللا

الرعاء. وراعي امللوك

الفأر فعل كما قدري، وتجاوزُت منزلتي، وعدوُت هذا، مكاني أخطأت فإن (55)
َلقيَا. مثلما الجزاء سوء من ألقى أن أجدرني فما والعصفور،
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الرسالة]. ترجمة الثالث: [الفصل يف الكلمتني هاتني رشح بك مرَّ وقد (56)
واإلنصاف. العدل النََّصفة: (57)

بقوله: الشاعر عناهما اللذان عمرو بن وبدر جابر بن عمرو هما: فزارة روقا (58)

ت��ب��ع��ا ذب��ي��ان خ��ل��ت ع��م��رو» ب��ن و«ب��در ج��اب��ر» ب��ن «ع��م��رو ال��ع��م��ران: اج��ت��م��ع إذا
وط��وع��ا ص��اغ��ري��ن ق��م��اء ج��م��ي��ًع��ا إل��ي��ه��م��ا األم��ور م��ق��ال��ي��د وأل��ق��وا

لزومه: يف قال صاغرين. أذالء أي قماء؛

ق��م��اء ص��اغ��ري��ن م��ن ع��ن��ت ع��ل��ى ه��ول��ه��ا ن��رك��ب ث��م أم��وًرا ن��ه��اب

فقال: لزومه يف إليها أشار وقد

األح��ج��ار «دارم» م��ن وت��ص��دع��ت م��ت��ح��رًق��ا «ف��زارة» ش��وك ع��اد ق��د

إلخ.
فقال: املعروفة داليته يف إليها أشار وقد نجمان. الفرقدان: (59)

ب��الد م��ن وآن��س��ا ع��ب��اد م��ن أح��س��ا ع��م��ن ال��ف��رق��دي��ن ف��اس��أل
س��واد ف��ي ل��م��دل��ج وأن��ارا ن��ه��ار زوال ع��ل��ى أق��ام��ا ك��م

الرصعان]. وهما والعيش، الغداة [الربدان: (60)
جبل. كقطام: ويُرَوى كسحاب، — شمام (61)

شمام. ابني يسميان رأسان وله
لبيد: قال

ش��م��ام؟ اب��ن��ي إال األح��داث ع��ل��ى دام��ا أخ��وي��ن ع��ن ن��ب��ئ��ت ف��ه��ل
ب��ان��ه��دام ت��ح��دث م��ا خ��وال��د ن��ع��ش وآل ال��ف��رق��دي��ن وإال
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ص١٩٦): (ج١، لزومه يف يقول هذا ويف

ل��ب��ي��د ادع��اه م��ا ن��ع��ش آل وال ب��ع��زة ل��ل��ف��رق��دي��ن أدع��ى وال

بعضهم: وقال

ش��م��ام اب��ن��ي إال أب��ي��ك ل��ع��م��ر أخ��وه م��ف��ارق��ه أخ ك��ل

لزومه، يف إليه أشار وقد املعروف. الفارس الزبيدي: َمعِديَكِرب بن عمرو (62)
فقال:

ع��م��ره��ا؟ ال��ده��ر أه��ل��ك زب��ي��د أل��ي��س س��ع��ده��ا؟ ال��ده��ر غ��ي��ر ت��م��ي��م أل��ي��س

وقال:

م��ع��دى واب��ن ب��س��ط��ام م��ث��ل م��ن م��ع��دى ال��ح��ادث��ات ث��ن��ى وم��ا

وصالبتها. َسورتُها الخمر ُة وِحدَّ والنزق. الغضب أو والقوة، البأس : الحدُّ (63)
لألعىش: وأنشدوا

ت��ض��رب وال��ن��واق��ي��س ص��دٍق ب��ف��ت��ي��ان ح��ده��ا ب��اك��رت ال��دي��ك ك��ع��ي��ن وك��أس

والبأس. القوة ذو أي الحد؛ وأخو
صاحبه، أي السيف؛ أخو فيقولون: الصاحب معنى يف األخ يستعملون وكأنهم
املعري وأسلوب عامة، العربي األسلوب ذلك عىل جرى وقد (ف٢٧٥). … الحرية وأخو

[األجمة]؟ اإلباءة أخو أين يقول: فهو خاصة،
القيس.» امرئ — كندة أخي جوار من «أفضل الرسالة: هذه يف ويقول
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لزومياته: يف ويقول

ي��س��ت��ح��ي أن��ه وآف��ت��ه ال��ص��دي��ق ي��س��ت��ح��ي��ه ام��رؤ أخ��وك

ضعفي. موطن وهذا يستحيني، الصديق إن يقول: نفسه، يعني صاحبك، أي أخوك
الباب: هذا يف الشاعر قول غفرانه يف العالء» «أبو اختاره ومما

م��س��ت��ك��ن ال��ح��م��اط��ة ف��ي ش��ج��اع ع��ي��ال أخ��ا وك��ان ل��ه أت��ي��ح

امرأته؛ أي فالن ظعينة هي تقول: والزوجة، ال، أم امرأة فيه الهودج الظعينة: (64)
نساؤه. أي ظعائنه وهؤالء بها، يظعن الرجل ألن

فقال: لزومه يف إليه أشار وقد (65)

دري��د أو ع��ت��ي��ب��ة ع��ن ف��ت��ع��ف��و ش��ج��اع ع��ن ال��ح��وادث ع��ف��ت وم��ا

،٥٦ ص٤٣، (ج١، لزومه يف إليه أشار وقد الغفران. رسالة يف: ترجمته انظر (66)
(ص١١٣). فصوله ويف ،(١٤٨ ،١٤٦ ،١٣٩ ،١٣٢ ص٩٥، وج٢،

لزومه: يف قوله إشاراته من له يختار ومما

«ال��س��ل��ك» وأف��ن��ى «ال��س��ل��ي��ك» أف��ن��ى ال��زم��ان س��ل��ك أن ت��ري��ا أل��م

وقوله:

«س��ل��ي��ك» ال��م��ن��اي��ا ف��ي ع��م��ي��ر ك��اب��ن غ��دا س��ل��ي��ك��ا، ي��ع��ق��وب: اب��ن إن

الجاهلية. يف املعروفني العرب عدائي أشهر من وهو
،١٣٧ (ص٤٤، فصوله يف إليه أشار وقد الغفران، رسالة يف: ترجمته انظر (67)

ص١٨٠). وج٢، ص٩٠، (ج١، لزومه يف إليه أشار كما ،(٣١٩ ،٣١٨ ،٣١٧
الحران ومقصده: معتمده ليس ومدحهما األستاذين عىل أثنى َمن أن يعني (68)

.« و«أُبَيٌّ « «حرٌّ هما اللذان
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الحر فغلب و«أبي»، «الحر» أخوان: هما اللذان والحران كوكبان، الحران: (69)
ذلك. يف الكالم سبق وقد إلخ. … واألم األب يف كما «أبي» عىل

الرائية صاحب املعروف الجاهيل الشاعر اليشكري املنخل هو اليشكري: (70)
قوله: منها التي املشهورة

ب��ع��ي��ري ن��اق��ت��ه��ا وي��ح��ب وت��ح��ب��ن��ي وأح��ب��ه��ا

ومنها:

و«ال��س��دي��ر» «ال��خ��ورن��ق» رب ف��إن��ن��ي س��ك��رت وإذا
وال��ب��ع��ي��ر ال��ش��وي��ه��ة رب ف��إن��ن��ي ص��ح��وت وإذا

بلد. إىل بلد من محمولة رسالة ُمغلغلة: (71)
ظلمته. ُمشتدَّة دامس: (72)

والرشيك واحد، أمرهم الذين والقوم والصاحب، العم، وابن الزوج، الخليط: (73)
رشيكه. بمال ماله يخلط الذي

طلبه. ملن واضًحا يبدو َوخاه: ملن يضح (74)
ص٢٨٥. الغفران، رسالة انظر: (75)

«ابن قال شجرتها، من وتتناول تُجتنَى ناضجة يجعلها الثمار: يجني (76)
الرومي»:

وأغ��ص��ان أزه��ار ال��ورد ل��ك أج��ن��ت

بالقرص؛ السنا من ويسني ونرضتها، إرشاقها ويجلو يفتحها األزهار: يُسِني (77)
أضاء. أي الربق أسنى يقال: الضوء، أي

ترجمة الثالث: [الفصل يف رشحهما بك مر والحنتفان ساكن، جمع سكن: (78)
الرسالة].

الرسالة]. ترجمة الثالث: [الفصل يف رشحهما بك مرَّ الزهدمان: (79)
مر وقد وتحقريه. اإلنسان تصغري واألبس: الرش، وارتكاب الظلم أي الرََّهق (80)

الرسالة]. ترجمة الثالث: [الفصل يف رشحهما بك

62



الكامل النص

إليه وأشار الغفران»، «رسالة يف ترجمته مرت وقد القيس. امرؤ كندة: أخو (81)
،١٢٠ ،٩٧ ص٦٣، وج٢، ،٢٦٠ ،٢٩٤ ،٢٢٩ ،١٨٥ ص٨٠، (ج١، لزومه يف املعري

.(٢٩٦ ،٢٦٨
من — بالليل الرسى من — السارين تأمني يعني اآلساد: من السارية إيمان (82)

املشهورة: داليته يف قوله إىل إشارة هذا ويف األُسود.

ال��ن��ق��اد ب��ر ال��ض��اري��ات ع��ل��م وح��وش ب��ي��ن ق��ام ل��و وخ��ط��ي��ب

األُسود يجعل أن عىل الخطابي اإلقناع طرق يف لتفنُِّنه قادر الخطيب هذا أن يعني
الحيوان. ضعاف من إليها وما الغنم بصغار الربَّ وتتعود رشاستها، عن تقلع الضارية
الدار يف مكافأته يلقى أن قبل الدنيا يف ثواب من له أهل هو بما يظفر سوف (83)

معروف. من وقدَّم خري، من أسلف ما عىل اآلخرة
صنيع، من إليه يُسديه بما منه املكسور بمعروفه أصلح أي كسريًا بُعْرفه جرب (84)

الباب: هذا يف رأيناه ما أبرع من وهو — الشاعر قال

ن��اص��ر ال��ن��اس س��ائ��ر م��ن ل��ك��م وم��ا أدق��ة ل��ث��اًم��ا ن��ص��رن��اك��م ون��ح��ن
ال��ج��ب��ائ��ر ال��ك��س��ي��ر ال��س��اق ض��م��ت ك��م��ا ب��ك��م ن��ص��رة ن��ب��ت��غ��ي ال ج��ب��رن��اك��م

الدنيا. أبناء يعني الراكدة، األرض أبناء أي الراكدة أبناء (85)
الغفران» «رسالة يف بقوله ذلك من نجتزئ التعبري، هذا استعمال من يكثر واملعري
رضوان: مخاطبة يف وقوله السماء.» إىل الراكدة األرض من املالئكة بها «تعرج (ص٨):

«… عصماء أبودا ألستنزل صماء ركوًدا أخاطب «فكأنما
فهمه «لو وإعجازه: القرآن بالغة عن الكالم معرض يف (ص١٥٩) غفرانه يف وقوله

لتصدع.» الراكد الهضب
يصفها تارة وهو البحر، معظم هي واللجة الطامية، اللجة يعني الطامية (86)

لزومه: يف فيقول بالسواد

ال��س��ف��ن؟ أم��ث��ال��ه��ا م��ن ت��خ��ل��ص وه��ل ط��ام��ي��ة س��وداء ف��ي ن��ح��ن وإن��م��ا
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ودون مانع، خري كل عىل «ولكن رسائله: بعض يف فيقول بالخرضة يصفها وتارة
فقال: لزومه يف باللجة الدهر شبه وقد طامية.» خرضاء أو موحية، خرساء درة كل

ال��س��ف��ائ��ن ت��ل��ك ل��ل��م��وج ص��ب��رت ف��م��ا ل��ج��ة وال��ده��ر األع��م��ار ع��ل��ى ب��ك��ي��ن��ا

فقال: الزند سقط يف إليه أشار وقد الكليم. موىس يعني (87)

ال��ذب��ي��ح��ا إس��ح��اق أب��وك وك��ان م��وس��ى ك��ن��ت ال��ت��ن��اس��خ ص��ح ف��ل��و

الجني: لسان عىل غفرانه يف وقال

وف��رف��وَرا ع��م��روًس��ا ي��ن��ت��ج ب��ال��ش��اء ت��ف��رده ف��ي ل��م��وس��ى ع��رض��ت وق��د

،٣١٢ ص٣٠٤، (ج١، لزومه يف إليه أشار كما (ص٤٤٨)، فصوله يف إليه وأشار
.(٣٤٣ ،٢٧٧ ،٢٥٥ ،١٤٧ ،١٤٢ ،٢٨ ص٦، وج٢، ،٣٧١

اللوم. عليه يستحق ما آٍت غري مليم: غري (88)

نوح. سفينة عليه استوت بالجزيرة جبل (89)
فقال: لزومه يف إليها أشار وقد املتعجبة. األسماك أي املتفكنة الحيتان (90)

س��ب��ح��وا األذى م��ن ب��ح��ار وف��ي ل��ع��ب��ت ل��ج��ة ح��ي��ت��ان وال��خ��ل��ق

يف بأبيات يخاطبه وقال ص٣١٠)، (ج٢، لزومه يف الحوت وهو النون، إىل وأشار
ص١٤٤). (ج٢،

فنية ألواح يف املياه نضوب تصوير يف شاعرنا افتن وقد غار. أي املاء نضب (91)
قوله: منها نختار لزومه، يف كثرية

رف��ض��ن��ه ل��م��ا ل��ل��ج��س��وم خ��ط��وب ول��وال ع��الت ول��ألش��ي��اء
ي��ف��ض��ن��ه — ت��رادف��ه ع��ل��ى — وُك��نَّ م��ي��اه، — ح��يً��ا الن��ص��رام — وغ��ارت
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وقوله:

م��وار ك��زاخ��ر أق��ام ج��ب��ًال ج��اع��ل ال��ل��ي��ال��ي م��دى إن وي��ق��ال:

وقوله:

ج��م��وده��ا ل��ل��ب��ح��ار وي��ح��دث ق��در، ي��ذي��ب��ه س��وف ال��ه��ض��ب ب��أن زع��م��وا

وقوله:

ي��ُم��ر ل��م ال��ل��ج��ي أو م��ار وب��ال��ه��ض��ب وق��ع��ت إذا أح��ك��ام ول��ل��م��ق��ادر

وقوله:

األج��ب��ل أب��ح��رت ك��م��ا ه��ذا، ع��ص��رن��ا ف��ي األب��ح��ر أج��ب��ل��ت

الزند: سقط يف وقوله

��اف ال��رجَّ ��ة ل��جَّ س��ي��ًف��ا س��ت��ع��ود وإن��ه غ��اض، ال��ب��ح��ر إن وي��ق��ال:

لزومه: يف قوله املعاني هذه من وقريب

أم��ص��ارا! ع��دن ف��ل��وات وك��م ف��ي��ه! ف��ال غ��دون م��دن ك��م ن��ف��س��ي، ل��ه��ف ي��ا

واديًا.» الجبل قدره يجعل هللا «فسبحان فصوله: يف وقال
وإىل رصع، الزوال: إىل ُغدوة من والعيش، الغداة أو: والنهار، الليل الرصعان: (92)
ذو هو أيًضا: ويقال وعشية، غدوة أي النهار؛ رصعي أتيته يقال: آخر. رصع الغروب:

لونني. ذو أي رصعني؛
الكتاب هذا من األوىل الصفحات يف بك مرَّ وقد هللا. قدرة يف يمتنع ال يعني (93)
ص١١٣، (ج١، لزومه إىل شئت إذا وارجع وعجائبها، اإللهية القدرة يف قاله مما طائفة
.(٣٤٧ ،٣١٦ ،٢٧٨ ،٢٢١ ،١٨٥ ،١٤٦ ،٧٥ ،٤٧ ص٤٦، وج٢، ،٢٣٠ ،٢١٢ ،٢٠٨

األجاج». «البحر أو األجاج» «املاء كلمة هنا سقطت تكون أن يجوز (94)
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أشار وقد خمره. العنب: ومجاج مطره، املزن: ومجاج عسله، النحل: مجاج (95)
،١٤٨ ،٩٩ ،٩٧ ص١٦، وج٢، ،٣١٤ ،٢٩٦ ،٢٤٥ ص٥٩، (ج١، لزومه يف النحل إىل

.(٣٦٠ ،٣٣٢ ،١٥٢
َطِريًقا َلُهْم ْب ﴿َفاْرضِ تعاىل: قوله ومنه ييبس، ثم رطبًا يكون املكان اليبس: (96)

يَبًَسا﴾. اْلبَْحِر ِيف
بلل. وال فيه ندوة ال أي يبس طريق وقيل:
النار. معظم من تؤخذ شعلة القبس: (97)

رسيع. وشيك: (98)
إدراكه. يف أمل ال كاذب مطلب بشيك: منال (99)

«سليمان». قرص إىل عرشها نُقل وكيف «سبأ»، ملكة «بلقيس»؛ إىل يشري (100)
ذات الهدهد تفقد — السالم عليه — «سليمان» أن وخالصتها معروفة، ذائعة والقصة
إذا بالهالك وتوعده كنت؟» «أين سأله: الهدهد حرض فلما الطيور، بني يجده فلم يوم
له ووصف «بلقيس»، نبأ الهدهد عليه فقص غيابه، يف له تشفع صادقة بحجة يُدِل لم
قد الهدهد وكان الثمينة. والآللئ الكريمة، األحجار نفائس من فيه وما البديع، عرشها

«سبأ». مدينة يف اليمن ببالد طوافه إثناء يف رآه
بالحضور يأمرها «بلقيس» إىل بكتاب الهدهد وبعث سمع، مما «سليمان» فعجب
أمرها، يف واستشارتهم حاشيتها فجمعت أمره، مخالفة ويحذرها مختارة، طائعة إليه
وبُعد العقل رجاحة من ُوِهبت بما ولكنها «سليمان»، لحرب استعدادهم لها فأظهروا
راجيًة فاخرة، بهدية إليه بعثت ثم والِخصام، املخالفة عىل والسالم، املهادنة آثرت النظر
إحضارها، عىل وأرص الهدية رفض ولكنه األذى، من تخشاه ما نفسها عن بها تكفَّ أن
— «أورشليم» يف لها فأعدَّ اعتزمته، بما «سليمان» وعلم رفًضا. ملشيئته تستطع فلم
بإحضار الجن وأمر منه، أبهى عىل قط العني تقع لم باذًخا رصًحا — ُملِكه حارضة
«أهكذا سليمان: فسألها أمرها، يف دهشت قرصه يف رأته فلما العظيم، قرصه إىل عرشها
فحسبته ممرد زجاج من القرص أرض ورأت بعينه!» هو «كأنه متحرية: فقالت عرشك؟»
وقالت: فخجلت الحقيقة أدركت ثم ثوبُها، باملاء يبتل ال حتى ساقيها عن فكشفت ماء،

اْلَعاَلِمنَي﴾. َربِّ هلِلِ ُسَليَْماَن َمَع َوأَْسَلْمُت نَْفِيس َظَلْمُت إِنِّي ﴿َربِّ
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قوله: منها مرات، عدة لزومه يف «بلقيس» إىل املعري أشار وقد

ص��دار ب��غ��ي��ر ع��اري��ة «ب��ل��ق��ي��س» وأب��رزت ل��ل��ق��دي��م، ث��ب��ت وال��م��ل��ك
ج��دار ط��الء ف��ي ع��ادت ب��ال��ص��ون ال��ث��رى ج��دي��رات أج��س��اد ول��رب
م��دار ع��ل��ي��ه ف��ل��ك ع��ن ت��ن��أ ل��م أج��زاؤه ت��ف��ت��رق إن ث��رى ج��س��د

وقوله:

وي��رس��ي ج��ب��ال أم��ره ي��س��ي��ر ن��ظ��ي��ر ل��ه ول��ي��س ربٌّ ل��ن��ا
ب��رس» «س��ت م��ا أم «ب��ل��ق��ي��س» ف��م��ا ل��دي��ه م��اه��ن��ة ال��ش��م��س ت��ظ��ل

يقول: أن إىل

ب��رس وق��م��ي��ص الب��س ح��ري��رة ت��ن��اءت ف��م��ا ال��خ��ط��وب ت��ش��اب��ه��ت

ص١٣٩). (ج٢، سليمان وإىل و٥١)، ص٣٣ (ج١، لزومه يف سبأ إىل وأشار
به. قوبل أو عليه، قيس أو مثًال، به رضب إذا أي قيس أو خرب مثِّل إذا (101)

هدرش» «أبي لسان عىل (ص١٢٠) غفرانه يف يتحدث فهو املعري، أسلوب هو وهذا
فيقول: إلبليس طائفته انقياد يصف الجني،

ال��م��ق��ي��س ب��ال��ض��الل ف��ن��رض��ى ق��اس إذا إل��ي��ه ال��ح��ك��م ون��س��ل��م

الضالة. اآلراء من لنا يراه بما فنرىض إلبليس حكمنا نسلم أي
يف صاحبه سفينة حملت ربما الرياح أن قيس.» أو خرب مثل «إذا بقوله يعني وهو
نقيس أن علينا سهل القصة هذه تمثلنا متى فإننا «بلقيس»؛ عرش حملت كما هبوبها
أمر يعجزها ال اإللهية القدرة أن ريب وال تحقيقها. يستحيل ال التي األمنية تلك عليها

صعب. كل وتذليل يشء، كل إبداع عىل قادرة األمور، من
والحيتان. األسماك اليم: وسواكن املاء، اليم: (102)

بربكته. بيمنه: (103)
الهالك. َجب: الشَّ (104)
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الفالة. السهب: (105)
الواسع. األرحب: (106)

من خيًطا رأيت يقال: النعام، من الجماعة وبالكرس: بالفتح — الخيط (107)
،١٥٢ ،١٣٢ ،٨٣ ص٧٩، (ج١، لزومه يف النعام إىل أشار وقد منها. طائفة أي النعام؛
ص٩٥، وج٢، ،٣٢٦ ،٢٩١ ،٢٧٧ ،٢٧٣ ،٢٧١ ،٢٢٤ ،٢١٨ ،٢٠١ ،١٩٨ ،١٩٥ ،١٩٤
فصوله يف إليها أشار كما ،٣٠٦ ،٢٣٤ ،٢٢٨ ،٢٢٤ ،٢٢١ ،٢٠١ ،١٨٧ ،١٧٥ ،٩٧
،٤٣٢ ،٤٢٦ ،٤١٩ ،٤١٥ ،٤١٤ ،٣٩٣ ،٣٧٦ ،٣٣٠ ،٣١٥ ،٢١٩ ،١٨٨ ،١٧٨ ص٦٦،
،١٨٧ ،١٥٠ ،١٤٨ ،١٤٣ ،٨٢ ،٨١ (ص٧٣، رسائله يف إليها وأشار ،(٤٧١ ،٤٥٨ ،٤٤٢

.(١٩٧
سريها. يف املرسعة املخودة: (108)

الوحش. بقر من القطيع الربرب: (109)
واملجلس. املقر واملستقر: الناس، من بالكثري املزدحم أي الغمر (110)

رشحه. سبق وقد جمرة. واحدها املتقدة، النار الجمر: (111)
مغيض يف الشجر مجتمع أو األجمة، وهي غيضة، واحدها اآلجام، الغياض: (112)

األرض. يف يذهب حيث املاء مدخل يف أعني املاء؛
ديباجة. الواحدة حرير، ولحمته سداه الذي الثوب الديباج: (113)

قتل أن بعد نجا وقد كامل»، «أبو وكنيته: مرداس، بن صالح بن نرص هو (114)
إليه اإلشارة سبقت وقد ٤٢٩ه.» سنة إىل بها «وبقي حلب مَلك ثم ٤٢٠ه، سنة يف أبوه
يف املعري إليه وأشار (ص٧٨)، الغفران» «رسالة ويف الكتاب، هذا من (ص١٥٥) يف

(ص٦٣). رسائله بعض
«سبيعة»، أرجاء يف يُفرِّقه يعني البيت، أمام سعة وهو فناء، جمع األفناء: (115)

فقال: لزومه يف إليها أشار وقد معروفة. قبيلة وهي سبيعة، بني قبيلة يعني وهو

ب��ي��ع��ه أي��م��ان ل��ه��ج��ره��ا ف��أع��ط ل��غ��ي زب��رت ب��ي��ع��ة م��ا إذا
«س��ب��ي��ع��ه» أو «ذؤي��ب��ة» م��ن ظ��ب��اء ك��ل��بً��ا ل��ألي��ام ت��ج��ع��ل��ك وال
«ض��ب��ي��ع��ه» م��ن ال��ح��ك��وم��ة ن��ق��ل ك��م��ا ح��ال ك��ل ي��ن��ق��ل ال��ده��ر ف��إن

الذع. تهكم وهو البيعة، ألخذ كالرشوة والديباج الحرير من يفرقه ما جعل (116)
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يقال خرضة، بينهما ما أبيضان عامان الرشح: يف بك مرت وقد األشهبان: (117)
لزومه: يف وقال كانوتان، واألشهبان: قالوا: فيه، يشهبُّ الزرع ألن مجدب؛ أي أشهب عام

ب��ك��م��ي��ت��ه��ا م��ق��ص��ًرا األش��ه��ب��ي��ن ف��ي ي��زل ل��م أده��م ت��ح��ت ك��م��ي��تً��ا ح��م��ل��ت

أني األقضية سوالف من «كان لزومه: فاتحة يف قال قضاء، جمع األقضية: (118)
الكلم.» صدق فيها توخيت أوراق أبنية أنشأت

حققت شاءت إذا وقدرته هللا أقضية أن بذلك يعني وهو الفضة، اللجني: (119)
فضة. املجدبني العامني يف وبرد ثلج من السماء من يسقط ما فجعلت أمنيته،

يفرقه. يفضه: (120)
الفاقة. وذوو املعرسون األشقياء: (121)

الجبل. يف الصغري الطريق الشعب: بك. مرَّ وقد لصب. جمع اللَِّصاب (122)
الضيقة. األماكن الحرجة: (123)

الواسع. وهو أفيح، جمع الفيح: (124)
البعيدة. املستوية األرض أو املفازة وهو سبسب، جمع السباسب: (125)

تغص. تَرشق: ال (126)
وكثرة. جلبة ذو لجب: جيش يقال: لجب، (127)

أنها يعني وهو — مشاة أو ركبانًا — الجماعة وهو موكب، جمع املواكب: (128)
بكثرتها. تضيق وال العظيمة الجيوش بجموع تغص ال

فيه. يكتب رقيق جلد الرق: (129)
واحد. مكان يف الحجارة من اجتمع ما أو التل األكمة: (130)

اإلعياء. بعد نفسه إليه رجعت الذي املريح: (131)
جائًعا أي الغبًا؛ ساغبًا جاءنا يقال: اإلعياء، به اشتد الذي امُلتَْعب الالغب: (132)

ُمْعييًا.
وقد عرش، االثني الربوج أحد وهو «الليث»، النجوم: بأسد شاعرنا يريد (133)

فقال: لزومه يف إليه أشار

ك��ل��ب��ا غ��ب��رائ��ه ف��وق أم��س��ى ش��اء ول��و م��س��ت��ق��ره ف��ي ال��ش��ه��ب ل��ي��ث وص��ور
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بالليث املسمى الربج ذلك تحويل عىل قادر — سبحانه — هللا أن بذلك يعني وهو
األرض. كالب من كلبًا

يف التأمالت بأعمق الحاشدة القصيدة هذه يف خياله به سبح وقد العايل: العالم
و«السهى» بالنجوم وزينته العايل، العالم أبدعت التي قدرته وكمال هللا، صنع عجائب
النجوم منازل من وهو العقرب، قلب يعني — القلب أنشأت كما و«السماكني»، و«الثريا»
الظالم، يد كرسته سوار أنه لرائيه فخيل تمامه، بعد بالبدر والهزال النحول وألحقت —
حبل أيًضا وهو القمر، منازل من منزلة فهو معنيان، وللرشاء — للعراقي الرشاء وأدنى
الدالء هذه كانت وملا — الدلو عىل تعرضان خشبتان وهي عرقوة؛ جمع والعراقي: الدلو.
رشيًعا أكان سواء نوعه، كان أيٍّا — حبل — رشاء إىل تحتاج ال فهي القمر، منازل من
أسلفنا كما وهو — الليث ر صوَّ ثم ليف. من حبًال — جلبًا أم — الكتان من حبًال —
من كلبًا لحوله — سبحانه — شاء ولو السماء، من مكانه يف — عرش االثني الربوج أحد
أوالد وهي — األرض فراقد من وجعلها األرض إىل النجوم بفراقد رمى ثم األرض، كالب
مثل فجعله — القمر منازل من أيًضا وهو — الثور دنيانا إىل وأنزل — الوحيش البقر
— والهلب الشوابك بظلفيه فتشتبك — األرض يحرث — يكرب األريض: الثور سميه
من الجو نعام أنزل ثم — الكواكب من كوكب واآلخر: الشعر، أحدهما: معنيان؛ وللهلب
تخىش — الفالة — الدوِّ يف وجهها عىل تهيم القلب ُمفزَّعة أرضية نعاًما فجعلها عليائها،
— الحوت أمر ثم الخوف، شدة من قرار لها يقر فال أمرها، عىل الصيادون يغلبها أن
وأسكن املاء، يف الحوت أخيه مع ليعيش البحر إىل فهوى — كذلك القمر أبراج من وهو
الليلة يف الظلماء تنري كانت أن بعد األرض يف ضيقة حفرة السماء يف املتألقة النجوم

العالئي: النص وإليك الدجياء. الحالكة

وال��ق��ل��ب��ا وال��س��م��اك��ي��ن ال��ث��ري��ا وأب��دى ال��س��ه��ى خ��ل��ق ال��ذي ال��ل��ه ف��رب��ك��م
ق��ل��ب��ا ق��اص��م��ة ال��ظ��ل��م��اء ب��ه ك��أن ك��م��ال��ه ب��ع��د ال��ت��م ب��در وأن��ح��ل
خ��ل��ب��ا وال ال��ب��ي��ان ن��ص إذا ش��ري��ًع��ا ي��ك��ن ول��م ل��ل��ع��راق��ي رش��اء وأدن��ى
ك��ل��ب��ا غ��ب��رائ��ه ف��وق أم��س��ى ش��اء ول��و م��س��ت��ق��ره ف��ي ال��ش��ه��ب ل��ي��ث وص��ور
األل��ب��ا ت��رت��ق��ب ال��وح��ش��ي ال��ف��رق��د م��ع ف��ارت��ع��ت ال��ف��راق��د األرض ع��ل��ى وأل��ق��ى
وال��ه��ل��ب��ا ال��ش��واب��ك ظ��ل��ف��ه ف��ت��ع��ل��ق ج��اه��ًدا ي��ك��رب ال��ث��ور م��ن��ه��ا وأه��ب��ط
ال��غ��ل��ب��ا ت��أم��ن ال ال��دوِّ ن��ع��ام ف��ي س��ًدى س��م��وه��ا ب��ع��د ال��ج��و ن��ع��ام وأض��ح��ت
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ال��س��ل��ب��ا ف��اع��ت��رف خ��ض��راء ف��ي ال��ن��ون إل��ى ف��ض��م��ه ال��س��م��اء ف��ي ح��وتً��ا وأن��زل
ال��ث��ل��ب��ا أب��ت ش��ب��وة ف��ي دًج��ى ن��ج��وم ض��ي��ق ال��ت��رب م��ن س��كٍّ ف��ي وأس��ك��ن

أبيات: من الليث إىل يشري قوله الباب هذا يف بدائعه ومن

ال��م��ت��وح��دات ف��رس��ه ي��ج��اذب غ��اب ل��ي��ث م��ن��ه��ا ال��ل��ي��ث وأم��س��ى

التي الغيب أمور النجوم جهلت كيف األبيات تلك يف رشح وقد النجوم: جهل
بأنها الغيب أرسار جهلها وعلل جهلناها، كما — سبحانه — الخالق بعلمها استأثر
خالق شاء ولو العدم، من أوجدتنا كما هللا قدرة أوجدتها فقد قديمة؛ غري مثلنا محدثة
العدم ظلمة إىل وهوت ضوءُها، وخبا نورها، فانطفأ عليائها، من ألسقطها الكائنات
عرش االثني الربوج أحد أسلفنا كما وهو — الليث وتحول األخرى، أثر يف واحدًة متتابعة

النص: وإليك إلخ. … القوت لكسب دائبًا يسعى األرض أسود من فأصبح —

م��ع��ردات؟ ل��ل��م��غ��ي��ب ن��ج��وم أم��ور م��ن ب��غ��ي��ب ع��ل��م��ت ف��ه��ل
م��وج��دات ح��وادث ب��ل ل��ع��م��رك ض��م��ي��ري ف��ي ب��ال��ق��دائ��م ول��ي��س��ت
م��ت��س��ردات ل��ل��دج��ى ت��ه��اوت ال��ب��راي��ا خ��ل��ق ال��ذي أم��ر ف��ل��و
ال��م��ت��وح��دات ف��رس��ه ت��ج��اذب غ��اب ل��ي��ث م��ن��ه��ا ال��ل��ي��ث وأم��س��ى

إلخ.
العقل إليها أسندوا ممن يسخر قوله القصيدة هذه يف له يختار ما أبرع ومن
وآرابًا ورغبات، عواطف لها أن وزعموا باملنطق، وصفوها من رأي ويُفنِّد والتمييز،

واملكايدة: التحاقد ميدان يف بها وتزج واملحاسدة، املنافسة إىل تحفزها وغايات،

م��ؤك��دات ال��م��ل��ي��ك وأق��ض��ي��ة ع��ق��وًال ل��ه��ا ب��أن زع��م��وا وق��د
وم��ح��س��دات م��ث��ل��ن��ا ح��واس��د وف��ي��ه��ا ل��ف��ًظ��ا، ل��ب��ع��ض��ه��ا وأن
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قال: حني عالية سخرية يف املعنى هذا إىل أشار وقد

ي��ت��ع��ج��ب؟ أف��ع��ال��ن��ا م��ن ف��ي��ص��ب��ح ت��م��ه ب��در أم ال��ل��ي��ل ن��ج��م أي��ع��ق��ل

الليل: نجوم يف الساخر قوله تأمله بدائع ومن

س��واه��د ف��ال��ع��ي��ون س��رٍّا ل��ت��ع��ل��م ف��ك��ره��ا ت��ع��م��ل ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ل��ع��ل

فرًقا: املوت من يرتعد خائًفا الليل يتمثل قوله املعنى هذا من وقريب

رع��دة ف��رق م��ن ت��أخ��ذه ال��ردى ل��خ��وف ال��ل��ي��ل ك��أن��م��ا

تُرضب الشمس أن يزعمون الذين املتخرصني مزاعم يفند وقوله الشمس: إهانة
رشوقها: وقت حان متى وتهان

وت��ض��رب. ال��ش��روق ح��ان إذا ت��ه��ان أن��ه��ا ال��ش��م��س ع��ل��ى ح��ت��ى ك��ذب��وا وق��د

«رسالة من (ص٥٥٢ رسائله بعض يف قوله لفتاته بديع ومن الشمس: حبال
حبل وهو باطل؛ سوط أو باطل، خيط يسمونها التي الشمس حبال يف الغفران»)
سوط يصري «ولن بالهباء: يشء أشبه كوة من الرائي يبرصه الشمس ضوء من منسوج

الفتل.» املحكم الحبل — كاملسد القوة يف باطل
متهكًما: املعنى هذا يؤكد لزومه يف وقوله

ج��ذب ق��واب��ض أو رح��ال ل��ش��د ث��واب��تً��ا ل��ي��س��ت ال��ش��م��س ح��ب��ال ف��إن

وتخالفها، سابقتها تقابل املعنى لهذا صورة علينا يعرض أن ذلك، بعد يفته، ولم
شباك تبىل حني عىل هللا، شاء ما إىل ودوامها ضعفها، عىل الشمس حبال ببقاء فذكرنا
العميقة، العالئية اللفتات بدائع من وهو نْسجها، وإحكام فتْلها، متانة برغم الصيادين

قال:

خ��ات��ل! ح��ب��ال��ة أب��ل��ت وك��م دام��ت، ض��ع��ي��ف��ة وه��ي ال��ش��م��س ح��ب��ال ه��ذي
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فتمثل الفنية، األلواح من طائفة فصوله بعض يف صور وقد الكواكب: مصارع
البال، عىل يخطر ال ما املحال غرائب من أبدعت وقد اإللهية القدرة عادته مألوف عىل
من النجم فسقط الهاوي، العالم إىل العايل العالم من والنجوم الكواكب بإذنها فانتقلت

إمائه. من حقرية أمة أو عبيده، من ذليًال عبًدا القدر صريه أن بعد سمائه
الكائنات وسائر األنايس من كغريها عنده فالنجوم منه؛ بمستغرب الخيال هذا وليس

إماء: أو لخالقها عبيد

إم��اء ال��م��ؤن��ث��ات وك��ذاك ع��ب��ي��د ال��م��ذك��رات ل��ل��م��ل��ي��ك

مترصف القدر أن وكيف الكواكب، ومصارع العالم آخرة الزند» «سقط يف تمثل وقد
فيدركه مكانًا، وأسماها داًرا، الكواكب أعىل — يرى فيما — وهو «زحل»، يف مشيئته تنفذ
فيبددها القدر حكم عليها يجري الثريا نجوم تمثل كما األحياء، أحقر يدرك كما الفناء

ائتلف. إذا عقد كل يبدد كما
فيطفئها مشيئته، فيها وينفذ حكمه، القدر عليها سيُجري املريخ نار أن قرر ثم

قال: التهابها، طال أن بعد جمرتها ويجني اشتعالها، دام أن بعد

م��ي��ع��اد ع��ل��ى ال��ردى ل��ق��اء م��ن داًرا ال��ك��واك��ب أش��رف زح��ل
األف��راد ف��ي ت��ظ��ل ح��ت��ى ـ��ل ال��ش��م��ـ ب��اف��ت��ق��اد ره��ي��ن��ة وال��ث��ري��ا
ات��ق��اد ف��ي ع��ل��ت وإن ُم��ط��ٍف ه��ر ال��د ح��دث��ان م��ن ال��م��ري��خ ول��ن��ار

قد العايل العالم أن — فصوله بدائع من تخيله فيما — وتخيل النجوم: إذالل
عبًدا القدر وصريه سمائه، من النجم القضاء فأسقط الهاوي، عاملنا إىل هللا قدرة أنزلته
طلب يف بالسعي مشغوًال زارًعا «زحل» فأصبح إمائه، من حقرية أََمة أو عبيده، من ذليًال
يحتطب خادًما «املريخ» وصار الُخطى، حثيثة بقرة أثر يف ويسري األرض، يحرث الرزق:
وهكذا. للمشرتين، البضائع يسوم تاجًرا «املشرتي» وانقلب الوقود، من بحاجته ليظفر

العالئي: النص وإليك
«كال»؛ يل تقويل فال مماتك قرب مهًال، — للبكاء املتهيئة — املجهشة النفس أيتها

تبىل. ال وحرستك بليت
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— بقرة — خائرة يتبع — حرَّاثًا — كرابًا «زحل» يجعل أن عىل مقتدر مبتدعك
عجىل.

حطبًا — النار فيها يوقد الحفرة وهي — اإلرة يطعم — خادًما — ماهنًا و«املريخ»
جزًال.

أرخص «ما يقول: — الرشاء عند البضاعة يسوم الذي وهو — سائًما و«املشرتي»
وأغىل»!

هللا أن واملعنى — الحىل من رضب والشمس — تجىل كعاب قالدة يف و«الشمس»
القالدة. يف شمًسا الطالعة الشمس هذه جعل شاء لو تعاىل

و«القمر» وأمىل، قال ما ينظر تاجر كاتب و«عطارًدا» بقًال، تعلو زهرة و«الزهرة»
رجًال. أو يًدا يستبطن بياًضا

الرشط أن العالء أبو يقول فيما يزعمون واملنجمون — حمل قرني و«الرشطني»
رطبًا. نباتًا — خيل يرتعي — الحمل قرن
وكىل. كبد عىل محتويًا و«البطني»

ثريا يجعل أن يقدر تعاىل هللا أن يعني منزًال. الحنادس بعض يف منرية والثريا
الدور. يف التي القناديل ثريا مثل السماء يف التي الكواكب

والنجم: الدبران، يعني النجم حادي — عجًال قالًصا يتبع راعيًا النجم وحادي
الشاعر: قال — الثريا

ي��الق��ي م��ا ي��ح��رق ال��ن��ج��م ك��ح��ادي ف��ي��ه��ا ك��ن��ت ال ل��ي��ل��ة وأي��ة

النوق. من الشواب والقالص: العقرب. وقلب النجم بحادي تتشاءم والعرب
الفرس دوائر من [الَهْقَعة محجًال أو عاطًال — فرس — طرف يف دائرة والَهْقَعة
الرسج، جانبي أحد عليه يقع مما األيمن الجانب يف بياض إنها ويقال: بها، يتشاءم

بها]. تتيمن العرب وكانت
اطمئنان]. أي هنع؛ عنقه يف قولهم: من الهنعة [اشتقاق مذلًال عنًقا تركب والهنعة

منتشًال. فيميس يطبخ عكل] لغة يف يذكر [الذراع والذراع
الليل. يف — مليًال سفًرا رأى إذا تزران أسد عيني والطرف
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األنف، باطن [والنثرة — الجهم ضد — مسهًال وجًها يقدم األنف يف والجة والنثرة
ألقاه إذا فأنثره طعنه ويقال: أنفه، باطن يف املاء أدخل أي الرجل؛ استنثر قيل: ومنه

الراجز: قال النثرة، عىل

أن��ث��ره ق��وم ف��ارس رأى إذا ك��ع��ش��رة ف��ارًس��ا ع��ل��ي��ه��ا إن

وجبهة]. ذراًعا له جعلوا كما األنف، بنثرة النجوم يف األسد نثرة شبهت وإنما
وبها كتفيه، يعلو الذي الشعر األسد: [زبرة دغًال يسكن لليث كتًدا تعلو والزبرة

الكتفني]. مجتمع والكتد: النجوم، زبرة سميت
— محتبًال يحذر ال رضغام: جبهة أو كراًما، خيًال جبهة] للخيل: [ويقال والجبهة

وعًال. أو — النعام ذكر — ظليًما غابه يف يقتنص — الصياد حبالة يخاف ال
تزعم التي — الخرز من لرضب [ويقال أمًال طالبة املرأة بها تغدو خرزة والرصفة
الصدحة، فمنهن: كثري، خرز ولهن الرصفة، — الزوج بهن يرصفن أنهن األعراب نساء

والهنمة. والهمرة، والوجيهة، والكحلة، والزلقة،
أمة]. وبالنهار عبد، بالليل بالهنمة، أخذته لهن: سجع يف ويقولون

[والعواء مهمًال — الغنم من عظيًما قطيًعا — فرًقا تتبع — كلبة — رضوة والعواء
املد: يف وأنشد — أكثر والقرص وتقرص، تمد — الكواكب من

م��ن��زًال ل��ل��ش��م��س ال��ع��واء ص��ارت وق��د ع��ل��ي��ه��م ال��ث��م��ام ال��ل��ي��ل ب��رد ق��د

يف شاعرنا ذكرها وقد األسد] تتبع كالب العواء: األنواء: أصحاب من قوم وقال
فقال: بالقرص، لزومه

م��ه��ر م��ن ت��رض��اه ال��ذي ـ��ط��ي��ه��ا وي��ع��ـ ال��س��م��اك ال��ع��وى ي��خ��ط��ب أم

املثل بها يرضب التي حومل كلبة وكانت الكلبة، [والرضوة: الغفران. مقدمة انظر:
صاحبتها «حومل» إن ويقال: «العواء»، لها: يقال حومل.» كلبة من «أجوع فيقال:

تغيل]. وهي القدر يف رأسها تدخل أن عىل الكلبة حمل الجوع وإن قدًرا، طبخت
عزًال. يشتكي راجًال األعزل والسماك
قتًال. قناته يخضب فارًسا والرامح
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— كالعكم يجعل نمط [والغفر: حلًال — الزوجة — الظعينة تودعه نمًطا والغفر
وهللا بذلك. سمي النجوم من الغفر إن ويقال: متاعها، املرأة فيه فتجعل — الغرارة

أعلم].
قرن [والزباني: مجلًال للفرضخ واإلكليل ، فالٍّ يرهب ال سالًحا شوشب عىل والزباني
األرضية، العقرب أسماء من وشوشب: النجوم، من للعقرب هو وكذلك األرضية، العقرب

العقرب]. أسماء من والفرضخ:
يف يقال النخلة [وقلب مشتعًال يوجد جوانح بني والقلب نصًال، معها والشولة
عىل يوضع خشب [النعائم والنعائم همًال، املشذب عنه نفى سعف بني أو قلبة]، جمعه:
النحر من [البلدة مقبًال ظل نحر يف والبلدة مظلًال، يوجد — برئ — قليب عىل البرئ]

وسطه].
الذابح قيل وإنما القمر، منازل من الذابح: [سعد حمًال يذبح مقرتًا الذابح وسعًدا
جرير: قال ليذبح، أعد ما أو املذبوح والذبح: ذبحه، أنه العرب تزعم كوكبًا قدامه ألن

وق��ب��ائ��ل��ه] ع��ام��ر ي��س��ت��ب��ح��ن��ا ول��م أوارة ي��وم ال��ج��ي��ش ب��ذب��ح ول��س��ن��ا

أكًال. يلتهم طاعًما بلع وسعد
بن مالك بن سعد هو: ضبيعة بن [وسعد مرتجًال قائًال ضبيعة بن سعد وثالثهما:
ابن أنا كذب، ال النبي «أنا ملسو هيلع هللا ىلص: قوله ومنه ويكثر، العرب كالم يف يجوز وهذا ضبيعة.

املطلب»]. عبد
مناة زيد بن سعد هو: زيد بن [وسعد مرتحًال نازًال زيد بن سعد األخبية وسعد

تميم]. بن
ما وهو: الدلو، بفرغي ُشبِّها النجوم من [والفرغان: سحبًال غربًا يكتنفان والفرغني
زيد: بن عدي قال الفرغني، يريدون وهم العرقوتان العرب: قالت وربما العراقي، بني

ال��ع��راق��ي ت��خ��ن��ه ول��م ت��دل��ى ـ��و ال��دل��ـ م��ن ن��وء س��ق��اه ن��ب��ات ف��ي

والناس]. والوطاب الدالء من البطن، العظيم والسحبل: العظيمة، الدلو والغرب:
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حول من غلًال، باملاء ينضح عطشان] [أي مهيف يد يف — حبًال — مرسا والرشاء
حامل. — ولقاح توضع] ساعة اإلبل أوالد من األنثى وهو حائل، جمع [والحول: ولقاح
فلنجتزئ تحىص، ال روائع الباب هذا يف وللمعري العالئية: النصوص مراجع
هذه يف بعضه أجملنا ما تفصيل العايل» «العالم لكتاب تاركني اليسري، القدر بهذا منها
(ج١، لزومه إىل يرجع أن العايل الفني اإلبداع هذا من االستزادة شاء وملن الوجازة،
،٦٦ ،٦٤ ،٦٣ ،٦١ ،٥٩ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٢ ،٥٠ ،٤٧ ،٤٤ ،٤١ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٣ ص٢٩،
،١٣١ ،١٢٧ ،١١٧ ،١١٣ ،١٠٢ ،١٠٠ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٣ ،٨٣ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٠ ،٦٩
،١٦٩ ،١٦٦ ،١٦٣ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥١ ،١٤٩ ،١٤٧ ،١٤٠ ،١٣٨ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤
،٢١٠ ،٢٠٨ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،٢٠٠ ،١٩٦ ،١٩٣ ،١٩٢ ،١٨٣ ،١٨٠ ،١٧٤ ،١٧١ ،١٧٠
،٢٣٧ ،٢٣٣ ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،٢٢٤ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢١٩ ،٢١٧ ،٢١٦ ،٢١٤ ،٢١٢ ،٢١١
،٢٦٣ ،٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٦٠ ،٢٥٨ ،٢٥٧ ،٢٥٣ ،٢٤٩ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٤١ ،٢٣٩
،٢٩١ ،٢٩٠ ،٢٨٨ ،٢٨٦ ،٢٨٣ ،٢٨٢ ،٢٧٩ ،٢٧٧ ،٢٧٤ ،٣٧٣ ،٢٧٢ ،٢٦٧ ،٢٦٤
،٣١١ ،٣١٠ ،٣٠٦ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٣٠٣ ،٣٠١ ،٣٠٠ ،٢٩٩ ،٢٩٦ ،٢٩٥ ،٢٩٤ ،٢٩٢
،٣٣٧ ،٣٣٦ ،٣٣٢ ،٣٣٠ ،٣٢٩ ،٣٢٥ ،٣٢٤ ،٣٢٢ ،٣٢١ ،٣٢٠ ،٣١٤ ،٣١٣ ،٣١٢
،٣٥٣ ،٣٥٢ ،٣٥١ ،٣٥٠ ،٣٤٩ ،٣٤٨ ،٣٤٧ ،٣٤٦ ،٣٤٥ ،٣٤٤ ،٣٤١ ،٣٣٩ ،٣٣٨

.(٣٥٩ ،٣٥٥ ،٣٥٤
،٣٢ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٥ ،١١ ،١٠ ،٨ ص٤، (ج٢،
،٩٢ ،٨٩ ،٨٧ ،٧٥ ،٧٣ ،٧٠ ،٦٩ ،٥٥ ،٥٤ ،٥١ ،٤٧ ،٤٤ ،٤١ ،٤٠ ،٣٨ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣
،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢١ ،١١٨ ،١١٧ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٨ ،١٠٦ ،١٠٥ ،٩٧
،١٥٧ ،١٥٦ ،١٥٣ ،١٥٢ ،١٥١ ،١٥٠ ،١٤٦ ،١٤٥ ،١٤٤ ،١٣٩ ،١٣٧ ،١٣٣ ،١٣١
،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٦٦ ،١٦٥ ،١٦٣ ،١٦١ ،١٦٠ ،١٥٩ ،١٥٨
،٢٠٢ ،١٩٧ ،١٩٦ ،١٩٢ ،١٩١ ،١٩٠ ،١٨٩ ،١٨٨ ،١٨٦ ،١٨٤ ،١٨١ ،١٧٩ ،١٧٦
،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٦ ،٢١٥ ،٢١٢ ،٢٠٩ ،٢٠٧ ،٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،٢٠٣
،٢٥٢ ،٢٥١ ،٢٥٠ ،٢٤٨ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٢٣٧ ،٢٣٥ ،٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢٣١ ،٢٢٦ ،٢٢٥
،٢٨٨ ،٢٨٢ ،٢٧٩ ،٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٧٤ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٦٦ ،٢٥٩ ،٢٥٨ ،٢٥٧ ،٢٥٤
،٣١٤ ،٣١٢ ،٣١١ ،٣٠٩ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٣٠٢ ،٣٠٠ ،٢٩٩ ،٢٩٧ ،٢٩٦ ،٢٩٤ ،٢٩٢
،٣٥٧ ،٣٥١ ،٣٥٠ ،٣٤٩ ،٣٣٦ ،٣٣٥ ،٣٣٣ ،٣٣٠ ،٣٢٩ ،٣٢٢ ،٣٢١ ،٣١٦ ،٣١٥

.(٣٦٨ ،٣٦٥ ،٣٦٤ ،٣٦١ ،٣٥٨
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،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١١ ،١٠ ص٧، (ج١، الزند سقط وديوان
،٤٣ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢١
،٦٧ ،٦٥ ،٦٤ ،٦٣ ،٦١ ،٦٠ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٤٨ ،٤٦ ،٤٥ ،٤٤
،٩١ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠ ،٧٩ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣ ،٧١ ،٧٠ ،٦٨
،١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٢ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٢
،١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٤ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠
،١٦٤ ،١٦٢ ،١٦٠ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٣ ،١٥٠ ،١٤٩ ،١٤٥ ،١٤٠

.(١٧٤ ،١٧١ ،١٦٩ ،١٦٨ ،١٦٦
السماك واآلخر الرامح، السماك ألحدهما: يقال نريان كوكبان السماكان: (134)

شاعرنا: يقول ذلك ويف األعزل،

م��غ��زل ح��ظ ب��غ��ي��ر األدي��ب ق��ل��م رت��ب��ة ل��ك ب��آل��ة ت��ط��ل��ب��ن ال
أع��زل وه��ذا رم��ح ل��ه ه��ذا ك��اله��م��ا ال��س��م��اء ال��س��م��اك��ان س��ك��ن

لزومه: يف ويقول

ج��ري��ه ك��واك��ب ت��خ��ط��و ال��م��ن��اي��ا أظ��ن وم��ا
وت��رب��ه وال��س��م��اك ـ��ر وال��غ��ف��ـ ال��ن��س��ر س��ت��أخ��ذ

فقال: لزومه يف إليهما أشار وقد الشعريني. من نجمان املرزمان: (135)

ال��م��رزم��ي��ن إل��ى ال��غ��ي��ث أن��س��ب ال ب��إح��س��ان��ه ال��ل��ه أم��ط��رن��ا

رشحه. سبق وقد السماء. أفق يف يعرض سحاب العارض: (136)
النبات. من يظهر ما أول بك: مر كما — البارض (137)

(ص١٩٠). يف عنها الكالم سبق األسد: وجبهة ذراعي بني (138)
لزومه: يف قال (139)

ب��خ��اس��ر ف��ل��س��ت رب��ًح��ا ي��ف��د ل��م إذا ف��ل��زم��ت��ه م��ت��ج��ًرا س��ك��وت��ي رأي��ت
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وفضل العي آثر حتى امتداحه يف وغال وشعره، نثره جمهور يف الصمت امتدح وقد
لزومه: يف فقال الكالم، عىل الخرس

وال��خ��رس ال��ع��ي م��ن��ه��ا ف��أح��س��ن ي��وًم��ا ام��ت��ح��ن��ت إذا أل��ف��اًظ��ا ال��ق��وم ي��س��ت��ح��س��ن

ومزاياه الخرس بفائدة اإلشادة يف الصور أروع من طائفة أبدع وقد الخرس: فضل
يف كتبه ما أبرع ومن (ص٥٠٧)، الغفران برسالة ألحقناها التي األخرسني»، «رسالة يف

إنهما: وصفهما يف قوله األخرسني هذين وصف يف الرسالة تلك

ذميمة، بكلمة نطقا ما يكذبان، وال كذبا، وال يغتابان، وال قط اغتابا ما رجالن
بالنميمة. — البرش مع — فاها وال

الصالحني: بعض قول من الرسالة تلك يف حكاه وما

ألف عىل خطيب ألف يل يدعو أن من إيل أحب أخرس رجل يل يدعو ألن
البهتان، قال وال أفك، ما بلسان — سبحانه — هللا إىل يومئ ذلك ألن منرب؛
َليَْس َما ِبأَْلِسنَِتِهْم ﴿يَُقولُوَن سبحانه: هللا قال كما يكونوا أن جديرون وأولئك

ُقلُوِبِهْم﴾. ِيف

النوم، يف فرآه فتويف، أخرس جار — الناس لبعض — وكان وقوله: األخرس: الجار
رصت فالن، يا طلق: بلسان فأجابه — سلف فيما يفعل كان كما — إليه يومئ فجعل
منابر لنا نصبت الدنيا ساع من ساعة وعرشون أربع مضت كلما الجنة، خطباء من بعدك
الغرور.» دار يف ألسنتكم أمسكت بما «هذا لنا: ويقال هللا، عليها فنمجد الياقوت، من

القائل: قال كما فنحن

خ��رس غ��ي��ر وق��ال��ة ع��ل��ي��ه��ا، ن ف��رس��ا ال��م��ن��اب��ر، ع��ل��ى خ��ط��ب��اء

«الصمت القائل: قال حتى الصمت، حمد عىل األمم إجماع الخرس فضائل ومن وقوله:
فاعله.» وقليل حكم

عصتك «وإن (ص١٧٤): فصوله يف قوله الصمت يف وصاياه ومن الصمت: فضل
لغريك؛ املنفعة ظننت فإن سواك، به ينتفع ال كالمك كان إن الصمات فعليك الغريزة؛
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كالمه يفتقر ملجم، «التقي (ص٢٥): يف وقوله اآلثام.» عىل مرص وأنت بعظتك بأس فال
لزومه: يف وقوله يرتجم.» أن إىل

وال��ه��ج��وم��ا ال��ج��راءة ال��ق��ول ع��ل��ى ت��ع��ود وال ف��ي��ك غ��رب ف��أم��س��ك

وقوله:

ال��ص��م��وت خ��الئ��ق��ك أس��ن��ى وم��ن ف��اخ��ت��ل��ف��ن��ا ات��ف��ق��ن��ا ال��ك��ذب ع��ل��ى

الصور من أبدعه مما االستزادة شئت إذا وارجع العالئية: النصوص مراجع
،١٤٢ ،١٣٩ ،١٣٥ ،١٣٢ ،١٢٢ ،١٠٢ ،٩٦ ص٥٦، (ج١، لزومه إىل الباب هذا يف البيانية
،٦ ص٤، وج٢، ،٣٢٧ ،٣١٠ ،٢٩٤ ،٢٦٣ ،٢٢٨ ،٢٢٢ ،٢٠٨ ،١٥٠ ،١٤٩ ،١٤٧ ،١٤٣
،٢٦١ ،٢٥٩ ،٢٢٢ ،١٩٢ ،١٩١ ،١٨٠ ،١٦٨ ،١٥٦ ،١١٤ ،٩٢ ،٦٧ ،٢٧ ،٢١ ،١٢ ،٩

.(٣٦٠ ،٣٣٤ ،٣٠٥
إساءته إىل يجمع الكذاب أن بذلك يعني وهو خائف، بك: مرَّ كما — أوجر (140)

وخوفه. جبنه وذنبه،
فنون الكذب ذم يف وللمعري النصوص: مراجع العالء، أبو يراه كما الكذب
التعليقات، ومخترصات الرشوح، موجزات بله والكتب، الرسائل مطوالت بتفصيلها تضيق
هذا يف البيانية الصور روائع من شاعرنا أبدعه ما إىل املستزيد القارئ ننبه أن وحسبنا
،٩٧ ،٩٦ ،٨٩ ،٨٥ ،٦٦ ،٦٠ ،٥٤ ،٤٩ ،٤٢ ،٤١ ،٣٦ ص٣١، (ج١، لزومه يف الباب
،١٦٦ ،١٦٥ ،١٣٥ ،١٣٣ ،١٣١ ،١٢٧ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١١٨ ،١١٤ ،١١٣ ،١١٢ ،١٠٥
،٢١١ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،٢٠٣ ،١٩٨ ،١٩٧ ،١٩٢ ،١٨٧ ،١٨٣ ،١٨١ ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٧٤
،٣٠٨ ،٢٩٦ ،٢٩٢ ،٢٨٧ ،٢٧٠ ،٢٦٣ ،٢٥١ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٢٩ ،٢١٥ ،٢١٢
.(٣٥٩ ،٣٥٧ ،٣٤٩ ،٣٤٨ ،٣٤٢ ،٣٤١ ،٣٤٠ ،٣٣٩ ،٣٣٣ ،٣٣٠ ،٣٢٧ ،٣٢٤ ،٣١٩

،٧١ ،٦٨ ،٦٤ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٣ ،٤٨ ،٤٠ ،٢٩ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٢ ،٢١ ،٧ ص٣، و(ج٢،
،١٣٤ ،١٣٢ ،١٣٠ ،١٢٣ ،١٢١ ،١١٥ ،١١٤ ،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٠ ،٩١ ،٩٠ ،٨٦ ،٧٥ ،٧٣
،١٧٩ ،١٧٧ ،١٧٦ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٦ ،١٦٢ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٤٧ ،١٣٧
،٢٣٤ ،٢٣١ ،٢٢٧ ،٢٢١ ،٢١٩ ،٢١٧ ،٢١١ ،٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٥ ،١٨٧ ،١٨٤ ،١٨٣
،٢٩٥ ،٢٩٤ ،٢٩٣ ،٢٨٣ ،٢٦٩ ،٢٦٥ ،٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٥٩ ،٢٥٨ ،٢٥٤ ،٢٤٢ ،٢٣٧

.(٣٥٠ ،٣٤٤ ،٣٣٤ ،٣٢٨ ،٣٢٧ ،٣٢٤ ،٣١٧ ،٣١٥ ،٣١٢ ،٣٠٥ ،٣٠١ ،٢٩٦
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الصمت. اإلمساك: (141)
كباطنه ظاهره أمني ناصح صاحبه أن يعني كتان، من ثوب والسدين: (142)

ورأيه. عقيدته الناس عن ليحجب الرياء ثوب يرتدي ال فهو ونقاءً، صفاءً
عليه. يصرب وال يُطاق ال أي التحريك فيه يحتمل ال (143)

عىل إال يقع ال خفض حرف يخفف: وقد بالتشديد، — وريثما وُربَّما وُربَّة وُربَّ
و٢٧٩). ص٢٧٨ (ج١، يف شاء من إليه فلريجع واٍف؛ ببحث التاج له عرض وقد نكرة،
يعني شاعرنا أن فهمنا إىل تبادر بالتشديد الحرف هذا قرأنا فإذا املشدد: الساكن

لزومه: يف قوله وذكرنا يطاق، وال يحتمل ال ثقيل الحرف هذا يف التشديد أن

ت��ش��دي��د ذاك ف��ي وأدرك��ه وق��ت، س��ك��ن��ه ال��وق��ف ح��رف أن��ي وخ��ل��ت

حرف — القارئ يعلم كما — وهو َكُمذْ، الباء بتسكني «رْب» قرأنا فإذا الساكنان:
الشيخوخة أدركته أن بعد — نفسه تشبيه يعني أنه فكرنا إىل تبادر السكون، عىل مبني
يتحركان. ال ساكنان فإنهما الحركة، عن وعجزه السكون مالزمته يف الحرف بهذا —

الراء بني املخطوطة يف الشبه مرتجحة وهي الراء، من بدًال بالدال قرأناها فإذا
عن صاحبها تُعجز التي الشيخوخة زمن «دب» بلفظ يعني أنه إلينا تبادر والدال،
شب من «أعييتني القائل: املثل إىل يشري كما العصا، عىل يدبُّ وتجعله ري، والسَّ الحركة
«من ويجوز قالوا: العصا، عىل دبَّ أن إىل الشباب من أي ويُنوَّنان؛ هما بضمِّ دب.» إىل

دب». إىل شب من كذا «فعلت وتقول: الحكاية، عىل دب» إىل شب
بن عيل القاسم أبي خاله إىل كتبها التي رسالته يف املثل هذا العالء أبو اقتبس وقد
قال بذلك، َمْقدِمه قبل يعلم ولم توفيت قد أمه ووجد العراق، من طلوعه عند سبيكة
العصا، عىل دببت أن إىل شبابي من أي دب.» إىل شب من «وعصيتني نفسه: يخاطب
أشار وقد والنهوض، الحركة عن يعجز العصا عىل يدب الذي الهرم الشيخ أن يعني فهو

القيام: عن وعجزه ضعفه يصف بقوله منها نجتزئ عدة صور يف املعنى هذا إىل
انكرس أي انْهاَض القيام أو النهوض حاول إذا أنه يعني انهضت.» نهضت «فإذا

انكرس. وتهيض: وانهاض مهيض، فهو يهيض هاض ويقال: الجبور، بعد
نثره جمهور يف األساليب هذه مثل املعري من ألفنا وقد واأللفاظ: الحروف قصة

إليها. وما واأللفاظ بالحروف وغريه نفسه بتشبيه ولوعه منه ألفنا كما ونظمه،
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بني يقابل قوله منها تحىص، ال فنون الباب هذا يف وله والسكون: الحركة بني
والتسكني: التحريك يف والحروف الناس

وي��ح��رك ت��ارة ي��س��ك��ن — وك��راه س��ه��اده ب��ي��ن — ال��ح��رف م��ث��ل وال��م��رء

وقوله:

وُم��س��كَّ��ن ُم��ح��رَّك ال��ح��روف: م��ث��ل وم��م��ات��ه��م ح��ي��ات��ه��م ب��ي��ن وال��ن��اس،

والسكون: الحركة تعاُقب يصُف وقوله

ال��م��ت��ح��رك — أض��ع��اف��ه��ا ف��ي — وس��ك��ن س��اك��ن ح��رك األوق��ات م��رت إذا

وقوله:

ي��ت��ح��رك س��اك��ن أو س��اك��نً��ا ي��رى م��ت��ح��رك م��ن — ال��ل��ه ب��ع��ل��م — ون��ح��ن

وقوله:

ال��س��ك��ون إال ل��ك ف��م��ا ح��راًك��ا، ت��أم��ل��ي ال ال��ل��ف��ظ: أل��ف ف��ي��ا

بن «كندة يخاطب قوله استخدامه: وبدائع إيهامه، غرائب ومن السكون: قبيلة
كون» «السَّ قبيلتي إىل املألوفة لباقته يف ويشري أدد»، بن مرة بن الحارث بن عدي بن عفري

هذا: كندة» بن «أرشس ولد من وهما و«سكسك»؛

��ك��س��ك ال��سَّ أخ��وه��ا وال ال��س��ك��ون ب��ع��د ت��ح��رَّك��ت ال��س��ك��ون خ��ل��ت م��ا «ك��ن��د» ي��ا

متمثًال فصوله بعض يف كتبه ما الباب هذا يف تصويره بدائع ومن ميمني: حوار
ويتحاوران. — هللا بإذن — يتحدثان واأللف امليم حريف

ال «ِلَم قام: أللف — والالم األلف لقيتها إذا — «قم» ميم: قالت «هللا» أذن لو قال:
تحركني؟»
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املتحركات.» يميت وهللا أسلم، فالسكون كًرسا؛ الحركة كانت إذا ألم. «أصابك فقالت:
والسكون الحركة بني الحروف يف تصويره بدائع من انتقلنا فإذا الحروف: تأمالتيف
ألوانًا — العميق وتأمله الخصب خياله من — رأينا فيها، األخرى فنونه من أبدعه ما إىل

قوله: منها الباب؛ هذا يف املعاني أبكار من

ن��درا إذا ح��رف ع��ل��ى ي��ق��اس وال ف��ن��ع��رف��ه — ت��ارات — ي��ن��در وال��خ��ي��ر

وقوله:

ت��ج��ر أو — ل��ل��دن��اءة — ـ��ف��ض ت��خ��ـ ال��ب��اء: م��ث��ل وال��ب��اء

وقوله:

ب��اء ب��الم��ي ي��وص��ل ول��م وب��ي��ن��ي، آدم ب��ي��ن م��ا ال��ن��س��ل ح��ب��ل ت��واص��ل

القاسم ألبي رسائله بعض يف قال كما نفسه، — البيت هذا يف — بالمه يعني وهو
وتعطيه الزمان، خلود لينال كالمه؛ رزق ما — ذاته — المه رزق لو «ولوددت املغربي:

الزواج. بالباء: ويعني أمان.» أوكد الحوادث
الحزين بيته أودعها التي الصارخة الشكوى تلك شعره مختار ومن العني: معتل
وقد العني. معتل وكالهما «قال» فعل وبني بينه مقابًال برصه، لفقد متفجًعا لزومه يف

قال: الكتاب، هذا من (ص٢٣٠) العصا عىل الكالم أثناء يف أوردناه

إب��راؤه��ا ك��ل��ه��م األط��ب��ة أع��ي��ا ق��دي��م��ة وه��ي «ق��ال»، ع��لَّ��ة أع��ل��ل��ُت

قوله: لفتاته بدائع ومن والهمز: اللني بني

ي��ص��ب��ر ق��ت��ل ل��ي��وم األس��ي��ر وه��و ب��زم��ان��ه — ج��ه��ل��ه م��ن — ال��ف��ت��ى ُس��رَّ
وي��ن��ب��ر — ال��ك��الم ف��ي — ي��ل��ي��ن ح��رف ف��ك��أن��ه أي��ام��ه ب��ه ل��ع��ب��ت
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وإنكارهم عنه، وضاللهم الحق، عن الناس انرصاف يصف وقوله الجحد: حرف
له:

ج��ح��د ح��رف إال أل��ف��ي��ت ف��م��ا ق��وم ك��ل ال��ح��ق��ائ��ق ع��ن س��أل��ت

والحروف الناس طبائع تنافر بني مقابلته لفتاته طرائف ومن الحروف: تنافر
كقوله: جميًعا؛

وال��الم ال��خ��اء ب��ي��ن ال��ج��م��ع ي��م��ك��ن ل��م س��ل��ف��ت ق��درة ول��وال ، خ��لٌّ أع��ي��اك

الدنيا: يخاطب وقوله

ال��ص��ادي ال��وارد ب��ن��ف��س ي��ودي وال��م��اء وم��ه��ل��ك��ه��ا ن��ف��س��ي ه��وى ف��ي��ك دن��ي��اي
إق��ص��ادي ح��اول��ت إن ال��ع��واذل ف��ي��ك ف��ت��ع��ذل��ن��ي م��خ��ت��اًرا ق��ص��دت��ك وم��ا
وال��ص��اد ال��زاي ب��ي��ن ي��ل��ف��ظ ك��ال��ح��رف ي��ب��ي��ن��ه م��ا أم��ًرا ي��ط��ل��ب وال��م��رء

الحروف: ومن الناس من األقارب تنافر بني يقابل وقوله

وأرح��ام ق��رب��ى ذوي أت��وك وإن ت��ج��اوره��م م��ك��روه األق��ارب ب��ع��ض
ح��ام��ي ق��رب��ه��ا ف��ح��م��اه��ا ل��ف��ظ��ه��ا، ف��ي ت��ق��ارن��ه��ا أن ت��أب��ى وال��ح��اء ك��ال��ع��ي��ن

الذي البيت يصف قولُه فصوله يف أبدعها التي التشبيه روائع ومن الحروف: بيوت
سكناه: البيوت جميع عىل ويؤثر يتمناه،

«عند»، ک فهو أمن، دخله من سواي؛ يلجه ال منزًال وارزقني هواي، أبلغني ، ربِّ
«من». ک وأنا

غري يشء الحروف من عليها يدخل ال «عند» أن — فرسه كما — بذلك يعني وهو
«من».

خطأ. عنده» إىل «ذهبنا — يرى فيما — العامة وقول
و«إىل» الست، الجهات عىل تقع ألنها محدودة؛ غري «عند» أن النحويون «وزعم قال:

التخصيص.» بعض «إىل» يف ألن عليها؛ «إىل» دخول من «عند» فامتنعت للغاية،
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الناس، عن ويسرته يضمره بيت لسكناه اختارها التي البيوت ومن «ِنعم»: مضمر
لزومه: يف قال «ِنعم»، كُمضَمر البيت ذلك يف مضمًرا حياته فيقيض

ِن��ع��م��ا ف��ي ك��ن م��ض��م��ر ف��ي��ه ك��أن��ي م��ن��زل��ي أن ل��ي: ال��رأي ن��ع��م زال وم��ا

الزواج: من مفر ال كان إن تختارها أن لك يؤثر التي الكاملة الزوج يصف وقال

ال��ض��م��ي��ر ع��ل��ى دام «ن��ع��م» ك��م��ض��م��ر ص��دق ف��ت��اة أردت إن ت��زوج
أم��ي��ر وال ت��م��رُّ ُع��ُرس إل��ى ت��ط��ل��ع ل��م األوان��س اط��ل��ع إذا

ويدعو جميًعا، واألنايس الحروف يف والتزيد الفضول يمقت وهو الحروف: فضول
غري فضولية — يرى فيما — ألنها الزائدة؛ كالحروف يجعله فال ذلك، يجنبه أن هللا

فيقول: الحاجة، إليهن دعت وإن أصيلة،
مع األبرار ديوان يف اْسِمي وأثِْبت الجزم، يف والثابتة الخزم، كواو ربِّ تجعلني «وال

املتمكنات.» األسماء
مستغنيًا ويكون الشعر، بيت أول يف تزاد التي هي الخزم: «واو تفسريها: يف ويقول
أنهم األخفش وزعم إليهن. للحاجة االستفهام وألف والفاء الواو يزيدون ما وأكثر عنها،

إلخ.» … مجراها جرى وما «بل» نحو البيت] وزن عىل [أي الحرفني يزيدون
من تبدل موقن»: «واو ک مبدًال وال يقوم»، «واو ک معتالٍّ ربِّ تجعلني «ال وقوله:

الياء.
زائدة فيهما الواو — وعجوز» جدول «واو ک االستغناء مع زائًدا أكون أن أحب وال
صورة هي إنما — األشياء رب — بك فأعوذ عمرو» «واو فأما والعجز، الجدل من ألنهما

النسمات.» من يُحسب ال مشبهها غناء، وال لها — صوت ال — جرس ال
موته: بعد حاله يتمثل وقال النفي: حرف

كأني — منعكسة وحايل — وأصبح املؤنسة، الدار وتوحش اللبسة، طمري «تلبس
إيجاب.» بعد نفي حرف

اللفتات: بدائع من وهو — وقال الضمري: حرف
قصري.» وهو األطول عن ناب الضمري؛ كحرف — عبادك بني — ألكن «رب،
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صاحبه إىل رسائله بعض يف كتبه ما أيًضا الضمري إىل إشاراته بدائع ومن
اللغة جوامع عىل «ودل قال: اإليجاز، براعة من هللا وهبه ما يصف املغربي، القاسم أبي

األسماء.» من طال ما عىل املضمر دل كما باإليماء،
من أيًضا قوله باإليجاز اإلشادة يف العالء أبي أخيلة بدائع ومن اإليجاز: براعة
فيما «شاِهُدنا نفسه: أسلوب املعري لنا يصف وكأنما القاسم»، «أبي صاحبه إىل رسالة
يف كرسى كصورة القصري، الوزن يف — املستوعب املحصور — الحصري املعنى سمعناه
الجدار.» وقرص الدار، ضيق به يُْزِر لم املرضوب، اإلبريز يف قيرص وتمثال املرشوب، كأس
ما أبرع ولعله أيًضا، القاسم أبي أسلوب يصف قوله الصورة هذه من وقريب
األفعوان جمع الجليل واملعنى القليل اللفظ بني «يجمع والرتكيز: اإليجاز وصف يف قرأناه

البلة.» وفقد القلة بني لعابه يف
يف شكسبري العاملي الشاعر يراعة أبدعتها التي الخالدة الصورة بتلك النقاد فتن وإذا
عن عاجزة كلها الدنيا بحار أن وتمثل القاتل، خنجر لوصف عرض حني «هملت»، قصة
سيتضاعف إعجابهم فإن منه، الجريمة أثر ومحو الدم، من به لصق ما وإزالة تطهريه
الحاسم، صاحبه أسلوب شاعرنا تمثل كيف البارعة العالئية الصورة هذه يف يرون حني
من القليلة القطرات تصيب كما يشء، غايته عن يرده فال لفظ أوجز يف الهدف يصيب

ودواء. ماء من العالم يحتويه ما كل أثرها يزيل فال غايتها، الثعبان لعاب
الحياة، قيد من هللا يطلقه أن أمانيه وصادق شاعرنا رغبات ومن والقيد: الحرية
حني عىل التقييد، فيه يجوز ال إطالًقا معلقته قافية الجاهيل الشاعر «لبيد» أطلق كما
— شاعرنا الدنيا قيدت كما — أرجوزته مطلع املعروف، الراجز العجاج»؛ بن «رؤبة قيد

اإلطالق. فيه يجوز ال تقييًدا
قال: حني تعبري، أحسن (ص١٣٥) فصوله يف املعنى هذا عن عرب وقد

الديار». «عفت إطالق فأطلقني األعماق»، «وقاتم تقييد قيدتني
رؤبة: قول إىل اإلشارتني بهاتني يشري وهو

ال��خ��ف��ق ل��م��اع األع��الم م��ش��ت��ب��ه ال��م��خ��ت��رق خ��اوي األع��م��اق وق��ات��م

لبيد: وقول

ف��رج��ام��ه��ا غ��ول��ه��ا ت��أب��د «م��ن��ى» ب ف��م��ق��ام��ه��ا م��ح��ل��ه��ا ال��دي��ار ع��ف��ت
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سبحانه: — هللا مناجيًا آخر فصل يف قوله طرائفه ومن واالتفاق: التشابه

إىل التشابُه فينقلهما يتشابهان، الشيئني فإن الظاملني، شبه أختار ال خالقي،
اسمان بعدها فجاء األفعال، أشبهت — املشددة املكسورة — «إن» ک االتفاق:

األدوات.» من قاربها ما وكذلك كاملفعول، وأولهما كالفاعل، آخرهما

ييل: ما تعليًقا ذلك عىل رشحه يف وكتب

عمرو» زيًدا «رضب مثل فاعله، عىل مفعوله يتقدم الذي بالفعل يشبهونها إنَّ
أشبههما. وما و«لعل» «ليت»، مثل: األدوات، من قاربها وما

لزومه: يف األقدار قوة يصف قوله تأمالته دقائق ومن األقدار: قوة

م��س��اك��ن م��ن ب��دل��ت ق��ب��ور وت��ل��ك ب��م��ث��ل��ه واف��ت��رق��ن��ا ب��ق��در ج��م��ع��ن��ا
ب��ل��ك��ن م��س��ت��درك��ات وال ب��ل ب��ال، ل��س��ال��م م��ض��رب��ات ال ق��وى ن��ف��ت��ن��ا

بعضها بك مر معجبة، فنون وحوارها الحروف نقاش تمثل يف وللمعري الحروف: نطق
معجزات، آيات وتصويره تفكريه عمق من تُريك أخرى طائفة بك وسيمر الفصل، هذا يف
يختمه ثم والهاء، الراء حريف بني يجري حواًرا (ص١٢٠) فصوله أحد يف يتمثل فهو

البارعة: اللفتة بهذه

مستشعرات. — لخوفه — وهي الحروف، النطق يعلم — بقدرته — وهللا

(ص٩٠): وقوله القوايف: كالم
ومنتهى، متوسطة، هللا تمجد أنها — هللا شاء إن — ولتشعرن األلف، تشعر «هل

إلخ.» … ورويٍّا
لذلك عرضنا وقد تحىص، ال فنون إليها وما والقوايف الحروف مداعبة يف وللمعري
— توشك حية؛ كائنات الشاعر تمام أبي قوايف تمثل كيف وذكرنا «الغفران»، مقدمة يف
امرئ معلقة اإلغريض» «رسالة يف تمثل كما نادبات، عليه تولول أن — مصابه علمت لو

ص١٢). (الغفران، فاجرة عجوًزا كلها القيس
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امرؤ اختاره الذي الالم حرف يداعب فصوله بعض يف قوله عليك نعرض واآلن
ص٤٧٧): (الغفران، الكالم عن عجزه ويصف قافية، القيس

مقيدة!» أم هي أمطلقة نبك» «قفا الم تشعر «وما
رسائله بعض يف لنا فمثلها هللا، بإذن الكالم عىل قادرة تخيلها أن لبث ما ثم
امرئ ديوان تمثل كما ومخازيه، بمساوئه منددة بقائلها، متربمة شاكية املخطوطة
أذن «لو العالء: أبو قال كما فهو سقطات، من فيه أودعه ما عىل صاحبه ُمعنًِّفا القيس

مالم.» كل به لعقد الكالم، يف له
«إن األريض: األنيق يف والراتعة القريض، من نظم ما أمُّ وهي — نبك» «قفا فقالت

إلخ.» جهار ومن — يكتم — رس من بعهار، أبياتي يف أقر القيس امرأ الكندي
هللا. شاء إن «الديوان»، لرسالة رشحنا يف هذا تفصيل بك وسيمر

منها: (ص٢٣٥) يف قوله كذلك فصوله يف بدائعه ومن الهمزة: شهادة
وأذن: الفقري، بها تنعش وإبر املسكني، منها ترزق «إبل» يف الهمزة بك «وشهدت

جدير. — بجزائها — عدلك وأمم سميع، — وعته ملا — أنت
إلخ.» واأليام الليايل بعدد مواضع يف املتوسطة الهمزة وسبحتك

له شاء ما — الحروف حياة تمثل يف خياله يسبح شاعرنا أن عىل الحي: الحرف
عالم إىل عاد متى عادته، مألوف عىل يجري ولكنه — الفسيحة وآفاقه الرحيب تصوره
لزومه يف يلتفت يكاد فال تأمالته، يف املستغرق الحالم الشاعر ثوب عنه وخلع الحقائق،
الناقد فتكة وتخرصاتهم بمزاعمهم يفتك حتى بالتناسخ القائلني النصريية جماعة إىل
كما تعبريهم، وسوء معتقدهم، وفساد تفكريهم، ضيق من ساخًرا بهم، مندًدا الباطش،

قوله: يف ترى

ث��اِك��ل��ك رًدى ي��وُم يُ��ِق��م وال تَ��ب��َع��دن ال ال��ت��ف��اح آك��ل ي��ا
ن��اِك��ل��ك ال��وَغ��ى ف��ي ��ع وش��جِّ ف��اس��م��ع ق��ل��ت��ه وم��ا ال��ن��ص��ي��ري، ق��ال
آك��ل��ك ذا ت��ف��اح��ك وك��ان ت��ف��اح��ة ده��رك ف��ي ك��ن��ت ق��د
ش��اك��ل��ك ت��ش��ك��ل��ه وط��ال��م��ا م��ض��ى ف��ي��م��ا ل��ح��ت ه��اج وح��رف

الغفران» «رسالة يف التناسخ عن للحديث شاعرنا عرض حني هذا يف الكالم مرَّ وقد
(ص٢٤٩).
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اآلخر العالم يف وغريهم وشعراءها الجنة أدباء فيلسوفنا شغل ولقد اآلخر: العالم يف
إال الساخرة دعابته له وأبت إليها، وما واللغوية والرصفية النحوية املسائل من بجمهرة
وما «إوزة» لكلمة الرصيف بالوزن — الفردوس يف — اللغة أعالم من طائفة يشغل أن

وتنادره. فكاهاته بدائع من ذلك إىل
حلول وقت عنه ليدفعه املوت ملك يحاور — املالئكة» «رسالة يف — نفسه وتخيل
رأيه صحة عىل ويدلل و«مالئكة»، «ملك» لكلمتي الرصيف الوزن عن ويسأله — األجل
فأنت صالح عمل لك كان إن األباطيل؟ هذه «ما امللك: له فيقول اللغة، أئمة بأقوال

وراءك.» فاخسأ وإال السعيد،
غري عربيني اسماهما جاء كيف ويسألهما القرب يف امللكني يحاور نفسه تخيل كما
إلخ. وميكائيل وجربائيل إرسافيل مثل: األعجمية؛ من كلها املالئكة وأسماء منرصفني،

يف النون وهل غسلني، ترصيف وعن الزبانية، واحد عن متودًدا النار خازن ويسأل
زائدة؟ جهنم

امُلتَبَاِله — األصح عىل — أو الغبي، األبله سؤال الرتخيم عن «رضوان» يسأل كما
امُلتَغابي.

يدرون: ما قوًما الفردوس يف «ولعل قال: حني وسخريته دعابته يف الذروة بلغ وقد
زوائد؟» بعضها أم أصلية؟ كلها الكمثرى أحروف

يقول: أن إىل وهكذا
ال وهو الجنة، سفرجل من يصيب أن — الصالحني من — بالرجل يجمل «وما

ال.» أم فعل منه يشتق أن يجوز كان إن يشعر وال وجمعه، تصغريه كيف يعلم
ال رجل من فيهم كم ويفرشونه، املؤمنون يطؤه الذي السندس «وهذا يقول: ثم

ص٤٦٩). إىل ص٤٤١ الغفران، رسالة (انظر: إلخ؟» فنعلل أم فعلل أوزنه: يدري
أن بعد والرصفيني النحاة أدلة يف رأيه لك نوجز أن علينا بقي وقد النحاة: أدلة
(ص٧٣): فصوله يف قاله ما وإليك ومنظومه. منثوره يف إليها باإلشارة كتبه زخرت

منهما أين والزيدان» «أخوك قولك: موالك، عنه يسألك وال به، الجهل يرضك ال «أمر
اإلعراب؟» حرف
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حرف هي «الزيدان» قولك: يف األلف أن «سيبويه» لرأي تفسريه يف عرض وقد
وقول اإلعراب، هو وانقالبها اإلعراب، حرف األلف أن الجرمي» عمر «أبي ورأي اإلعراب،

اإلعراب. دليل األلف سعيد»: «األخفش
الزيدين». و«ياء أخوك» «واو يف االختالف وكذلك

(ص٧٣): فصوله يف قوله الباب هذا يف تهكمه بدائع ومن
الخطاب.» تاء وفتحت املتكلم تاء ُضمْت ِلَم تدر: لم إذا وامللكان هللا عليك يسخط «ال
بالضم؛ خصت املتكلم تاء أن من النحاة يزعمه ما — تفسريها يف — لخص وقد
الضم إن وقولهم: الحركات، أقوى التاء فأعطيت نفسه، عن اإلنسان به يخرب ما أكثر ألن
األول. عىل األول فحمل نفسه، عن الرجل يخرب ما وأول — الواو من ألنه — الشفة من
بفتح املذكر املخاطب فآثروا الفرق، من بد يكن لم املتكلم تاء يف الضمة حصلت وملا

بالكرس. أوىل املؤنث ألن التاء؛
وقوله:

مرجمون، القوم إنما املفعول، ونصب الفاعل رفع لَم تعلم أنها النحاُة «كذبت
إلخ.» لغيوب لعالم والعلم

شقشقة من ساخًرا متهكًما بقوله الوجازة هذه نختم أن وِبَحْسِبنا الجمل: هدير
بعض يف قوله وإليك وصخبه. الجمل كهدير ومناقشتهم مجادلتهم متخيًال النحاة،

فصوله:
— أحسب فيما — فهمه ما الحجة يف الفاريس كالم يسمع حتى الدؤيل عاش «لو

الشديد.» الغليظ الجمل — السنداب هدير األمة فهم إال
يف بقوله منها نجتزئ املعنى هذا إىل وإشارات لفتات لزومه يف لشاعرنا (144)

لزومه: يف والتوحيد التثليث

وم��وح��دات ع��الت��ه��ا، ع��ل��ى م��ث��ل��ث��ات األن��ام م��ه��ج وف��ي

وهو غلطات، ثالث الرسالة هذه تحرير يف ارتكب أنه يعني األرقام: قصة (145)
إىل — الرتبيع من — ويثب الغلط، طريق يف فينزلق أخرى مرة يخطئ أن يخىش
تضع والعرب حد. غري إىل ذلك يف ويتمادى دواليك، وهكذا يليه، ما إىل ومنه التسبيع،
ويقال: رجل، سبعمائة وا تمُّ القوم: وسبع السبع. جاوز وإن التضعيف موضع التسبيع
أوالد، سبعة رزقك أو أضعاف، سبعة أو مرات، سبع أجرك أعطاك أي لك.» هللا «سبع

الدعاء. عىل وهو
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باألعداد اللعب من به أغرم فيما ومضاعفاته العدد بهذا العالء أبو أغرم وقد
بعض وإليك واأللفاظ. الحروف إىل وإشاراته دعاباته من طائفة بك مرت وقد واأللفاظ.

الصدد: هذا يف قاله ما

ب��ن��اس��ك ف��ل��س��ت س��ب��ًع��ا ال س��ب��ع��ي��ن زائ��ًرا ب��م��ك��ة وط��ف وص��ل س��بِّ��ح
ب��ال��م��ت��م��اس��ك يُ��ْل��َف ل��م أط��م��اع��ه ل��ه ع��رض��ت إذا م��ن ال��دي��ان��ة ج��ه��ل

وقال:

ع��ش��ر اث��ن��ي ف��ي رات��ب��ة س��ب��ع��ة ت��ل��ح��ظ��ه��ا أرب��ع م��ن ج��س��د

وقال:

ع��ش��ر اث��ن��ي ف��ي ن��وازل وت��ل��ك س��ب��ع��ة آزرت أرب��ًع��ا أرى

وقال:

ال��ك��واك��ب زع��ي��م م��ن إال ه��و وم��ا س��ب��ع��ة ك��واك��ب م��ن ص��ن��ع ي��ق��ول��ون:

وقال:

األي��س��ار ك��ت��ق��اس��م أه��ل��ه��ا م��ن ب��ه م��رت م��ن األي��ام وت��ق��اس��م
وي��س��ار غ��ن��ى ف��ي م��ت��س��اوي��ات ف��وائ��ز ال��ق��داح م��ث��ل س��ب��ع��ة ه��ي

وقال:

ك��ت��س��ع��ي��ن��ا ت��س��ع أو ك��س��ب��ع��ي��ن س��ب��ع أق��ص��ره م��ث��ل ي��م��ض��ي أوف��اه وال��ع��ي��ش
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القارح»: «ابن صاحبه يداعب الغفران» «رسالة يف وقال

أوفت فقد الثمانني، عىل زائدة كانت وإن مقدسات، — هللا بإذن — ودنانريه
فيهم: جاء الذين «موىس» أصحاب عدة عىل

يف االستغفار عدة وعىل ِلِميَقاِتنَا﴾، َرُجًال َسبِْعنَي َقْوَمُه ُموَىس ﴿َواْختَاَر
أذرع عدة وعىل َلُهْم﴾، هللاُ يَْغِفَر َفَلْن َمرًَّة َسبِْعنَي َلُهْم تَْستَْغِفْر ﴿إِْن قوله:
إلخ. َفاْسلُُكوه﴾ ِذَراًعا َسبُْعوَن ذَْرُعَها ِسْلِسَلٍة ﴿ِيف تعاىل: قوله يف السلسلة

يف الرباعة منه ألفنا كما واألعداد، باألرقام التالعب يف إبداعه شاعرنا من ألفنا وقد
كاد حدٍّ إىل الصور ومفاتن األخيلة روائع وابتكاره واأللفاظ، الحروف بني املقابالت
تلك — الباب هذا يف — له يُختار ما أبرع ومن وشعرائها، الدنيا كتاب بني من يفرده
إىل الرقي معارج يف فارتفعوا الناس، من غريه الحظ أسعد كيف بها مثَّل التي الصورة
بعضها رضب إذا املئني أعداد تضاعف كما سعاداتهم وضوعفت العقل، يتصوره ال حد
من أقل غده يف فأصبح يوم، بعد يوًما ر التأخُّ إىل العاثر جده أسلمه حني عىل بعض، يف
إذا الكرس قيمة تتضاءل كما يوم بعد يوًما يتضاءل وظل أمسه، من أقل يومه ويف يومه،

الفاتن: العالئي النص وإليك آخر. كرس يف رضب

ال��ك��س��ر ف��ي ي��ض��رب ال��ك��س��ر م��ث��ل ب��ح��م��دك أزل ول��م ال��م��ئ��ي��ن، ض��رب ن��ف��ر س��م��ا

الرائع: املبتكر املعنى هذا من أخرى صورة وإليك

ت��ب��ع ل��ل��ن��ف��س وال��ج��س��م وازدي��اًدا ن��ق��ًص��ا ي��ح��دث األي��ام وت��دان��ي
رب��ع ال��ن��ص��ف ف��ي وال��ن��ص��ف ت��ن��م��ت ت خ��م��س��ا خ��م��س ن��ظ��ي��ره��ا: ف��ي خ��م��س��ة

الرشح.) (انتهى
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