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بيان

من فرغ قد وأنه وإعداًدا، تأليًفا الكتاب هذا استوىف قد ثراه، هللا طيب املؤلف، أن الظن كان
أضعاف يف وردت ولكن العبارة. ومراجعة الفصول، وتبيني األقسام، وتمييز املواد، جمع

الظن. هذا ترصف وعالئُم إشارات الكتاب
للمؤلف يكون وما ونثره». «شعره هو: عنوانًا، الكتاب من لقسٍم جعل أنه ذلك من
حديث من كلها خالية القسم هذا فصول أن إال له، املرتَجم آثار من النثر جانب يمهل أن

عليه. فصول بعض يَكِرس أن عىل العزم َعَقد أنه فالحتم كله. النثر
من قصري ورق يف مكتوبًا ُوجد وقد معانيه»، من «للمكرر فصًال بنى أنه ذلك ومن
يُْفِهم مستقلة جملة صفحاته إحدى ويف الكتاب، سائر فيه كتب الذي الورق جنس غري
الورق هذا بأن يشهد املظهر وهذا الفصل. لهذا بها د ليمهِّ صاغها املؤلف أن موضوُعها
ضئيل قليل الفصل أن هذا إىل لوحظ فإذا فيها. والتغيري عليها، للزيادة أُبقيت ُمسوَّدة
قام اللزوم؛ شعر غري من ُجلها بها املستشَهد األبيات وأن به، وتشعُّ املوضوع سعة مع
لورق مماثل ورق يف وتبيضه بعد، فيما موضوعه إكمال ًرا ُمقدِّ كان املؤلف بأن اليقني

الكتاب. هذا إخراج يف ُسنته عىل جريًا الفصول، بقية
قال: ثم قصيدة، من أبيات حكاية ساق «معتقده» يف الحديث عند أنه ذلك ومن
هذه ترد ولم املفقود». شعره من فإنها منظومه، عىل الكالم عند بتمامها «وسأوردها
يبغي كان أنه أعطى الجملة، هذه ُمفاد استُْخِرب فإن الكتاب. ثنايا يف بها املوعود األبيات

ونثره». «شعره َعنْونه: الذي القسم فصول جملة يف يجعله النوع، لهذا فصل إنشاء
ذكرناه ما بدليل …» الكتاب: هذا من املوجودة الفصول خاتمة يف قال أنه ذلك ومن

بعُد. القول من مأربَه يقِض لم َمن كلمُة هذه أن وواضح سنذكره». وما الكالم من
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واإلصالح، واإلبدال الزيادة من بألوان حافلة حوايشاألوراق أن جميًعا هذه يضافإىل
فيها يراجع يديه: بني تزال ال املؤلف حياة يف كانت النسخة أن إىل مطمئنًا الرأي يَدع مما

القلم. وإعمال الخاطر، وإجراء الناظر، ترسيح
اتصلت مهلًة وأْوَاله تسنح، لم فرصة إىل الكتاب معاودة ل أجَّ قد يكون ربما أنه عىل
اقترص «مؤلفاته»؛ فصل يف والغايات، الفصول بكتاب عرَّف ملا فإنه ربه. جوار إىل بانتقاله
األول الجزء مخطوطة عىل حصوله إىل املؤلف أشار فما وموضوعه، طريقته بيان عىل
مفقودة، كانت تحفة بمكان إعالم هي إذ شأنها؛ اإلشارة ولهذه النادر. الكتاب هذا من
كتاب تَْعِرضمناسبة ما أنه هذا كتابه يف املؤلف سبيل ومن منشودة. ظلت ضالة ووجدان
يذكر أن يفته ولم بنسخته، وَعرَّف مخبئه، إىل َهَدى إال الوجود؛ عزيز أثر أو مشهور، غري
كتب يف الصنيع هذا فمثل العارضة، الكتب يف صنيعه هذا دام وما كان. إن عليه حصوله
أن قبل الكتاب مخطوطة وادع قد املؤلف يكون أن بد فال وإذًا وأحق. أوىل له املرتَجم
حميد الذِّكر، خالد ربه نداء لبَّى حتى يعاوده لم ثم والغايات، الفصول نسخة عىل يحصل

األثر.
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وأخباره نسبه





نسبه يف فصل

بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هللا عبد بن أحمد الَعالء أبو هو
بن أرقم بن أسحم بن أنور بن ربيعة بن الحرث بن ربيعة بن زياد بن املطهر بن داود
بن وبرة بن أسد بن هللا تَيْم بن ُخَزيمة بن بَِريح بن عمرو بن َغَطفان بن عدي بن النُّعمان
ابن نسبه ساق هكذا . امَلَعرِّيُّ التَّنُوخيُّ قضاعة بن الحاف بن عمران بن حلوان بن تَْغِلب
ياقوت ذكره فيما فإن األنساب؛ كتب يف ما عىل باملعارضة وجدناه ما أصح وهو خلكان،
عىل فاعتمدنا بعضها، ترتيب يف واضطرابًا األسماء، لبعض إسقاًطا األريب» «إرشاد يف
النسخة يف جاء هللا» تَيْم بن «ُخَزيْمة فإن منها، ُحرِّف ما تصحيح بعد خلكان ابن رواية
واألنساب اللغة كتب يف عليه نُصَّ وما املعجمة، والذال بالجيم «َجِذيمة» ببوالق: املطبوعة
من عليه وقفنا ما جميع يف هكذا أسد» بن هللا و«تيم ًرا. ُمصغَّ والزاي بالخاء «ُخَزيْمة»

قوله: يف الالت»، «تيم الزند: سقط يف العالء أبو به وجاء الكتب،

ِل��ي��تَ��ا م��ا ال��الت ت��ي��م دي��وان إل��ي��ك َم��بْ��َع��ثَ��ُه ال��س��ي��ر ي��وم ق��ب��ل س��أل��ت��ه

تكلُّفه يف ومذهبَه العالء أبي شعَر َخَرب َمْن أن إال النسخة، يف تحريًفا هذا يكون وقد
«الالت»، قوله بعد نقص، ما أي ليت»، «ما بقوله أتى ما أنه ح رجَّ والتجنيس، الصناعة
غري كان ربما هذا الالت» «تيم أن إىل الظن يذهب وقد أعلم. وهللا للتجنيس، إرادًة إال
البيت. رشح عند نسبه سياقه يف الشارح ذكره بما مردود وهو مقدًما، املذكور هللا» «تيم
وجدناه ما هو عنه نقلناه وما أيًضا، عنه يسكت ال ما خلكان ابن ذكره فيما أن عىل
تاريخه يف الوردي ابن ونقل بباريس. املطبوعة والنسخة ببوالق، املطبوعة النسخة يف
«الكوكب يف ما ويوافقه النسب، سلسلة من سليمان بن أحمد فأسقط خلكان، ابن عبارة
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أحمد. بدل سليمان بن محمد أسقط أنه إال َلوي، السَّ الرحمن عبد بن القادر لعبد الثاقب»
قلم بهما سبق ربما اسمني زيادة فيه خلكان ابن يف ورد ما أن فالظاهر حال، كل وعىل

الناسخ.
هو هذا َقْحطان؛ إىل نسبه ينتهي اليمن، من َحي أبو مالك بن ُقضاعة األعىل وجدُّه
والنسب أمه، زوج ماِلًكا وأن عدنان، بن َمَعّد بن قضاعة أنه ُمَرض اب نُسَّ وزعم املشهور.
ولهذا كثري. اختالف ذلك يف األنساب ولعلماء العرب، عند معروفة عادة األم زوج إىل
تمعددْت إن فقال: اليََمن؟ أم أكثر أِنَزار سئل: ملا ابة النَّسَّ البرصي سالم بن محمد قال

بعضهم: قول األول القول وعىل فاليمن. تيمنْت وإن أكثر، فنزار قضاعة

ال��م��ن��َك��ر غ��ي��ُر ال��م��ع��روف ال��نَّ��َس��ب ِح��ْم��ي��ر ب��ن م��اِل��ك ب��ن ُق��ض��اع��ة

ُقضاعة: يخاطب األَسدي الُكَميْت قول الثاني القول وعىل

ب��ال��ُع��ط��ول تَ��زيَّ��ُن ك��ح��اِل��ي��ة َم��َع��دٍّ ع��ن وال��تَّ��ح��وَل ف��إن��ك
وال��َح��ل��ي��ل تَ��ب��دأ وب��األَْح��م��اء ج��اَرتَ��يْ��ه��ا ب��ال��تَّ��ع��طُّ��ل تُ��غ��اِي��ُظ
ُم��ِج��ي��ل ي��َدْي ب��ي��ن َخ��رَّ ك��ِق��ْدح ت��ك��ون��ي ال ُق��ض��اع��ة ي��ا ف��َم��ْه��ال
َه��ِدي��ل م��ن ل��ك ج��اب��ًة ب��أق��رب ِل��نَ��ْص��ٍر ب��ه تَ��ْه��ِت��ف��ي��َن َم��ن وم��ا

قهره. أي َقَضعه، من أو عنهم، انقطاعه أي أمه، مع قومه عن النقضاعه ُقضاعة وُسمي
الَفهد. القضاعة وأصل منقول، اسم هو بل وقيل:

من اليمن من قبيلة وهم خطأ؛ النون وتشديد كصبور. تَنُوخ، إىل نسبًة والتَّنُوخي
فيه. أقاموا أي الشام، يف بمكان وتَنَخوا وتحالفوا، اجتمعوا ألنهم بذلك وا ُسمُّ قضاعة،
واالختالف بالبحرين، تنخوا الذين وَدْوس جاِعمة الضَّ عىل تَنُوَخ يطلق من الناس ومن
َفْهم بن عمرو بن ُزهري بن مالك عىل تنخوا أنهم ُعبيد أبي عن ونقل أيًضا. كثري ذلك يف
امَلعرَّة أن الحمداني وذكر زهري. بن مالك عم َفْهم بن مالك وعىل أسد، بن هللا تَيْم بن
األريب» «إرشاد ويف املستكثر. جمعهم بها أن بمعنى تنوخ، صليبة هي الشام بالد من
يعقوب أبو وقال النعمان. َمعرَّة أهل من تنوخ مجتمع هو أَسد بن هللا تَيْم أن لياقوت
أهل يخص ولم النسب، يف تنوخ مجتمع هو هللا تَيْم أن الزند» «سقط رشح يف النحوي
الالت تَيْم سماه يعقوب أبا أن إال البلدان، معجم يف ياقوت ذكره ما ويوافقه املعرة.
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نسبه يف فصل

يف العالء أبو أشار وإليه َواِصْل»، «َواِصْل، حروبهم: يف تنوخ شعار وكان قدمنا. كما
بقوله: لزومياته

ح��اص��ْل ل��ك ش��رِّه��ا غ��ي��ر ف��م��ا ض األر ف��ي ال��ب��ريَّ��ة ه��ذه م��ن ِف��رَّ
واِص��ْل ال��ده��ر س��ال��ف ف��ي ل��تَ��نُ��وٍخ ش��ع��اًرا وك��ان ق��اط��ْع ف��ِش��ع��اري

الغزو: يف كان هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أصحاب شعار أن الحديث ويف الحرب. يف العالمة والشعار:
تَداَعْوا إذا القوُم، واستَْشعر اإلماتة. بعد بالنرص تفاؤٌل وهو أِمْت». أِمْت َمنْصوُر «يا

الحرب. يف عار بالشِّ
حلب بني حمص أعمال من بالشام بلدة وهي النُّعمان، معرة إىل نسبًة وامَلعرِّي
ذكروا فيما — نُِسبَت بل بعضهم، مه تَوهَّ كما املنذر بن للنعمان منسوبة وليست وحماة،
وأقام فيها فدفنه بها، مجتاز وهو مات له َوَلًدا ألن األنصاري؛ بشري بن للنعمان —
ضعيف سبب رأيي يف وهذا البلدان: معجم يف ياقوت قال لذلك. إليه فنسبت حزينًا، أياًما
وهو قلت: بالساطع. ب امُللقَّ بالنعمان مسماة أنها أظنه والذي مدينة، بمثله تُسمى ال
فإن مقبول؛ ياقوت ذكره والذي نسبه. يف املذكورين املعري أجداد أحد عدي، بن النعمان
بها. املجتازين بأحد تسميتها من أقرب فيها املشهورين قطَّانها أحد باسم بلدة تسمية
ولم النعمان، اسمه عليها ُمِطلٍّ لجبل أُضيفت أنها إىل املقامات رشح يف الرشييش وذهب

الجبل. هذا ياقوت يذكر
بلده: باسم ه عريَّ فيمن العالء أبي شعر ومن

ُغ��َرب��اء ال��ُع��ال ف��ي ق��وم ال��ع��رِّ م��ن أن��ه��ا ال��م��ع��رَّة ل��ف��ظ ي��ع��ي��رن��ا
َغ��ب��اء ال��رج��ال ف��ي ب��ل ال، ال��ن��اس، م��ن ي��ث��رب ُس��كَّ��ان ال��ت��ث��ري��ُب َل��ِح��ق وه��ل
نُ��َج��ب��اء َم��ْع��َش��ٌر إال ف��ي��ه ف��م��ا ص��ادًق��ا ق��ي��ل م��ا ك��ان إن ن��ج��ب وذو

أن منه فيلزم الزاعمون، هؤالء زعم ما عىل ساكنيه، عىل تأثري له البلد اسم كان إْن أي
سكان يكون أن أيًضا منه ويلزم ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول مدينة وهي يثرب، لسكان الِحٌق التثريب

البالد. سكان كسائر النجيب وغري النجيب فيهم أن مع نَُجباء، كلهم نََجٍب ذي
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اسمه: يف شعره ومن

��ا ال��ذَّمَّ ب��ه أس��ت��ح��ق م��ا س��وى ف��ع��ل��ُت وق��ل��م��ا ك��ب��ي��رى ��ان��ي س��مَّ وأح��م��د

أيًضا: وقال

ب��اس��م��ي أب��ًدا ��ي��ت��ن��ي س��مَّ م��ا األم��ر م��ن ُم��ض��ِم��ٌر أن��ا م��ا ��ْف��َت ك��شَّ ل��و ُرَويْ��َدَك
ج��س��م��ي م��ن ب��ال��ط��ه��ارة أول��ى وق��ل��ِب��َي وُم��َق��يِّ��ًظ��ا ش��ات��يً��ا ج��س��م��ي ��ُر أُط��هِّ

كنيته: يف وقال

ف��ُزول��ي ظ��ال��م��ًة زل��ِت إن وم��ا َدْف��ٍر أمَّ ي��ا ج��ي��ًدا ع��رْف��تُ��ِك
ال��ن��زول أب��و ال��ص��ح��ي��ح ول��ك��ن َم��يْ��ُن وذاك ال��ع��الء أب��ا ُدع��ي��ُت

والتواضع. الخمول يف عادته عىل جريًا ذلك يقول
اللغوي؛ صاعد العالء وأبي املعري العالء أبي بني العرصيني بعض خلط وقد
يف الفصوص اسمه كتابًا للمعري فنسب باللغة، كليهما واشتهار الكنية، يف التفاقهما

مؤلفاته. فصل يف ذلك تفصيل وسيأتي ِلصاعد، هو وإنما ساقها، قصة
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املعرة قضاء أهله من جماعة توىل وثراء. ورياسة وقضاء، علم بيت من العالء أبو كان
والكاتب العاِلم فيهم وكان وساسوا، راسوا كثريون وبعده قبله منهم ونبغ وغريها،
أن وذكروا أمورهم. يف إليهم وفزع بهم، ولِواذٌ فيهم، كبري اعتقاد املعرة وألهل والشاعر.
أبي عن التحري «دفع كتابه: يف وأخبارهم لرتاجمهم فصًال عقد العديم بن الدين كمال
يف فاعتمدُت عنه، وتنقيبي بحثي كثرة مع الكتاب بهذا أظفر لم أني إال املعري»، العالء
القادر لعبد الثاقب» و«الكوكب لياقوت، األريب» «إرشاد يف ما عىل هنا أذكره ما أكثر
وألقابهم، أنسابهم صحة من تحققي لعدم منهم كثريًا وتركت َلوي، السَّ الرحمن عبد بن

النسخ. تحريف بسبب
أيًضا وويل املعرة، بقايض الشهري أحمد»، أو محمد بن سليمان األدنى «جده فمنهم:

شاعًرا. أبوه وكان ٢٩٠هـ، سنة مات وبها بحمص، القضاء
: نَْوبَريُّ الصَّ يقول وفيه أبيه، بعد القضاء ويل سليمان» بن محمد بكر أبو «عمه

تَ��نُ��وَخ��ا ُس��ْدَت ل��ق��د ن س��ل��ي��م��ا اب��ن ي��ا ب��أب��ي
وش��ي��وخ��ا َل��ع��م��ري نً��ا ُش��بَّ��ا ال��س��ادة وه��م
ُم��ِن��ي��َخ��ا ب��ن��ادي��ك ح��ى أض��ـ م��ن ال��بُ��ْغ��ي��ة أدرَك
وبَ��ِل��ي��َخ��ا1 وُف��راتً��ا ِن��ي��ال ع��ن��دك واِرًدا
َص��ِري��َخ��ا ل��ل��م��ج��د َرَخ اْس��تَ��ْص��ـ م��ت��ى م��ن��ك واج��ًدا
م��س��وخ��ا ال��ن��اس ف��ي ت ��ا ال��ه��مَّ غ��ادر زم��ان ف��ي
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بحمص وتويف سليمان، بن محمد أخيه بعد القضاء ويل سليمان» بن هللا عبد «أبوه
والده: رثاء يف شعره ومن ٣٧٧هـ، سنة

ب��ُم��طَّ��َرح ح��زن��ي ف��م��ا ح��م��ص ب��ب��اب ُم��طَّ��َرًح��ا أه��واه م��ن أص��ب��ح ك��ان إن
ال��ف��رح م��ن أع��دائ��ي أك��ث��ر ل��م��ات ج��زع م��ن أخ��ف��ي��ه م��ا أي��س��ر ب��ان ل��و

أولها: نونية بقصيدة والَده العالء أبو ورثى

ال��دَّْج��ن م��ن ع��ب��وس إالَّ ج��ادن��ي ف��م��ا ال��ُم��ْزِن ض��اح��ك ع��ل��ى ح��ت��ى ال��رض��ا ن��ق��م��ت

منظومه. عىل الكالم عند مختارها وسنورد
ومن العالء، أبي من أَسنَّ كان سليمان»، بن هللا عبد بن محمد املجد أبو «أخوه

الزهد: يف شعره

ع��م��ل��ي وال أج��ر ن��يَّ��ت��ي ال أم��ل��ي م��ن��ت��ه��ى ال��م��ه��ي��ِم��ن ك��رم
أج��ل��ي ان��ت��ه��ى ح��ت��ى ب��غ��ي��ت��ي ع��ن ف��واِض��لُ��ه ج��لَّ��ْت ُم��ْف��ِض��ًال ي��ا
َزَل��ل م��ن ع��ل��يَّ س��ت��رَت ق��د ك��م ِن��َع��ٍم م��ن ع��ل��يَّ أف��ض��َت ق��د ك��م
ل��ي ع��ف��وك ف��إن ال��ح��س��اب ي��وم ب��ه أل��وذ م��ا ل��ي ي��ك��ن ل��م إن

وأخويه كأبيه شاعًرا كان سليمان»، بن هللا عبد بن الواحد عبد الهيثم أبو «أخوه
شعره: ومن العالء، وأبي املجد أبي

ب��دم��وع��ه��ا بَ��يْ��ِن��ن��ا ع��ش��ي��ة َض��نَّ��ْت ج��ف��ون��ه ِألنَّ َس��َال ن��راه ق��ال��وا
ي��ن��ب��وع��ه��ا ف��ي ت��ش��بُّ ال��غ��رام ن��ار م��دام��ع ت��ف��ي��ض أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن

الشمعة: يف وله

تَ��ح��دُّره��ا ف��ي ك��دم��وع��ي وأدم��ع ت��غ��يُّ��ره ف��ي ك��ل��ون��ي ل��ون وذات
م��س��ه��ره��ا ق��ل��ب ف��ي ن��اظ��ره��ا ك��أن ��رة م��س��هَّ ل��ي وب��ات��ت ل��ي��ل��ي س��ه��رُت
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رضيب األرََّجاني الدين ناصح القايض لقصيدة فليس الشمعة، يف قيل ومهما قلت:
يقول: إذ بعده؛ َمْن وأعيا تقدُّمه من بها بَذَّ فقد الباب، هذا يف

ف��ي��ه��ا ِم��ن ل��ل��ن��اس ق��ل��ب��ه��ا وأط��ل��ع��ت يُ��ْخ��ف��ي��ه��ا ك��اد ل��ي��ٍل ب��أس��رار ��ْت نَ��مَّ
ه��ادي��ه��ا َض��ْرُب ع��ل��ي��ه��ا يَ��ْج��ِن��ي ال��ح��يِّ ف��ي ل��ه��ا ال��ل��س��ان ط��ول ي��زل ل��م س��ف��ي��ه��ٌة
ت��ل��ظِّ��ي��ه��ا م��ن ب��دواٍم أن��ف��اُس��ه��ا ت��ح��رق��ه��ا وه��ي دم��وٍع ف��ي غ��ري��ق��ٌة
يُ��بْ��ِك��ي��ه��ا ال��وج��ُد ف��ب��اَت ال��َخ��ِل��ي��ِط ع��ه��َد ادَّك��رت ال��م��ه��ج��ورة نَ��َف��َس ��س��ت تَ��ن��فَّ
يُ��ح��يِّ��ي��ه��ا واف��ى إذا ري��ٍح ن��س��ي��ُم ب��ه��ا أل��مَّ م��ه��م��ا ال��رََّدى ع��ل��ي��ه��ا يُ��خ��ش��ى
ت��ج��لِّ��ي��ه��ا يَ��ْزه��اه��ا َدْه��م��اءَ وج��ه ف��ي ش��ارخ��ه��ا س��ال ق��د ُغ��رٌة ك��أن��ه��ا
ت��ح��اك��ي��ه��ا ق��ام��ت ُح��ج��ب��ت ف��ك��ل��م��ا ح��اس��دٌة ل��ل��ش��م��س ُخ��ل��ق��ت ض��رٌة أو
م��ع��ان��ي��ه��ا ف��ي ي��وًم��ا ت��ف��ك��رَت إذا م��ح��اس��ن��ه��ا م��ن ت��ب��دو غ��رائ��ب ل��ه��ا
ت��ث��نِّ��ي��ه��ا ف��ي إال ال��غ��ص��ن وال��ق��ام��ة ت��ن��اول��ه��ا ف��ي إالَّ ال��ورد ف��ال��وج��ن��ة
ل��ي��ال��ي��ه��ا ب��ي��ٌض ذوائ��ب��ه��ا س��وٌد ع��م��ائ��م��ه��ا ُح��ْم��ٌر غ��الئ��ل��ه��ا ُص��ْف��ٌر
ت��ج��زي��ه��ا ال��ل��ه ل��َع��ْم��ُر ال��ج��زاءُ ب��ئ��س ت��ق��ت��ل��ه��ا وه��ي ن��وًرا ال��ل��ي��اِل��َي ت��ح��ي��ي

لغرابتها. بتمامها لذََكْرتها اإلطالة خوف ولوال
ِذكر عن وأرضَب أسماء، ثمانية ياقوت منهم ذكر جماعة العالء أبي بعد وأتى
توىل من ومنهم وحماة. طاب، وكفر باملعرة، القضاء تولوا وغالبُهم اختصاًرا، غريهم

اإلنشاء. ديوان
النسخة. يف أسمائهم تحريف من قدمت ملا ذكرهم تركُت وإنما

هوامش

الرقة. نهر — فكرس بفتح — وبَلِيخ بالعراق، والفرات بمرص، النيل (1)
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وعمي .٣٦٣ سنة األول ربيع شهر من بقني لثالٍث الشمس مغيب عند الجمعة يوم ُولد
يقول: وكان جملة. اليرسى وذهبت بياض، عينيه يمنى غىش .٣٦٧ سنة أول بالجدري
غري أعقل ال معصفًرا، ثوبًا جدرُت حني ألبسوني ألنهم األحمر؛ إال األلوان من أعرف ال
عن وبرصي ثقيل، سمعي أن هللا علم «وقد الدعاة: داعي إىل رسائله إحدى يف وقال ذلك.
ملن إذًا وجه فال والرُّبَع».2 البازل1 بني أفرق ال أربع، ابن وأنا عيلَّ ُقِيضَ كليل، اإلبصار

أكمه. ُولد أنه زعم
فرآه يزوره، العالء أبي عىل عمه مع دخل أنه اإليادي محمد أبي عن لفي السِّ وحكى
وكأني صبيٍّا، وكنت رأيس، عىل ومسح فدعاني قال: شيخ. وهو ِلبٍْد سجادة عىل قاعًدا
الوجه، ُمجدر وهو ا، جدٍّ غائرة واألخرى بارزة إحداهما عينيه وإىل الساعة إليه أنظر

الجسم. نحيف
العجب، من عجبًا النعمان بَمَعرة رأيت قال: الشاعر، املصييص عن الثعالبي ونقل
والهزل، الجد من فن كل يف ويدخل والنرد، بالشطرنج يلعب ظريًفا شاعًرا أعمى رأيت
البرص. عىل غريي يحمده كما العمى، عىل هللا أحمد أنا يقول: وسمعته العالء. أبا يكنى

انتهى.
يف واملجاز، بالحقيقة املسماة الكربى رحلته يف النابليس الغني عبد الشيخ وقال
املدرسة إىل «ودخلنا فيها: وما القدس عىل كالمه عند والحجاز، ومرص الشام رحلة
وفيها البنيان، وجمال البهاء وكمال واإلتقان، الحسن من غاية يف وهي بالفخرية، املسماة
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له مكتوبًا هناك ورأينا ورشحه، املعري العالء أبي ديوان فيها ورأينا الكتب. من جملة
قوله: وهما البيتني، هذين

ي��ه��ون ل��ك��م ب��ف��ق��دي ق��ل��ت ق��ب��ي��ح م��ن��ظ��ر ال��ع��م��ى ق��ال��وا
ال��ع��ي��ون ف��ق��ده ع��ل��ى ت��أس��ى ش��يء األن��ام ف��ي م��ا وال��ل��ه

أيًضا: قوله ويناسبه

إح��س��ان��ا أوالك ال��ع��م��ى إن س��ل��ي��م��ان��ا اب��ن ي��ا ال��ع��الء أب��ا
إن��س��ان��ا ع��ي��ن��اك أب��ص��رت م��ا ال��ورى ه��ذا ع��ي��ن��اك أب��ص��رْت ل��و

رشح يف الصفدي فنسبهما قائلهما، يف اختلفوا األوَّالن والبيتان الشيخ. كالم انتهى
الوجود» يف «ما روايته: ولكن الشيخ، ذكر كما العالء ألبي ص٣٨٤) (ج٢، العجم المية

األنام». يف «ما بدل
ونسبهما البالد»، يف «ما وروايته: برد، بن لبشار املقامات رشح الرشييشيف ونسبهما
وهللا حر»، األنام يف ما «وهللا وروايته: العيناء، ألبي ص١٦١» والعرر الغرر «يف الوطواط

أعلم.
فإن املفقود. شعره من ولعلهما العالء، أبي شعر يف أجدهما لم اآلخران والبيتان

اإلبصار: يتمنى عكسه يف القائل وهو العمى، عىل هللاَ يَحمد كان كيف قيل:

األص��ائ��ل ف��ي ب��ال��ض��ح��ى ل��ي وم��ن ي��راك ب��ن��اظ��ر س��ام��ح��ت��ن��ي ال��ل��ي��ال��ي ف��ل��ي��ت
ب��غ��ائ��ل َح��ل��م��ُت م��ا األم��ان��ي إل��ي��ك ب��ن��ظ��رة م��تَّ��َع��تْ��ه��ا ع��يْ��ِن��ي أن ف��ل��و

عن األول يف أبان ألنه مقال؛ مقام ولكل يشء، يف التناقض من هذا ليس قلنا:
املقام كان إذ مدائحهم؛ يف الشعراء طريقة عىل الثاني يف وجرى الوجود، يف ورأيه مذهبه
املقامني الختالف واللزوميات، الزند سقط يف شعريه بني ما فرق تعلم هذا ومن يقتضيه.
الوطواط، ذكر كما العيناء ألبي السابقني البيتني نسبة صحت وإن الوجهتني. وتبايُن
َفْقِد يف عليه مر ما أصعب عن سأله وقد للمتوكل قوله يف أيًضا هذا مثل عىل جرى فقد

املؤمنني. أمري يا لرؤيتك فقدي له: فقال برصه،

20



وحليته ووفاته مولده يف فصل

الصفدي: له رواه مما وهو عماه، يف العالء أبي قول ومن

األم��ور ف��ه��م ع��ل��ى ل��ي��ت��ف��ق��ا ق��ل��ب��ي س��واد زار ال��ع��ي��ن س��واد

ما منه وقريب الحفظ. ورسعة الذكاءَ البرص عن ُعوِّضوا العميان أن إىل بذلك يشري
عمره: آخر يف برصه يف أصيب وكان عباس، بن هللا عبد لسيدنا ينسب

ن��ور م��ن��ه��م��ا وق��ل��ب��ي ف��ؤادي ف��ف��ي ن��وره��م��ا ع��ي��ن��ي م��ن ال��ل��ه ي��أخ��ذ إن
م��ش��ه��ور ب��ال��ق��ول ص��ارم ف��م��ي وف��ي دخ��ل ذي غ��ي��ر وع��ق��ل��ي ذك��ي ق��ل��ب��ي

من كان وإن بالعمى، ه عريَّ فيمن برد بن بشار قول الباب هذا يف الغايات وغاية
املعنى: هذا غري

ض��ري��ر ي��ق��ال أن ب��ع��ار ول��ي��س ف��ي��ه��م وال��ع��ي��ب األع��داء وع��ي��رن��ي
ي��ض��ي��ر ل��ي��س ال��ع��ي��ن��ي��ن ع��م��ى ف��إن وال��ت��ق��ى ال��م��روءة ال��م��رء أب��ص��ر إذا
ف��ق��ي��ر ال��ث��الث ت��ل��ك إل��ى وإن��ي وع��ص��م��ة وذخ��ًرا أج��ًرا ال��ع��م��ى رأي��ت

رشح يف العزيزي الالمع كتابه تصنيف من فرغ ملا أنه العالء أبي طرائف ومن
بلحظ إيل املتنبي نظر كأنما فقال: َوْصفه، يف الجماعة أخذ عليه، وُقرئ املتنبي، ديوان

يقول: حيث الغيب

َص��م��م ب��ه م��ن ك��ل��م��ات��ي وأس��م��ع��ْت أدب��ي إل��ى األع��م��ى ن��ظ��ر ال��ذي أن��ا

ألبي يتعصب الدِّين بصائن ب امللقَّ الرضير املقري ريان بن مكِّي حزم أبو وكان
يف مسلكه فسلك واألدب، العمى من بينهما للجامع شعره عليه ُقرئ إذا ويطرب العالء،

املستويف. ابن عن نقًال خلكان ابن ذكر كذا النَّْظم.
األول، ربيع عَرش ثالَث وقيل ثانَي، وقيل ثالَث، الجمعة، يوم — هللا رحمه — وتويف
سنة، وثمانني ست نحو العمر من وله العبايس، القائم خالفة يف باملعرة، ٤٤٩ سنة
عني. اكتبوا الثالث: اليوم يف لهم فقال عمه، بني غري عنده يكن ولم أيام، ثالثة ومرض
هللا عبد محمد أبو القايض لهم فقال الصواب، غري عليهم فأمىل واألقالم، ِويَّ الدُّ فتناولوا
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من ساحة يف وُدفن غده، من فمات ميت. فإنه الشيخ يف عزاءكم هللا أحسن التنوخي:
ُدور من ساحٍة يف هو فإذا مئة، وست خمسني سنة قربه أتيُت القفطي: قال أهله. دور
واملوضع يابسة، ُخبازى عليه ورأيت به، احتفال ال القرب فإذا فدخلُت باب، وعليه أهله
من سنة مئة بعد قربه رأيت وقد الذهبي: وقال واإلهمال. الشعث من يكون ما غاية عىل

عليه: يُكتب أن أوىص إنه ويقال انتهى. حكى. مما نحًوا فرأيت القفطي، رؤية

أح��ْد ع��ل��ى ج��ن��ي��ت وم��ا ع��ل��يَّ أب��ي ج��ن��اه ه��ذا

هللا رحمه — باملعرة قربه زرت قال: الوداعي، الدين عالء خط عن الصفدي ونقل
وقد ذلك، من شيئًا عليه أر ولم مئة، وست وسبعني تسع سنة األول ربيع يف — تعاىل

البيتني: هذين وعملت باألرض، ولصق ُدثر

ال��ن��ع��م��ان م��ع��رة أت��ي��ُت ل��م��ا ال��م��رت��ض��ى ال��ع��الء أب��ي ق��ب��ر زرت ق��د
ال��غ��ف��ران رس��ال��ة إل��ي��ه ي��ه��دي أن��ه ال��خ��ط��اي��ا غ��ف��ر م��ن وس��أل��ُت

فيه، كبري اعتقاد وألهلها باملعرة، ١٣٢٧ سنة أي اليوم، إىل معروف وقربه قلت:
لسانه، يف حبْسٌة به صبيٌّ الغد يف به وَرشِ قربه، عند قارورة يف بيت إذا املاء أن ويزعمون

العالء. أبي بربكة عنه ذلك زال ذهنه، يف بَالدة أو
العالء أبي وفاة يف السبب أن الهبارية، ابن عن األريب» «إرشاد يف ياقوت ونقل
األمر إىل دعْت بمرص، الدعاة داعي عمران أبي بن نرص أبي وبني بينه جرت مكاتبات
أو للقتل يحمل أنه علم فلما املال، بيت من خريًا اإلسالم عىل َووَْعده حلب، إىل بإحضاره
يدل ما بها أجد فلم الرسائل، بتلك ظفرت وقد ياقوت: قال فمات. نفسه َسمَّ اإلسالم
يف ياقوت صها لخَّ التي هي الرسائل هذه وأقول: انتهى. الهبارية. ابن إليه ذهب ما عىل
وليس مخطوطة، نسخة يف تامة عندي وهي أيًضا، أنا بها ظفرُت وقد املذكور، كتابه
الباطنية رئيس وهو الدعاة، داعي منه يريده كان إسالم فأيُّ وبعُد ذلك. من يشء فيها
ومن لبيان. تحتاج ال معروفة القوم ونحلة مذهبهم، إىل والداعي الفاطمية، الدولة يف
بتشكيكه مذهبهم يف الداخل يأخذون كانوا كيف َعِلَم املقريزي خطط يف دعواتهم راجع
فهل اإللحاد. إىل به ينتهوا حتى اإلسالم، من رويًدا رويًدا به الخروج ثم أوًال، دينه يف
الدعوى؟ بهذه يتبجح حتى الهبارية ابن نظر يف اإلسالم هو القوم هؤالء عليه ما كان
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بآثار الوجه ُمشوَّه ضعيفه، الجسم نحيف القامة، قصري — هللا رحمه — وكان
ختمة، مئة واحد أسبوع يف قربه عند َختَم مات وملا باإلقعاد، عمره آخر يف وُمِنَي الجدري،
فيه. مراثيهم شاعًرا وثمانون أربعة وأنشد كثري، َخْلق عليه واجتمع مئتان، رواية: ويف

فيها: يقول همام، بن عيل لتلميذه طويلة قصيدة منها

دًم��ا ج��ف��ن��ي م��ن ال��ي��وم أََرْق��َت ف��ل��ق��د زه��ادة ال��دم��اء تُ��رِق ل��م ك��ن��ت إن
ف��م��ا أو س��م��ًع��ا م��ن��ه ت��ض��م��خ م��س��ك ك��أن��ه ال��ب��الد ف��ي ذك��رك س��ي��رت
أح��رم��ا َم��ْن ف��دي��ة أوج��ب ذك��راك ل��ي��ل��ة أداروا إذا ال��ح��ج��ي��ج وت��رى

فدية. عليه فتجب للُمحرم، يحل ال والطيب طيب، ِذْكَرك إنَّ يقول كأنه ياقوت: قال
يف عليه وقفنا ما منها نذكر بقصيدة املعري نوت بن الرحمن عبد الرىض أبو ورثاه

وهو: َلوي، السَّ القادر لعبد الثاقب» «الكوكب

ت��ع��ت��ذر واألق��دار ث��أرك أخ��ذ ف��ي ت��ش��ت��ور ال��ه��ن��د وب��ي��ض ال��رم��اح ُس��م��ر
ق��ب��روا ق��د ال��ق��ب��ر ذا ف��ي ب��ك ك��أن��ه��م ق��اط��ب��ة ال��ع��ل��م أه��ل ف��اق��د وال��ده��ر
وال��ح��ج��ر ال��رك��ن م��ن��ه��ا ت��زع��زع ق��د أن ع��ال��م��ة ال��ع��ل��م دار ب��ك تُ��َرى ف��ه��ل
وت��ر ل��ه م��ا ق��وس ب��ع��دك وال��ف��ه��م م��ن��ص��ل��ه ف��ات غ��م��ٌد ب��ع��دك وال��ع��ل��م

بقوله: املعري حصينة أبي بن هللا عبد بن الحسن الفتح أبو األمري ورثاه

ب��ل��ق��ع ال��ج��وان��ب خ��ال��ي��ة واألرض ُم��ض��ي��ع ال��ع��الء أب��ي ب��ع��د ال��ع��ل��م
ال��طُّ��لَّ��ع ال��ن��ج��وم ت��س��ري ك��م��ا ت��س��ري غ��رائ��بً��ا ال��ب��الد م��أل وق��د أودى
تُ��ودَع ال��ك��واك��ب ف��ي��ه ال��ث��رى أنَّ ال��ث��رى ف��ي ي��ودَع وه��و أع��ل��م ك��ن��ت م��ا
ت��زع��زع ال��راس��ي��ات ال��ج��ب��ال أن رك��ن��ه ت��زع��زع وق��د ظ��ن��ن��ت ج��ب��ل
األوس��ع ع��ن��ه األرض ب��ط��ن وي��ض��ي��ق ق��ب��ره ال��م��ع��رة ت��س��ع أن وع��ج��ب��ت
األدم��ع ف��ك��ي��ف ف��ي��ه اس��ت��ك��ث��رت م��ا وف��ات��ه ي��وم ال��م��ه��ج��ات ف��اض��ت ل��و
ت��س��م��ع ال ب��م��ث��ل��ه وأن��ت أم��م ب��ع��ده وت��أت��ي ال��دن��ي��ا ت��ت��ص��رم
ت��ج��م��ع ش��يء ك��ل ت��رك��ك ق��ب��ل م��ن ب��ه وُج��ْد ال��ع��ت��ي��د ال��م��ال ت��ج��م��ع ال
وي��خ��دع ي��غ��ر َم��ْن خ��دي��ع��ة ت��أم��ن أح��م��د ب��س��ي��رة ف��س��ره اس��ت��ط��ع��ت وإن
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يُ��ت��ط��وع م��ا ب��أب��ر م��ت��ط��وًِّع��ا م��م��ات��ه ق��ب��ل وم��ات ال��ح��ي��اة رف��ض
ي��خ��ش��ع ل��ل��م��ه��ي��م��ن وق��ل��ب أب��ًدا ول��ل��ت��ق��ى ل��ل��ع��ف��اف ت��س��ه��د ع��ي��ن
ي��رص��ع ب��ال��ث��ن��اء ول��ك��ن ت��اج ب��ل��ح��ده ف��ه��ن ت��ج��م��ل��ه ش��ي��م
ت��ق��ل��ع ال وم��زن��ة ي��دي��ك ك��ن��دى غ��م��ام��ة ال��ع��الء أب��ا ث��راك ج��ادت
ت��ض��ي��ع س��واك ع��ل��ى ال��دم��وع إن دم��وع��ه ع��ل��ي��ك ال��ب��اك��ي ض��ي��ع م��ا
يُ��ق��رع ب��اب��ك ب��ع��د ب��اب��ا ل��ل��ع��ل��م أرى وال ال��ع��ل��وم ط��الب ق��ص��دت��ك
أج��م��ع وال��م��ك��ارم ال��ت��أدب وق��ض��ى أس��ب��اب��ه وت��ع��ط��ل��ت ال��نُّ��ه��ى م��ات

هوامش

تسمى. ِسنٌّ بعده وليس سنني، تسع بلغ الذي الِجمال من البازل (1)
النتاج آخر يف نتج فإذا الِنتاج، أول وهو الربيع يف ينتج الفصيل د: كُرصَ والرُّبَع (2)

والصغري. الكبري بني أفرُِّق ال العالء: أبي ومراد ُهبَع، فهو

24



ورحلته العلم وطلبه نشأته يف فصل

النحوي سعد بن هللا عبد بن محمد وعن أبيه، عن واللغة النحو وأخذ باملعرة، نشأ
الحسني بن السالم عبد من فسمع بغداد، إىل رحل ثم ه. وجدِّ أبيه عن وحدَّث بحلب،
الطبقات يف حديثه أسندنا وقد قال: الوعاة، بُغية يف السيوطي ذكر هكذا البرصي.
أبا قصد بغداد، قدم ملا العالء أبا أن غريه وذكر الجوامع. جمع يف ِذْكر وله الكربى،
ليدخل الربعي: قال عليه، الدخول أراد فلما عنه، ليأخذ الربعي عيىس بن عيل الحسن
وهي قلت: األعمى. الشام: أهل بلغة واإلصطبل إليه. يعد ولم مغضبًا فخرج اإلصطبُل!
اإلصطبل جّروا عباد: ابن قال ولذا قال: الغليل، شفاء يف الخفاجي ذََكرها معربة، لفظة
وستأتي عباد. ابن فذكر وَوهَم املرتىض، أراد الخفاجي ولعل املعري. مع قصته يف

القصة.
وهو أصًال، ألحد يُتَْلِمذْ ولم علمائها، من واستفاد بغداد دخل أنه الفداء أبو وذكر
وبها َطرابُلَس، إىل أوًال رحل قد وكان وغريهما. خلكان وابن السيوطي ذََكره ما يخالف
فأقام ٣٩٨ سنة بغداد إىل رحل ثم العلم، من أخذ ما منها فأخذ موقوفة؛ كتب خزائن
دخل إنه خلكان ابن وقول وفاته. إىل بها وأقام املعرة إىل رجع ثم أشهر، وسبعة سنة بها
مع يستقيم ال أشهر، وسبعة سنة بها وأقام ،٣٩٩ سنة ثانية ودخلها ،٣٩٨ سنة بغداد
ولزومه املعرة إىل رجوعه أن نفسه عن ترصيحه من مؤلفاته، فصل يف عليك سريد ما

.٤٠٠ سنة كان منزَله
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بقصيدة فرثاها له، مال يف وأصيب أمه، ماتت يسرية بمدة املعرة إىل قدومه وقبل
القاسم أبا القايض وتلميذه صديقه يخاطب بغداد إىل وكتب بائية، وأخرى طويلة، ميمية
العراق: مفارقته عن معتذًرا فيها يقول أغراًضا ضمنها بقصيدة التنوخي ن املَحسِّ بن عيل

م��س��ف��وت��ا1 ع��اد وث��راء أل��ق��ه��ا، ل��م وال��دة أم��ران: ع��ن��ك��ُم أث��ارن��ي
م��وت��ا أن ال��ذخ��ري��ن إل��ى اإلي��اب ق��ب��ل ق��ض��ى ث��م ال��بَ��يْ��ِن ع��ص��َر ال��ل��ه أح��ي��اه��م��ا
إص��ل��ي��ت��ا2 ال��غ��م��د َك��ِس��ّر دل��ي��ال َع��نْ��ِس��ي ت��ب��ع��ت ل��م��ا ل��ق��ائ��ي��ه��ا رج��اء ل��وال
م��س��ب��وت��ا4 ال��خ��ض��راء ف��ي ال��ج��دى ت��راق��ب ط��اوي��ة اإلن��س3 ذئ��اب ص��ح��ب��ُت وال

وقصده الناس، عنه وأخذ واإلفادة، التصنيف يف ورشع داره، لزم باملعرة استقر وملا
املحبسنِي»، «رهن نفسه: وسمى األقدار، وأهل والوزراء العلماء وكاتَبَه اآلفاق، من الطلبة

بالعمى. برصه وحبس املنزل، يف نفسه حبس يعني:
يقول: وفيه شعره، يف ويذكره ويشتاقه، إليه يَِحنُّ بلده، عن بعيد وهو فتئ وما

ال��َك��َالال ي��ص��ف ب��رام��ة ف��ب��ات َوْه��ن ب��ع��د ال��م��ع��رة ب��رُق س��رى
ال��رح��اال ي��ش��ج��و أن ف��ك��اد وزاد وإبْ��ال وأف��راًس��ا َرْك��بً��ا ش��ج��ا
ِف��ص��اال وبُ��ْزلُ��ُه��م ُم��ْرًدا وه��م م��ه��ارى ج��ي��اده��م ك��ان��ت ب��ه��ا

وقال:

ل��ي��ل م��ن��ذ ال��ده��ر إل��ي��ه رم��ان��ي وإن��م��ا داري ال��َك��ْرُخ ل��ي��س ب��رق ف��ي��ا
ب��س��ال ل��ي��س ظ��م��آن ب��ه��ا ت��غ��ي��ث ق��ط��رة ال��م��ع��رة م��اء م��ن ف��ي��ك ف��ه��ل

أيًضا: وقال

س��آل ال��ع��واص��م أه��ل ع��ن ف��إن��ي وأه��ل��ه��ا ع��ن��ي ب��غ��داد س��أل��ْت م��ت��ى
ج��ري��ال ص��ه��ب��اءُ ال��ك��رخ م��اء أنَّ ول��و م��ش��ربً��ا أن��ج��ع ك��ان ب��الدي وم��اء
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من فقال فيها، ائه أِودَّ وفراق فراقها، عليه عزَّ بغداد، من الرحلة أزمع ملا أنه عىل
النهاوندي: عيل أبا بها يجيب قصيدة

ال��ن��خ��ي��ال ال��ش��ج��ر أش��رف وزرن��ا م��اء خ��ي��ر دج��ل��ة م��اء وردن��ا
ي��زوال أن ش��يء ك��ل وغ��اي��ة اش��ت��ف��ي��ن��ا وم��ا ب��ال��غ��ل��ي��ل وزل��ن��ا

فيها: يقول قصيدة توديعها يف ونظم

ال��ل��ذع م��ن يَ��ِن��ي��َن م��ا زف��رات ع��ل��ى وال��ح��ش��ا ب��غ��داد آل ي��ا أودع��ك��م
َظ��ْل��ع ع��ل��ى ال��ع��ث��ار ب��ع��د م��ن ت��ح��ام��ل وإن��م��ا ي��س��ت��ق��لَّ ل��م َض��ن5 وداَع
رب��ع��ي وب��ي��ن��ه��ُم ق��وم��ي أن��ه��م ع��ل��ى وأه��ل��ه م��ن��ك��م ال��ش��ام ال��ب��دي��ل ف��ب��ئ��س
ب��ال��ج��رع دج��ل��ة أف��ن��ي��ت إذًا ق��درت أن��ن��ي ول��و ش��رب��ة زودون��ي أال
وال��رِّبْ��ع ال��م��ف��اوز بُ��ع��د م��ن ال��ِخ��ْم��ِس ع��ل��ى نُ��ْغ��ب��ٌة دج��ل��ة م��اء م��ن ل��ن��ا وأنَّ��ى

أخرى: من وقال

م��ض��ي��ع ن��ص��ح رب ول��ك��ن رج��ال ب��أرض��ك��م ال��م��ق��ام ف��ي ن��ص��ح��ت��ن��ي ل��ق��د
وم��رج��ع م��ع��اد م��ن ب��ي��أس ي��ق��ول م��ل��ح��د رأي ع��ن��ك��ُم س��ي��ري ك��ان ف��ال

الدعاء. ُمْخَرَج أخرجه إياب. بال ذهابًا عنكم سريي كان ال أي:

هوامش

الربكة. القليل املسفوت: (1)
الصقيل. املايض اإلصليت: (2)

اللصوص. اإلنس بذئاب يريد (3)
النعاس. وهو السبات، من املسبوت: (4)

مرض. وضن: ضنى فهو كرىض ضنى يقال: (5)

27





تالميذه يف فصل

به، باالختصاص منهم جماعة واشتهر كثريون، واملعرة ببغداد العالء أبي عىل قرأ
غالب تمام وأبي األبهري، محمد بن الوارث عبد املكارم كأبي العلم؛ يف إليه واالنتساب
الصقر أبي بن أحمد بن ومحمد القزويني، الجبار عبد بن والخليل األنصاري، عيىس بن
بن املحسن القايض بن عيل القاسم أبو القايض عنه: روى وممن وغريهم. األنباري،
صحبتُه واتصلت وَصِحبه، ببغداد، وهو عنه أخذ أقرانه، من وكان التنوخي، القايض
«وفيات يف كما بالبرصة، ٣٦٥ سنة املذكور القايض ولد العالء. أبي بسبب بالتربيزي
أصح. واألول شاكر، البن الوفيات» «فوات يف كما ٣٥٥ سنة يف أو خلكان، البن األعيان»
وُقبلت حديثه، يف صدوًقا وكان سنتني. بنحو العالء أبي وفاة قبل ،٤٤٧ سنة وتويف
عدة قضاء وتوىل عمره، آخر إىل مقبوًال ذلك عىل يزل ولم حداثته، يف الحكام عند شهادته
يُروى دعابة؛ فيه وكانت ذلك. وغري والَربَدان وأذَْرِبيجاُن وأعمالها، املدائن منها نواٍح،
لغالمه: فقال بصياحه، وأزعجه النعال اك رشَّ فصاح نائم، وهو بداره اجتاز إسكاًفا أن
اإلسكاف واشتغل نام ثم بها، ويشتغل يصلحها لهذا وأعطها الدار يف نعل كل اجمع
فقال ينام، يدعه ولم كذلك، فعل الثاني اليوم يف كان فلما النهار، آخر إىل بإصالحها
بابنا، عىل تصيح واليوم عندنا، نعل كل أصلحت أمس له: قال دخل فلما أدخله، للغالم:

قفاه. غالم، يا ونقطعها؛ بالنعال نتصافع أننا بلغك هل
القايضورضب ُصفع يوم ُرِزْقتُها فقالت: ابنتك؟ عمر كم ألخرى: تقول امرأة وسمع

غريها؟ تاريًخا وجدِت ما لك، تاريًخا صفعي أصار لها: فقال بالسياط،
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الَربُوِجْرِدي؛ فورجة بابن املشهور األديب ببغداد: وهو العالء، أبي عىل قرأ وممن
جني»، ابن عىل و«التجني الفتح»، أبي عىل «الفتح صاحب وهو السيوطي. ذلك ذكر
حمد، بن محمد فقيل: اسمه، يف واختلفوا املتنبي. شعر رشح يف جني ابن عىل فيهما يرد
شعره: ومن محمد، بن حمد اللغة»: أئمة يف «البلغة كتابه يف الشريازي الدين مجد وسماه

ق��الك��ا َم��ْن ذا ي��س��ت��ح��ق إن��م��ا رف��ًق��ا ب��ع��ي��ن��ي��ه ال��ق��ات��ل��ي أي��ه��ا
ف��داك��ا ف��ي��ك وال��الئ��م��ون أن��ا ع��ت��اب��ي ف��ي��ك ال��الئ��م��ون أك��ث��ر
ف��اك��ا يُ��َق��بِّ��ل دائ��ًم��ا إن��ه اس��م��ي م��ن ع��ل��ي��ك َغ��يْ��َرًة ل��ي إن

فورجة؛ جده اسم يف أيًضا واختلفوا َحَمد. اسمه أن يؤيد الشعر هذا السيوطي: قال
ابن وقال الجيم. وفتح املهملة الراء وتشديد الواو وسكون الفاء بضم السيوطي: فقال
مشددة. جيم والزاي الواو وبعد املضمومة، بالفاء «فوزجة» الوفيات»: «فوات يف شاكر

ووفاته. ميالده يف خلٌط النسخ ويف
صاحب التربيزي، الخطيب عيل بن يحيى زكريا أبو العالء: أبي تالميذ وأشهر
ولد وغريها. كِّيت، السِّ ابن ألفاظ وتهذيب واملعلقات، الحماسة كرشح النفيسة، املصنفات
استوطن ثم شبابه، عنفوان يف مرص ودخل ،٥٠٢ سنة ببغداد فجأة وتويف ،٤٢١ سنة
ُمْستَْهَرتًا كان أنه إال فيها، ثقة اللغة يف إماًما وكان بالنظامية، األدب ودرَّس بغداد،
«التهذيب» كتاب من نسخة عىل ل تَحصَّ أنه العالء أبي إىل رحلته سبب وكان بالرشاب.
باللغة، عاِلم رجل عن وأخذها فيها، ما تحقيق وأراد مجلدات، عدة يف اللغة يف لألزهري
ولم املعرة، إىل تربيز من كتفه عىل وحملها مخالة، يف الكتب فجعل العالء، أبي عىل فَدلُّوه
ببعض وكانت فيها. فأثَّر إليها، ظهره من الَعَرُق فنفذ مركوبًا، به يستأجر ما له يكن
سوى بها وليس غريقة، أنها ظن الحال صورة يعرف ال من رآها إذا ببغداد، الوقوف

التربيزي. عرق
يف ،١٣٠٥ سنة املتوىف العرص هذا شيوخ من األبياري نجا الهادي عبد العالمة وقال
يدل «ومما املعري: العالء أبي عىل كالمه عند املغني» حوايش عىل املبني «القرص كتابه
تربيز، من إليه ورحل عليه األدب قرأ التربيزي يحيي زكريا أبا الخطيب أن فضله، عىل
الجيالني، شيخ شيخ فالشيخ هذا، التربيزي عىل األدب قرأ الجيالني القادر عبد وسيدي

أعلم». وهللا
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ابن ذكره صحيح؛ التربيزي عىل األدب الجيالني قراءة من الشيخ قاله والذي قلت:
الوفيات». «فوات من الجيالني ترجمة يف شاكر
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إماًما األدب، يف املادة غزير العلم، من البضاعة واِفَر كان أنه عىل وُمبِْغُضوه ُمِحبُّوه اتفق
اللغة أما الحافظة. وقوة والفهم الذكاء يف وحده نسيج والرصف، بالنحو حاذًقا فيه،
إذا أنهم وحسبك العجائب. من أعجوبة فيها كان فقد أوابدها، وتقييد شواهدها وحفظ
ممن العالء أبا عدُّوا — نالها َمْن بعدهم يأت لم أشياء، يف السعادة رزقوا َمْن عددوا
بن النمر بيتي يف الغفران رسالة يف أورده الذي وكالُمه اللغة. عىل االطالع بسعة تفرد
عىل يدل — الطاء حرف خال املعجم حروف سائر عىل وتنزيلها القوايف، وتغيريه تولب،
أن ذكره ما وخالصة لشخص. نظريه يتفق أن قلَّ واألدب، اللغة من وتمكُّن كبري، اطالع

النَِّمر: قوله يف أصحابه مع يوًما تذاكر األحمر خلفا

ح��ص��ن أمِّ م��ن ط��اِرق خ��ي��اٌل ُه��ُج��وع َوُه��ُم ب��ص��ح��ب��ت��ي أل��مَّ
ِب��َس��ْم��ن وُح��وَّاَرى ش��اءْت إذا ُم��ص��ف��ى ع��س��ًال تَ��ش��ت��ه��ي م��ا ل��ه��ا

الثاني؟ البيت يف يقول كان ما َحْفص؛ أم ِحصن، أم موضع كان لو لهم: فقال
اللُّباب. وهو األبيض الدقيق والحوارى: الفالوذج. يعني ِبَلْمِص، ُحوَّارى فقال: فسكتوا،
والثالث، بالقافيتني الحرف يف أتى وربما املعجم، حروف عىل البيتني قوايف العالء أبو فغريَّ
فارِجْع الرسالة، يف مبسوطة واملسألة االطالع. من وافًرا حظٍّا رزق ملن إال هذا يتفق وال

قلناه. ما صحة لتعلم شئت إن إليها
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حلقة يف عليه اعرتضوا بغداد، دخل ملا العالء أبا أن اللغويني من واحد غري وذكر
لقوله: ن، املحسِّ ابن

يُ��وح��ا َرَدْدَت َس��َف��ْرَت م��ت��ى وأن��َت يَ��ْوٍم ب��ع��َض يُ��وح��ى ردَّ وي��وَش��ُع

«بوح» هو إنما صحفت، له: فقالوا الشمس. أسماء من — بضمهما — ويُوحى ويُوح
التي النسخ هذه لهم: فقال كِّيت. السِّ البن األلفاظ بكتاب عليه واحتجوا املوحدة. بالباء
فأخرجوها العتيقة. النسخ من العلم دار يف ما أخرجوا ولكن شيوخكم، ها غريَّ بأيديكم

قال. كما ُمقيدة فوجدوها
إنها قال من عىل ا ردٍّ اح الرضُّ لفظة تصحيح يف البلدان معجم يف ياقوت به واحتج
بني جمع كيف املعري، سليمان بن أحمد العالء أبي إىل ترى أال فقال: املهملة. بالصاد

فقال: والطباق، للتجنيس إرادة يح والرضَّ اح الرضُّ

��ِري��ح��ا ال��ضَّ س��ك��ن م��ن وزار نَ��ثَ��اك وس��اك��ن��ي��ه ��راح ال��ضُّ ب��َل��َغ ل��ق��د

ذلك يف عنه يَْرُوونه ما غريب ومن الخرب. الثاء: عىل النون وبتقديم مقصوًرا والنَّثا
فعثر ببغداد، وهو الرىض؛ الرشيف أخي امُلْرتَىض القاسم أبي الرشيف عىل دخل أنه
اسًما. سبعني للكلب يعرف ال من الكلب العالء: أبو فقال الكلب؟ هذا من فقال: برُجل
إقباًال عليه فأقبل والذكاء، بالفطنة ُمْشبًَعا عامًلا فوجده واختربه، فأدناه املرتىض وسمعه
ستني من أكثر فجمع السيوطي، الرحمن عبد الدين جالل هرب هذا ومن قلت: كثريًا.
أُوردها أن رأيت املعري»، معرة من «التربِّي اها: سمَّ أرجوزة يف ونظمها للكلب، اسًما
فيها، الواردة األسماء عن اللثام يميط برشح أُعقبها ثم وجودها، لعزة للفائدة إتماًما هنا

وهي: الكلب، أسماء من الناظم عىل استدركته بما وأُتبعه

ال��ن��ب��ي ع��ل��ى ص��التُ��ه ث��م ال��َولِ��يِّ دائ��ُم َح��ْم��ٌد ل��ل��ه
ودخ��ال ل��ل��م��رتَ��َض��ى أت��ى ل��م��ا ال��ع��ال أب��ي ع��ن ال��ث��ق��اُت نَ��َق��َل ق��د
أَبْ��َص��را م��ا ال��ذي ال��ك��ل��ُب ذل��ك َم��ن َع��ثَ��را: ق��د ب��ه ش��خ��ص ل��ه ق��ال
��ل ال��ُم��َج��هِّ ل��ذل��ك ُم��َع��يِّ��ًرا ج��ل��ي َق��ْوًال ج��واب��ه ف��ي ف��ق��ال
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ع��الئ��ه إل��ى ُم��وِم��يً��ا س��ب��ع��ي��ن أس��م��ائ��ه م��ن ي��در ل��م م��ن ال��ك��ل��ب
َم��بْ��َل��َغ��ْه ذا ِم��ن أج��م��ُع ل��َع��لَّ��ن��ي ال��لُّ��غ��ْه دواوي��َن تَ��ت��بَّ��ْع��ُت وق��د
ت��ي��س��ي��را ب��ق��ي ف��ي��م��ا وأرت��ج��ي ك��ث��ي��ًرا ع��دًدا م��ن��ه��ا ف��ِج��ئْ��ُت
َع��َج��ْز ع��ن��ه��ا ال��ذي ِل��يَ��ْس��تَ��ِف��ي��ده��ا ال��رََّج��ْز ه��ذا ف��ي ذاك نَ��َظ��ْم��ُت وق��د
ال��م��ع��ري م��ع��رة م��ن ص��اح ي��ا ب��ال��تَّ��بَ��رِّي ُه��ِدي��َت ��ِه ف��َس��مِّ
ال��زارع ث��م واألب��َق��ُع وال��ك��ل��ُب ال��واِزُع ث��م ال��ب��اِق��ُع ذل��ك م��ن (١)
األَْع��َق��ُد ث��م ال��َع��ُج��وُز وال��ُع��ْربُ��ُج األَس��ُد ث��م ��َح��اُم ال��سُّ وال��خ��ي��َط��ُل (٢)
ال��َف��ْل��َح��ُس ث��م ال��ُف��ْرن��يُّ وال��ُق��ْط��ُرُب وال��َع��َم��لَّ��ُس ْرب��اُس ال��دِّ واألَْع��نَ��ُق (٣)
��واء ال��سَّ ع��ل��ى وال��َق��ْص��ر ب��ال��م��دِّ ال��َع��وَّاءِ م��ع ال��طَّ��ْل��ُق وال��ثَّ��ِغ��ُم (٤)
َخ��ِب��ي��ر ق��ال��ه لُ��ْغ��ٌز وف��ي��ه ال��ب��ص��ي��ُر أس��م��ائ��ه م��ن وُع��دَّ (٥)
ال��ض��م��ي��ر ه��ان��ئ ث��م ��ِم��ي��ر ال��ضَّ داع��ي ال��نَّ��ِف��ي��ر ف��ي ِق��ْدًم��ا ��ْوُه َس��مَّ ق��د وال��ُع��ْرُب (٦)
ال��ن��ع��م م��ت��م��م ال��ذك��ر م��ش��يِّ��د ال��َك��َرْم داِع��َي ��ْوُه َس��مَّ وه��ك��ذا (٧)
وِه��ْج��َرٌع وأَْه��َوٌج وم��ن��ذٌر وِه��بْ��َل��ُع وك��اِل��ٌب وثَ��ْم��ثَ��ٌم (٨)
َع��ِري م وال��الَّ ال��ه��م��زة ع��ن م��ن��ه ال��م��ذك��ر َع��َل��ُم ُك��َس��يْ��ٌب ث��م (٩)
أش��ب��ه ب��ذاك ال��نَّ��ص��ي��ب��يُّ ك��ذاك ِن��ْس��ب��ه ��لُ��وق��ي وال��سَّ وال��َق��َل��ط��يُّ (١٠)
ال��ُع��ب��اب ص��اح��ب رواه ك��ذا ال��ك��الِب ه��اِئ��ج وال��ُم��س��تَ��ط��ي��ُر (١١)
تُ��ْل��ف��ى أس��اٍم ال��ك��ل��ب ل��ول��د اْل��َف��ا ُم��ثَ��لَّ��ُث وال��ِج��ْرُو ْرُص وال��دِّ (١٢)
ال��م��ك��ن��ي خ��ال��ٍد أب��و وه��و ��ول��يُّ ال��صُّ ق��ال��ه ف��ي��م��ا ��ْم��ُع وال��سِّ (١٣)
َك��س��اب أي��ًض��ا ل��ه��ا ق��ي��ل وَك��ْل��بَ��ٌة ل��ل��ك��الب ال��زَّاه��دون ون��ق��ل��وا (١٤)
ِريٍّ��ا نَ��ْق��ًال ك��ذاك وك��س��ب��ٌة َم��بْ��ِن��يٍّ��ا َع��َل��ًم��ا َق��ط��اِم ِم��ث��ُل (١٥)
راِويَ��ْه ل��ذاَك وُك��ْن وَل��ْع��َوًة وال��ُم��ع��اوي��ْه ال��َع��ْوَل��َق ل��ه��ا وُخ��ذْ (١٦)
تُ��َل��ْم ل��م ه��ا تُ��ِزْل وإن ُع��ْس��بُ��ورًة َس��ْم ال��ذِّئْ��ب��ة م��ن ال��ك��ل��ب وَوَل��َد (١٧)
َس��ْم��ع��ا ج��اء ف��ه��و تَ��ُم��ّد وإن ال��َخ��يْ��َه��َف��َع��ى ب��ذل��ك وأل��َح��ق��وا (١٨)
ب��ال��دَّيْ��َس��م رَوْوا ف��ي��م��ا وث��ع��ل��ب س��م��ي ذئ��ب م��ن ال��ك��ل��ب��ة وَوَل��ُد (١٩)
ش��اك��ل��ه م��ا ع��ل��ى ف��رًدا وق��س ت��دع��ى ِك��َل��ْه ب��ال��َه��َرا ال��م��اء ك��الُب ث��م (٢٠)
انْ��تَ��س��ى ق��د ِدح��ي��ة اب��ُن روى ف��ي��م��ا ال��ُق��نْ��ُدس��ا ي��دع��ى ال��م��اء ك��ل��ب ك��ذاك (٢١)
َس��َم��اَع��ْه أث��ب��ت��وا ذاك ج��م��ي��ُع ال��ُق��ض��اَع��ْه ه��ي ال��م��اء وك��ل��ب��ُة (٢٢)
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س��اوى ق��د َدأٌل ُس��م��اه وم��ن آَوى اب��َن ِج��نْ��ِس��ه م��ن ُدوا وَع��دَّ (٢٣)
ل��ل��ذَّأَالن ُم��ْع��ِج��ًم��ا وُض��مَّ واف��ت��ْح أَالْن �دَّ وال� وُدُؤٌل �ٌل وُدِئ�
نَ��َق��ل��وا ف��ي��م��ا ��ْرح��وُب ال��سُّ وال��لَّ��ْع��وض ال��نَّ��ْوَف��ُل ث��م ال��ِع��لَّ��ْوُض ك��ذل��ك
يُ��ْس��َم��ع ف��ي��م��ا ال��َوأَْواءُ وال��ّش��ْغ��بَ��ُر ال��وَْع��َوُع ث��م وال��ِع��ّل��ْوُش وال��َوعُّ
أَْل��َح��ْق��تُ��ه ذا بَ��ْع��ِد م��ن بَ��َدا وم��ا َج��م��ع��تُ��ُه ُك��تُ��ب م��ن ال��ذي ه��ذا
ال��س��الُم ن��ب��يِّ��ه ع��ل��ى ثُ��مَّ ِخ��ت��ام ل��ه��ا ل��ل��ه وال��ح��م��ُد

واألمثال اللغة كتب يف َدوَّنوه ما عىل معتمِدين رشحها يف ولنرشع األرجوزة. تمت
فنقول: الرشح، هذا يف إليها يُرجع لألبيات أرقاًما وضعنا وقد والحيوان،

والكالب الطري يف والبََقع آخر، لوٌن بياَضه خالط الذي الكالب من واألبَْقُع الباِقع (١)
األخَطل: وقول الدواب، يف البََلق بمنزلة

ال��م��ق��اب��ر ب��ي��ن ال��ل��ي��َل يَ��ُع��سُّ يَ��ب��ي��ُت ال��ذي وال��بَ��اِق��َع ال��َع��يْ��ِر واب��َن ��بَّ ال��ضَّ ك��ل��وا

التَّبِْقيَع وترى الكالب. بْقع يف خري ال تقول: والعرب ذلك، غري وقيل الكلب، أراد قيل
الصيد كالب وخري األسد، لون إىل يذهب لونه كان ما عندها الكالب وخريُ فيها، ُهْجنًة
أبَقع وكلٌب البُقعة، وهي األسود، الكلب صدر يف بياض البََقُع املخصص: ويف البيض.
وازع ابن له ويقال ه، يَكفُّ أي الغنم، عن الذِّئب يََزُع ألنه الكلب والوازع بُقعان. والجمع
شارحه: وقال القاموس. يف كما النابح، هذا عىل غلب ثم عقور، َسبع كل والكلب أيًضا.
هو وغريه: الجوهري قال ولذلك غريه، تحتمل ال فيه لُغوية حقيقة صار بل شيخنا: قال
العرب؛ بها ْت تَسمَّ التي األسماء من وهو انتهى. لشهرته. لتعريفه يحتاجوا ولم معروف،
به رضبوا الذي وهو وائل، بن تَْغِلب بني من ربيعة بن ُكَليُْب ذلك: يف مشهوريهم فمن
يف اسمه وكان وتغِلب. بَْكٍر بني بسببه الحرب وقامت وائل، كليب من أَعزُّ فقالوا: املثل،
حماه، يقرب فال الكأل يحمي كان أنه عزه من بلغ ألنه كليبًا؛ سموه وإنما وائًال، األصل
ثم ُكليبًا كنَّع ارتضاه، غدير أو أعجبته، بروضة مر إذا وكان يُهاج. فال الصيد ويجري
قيل: الكألَ املرميُّ كليبه حمى فلما يُرعى، ال ِحًمى كان عواؤه بلغ فحيث هناك، به رمى
األمثال مجمع يف كذا اسمه؛ ظنوه حتى عليه االسم هذا غلب ثم وائل. كليب من أعز
ومنهم األكواع. ج ُمَعوَّ ه فَصريَّ رضبه أي ع، وكوَّ ع بضَّ بمعنى هو كنَّع، وقوله: للميداني.
كلب، وبنو بَجيلة. يف لَُؤي بن عمرو بن وكلب ُخزاعة. يف َسلُول بن حبشية بن كليب
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ويف ُمرة، بن كالب قريش يف منها معروفة، قبائل كالب، وبنو كلبة، وبنو أكلب، وبنو
شعراء أحد الَعْجالن بن عمرو فهو الكلب ذو أما َصْعَصعة. بن ربيعة بن كالب َهوازن
كان ُمصعب، بن هللا عبد هو الكلب وعائد يفارقه. ال كلب له كان ألنه به َب لُقِّ هذيل،

لقوله: بذلك ب لُقِّ املدينة، عىل للرشيد واليًا

ف��أع��ود ك��ل��ب��ك��م وي��م��رض م��ن��ك��م ع��ائ��ٌد يَ��ُع��ْدن��ي ف��ل��م م��رض��ت ل��ي م��ا

وربما بها، بوا فلُقِّ عليهم، شهرتها غلبت بكلمات الشعر يف نَطقوا من أحد وهو
تسمية إىل العرب دعا الذي والسبب مستقلة. رسالة يف ذلك من عليه وقفت ما جمعُت
ذكره ما هو والصخر، والحجر والذئب كالكلب امُلستكَرهة األسماء هذه بمثل أبنائها
بالحسنة؟ وعبيدهم القبيحة، باألسماء أبناءهم ْوا سمَّ ِلَم ُسئل: أعرابيٍّا أن وغريه الراغب
الدين شمس اإلمام ل فصَّ وقد قلت: ألنفسهم. وعبيدهم ألعدائهم، أبناءهم ألن فقال:
تفصيًال أبنائها تسمية يف العرب مذاهب الجوزية قيم بابن املشهور بكر أبي بن محمد
ومنشور السعادة دار «مفتاح كتابه آخر يف فقال الفؤاد، به ويَثلج النفس إليه ترتاح
يف مذاهب لهم وكانت نصه: ما والطِّرية، الفأل عىل الكالم عند واإلرادة» العلم والية
ب وغالَّ غالب نحو: أعدائهم، عىل بالظفر تفاؤًال بأسماء سموه من فمنهم أوالدهم: تسمية
ومنهم وطارق. ومصبح ومؤرق ومسَهر ومعارك وُمقاِتل ومناِزل وعاِرم وظالم وماِلك
الحظوظ بنَيْل تفاءل من ومنهم ونحوه. وثابت بسالم كتسميتهم بالسالم تَفاءل من
قصد من ومنهم ذلك. ونحو وغانم وسعدي ومسعود وأسعد وسعيد كسعد والسعادة:
ونحوها. وشبل ورضغام وذئب وليث أسد نحو: ألعدائهم، ترهيبًا السباع بأسماء التسمية
وصخر كحجر بالقوة: تفاؤًال األجسام من وخشن غلظ بما التسمية قصد من ومنهم
باسم تلده ما فيسمى تمخض، وامرأته منزله من يخرج كان من ومنهم وجندل. وفهر
أو حشيش أو ظبي أو كلب أو ضبٍّ أو ثعلب أو سبع من كان، ما كائنًا يلقاه، ما أول

منه. املقصود انتهى غريه.
فقد وغريها، واألنهار والسيوف البقاع من إليه أضيف أو بالكلب سمي ما وأما
من تعد الكلب، ُجبَّ تسمى بحلب قرية عىل منها ونقترص لالختصار، طلبًا ذكره تركنا
برأ. يوًما أربعون عليه يأتي أن قبل املكلوب منها رشب إذا فيها ببرئ الشتهارها العجائب

ب». ب «ج مادة يف القاموس صاحب ذكر كذا
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يحكى عما وسألته اإلسكايف، ابن القرية هذه مالك حدثني معجمه: يف ياقوت وقال
شك ال صحيح هذا فقال: برأ، منه رشب إذا الَكِلب الَكلب نهشه الذي وأن الجب هذا عن
عليها، فُدلُّوا القرية، عن يسألون مكلوبني أنفس ثالث شهور منذ جاءنا وقد قال: فيه.
إىل يصل لئال اربطوني معه: ملن يقول وجعل أحدهم اضطرب صحرائها يف حصلوا فلما
إىل وصل فلما فُربط، نُهش، منذ يوًما أربعني تجاوز قد كان أنه وذلك أذًى، مني أحدكم
ماء من فرشبا يوًما، أربعني بلغا يكونا فلم اآلخران وأما مات. مائه من ورشب الُجب
إىل حيلة. فيه تكن لم يوًما أربعني املنهوش تجاوز إذا عادته، وهذه قال: فَربآ. الُجبِّ
ما أدري وال قلت: انتهى. أهلها. منها يرشب التي القرية برئ هي البرئ وهذه قال: أن
العرص، هذا ألطباء تنبيًها غريها دون بالذكر خصصتها وإنما والبرئ، بالقرية هللا فعل
فيه كان فربما ماءها، امتحنوا وجدوها إذا حتى عنها، والتنقيب للبحث يتوفقون لعلهم
جاهليَّة حميَّة تأخذهم أال وعىس املرض، هذا شفاء خاصيته من ما غريها أو األمالح من
علمائنا أقوال احتقار من اعتادوه ما سوى حجة بغري الحائط عرَض القول بهذا فيرضبوا
يوًما، أربعني يجاوزوا أن قبل املصابني يف نفعه وظهور املاء هذا تجربة فلوال املتقدمني.
فائدة وال األعالم، هؤالء ونقله خربه، استفاض ملا منهم، وتمكُّنه الداء استفحال قبل أي

مثله. يف الكذب عىل التواطؤ يف ملثلهم
ومنه كلب، اسم زارع القاموس: ويف الكلب. الراء: عىل الزاي بتقديم والزَّاِرع،
وِذراع ذارع. أوالد املعجمة: بالذال «ذرع» مادة يف أيًضا وفيه زارع، أوالد للكالب: قيل
وازع: وابن ذراع وابن زارع ابن حمزة: بن عيل قال املخصص: ويف الكالب. بالكرس:

انتهى. أيًضا. وازًعا ي سمِّ وربما الكلب،
املهملة الطاء وفتح التحتية املثناة الياء وُسكون املعجمة الخاء بفتح الَخيَْطل (٢)
ْحمة السُّ من مأخوذ مهملة، حاء وبعدها املهملة، السني بضم حام والسُّ الكلب. الم: وبعدها
جنس اسم ال معنيَّ كلب عىل َعَلٌم أنه اللغة كتب نصوص من يؤخذ والذي واد، السَّ وهي

لبيد: بقول واستشهد كلب، اسم ُسَحام الجوهري: قال للكالب.

ُس��َح��اُم��ه��ا ال��َم��َك��رِّ ف��ي وُغ��وِدَر ب��َدٍم ف��ُض��رَِّج��ْت َك��س��اب م��ن��ه��ا ��َدْت ف��ت��َق��صَّ
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العرب: لسان ويف البيت. سياق من ظاهر وهو املعلقات، اح ُرشَّ ذلك يف ووافقه
أن إىل القاموس صاحب وذهب لبيد. بيت أنشد ثم الكالب، أسماء من وُسحاٌم ُسَحيٌْم
املعلقات رشاح بعض ذكر فقد َوَهَم؛ ال قلت: الجوهري. وَوِهَم قال: باملعجمة، صوابه
ما لُسَحام «َهِنيئًا قولهم: تفسري عند األمثال مجمع يف امليداني ووافقه بهما، يُروى أنه
الشماتة يف يرضب املثل وهذا بالخاء. ُسخامها ويروى قال: ثم البيت أورد فإنه أكل»،
من عليه أجمعوا ما يخالف كلبة، اسم إنه املعلقات رشح يف الزَّْوزني وقول العدو. بهالك
الكلب، عىل يطلق أنه عىل اللغة كتب يف أعثر لم واألسد أعلم. وهللا ذََكر، كلب اسم أنه
الراء وسكون املهملة العني بضم والُعْربُُج األسد. أسماء من الكلب أن فيها الذي وإنما
يف كما الصيد، كلب أو القاموس، يف كما الضخم، الكلب جيم: وبعدها املوحدة الباء وضم
أسماء من وزاي: ساكنة واوا وبعدهما الجيم وضم املهملة العني بفتح والَعُجوز اللسان.
اسًما جعلوه ذَنَبه، النِعقاد الكلب؛ املهملة: والدال والقاف، املهملة، بالعني واألَْعَقد الكلب.

جرير: قال معروًفا، له

ال��دِّي��ار ف��ي ال��نَّ��َواِب��ح ال��ُع��ْق��ِد م��ع تَ��يْ��م ب��ن��اُت ال��َق��ت��اد ع��ل��ى ت��بُ��وُل

صغرية شجرية عىل أو قتادة عىل يبول أن من الكلب إىل أحب يشء ليس قالوا:
الكالب: بأكل قوًما يهجو هند بن ملساور «الحيوان» كتاب يف الجاحظ وروى غريها.

ال��ُغ��الم ف��ي ب��لُ��ْؤٍم ��ْره��ا ف��ب��شِّ ُغ��الًم��ا َوَل��َدْت أَس��ِديَّ��ٌة إذا
ال��طَّ��ع��ام م��ن ي��ك��ون م��ا ب��أخ��بَ��ِث ُدبَ��يْ��ر ب��ن��ي ن��س��اء يُ��خ��رُِّس��ه��ا
ال��ثُّ��م��ام َوَض��م ع��ل��ى بَ��راِث��نُ��ه��ا ُم��ْل��َق��ي��اٍت أع��َق��َد أْظ��َف��اَر ت��رى

قبيلة أبو بالتصغري وُدبرَْي النَُّفساء، طعام وهي الُخرسة، لها يصنعن أي يُخرِّسها،
والثُّمام حصري، أو خشب من األرض عن اللحم به وقيت ما بالتحريك: والَوَضم أسد، من
وسدُّوا به َحَشْوا وربما ونحوها، األساقي تحت يفرشونه كانوا يطول ال ضعيف نبت

البيوت. َخصاَص
للقالدة ويقال بياض، عنقه يف الكلب والقاف: والنون املهملة بالعني األْعنَُق (٣)
الِجدَّة أيًضا لها ويقال إياها، قلده إذا أَْعنََقُه وقد ِمْعنََقة، الكلب: عنق يف توضع التي

بها. يقاد التي الكلب قالدة بالضم: األُْربَة وكذلك بالكرس،
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وسني وألف موحدة باء وبعدهما الراء وسكون املهملة الدال بكرس ْرباس، والدِّ
سني وبعدها املشددة، والالم وامليم املهملة العني بفتح والَعَملَّس، العقور. الكلب مهملة:
بعد أنشد أنه عىل اللسان. يف كما الخبيث الكلب أو القاموس، يف كما الصيد كلب مهملة:

الصيد: كالب يصف اح الطِِّرمَّ قول ذلك

��واح��ن ال��شَّ غ��ي��ِر ال��ص��يَّ��ِد ال��م��ْط��ِع��م��ات م��ن َع��َم��لَّ��س ك��ل ب��األَْم��َراس ُع يُ��َوزِّ

َودََع يقلدها أي قال: ثم يودع، ودع: مادة يف ورواه يكف، يوزع: تفسري يف وقال
األمراس.

موحدة: باء وبعدها الراء، وضم املهملة الطاء وسكون القاف بضم والُقْطُرُب،
الكالب، صغار والراء) القاف بفتح (أي الَقْطَرُب املخصص: ويف الكالب. من الصغري

ًصا. ُمَلخَّ انتهى للجمع. اسم بل جمع هو وليس ُقْطُرب، الواحد أن زعموا
قال الضخم، الكلب مشددة: وياء نون وبعدها الراء وسكون الفاء بضم ، والُفْرنِيُّ

اج: الَعجَّ

ال��ُف��ْرن��ي ال��م��ع��رك��ة ف��ي وَط��اَح

الضخم. الغليظ الرجل أراد إنما غريه: وقال الكالب، من الضخم أراد بَرِّي: ابن قال

الكلب. مهملة: سني وبعدها املهملة الحاء وفتح الالم وسكون الفاء بفتح والَفْلَحُس،
واإللحاح، الحرص صفات من وهو َفْلَحس، للكلب ويقال الحيوان: كتاب يف الجاحظ قال
وُملِحًفا رغيبًا حريًصا كان شيبان من رجل وفلحس َفْلَحس. من أسأل فالن ويقال:
موصوف ألنه بذلك الكلب وا َسمُّ وإنما قلت: انتهى. فلحس. عندهم فهو ُطَفيْيل وكل ا، ُمِلحٍّ

كلب». من «أَلحُّ أمثالهم: يف قالوا حتى واإللحاح، بالحرص عندهم
الضاري. الكلب ميم: وبعدها املعجمة الغني وكرس املثلثة الثاء بفتح الثَِّغم: (٤)

الصيد. كلب قاف: وبعدهما الالم وسكون املهملة الطاء بفتح والطَّْلُق
أبي وللوزير كثريًا. يعوي الكلب بالقرص: أيًضا ويقال وباملد، املهملة بالعني والَعوَّاء

ه: خدِّ يف كلب عضه فتى يف األشبييل األعلم حجاج بن إسماعيل الوليد

َق��م��ر ن��اِظ��ُره األرواح ق��ام��ر إذا ب��اِس��م ال��م��ب��اس��م ��اح وضَّ وأْغ��يَ��َد

40



وذكائه علمه مبلغ يف فصل

أثَ��ر ب��ه��ا وأب��ق��ى إي��ن��اع��ا ال��ورد ه��ي ال��ت��ي َوْج��نَ��ت��ه َع��ضَّ ك��ل��ب ت��ع��م��د
ال��َق��م��ر ص��ف��ح��ة ف��ي ال��َع��وَّاء أثَّ��ر وق��د ُص��م��ات��ك��م ك��ي��ف األُف��ق ل��ُش��ْه��ب ف��ق��ل��ت

املذكور، للوزير منسوبة كتابه، من موضع يف الطيب» «نفح صاحب رواها هكذا
املباسم، بدل املحاسن وروى هشام، بن القاسم ألبي منسوبة آخر موضع يف وأعادها

أعلم. وهللا األرواح. بدل واألسياف
يرض ال قولهم: إىل بذلك يشري السكوت، موت: والصُّ مت والصَّ بالضم مات والصُّ
تتأذى البادية كالب ألن الكالب»؛ نبح السحاب يرض «ال املثل: وأصل الكالب. نبح القمر
من تلقى ما عرفت قد ألنها نبحته؛ غيًما أبرصت فإذا السماء، تحت أبًدا ملبيتها باملطر
بعضهم: قول ومنه غيم، كقطعة يكون املرشق من طلع إذا ألنه القمر؛ أيًضا وتنبح مثله.

ال��ق��م��ر ع��ل��ى بُ��ع��ٍد م��ن ي��ن��ب��ح ك��ال��ك��ل��ب ُزَف��ر م��ع أن��ت ع��دّي ب��ن ج��اب��َر ي��ا

وراء ساكنة ياء وبعدهما املهملة، الصاد وكرس دة، امُلَوحَّ الباء بفتح البَصري (٥)
لتََوبة: اللسان صاحب وأنشد القاموس، يذكره لم مهملة،

بَ��ِص��ي��ُره��ا ي��ران��ي أو َل��يْ��َل��ى ن��اَر أرى َل��ع��لَّ��ن��ي ال��يَ��ف��اِع ب��ال��ُق��وِر وأُش��ِرُف

انتهى. بًرصا. العيون أحدِّ من الكلب ألن كلبها؛ يعني سيده: ابن عن نقًال قال ثم
خبري»، قاله لغز «وفيه الناظم: وقول كلب». من «أبرص أمثالهم: يف جاء وقد قلت:
أيُْستَباُح «قال: العرب: فقيه فتاوى يف والثالثني الثانية املقامة يف الحريري قول بذلك يريد
ال وهو األعمى هو الرضير أن فاملتبادر البصري»، ماءُ ويُجتَنَُب نعم، قال: الرضير؟ ماء
يف املتبادر وكذلك الوادي، حرف به: الشيخ ومراد علمه. بدون يملكه الذي ماؤه يستباح
الكلب. به أراد وإنما يجتنب، ال باطالعه للوضوء أخذ إذا وماؤه األعمى، ضد أنه البصري

املقامة. يف نفسه الحريري فرسه هكذا
للكلب العرب تسمية وجه يل يظهر ولم األصل، من نسختني يف البيت رواية هكذا (٦)
محرَّف، الكالم فلعل سياقه، من يُفهم كما الضمرية داعي أو الضمري بداعي نفريهم يف

للمولدين. مغتَفر الرجز يف ودخوله الزيادة، علل من وهو التذييل، البيت دخل وقد
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يبرشهم الكلب نباح ألن يظهر؛ ما عىل بذلك سموه إنما الَكَرم، داعي قوله: (٧)
الرجل كان وقد إليه. وداعيًا للكرم سببًا فيكون منزلهم، إىل ويرشده الضيف، بقدوم
النباح، مثل عىل صوته أْخَرَج البيوت، أين يدر فلم الليل، يف وتحريَّ ضل إذا العرب من
الذي وهو املكان. إىل ويهتدي بنباحها فيستدل فتنبح، كلبًا، وتظنُّه الكالب فتسمعه

أماليه: يف القايل عيل أبو وأنشد باملستَنِبح. العرب تسميه

ف��دع��ان��ي ال��س��رى ط��ال وق��د دع��وت وب��ي��نَ��ه ب��ي��ن��ي ��ْح��ن��اء ال��شَّ ل��ي وُم��ب��ٍد

عيل أبو وأنشد بنباحه، دعاني فكأنه به، فاهتديُت فنبح له نبحُت ويريد كلبًا، يعني
أيًضا:

ال��ِك��ْس��ر م��ض��ط��رب ال��ل��ي��ل وَج��ْوُز َف��ت��اَه يَ��س��تَ��ت��ي��ُه��ُه ��َدى ال��صَّ ب��ات وُم��س��تَ��ن��ِب��ح
ِق��ْدري إل��ى ه��ل��مَّ ��اري ال��سَّ إل��ى تُ��ل��ي��ُح زن��اده��ا ثَ��ُق��وبً��ا ن��اًرا ل��ه َرَف��ع��ُت
بَ��ْش��ر ام��رٍئ ب��َوْج��ه م��ن��ي ت��ل��ق��ي��تُ��ه َرْح��ل��ه راِدف وال��ب��ؤس أت��ى ف��ل��م��ا
األم��ر م��ن ل��ل��ج��م��ي��ل إال ال��ل��ي��ُل ب��ك يَ��ُج��ْر ف��ل��م ب��أه��ٍل أه��ٌل ل��ه ف��ق��ل��ت
ال��َع��ْق��ر خ��ائ��ف��ة وه��ي إال تُ��م��ِس ول��م َص��ْوتِ��ه ِع��ْرف��اَن ��ْوُل ال��شَّ ت��ط��ي��ر وك��ادت

قالته بيت أهجى أن عىل وأرضابه، رشيق كابن األدب، علماء أكثر اتفق وقد انتهى.
جرير: قوم يربوع بني يف األخطل قول العرب،

ال��ن��ار ع��ل��ى بُ��ولِ��ي ��ه��م ألمِّ ق��ال��وا ك��ل��بَ��ُه��ُم األض��ي��اُف اس��تَ��نْ��بَ��ح إذا ق��وم

إنهما املرزبان: ابن وقال كناياته، يف الجرجاني وأنشدهما بالكلب، يويص آخر وقال
كلبه: يف ولده ألكرب قالهما ألعرابي

أح��َم��ُده��ا أزال ال خ��الئ��ًق��ا ل��ه ف��إنَّ ب��ه خ��ي��ًرا أوص��ي��ك
ُم��وق��ده��ا ن��ام ال��ن��ار إذا ـ��ل ال��ل��ي��ـ غ��س��ق ف��ي ع��ل��يَّ ض��ي��ف��ي ي��دل
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ابن أنشد واستكلب، رضب، باب من يُْكِلُب الرجل كَلب أيًضا: «استنبح» معنى ويف
األول: عىل سيده

يَ��ْك��ِل��ب ول��م ال��ب��الد ع��ل��ي��ه أق��ف��رت م��ا ب��ع��د دع��ا وداٍع

الثاني: عىل اللسان صاحب وأنشد

ل��ُم��ْس��تَ��ْك��ِل��ب ال��ك��الب ون��ب��ح

انتهى.
سببًا أيًضا يكون فقد الذِّْكر، وتشييد الخري إليصال سببًا الكلب يكون وكما قلت:
عليهم، فأُِغريَ العرب، من لقوم كانت كلبة وهي بَراِقُش، أهلها عىل َجنَْت كما للرش،
فقالوا: واصطلموهم، عليهم فهجموا بنباحها، عليهم العدو فاستدل معهم، وهي فهربوا
يف سيده ابن ورواه األمثال. مجمع يف امليداني رواه هكذا بَراِقُش»، تجني أهِلها «عىل
الكلب نباح أن عىل براقش». دلَّت أهلها «عىل الحيوان: كتاب يف والجاحظ املخصص،
نفسه يف يعدونه رأيناهم فقد ذكره، سبق ملا الكرم، دواعي من جعلوه وإن الضيف، عىل
ما أحسن ومن الغريب. يف منه كراهة إال القادم عىل ينبح ال ألنه املذمومة؛ خصاله من
تونس أهل مع الغرب عالم مرزوق بن محمد هللا عبد أبي نادرة الصدد هذا يف يُروى
ذلك، إىل فأجابهم السلطان، بحرضة التفسري يف درس قراءة وسألوه عليهم ورد ملا
تعاىل: قوله وهو ذلك، غري القارئ قرأ حرضوا فلما فيه، فطالع البدء، محل له وعينوا
هنيهة فوجم به، والتعريض الشيخ إفحام بذلك وأرادوا اآلية. … اْلَكْلِب﴾ َكَمثَِل ﴿َفَمثَلُُه
وساقها املحمودة، الخصال من الكلب يف ما ذكر أجرى أن إىل العلم، بينابيع تفجر ثم
قال ثم جملة. ذلك من عدَّ حتى الحكايات، وجلب الشواهد، عليها وأنشد مساق، أحسن
ذميمة، َخْصلة فيه أن غري وخصاله، الكلب أفعال محمود من حرض ما فهذا آخرها: يف

انتهى. للضيف. إنكاره وهي
الشعرية، املعاني من معنى إال به يقصدوا لم الضيف بإنكاره له ذمهم أن وعندي

عنهم؟! ودفعه أهله، حراسته من أعظم الكلب من فائدة فأي وإال
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ليس والكالب الصيد. كلب األوىل: امليم وسكون املثلثتني الثاءين بفتح الثَّْمثَم، (٨)
جمٌع كالعبيد، الكليب اللسان: ويف الكالب. جماعة كأمري: والكليب هو بل للكلب، اسًما

مفازة: وصف يف وأنشد عزيز.

ال��َك��ِل��ي��ب��ا يَ��ْدُع��و ال��م��ك��لِّ��ب ُم��ك��اءُ أَْص��داِئ��ه��ا تَ��ج��اُوَب ك��أنَّ

شارح وقال صفريه. وُمكاُؤه: الصيد، كالب معلِّم املشددة: الالم بكرس واملكلِّب
وصححوا جمع، اسم أو جمع هو هل الكليب يف اختلفوا إنهم شيخه: عن نقًال القاموس

انتهى. كالعبيد. جمًعا كان أنَث وإذا كالحجيج، جمع اسم كان ذُكِّر إذا أنه
الكلب مهملة: عني وبعدها الالم وفتح الباء وسكون الهاء بكرس أي كِدْرَهم، وِهبَْلع
وذكره يذكروه، لم وأْهَوج لطارق. أهله إنذار من كأنه وُمنِْذر بعينه. كلب واسم لُوقي، السَّ
وسكون الهاء بكرس والِهْجَرع الحيوان. كتاب يف أنشده بيت يف الكلب أنه عىل الجاحظ

الخفيف. لوقي السَّ الكلب مهملة: عني وبعدها الراء وفتح الجيم
أسماء من ُكَسيٌْب اللسان: ويف املخصص، يف كما كلب، اسم ًرا: ُمصغَّ ُكَسيْب (٩)
وقد البيت. يف الناظم وضحه كما الكالب، بها تسمى التي األعالم من ومراده الكالب،
فيهما، الناظم قول وسيأتي بإناثها. وَكْسبَة َكَساب خصوا كما الكالب بذكور خصوه

واالكتساب. بالكسب تفاؤًال بذلك كالبهم يسمون كانوا وإنما
والُقالط مشددة، ياء وبعدها املهملة الطاء وكرس والالم القاف بفتح ، الَقَلِطيُّ (١٠)
والسنانري الناس من املجتمع القصري ذلك كل والالم؛ القاف بكرس والِقيلِيط كُغراب،

أبيات: من قوله يف الشمقمق أبو به جاء وقد والكالب،

وتَ��ِح��يَّ��ْه ب��َم��ْرَح��ٍب ��ى وتَ��َل��قَّ م��ك��ان��ي ف��أدن��ى زائ��ًرا ِج��ئْ��تُ��ه
ال��َق��َل��ط��يَّ��ه ال��ُك��َل��يْ��ب��ِة ش��ب��ي��ه ِم ال��لُّ��ْؤ ح��اِرث��ِة األَص��مِّ َك��ِم��ثْ��ِل ال

القوائم، قصري الِجْرم صغري لُوقية السَّ الكالب من نوع الَقَلِطيَّ أن الحيوان حياة ويف
يني. الصِّ له: ويقال
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وذهب باليمن، قرية أو أرض وهي َسلوق، إىل نسبة املهملة، السني بفتح لوقي، والسَّ
الُقطامي: قال بالشام، مدينة أنها إىل الجوهري

األْرَس��ان��ا تُ��َج��رُِّر تَ��ج��وُل ُح��ُص��ٌن ك��أن��ه��ا َس��ل��وق ِم��ن َض��وار َم��َع��ه��م

عظيمة مدينة كانت سلوق اليمن: يذكر وهو الحائك، ابن عن نقًال ياقوت معجم ويف
تنسب العرب كانت وإليها قال: أن إىل الزينة، حسل اليوم بقعتها واسم الجديد، بأرض
ببلد يعرف أرمينية بطرف بلد سلوق وقيل: انتهى. السلوقية. والكالب لُوقية السَّ الدروع
وياء فسكون بفتحتني َسَلْقية إىل منسوبة هي بل وقيل: الكالب. إليه وتنسب ن، الالَّ
يف وجاء النسب. فغريوا َسلوِقي، قالوا: إليه نسبوا فلما بالروم، بلد مخففة: مفتوحة
انتهى. َسَلْقية. بالرومية: وهي باليمن، قرية التهذيب: ويف باليمن، أرض َسلوق اللسان:
من الحيوان علماء أما أعلم. وهللا باليمن. التي سلوق هي الرومية اللغة يف هذا عىل فسلقية
الفرنسيس لغة يف واسمه نوع، صقع لكل أنواع، عدة إىل السلوقي فيقسمون اليوم، اإلفرنج
غرب سهول يف كان أصيل جنس من تفرعت أنواعه أن إىل ويذهبون ،(Lévrier) لڨريه
أن لالُروَس الكبري املعجم يف ورأيت موضعه. هذا ليس كثري كالم تعديدها يف ولهم آسيا،

اللون. أصَهُب وهو الغربية، الهندية األقاليم يف يوجد الحقيقي (Sloughi) السلوقي
النسبة يف ويقال نَِصيبني، إىل نسبة املهملة، الصاد وكرس النون بفتح والنَِّصيبي
قرى من وقرية الجزيرة، بالد من مدينة مواضع: ثالثة وهي أيًضا. نَِصيبينّي إليها:
اشتهار عىل نصَّ أحًدا أر ولم الروم. بنصيبني تُعرف الفرات، بشاطئ ومدينة حلب،
نطَّلع لم كتاب يف رآه الناظم يكون أن فإما إليها؛ ينسب الكالب من بنوع منها واحدة
يني الصِّ «كذلك الشطر: يكون هذا وعىل الناسخ. فحرَّفه يني، الصِّ أراد يكون أو عليه،
يقال القلطي أن الحيوان» «حياة يف الدمريي عن بك مر وقد ذلك. نحو أو أْشبَه» بذاك
الصيني. أراد أنه يرجح القلطي، ذكره بعد أشبه» «بذاك الناظم: فقول الصيني. له:
فقالوا: قائله، وتغليط ردِّه معِرض يف إال الصيني يذكروا لم اللغة أئمة من كثريًا أن عىل
فقال: الحيوان كتاب يف بينهما جمع الجاحظ ورأيت صيني. تقل وال قصري، : ِزئِْنيٌّ َكْلٌب
كان وقد يتحرك. فال الليل، من كثرية ساعات رأسه عىل يَُرسج الصيني الزِّئِْنيُّ «والكلب
باسمه، ويدعونه نابض، فيه ينبض فال رأسه، عىل ج يُْرسَ صيني زئني كلب ضبة بني يف
القوم يكون حتى يتحرك، وال يميل فال رأسه، عىل واملرسجة اللحم، ببَضعة إليه ويُْرمى
ُدرَِّب فأكله. اللحم عىل وثب رأسه عن أزيل فإذا رأسه؛ من املصباح يأخذون الذين هم
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بعضهم خطَّأ وإن ذَكَُّروه، فالصيني حال كل وعىل فَقِبَل». َب وأُدِّ فثَُقَف، َف وثُقِّ فَدِرَب،
نعلم. فيما ذَكَّره أحًدا نر لم فإنا النَّصيبي، بخالف قاِئَله،

طالب أي الهائج، الكلب جميعها: املهملة والراء والطاء بالسني املستطري (١١)
يف يقع كبري كتاب وهو اللغة، يف الزاخر العباب كتاب بالعباب: الناظم وأراد فاد. السِّ
فيه بلغ ،٦٥٠ سنة املتوىف الصغاني، أو اغاني الصَّ محمد بن حسن لإلمام مجلًدا عرشين

قيل: ولهذا إتمامه؛ قبل ومات بَكم، مادة يف ووقف امليم، إىل

وال��ِح��َك��م ال��ع��ل��وم ح��اَز ال��ذي ��غ��ان��ي ال��صَّ إن
بَ��َك��ْم إل��ى ان��ت��ه��ى أن أْم��ِره ُق��ص��اَرى ك��ان

الكلب، ولد مهملة: صاد وبعدهما الراء وسكون املهملة الدال بتثليث ْرُص الدَّ (١٢)
األول. مثلَّث الِجْرُو وكذلك

الناظم أورده مهملة، عني وبعدهما امليم وسكون املهملة السني بكرس ْمُع السِّ (١٣)
كتب من ع» م «س مادة يف والذي ويل. الصُّ عن نقًال الكلب، ولد أسماء من أنه عىل
وممن ِسْمع» من «أَْسَمُع أمثالهم: ومن بُع، الضَّ من الذئب ولد وهو مركَّب، َسبٌُع أنه اللغة

قال: األَزّل. ْمع: السِّ

ِس��ْم��ع م��ن أْس��َم��َع ال��ب��اِع ط��وي��َل أَغ��رَّ واِض��ًح��ا أبْ��َل��َج ال��طَّ��ْرف ح��دي��َد ت��راه

عن نقًال الذئب من الكلبة ولد أنه اللسان من ع» ف هـ ي «خ مادة يف رأيت ثم
بني مع السِّ أن الذيب» أسماء يف «التهذيب سماه للناظم جزء يف أيًضا ورأيت األزهري،
السعادات أبو وقال املزهر، يف الناظم ذكره الكلب، ُكنَى من خالد: وأبو والكلب. الذئب
إذا بصاحبه الرجل أخلد قولك: من الكلب، هو خالد أبو املرّصع: يف األثري بن املبارك

انتهى. أيًضا. الثعلب كنية وهو به. أقام إذا باملكان وأخلد لزمه،
الرشح. تمام بعد الناظم عىل استدركناه فيما سنَذْكرها أخرى كنى وللكلب قلت:

فيصري البيت، عجز من «أيًضا» لفظة بإسقاط األصل من نسختني يف و١٥) ١٤)
وهو للوزن، كساب باء كرس من الحالة هذه يف بد وال َكَساب»، لها قيل «وكلبة الشطر:
التذييل، وهي الزيادة علل إحدى دخلتها العروض ألن الصدر؛ مع يلتئم ال هذا مع
مطابقة من الترصيع يف بد وال ع، ُمَرصَّ والبيت للمولدين. مغتفر الرجز يف ودخوله
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يف عليها التنبيه مع «أيًضا» لزيادة اضُطِرْرنا فلهذا والقافية؛ الوزن يف للعروض الرضب
بإسقاطها: يقال أن ويمكن الوزن. يف الشطران ليَْلتَِئَم الرشح

َك��َس��اب ل��ه��ا ق��ي��ل وك��ل��ب��ٌة ِل��ْل��ِك��الب ��اد ال��زُّهَّ ونَ��ُق��ل��وا

«الزاهدون» تغيري من أقرب سهًوا الناسخ قلم من لفظة سقوط احتمال أن إال
الكلب خصال يف رسالة عىل مجموع يف وقفت فقد بالزهد، الكلب وصف أما اد. بالزُّهَّ
ال مات إذا أنه الرابعة، «الَخْصلة نصه: ما فيها جاء البرصي، للحسن تُنسب املحمودة،
حتى الرسالة، هذه أمر من ريب يف وكنت الزاهدين». أخالق من وذلك مرياث، له يكون
أوردها أنه وذكر الغرناطي، الراعي هللا عبد أبي ترجمة يف مسوقة الطيب نفح يف رأيتها

أعلم. وهللا البرصي. للحسن منسوبة األلفية، عىل رشحه من الَعَلم باب يف
ِه، َ والرشَّ بالحرص وصفه عىل األكثرين أن إال كلب» من «أْشَكُر ذلك: يف أمثالهم ومن
بالفتح: والَعْرق َعْرٍق، عىل كلب ومن جيفة». عىل كلب من «أْحَرُص فيه: أمثالهم ومن
و«أنَْهُم عرق»، عىل كلب من «أَْألَُم أيًضا: وقالوا لحمه. أُكل الذي أو اللحم، عليه العظم
الصحاح ويف القاموس. يف كما الذئب، الكرس: عىل مبنيٍّا كَقَطام وَكَساب كلب». من
فيه ذكر الذي َلبيد بيت بك مر وقد الناظم. أراده الذي وهو كلبة، اسم أنه واملخصص

األعىش: قال بالفتح، َكْسبَة ومثله االسم. بهذا تسمى كلبة

َف��ِه��ُق َف��ْرُع��ه��ا أُْخ��رى َك��ْس��بَ��ة وَل��زَّ

الكلبة قاف: وبعدها الالم وفتح الواو وسكون املهملة العني بفتح الَعْولُق (١٦)
جارية أن يحكى ما طريف ومن الكالب. إىل تعوي املستَْحِرمة الكلبة واملعاوية الحريصة.
عىل أْهَونَك كان ما له: فقال سفيان، أبي بن معاوية املؤمنني أمري عىل دخل ُقدامة بن
األنثى وهي معاوية! سموك إذ أهلك عىل أْهَونَك كان وما فقال: جارية! سموك إذ أهلك
إنك معاوية: له فقال دميًما، وكان عليه دخل األعور بن رشيك أن ويروى الكالب. من
والصحيح ألعور أباك وإن رشيك، هلل وما لرشيك وإنك الدميم، من خري والجميل لدميم
َعَوْت كلبة إال معاوية وما معاوية، إنك له: فقال قومك؟ ُسْدَت فكيف األعور، من خري
والّسلم حرب البن وإنك الصخر، من خري والسهل صخر البن وإنك الكالب، فاستعوت
املؤمنني؟! أمري َت ِرصْ فكيف رت، ُصغِّ أَمة إال أمية وما أَُميَّة، البن وإنك الحرب، من خري
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بن لخالد قال قريش من رجًال أن الصناعتني: يف هالل أبو رواه ما هذا ويشبه
ما لكذب، اسمك إن الرجل: فقال األهتم، بن صفوان بن خالد قال: اسمك؟ ما صفوان:
األهتم. من خري والصحيح ألهتم، َجدَّك وإن حجر، وهو َلصفوان، أباك وإن أحد. خلد
عزِّها يف تميًما يشتم فمثلك قال: الدار. عبد بني من قال: أنت؟ قريش أي من خالد: قال
وأَْقَصتَْك مخزوم، وَخَزَمتَْك جمح، بك وجمحْت أَُميَّة، وأََمتْك هاشم، هشمتك وقد وَحَسِبها،
إذا وتُغلقها دخلوا، إذا األبواب لهم تَفتح شنارها؛ وموضَع دارها، عبَد فَجَعَلتَْك ُقيص،

انتهى. خرجوا.
تخصيص غري من الكلبة بفتحتني: واللَّعاة املهملة، العني وسكون الالم بفتح واللَّْعوة:
الكلبة. وهي َلْعوة، من أحرص يقال «الحيوان»: كتاب يف الجاحظ وقال وحرص، بََرشٍه

َلْعوة». من «أجوع للميداني: األمثال ومجمع اللسان ويف
وبعدها املوحدة الباء وضم املهملتني السني وسكون العني بضم الُعْسبُورُة: (١٧)
الناظم: قال ولهذا أيًضا، العسبور له: ويقال الذئبة، من الكلب ولد وهاء: وراء ساكنة واو

مسموع. ألنه إنسان؛ يلومك ال هاء بدون به نطقَت إن أي تلم» ال ها تزل «وإن
الهاء وفتح التحتية، املثناة الياء وسكون املعجمة الخاء بفتح الَخيَْهَفَعى، (١٨)
اللسان: ويف باملد. أيًضا ُسمع وقد الذئبة. من الكلب ولد مقصوًرا: املهملة والعني والفاء
الَخيَْهَفَعى، أبا يكنى تميم بني من أعرابيٍّا سمعت قال: تراب أبي عن األزهري حكى
وإذا ْمع، بالسِّ جاءت الكلبة عىل الذئب وقع إذا يقال فقال: كنيته، تفسري عن وسألته
اجتماع مع أسمائهم أبنية عىل هذا وليس قال: بالخيهفعى. جاءت الذئبة عىل الكلب وقع
يف العني رباعي باب يف قبله وعما الحرف هذا عن وقال الحلق، حروف من أحرف ثالثة
العرب عن أخذوا الذين الثقات كتب يف أصًال لها أجد ولم أعرفها، ال حروف وهذه كتابه:
وتعجبًا لها استنداًرا ذكرتُها ولكني أحقها، وأنا أذكرها ولم كتبهم، أودعوا ما العاِربة

انتهى. صحتها. ما أدري وال منها،
املهملة السني وفتح التحتية املثناة الياء وسكون املهملة الدال بفتح يَْسم، الدَّ (١٩)
وقال واللسان، القاموس يف هكذا منها. الذئب ولد أو الكلبة، من الثعلب ولد ميم: وبعدها
الذئب ولد إنه يقال الَغْوث: ألبي وقلت قال: ، الدُّبِّ ولد يَْسم: الدَّ الصحاح: يف الجوهري
الكلبة، من الذئب ولد إنه الجاحظ: وقال انتهى. . الدُّبِّ ولد إال هو ما فقال: الكلبة، من

بسواد. ممتزجة وغربته اللون، أغرب وهو
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ابن وقول املاء، كالب الالم: وفتح الكاف وكرس والراء الهاء بفتح الَهَراِكَلة، (٢٠)
ُدرَّة: يصف الباهيل أحمر

ونُ��ون��ا وِح��ي��ت��انً��ا َه��َراِك��ل��ًة َه��ْوًال ال��َغ��وَّاُص ُدونِ��ه��ا ِم��ْن َرأَى

املاء، ِجمال هي الُعباب: يف الصاغاني وقال املاء. بكالب التهذيب يف األزهري فرسه
السمك. ضخام هي وقيل:

وبعدها املهملة الدال وضم النون وسكون القاف بضم أي كُقنُفذ، الُقنُْدس (٢١)
القاموس شارح وذكره واملخصص، واللسان القاموس أهمله املاء. كلب مهملة: سني
وعبارته الناظم، ذكره كما َدْحية. البن بذلك تفسريه ونسبا الحيوان، حياة يف والدمريي

ونُِيس. أُْهمل أنه تفيد
املاء. كلبة اسم املهملة: والعني املعجمة الضاد وفتح القاف بضم الُقضاعة، (٢٢)
نوًعا عدَّه ملن تبًعا آوى، ابن أسماء يُعدِّد بعده وما البيت هذا يف الناظم رشع (٢٣)
الم. وبعدهما الهمزة وسكون املهملة الدال بفتح الدال أسمائه: من فذكر الكالب، من
أَالن والدَّ بضمتني. والدُُّؤل ُرئِم. إال: لها نظري ال أن عىل وا نصُّ وقد فكرس، بضم ِئل والدُّ
فيهما الهمزة أن إال بضمها، والذُّْؤالن املعجمة، الذال بفتح الذَّأَْالن فيه ويقال محرَّكًة،
ضاد وبعدها الواو وسكون املشددة، الالم وفتح املهملة العني بكرس والِعلَّْوض، ساكنة.
بفتح واللَّْعَوض، الم. وبعدها الفاء وفتح الواو وسكون النون بفتح والنَّْوَفل معجمة.
السني بضم ُحوب ْ والرسُّ معجمة. ضاد وبعدها الواو، وفتح املهملة العني وسكون الالم
بفتح ، والَوعُّ دة. ُمَوحَّ وباء ساكنة واو وبعدها املهملة الحاء وضم الراء وسكون املهملة
املشددة الالم وفتح املهملة العني بكرس والِعلَّْوش، مشددة. مهملة عني وبعدها الواو
املهملة. األوىل العني وإسكان الواوين بفتح والوَْعَوع معجمة. وشني ساكنة واو وبعدهما
وبالزاي راء؛ وبعدها املوحدة الباء وفتح املعجمتني، الغني وإسكان الشني بفتح ْغَرب، والشَّ
ابن أسماء من وكلها األوىل. الهمزة وسكون الواوين بفتح والَوأَْواء، تصحيف. املعجمة

آوى.
أمور: ثالثة منه ويتبني بيانه، أردنا ما هذا

فيها أدرج قد الكلب أسماء من لكثري استيفائه مع — هللا رحمه — الناظم أن األول:
أنها عىل ا نصٍّ البحث كثرة مع نجد ولم غريه، مع الكلب فيها يشرتك صفات بعض
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ومشيد الكرم، وداعي واملنذر، الزاهد كذكره أسمائه؛ يف عدُّها يمكن حتى عليه، غلبت
نقف لم ما عىل فيها وقف يكون أو إيرادها، يف تسامح أنه فالظاهر ونحوها. الذِّكر

عليم. علم ذي كل وفوق عليه.
ُكَسيْب وهي: ثالثة، عىل منها نصَّ للكالب مشهورة أعالم أربعة إيراُده الثاني: األمر
أسماء من َعّده عىل بسكوته فدل ُسحام، وهو واحد عن وسكت وَكْسبة، وَكساب
ظاهر. َوَهٌم جنس اسم ُسحام جعل ألن امَلَعرِّي؛ َمَعرَّة من يربئه ال وكالهما األجناس،
يف منه زيادة أوردها يكون أن إال العالء، أبي مقصود عن خارج أعالم ثالثة وإيراد

منها. أشهر هو ما وجود مع عليها، القتصاره تقصري، أيًضا وهو الفائدة.
الرشح، أثناء مر وبعضه هنا، استدراكه نريد ما وهو أسمائه، من فاته ما الثالث: األمر

فمنها:

الرأس الكبري وقيل الكالب، من العنق الغليظ وهو أوله، بكرس ْرَواُس» «الدِّ •
بعضهم: وقول منها،

ِدْرَواس نَ��بْ��ُح ِق��رانَ��ا ال��نَّ��ُدوِل ع��ن��د يَ��ْض��ِربُ��ن��ا ال��ط��لِّ َس��ِق��ي��ُط وب��اَت ِب��تْ��نَ��ا

إنما النبح ألن ِدْرَواِس؛ نَبُْح ِقرانَا لقوله: الكلب، به: يُفرسَّ ما أوىل إن قيل:
من رجًال أو امرأة به عنى أنه يجوز النَُّدول، وقوله: للكالب. األصل يف هو
الحيوان: كتاب يف الجاحظ ورواه َكْلبة. به َعنَى أو الوسخ، شبيه وهو النَّْدل
فيه، قيل البيت أن واألظهر بعينه. كلب اسم أيًضا: وِدْرواٌس البيوت». «بني

االسم. بهذا يسمى آخر كلب يف أو
عىل أيًضا يطلق وقد وحرصه. الطعام مه لتشمُّ بذلك سمي قالوا: و«األَْرَشم» •

الذئب.
ومثله الكالب، من الغليُظه العنق الشديد وهو بالكرس، و«الِعْفراُس» •
املجتمع، القصري كالهما بالكرس، و«الِقيلِيُط» بالضم و«الُقَالُظ» «الَعَفْرنَُس».

الناظم. ذكره وقد ، الَقَلِطيُّ فيهما: ويقال
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َق وفرَّ الكالب. من األُذُن املسرتِخي وهو «الغاِضُف» ومثله «واألَْغَضُف» •
ُمَقدَّمه، إىل أُذُنه أعىل املتكرسِّ الكالب من الغاضف فقال: األعرابي ابن بينهما
ذلك من الصيد كالب والُغْضف، قال: ثم اللسان. يف كذا خلفه، إىل واألغَضف

لبيد: وقول انتهى. غالبة. صفة

أَْع��ص��اُم��ه��ا َق��اِف��ًال َدواِج��َن ُغ��ْض��ًف��ا وأرَس��ل��وا ال��رُّم��اُة يَ��ِئ��َس إذا ح��ت��ى

الصيد. كالب أراد
زاِرع وابن واِزع و«ابن ع. املرصَّ يف األثري ابن ذََكره بالتصغري، بَُقيْع» و«ابن •

َعْوَلق». وابن بَْوَزع وابن ِذَراع وابن ذارع وابن

الناظم. فاتت للكلب اسًما عرش خمسة فهذه
أوالده: أسماء من وفاته

و«األسبُوُر» « يُّ ِ «الرضَّ ومثله الكالب. أوالد من اري الضَّ وهو بالكرس، ُو» ْ «الرضِّ •
تفسري عند األمثال، ومجمع الحيوان حياة يف كما بُع، الضَّ من الكلب ولد وهو

ِسْمع». من «أسَمع قولهم:

آوى: ابن أسماء من وفاته

آوى. ابن من الَوبْر ولد وهو بالضم، «الُربُْعل» •

الكلبة: أسماء من وفاته

تخصيص. غري من مطلًقا الكلبة أو الحريصة، الكلبة وهي بفتحتني، «اللََّعاة» •
ع. املرصَّ يف كما الحريصة، الكلبة وهي «والبَْوَزُع» •

عامر»؛ و«أبو قيس»، و«أبو ِذَراع»، و«أبو حاِتم»، «أبو الكلب: ُكنَى من وفاته •
والتخفيف؛ العني بكرس ِعطاف» و«أبو إياه. بحراسته صاحبه بيت يعمر ألنه

صائًدا: يصف اج الَعجَّ قال أصحابه، عىل يعطف ألنه
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ِع��ط��اف وأب��ا ِع��ط��اًف��ا يُ��ْش��ِل��ي ال��ِع��ط��اف ك��األَْس��ُه��ِم أْك��لُ��ب ذا

ِخفاف. نواِهٍز أْكلُب ذا الديوان: ورواية ع. املرصَّ يف كذا
َكْلٍب». ِمن «آَلُف املعنى: هذا يف أمثالهم ومن

فضلوه وربما كثرية، ونوادر أقوال صاحبه عىل وعطفه الكلب وفاء يف ولهم
يف صالحة جملة املرزبان ابن منها جمع وقد والخليل. الصاحب عىل ذلك يف
ونقلت عليه وقفت الثياب» لبس ممن كثري عىل الكالب «فضل سماه: كتاب
كتاب يف الكلب عن الجاحظ كتبه ما عىل وقف ومن الرسالة. هذه يف منه
بدر بن الربيع أن وفائه نوادر من ويذكرون عجابًا. عجبًا رأى «الحيوان»
مات. حتى قربه عىل يترضب الكلب جعل مات فلما رباه، قد كلب له كان
األهل عنه وتفرق عنده، ماتت حتى قربه كالبه لزمت غربة بن عامر مات وملا
وأنشد محبته. يف ينافق ال أنه الكلب يف خصلة خري الشعبي: وقال واألقارب.

ألعرابي: أماليه يف القايل

ال��ك��الب َك��ْل��ب م��ن ع��ل��ي��ك أض��رُّ ف��ي��ه��م َف��كَّ��ْرَت إن ال��ن��اس ك��الُب
َع��ذَاب ف��ي ه��ذا ص��دي��ق وأن ص��دي��ًق��ا ي��ؤذي ال ال��ك��ل��ب ألن
ُم��ص��اب رج��ل ع��ل��ى ُح��زم��ت وق��د ث��ي��اب ف��ي ي��أت��ي ح��ي��ن وي��أت��ي
ال��ث��ي��اب ت��ح��ت م��ا ال��ل��ه وأخ��زى ع��ل��ي��ه أث��وابً��ا ال��ل��ه ف��أخ��زى

قال: حرب، بن محمد عن كناياته يف الجرجاني حكاه ما رأيته ما أغرب ومن
فقال: ذلك، يف فكلَّْمتُه كأًسا. ويُولِغه كأًسا يرشب كلبًا، يُناِدم الَعتَّابي رأيت
فهو ومقييل، مبيتي ويحفظ قلييل، ويشكر سواه، وأذى أذاه عني يكف إنه
هذا ألحوَز كلبًا أكون أن فتمنيُت حرب: ابن قال خلييل. الحيوان بني من
بن الفضل مع املوصيل إلبراهيم القصة هذه املرزبان ابن ذكر وقد النعت.

أعلم. وهللا اختالف. ببعض يحيى

وهي: شيئًا األنثى ُكنَى من الناظر يذكر ولم
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املرصع، يف كما املفتوحة امليم بتشديد ِرش» الَهمَّ و«أم ِذراع» و«أم عولق» «أم •
هي املرصع: يف قال يَعفور» و«أم كلبة. اسم رُش الَهمَّ واللسان: القاموس ويف

وأنشد: الكلبة،

ِل��بْ��ُد َع��َل��يْ��ِك َص��يْ��ٍد م��ن زال ال ال��َع��ْه��ُد س��ق��اِك يَ��ْع��ُف��وٍر أم ي��ا

يف واليَعفور وغريها. األرانب َوبَر من ِلبٌْد تصيدين مما عليك زال ال يقول:
أوالدها. والعاويات العاويات» و«أم الوحشية. البقرة وولد الظبية ولد األصل:

وهي: شيئًا، آوى ابن ُكنى من يذكر لم وكذلك

وهللا وائل». و«أبو أيوب» و«أبو معاوية» و«أبو َكْعب» و«أبو ذُؤيب» «أبو •
أعلم.

منها: فكثرية، بذكرها عنوا التي املشهورة الكالب أعالم أما

َكَلبات. وَجْدالء: وبَراِقُش، وَميَْلُع، وُزْهماُن، وواِشٌق، وأكَدُر، وِطحاٌل، ُسَحيٌْم، •
أكلُب خمسة هي وامِلْغناِطيُس، حاُن، وِرسْ وَسْلَهٌب، والَقِنيُص، وَغَالٌب، وامُلْختَِلس،

الظباء. بها يَصيداِن ُدجانة، أبو اسمه وآَخر ذريح، اسمه لرجل كانت
عفان بن عثمان سيُدنا َحبَس ذكرها، عن تحاميت قصة له كلب اسم وَقْرحان: •

الُربُْجِمّي. الحارث بن ضاِبئ بسببها
النابغة: قول يف بهما وُروي وبالفتح، بالضم وضْمران •

ال��نَّ��ِج��د ال��ُم��ْج��َح��ر ع��ن��د ال��م��ع��اِرِك َط��ْع��ُن يُ��وِزُع��ه ِح��ي��َن م��ن��ه ُض��ْم��راُن ف��ه��اب

كلب. اسم هو
الخفاجي: الخزرج بن الحارث فيه قال الذي دة، املوحَّ الباء بتشديد وَضبَّار، •

َض��بَّ��ارا تَ��بَ��ْرَق��َع��ْت ح��ي��ن ف��ذك��رُت ف��تَ��بَ��ْرَق��َع��ْت َه��ٍج ل��ه��ا ف��ق��ل��ت س��ف��رْت
ِخ��م��اًرا ال��ح��م��ار ُك��ِس��َي ف��ك��أنَّ��م��ا ب��َج��م��اِل��ه��ا ل��تَ��روَع��ِن��ي وتَ��َزيَّ��نَ��ْت
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إح��ض��اًرا أََط��ْرتُ��ه��ا ال��ح��ي��اء ل��وال ُج��بَّ��ِت��ي َق��واِدِم ف��ي أع��ثُ��ر ف��خ��رج��ُت

الهاشمي داود بن لسليمان وكان للكلب. زجٌر َهٍج وقوله: له، كلب اسم هو
نواس: أبو يقول وفيه ُزنْبُوًرا، يسمى صيد كلُب

��يُ��وَرا وال��سُّ ال��َح��ْل��َق��َة ُق��لِّ��َد ق��د ُزنْ��بُ��ورا رأْت ال��ش��ي��اط��ي��ن إذا

آخِرها: يف يقول أرجوزة من

َم��ْس��ُرورا ب��ه زاَل وال َربِّ��ي األِم��ي��َرا ب��ه ال��ل��ُه ف��أْم��تَ��َع

وثَّاب اسمه: رجل يف ِمْحَجن، ألبي محارضاته يف الراغب رواه ما طرائفهم ومن
يف باختالف عتيق، أبي البن الكتاب هذا من آخر موضع يف ورواهما عمرو، كلبه: واسم

الرواية:

أس��بَ��اب��ا ال��ت��وف��ي��ق م��ن ال��ل��ُه ل��ه َه��يَّ��ا وَل��ْو
وثَّ��اب��ا ال��ك��ل��َب ��ى وَس��مَّ َع��ْم��ًرا نَ��ْف��َس��ه ��ى ل��َس��مَّ

اإلسالم، يريد ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل جاء ملا ظالم، قصة البيتني بهذين تذكرت وقلت:
فلما كلبه، واسم اسمه عن — السالم عليه — فسأله راشد، اسمه: له كلب معه وكان
كان أنه رواية ويف ظالم. كلبك واسم راشد اسمك وقال: السالم، عليه ضحك أخربه
إسالمه وسبب هللا. عبد بن راشد — السالم عليه — فسماه ظالم، بن غاوي يسمى
وقال ُه، فَكَرسَ ببوله، عليه يَْعُدو ثعلبًا يوًما فرأى سواع، اسمه لصنم ساِدنًا كان أنه

فيه:

ال��ثَّ��ع��اِل��ُب ع��ل��ي��ه ب��اَل��ْت م��ن ذَلَّ ل��ق��د ب��رأِس��ِه ال��ثُّ��ْع��لُ��ب��اُن يَ��ب��وُل أَربٌّ

محلُّ هذا ليس اختالٌف لراشد، ونسبته البيت هذا ورواية القصة، ويف
ِذْكره.
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القاموس: صاحب قال ِمْسمار. اسمه كلب عنها هللا ريض املؤمنني أم مليمونة وكان
الثياب» لبس ممن كثري عىل الكالب «فضل كتاب ويف مِلْسمار. واَرْحَمتَا فقالت: مرض، إنه
يف أحد يطمع فليس معها؛ به خرجت ْت حجَّ إذا كانت عنها ريضهللا أنها امَلْرَزبان، البن
مات فلما عليه، وأنَْفَقْت َجديلَة، بني يف جعلته رجعت فإذا مسمار، مع َرحلها من القرب

بمسمار. ُفِجْعُت وقالت: فبكت مسمار، مات لها: قيل
لذكرت اإلطالة خوف ولوال املقصود. عن نخرج كدنا فقد كفاية، القدر هذا ويف
أن عىل مثًال، وخمسني خمسة عىل تربو كثرية وهي الكلب، يف أمثالهم من ورد ما أيًضا

لألنفس. ِجمام ل التنقُّ ويف فائدة، من يخلو فال طال وإن ذكرناه ما

الَعالء أبي إىل َرْجٌع

بمن عربة وال العربية، دقائق عىل ووقوفه وفضله، علمه يف اثنان يختلف فال الجملة وعىل
قوله: يف نه لحَّ

ل��س��اال ي��م��ِس��ُك��ه ال��ِغ��ْم��ُد ف��ل��وال َع��ْض��ٍب ك��لَّ م��ن��ه ال��رع��ُب ي��ذي��ُب

كونًا إال يكون ال أنه عىل بناء «لوال»، بعد الخرب حذف ُوجوب الجمهور مذهب بأن
الغمد إمساك فلوال يقول: أن عليه فكان مبتدأ، جعل املقيد السكون أُريد فإذا مطلًقا،

انتهى. فاسد. فرتكيب به أتى الذي الرتكيب وأما موجود. أي لسال، إياه
املبتدأ بني معرتضة جملة يمسكه تقدير الحتمال املْخِطئُ هو املَخطِّئُ وهذا قلت:
ثم يمسكه، أن األصل أن عىل اشتمال بدل يمسكه تقدير أو محذوف، والخرب والجواب
إمساكه الغمد فلوال واملعنى: أيًضا. محذوف فالخرب هذا وعىل الفعل، وارتفع «أْن» حذفت
مذهب عىل البيت خرَّْجنا إذا هذا وحواشيه. املغني من ملخًصا انتهى لسال. موجود
وابن والرَّماني مالك ابن إليه ذهب ما الحق واملذهب املعرتض، به تمسك الذي الجمهور
ذكُره، وجب دليل، عليه يدل ولم مقيًدا، كونًا كان إذا الخرب بأن والشلوبني؛ الشجري
ورود عن فضًال البيت، يف للتخطئة وجه فال وعليه وحذفه. إثباته جاز دليل عليه دل وإن

به. املوثوق الكالم يف مثله
العقل ينبو ما منها غرائب، فيها رووا فقد حافظته؛ وقوة فهِمه ورسعة ذكاؤه وأما
مشهورة حكايات ذلك يف للناس بأن التنصيص معاهد صاحب رصح وقد تصديقه. عن
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عليه وقفنا ما بذكر يقيض أخباره استيفاء اشرتاط أن إال مستحيل. وغالبها يضعونها،
السمني. من الغثِّ تمييز القارئ وعىل منها،

بمعرة مسجد يف يديه بني قاعًدا كان أنه التربيزي تلميذ عن نقل ما ذلك: فمن
أهل من أحًدا أر لم سنني عدة أقمت وكنت قال: تصانيفه. من شيئًا عليه يقرأ النعمان
يل فقال الفرح، من فتغريت وعرفته، فرأيته للصالة، جرياننا بعُض املسجَد فدخل بلدي،
أتمم حتى فقلت: وَكلِّْمه، قم فقال: الرجل، خرب فأخربتُه أصابك؟ يشء أي العالء: أبو
سألت أن إىل كثريًا، شيئًا األذَْربيَّة بلسان وكلمتُه فقمت أنتظرك. وأنا قم فقال: النسق،
أَذَْرِبيجاَن. أهل لسان هذا قلت: هذا؟ لسان أي يل: قال إليه رجعت فلما يل. بدا ما كل عن
بعينه اللفظ عيل أعاد ثم قلتما، ما حفظت أني غري فهمته، وال اللسان عرفت ما يل: فقال

يفهمه. لم ما يحفظ كيف العجب، غاية فتعجبت يزيد، أو منه ينقص أن غري من
من رجل وحرض املعرة، عن غاب أعجميٍّا له جاًرا أن طلبَتِه، بعض رواه ما ومنه:
حاجته، يذكر أن العالء أبو عليه فأشار املقام، يمكنه ولم غائبًا، فوجده عنه، يبحث بلده
من فرغ أن إىل يعرفها، يكن ولم إليه، مصٍغ العالء وأبو بالفارسية يتكلم الرجل فجعل
بلفظه، سمعه ما عليه يردد العالء أبو فجعل الغائب، جاره وقدم الرجل. ومىض كالمه،
أنه فأْخَربَ حاله، عن وسئل الحديث. من فرغ أن إىل ويَْلِطم، ويستغيث يبكي والرجل

أهله. من وجماعة وإخوته أبيه بموت أُْخِرب
ومن قال: الوجه. هذا غري عىل والعرر» «الغرر يف الوطواط حكاها الحكاية وهذه
من أهله عند من رسول فأتاه عليه يقرأ كان التربيزي زكريا أبا أن حكاياته عجيب
أبو له فقال شأنه. بعض يف غائب أنه فأخرب عنه، فسأل العالء، أبي َحْلقة فجاء تربيز،
إليه. نُوِصَلها حتى هاِتها فقال: أهله، عند من برسالة جئت قال: به؟ تريد ما العالء:
ال قال: بالفارسية. إنها قال: إليه. نُوِصلها حتى فأسِمْعناها قال: مشاَفهة. إنها قال:
أن أُخرب التربيزي جاء فلما عليه. فأوردها حرًفا. منها تسقط وال تسمَعناها أن عليك
ملا مشوق فإني منه، أخذتموها ليتكم فقال: أهله، من رسالة ومعه تربيز من جاء رجًال
العالء أبو رأى فلما لذلك، فتأسف مشافهة. إنها قال إنه له: فقيل أخبارهم. من يرد
التربيزي فجعل عليه. أمالها ثم وحفظتها، منه سمعتُها إني عليك، ال له: قال َفه، تأسُّ
بما تخربني تارة فقال: وبكائه؟ ضحكه عن العالء أبو فسأله مرة! ويبكي مرة، يضحك

انتهى. فأبكي. يحزنني بما تخربني وتارة فأضحك، يرسني
الخازن وكان كتب، خزانة بأنطاكية كان قال: ُمنِْقذ، بن أسامة األمري حكاه ما ومنه:
يف بمثلها تسمع لم خبيئة لك خبأت قد يل: فقال عنده، يوًما فجلسُت َعَلويٍّا. رجًال بها
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أيام يف ْظته حفَّ وقد إيلَّ، يرتدد رضير البلوغ دون صبي قال: هي؟ وما فقلت: تاريخ.
ما إال يستعيد فال واحدة، مرة والكراستني الكراسة عليه أقرأ أني وذلك كتب، عدة قالئل
كل هللا! سبحان فقال: له! محفوًظا يكون فلعله قلت: سمعه. ما عيلَّ يتلو ثم فيه، شك
وهو إليه، املشار حرض ثم أعظم. فهو كذلك كان ولنئ له، محفوًظا يكون الدنيا يف كتاب
بإحدى ينظر كأنه ، الجدريِّ أثر من بياض عينيه عىل الوجه، مجدَّر الخلقة، دميم صبي
ولدي، يا الخازن: له فقال أقاربه. من أحسبه طويل رجل يقوده ذكاء؛ يتوقد وهو عينيه،
لك. يختاره ما اليوم تحفظ أن يحب وهو له، وصفتُك وقد القدر، كبري رجل السيد هذا
وهو عليه وقرأته شيئًا فاخرتُت ُمنِْقذ: ابن قال يريد. ما فْليَْخَرتْ وطاعة، سمًعا فقال:
فأعيده هذا، أِعْد يقول: خاطره، يف تقريره إىل يحتاج بيشء مر فإذا ويستزيد، يموج
أجل قال: نفيس. قبل من هذا يُقنع قلت: ثم كراسة، عىل يزيد ما عىل أتيت حتى عليه،
يذهب عقيل فكاد حرًفا، حرًفا بالكتاب أعارضه وأنا عليه، أمليته ما عيلَّ وتََال هللا. حرسك
عنه، وسألت هللا. شاء إن إال ذلك عىل يقدر من العالم يف ليس أن وعلمت منه، رأيت ملا
يروون هكذا والغنى. والثروة والقضاء العلم بيت من املعري العالء أبو هذا يل: فقيل
تسع بنحو العالء أبي موت بعد أي ،٤٨٨ سنة ولد املذكور أسامة واألمري الحكاية، هذه
بني أمراء بعض مع وقعت تكون أن إال اللهـم موضوعة، هذا عىل فالقصة سنة، وثالثني

أسامة. تقدم ممن منقذ،
حاجته، عند منه يأخذه ما فيها يثبت كان برقاع له عميًال حاسب انًا َسمَّ أن ومنه:
فأخذ مان، السَّ من الرقاع ضاعت مدة وبعد محاسبتهما، يسمع غرفة يف العالء أبو وكان
حسابه. عليك أميل أنا بأس، عليك ما له: فقال خربه، العالء أبا وبلغ ويتأذى. يتململ
رقاعه، ذلك بعد وجد ثم يكتبها. ان مَّ والسَّ رقعة، رقعة الرقاع يف ما عىل عليه يمليه وجعل
الحفظ قوة يف الغايات غاية فهو صح، إن وهذا العالء. أبو أماله ملا مطابقة هي فإذا

والتعليق.
التي قصيدته ينشد البحرتي سمع حني تمام أبي عن روي ما تقدم، مما وقريب

أولها:

ش��ف��ي��ق��ا أط��اع أم ع��ه��ًدا خ��ان أم ف��أُف��ي��ق��ا ه��ًوى م��ن ص��بٌّ أأف��اق

يعيد اندفع ثم ِشعره، برسقة واتهمه والتقريع، باللوم عليه أقبل إنشادها، من فرغ فلما
حفظه يف املتنبي عن روي ما ومثله مشهورة. والقصة أكثرها. عىل أتى حتى القصيدة
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وهو املربِّد، العباس أبو اإلمام مثله وروى ورقة. ثالثني نحو يف للبيع عليه عرض كتابًا
ربيعة أبي بن عمر أنشده ملا عنه ريضهللا عباس ابن أن كامله يف فذكر ينقل، فيما الثقة
مرة من استظهرها قبل، من سمعها يكن ولم فُمبِْكُر». غاٍد أنت نُْعٍم آِل «أِمْن كلمته:

ذلك. كل يفوق املعرِّي عن نقل ما أن إال الحضور. عىل وأعادها واحدة،
يف بالشام وهو العالء أبي عىل دخل املنازي، يوسف بن أحمد نرصة أبا أن وذكروا

قوله: وأنشده األدب، أهل من جماعة

ال��َع��ِم��ي��م ال��َغ��يْ��ِث ُم��ض��اَع��ُف س��ق��اه واٍد ال��رَّْم��ض��اءِ َل��ْف��َح��َة وق��ان��ا
ال��ف��ط��ي��م ع��ل��ى ال��م��رض��ع��ات2 ح��ن��وَّ ع��ل��ي��ن��ا ف��ح��نَ��ا دوح��ه1 ن��زل��ن��ا
ل��ل��ن��دي��م ال��ُم��دام��ة م��ن أل��ّذ زالال ظ��م��أ ع��ل��ى وأْرَش��َف��ن��ا3
ل��ل��ن��س��ي��م وي��أذن ف��يَ��ْح��ُج��ب��ه��ا واَج��َه��تْ��ن��ا أن��ى ال��ش��م��س ي��ص��د
ال��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��د ج��ان��ب ف��ت��ل��م��س ال��ع��ذارى ح��ال��ي��ة ح��ص��اه ت��روع

عليه فدخل بغداد، إىل العالء أبو رحل ثم بالشام. َمْن أشعر أنت العالء: أبو فقال
وأنشده أشعارهم، من فأنشدوه أحًدا، منهم يعرف ال وهو أدبائها، من جماعة يف املنازي

املنازي:

ت��الح��ى رك��ب ل��ه أص��غ��ى إذا ب��س��ج��ع ل��ن��ا ال��ح��م��ام ع��رض ل��ق��د
ن��اح��ا ف��ق��ي��ل ب��ال��ش��ج��يِّ وب��رَّح غ��نَّ��ى ف��ق��ي��ل: ال��خ��ل��يِّ ق��ل��ب ش��ج��ى
ج��راًح��ا ل��ه��ا أَج��ّد ان��دم��ل��ت إذا ص��ب أح��ش��اء ف��ي ل��ل��ش��وق وك��م
ت��ص��اح��ا وإن ال��ف��ؤاد وس��ك��ران ت��ق��اوى وإن ع��ن��ك ال��ص��ب��ر ض��ع��ي��ف
ِص��َح��اح��ا َم��ْرَض��ى ال��َم��ه��ا ك��أح��داق ُص��ح��اة َس��ْك��َرى ال��ه��وى ب��ن��و ك��ذاك

أن عندي والراجح بالشام. من قوله: عىل عطًفا بالعراق! ومن العالء: أبو فقال
هو ما وغريه ان مَّ السَّ مع قصته يف تقدم فيما فإن لغرابتها؛ ال موضوعة، القصة هذه
صوت يسمع أن رقعة، رقعة الحساب أوراق يستظهر من عىل يبعد وال وأعجب، أغرب
األبيات يف الثابت ألن بل كالمه؛ من ذلك بعد ويعرفه فيعيه إنشاده، يف ونغمته املنازي
أبو به وجزم األندلس، مؤرخو ذلك أثبت األندلسية؛ زياد بنت لحمدونة4 أنها امليمية
عىل رشحه يف قاله ما وملخص املرشق. إىل الراحلني من وهو األندليس، الرُّعيني جعفر
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آثارها، من بالدهم وخلوُّ ديارها، بُْعُد غرَّهم املشارقة بعض أن جابر: ابن صاحبه بديعية
قال: شعرائهم. من للمنازي امليمية أبياتها نسبتهم ذلك ومن شعرها. من أشياء فانتحلوا
العدم من املنازي يخرج أن قبل لها أثبتوها بالدنا أهل من املؤرخني بعض رأيت وقد
للمنازي، أنها فالراجح الحائية األبيات أما انتهى. املوجود. بلفظة ويتصف الوجود، إىل

أعلم. وهللا ِميَلة. قايض البن العجم المية عىل رشحه يف الصفدي ونسبها
األبيات هذه عمل املنازي أن بلغني حلب: تاريخ يف العديم بن الدين كمال وقال
األول امِلرصاع أنشده كلما فجعل إياها، أنشده إليه وصل فلما العالء، أبي عىل ليعرضها
وملا نظمه. كما البيت تمام هو الذي الثاني املرصاع إىل العالء أبو سبقه بيت، كل من
فقال الفطيم». عىل الوالدات «حنُوَّ العالء: أبو قال علينا»، فَحنا َدْوَحُه «نزْلنَا أنشده:

أعلم. وهللا انتهى، أحسن. الفطيم العالء: أبو فقال اليتيم. عىل قلت إنما املنازي:
نظائر، له العديم ابن ذكره والذي شجون. ذو والحديث يُذَْكر، باليشء اليشء قلت:
قصيدة املأمون أنشدت قال: عقيل، بن عمارة عن بغداد تاريخ يف طيفور رواه ما منها
يا وهللا فقلت: قافيته، إىل فبادرني البيت بصدر فابتدأت بيت، مئة تبلغ له مديح فيها
فقال: عيلَّ، أقبل ثم يكون، أن ينبغي هكذا قال: قط. أحٌد مني سمعها ما املؤمنني أمري

فيها: يقول التي قصيدته عباس بن هللا عبد أنشد ربيعة أبي بن عمر أن بلغك أما

ج��ي��ران��ن��ا دار غ��ًدا تَ��ُش��طُّ

عباس: ابن فقال

أب��َع��ُد غ��ٍد ب��ع��د ار ول��ل��دَّ

عباس ابن أن اإلصبع أبي البن التحبري» «تحرير ويف ذاك. ابن أنا املأمون: قال ثم
يكون. وهكذا هللا: عبد فقال قلت. وهللا هكذا ربيعة: أبي ابن له قال البيت، كمل ملا

الرِّقاع بن وَعِدي امللك، عبد بن الوليد مجلس حَرضا والفرزدق جريًرا أن وُروي
قصيدته: ينشد

أَبْ��الَده��ا ال��ِب��َل��ى درس م��ا ب��ع��د م��ن ف��اع��ت��اده��ا ت��وّه��م��ا ال��دِّي��اَر َع��َرَف

َرْوِقه. إبَْرَة كأنَّ أَغنَّ تُْزِجي قوله: إىل انتهى فلما
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لجرير: الفرزدق فقال اإلنشاد، َعِدي وقطع االستماع، عن الوليد تشاغل

إنه لَُكع! يا الفرزدق: فقال مثًال، بها يستلب أراه فقال: يقول؟ تراه ما
عدي وعاد االستماع، إىل الوليد عاد ثم ِمَداَدها. الدواة من أصاب َقَلٌم سيقول:
سمعك فكأن َويَْحك! للفرزدق: جرير فقال قال. كما بالعُجز فنطق اإلنشاد، إىل
ملا وِهللا الكالم، جيد عن سبُّك شغلني اسكت، له: فقال لسانه، تحت مخبوء
رواية ويف حسًدا. الرحمة انقلبت عُجَزه أنشد فلما َرِحْمتُه، بيته صدر سمعت
الفرزدق. ال البيت لعجز السابق هو جريًرا أن األصمعي عن الفريد العقد
ابن بني إن أقوله: الذي التحبري» «تحرير يف اإلصبع أبي بن الدين زكي وقال
الفضل، مطلق يف بينهما كما العجزيِن استخراجهما يف الفرزدق وبني عباس
بن عدي بيت فإن الفرق. أذكر وأنا معلوٌم، عنهما ريضهللا عباس ابن وفضل
بألف ُمردفة دالية أنها وعلم معظمها، سماع تقدم قصيدة جملة من الرِّقاع
صدر يف تقدم ثم معروف، وزن من الروّي منصوبة بألف مخرجة موصولة
مع قرنه طرف تشبيه يف الشاعر أخذ قد لها، ِخشًفا تسوق ظبية ذكُر البيت
دون هو من إليه يسبق بحيث البيت عجز عىل يدل ما ذلك ويف بسواده، الِعلم
رضب أي من قافيته تعلم لم مفرد عمر وبيت الشعراء. ُحذَّاق من الفرزدق
الحركات، أي من رويِّه حركة وال الحروف، أي من رويُّه وال القوايف، من هي
هللا أمد ما لوال الصعوبة، ونهاية الُعرس، غاية يف ارتجاًال عجزه فاستخراج
بن هللا عبد ِحذق ومن غريهم. عن بها فضلوا التي املواد من القوم هؤالء به
الذي قافية َجْعله الكالم، باختيار معرفته ودقيق عنهما، هللا ريض العباس
أرسع «أبعد» لكون له، ممكنًا ذلك وكان «أنَْزح»، يجعلها ولم «أبَْعد» به أتى
وأعرف استعماًال، وأكثر القلب، يف وأدخل الذهن، وأسبق السمع، يف ُولُوًجا
وأوىل اللسان، إىل أحب وهي أنزح، دون العزيز القرآن جاء وبها الكافة، عند

بالبيان.

بنصه. كالمه انتهى
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األدب كتب يف برمتها توجد ال ألنها الرِّقاع؛ بن َعِدي قصيدة هنا أورد أن يل عنَّ وقد
يمدح الرِّقاع بُن َعِدي قال عليها. للوقوف األدباء من كثري تشوق مع األيدي، يف املتداولة

أمية: بني من الخلفاء أحد امللك عبد بن الوليد

أب��الَده��ا ال��ِب��َل��ى َدَرَس م��ا بَ��ْع��ِد م��ن ف��اع��ت��اَده��ا5 ��م��ا تَ��وهُّ ال��دِّي��ار َع��َرَف
إي��ق��اَده��ا6 أه��لُ��ه��ا وأش��َع��َل َج��ْم��ًرا اْص��َط��َل��ى ق��د ُك��لُّ��ه��نَّ َرواِس��ي إال
َرم��اده��ا ال��زم��ان واس��تَ��َل��ب ِم��ن��ه��نَّ ف��ُع��رِّيَ��ْت ِل��ل��ُق��ُدور َرَواِح��َل ك��انَ��ْت
وَج��م��اده��ا بَ��ْع��َل��ه��ا7 تَ��ع��ِرُف واألرُض ب��ع��دن��ا ال��ت��ن��كُّ��ر ك��لَّ وتَ��ن��كَّ��َرْت
أوت��اده��ا8 ب��ه َض��رب��ْت ق��د بَ��يْ��ض��اءَ َخ��ِري��دة ال��َج��ب��ي��ِن واِض��ح��ِة ول��ُربَّ
يَ��ص��ط��اده��ا9 ول��ن ف��تُ��ْق��ِص��ُده َع��َرًض��ا ��ب��ا ب��ال��صِّ ال��ُم��َع��ّل��ل بَ��ه��َج��تُ��ه��ا تَ��ص��ط��اُد
وِع��ه��اَده��ا ُق��ّف��ات��ه��ا أرض��ه��ا م��ن تَ��ْرت��ع��ي ال��ف��ري��دة ال��ِب��ك��ر ك��ال��ّظ��ب��ي��ة
وَع��راده��ا َع��َل��ج��انَ��ه��ا ع��ك��ره��ا م��ن ح��ن��ي��ن��ه��ا ال��ب��راق ع��ق��د ل��ه��ا َخ��ِص��ب��ْت
أَرءَاَده��ا10 ف��الع��ب��ت ال��ح��ي��اء ب��ع��د ت��ب��ّذل��ت ال��ع��روس وج��ه ف��ي ك��ال��ّزي��ن
ِم��داده��ا11 ال��ّدواة م��ن أص��اب ق��ل��ٌم روِق��ه إب��رة ك��أن أغ��ّن تُ��ْزِج��ي
أوالَده��ا وح��ُش��ه تُ��ريّ��ُث َق��ْف��ًرا ُم��تَ��ح��يّ��ًرا ع��ال��ج م��ن ب��ه َرِك��ب��ْت
ُروَّاَده��ا12 ن��ب��تُ��ه��ا يُ��ونِ��ُق وال��َه��بْ��َر ال��ث��رى تَ��ِس��ُق ال��ت��ي َم��ح��اِن��يَ��ه ف��ت��رى
زاده��ا ل��تَ��ْم��نَ��ع ع��نَّ��ا وتَ��ب��اَع��َدْت ِم��ي��ع��اَده��ا وأْخ��َل��َف��ْت س��ع��اد ب��انَ��ْت
ب��ع��اده��ا13 اغ��تَ��َف��ْرُت ع��نّ��ي وت��ب��اع��دْت ُخ��ّل��ت��ي تَ��ِص��ل��ن��ي ل��م م��ا إذا إن��ي
َس��واده��ا14 يَ��لُ��وُح َوَض��ٌح ع��َال ح��ت��ى ��ت��ي ِل��مَّ تَ��ق��ّش��ع ش��ي��ب��ي تَ��َرْي إّم��ا
وس��اده��ا يَ��َدّي يُ��ْس��َرى ج��اع��ًال ل��ي ِوس��ادًة ال��ف��ت��اة ي��د ثَ��نَ��يْ��ُت ف��ل��ق��د
وِط��راده��ا ك��رَّه��ا أش��َه��ُد ال��خ��ي��ل ف��ي ف��ارًس��ا ال��َع��َرْم��َرَم ال��ج��ي��ش وأص��اِح��ُب
وِس��ن��اده��ا َم��يْ��َل��ه��ا أق��وِّم ح��ت��ى ب��ي��ن��ه��ا أج��م��ُع ب��تُّ ق��د وق��ص��ي��دٍة
ُم��نْ��آَده��ا ث��ق��اُف��ُه يُ��ق��ي��م ح��ت��ى َق��ن��ان��ه ُك��ع��وب ف��ي ��ِف ال��ُم��ث��قِّ نَ��َظ��َر
َس��داده��ا ال��ن��ع��ي��ِم َس��َع��ة ف��ي وأت��ي��ُت ب��ت��ك��رٍُّم م��ع��ي��ش��ت��ي ع��ي��ب ف��س��ت��رُت
أْزداده��ا ل��ك��ي واح��دٍة ِع��ل��م ع��ن واح��ًدا أُس��اِئ��ُل م��ا ح��ت��ى وع��ل��م��ُت
وزاَده��ا ع��ل��ي��ه ن��ع��م��ت��ه وأت��مَّ ودَّع��تُ��ه ام��رٍئ ع��ل��ى اإلل��ُه ص��لَّ��ى
ف��ج��اَده��ا15 األح��صِّ ُخ��ن��اص��رَة ف��س��ق��ى أن��واُؤه تَ��ت��اب��ع��ْت ال��رب��ي��ُع وإذا
وب��الَده��ا أن��ي��َس��ه��ا أغ��اث غ��ي��ثً��ا أله��ل��ه��ا ف��ك��ان ب��ه��ا ال��ول��ي��ُد ن��زل
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ف��ق��اَده��ا إل��ي��ه خ��زاِئ��م��ه��ا أل��ق��ْت ك��لَّ��ه��ا ال��ب��ريَّ��ة أنَّ تَ��رى أَوال
وَرش��اَده��ا16 إص��الح��ه��ا ��ٍة أمَّ م��ن ك��ه��ا والَّ إذ ال��ل��ه أراد ول��ق��د
ف��س��اده��ا17 يُ��ري��د م��ن ع��ن��ه��ا ونَ��ف��ي��َت ف��أق��ب��ل��ْت ال��م��س��ل��م��ي��ن أرض وع��م��رَت
ونِ��ج��اِده��ا غ��وِره��ا أق��اص��َي ب��ل��غ��ْت ُم��ص��ي��ب��ًة ال��ع��دو ب��ل��د ف��ي وأص��ب��َت
أراَده��ا ك��ان ال��ُخ��ل��ف��اء م��ن أح��ٌد ِم��ثْ��َل��ه ت��ن��اول م��ا ون��ص��ًرا ظ��ف��ًرا
وتِ��الَده��ا18 ِط��ْرَف��ه��ا ال��م��ك��ارم َج��َم��َع وج��دتَ��ه ال��ث��ن��اء ل��ه نَ��َش��ْرت وإذا
َوس��اَده��ا ال��ُم��ْع��ِض��الِت ُق��ري��َش وك��ف��ى َس��م��اح��ًة ال��ول��ي��ُد ال��َم��س��اِم��ي��َح غ��ل��ب
َع��ت��اده��ا19 ل��ل��ُح��روب وي��ج��م��ُع َق��ْس��ًرا َع��نْ��وًة األَِع��زَّة أس��الُب ت��أت��ي��ه
ف��اق��ت��اَده��ا أه��ِل��ه��ا ج��م��اع��ة س��اَم��ى تَ��ض��رَّم��ْت ال��ع��دوِّ ن��ار رأى وإذا
أط��َواده��ا20 ��ح��ى ال��ضُّ اح��ت��م��ل ك��ال��ح��ّرة وًع��ى ذي ال��رَّواب��ي ت��ب��دو ب��َع��َرْم��َرٍم
ِزن��اَده��ا ب��راح��ت��ي��ك ق��دح��َت ن��اٌر وأُوِق��َدْت ل��ل��ح��روب ن��اًرا أط��ف��أَت
��اَده��ا ُح��سَّ ش��دي��ده��ا َح��رُّ وأص��اب ال��ُه��دى يَ��بْ��غ��ي ل��م��ن بَ��ص��ي��َرتُ��ه��ا ف��ب��دْت
ف��أع��اَده��ا م��ث��لُ��ه��ا ال��غ��د ل��ه ع��رض��ْت ن��اِئ��ٍل ب��ن��ف��ح��ِة ي��وًم��ا غ��َدا وإذا
ج��ي��اَده��ا21 ي��ق��وُد ال��ج��ال��ي ف��ال��س��اب��ق غ��اي��ًة ت��ب��ادر خ��ي��ٌل ع��دت وإذا

أنه عدي عن بلغه قد وكان ، ُكثريِّ وعنده الوليد أنشدها َعِديٍّا أن ويروى القصيدة. تمت
وهلك، حمد الشام ُقرُّ أصابه إذا مقرور، حجازي شعر هذا ويقول: شعره، عىل يطعن

قوله: عىل عدي أتى فلما

وِس��ن��اَده��ا م��ي��َل��َه��ا أق��وِّم ح��ت��ى ب��ي��ن��ه��ا أج��م��ُع ب��ّت ق��د وق��ص��ي��دٍة

سناد، وال بميل فيها تأِت لم عامًلا، أو فصيًحا أو مطبوًعا كنت لو كثري: له قال
أنشد: ثم تقومها. أن إىل فتحتاج

ُم��ن��آَده��ا ِث��ق��اُف��ه يُ��ق��ي��َم ح��ت��ى َق��ن��اِت��ه ُك��ع��وب ف��ي ��ِف ال��م��ث��قِّ نَ��َظ��َر

ال مستقيمة تكون وألن عوجاء، عادت عليها تطاولت إذا األيام أن جرم ال كثري: فقال
أنشد: ثم لها. أجود ثقاف إىل تحتاج
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أزداَده��ا ل��ك��ي واح��دٍة ع��ل��م ع��ن واِح��ًدا أُس��اِئ��ُل م��ا ح��ت��ى وع��ل��م��ُت

صغار عن يسألك بأن املؤمنني أمري فليمتحنك الحرام، البيت وربِّ كذبت كثري: فقال
هذا تظن حيث اآلن منك أحمق قط كنَت وما جهلك، يتبني حتى كبارها دون األمور

نطق. ما حتى الرِّقاع بن عدي وُقطع حرض، وَمْن الوليد فضحك بنفسك.
رأيته فإذا أراه، أن فأحببت أحد يل ذُكر ما قال: أنه م املنجِّ بن محمد عن وروي

لقوله: الرِّقاع، بن عدي إال بصفعه؛ أمرت
به مر فكلما العلوم أصناف عليه أعرض فكنت البيت. … أسائل ما حتى وعلمت

بصفعه. أمرت يحسنه، وال يشء،

هوامش

علينا. تحنو غصونه تظل ويروى: (1)
الوالدات. ويروى: (2)
وأسقانا. ويروى: (3)

بعضها: ويف حميدة، بعضها: ويف حمدة، التواريخ: بعض يف اسمها ورد (4)
حمدونة.

يف والرواية عرفها، حتى لروسها أخرى بعد مرة إليها النظر أعاد اعتادها: (5)
األثر. وهو بلد جمع واألبالد: درس. بدل شمل واللسان: األغاني

وأشعل. جمًرا بدل: أشعل، حمراء و: روايس، بدل: رواكد، األغاني: رواية (6)
والجماد: السنة، يف واحدة مرة إال مطر يصيبها ال التي املرتفعة األرض البعل: (7)

فيها. يشء وال مطر يصبها لم التي اليابسة
األغاني: رواية (8)

أوت��اده��ا ب��ه ض��رب��ت ق��د ك��ال��ري��م ط��ف��ل��ة ال��ع��وارض واض��ح��ة ول��رب

فقتله. بسهم رماه وأقصده: املتلهي، به املشغول بالصبا: املعلل (9)
اإلناث. يف يكون ما وأكثر الرتب، وهو بالكرس، ِرئد جمع األرءاد: (10)

القرن. الروق: (11)
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يف ضبط وقد األرض، من املطمنئ والهرب: نباتها. تكرم واملراد: تجمع، تسق: (12)
العكس. والصواب بالرفع، وروادها بالنصب نبتها العرب: لسان

مصدر. األصل يف ألنه واملؤنث؛ املذكر فيه يستوي الخليل، بالضم: الُخلة (13)
ه. غريَّ الحه: (14)

األحص. كورة قصبة وهي حلب، أعمال من بليدة خنارصة: (15)
هللا. أراد ولقد واألغاني: الفريد العقد رواية (16)

ونفيت. بدل: وكففت، األغاني: رواية (17)
األصيل. القديم والتالد: املستفاد. املال والطارف: والطريف الطرف (18)

الفريد: العقد ورواية واألهبة، العدة بالفتح: الَعتاد (19)

ع��ت��اده��ا ل��ل��ح��روب وي��ج��م��ع غ��ص��بً��ا ع��ن��وة إال األس��الب ت��أت��ه ل��م

أن واملعنى: الغليظة. الصلبة األرض بالفتح: والَحرة الجلبة، باملهملة: الوعى (20)
وعظمت. طالت قد أنها رأى الناظر رآها فإن جبالها، رفع الضحى يف يكون الذي اآلل

غاية. يبادر خيًال عدت وإذا األصل: يف (21)
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تسبيح عىل أتوفر أن عىل واجتهدُت مئة، أربع سنة منذ مسكني لزمُت العالء: أبو قال
الحسن أبو الشيُخ نسَخها وتوىل أشياء، فأمليُت ذلك، غري إىل أضطر أن إىل وتحميده، هللا
وأيادي جمة حقوًقا بذلك فألزمني معونته، هللا أحسَن هاشم، أبي بن هللا عبد بن عيل
ويكفيه الجزاء، له يُحسن وهللا ثمنه، صنع ا عمَّ يأخذ ولم زمنه، يفَّ أفنى ألنه بيضاء؛

انتهى. واألرزاء. الزمن حوادث
فيما واعتمدنا املطالع! عىل تسهيًال املعجم، حروف عىل الكتب هذه أسماء رتبنا وقد
هللا عبد بن ملصطفى الظنون» و«كشف لياقوت، األريب» «إرشاد يف ما عىل منها ذكرناه
عليه وقفنا ما عىل وتكلمنا واألخبار. الرتاجم كتب من وغريهما چلبي، بكاتب الشهري

املخترص: هذا له يتسع بما منها

الظنون. كشف وصاحب ياقوت، ذكرها رسالة العصفورين: أدب (١)
مئة يف ويقع بيت، آالف عرشة نحو به املنظوم، يف كتاب واستغفري: استغفر (٢)

الكشف. صاحب وأهمله ياقوت، ذكره كراسة. وعرشين
املتوىف اجي للزجَّ النحو يف الجمل بكتاب يتعلق أجزاء، ثالثة يف الصديق: إسعاف (٣)

الكشف. وصاحب ياقوت، ذكره .٣٣٩ سنة
الفصول كتابه: يف اللغز من جاء ما تفسري عىل قرصه لطيف، كتاب الغايات: إقليد (٤)

الكشف. وصاحب ياقوت، ذكره والغايات.
يُكمله. ولم كراسة مئة هو الكشف: صاحبه وقال ياقوت، يذكره لم األمايل: (٥)

ويسمى الكتب، يف الكاف حرف الكشفيف وصاحب ياقوت ذكره والغصون: األيك (٦)
وإضافتها. إفرادها حال يف للهمزة حالة عرشة إحدى عىل بناه ألنه والردف؛ بالهمزة أيًضا
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بالحركات سمائه سماءه سماؤه بالتنوين، سماء والخفض، والنصب بالرفع سماء مثاله:
للمؤنث، اإلضافة مع بها سمائها سماءها سماؤها املذكر، للضمري اإلضافة مع الثالث
حروف يف عرشة اإلحدى رضبت فإذا ومالءة. عباءة مثل: ساكنة هاء بعدها همزة ثم
يف مستوفاة وهي وثمانية، فصل مئة ثالث ذلك من خرج والعرشين، الثمانية املعجم
وذم العظات عىل ومبناه األلف. ذكر بعد األربعة األرداف أيًضا فيه وذكر الكتاب. هذا
وقال ياقوت. ذكر كما جزءًا وتسعني اثنني يف تقع كراسة، ومئتا ألف ومقداره الدنيا.
والردف، بالهمزة املعروف وهو والغصون، األيك سماه كتابًا له أن بلغني خلكان: ابن
أعلم ال فقال: املئة، بعد األول املجلد عىل وقف من يل وحكى األدب؛ يف جزء، املئة يقارب

املجلد. هذا بعد يعوزه كان ما
كشف يف يذكر ولم ياقوت، ذكره النابح». «زجر بكتاب يتعلق الزجر: بحر (٧)

الظنون.
حرفه بعد يجيء ما فمنها فصوله، وتختلف خاصة، النساء عظات يف الحرة: تاج (٨)
ما ومنه ونحوها، وتسائي وتشائي شائي كقوله: التأنيث، ياء الروي ثبات يثبت الذي
ترغبني مثل: تفعلني، عىل يجيء ما ومنها وكالمك، غالمك نحو الكاف، عىل مبني هو
وكشف ياقوت يف كما كراسة، مئة أربع يف ويقع كثرية، الكتاب هذا وأنواع وتذهبني.

الظنون.
مختلف كتاب هو ياقوت: وقال الظنون، كشف صاحب يذكره لم اآلي: تضمني (٩)
يف يقال أن مثل ألف، املعتمد الحرف وقبل املعجم، حروف عىل طائفة فمنه الفصول؛
فصول ومنه الحروف. آخر إىل هذا عىل ثم وعباب. ثياب الباء: ويف ونساء، بناء الهمزة:
الكتاب من بآية الكالم انقضاء بعد يأتي أن والغرض ذلك. وغري فاعلون وعىل فاعلني عىل
سأله األمراء بعض أن تأليفه يف والسبب قال: بآيتني. يجيء وربما آية، بعض أو العزيز
هللا، تقوى عىل والحث العظات، غري يف شيئًا يؤلف أن يؤثر ولم برسمه، كتابًا يؤلف أن

كراسة. مئة أربع يف ويقع الكتاب، هذا فأمىل
ياقوت، ذكره واحد. جزء يف اجي، للزجَّ الجمل بكتاب يتصل مما الجليس: تعليق (١٠)

الكشف. يف يذكر ولم
ياقوت، ذكره الفصيح. خطبة كتابه غريب فيه فرسَّ الفصيح: خطبة تفسري (١١)

الكشف. وصاحب
الكشف. يف يُذكر ولم ياقوت ذكره جزء. يف والردف: الهمزة تفسري (١٢)
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التي عرش الخمسة األوزان به يعم معنى عىل منظوم شعر فيه األوزان: جامع (١٣)
ومقداره بيت، آالف تسعة به رضب، كل قوايف ويذكر رضوبها، بجميع الخليل، ذكرها

الكشف. وصاحب ياقوت ذكرت أجزاء. ثالثة يف كراسة ستون
الحلبي». «الحيل لعله مصححه: وكتب ياقوت، نسخة يف ورد هكذا والحلبي: الجيل (١٤)
ولم كراسة. وعرشون واحد، مجلد الحيل، بابن يُعرف حلب، أهل من له صديق فيه سأله

الظنون. كشف يف يذكر
وذكره والكشف، ياقوت يف كما كراسات، خمس النحو. مخترصيف النافع: الحقري (١٥)

الوعاة. بغية يف السيوطي
الرسائل من كانت سواء الغريب، من رسائله تضمنته ما تفسري يف الرسائل: خادم (١٦)
إليه يحتاج ما إال فيه يذكر ولم دونها. ما أو ونحوهما، واملالئكة كالغفران الطوال،

الرسائل. خادمة الظنون: كشف صاحب وسماه األدب، يف املبتدئون
يف كما كراسة، عرشة خمس يف الفصيح أبواب عن فيه تكلم الفصيح: خطبة (١٧)

ذكره. مىض وقد غريبه، تفسري وله والكشف، ياقوت
والكشف. ياقوت يف كما كراسات، عرش يف ألسنتها عىل فيه تكلم الخيل: ُخطب (١٨)
الوسم هذا ومعنى الخمر، ذم يف لطيف كتاب هو ياقوت: قال الراح: خماسية (١٩)
مضمومات، سجعات خمس حركته تمكن حرف لكل فذكر املعجم، حروف عىل بني أنه
كراسات. عرش مقداره يكون موقوفات. وخمًسا مكسورات، وخمًسا مفتوحات، وخمًسا

الحاء. حرف يف فذكره الراح، بحماسة الظنون كشف صاحب عىل اسمه وتصحف
ياقوت. ذكره السبعة: األيام دعاء (٢٠)

أيًضا. ذكره ساعة: دعاء (٢١)
أيًضا. ذكره الخيل: وحرز دعاء (٢٢)

منها وسنذكر ونحوهما، والسنديَّة كالغفران أقسام ثالثة وهي الرسائل: ديوان (٢٣)
ومنها امَلِنيح. ورسالة اإلغريضية، كالرسالة تلك، دون ما ومنها اسمه. عىل وقفنا ما
إنها الظنون: كشف وصاحب ياقوت قال املكاتبة. يف العادة به تجري ما كنحو قصار
وأكسفورد، بريوت يف الرسائل هذه من قسم طبع وقد كراسة. مئة ثمان يف جمعيها تقع
عمران أبي ابن وبني بينه جرت مكاتبات إحداهما يف مخطوطتان نسختان منها وعندي
رشح أنه مىض وقد األريب، إرشاد يف ياقوت لخصها التي وهي بمرص، الدعاة داعي

الرسائل. خادم كتابه: يف رسائله
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شعر غريب يف مخترص إنه ياقوت: وقال الكشف، صاحب ذكره حبيب: ذكرى (٢٤)
وقال أجزاء. أربعة يف كراسة ستون مقداره الكتاب. من له صديق فيه سأله تمام، أبي
رشح مقدمة ويف حبيب. ذكرى وسماه: ورشحه تمام أبي ديوان اخترص إنه خلكان: ابن
شعر من املشكلة األبيات الكتاب هذا يف ذكر إنما العالء أبا أن للتربيزي تمام أبي ديوان
لم ألنه أغلق؛ إنما تمام أبي شعر أن عنه نقلها التي فوائده ومن متفرقة. تمام أبي
بالحركة، الحركة فبدلوا الناسخني، من والجهلة الرواة، من َعَفُة الضَّ فتناقلته عنه، يؤثر
التصحيف، بسوء األحرف وا وغريَّ وتُُغلَِّس، أْدَراٍص1 أم يف َجنَْوُه بما الناظر وأوقعوا
يف الفطَن يُنِْشُب والكرسة، الفتحة إىل الضمة تغيري ألن عشواء؛ يف خابًطا الفهم فغادروا
بالدة به ويقرن إلباس، عنه فيحدث الذال، إىل والدال الخاء، إىل الحاء نقل فأما ِحبالة؛

وإشكاس.
فقط. ياقوت ذكره يلزم. ال ما لزوم تفسري يف أجزاء ثالثة الراحلة: (٢٥)

كما كراسة، مئة نحو الغريب، من يلزم ال ما لزوم يف ما فيه يرشح اللزوم: راحة (٢٦)
والكشف. ياقوت يف

ياقوت. ذكرها كذا الحضية: الرسالة (٢٧)
ياقوت. يذكرها ولم الكشف صاحب ذكرها الزعفرانية: الرسالة (٢٨)

والكشف. ياقوت يف ذكرت السندية: الرسالة (٢٩)
بالفاء، الفرض ياقوت: نسخة ويف الظنون، كشف يف هكذا العروض: رسالة (٣٠)

بالقاف. القريض أو الَقْرُض ولعله
أو املالئكة رسالة كانت إن أدري وال ياقوت، ذكرها املوت: مَلك لسان عىل رسالة (٣١)

غريها.
عىل جوابًا القارح، بابن املعرف الحلبي منصور بن لعيل كتبها الغفران: رسالة (٣٢)
الوزير ويتنقص الزنادقة، عىل فيها وينحي لقائه، إىل شوقه بها يذكر له أرسلها رسالة
اللغة من شتى فنونًا نها وضمَّ الغفران، برسالة فأجابه العالء. أبي صديق املغربي
إليها، النفوس ق يَُشوِّ وصًفا فوصفها الجنة، إىل فاستطرد غريبًا، نحًوا فيها ونَحا واألدب،
هذه طبعت وقد النفس. تسأمها ال بطريقة وأهوالها النار وذكر نعيمها، يف ويرغبها
الخديوية الكتب وبدار مخطوطتان، نسختان منها وعندي ،١٣٢٥ سنة بمرص الرسالة
العظمى الُقْسطنطينية ويف — هللا رحمه — الشنقيطي األستاذ كتب من نسخة بالقاهرة
ظفرت حتى املذكورة، القارح ابن لرسالة شوق يف وكنت الكربييل. خزانة يف أخرى نسخة

يل. وقع نفيس مجموع يف بها
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الفضل أبو وقال اسمها، ذكر عىل الكشف وصاحب ياقوت اقترص املالئكة: رسالة (٣٣)
رسالة النوابغ»: الكلم رشح يف البوالغ، «الحكم كتاب يف الصاحبي املوفق بن املؤيد
الطلبة، بعض إليه ألقاها ترصيفية مسائل جواب عىل املعري العالء أبو ألَّفها املالئكة،
وأسلوبُه قلت: انتهى. األنيقة. الفوائد عىل املشتمل الظريف الطريق بهذا عنها فأجاب
والرصفية، النحوية باملسائل عهده وبُعد سنه، بكرب للسائل معتذًرا افتتحها غريب، فيها
ملك أصل فأقول: املوت، َمَلك أداِفع «أَفُرتاني فقال: الجواب يف بدأ ثم املوت. من وقربه
العرب، كالم من بشواهد وأتى املَلك، مع مناقشته يف البحث هذا فساق إلخ». … مألك
وما عبيدة، وأبو ربيعة أبي ابن َمن املَلك: «فيقول فقال: آخر، بحث إىل انتقل أن إىل
فأمهلني فأقول: وراءك، فاخسأ وإال سعيد، فأنت صالح عمل لك كان إن األباطيل؟ هذه
إىل انتقل ثم إلخ». … زائدة فيه الهمزة أن عىل الدليل وأقيم عزرائيل، بوزن أخربك حتى
السياق هذا يف األسئلة عن اإلجابة أتم حتى وهكذا اسميهما، عن فباحثهما ونكري، ناكر
األزهرية الكتب وبدار مجموع، ضمن مخطوطة نسخة الرسالة هذه من وعندي العجيب.

النحوية. والنظائر األشباه كتابه يف بتمامها السيوطي أوردها وقد أخرى، بالقاهرة
الكشف. وصاحب ياقوت ذكرها غريه. لسان عىل كتبها التي وهي املعونة: رسائل (٣٤)

ياقوت. ذكره كراسة. ثالثني نحو الراموز: رسل (٣٥)
مصطنع لألمري ألَّفه الرياشية، الحماسة من مواضع رشح يف املصطنعي: الرياش (٣٦)
يخرج أن وسأله الحماسة، هذه من نسخة إليه أنفذ وكان عيل، بن كليب غالب أبي الدولة
فصنع ذلك، عن الحوايش تضيق أن فخيش رياش، أبو يذكره لم مما شيئًا حواشيها عىل

والكشف. ياقوت يف ذكر كراسة. أربعني يف الكتاب هذا
من أبيات عىل تكلم الُجهال بعض أن وذلك يلزم، ال ما بلزوم يتعلق النابح: زجر (٣٧)
فأنشأه بإنشائه، أصدقاؤه العالء أبا فألزم واألذيَّة، ر الترشُّ بها يريد يلزم، ال ما لزوم
وله الكشف. وصاحب ياقوت ذكره واحد. جزء يف كراسة أربعون مقداره كاره. وهو

ِذْكره. مىض وقد الزجر» «بحر ياقوت نسخة يف اسمه ورد بهذا يتعلق كتاب
اللغز. من فيه وما والغايات، الفصول كتابه غريب تفسري يف أنشأه السادن: (٣٨)

الكشف. وصاحب ياقوت ذكره كراسة. عرشون مقداره
يف سجعات عرش املعجم حروف من حرف كل عىل موضوع العرش: السجعات (٣٩)

الكشف. وصاحب ياقوت ذكره املواعظ.
أن سأله الرؤساء بعض وكان أربع، حمائم لسان عىل فيه تكلم الحمائم: سجع (٤٠)
الحمامة لسان عىل يقوله ما وجعل الكتاب، هذا فأنشأ فيه، يذكره تصنيًفا له يصنف
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ياقوت يف ذُِكَر أجزاء. أربعة يف كراسة، ثالثون مقداره الزهد. عىل والحث العظة يف
والكشف.

سأله الوالة. من وغريهم والوزراء امللوك مخاطبات عىل يشتمل السلطاني: السجع (٤١)
أن فطلب الكتابة، يف قدم له يكن ولم طبقته، وارتفعت السلطان، خدم َمْن بعض فيه
فألَّف باألدب. خربته لقلة يريد بما يشعر وال آخره، إىل أوله من مسجوع كتاب له يُنَْشأ
كراسة. ثمانون إنه الكشف: صاحب وقال أجزاء، أربعة يف ياقوت: قال الكتاب. هذا له

الكشف. وصاحب ياقوت ذكره كراسة. ثالثني يف جزء الفقيه: سجع (٤٢)
أمور عىل به يستعني مسافر، تاجر لرجل عمله لطيف، كتاب املضطرين: سجع (٤٣)

الكشف. وصاحب ياقوت ذكره دنياه،
يف شعره ضمنه بيت، آالف ثالثة من أكثر عىل يشتمل ديوان وهو الزند: سقط (٤٤)
قال به. األول شعره فشبَّه الزَّنْد، من تخرج نار أول السقط ألن بذلك وسماه صباه.
تصانيفه، من وشيئًا اللغة، كتب من كثريًا عليه قرأت العالء، أبا حرضُت ملا التربيزي:
بعد الكلمة يغري وكان الزَّنْد، بسقط امللقب صباه، يف شعره عليه يُقرأ أن يكره فرأيته
الديوان: هذا سماع من وامتناعه تأبِّيه، عن معتِذًرا ويقول عليه، قرئت إذا منه الكلمة
كتبه. من بغريه االشتغال عىل يحثني وكان أسمعه. أن أشتهي فال فيه، نفيس مدحُت
وهو السقط» «ضوء سماه نفسه العالء ألبي رشح أولها رشوح، الديوان ولهذا انتهى.
تفسري يف واقترص الغريبة، اللغة وذََكر مشكالته، وأْوَضَح التربيزي، عنه نقله واٍف، غري
فأصلحه النحوي، ظاهر بن يوسف يعقوب أبو تناوله ثم منه. بد ال ما عىل املعاني
الديوان هذا رشح ومن مؤلفه. اسم من ُغْفًال بمرص وطبع «التنوير»، وسماه: فيه، وزاد
محمد بن حسني بن قاسم الفضل أبي الدين ملجد السقط» و«رضام الرازي، الفخر رشح
رفاعة آل خزانة يف منه نسخة عىل وقفت النحوي، األفاضل بصدر املشهور الخوارزمي
يد السِّ ابن ورشح البارزي، البن و«العمدة» اإلخسيكتي، رشاد ألبي و«الزوائد» بالقاهرة.
عىل رشح به فإذا قديمة، نسخة من أوراق منه يل وقعت الوجود، عزيز وهو البََطْليَْويس
مواضع عىل العربي بن بكر أبو انتقد وقد واللزوميات. الزند سقط من ممزوج ديوان
الدين تاج وللشيخ عندي، وهي عليها وقفُت لطيفة، رسالة يف يد السِّ ابن عليه فرد منه،

مطلعها: الديوان هذا من المية قصيدة عىل رشح الرحمن عبد بن
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ف��اع��ل أن��ا م��ا ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي أال

مجموع. يف عندي وهو العال». أبي المية رشح يف العال، «مراقي سماه:
جزءان، وهو الخطبة». «سيف ياقوت ويف الكشف، يف هكذا الخطيب: سيف (٤٥)
واالستسقاء والكسوف والخسوف والعيدين للجمع خطب فيه الّسنة، خطب عىل يشتمل
الهمزة، عمادها خطب فيها املعجم، حروف من حروف عىل مؤلفة وهي النكاح، وعقد
النون، وعىل امليم، وعىل الالم، وعىل الراء، وعىل الدال، عىل وخطب الباء، عىل بنيت وخطب
أن ينبغي الجماعات يف املقول الكالم ألن مجراهما؛ يجري وما والخاء الجيم وتركت
املتظاهرين من رجل فيه سأله وكان كراسة، أربعون مقداره سهًال. َسْجَسًجا2 يكون

بالديانة.
مقداره الكشف. صاحب وذكره ياقوت، يذكره لم اإلغريضية: الرسالة رشح (٤٦)
أواخر علماء من الحيدري، هللا صبغة بن الفصيح إبراهيم وللشيخ كراسة. عرشون
ألفه واألدبية، الحكمية النوادر سماه: اإلغريضية، الرسالة عىل رشح عرش، الثالث القرن
مخطوطة نسخة منه وتوجد مرص، وايل عيل محمد بن إبراهيم بن باشا مصطفى برسم

بالقاهرة. الخديوية الكتب بدار
ياقوت يف كما يتمه. ولم كراسة، خمسني يف النحو، يف سيبويه: كتاب رشح (٤٧)

الوعاة. وبغية والكشف
بدمشق، مقيًما كان الذي الدرزي لنشتكني عمله ياقوت: قال السيف. رشف (٤٨)
عىل جزاءه فأراد عنه، املسألة ويخفي بالسالم، العالء أبي إىل يوجه كان أنه فيه والسبب
ألمري عمله كراسة عرشون السلف «رشف الظنون: كشف ويف جزءين. يف وهو فعل. ما

الجيوش».
كراسة، أربعون مقداره وبغل. فرس لسان عىل فيه يتكلم والشاحج: الصاهل (٤٩)
روميٍّا. وكان املرصيني، قبل من حلب وايل الدولة بعزيز امللقب فاتك شجاع ألبي صنفه
رواية ص١٥٤ ج٢ املقريزي خطط ويف الرسائل. يف الكشف وصاحب ياقوت، ذكره

إلخ. … القرص وادي زر للبيتني: والشاحج، الصاهل يف العالء أبو رواها
صوته. وُشحاُجُه: وَشحيجه، البغل؛ والشاحج:

ذكره كراسة. عرشون مقداره الزَّنْد، سقط ديوانه غريب فيه فرس السقط: ضوء (٥٠)
الزند، سقط من الدرعيَّات بعضهم َفَصل وقد خلكان. وابن الكشف وصاحب ياقوت

له. يُتَنَبَّه أن ينبغي خطأ وهو السقط، ضوء وسماها: بريوت، يف حدة عىل وطبعها
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يف يذكر ولم ياقوت، ذكره طاهر. بأبي يُعَرف لرجل أنشأه الطاهري: الطَّلُّ (٥١)
الكشف.

ياقوت ذكره النحو. يف بالعضدي املعروف بالكتاب يتصل العضدي: ظهري (٥٢)
والسيوطي. الكشف وصاحب

ورشحه، البحرتي شعر فيه اخترص أنه خلكان ابن عبارة من يؤخذ الوليد: عبث (٥٣)
ياقوت: وقال البحرتي. أغاليط يتضمن إنه غريه: وقال قال. ما عىل يدل ال الكتاب واسم
بها، ليُقابََل نسخة أنفذ الرؤساء بعض أن إنشائه سبب وكان البحرتي، بشعر يتصل إنه
أقول: كراسة. عرشين يف واحد جزء وهو عليه. ذلك ليعرض الغلط من جرى ما فأثبت
أبو يذكره الذي والخطأ ياقوت، قال كما فوجدتها الكتاب، هذا من نسخة يل وقعت قد
بعبث سماه ولهذا نفسه. الناظم من وتارة إليه، املرسلة النسخة من يكون تارة العالء
لعب قال: فكأنه الصبي، أيًضا: والوليد الوليد. اسمه البحرتي ألن باسمه؛ تورية الوليد
قوافيها، باعتبار املعجم حروف عىل لها تعرض التي األبيات فيه ورتب وخلطه. الصبي

فرس: وصف يف البحرتي بيت يف كقوله وآراء؛ فوائد فيه وله

ب��َم��ْوَك��ل4 ل��ل��تُّ��بَّ��َع��يْ��ِن وج��دوده ب��ف��ارس ل��ل��رُّْس��تَ��ْم��ِي��ن3 أخ��وال��ه

أشبه؛ والجمع بالتثنية، ويروى التُّبَِّعنَي، وكذلك الجمع عىل الرُّْستَِمنَي يروى قال:
كثرية مللوك والجدود األخوال تكون فأَْن جدوده. قال وكذلك فَجَمع، أخواله، قال: ألنه
أن حه رجَّ ما ترجيح يف أيًضا يقال وقد قلت: كالمه. انتهى مللكنِي. تكون أن من أشبه
مخصوصني اثنني عن يسمع لم ألنه بالذكر؛ اليمن تبابعة من اثنني لتخصيص وجه ال
يف يقال فيهما يقال وما التُّبَّعان، ذكر إذا األذهان، إليهما ترصف بشهرة امتاَزا منهم

الصواب. إىل وأقرب أرجح الجمع فرواية الرستمني،
عليه. يتكلم ولم ياقوت، ذكره السور: عظات (٥٤)

يف الكاف حرف يف الكشف صاحب وذكره ياقوت، يذكره لم والزهد: العظة (٥٥)
كراسة. وعرشون مئة وقال: الكتب،

عيل بن محمد الفتح ألبي عمله اجي، الزَّجَّ بكتاب يتصل ياقوت: قال الُجَمل، عون (٥٦)
الزجاجي ُجَمل لشواهد رشح أنه الظنون كشف ويف أْمَاله. يشء آخر وهو هاشم، أبي بن

للسيوطي. الوعاة بغية يف وكذلك يتم، لم
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الفصول غري إنه فقال: الكشف صاحب وذكره ياقوت، يذكره لم الفصول: (٥٧)
كراسة. مئة أربع وهو والغايات،

الكريم، القرآن به عارض أنه َشاِنئُوه زعم الذي الكتاب هو والغايات: الفصول (٥٨)
عند الزعم هذا يف القول وسنُشبع واآليات، السور معارضة يف والغايات الفصول وسماه
القوايف؛ بالغايات واملراد ونصائح، عظات إال الكتاب هذا يف وليس معتقده. عىل الكالم
ألن األلف؛ خال ما املعجم حروف عىل موضوع وهو منتهاه، أي البيت غاية القافية ألن
بني يجمع أن املحال ومن ألف، فيها املعتمد الحرف قبل ما يكون أن عىل مبنية فواصله
والرساب الرشاب وكذلك والكساء، العطاء مثل ألف، وقبلها الهمزة تجيء ولكن ألفني.
تجيء بل اإلعراب، مستوية عليها املبني حروفه وليست الرتتيب، هذا عىل ثم الباء، يف
وأتمه بغداد إىل رحلته قبل فيه بدأ إنه وقيل: واحد. نسق عىل يجيء ما وفيها مختلفة،
بهذا ويتعلق الكشف. وصاحب ياقوت ذكره كراسة. مئة ومقداره املعرة، إىل عوده بعد

ذكرهما. مر وقد والسادن، الغايات، إقليد الكتاب:
فضائله، بعض ضمنه وجهه. هللا كرم طالب، أبي بن عيل املؤمنني أمري فضائل (٥٩)

فقط. ياقوت ذكره
.٣٣٨ سنة املتوىف النحاس جعفر ألبي النحو يف الكايف بكتاب يتصل الحق: قايض (٦٠)

والكشف. ياقوت يف ذكر
نسخة من وسقط الكتب، يف الكاف حرف يف الكشف صاحب ذكره القائف: (٦١)
كتابًا له أن عىل داللة القائف بمنار املسمى كتابه عىل كالمه يف أن إال املطبوعة، ياقوت

االسم. بهذا
األمراء تاج ابن الدولة عزيز لألمري صنََّفه املتنبي. شعر رشح يف العزيزي، الالمع (٦٢)
الكشف وصاحب ياقوت ذكره كراسة. وعرشون مئة مقداره ثمال، بن ثابت الدوام أبي

.«١٨٢٥» رقمها بالقسطنطينية يل له ال بخزانة نسخة ومنه وغريهم، خلكان وابن
حرف كل يذكر املعجم، حروف عىل مرتب كبري ديوان هو يلزم: ال ما لزوم (٦٣)
يلتزم أنه يلزم، ال ما لزوم ومعنى والسكون. والكرسة والفتحة الضمة األربعة: بوجوهه
تمجيد هو ما فيه ذكر إنه خطبته: يف قال بالنظم. ُمِخالٍّ يكن لم ُغريِّ إذا حرًفا الروي قبل
فإن الدنيا؛ من تحذير أو للغافلني، وتنبيه للناسني، تذكري أو التمجيد، عن رشف الذي هلل
فيها، تكلموا التي كتبه أحد وهو املني. من عريٌّ قول إليه جاوز الذي فإن املشرتط، جاوز
وبمرص ١٣٠٣ سنة بالهند ُطبع وشعره. معتقده عىل الكالم عند فيه القول وسنفصل
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النابليس، الفحماوي أحمد الشيخ الفاضل األديب وكان ميالدية. ١٨٩١–١٨٩٥ سنة
الصحة، فيها يتحرى الكتاب، هذا من نسخ بكتابة مشتِهًرا تعاىل، هللا رحمه مرص نزيل
اقتنائها يف فيتنافس مرصيٍّا، ديناًرا بعرشين النسخة يبيع ثم املفيدة، بالحوايش ويطرزها
له، مخترص من مخطوطة نسخة يل ووقعت نسختان. منها وعندي مرصورساتها، أعيان
قافية أثناء من فيها ما ويبتدئ أولها، من أوراًقا تنقص يلزم، ال ما لزوم مختار اسمه:
سماه: عليه رشح العالء وألبي مؤلفها. اسم عىل أقف لم أولها ولذهاب املضمومة، الباء
باللزوميات، تتعلق وكلها والراحلة. الزجر، وبحر النابح، زجر أيًضا: وله اللزوم، راحة

ذكرها. مىض وقد
ولم العالء، ألبي الظنون: كشف صاحب وقال ياقوت، يذكره لم األرسار: مبهج (٦٤)

لغريه. أنه عىل يدل الكتاب واسم املعري، يقل
الوعاة. بغية يف والسيوطي ياقوت ذكره العروض. يف النظم: مثقال (٦٥)

ياقوت. ذكره القوايف. يف األنصار، مجد (٦٦)
الفتح أبا يكنى لرجل صنَّفه سعدان، بن محمد بكتاب يتصل الفتحي: املخترص (٦٧)
من العالء أبو ألفه ما إثبات توىل الرجل هذا أبو وكان هاشم، أبي بن عيل بن محمد

ياقوت. ذكر كذا كثرية. وأيادي جمة، حقوًقا بذلك فألزمه كتبه، جميع
الالمع هو أنه إىل بعضهم ويذهب الكشف، صاحب يذكره لم أحمد: معجز (٦٨)
العالء أبا وأن غريه، أنه خلكان ابن عبارة من ويستفاد املتنبي. شعر رشح يف العزيزي
ومن الكتاب. هذا يف عليه أخذ وما رسقاته وذكر غريبه، عىل وتكلم املتنبي، ديوان اخترص
سماه البديع من لنوع استنباطه البديع، أصحاب عنه ونقلها فيه، ذكرها التي فوائده

املتنبي: قول عىل كالمه عند والعصيان» «الطاعة

راق��د وه��و ط��ي��ف��ه��ا ف��ي ال��ه��وى وي��ع��ص��ي ق��ادر وه��و ث��وب��ه��ا ع��ن ي��ًدا ي��ردُّ

الوزن عصاه وملا راقد، وبني بينه ليطابق مستيقظ وهو يقول أن أراد أنه فزعم
قادر بني املقلوب التجنيس فأطاعه وزيادة، مستيقظ معنى وفيه قادر، إىل عنه عدل
بأن اإلصبع أبي بن الدين زكي عليه ورد ومستيقظ. رافد بني املطابقة وعصته وراقد،
من وجلَّ انتهى. قادر. بدل ساهر وهو يقول: أن إلمكان ذلك، من يشء البيت يف ليس

النقد. هذا مثل من أبياتهم تسلم لم البديعيات، أصحاب من النوع بهذا أتى
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يل ووقعت الكشف، وصاحب ياقوت ذكره ونثر، نظم فيه مخترص السبيل: ملقى (٦٩)
من فقرات حرف كل يف يذكر املعجم، حروف عىل مرتبًا املواعظ يف فوجدته منه، نسخة
سوف شحيح، آدم ابن إن الحاء: حرف يف كقوله القافية؛ من بأبيات يتبعها ثم النثر،

التربيح. لهو ذلك إن الريح؛ بعقله يعصف صحيح، القوم من يمرض

ال��ص��ح��ي��ُح ال��س��ال��م س��ي��م��رض ال��ش��ح��ي��ح ال��م��م��س��ك أي��ه��ا ي��ا
ري��ُح ب��ال��ع��ق��ول ع��ص��ف��ْت ه��ل ب��ع��ق��ل ت��ن��ت��ف��ع ل��م ل��ك م��ا
��ري��ُح ال��ضَّ يُ��ح��ف��ر ف��ب��ع��ده س��رور ف��ي ال��ق��ص��ر ُش��يِّ��د إن
ط��ري��ُح ال��ه��وى ف��ي ج��س��ُم��ه َم��ْن ب��ال��م��ن��اي��ا ال��ه��ّم ويَ��ط��رح

عرش مقداره القائف، كتابه يف والغريب اللغز من جاء ما تفسري يف القائف: منار (٧٠)
ياقوت. ذكره كراريس.

األول الفصل أن االسم هذا ومعنى الكشف. وصاحب ياقوت ذكره الست: املواعظ (٧١)
يف والرابع جماعة، خطاب يف والثالث اثنني، خطاب يف والثاني رجل، خطاب يف منه
كراسة. عرشة خمس يف نسوة. يف والسادس امرأتني، خطاب يف والخامس امرأة، خطاب
ولم أجزاء، ثالثة يف إنه ياقوت: وقال الكشف، يف يذكر لم الجمهرة: شواهد نرش (٧٢)

يتم.
تظلم ياقوت: نسخة يف وجاء الكشف، صاحب ذكره كراريس، ستة السور: نظم (٧٣)

تحريف. ولعله الفوقية، باملثناة السور،
ولم الواعظ، برقعة لعله حه: ُمصحِّ وقال ياقوت، نسخة يف وهكذا الواعظ: وقعة (٧٤)

الظنون. كشف صاحب يذكره

ينسب العرصيني بعض ورأيت تتم. ولم بها بدأ والشعر العروض يف كتب ذلك سوى وله
األمراء أحد إىل يحمله وهو الدجلة، يف منه سقط أنه ويزعم الفصوص، اسمه كتابًا إليه

الشعراء: بعض فيه فقال ببغداد،

ي��غ��وص ث��ق��ي��ل ك��ل وه��ك��ذا ال��ف��ص��وص ك��ت��اب ال��ن��ه��ر ف��ي غ��اص ق��د
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بقوله: العالء أبو فأجابه

ال��ف��ص��وص ال��ب��ح��ار ق��ع��ر ف��ي ت��وج��د إن��م��ا م��ع��دن��ه إل��ى ع��اد

إىل الراحلني أحد البغدادي، اللغوي صاعد العالء ألبي الكتاب هذا أن والصواب
عامر أبي بن املنصور من استأذن أنه وسببها القصة. هذه له ووقعت ألفه، وبها األندلس،
يف بقرطبة أمالها التي القايل عيل أبي أمايل يفوق الزهراء، مدينة بجامع كتاب إمالء يف
ذلك، يف له فأذن القايل. أورده خربًا فيه يورد ال أن واشرتط الحكم، وابنه الرحمن عبد دولة
عندهم، صحيحة كلمة فيه تمرَّ فلم الوقت، أدباء تتبعه أكمله وملا الفصوص، كتاب فأمىل
امتحانه، املنصور فأراد عليه، جريئًا بالكذب متهًما صاعد وكان لديهم. ثبت خرب وال
وترجم الِقَدم، فيها يتوهم حتى جدَّتها وتزال تُجلَّد أن وأمر بيض كراريس إىل فعمد
وجعل رآه، حني صاعد إليه فرتامى الصنعاني، الغوث أبي تأليف النكت كتاب عليها
من املنصور فأخذه فالن، أبي الشيخ عىل الفالني بالبلد قرأته وهللا، إي ويقول: يُقبِّله،
وأبيك فقال: يحتوي؟ فعالم تزعم، كما قرأته قد كنت إن وقال: يفتحه، أن من خوًفا يده
يشوبها ال منثورة لغة عىل يحتوي ولكنه شيئًا، منه اآلن أحفظ وال به، عهدي بَُعد لقد
بإخراجه وأمر منك. أكذب رأيت فما مثَلك، هللاُ أبعَد املنصور: له فقال خرب، وال شعر

تقدم. بما صاعد وأجابه الشعراء، بعض فيه فقال النهر، يف الفصوص كتاب وإلقاء
إال يأتي أال اشرتط صاعد وإنما هذا، مثل عىل يجرتئ أحًدا أظن وما بسام: ابن قال

انتهى. الكذب. من به يتنفق كان بما نفسه عىل وأعانهم املشهور، غري بالغريب
عنه، يوًما سأله املنصور أن وذلك الخنفشار، يف نادرته الكذب عىل جراءته ومن
شاعرهم: يقول ذلك ويف األعراب، ببادية اللبن بها يعقد حشيشة هو البديهة: عىل فقال

ال��خ��ن��ف��ش��ار ال��ح��ل��ي��ب ع��ق��د ك��م��ا ب��ق��ل��ب��ي م��ح��ب��ت��ه��ا ع��ق��دت ل��ق��د

وقد والتاريخ، األدب كتب يف املشهور هو والفاء املعجمة بالخاء اللفظة هذه ورواية
طبعت التي يف ووردت بمرص، املطبوعتني الطيب نفح نسختي يف املوحدة بالباء رويت

فيها: البيت ورواية املوحدة، والباء املهملة بالحاء بأوروبا
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ب��ح��ن��ب��ش��ار ال��ح��ل��ي��ُب ُع��ِق��َد ك��م��ا ب��ق��ل��ب��ي م��ح��ب��تُ��ه��ا ُع��ق��دت ل��ق��د

والباء املعجمة بالخاء النسخ بعض يف وروَدها بالحاشية ذكر ح امُلصحِّ أن إال
عداه وما عندي، ترجح ما عىل الصواب وهو والفاء، أيًضا بالخاء أخرى ويف املوحدة؛
يف املغاربة وقاعدة معلوم، هو كما تلمسانيٌّ الطيب نفح صاحب أن وسببه عنه. محرَّف
وطمس مغربي، بخط كتبت األصل نسخة أن فيظهر تحت، من بنقطة الفاء نقط الكتابة
املعجمة الخاء وتصحيف التحتية، النقطة ملكان الباء بصورة فظهرت الفاء، رأس الكاتب
آنًفا. ذكرت كما الكتب سائر يف الشتهاره الوجه؛ هذا رجحت وإنما قريب. املهملة بالحاء
بنص، إال يثبت ال هذا مثل أن إال اآلخرين، الوجهني أحد يف الصواب يكون أن ويجوز
مفاد من الظاهر ألن الكالم؛ فيه نطيل أن من أسهل والَخْطُب فيه. نص عىل أقف ولم

أعلم. وهللا مخرتعة. الكلمة أن القصة

هوامش

وتهلك، كتخيب مرصوف غري تغلس، وادي. يف وقع ويقال: الداهية. أدراس: أم (1)
بغلس. بكرة تقع كانت الغارات أن فيه واألصل منكرة، داهية يف

بارد. وال بحار ليس السجسج: والهواء واللني. الصالبة بني الذي السجسج: (2)
تُضم. وقد الفوقية، املثناة وفتح السني وسكون الراء بضم ُرْستم: (3)

وموظب وموهب وموزن للروم ملك اسم مورق إال له نظري وال موضع، موكل: (4)
مثل العني، مكسور منه املفعل يكون أن علة حرف فاؤه كانت فيما والقياس وموحد،

شاذة. هذه جاءت ولكن ومورد، موعد
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يكون أن مثله يف واملتبادر وغنًى، ثراء بيت من كان العالء أبا أن تقدم مما علمَت قد
سواء نفسه، عن أقواله يف النظر وأنعمَت أخباره، بقية تتبعَت لو ولكنك كأهله، مثريًا
إحدى يف ترصيحه وحسبَك ذلك. من العكس عىل كان أنه لك ظهر شعًرا، أو نثًرا كانت
خادمه يشاركه ديناًرا وعرشون نيف نة السَّ يف له الذي بأن الدعاة، داعي إىل رسائله
وحاجته. إمالقه عن املنِبئة أشعاره من يشء الفصل هذا يف بك وسيمر معظمها. يف
بغداد، من قفوله قبل فيه نكب الثروة من يشء عىل كان أنه ِللَّبس املزيلة والحقيقة

قوله: بدليل كفاف، يف ذلك بعد فعاش

م��س��ف��وتَ��ا1 ع��اد وث��راءٌ أل��ق��ه��ا ل��م وال��دٌة أم��ران: ع��ن��ك��م أث��ران��ي
ُم��وتَ��ا أْن ال��ذُّْخ��ري��ن إل��ى اإلي��اب ق��ب��ل ق��ض��ى ث��م ال��ب��ي��ن ع��ص��ر ال��ل��ه أح��ي��اه��م��ا

الوالدة عىل قىض اإلياب أزمعُت فلما عنهما، بعيد وأنا ومايل والدتي هللا أحيا يعني:
بالضياع. املال وعىل باملوت،

وافر، بسهم الهمة علو يف يرضب النفس، كبري عيوًفا َقنوًعا فقره عىل كان أنه عىل
الزند: سقط خطبة يف قوله ومن نوال، يف طمًعا مدح أو أحًدا، استماح أنه يسمع لم
معنى عىل ذلك كان وإنما للثواب، طلبًا مدحُت وال بالنشيد، الرؤساء مسامع أطرق «ولم
شعبة ورزق العيش، َقَوام من ٍة3 بُغفَّ سرت الذي هلل فالحمد وس،2 السُّ وامتحان الرياضة،

ذلك: يف أقواله غرر ومن الوفر. جزيل عىل أوفت القناعة من
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ب��الل ع��ن��د َغ��يْ��الن ت��ي��م��م��ه م��ا ل��غ��ي��ر ال��ع��راق ت��ي��م��م��ت وإن��ي
م��ال��ي وق��ل��ة أن��ص��اري ب��ع��د ع��ل��ى وح��ده ب��ف��ض��ل��ي م��ح��س��وًدا ف��أص��ب��ح��ت

مستميًحا، األشعري موىس أبي بن بُْردة أبي بن بالل قصد كان ة، الرُّمَّ ذو هو َغيَْالن
يقول: وفيه

ب��الال ان��ت��ج��ع��ي ل��َص��يْ��َدَح: ف��ق��ل��ت غ��ي��ث��ا ي��ن��ت��ج��ع��ون ال��ن��اُس س��م��ع��ُت:

الناُس يقول: من سمع ألنه الحكاية؛ عىل بالرفع الناس يف والرواية ناقته، اسم وَصيَْدح
األوهام، من النصَب الحريري وعدَّ املربد، بذلك جزم سمع. ما فحكى غيثًا، ينتجعون

يجوز. أنه إىل غريهما وذهب
ببغداد: حاله يصف العالء أبو وقال

ال��ح��ال ب��ي اط��م��أن��ت ك��ي��ف ��ل��ن��ي تُ��ج��هِّ ل��ن��ش��وة ح��لَّ��ت ال��خ��م��ر أن ت��م��ن��ي��ت
م��ال وال أن��ي��س ال األم��ان��ي رزّي َش��َف��ى ع��ل��ى ب��ال��ع��راق أن��ي ف��أذه��ل
وإق��الل ُم��ِش��تٌّ بَ��يْ��ٌن َح��َزنً��ا ك��ف��ى وأُْس��رٍة يُ��ْس��ٍر األه��َل��يْ��ِن م��ن ُم��ق��ّل
ه��طَّ��ال4 ك��ال��م��زن وال��م��رء ب��ارق��ا ل��ه أِش��ْم ل��م دج��ل��ة ِس��ي��ِف ف��ي م��اج��د وك��م
م��ْف��َض��ال ال��ج��واه��ر ق��ذَّاف ال��ج��ه��ل ع��ن ُم��ع��ِرٌض ال��ه��واج��ر تَ��رَّاُك ال��غ��رِّ م��ن
وإق��ب��ال ح��ظ��وظ وال��دن��ي��ا زاد، ل��م��ا ط��ل��ب��ت��ه ل��و ال��ذي رزق��ي س��ي��ط��ل��ب��ن��ي

أيًضا: وقال

ت��ق��وي��ت��ا ال��نَّ��يْ��َل أب��غ��ي ال��م��ه��ّذَب وال أَُزاِول��ه ِق��ْرَواًش��ا آِت ل��م رح��ل��ُت
ال��ق��وتَ��ا ت��س��أل أْن ع��ن ال��ق��ن��اع��ة ِع��زَّ أل��ف��ْت ال��ت��ي ب��ال��ن��ف��س أح��س��ن وال��م��وت

مرص خليفة الفاطمي املستنرص أن وروي وزيره. واملهذب ببغداد، واليًا كان ِقرواش
وقال: شيئًا، منه يقبل فلم الحالل، من املعرة مال بيت يف ما له بذل

رزق��ي ع��ل��يَّ ي��ف��ي��ض ل��ـ��ى وال��َم��ْو األرزاق أط��ل��ب ال
��ي َح��قِّ ف��وق ذل��ك أن ـ��ل��م أع��ـ ال��ق��وت ب��ع��ض أُْع��َط إن
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يلزم: ال ما لزوم يف قوله ويعجبني

يَ��س��اُر ف��ذاك ِص��َل��ة ل��ه��ا ��ى َرجَّ أيُّ��نَ��ا ك��ع��اب ال��دن��ي��ا وك��أن��م��ا
واإلع��س��ار ع��ل��ي��ه ال��ش��ق��اء ه��ان ب��ع��ي��ن��ه ال��زم��ان ل��ح��ظ ال��ف��ت��ى وإذا

وقوله:

َس��بْ��ُره��ا ال��ب��ري��ة ف��ي آٍس ك��ل ع��ص��ى ج��رائ��ح��ا ال��ن��ف��وس ف��ي أل��ق��ت ن��وائ��ب
ِت��بْ��ُره��ا ب��غ��انَ��َة يَ��ْك��ث��ْر أو رِّ ال��دُّ م��ن َح��ظُّ��ه��ا َس��َرنْ��ِدي��َب ف��ْل��يَ��ْغ��م��ر ال��ق��وت ِل��َي

وغانة: سيالن. اليوم وتسمى ِللُّؤلؤ، مغواص فيها الهند، قرب جزيرة نِْديب: َرسَ
عىل اليوم وتطلق ياقوت، يف كما التِّْرب بالد مدخل هي املغرب، بالد جنوبي يف كبرية مدينة
(Guinée) لغتهم يف واسمها بينهم، اإلفرنج تقاسمها إفريقية، قارة غربي يف أرضواسعة
اإلفرنج ويطلق أوىل. إليه والرجوع قدمنا، كما َغانة؛ فيه واألصل غينا، أو: باإلمالة، جينا
الجهة، هذه من املستخَرج الذَّهب من ُرضب إنجليزي دينار أول عىل أيًضا االسم هذا
ى املسمَّ بدينارهم عنه واستعاضوا ميالدية، ١٨١٧ سنة من به التعامَل اإلنجليز وأبطل
وكان بالجنيه، دينار كل املرصيني تسمية سبب تعرف هذا ومن سوڨران، (Souverain)
أوىل. الدينار إىل فالرجوع وإال الجهة، تلك إىل النسبة أرادوا إن بالغاني، يسموه أن الصواب
وال عجبًا، شأنًا الدنيا عن واإلعراض والتقشف الزهد يف العالء أبي شأن وكان
وتُعَرض الخزائن، له تُبذَُل من فإن زهده، يف مدخًال للفقر أن فتتوهم الظن بك يذهبن
الزائل املتاع هذا إىل نظر ولكنه الغايات، من غاية عليه تستعيص ال الصالت، عليه
نفسه وأخذ جملًة، فيه وزهد عنه فصدَّ حقيقته، استطالع عن زخرفه يُلهه لم َمْن نََظَر
اللِّبْد، وفراشه القطن، لباسه فكان الفاني؛ العرض عن واإلعراض والخشونة، بالرياضة

يقول: وفيه التني، وحالوته والَعَدس، الفول وطعامه بُْرَديِْه، وحصريه

ف��بَ��َل��ْس5 ح��الوة أت��ت��ن��ي ف��إن ل��ي يُ��م��اَرس بُ��ْل��ُس��ٌن ي��ق��ع��ن��ع��ن��ي
وَف��َل��ْس6 ��ة ع��فَّ ق��ارون ي��س��ار م��ن أروح إنَّ اخ��ت��رَت م��ا َف��لُ��سَّ

أننا كما منظومه، عىل الكالم إىل وصلنا متى الزهد، يف شعره مختار وسنورد
معتقده. عىل الكالم عند الحيوان، أكل عن تجافيه سبب يف القول سنشبع
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عن معروًفا مانع غري عنده، ملا بذوًال حاله، وِرقة عوزه عىل هللا، رحمه وكان
به ساءت البنَْي برصيع يلقب شاعًرا أن مرة بلغه استطاع. ما ذلك يف يتكلف ، مستحقٍّ

فيها: يقول لقصيدة وأتبعها الدراهم، من قدًرا إليه فأنفذ الحال،

ج��م��ي��ل ع��ذر س��وى ش��يء إل��ى ت��ك��ل��ِن��ي ف��ال م��ن��ك اس��ت��ح��ي��ي��ت ق��د
ال��رس��ول ش��ت��م أو ال��ه��ج��و ق��ب��ي��ح ع��ل��ي��ه ح��ق��ي م��ا أن��ف��ذت وق��د
ال��ب��خ��ي��ل إن��ف��اق أن��ف��ق��ت إذا ي��وم ق��وت ان��ف��رادك، ع��ل��ى وذاك،
س��ب��ي��ل م��ن اق��ت��ص��ادك إل��ى ف��ل��ي��س ال��س��ج��اي��ا ُع��ل��ويُّ وأن��ت ف��ك��ي��ف

يقول: أن إىل

ال��ق��ل��ي��ل م��ن أق��ل ح��ال ف��ل��ي ق��ل��ي��ًال ب��ه ب��ع��ث��ُت م��ا ي��ك ف��إن

املشهور املالكي الفقيه نرص بن عيل بن الوهاب عبد محمد أبي للقايض وَحَدَث
جمع َفَصل يوم لتشييعه وخرج عنها، الرحيل من ا بُدٍّ يََر فلم ببغداد، وهو وشدٌة، ضيٌق
فوات عىل آسف أو لفراقه، ع متوجِّ إال فيهم وما أهلها، من كثرية، وطوائف أكابرها، من
غداة كل رغيفني َظْهرانَيُْكم بني وجدت لو الوداع: عند لهم فقال علمه، من االستفادة
فسار طلب؛ بما له يتكفل منهم، واحًدا مقالته تُحرك فلم بلدكم. عن عدلت ما وعشيَّة
به، واحتفى فأضافه العالء، أبو يومئذ وبها النعمان، بمعرة واجتاز مرص، قاصًدا عنهم

يقول: وفيه

وال��س��ف��را ال��ن��أي ف��ح��م��دن��ا ب��الدن��ا س��ف��ر ف��ي زار ن��ص��ر اب��ن وال��م��ال��ك��ي
ش��َع��َرا7 إن ��لِّ��ي��ل ال��ضِّ ال��م��ل��َك وي��ن��ش��ُر ج��َدًال م��ال��ًك��ا أح��ي��ا ت��ف��ق��ه إذا

بقوله: معتذًرا وخاطبه درهًما، بثالثني رحيله عند حباه ثم

ع��ت��اب أل��ي��م م��ن ح��ظ��ي ه��و ب��م��ا ي��خ��ص��ن��ي أم م��ن��ع��م ع��ذري أي��بْ��ُس��ُط
ت��ح��اب ط��ري��ق ت��س��ل��ك ل��م ه��ي إذا م��س��ت��ح��بَّ��ة ُس��نَّ��ة ال��ه��داي��ا ق��ب��ول
وش��ب��اب��ي ص��ح��ت��ي ف��ي��ه��ا ل��ي م��ض��ت ��ة ِح��جَّ خ��م��س��ي��ن أه��دي��ت ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا
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لُ��بَ��اِب غ��ي��ر تُ��ْل��َف ��ْف تُ��َك��شَّ م��ا م��ت��ى أس��وًدا ث��الث��ي��ن ف��ات��رك ل��ه وَق��لَّ��ْت
ب��ج��واب ن��ج��دة ن��ص��ر اب��ن ف��ع��ن��د م��ن��اظ��ر ك��لَّ ال��م��ح��ت��ّج أس��ك��ت إذا
ك��ت��اب أل��َف َص��نَّ��ف��ت أن��ن��ي ول��و س��ح��اب��ة م��ن ق��ط��رة إال أن��ا وم��ا
ِض��ب��اب ع��ي��ش ال��م��اء ل��َف��ْق��ِد ي��ع��ي��ش وإن��ُس��ه��ا ط��اب ك��ف��ر ي��دي��ه وب��ي��ن
ل��ش��راب أو ح��ان ط��ه��ر إلس��ب��اغ ل��ي��ل��ة ي��ك��ف��ي��ه أن��ف��ذُت ال��ذي ل��ع��ل

الشيخ تكفي الفضة، خالصة غري سوداء كانت وإن القليلة، الدراهم هذه لعل يقول:
قليلة وهي طاب، كفر عىل معرج فإنه لرشابه؛ أو لطهره املاء من قليًال بها يشرتي ألن
عىل تصرب ألنها بالذكر؛ الضباب خص وإنما باب. الضِّ عيش بها يعيشون وأهلها املاء،
اآلن املسماة البلدة هي طاب كفر أن يرى عرصنا أهل من املحققني وبعض العطش.
أبو يقول وفيها املاء. قليلة تزل ولم حلب. لواء من باسمها، قضاء َقصبة وهي بإْدِلب،

لزومياته: يف العالء

ال��ح��ف��ر8 ع��ن ال��ُف��َرات أغ��ن��اه��ا وبَ��اِل��َس ح��ف��ره��ا ال��م��اء أع��ج��ز ط��اب ك��ف��ر أرى
َج��ْف��ر ذو وآخ��ر ف��ي��ض ب��ه وواٍد ن��ًدى ب��ال واٍد ال��رزق، م��ج��رى ك��ذل��ك

عليه وانهالت الدنيا، عليه أقبلْت مرص، إىل املذكور الوهاب عبد القايض وصل وملا
اشتهاها، أكلة من وصوله عقب مات بل منها، بيشء يتمتع لم ولكنه األمراء، صالت
بغداد: يف القائل وهو متنا. عشنا إذا هللا، إال إله ال ويتململ: يتقلب وهو يقول وسمعوه

وال��ض��ي��ق ال��ض��ن��ك دار ول��ل��م��ف��ال��ي��س ط��ي��ب��ة ال��م��ال أله��ل دار ب��غ��داد
زن��دي��ق ب��ي��ت ف��ي م��ص��ح��ف ك��أن��ن��ي أزق��ت��ه��ا ف��ي أم��ش��ي ح��ي��ران ظ��ل��ل��ت

هوامش

الربكة. القليل املسفوت: (1)
الطبيعة. بالضم وس: السُّ (2)

العيش. من البلغة بالضم: الُغفة، (3)
الساحل. بالكرس: يف، السِّ (4)
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التني. بالتحريك: والبلس العدس، بالضم: البلسن (5)
األكل. اللس: (6)

القيس. امرؤ الضليل: امللك (7)
الفرات. بشط بلدة كصاحب: بالس (8)

84



أخباره بقية يف فصل

علمه. وسعة بفطنته، معجبني وأدباؤها، علماؤها عليه أقبل بغداد العالء أبو دخل ملا
وكخازن التنوخي، القايض ن املحسِّ بن عيل القاسم كأبي منهم؛ جماعة واختصبصحبته
املرتىض وكان وغريهم. املوسوي، أحمد أبي ابني واملرتىض الرىض والرشيفني العلم؛ دار

ومداعبات. مباحثات معه وله به، االختصاص شديد
يتتبع وجعل املرتىض، فتنقصه املتنبي، ذكر وجرى يوًما، مجلسه حرض أنه ُروي
ويزعم للمتنبي، يتعصب عكسه عىل العالء أبو وكان عليه. وتعصبه له، لبغضه عيوبه؛
لم لو فقال: تمام. وأبي نواس كأبي دونه؛ ومن بشار عىل ويفضله امُلحدثنَي، أشعر أنه
املرتىض، فغضب فضًال. لكفاه منازل» القلوب يف منازل يا «لك قوله: إال للمتنبي يكن
أراد يشء أي أتدرون لهم: وقال بحرضته، من إىل التفَت ثم مجلسه، من فأُخرج به وأمر
السيد النقيب فقالوا: منها؟ أجود هو ما الطيب ألبي أن مع القصيدة، هذه بذكر األعمى

القصيدة: هذه يف قوله أراد فقال: أعرف،

ك��ام��ل ب��أن��ي ل��ي ال��ش��ه��ادة ف��ه��ي ن��اق��ص م��ن م��ذم��ت��ي أت��ت��ك وإذا

الصائغ، ابن مع خاقان بن للفتح وقع ما البيت، بهذا املستعذب التلميح ومن قلت:
جماعة، يف وهو يوًما الصائغ ابن عليه فمر العقيان، قالئد كتابه يف بسوء ذكره وقد
الفتح، لون فتغري سبيله، يف مىض ثم فتح. يا شهادة إنها وقال: كتفه، عىل بيده فرضب

الكلمة! بهذه مني بلغ ما ُعْرشَ كتابي يف له بوصفي بلغت ما وهللا وقال:
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يف عاتباه ملا الدولة، سيف مع للخالدين وقع ما املرتىض مع املعري قصة ويشبه
منها، أجود هو ما تنظم حتى قصائده، من شاء ما األمري ليخرت وقاال: املتنبي، تفضيله

قوله: يعارضا أن عليهما فاقرتح

ب��ق��ي وم��ا م��ن��ي يَ��بْ��َق ل��م م��ا ول��ل��ح��ب ل��ق��ي وم��ا ال��ف��ؤاد ي��ل��ق��ي م��ا ِل��َع��يْ��نَ��يْ��ك

الدولة سيف أن إىل فطنا ثم قصائده، غرر من يجداها لم فيها النظر كررا فلما
فيها: قوله بهما أراد

ال��ح��ِق ل��ه ق��ال ث��م غ��ب��اري أراه أح��م��ق ب��ل��ح��ي��ة ي��ل��ه��و أن ش��اء إذا

ال اء الرَّفَّ يِّ ِ للرسَّ وقعت القصة هذه أن رواية ويف يعاوداه. ولم املعارضة عن فأحجما
ببغداد، الجرس عىل فقعدت الفرجة، سبيل عىل خرجت قال: بعضهم، وحكى الخالديني.
رحم لها: فقال شاب فاستقبلها الغربي، الجانب تريد الرَّصافة جانب من امرأة فأقبلت
ًقا مرشِّ ومرَّا يقَفا، ولم املعري. العالء أبا هللا ورحم الحال: يف فقالت الَجْهم، بن عيل هللا
فقالت: به. أجبِت وعما لك، قال عما هللا عافاك أخربيني لها: وقلت املرأة فتتبعُت وُمَغرِّبًة،

قوله: أراد الجهم، بن عيل هللا رحم نعم،

أدري وال أدري ح��ي��ث م��ن ال��ه��وى ج��ل��ب��ن وال��ج��س��ر ال��رَّص��اف��ة ب��ي��ن ال��م��ه��ا ع��ي��ون

قوله: العالء أبي عىل برتحمي وأردت

أه��واُل ذل��ك دون ول��ك��ن ق��ري��ب م��زاره��ا إن ب��ال��َح��ْزن داره��ا ف��ي��ا

عمه: بني أحد له فقال الحرم، يف خاتم منه سقط الرشفاء أحد أن وُرِوَي
املؤمنني؟ أمري أبناء من أَلست له: فقال الثمني؟ الخاتم هذا طلب عىل تقف َلْم ِلَم

املتنبي: قول األول أراد

خ��اتَ��ُم��ُه ال��ت��رب ف��ي ض��اع ش��ح��ي��ٍح وُق��وَف ب��ه��ا أق��ف ل��م إن األط��الل ِب��َل��ى بَ��ِل��ي��ت
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أخرى: قصيدة من قوله الثاني وأراد

ال��رواج��ب1 خ��ط��وط م��ن ��ح��اء امِّ أَع��زُّ أك��ف��ه��م ف��ي ال��ن��دى ال��ف��اط��م��ي��ون ك��ذا

لها. مالزمة الرواجب خطوط أن كما ألكفهم، مالزم الندى أن يريد:
ذكر إذا كان أنه باملتنبي ولوعه من بلغ أنه وذلك العالء، ألبي نادرة األول البيت ويف
قال: املتنبي أراد فإذا تمام، أبو قال البحرتي، قال كذا، نواس أبو قال يقول: الشعراء

القائل: هو أليس فقال: وصفه، يف أرسفت لقد يوًما: له فقيل الشاعر. قال

خ��ات��م��ه ال��ت��رب ف��ي ض��اع ش��ح��ي��ح وق��وف ب��ه��ا أق��ف ل��م إن األط��الل ِب��َل��ى ب��ل��ي��ت

علمت أين ومن له: فقيل يوًما. أربعني عليه يقف خاتمه؟ عىل الشحيح يقف كم
فقيل يوًما، أربعني الخاتم طلب عىل وقف السالم عليهما داود بن سليمان قال: ذلك؟
ن مِّ ِألََحٍد يَنبَِغي الَّ ُمْلًكا ِيل ﴿َوَهْب تعاىل: قوله من قال: بخيل؟ أنه علمت أين ومن له:

ملكه! أضعاف لعباده هللا يهب أن عليه كان وما بَْعِدي﴾،
،٤٠٣ الرىضواملرتىضسنة الرشيفني أبي الطاهر أحمد أبي وفاة العالء أبا بلغ وملا
مطلعها: إليهما، وأنفذها اإلجادة، كل فيها أجاد طويلة، فائية بقصيدة باملعرة وهو رثاه

ال��ُم��ْس��تَ��اِف وَع��نْ��بَ��ُر ال��ُم��ِس��ي��ِف م��اُل ك��ف��اِف ال��ح��ادث��اِت ف��ل��ي��ت أْوَدى

الغراب: يخاطب فيها قوله غريب ومن

ك��ُخ��ف��اِف أو األََس��ِدّي ك��ُس��َح��يْ��ٍم أس��ح��ٍم ُخ��ف��اٍف م��ن س��ع��ي��ك خ��اب ال
ال��ق��اف َرِوي ع��ل��ى ال��ش��ري��ف ي��رث��ي ق��ص��ي��دة ق��ال ل��ل��ب��ي��ن ش��اع��ٍر ِم��ن
واإلص��راف واإلك��ـ��ف��اء اإلق��واء م��ن س��ال��م��ة اإلي��ط��اء ع��ل��ى ب��ن��ي��ت

بن ُخفاَف بُخفاف: وأراد أسود. كان الَحسحاس، بني عبد وُسَحيْم: الخفيف، الُخفاف:
الشاعرين، كهذين أسود شاعر الغراب هذا كأن يعني وشعرائها، العرب غربان أحد نُْدبَة2
وهذه غاِق. غاِق نعيبه: يف يقول ألنه قافيَّة؛ بقصيدة ويرثيه بنعيبه، الرشيف لنا ينعى
اإلقواء، من ساملة أنها إال قوافيها، يف الكلمة هذه يردد ألنه اإليطاء؛ عىل بنيت القصيدة
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بالحروف؛ بينها املخالفة وهو اإلكفاء، ومن والجر؛ بالرفع القوايف بني االختالف وهو
بالنصب. اإلقواء وهو اإلرصاف، ومن

املحسن بن عيل القاسم أبو القايض ببغداد وهو عنه وأخذ العالء أبا صحب وممن
أشعار من جزءًا مرة إليه وحمل اتحاد. رابطة بينهما وكانت ذكره، املتقدم التنوخي
الرحيل العالء أبو تعجل فلما املحسن، عيل أبو والده جمعه كان مما الجاهلية، يف تنوخ
بغداد، عن وسار القاسم، أبي إىل ه ردَّ وسأله السالم، عبد أحمد أبي عند تركه بغداد عن
فيها: يقول أغراًضا، ضمنها بقصيدة القاسم أبا يخاطب فكتب أغفله، يكون أن فخيش

م��ل��ف��وت��ا ال��ده��ر إل��ي��ه ق��ل��ب��ي ي��زال ف��م��ا ال��س��الم ع��ب��د إل��ى ال��س��الم أه��دي
م��اِل��ي��تَ��ا3 ال��الت تَ��يْ��م دي��وان إل��ي��ك َم��بْ��َع��ثَ��ُه ال��س��ي��ر ي��وم ق��ب��ل س��أل��ت��ه
ال��م��واق��ي��ت��ا ف��أغ��ف��ل��ت ح��جٍّ ق��ض��اء إل��ى ن��ه��ض��ت م��ا أن��ي ل��ت��ع��ل��م ه��ذا

طاهر أبي للحافظ كتاب عن نقًال تاريخهما، يف الوردي وابن خلكان ابن وروى
الطربي: الطيب أبي القايض عن مسنًدا فيه قال العالء، أبي أخبار يف وضعه َلفي، السِّ

غالب: ُسَويْقِة يف نزل كان وقد بغداد، واىف حني املعري العالء أبي إىل كتبت

ُم��َح��لَّ��ُل م��ن��ه��ا وال��ل��ح��م تَ��ن��اَولُ��ه ل��ح��ال��ب يَ��ِح��لُّ ال َدرٍّ ذات وم��ا
ُم��َض��لَّ��ُل ف��ه��و رِّ ال��دَّ ش��رب رام وَم��ن وَم��يِّ��تً��ا ح��يٍّ��ا ال��ح��ال��ي��ن ف��ي ش��اء ل��م��ن
��ل ُم��َع��قَّ ال��ج��م��ي��ع ع��ن��د وآِك��لُ��ُه ط��يِّ��ب ف��ال��ل��ح��م ال��س��ن ف��ي َط��َع��نَ��ْت إذا
َم��أَْك��ُل ف��ي��ه��ن ال��رأي ل��ح��ص��ي��ف ف��م��ا ك��زازة4 ف��ي��ه��ا ل��ألك��ل وخ��رف��ان��ه��ا
��ُل ُم��َح��صَّ ال��ق��ل��وب ب��أس��رار ع��ل��ي��م م��ب��رَّز إالَّ م��ع��ن��اه ي��ج��ت��ن��ي وم��ا

الحال: يف الرسول عىل وأمىل فأجابني،

م��ض��لَّ��ل ال��ق��ائ��ل��ي��ن وب��ع��ض ص��واٌب ك��اله��م��ا ال��س��ؤال ه��ذا ع��ن ج��واب��ان
��ل يُ��َج��هَّ ف��ل��ي��س نَ��ْخ��ًال ظ��ن��ه وم��ن ب��ك��اذٍب ف��ل��ي��س َك��ْرًم��ا ظ��ن ف��م��ن
ال��ُم��َس��ْل��َس��ُل ال��رح��ي��ق رُّ وال��دَّ ال��ِح��لُّ ه��و ال��ذي وال��رَُّط��ُب األع��ن��اب ل��ح��وم��ه��م��ا
ويُ��ْؤك��ل يُ��ْج��ن��ى ال��َك��ْرم وغ��ضُّ 6 تَ��َم��رُّ غ��ض��ي��ض��ة5 وه��ي ال��ن��خ��ل ث��م��ار ول��ك��ن
وأط��ول أع��ز ب��ل ق��دًرا ال��ن��ج��م ه��ي م��س��اِئ��ًال ال��ج��ل��ي��ل ال��ق��اض��ي ي��ك��ل��ف��ن��ي
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ُم��ْق��ِب��ل يَ��َودُّك م��ن ول��ك��ن ج��دي��ًرا ب��ج��ه��ل��ه��ا ل��ك��ن��ت ع��ن��ه��ا أُِج��ْب ل��م ول��و

وقلت: عنه، فأجبته الطيب: أبو القايض قال

م��ك��م��ل ال��ف��ض��ل س��اب��غ7 ُط��رٍّا ال��ن��اس م��ن ن��ظ��ي��ره ي��ع��زُّ م��ن ض��م��ي��ري أث��ار
ُم��ْش��َع��ُل ال��ن��ار ح��دة ف��ي وخ��اط��ره ب��أس��ره��ا ال��ع��ل��وم ُك��تْ��ُب ق��ل��بُ��ُه وَم��ْن
��ل ُم��َف��صَّ ل��دي��ه ب��اد وُم��ْع��ِض��لُ��ه��ا وج��ه��ره��ا ال��م��ع��ان��ي س��رُّ ل��ه ت��س��اوى
يُ��َك��بَّ��ُل ال��ب��ي��ان ب��أن��واع أس��ي��ًرا م��ن��ي��ع��ه ق��اد8 ال��ُح��ّب أث��ار ول��م��ا
ال��م��غ��ف��ُل رآه ح��ت��ى وإي��ض��اح��ه ب��ك��ش��ف��ه ف��ه��م ك��ل م��ن وق��رَّب��ه
��ل يَ��ت��م��هَّ م��ا غ��ي��ر م��ن وم��رت��ج��ًال م��س��رع��ا ال��دُّرِّ ن��ظ��م��ه م��ن��ه وأع��ج��ب
ت��ن��زل ال��ك��واك��ب ح��ي��ث إل��ى ج��الال م��ك��ان��ه وي��س��م��و ب��ح��ر م��ن ف��يَ��ْخ��ُرُج
ُم��َط��وَّل ف��ي��ه��ا وال��ُع��ْم��ُر م��ح��اس��نَ��ه ب��ف��ض��ل��ه ال��ك��ري��م ال��ل��ه ف��َه��نَّ��أَه

مرتجًال: الرسول عىل العالء أبو فأمىل

تُ��َس��ـ��لَّ��ـ��ُل ال��خ��الف أه��ل ع��ل��ى س��ي��وف ب��ـ��ده��ـ��ائ��ه ال��ـ��ذي ال��ق��اض��ـ��ي أي��ه��ا أال
ُم��ـ��ْق��ـ��ِب��ـ��ل ال��م��س��ائ��ل ك��ل ف��ي وج��دُّك آِه��ـ��ٌل ال��ع��ـ��ل��ـ��م م��ن م��ع��م��ور ف��ؤادك
م��ـ��م��ـ��وَّل ال��م��ص��ون ال��ف��ه��م م��ن ف��أن��ت ٍل ُم��ـ��م��ـ��وَّ غ��ي��ر ال��ن��اس ب��ي��ن ك��ن��َت ف��إن
أْج��ـ��َدل ال��ح��م��ـ��ائ��م، م��ث��ل وه��م ف��أن��ت م��ـ��ج��ـ��ادًال ال��خ��ص��وم خ��اط��ب��ت أن��ت إذا
��ـ��ل تَ��ـ��ت��ـ��م��ـ��هَّ ف��م��ا تُ��ْم��ِل��ي ق��ل��ب��ه وم��ن ُم��خ��ـ��اِط��ـ��ٌب ال��ش��اف��ع��ي ف��ي ِم��ن ك��أن��ك
��ـ��ل م��ـ��ت��ـ��ك��ـ��فِّ ال��ه��دى ب��إي��ض��اح وأن��ت ـً��ا دارس�� إدري��س اب��ن ع��ل��م يُ��َرى وك��ي��ف
أج��ـ��م��ـ��ل ج��واب��ك ع��ن ��ي وك��فِّ ف��ع��ل��َت م��ا ب��ش��ك��ر ذَْرع��ي ض��اق ح��ت��ى ��ل��ت ت��ف��ضَّ
أس��ـ��ف��ـ��ل م��ك��ان��ك ي��ب��غ��ي وم��ن وأْع��َل��ى ف��ـ��ص��ـ��اح��ة ال��ـ��ث��ـ��ري��ا ك��ن��ه ف��ي ألن��ك
وي��ذه��ـ��ل ي��س��ه��ـ��و ف��اإلن��س��ان ب��ف��ض��ل��ك ـً��ا واث��ـ��ق�� أج��ب��ـ��ت��ـ��ك أن��ي ف��ي ف��ع��ذري
وأوَّل أخ��ـ��ي��ٌر م��ن��ه��ـ��ا ل��ي ال��م��ج��د ه��ي ال��ـ��ت��ـ��ي رق��ع��ت��ك إن��ف��اذ ف��ي وأخ��ط��أت
��ـ��ل ال��م��ت��ف��ـ��ضِّ ال��ف��اض��ل وه��و رس��ول��ك اح��ت��ف��اظ��ـ��ه��ـ��ا أروم أن ع��دان��ي ول��ك��ن
تُ��ْج��َع��ل ال��م��واض��ع أع��ل��ى ف��ي وه��ي ب��ه��ا9 ع��اط��ًرا ال��م��س��ك ي��ص��ب��ح أن ح��ق��ه��ا وم��ن
أْم��ثَ��ل وال��ش��ع��ر ال��ع��ل��م ف��ي ام��رؤ ف��أن��َت م��ـ��ت��ـ��م��ـ��ث��ـ��ًال أش��ع��اره ف��ي ك��ان ف��م��ن
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��ـ��ل ـَ��ت��ـ��ج��ـ��مَّ ت�� ب��ـ��ه َم��ْن ��ا ح��قٍّ وم��ث��لُ��ك ف��ـ��وق��ـ��ه��ـ��ا ب��ـ��أن��ـ��ك ال��دن��ـ��ي��ا ت��ج��م��ل��ِت

يف صنف وفروعه، الفقه بأصول عارًفا ورًعا، أديبًا كان املذكور الطيب أبو والقايض
طريقة عىل الشعر يقول وكان كثرية. كتبًا — والجدل والخالف الشافعي ومذهب األصول
وأربع خمسني سنة مات أن إىل عليه يزل ولم ببغداد، الكرخ بربع القضاء وويل الفقهاء،
عىل ويستدرك يفتي فهمه، تغري وال عقله، يختل لم وسنتني، سنة مئة عاش ما بعد مئة،

تعاىل. هللا رحمه الخالفة. دار يف املواكب ويحرض ويقيض، الخطأ، الفقهاء
حلب، صاحب مرداس بن صالح الدولة أسد مع قصته العالء أبي أخبار ومن
ذلك يف والسبب .٤١٧ سنة بهم يبطش كاد أن بعد النعمان معرة أهل يف شفاعته وقبوله
اغتصابها، أراد املاخور صاحب أن وذكرت املعرة، بجامع الجمعة يوم صاحت امرأة أن
الدولة أسد األمري وكان ونهبوه، خشبه وأخذوا املاخور، وهدموا الجامع يف من كل فنفر
برأي رجًال سبعني أعيانها من واعتقل بظاهرها، وَخيَّم املعرة، فوصل صيَدا، نواحي يف
املسلمني عىل فشق للهيبة. إقامة ذلك يف أن وأوهمه األستاذ، الحسن بن تادرس وزيره
ألف عليهم تادرس وقطع وَميَّاِرِقنَي. آمد منابر عىل املعتقلني لهؤالء دعوا حتى األمر، هذا
والتوسط األمري، إىل بالخروج األمر تاليف وسألوه العالء، أبي إىل املعرة أهل ففزع دينار،
شيًخا فرأى صالح. وأبرصه قائده، يد يف ويده املدينة، أبواب أحد من فخرج عنده. لهم
عليه َسّلم يديه بني مثَل فلما به. جيئوني العالء، أبو هذا فقال: رجل، يقوده قصريًا
كالسيف أو إبراده، وطاب وسطه قاظ املاتع، كالنهار بقاءه هللا أطال «األمري قال: ثم
اْلَجاِهِلنَي﴾. َعِن َوأَْعِرْض ِباْلُعْرِف َوأُْمْر اْلَعْفَو ﴿ُخِذ حداه: وَخُشن متنه الن القاطع،
الخيام بتقويض وأمر وأهلها»، امَلَعرَة لَك وهبت قد اليوم، عليكم تثريب «ال صالح: فقال

يقول: وهو العالء أبو فرجع ورحل.

م��ع��ض��ل داء ك��ل ي��ع��اف��ي رب ص��ال��ح ب��راِث��ِن م��ن ال��م��ع��رة ��ى ن��جَّ
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

األول: البيت يف اللزوميات ورواية

ُم��ْع��ِض��ل أم��ر ُك��لَّ ُج يُ��َف��رِّ ربٌّ ص��ال��ح ب��راث��ن م��ن ال��م��ع��اش��ر ن��ج��ى
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عليهم، قطع قد املال أن العالء أبو يعلم ولم ألحفهم. بدل: ألبسهم، أيًضا: وفيها
لزومياته: وضمنها يقول القصة هذه ويف أيًضا. فيه سأل قد كان وإال

ال��َح��َس��د ف��ق��ي��د ال��ع��ي��وب َس��ت��ي��َر ب��ره��ًة م��ن��زل ف��ي ت��غ��يَّ��بْ��ُت
ال��َج��َس��د ِف��راُق ل��روح��ي وُح��مَّ األق��ّل إال ال��ُع��م��ر م��ض��ى ��ا ف��ل��مَّ
َف��َس��د رأي ال��ق��وم م��ن وذاك ص��ال��ح إل��ى ش��ف��ي��ًع��ا بُ��ِع��ثْ��ُت
األس��د َزئِ��ي��ر م��ن��ه وأس��م��ع ال��ح��م��ام س��ج��َع ِم��نِّ��ي ف��ي��س��م��ع
َك��س��د م��ا م��ح��ن��ٌة ��َق��ْت نَ��فَّ ف��ك��م ال��نِّ��ف��اق ه��ذا يُ��ع��ج��ب��ن��ي ف��ال

بني ملوك أول الِكالبي مرداس بن صالح عيل أبو الدولة أسد هو هذا وصالح
حلب مدينة فقصد وشوكة، عشرية له وكانت البادية، عرب من كان بحلب، مرداس
مرص، خليفة الفاطمي الحاكم بن الظاهر نائب لؤلؤ، بن الدولة مرتىض من وانتزعها
عن انجلت مقتلة وجرت إليه، ووجهها الجيوش الظاهر جهز ثم .٤١٧ سنة وتملكها

.٤١٩ سنة وقيل ،٤٢٠ سنة صالح قتل
لزومياته: يف بقوله العالء أبو عناه الذي وهو

ِج��لَّ��ق��ا ع��ل��ى ِس��ن��اٌن وج��ال ص��ال��ح ح��ازه��ا َح��َل��بً��ا أرى
أبْ��َل��َق��ا ِع��زِِّه م��ن ي��ص��رف ط��يِّ��ئ َس��َل��َف��ْي ف��ي ��اُن وَح��سَّ

كان أنه النحوي، القابيس صدقة بن نرص ترجمة يف الوعاة بغية يف السيوطي وذكر
العالء، أبا فالزم املعرة إىل توجه ثم علمائها، عن وأخذ مرص فقدم األدب، يعاني ممن
للحاكم فقدمها مرص، إىل ورجع جيدة، نسخة منه وكتب الزَّنْد، سقط ديوانه عنه وأخذ
مرص، إىل يحمله أن بحلب، الوايل الدولة عزيز إىل وأرسل نظمه، فأعجبه عليه، وقرأها
حية: بالفالَّ تسمى للمعري رسالة مقدمة ويف السيوطي. ذكره ما هذا عنه. فكفَّ فاعتذر
نرص أبي للوزير أهداها الزند، سقط بنسخته مرص إىل رجع ملا املذكور القابيسَّ أن
إىل يكتب أن وأمره الديوان، كاتب واستدعى بها، فأُعجب الفالحي، يوسف بن صدقة
وسمح علم، دار له ليبني مرص، إىل العالء أبي حمل يف وأعمالها حلب متويل الدولة عزيز
السجل، بَكتب الشام ديوان إىل األوامر فوصلت وبعده، حياته يف له النعمان معرة بخراج
معرة دخل حتى للوقت، نهض الدولة عزيز عليه وقف فلما الربيد. عىل وجهز فُكتب،
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مجلس إىل السجل جواب أكتب حتى أمهلني فقال: العالء، أبي عىل السجل وقرأ النعمان،
األمري، فأمهله منه. الخروج يمكنني ال إذ بلدي؛ يف باملقام يسامحني العفو فلعل الوزارة،
بعجزه الرحيل عدم عن فيها يعتذر الرسالة هذه عليه وأمىل للوقت، الكاتب فأحرض
تسبق ولم .٤٣٩ سنة وعزل ٤٣٦ سنة للمستنرص ُوزَِّر املذكور الفالحي والوزير عنه.
املستنرص أن تقدم وقد الروايتني. بني الجمع يمكن حتى هللا، بأمر الحاكم مدة وزارة له
هذا بسعي كان ذلك فلعل يقبله. فلم الحالل، من املعرة مال ببيت ما العالء ألبي بذل
بمرص، حاكم مطلق السيوطي مراد يكون أن إال الثانية. الرواية يرجح ما وفيه الوزير،
وفيه أسلم. ثم يهوديٍّا، أمره أول يف الوزير هذا وكان الخصوص. عىل هللا بأمر الحاكم ال

املرصي: الشاعر خاقان بن الحسن يقول

ب��ت��ك��ل��ف ال��ع��ال ن��ح��و ي��د وم��ّد ت��ص��ل��ف وف��رط وإع��ج��اب ح��ج��اب
تَ��خ��لُّ��ف وراء م��ن ول��ك��ن ع��ذَرن��ا ك��ف��اي��ة وراء م��ن ه��ذا ك��ان ف��ل��و

الشعراء: بعض فقال له، الدولة يدبر اليهودي التسرتي سعد أبو معه وكان

م��ل��ك��وا وق��د آم��ال��ه��م غ��اي��ة ب��ل��غ��وا ق��د ال��زم��ان ه��ذا ي��ه��ود
وال��م��ل��ك ال��م��س��ت��ش��ار وم��ن��ه��م ع��ن��ده��م وال��م��ال ف��ي��ه��م ال��ع��ز
ال��ف��ل��ك ت��ه��وَّد ق��د ت��ه��وَّدوا ل��ك��م ن��ص��ح��ت إن��ي م��ص��ر أه��ل ي��ا

أبو الوزير األدب؛ آرصة به وجمعته الود، برابطة العالء أبي مع ارتبط وممن
إصالح مخترص صاحب املغربي، بالوزير املشهور األديب العالم عيل بن الحسني القاسم
وهو الشعر. والديوان اإليناس، وكتاب الخدور، ملح يف واملأثور الخواص، وأدب املنطق،
تأليف من فرغ وملا أخرى. ورسائل بامَلِنيح، املسماة رسالته العالء أبو له كتب الذي
برسالة فقرظها منه، نسخة العالء أبي إىل أنفذ السكيت البن املنطق إصالح مخترص
مدحه. يف وبالغ املخترص، ووصف ا، جمٍّ ثناء فيها عليه أثنى باإلغريضية، سماها طويلة
إليه يتشوق الوزير، هذا له أرسله كتاب عىل مخطوطة العالء ألبي رسائل يف ووقفت
من كثريًا وضمنه بهما، يجمعه أن هللا ويسأل ورصوفه، الدهر من ويشتكي أخيه، وإىل

هنا. ألثبته اإلطالة خوف ولوال األغراض. هذه يف شعره
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الحاكم قتل للقالقل، مثريًا للفتن، محبٍّا العارفني، الدهاة من املذكور الوزير وكان
نيات يفسد وهو الحجاز، إىل انتقل ثم الرملة، إىل فهرب وأخويه، وعمه أباه هللا بأمر
إفساد يف بالسعي العبايس القادر فاتهمه العراق ودخل أقلقه. حتى الحاكم عىل الوالة
األصح. عىل ٤١٨ سنة ِبَميَّاَفاِرقنَي مات حتى البالد يف منتقًال يزل فلم العباسية، الدولة
وأوىص وجهه؛ هللا كرم اإلمام ملشهد مجاورة تربة يف ودفن منه، بوصية الكوفة إىل ونقل

قربه: عىل يكتب أن

ق��دوم م��ن��ي ف��ح��ان م��ق��ي��ًم��ا ـ��ل وال��ج��ه��ـ ال��َغ��واي��ة َس��ْف��رِة ف��ي ك��ن��ت
ال��ق��دي��م ذاك ال��ح��دي��ث ب��ه��ذا ـ��َح��ى يُ��ْم��ـ ف��ع��س��ى م��أث��م ك��ل م��ن تُ��بْ��ُت
ك��ري��م ال��غ��ري��م أن إال َط��ل��ُت َم��ا َل��َق��ْد وأرب��ع��ي��ن خ��م��س ب��ع��د

وهي: لزومياته، يف أثبتها بأبيات العالء أبو ورثاه

ال��دِّْرح��ايَ��ْه ال��َع��ب��ال��ة11 ذو وال األرض ع��ل��ى ال��ط��وي��ل ��ْرُب10 ال��ضَّ ي��ب��ق��ى ل��ي��س
َرَح��ايَ��ْه ِث��ف��ال12 وخ��لَّ��ف��ت��ن��ي ـ��َت ��ْل��ـ تَ��رحَّ ال��وزي��َر ال��ق��اس��م أب��ا ي��ا
ب��ِس��ح��ايَ��ْه13 ع��ن��ه��م رح��َت وم��ا س ل��ل��ن��ا ال��ث��م��ي��ن��ة ال��ك��ت��ب وت��رك��ت
ب��ُض��َح��ايَ��ْه ش��رب��تُ��ه أص��ي��ال َت ال��م��و ت��ش��رب أن ق��ب��ل ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي
ُم��نْ��تَ��َح��ايَ��ْه وإن��ه��ا ُم��نْ��تَ��ح��اه��ا ف��إن��ي ق��ب��ل��ي، ال��م��ن��وُن نَ��َح��تْ��َك إن
َف��ح��ايَ��ْه14 ف��أي��ن ل��ي ط��ع��م ال ئ��ـ��ق ل��ل��ذا ب��ع��دك ت��ق��ول َدْف��ٍر أُمُّ
��ايَ��ْه َم��حَّ ف��ض��ي��ل��ة م��ن ف��ك��م َك ح��ف��ي��ظ��ا ال��ي��س��ي��ر ال��ذن��ب يَ��ُخ��طَّ إْن

صباه، يف املغربي الوزير يؤدب للمعري املشهورة الرسالة صاحب القارح ابن وكان
هجوه: يف قال حتى معايبه، ويعدد ه يذمُّ صار ثم

ال��ُخ��ّص ع��ل��ى ك��ال��ب��ان��ي ن��ق��ص��ك ع��ل��ى َس��تْ��ًرا ب��ال��ك��ام��ل ��بْ��َت لُ��قِّ
ب��ال��ِج��صِّ أع��اله��ن بُ��يِّ��ض ش��يِّ��دت إذا ك��ال��ُك��نْ��ِف ف��ص��رت
وال��ح��رص ال��ش��ؤم ُط��َويْ��َس15 وي��ا ُغ��رٍَّة ب��ال ال��دن��ي��ا ُع��رََّة ي��ا
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ت��س��ت��ع��ص��ي ب��ال��م��وص��ل ال��ل��ه ـ��ت ب��ي��ـ وأن��ه��ب��ت أه��ل��ي��ك ق��ت��ل��َت

فيها قال رسالته القارح ابن كتب فلما وتألم. فامتعض فيه كالمه العالء أبا وبلغ
أنه — تأييده هللا أدام — الشيخ موالي عن «بلغني العالء: أبا مخاطبًا الخصوص هذا يف
فذلك املغربي. عيل بن الحسني القاسم أبا هجا الذي هو خربًا، أعرفه له: ذُِكْرُت وقد قال
يضع من بصورة يتصورني وأن طبعي، يسترشَّ أن خوًفا يل، رائع عزه هللا أدام منه
ونسكه. ودينه قدره لجاللة عنده، يل أنفع التنكري بتعريف وهو الشكر، موضع الكفر
نوادر ذلك بعد ساق ثم وجمعه». وُفراَداه وَرْفعه، َخْفضه ليعرف ِطْلَعه، أُْطِلعه وأنا
رسالة يف العالء أبو فأجابه للعهود. ونقضه للفتن، ومحبته تهوره يف الوزير هذا عن
ميت. وهو له يغفره أن للحي الذنب يغفر بمن وأوىل مات، قد الصديق هذا بأن الغفران
بينه وكان شاعًرا، 16ُّ الَجبُِّيل إبراهيم بن محمد بن عيل بن محمد الخطاب أبو وكان

قصيدته: العالء أبو قال وفيه مشاعرة، املعري العالء أبي وبني

ش��اِد ت��رنُّ��ُم وال ب��اٍك ن��وُح واع��ت��ق��ادي م��لَّ��ت��ي ف��ي م��ج��ٍد غ��ي��ر

البلدان. معجم يف ياقوت ذكر كذا .٤٣٩ سنة القعدة ذي يف الخطَّاب أبو ومات

هوامش

األصابع. مفاصل وهي راجبة، واحدتها الرواجب: (1)
الشعراء. من أمه إىل نسب من أحد وهو خفاف، أم ضمه: أو أوله بفتح ندبة (2)

نقص. ما أي: (3)
واالنقباض. اليبس الكزازة: (4)
رطيبة. الوردي: ابن رواية (5)

يحلو. ضد والضم: بالفتح يمر مر (6)
سابق. الوردي: ابن رواية (7)

معينه. فار الَخْبءَ أثار وملا الوردي: ابن رواية (8)
لها. غامًرا الوردي: ابن رواه (9)
اللحم. الخفيف الرضب: (10)

القصري. والدرحاية: الغليظ، العبالة: ذو (11)
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الرحى. تحت يوضع الذي الجلد بالكرس: الِثفال، (12)
أُخذ. أي منه، سحي ما القرطاس: سحاية (13)

أبازيره. كثر القدر: وفحى البزر. ويكرس: الفحا، (14)
مات ليلة ولد ألنه الشؤم؛ يف املثل به يُرضب اإلسالم، يف غنى من أول طويس: (15)
عثمان، قتل يوم وتزوج عمر، مات يوم وبلغ بكر، أبو مات يوم وفطم ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول

عيل. قتل يوم له وولد
النعمانية بني بَُليْدة وضمها: الباء وتشديد الجيم بفتح جبل، إىل نسبة الَجبُّيل: (16)

ياقوت. يف كما وواسط،
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معانيه يف ر املَُكرَّ يف فصل

نفسه يف املعنى كان إذا إال به، عابهم أحًدا نر ولم الشعراء، من لكثري وقع املعاني تكرير
ومن أوىل. وترديده تكريره عىل مؤاخذته فتكون عليه، الشاعر يؤاخذ مرذوًال، ساقًطا
أخرى؛ قصيدة يف فيعيده له، سبق بيت شطر أو بيت إىل فيعمد األلفاظ يكرر من الشعراء
البديع أصحاب يسميه النوع وهذا بالعكس. أو عُجًزا، الصدر بجعل أو قافية، بتغيري إما
اختالف عىل تضمينًا، أو إيداًعا، سموه: الغري شعر من مأخوذًا كان فإذا بالتفصيل،
معانيه. من العالء أبو كرره ما عىل اقترصنا بل عليه، التكلم هنا نقصد ولم فيه. بينهم

الجراد: بعيون الدروع حلق مسامري تشبيه يف قوله فمنها

ال��ع��وان��س ال��غ��وان��ي ع��ن��ه ن��بَ��ْت َق��ِت��ي��ٌر ي��ح��وط��ه��ا َق��تْ��ٍر ك��ل م��ن س��ل��ي��م��ي��ٌة
ن��اِع��ُس ذي��ن��ك ب��ي��ن وش��يء وُم��ْغ��ٍف ��ٌد ف��م��س��هَّ ال��دَّبَ��ى أب��ص��اَر تُ��خ��يِّ��ُل

فقال: وكرره

ي��س��ت��ب��ي��ن��ه��ا ن��اظ��ر ف��ي��ه��ا ُردَّ إذا أع��ي��ن غ��ي��ر ب��ه��ا غ��رق��ى ال��دَّب��ى ك��أن

فقال: وكرره

ال��ج��َراُد ب��أع��ي��ن��ه��ا ف��خ��اط��ت��ه��ا َم��زََّق��تْ��ه��ا األراق��م ك��أث��واب
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فقال: أيًضا وكرره

ال��ث��م��اد م��اء ب��ع��ض ك��أن��ه��ا ب��دالص
ال��ج��راد ب��ع��ي��ون ُخ��يِّ��ط��ت األي��م ُح��لَّ��ة

فقال: وكرره

ج��راد ع��ي��وَن ق��ي��س أج��دب��ت وق��د ق��ت��ي��ره��ا ح��س��ب��ت أْن درع��ي أت��أك��ل

باملربد: الدرع تشبيه يف وقوله

وأوص��ال ش��خ��ص ض��م ع��ن ب��ع��اج��زة م��ب��رد م��ث��ل ط��ي��ه��ا ف��ي بُ��ْرَدٌة وم��ا

فقال: كرره

ِم��بْ��َرَدا تُ��ح��َس��ب ال��ط��يِّ ف��ي ول��ك��ن��ه��ا ُم��بْ��ِرٍد ِن��ْه��ُي ن��ش��ره��ا ف��ي ُم��ض��اَع��ٌة

وقوله:

ِج��الال ل��ه��ا ال��ح��ري��ر ج��ع��ل ب��م��ا ن��ج��ي��ًع��ا ي��خ��ض��ب��ه��ا ال��ق��ل��ب ذك��ي

فقال: فيه وبالغ كرره

ِم��َه��اَرا ال��ض��ري��َب يُ��ْغ��ذَيْ��َن ُك��نَّ ك��م��ا ق��وارًح��ا ال��ن��ج��ي��ع م��ح��م��رَّ غ��ذاه��نَّ

النمل: دبيب بآثار السيف فرند تشبيه يف وقوله

ن��م��اال ُم��س��خ��ت ب��ع��دم��ا ول��ك��ن ال��م��ن��اي��ا ح��م��ر ف��وق��ه ودب��ت
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فقال: كرره

م��س��ارا ف��ي��ه األرواح إل��ى ت��خ��ذن ع��رم��رم ذرٍّ ج��ي��ش ال��م��ن��اي��ا ك��أن

فقال: أيًضا وكرره

ن��ه��ر وال ن��ار ع��ل��ى ي��ط��وى ال��ج��ف��ن ف��ي م��س��ك��ن��ه ق��ب��ل ج��ف��نً��ا أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
��ُع��ر1 ال��سُّ ع��ل��ى َس��ْع��ٌي أو ال��لُّ��جِّ ع��ل��ى م��ش��ٌي ي��م��ك��ن��ه��ا ال��ن��م��ل ص��غ��ار ظ��ن��ن��ت وال

باللثام: املاء طحلب تشبيه يف وقوله

ل��ث��ام��ه خ��ف��يَّ ت��ك��ش��ف ف��ل��م ع��ل��ي��ه ع��رَّس��ت ال��َج��ْع��د ب��ال��َغ��ْل��َف��ق وم��ل��ت��ث��م

فقال: وكرره

ِخ��م��اُر َخ��زٍّ م��ن ع��ل��ي��ه ي��ل��وح ق��دي��ًم��ا ا ِع��دٍّ أوردتَ��ه��ا وك��م

وقوله:

ِم��ْق��َوُده��ا ال��م��ل��ي��ك ي��م��ي��ن وف��ي ج��اه��دة ال��ح��ي��اة ت��ب��غ��ي ف��ال��ن��ف��س
ُم��ْخ��ِل��ُده��ا ال��ج��ب��ان ت��وق��ي وال ُم��ْه��ِل��ك��ه��ا ال��ش��ج��اع اق��ت��ح��ام ف��ال

فقال: كرره

ال��ِه��َداُن2 َخ��ِط��ئَ إن ال��رأي ف��ي تُ��ِص��ْب ج��ري��ئ��ا ن��ائ��ب��ة ك��ل ف��ي ف��ك��ن
ال��ج��ب��ان م��ات ع��ل��ة ألي��ة ال��ت��وق��ي ف��ي ت��ن��طَّ��س م��ن وس��ائ��ل

وقوله:

ال��ده��ر َخ��ِرَف م��ا ب��ع��د ب��وه��ن وج��ئ��ن��ا ب��أيْ��ده ال��زم��ان أب��ك��ار ت��م��ت��ع
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فقال: كرره

ال��َع��َك��ر س��وى أب��ق��وا ف��م��ا ال��ع��ص��ور أه��ُل وارَده ك��ان م��اء ال��خ��ي��ر ك��أن��م��ا

وقوله:

ِس��م��اُم وه��ي ال��ل��ذات وي��س��ت��ع��ذب ح��ت��ف��ه وال��ع��ي��ش ال��َع��يْ��ش ي��ري��د م��ا وك��ل

فقال: كرره

ُم��َج��رَُّب َس��مٌّ ال��م��رء ب��ق��اء وط��ول ال��رَّدى خ��ي��ف��ة م��ن ال��ن��ف��ُس ال��ب��ق��اءَ ت��ود

وقوله:

��َح��ِر ال��سَّ ف��ي ال��ب��در م��ث��ل ال��َوْه��ِن ف��ي وال��ب��در زم��ان��ك��م م��ن اخ��ت��الف ف��ي واف��ق��ت��ه��م

فقال: كرره

ال��م��ج��دَّد ب��ال��ض��ي��اء وي��أت��ي ي��غ��ي��ب أن��ه غ��ي��ر واح��د إال ال��ب��در وم��ا
م��ت��ردد ن��يّ��ر م��ن ف��ج��م��ل��ت��ه��ا ك��ث��ي��رة خ��ل��ًق��ا األق��م��ار ت��ح��س��ب ف��ال

أمه: رثاء يف وقوله

ال��ِف��ط��ام م��دى ب��ل��غ��ُت م��ا رض��ي��ع أنِّ��ي ف��خ��ل��ت اك��ت��ه��ل��ُت وق��د م��ض��ت

فقال: أيًضا رثائها يف وكرره

آص��ال ال��ه��واج��ر أنَّ ول��و ُدِع��ي��ُت أم��اَم��ه��ا أنِّ��ي ل��ي��ت ��ا أمٍّ ال��ل��ه دع��ا
أْش��ك��اُل َف��ْوَديَّ ش��ك��ُل ح��ت��ى ��نُّ ال��سِّ ب��ي ارت��ق��ت وق��د ُم��ْرَض��ٌع وك��أن��ي م��ض��ت
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هوامش

سعري. جمع السعر: (1)
الجبان. الضعيف الهدان: (2)
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أذكر وإنما فيه. الكالم واستيفاء تناوله، عيلَّ فيسهل مجموًعا، عليه أقف لم باب هذا
الخاطر استخرجه أو النبذة، هذه كتابة عند األدب كتب يف عليه العثور يل اتفق ما منه
املتنبي، الطيب وأبي والبحرتي تمام أبي من بمآخذه وأبدأ ديوانه. مطالعة أثناء الكليل

ترتيب. غري من غريهم من مآخذه أذكر ثم
تمام: أبي قول ذلك فمن

م��ج��ت��ل��ب��ه غ��ي��ُر ال��درَّ ويُ��ْح��ِرُز ط��ال��ب��ه غ��ي��ُر يُ��ع��ط��اه وال��ح��ظُّ
ق��ت��ِب��ه وف��ي ك��وره ف��ي وال��َع��ْوُد رات��ع��ة ال��م��خ��اض ب��ن��ات ت��ل��ك

فقال: واحد بيت يف وأخرجه العالء أبو أخذه

يُ��خ��زم ب��ال��ُع��ود ال��َع��ْود وأن��ف ُخ��َزام��ي أن��ُف��ه ي��س��ت��اف ال��وح��ش غ��ي��ُر ال��ح��ظُّ ه��و

تمام: أبو وقال

أح��الم وك��أن��ه��م ف��ك��أن��ه��ا وأه��ل��ه��ا ال��س��ن��ون ت��ل��ك ان��ق��ض��ت ث��م

فقال: عليه، وزاد العالء أبو أخذه

وم��ن��ام ي��ق��ظ��ة م��ن��ه ف��س��يَّ��ان ان��ق��ض��ى وم��ا ك��ال��م��ن��ام ح��دي��ثً��ا ف��أْض��َح��ْوا
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البحرتي: عبادة أبو وقال

ال��ب��ي��ض��اء ال��ي��د ت��ل��ك ب��ي��ن��ن��ا م��ا ف��س��وَّدت ي��دي��ك ب��ن��دى أخ��ج��ل��ت��ن��ي
ل��ق��اء ي��ك��ون أال م��ت��خ��وِّف إن��ن��ي ح��ت��ى ب��ال��وص��ل وق��ط��ع��ت��ن��ي

وأجاد: فقال بيته، صدر يف معناهما وضمن العالء أبو أخذهما

ال��َخ��َص��ر ف��ي ل��إلف��راط ي��ه��ج��ر وال��ع��ذاب زرت��ك��م اإلح��س��ان م��ن اخ��ت��ص��رت��م ل��و

به. أوىل مديحها وكان القصيدة، غزل يف أورده أنه إال معجزاته، من البيت وهذا

البحرتي: وقال

َم��ْع��بَ��د أو َط��يِّ��ٍئ م��ال��ك غ��نَّ��اه ك��أن��م��ا ل��ل��س��ؤال ي��ط��رب ن��ش��وان

فقال: األديب، عىل تخفى ال زيادة فيه وزاد العالء أبو أخذه

س��ائ��ل ص��وت خ��ال��ه إال ال��ري��ح م��ن ع��اص��ف ه��بَّ وال ق��م��رّي ن��اح ف��م��ا

وأبو املجيد، املغني من املنتيش طرب السائل، لصوت يطرب ممدوحه جعل فالبحرتي
سائل، صوت خاله أرواح؛ إزعاج أو حمام، تطريب من صوتًا سمع كلما جعله العالء

بالنوال. وولعه بالسؤال، اعتنائه ملزيد

فرس: وصف يف املتنبي الطيب أبو وقال

أرك��ب ح��ي��ن م��ث��َل��ه ع��ن��ه وأن��زل ب��ه ��ي��تُ��ه ق��فَّ ال��وح��ش أيَّ وأص��رع

فقال: العالء أبو أخذه

م��س��ت��ري��ح��ا ال��م��ك��رَّر األيْ��ِن ع��ل��ى ت��راه س��اب��ُق��ُه ال��َج��دِّ أص��ي��ل
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الطيب: أبو وقال

ال��ك��واك��ب ف��ي ت��أث��ي��ره ب��ال��ه ف��م��ا ال��ورى ف��ي ال��ك��واك��ب ت��أث��ي��ر ي��ق��ول��ون

فقال: العالء، أبو أخذه

ي��ق��ول ع��الك ف��ي ذل��ك ف��ِب��ِض��دِّ ع��وام��ل ال��نَ��يِّ��ران إنَّ ق��ال م��ن
وأف��ول م��ط��ل��ع دون��ك ول��ه��ن ب��زع��م��ه دون��ه��ن ف��ي��م��ا ي��ع��م��ل��ن

فوق املمدوح جعل ألنه أرفع؛ العالء أبي وقول النحوي: يعقوب أبو شارحه قال
انتهى. النجوم.

الكواكب تأثري عدم علة أن فبني حه، ووضَّ املعنى رشح إنما العالء أبا إن أنا: وأقول
املتنبي: قول من مستفاد وهذا عنها، علوُّه ممدوحه يف

ال��ك��واك��ب ف��ي ت��أث��ي��ره ب��ال��ه ف��م��ا

وزيادة. املعري بيتي معنى ففيه فيه، املؤثَّر من وأقوى أعىل العادة يف املؤثِّر ألن

الطيب: أبو وقال

ش��رب��ه م��ن بُ��دَّ ال م��ا ن��ع��اف ب��ال��ن��ا ف��م��ا ال��م��وت��ى ب��ن��و ن��ح��ن

فقال: العالء أبو أخذه

ِه َج��دِّ ع��ل��ى ال��م��وت ج��ن��ى ��ا ع��مَّ ب��أب��ن��ائ��ه ال��ح��يِّ رغ��ب��ة م��ا

الطيب: أبو وقال

ال��ق��اِت��ُل وال��ق��ت��ي��ُل ال��م��ط��اِل��ُب ف��َم��ِن ط��رُف��ه ال��م��ن��ي��َة اج��ت��ل��ب ال��ذي وأن��ا
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فقال: العالء أبو أخذه

ح��ده م��ن ال��ص��ارم وآف��ة ط��رف��ه ف��ي ال��ع��اش��ق وآف��ة

تخفى. ال اآلخر عن زيادة فيه البيتني وكال

الطيب: أبو وقال

ب��اس��ُم وث��غ��رك ��اح وضَّ ووج��ُه��ك ه��زي��م��ًة ك��ْل��َم��ى األب��ط��ال ب��ك ت��م��ر

فقال: العالء، أبو أخذه

األح��م��ُر ال��ن��ج��ي��ُع م��ن��ه��نَّ ي��ن��ه��لُّ وك��ل��وم��ه��م ط��الق��ًة ي��ت��ه��ل��ل��ون

احتقاًرا جيشه، هزيمة عند بتهلله ممدوحه وصف أن املتنبي غاية ألن املدح؛ يف أبلغ وبيته
الدم. منهم يقطر مصابون وهم يتهللون ممدوحيه جعل واملعري لألخطار.

الطيب: أبو وقال

ط��ب��ه ف��ي ج��ال��ي��ن��وَس ِم��ي��ت��ة ج��ه��ل��ه ف��ي ال��ض��أن راع��ي ي��م��وت
س��رب��ه ع��ل��ى األم��ن ف��ي وزاد ع��م��ره ع��ل��ى زاد ورب��م��ا

فقال: العالء، أبو أخذه

ال��ك��س��وف ي��ق��ع م��ت��ى أس��أل ف��ل��م أم��ري ال��خ��ل��ق م��ل��ي��ك إل��ى رددت
ال��ف��ي��ل��س��وف ب��ال��ِح��م��ام وُع��وج��ل ال��م��ن��اي��ا م��ن ال��ج��ه��ول س��ل��م ف��ك��م

الطيب: أبو وقال

ال��ح��اج��ب��ا ع��ل��يَّ ��ْوُه ف��س��مَّ وع��ال ن��ي��ل��ه��ا ع��ن ال��ورى َح��َج��ب رت��ب��ة ف��ي
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فقال: العالء أبو أخذه

ف��اُل ال��ق��در ُع��لُ��وِّ م��ن وذل��ك ع��ل��يٍّ��ا س��يِّ��ده ��اه س��مَّ وق��د

ممدوحه. لقب عليها ساعد زيادة املتنبي بيت ويف

أيًضا: الطيب أبو وقال

ال��َه��َرم ع��ل��ى وأت��ي��ن��اه ف��س��رَّه��م ش��ب��ي��ب��ت��ه ف��ي ب��ن��وه ال��زم��اَن أت��ى

فقال: العالء أبو أخذه

ال��ده��ر َخ��ِرَف ب��ع��دم��ا ب��وه��ن وج��ئ��ن��ا ب��أيْ��ِدِه1 ال��زم��ان أب��ك��ار ت��م��ت��ع

الطيب: أبو وقال

م��ت��ب��اع��دان وم��وص��وف��اه��م��ا ج��دا ال��وص��ف��ان ي��ت��ق��ارب وق��د

فقال: العالء أبو أخذه

ال��زََّرق ف��ي ال��م��اء ن��ظ��ي��ر ال��س��م��اء إن ي��ش��اب��ه��ه ش��يء م��ن ال��ش��يء ي��ب��ع��د ق��د

الطيب: أبو وقال

ع��م��ي��اء م��ق��ل��ة ت��ران��ي ال أن ف��ع��اذر ال��غ��ب��ي ع��ن خ��ف��ي��ت وإذا

فقال: العالء أبو أخذه

ال��س��وادا رؤي��ت��َي ع��ن��د وت��ف��ق��د ت��ران��ي أن ت��ؤم��ل َع��يْ��ٍن وك��م

سوادها. وفقدت عميت، فكأنها عليها، خفيُت رأتني إذا يريد:
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عقيل: بن ُعمارة وقال

غ��دي��ره��ا ص��ف��ًوا ك��ان تُ��َك��دَّر ل��م إذا َق��رارٍة ف��ي نُ��ْط��َف��ٌة2 إال ال��ن��ف��س وم��ا

فقال: العالء أبو أخذه

ال��ك��در م��ع وي��خ��ف��ي��ه��ا ال��ص��ف��اء م��ع ض��م��ائ��ره ل��ي ي��ب��دي ك��ال��م��اء وال��خ��لُّ

النعمان: يف الذبياني النابغة وقال

ك��وك��ب م��ن��ه��م ي��ب��د ل��م ط��ل��ع��ت إذا ك��واك��ب وال��م��ل��وك ش��م��س ف��إن��ك

من فيه كان من فخرج ممدوحه، عروس نزلته قٍرص يف فقال العالء، أبو أخذه
حاشيته:

ب��ال��َم��س��ي��ر ن��ج��وم��ه ت��ن��ادت ـ��س ال��ش��م��ـ ب��ه ه��م��ت ح��ي��ن ك��األف��ق ك��ان

الرعالء: بن َعِدي وقال

األح��ي��اء م��يِّ��ت ال��َم��يْ��ُت إن��م��ا ب��َم��يْ��ٍت ف��اس��ت��راح م��ات َم��ْن ل��ي��س

فقال: العالء أبو به ألمَّ

ُم��ْرِغ��ُم ل��ه��م م��وت وال��ع��ي��ش ُم��ْس��تَ��ْس��ِل��ُم أع��دائ��ك س��ال��ُم

ترثيه: طريف بن الوليد أخت ليىل وقالت

ط��ري��ف اب��ن ع��ل��ى ت��ج��زع ل��م ك��أن��ك م��ورًق��ا م��ال��ك ال��خ��اب��ور ش��ج��ر أي��ا
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فقال: فيه، ف وترصَّ العالء أبو أخذه

ن��س��ي��م ل��ل��ري��اح ي��ت��غ��يَّ��ر ول��م يَ��ْش��تَ��ك��ي م��ث��ل��ك أن أدري ك��ن��ت وم��ا

السحاب: يصف األبرص بن عبيد وقال

��اح رمَّ ال��خ��ي��ل ي��ب��غ��ي أب��ل��َق أق��راب ش��ِط��بً��ا3 ع��ال ل��م��ا أق��راب��ه ك��أنَّ

فقال: العالء أبو أخذه

ع��رب��ي��ات بُ��ْل��ٌق ال��ج��وِّ ف��ي أف��الءه��ا ت��رم��ح ل��ه��ا َس��َرْت

واألقرب حسن. قول وهو الربوق؛ َلْمع من فيها ملا بالبََلق، السحاب يصفون أنهم ذكروا
فيخيل متقطع؛ هو وما كثيف، هو وما رقيق، هو ما فيها ألن بذلك؛ يصفونها أنهم عندي

بلقاء. أنها لناظرها

الحطيئة: وقال

م��خ��لَّ��د غ��ي��ُر ال��م��رءَ أن وي��ع��ل��م م��اَل��ه ال��م��رء ع��ل��ى يُ��ب��ق��ي ال ال��بُ��ْخ��َل ي��رى

فقال: العالء أبو أخذه

وَخ��ْزُن ت��وف��ي��ر يُ��ب��ق��ي��ه ف��م��ا ف��اب��ذْل��نَ��ه م��اًال أُوت��ي��ت إذا

األَْودي: األفوه وقال

ُم��تْ��َرَع��ْه ك��ال��ج��واب��ي وِج��َف��اٌن راك��دٌة ك��ال��رُّب��ا وق��دور
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فقال: العالء أبو عليه أغار

األْف��يَ��اِف4 ك��رح��ي��ب��ة وج��ف��ان��ه��م رواك��ًدا ال��ِه��َض��اب م��ث��ل وق��دوره��م

عزة: كثري وقال

اس��ت��ق��لَّ��ت ال��ع��ث��ار ب��ع��د ظ��ل��ع��ه��ا ع��ل��ى ت��ح��ام��ل��ت ل��م��ا ال��ظَّ��ْل��ع ك��ذات وك��ن��ت

فقال: العالء أبو أخذه

ال��ل��ذع م��ن يَ��ِن��ي��َن م��ا زف��رات ع��ل��ى وال��ح��ش��ا ب��غ��داد أه��ل ي��ا أودع��ك��م
َظ��ْل��ع ع��ل��ى ال��ع��ث��ار ب��ع��د م��ن ت��ح��ام��ل وإن��م��ا ي��س��ت��ق��لَّ ل��م َض��ن5 وَداع

القيس: امرؤ وقال

ه��ي��ك��ل األواب��د ق��ي��د ب��م��ن��ج��رد ُوك��ن��ات��ه��ا ف��ي وال��ط��ي��ر أغ��ت��دي وق��د

فقال: للريح، قيًدا جعله بأن وغال العالء، أبو أخذه

إَس��اُر أوث��ق��ه��ا ال��ري��َح ظ��ن��ن��ا َش��أًْوا وال��ري��ح ج��رت ل��و وخ��ي��ًال

الحمداني: فراس أبو وقال

ال��ق��ب��ر أو ال��ع��ال��م��ي��ن دون ال��ص��در ل��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ��ط ت��وسُّ ال أن��اس ون��ح��ن

فقال: العالء، أبو أخذه

أِب��ي��َال أو ال��م��ع��اش��ر ف��ي م��ل��ي��ك��ا إم��ا ال��رج��ل��ي��ن واح��د وأْص��ِب��ْح
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الهمذاني: الزمان بديع وقال

ال��ذه��ب��ا ي��م��ط��ر ال��م��ح��يَّ��ا ط��ل��ق ك��ان ل��و م��ن��س��ك��ب��ا ال��غ��ي��ث ص��وب يَ��ح��ك��ي��ك وك��اد
ع��ذب��ا ل��و وال��ب��ح��ر يُ��َص��د ل��م ل��و وال��ل��ي��ث ن��ط��ق��ت ل��و وال��ش��م��س يَ��ُخ��ْن ل��م ل��و وال��ده��ر

فقال: تقصري، أيَّ وقرص منه، شطر نصف العالء أبو أخذ

ال��ش��م��ائ��ل ع��ذب ال��ج��ود ن��م��ي��ر وأن��ت م��ك��دَّر م��ل��ح ف��ه��و ب��ح��ر ق��ي��ل إذا

النمريي: حيَّة أبو وقال

ص��اف��ي��ا ك��ان ال��ذي ال��ش��رب وت��ك��دي��ره��ا ب��ودِّه��ا ال��ت��واءً إال أبَ��ْت ��ا ول��مَّ
ص��ادي��ا ك��ان م��ن ال��رن��ق ي��ع��اف وك��ي��ف م��ك��دَّر ه��واه��ا م��ن ب��رن��ق6 ش��رب��ن��ا

فقال: بيت، يف معناهما ضمن العالء أبا أن إال الحسن، غاية يف والبيتان

أرادا ك��م��ا ال��زم��ان م��ع ج��ري��ت م��رادي ت��ج��ه��م��ن��ي أن ول��م��ا

الشيص: أبو وقال

ال��ل��وَّم ف��ل��ي��ل��م��ن��ي ل��ذك��رك، ط��م��ًع��ا ل��ذي��ذة ه��واِك ف��ي ال��م��الم��ة أج��د

فقال: العالء أبو أخذه

ع��ذول إل��يَّ ي��دن��و م��ن ف��أح��بُّ أس��ب��اب��ه��م م��ن ال��ع��ذل غ��ي��ر ي��ب��ق ل��م

الحسني: بن طاهر َحرَّاقة7 يف الشمقمق أبو وقال

ت��غ��رق وال ت��ع��وم ك��ي��ف ـ��ن ال��ح��س��ي��ـ اب��ن ل��ح��راق��ة ع��ج��ب��ت
م��ط��ب��ق ف��وق��ه��ا م��ن وآخ��ر واح��د ت��ح��ت��ه��ا م��ن وب��ح��ران
ت��ورق ال ك��ي��ف ��ه��ا َم��سَّ وق��د ع��ي��دان��ه��ا ذاك م��ن وأع��ج��ب
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وأحسن العود. إيراق عدم علة بنيَّ بأن فيه وزاد الثالث، البيت العالء أبو أخذ
فقال: التعليل،

األْس��َم��ُر ي��دي��ه ي��م��ن��ى ف��ي خ��ض��ر ال ب��أس��ه ��ر ت��س��عَّ ل��وال َم��ْن ك��لِّ ِم��ن

للمنازي: وينسب الحمام، يف آخر وقال

ن��اح��ا ف��ق��ي��ل ب��ال��ش��ج��ى وب��رَّح َغ��نَّ��ى ف��ق��ي��ل ال��خ��ل��ّي ق��ل��ب ش��ج��ى

فقال: أخذه يف العالء أبو قرصَّ

إْع��َواُل ح��م��ام��ة ي��ا ع��ن��دي ِغ��ن��اُؤِك ف��إن��م��ا ش��ئ��ِت ك��ي��ف تَ��َغ��نَّ��ْي ف��ق��ل��ت

املستكفي: بنت دُة َوالَّ وقالت

ل��ل��ِس��رِّ أْك��تَ��َم ال��ل��ي��ل رأي��ت ف��إن��ي زي��ارت��ي ال��ظ��الم َج��نَّ إذا ��ْب ت��رقَّ
يَ��ْس��ِر ل��م وب��ال��ن��ج��م يَ��ْط��لُ��ْع ل��م وب��ال��ب��در تَ��لُ��ْح ل��م ب��ال��ش��م��س ك��ان ل��و م��ا م��ن��ك وب��ي

العالء: أبو وقال

ق��ض��ى ه��واك ف��ي ب��ه��ذا ع��ل��يَّ ذا َم��ْن رض��ا ب��ال��ص��دور وم��نِّ��ي ال��ص��دور م��ن��ك
َوَم��ض��ا م��ا ال��ب��رق أو ال��ك��آب��ة م��ن ط��ل��ع��ت م��ا ب��ال��ش��م��س غ��دا ل��و م��ا م��ن��ك ب��ي

التوارد، من يكون أن يبعد وال واحد. عرص يف الجتماعهما اآلخر، من أخذ أيهما أدر ولم
أبلغ! دة َوالَّ قول أن إال
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العالء: أبي قول أما

رس��ول ال��وم��ي��ض وم��ع م��ش��ف��وع��ة ت��ح��ي��ة ال��ري��اح م��ع إل��ي��ك م��ن��ي

النسيم مع التحية إرسال ألن إليه؛ غريه سبقه وإن يشء، يف الرسقة من يَُعدُّ فال
يظهر وإنما تتداولها. تزل ولم الشعراء، تداولتها التي الشائعة املعاني من الربق أو
تصويرها. يف والتلطف املقبول، اللفظ يف وإبرازها سبكها بحسن فيها بينهم التفاضل
من ودقَّ خفي ملا أتعرض لم أني كما منها، شعره يف وقع عما التنبيه تركت ولهذا

التحامل. أو بالخطأ ويرميني فينكره، تثبُّت غري من عليه ناظر يمر لئال رسقاته؛

ولسنا حديث، أو قديم شاعر منه يخلو قلما الباب هذا يف املعري عن ذكرناه ما أن واعلم
وال فينظمه، للشاعر املعنى يَْعِرض قد إذ رسقته؛ د تعمَّ بأنه الجزم حد إىل فيه بواصلني
غريه. شعر يف عليه يقف لم مما كان وربما به، مسبوق أنه نظمه وقت بخاطره يمر

قوله: يف القيس وامرئ العبد بن لَطَرفة وقع كما واسع، التوارد وباب

��ِل وتَ��َج��مَّ أس��ى تَ��ه��ِل��ْك ال ي��ق��ول��ون َم��ِط��يَّ��ُه��ْم ع��ل��ي َص��ْح��ِب��ي ب��ه��ا ُوُق��وًف��ا

وثبت ِل»، «وتََجمَّ بدل «وتََجلَِّد» فقال: فقط، لقافيته ًا مغريِّ معلقته يف طرفة به فأتى
بابن املعروف الحلبي منصور بن عيلُّ وقال ذلك. قبل عليه يطلع لم أنه الرواة عند
رسقات يف كتابًا وعمل الشعر، ويقول ظريًفا، متأدبًا وكيع بن محمد «كان القارح:8
أال وأمره ُمَغنِّيًا واستَْصَحَب معه، أخرج أن يوًما وسألني كثريًا. عليه وحاف املتنبي،

فَغنَّى: بشعره، إال يغنَِّي

ُح��ْس��نَ��ا م��ث��ل��ك ي��زداد ع��ل��ي��ل ك��لُّ ك��ان ل��و
ُم��ْض��نَ��ى ك��ان ل��و ي��ودُّ ص��ح��ي��ح ك��ل ل��ك��ان
ُح��ْزن��ا ال��ن��اس أك��م��ل ِص��ْل ح��س��ن��ا ال��ن��اس أك��م��ل ي��ا
أْغ��نَ��ى ع��ن��ك ب��ه وج��ه وم��ال��ي ع��ن��ي َغ��ِن��ي��ت
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قول من األول مرسوقة؛ أبياتك فقلت: ال. فقال: املؤاخذة؟ عليك أتثقل فقلت:
بعضهم:

��ق��ام ال��سَّ ع��ل��ى أن��ت ت��زداد ك��م��ا ح��س��ن��ا ي��زي��د ال��م��ري��ض ك��ان ول��و
ال��ِج��َس��ام ال��نِّ��َع��ِم م��ن ش��ك��اي��ت��ه وُع��دَّْت إذًا ال��م��ري��ض ِع��ي��َد َل��َم��ا

رؤبة: قول من والثاني

َس��ل��ي��ُت م��ا ��ْل��َواَن ال��سُّ أش��َرُب ل��و َح��ِي��ي��ُت م��ا أن��س��اك ال َم��ْس��َل��َم9
َغ��ِن��ي��ُت10 ول��و ع��ن��ك غ��نً��ى ل��ي م��ا

مثله، عىل املتنبي فاعذر هذا، عىل األمر كان إذا فقلت: بهذا. سمعت ما وهللا فقال:
انتهى. بعضا». بعضها يستدعي واملعاني له؛ املؤاخذة وال عليه، الَحطِّ إىل تبادر وال

منها، وليس الرسقة من كثريون يعده نوع ذكر من الباب هذا ختم قبل لنا بد وال
الطغرائي: كقول

َوِك��ل وال َه��يَّ��اٍب غ��ي��ر ب��م��ث��ل��ه م��ع��ت��ق��ل ال��رم��ح ك��ص��در َش��َط��اط وذي

بائية: قصيدة من واألربعني الرابعة مقامته يف الحريري وقول

ال��َح��َدب م��ن ي��ش��ك��و ب��م��نً��ى ص��ادف��ت��ه م��ع��ت��ق��ل ال��رم��ح ك��ص��در َش��ط��اط وذا

بفظيع،11 لفظه وال ببديع، ليس املعنى ألن رسقة؛ يعد ال هذا «ومثل الصفدي: قال
لعدم ِلَغرْيِه، هذا أن ونيس لسانه، عىل جرى بل بمثله، اإلتيان عن بعاجز الطغرائي وال
الفحول يسلم يكاد ال للناس، الوقوع كثري وهذا كبري. بأمر ليس هو إذ بأمره االحتفال

كالمه. انتهى منه».
املتعارف، اللفظ اشرتاك بها، وليس رسقة يعد «ومما الربيع: زهر يف التنوخي وقال

عنرتة: كقول

اه��ت��ص��ارا ت��ه��ت��ص��ر األس��د ع��ل��ي��ه��ا ب��خ��ي��ل ل��ه��ا دل��ف��ُت ق��د وخ��ي��ل
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الخنساء: وقالت

رح��اه��ا» ك��ب��ش��ي��ه��ا ب��ي��ن ف��دارت ب��خ��ي��ل ل��ه��ا دل��ف��ت ق��د وخ��ي��ٍل

انتهى.
لفظ أو كبري معنى ذا يكون أال فيه يشرتط املأخوذ الكالم أن املقام وتحقيق قلت:
بل لذاته، مقصود غري به جاء بيته يف الشاعر أدمجه فإذا الرشاقة، من ما ا حدٍّ بالغ
استشهد فيما ذلك لك ويظهر عليه. البيت يبني له، مقصود آخر ملعنى كالتوطئة يجعله
جملة عىل منه وقفت وقد وامُلْحَدثنَي، العرب شعر يف كثري وهو والتنوخي، الصفدي به

النَُّمرْيِي: الراعي كقول لطيفة، رسالة لجاءت جمعت لو صالحة،

ب��ي��ه��س ب��ال��م��ج��د ال��م��خ��زاة اش��ت��رى م��ا إذا ب��م��ال��ه ال��ث��ن��اء ح��س��ن ي��ش��ت��ري ف��ت��ى

األُبرَْيد: قول مثل وهو

ال��َق��ْط��ر أع��وزه��ا ال��ش��ه��ب��اء12 ال��س��ن��ة إذا ب��م��ال��ه ال��ث��ن��اء ح��س��ن ي��ش��ت��ري ف��ت��ى

فقال: نواس، أبو وتبعها

ت��دور ال��دائ��رات أن وي��ع��ل��م ب��م��ال��ه ال��ث��ن��اء ح��س��ن ي��ش��ت��ري ف��ت��ى

ة: مَّ الصِّ بن دريد وقول

ال��غ��د ض��ح��ى إال ال��رش��د ي��س��ت��ب��ي��ن��وا ف��ل��م ال��ل��وى ب��م��ن��ع��رج أم��ري أم��رت��ه��م
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املتلمس: قول مثل وهو

ُم��َض��يّ��ُع إالَّ ل��ل��م��ْع��ِص��يِّ أم��ر وال ال��ل��وى ب��م��ن��ع��رج أم��ري أم��رت��ه��م

قيل ما واستيعاب وأنواعها، الشعرية الرسقات يف والكالم كفاية. القدر هذا ويف
وضعنا ُمهلة، العمر يف وكان بتوفيقه، هللا َمنَّ فإذا املخترص؛ هذا مثل له يتسع ال فيها،

منها. أجمل ما وتفصيل شتاتها، بجمع تستقل رسالة فيها
قال: النوبختي، العباس بن عيلُّ رواه ما مالحظاتهم، من عليه وقفت ما غريب ومن

قوله: الحسن13 أخذ أين من أتدري البحرتي: يل قال

ال��ب��س��اب��س ال��دي��ار س��اب��اط ب��ش��رق��يَّ ب��ه ش��ه��دت م��ا غ��ي��ر ه��م َم��ْن أدري ول��م

خراش: أبي قول من فقال: ال، فقلت:

َم��ْح��ِض م��اج��ٍد ع��ن ُس��لَّ ق��د ول��ك��ن��ه رداءُه ع��ل��ي��ه أل��ق��ى َم��ْن أدر ول��م

انتهى. املعنى. اختلف وإن واحًدا الكالم حذو نرى إنا فقال: يختلف. املعنى فقلت:
كان وإذا دقيقة، مالحظة الحظ فقد البيان، مجرد البحرتي مراد كان إذا قلت:
وتخبط عشواء، متن ركب — لعمري — فقد عليه، والنعي نواس أبي من الحط قصده
النظر إكثار عىل العلماء حث وما البالغة، يف مطلوب العرب كالم احتذاء فإن ظلماء؛ يف
الغدائر عىل صربنا ما محاولته ولوال ذلك. إىل توصًال إال واستظهارها أشعارها يف
ما العربية، امَلْسحة بتلك شعره البحرتي يصقل لم لو بل املتعثكل؛ والقنو املستشزرات،
أعلم. وهللا طبقته. أهل بها وبَذَّ معارصيه، بني بها انفرد التي الغريبة الديباجة له كانت

هوامش

القوة. األيد: (1)
كثر. أو قل الصايف املاء بالضم: النُّطفة، (2)

معروف. جبل وشطب: الخارصة. وهو بضمتني، أو بالضم قرب جمع األقراب: (3)
الواسعة. الربية وهي فيف، جمع األفياف: (4)
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مرض. وضن: ضني فهو كريض، ضني (5)
الكدر. والرنِق: الرنق (6)

العدو. بها يرمى نريان، مرامي فيها سفينة الحراقة: (7)
فأجابه املعري، العالء ألبي املشهورة برسالته أرسل الذي هو هذا القارح ابن (8)

الغفران. برسالة عليها
امللك. عبد بن مسلمة يخاطب (9)

غنيت». وإن عنك غنى بي «ما رؤبة: ديوان رواية (10)
عظيم. أي: (11)

والحمراء البيضاء، من أمثل والشهباء الجدبة، الثلج الكثرية الشهباء: السنة (12)
فيها. مطر ال غرباء: وسنة البيضاء. من أشد

نواس. أبو هو الحسن (13)
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استيعاب دون حرضمنه، ما ِذْكر نقترصعىل فلهذا سابقه؛ يف كالقول الباب هذا يف القول
العالء: أبي قول فمنه سائره.

ِم��ْغ��َزُل ح��ظ ب��غ��ي��ر ال��ب��ل��ي��غ ق��ل��م رف��ع��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 ك��ان ال��س��م��ا س��ك��ن

فقال: الغزي، إسحق أبو أخذه

وال��ش��ن��ب��ا ال��ش��ي��ب وزان ال��ب��ي��اض ش��ان ص��ف��ة ت��ح��وي��ه��م��ا ق��د وال��ق��ب��ح وال��ح��س��ن
ُظ��بَ��ا ال��س��ع��ي��د وأق��الم رءوس��ه��ن ��رة م��ك��سَّ أق��الم ال��ُم��َخ��اَرِف1 ُظ��بَ��ا

خيًال: يصف العالء أبو وقال

ال��ظ��الال س��اب��ق��ن ال��ح��ي��وان م��ن ش��يء ي��س��اب��ق��ه��ن ل��م ول��م��ا

وأجاد: فقال يس حمد ابن أخذه

رف��ي��ق ف��راق ف��ي ي��رغ��ب ك��ان ل��و ظ��ل��ه م��ن س��رع��ة ي��خ��رج وي��ك��اد



املعري العالء أبو

العالء: أبو وقال

ال��م��ن��اه��ل إل��ي��ه��ا ف��اش��ت��اق��ت ال��م��اء ع��ن أع��رض��ت ال��م��ن��اه��ل ال��خ��ي��ل اش��ت��اق��ت إذا

فقال: الطغرائي أخذه

وق��ائ��د ح��اد ال��غ��ي��ب ِط��الع م��ن م��ا ب��ص��ي��رة األم��ور ب��أع��ق��اب ون��ف��س
ال��م��وارد إل��ي��ه��ا ت��ش��ت��ق ل��م ه��ي إذا غ��ل��ي��ل��ه��ا ال��زالل ي��ش��ف��ي أن وت��أن��ف

العالء: أبو وقال

َخ��َل��ِق ص��بً��ا م��ن ب��ث��وب أُْزَه��ى ف��ك��ي��ف ُج��ُدٌد ال��ص��ب��ا وأث��واب ازده��ي��ت وم��ا

فقال: أيًضا الطغرائي أخذه

ع��َج��ل ع��ل��ى ول��ت وق��د أرض��ى ف��ك��ي��ف م��ق��ب��ل��ة واألي��ام ال��ع��ي��ش أرت��ض ل��م

العالء: أبو وقال

ال��س��ح��ر ف��ي ال��ب��در م��ث��ُل ال��َوْه��ِن ف��ي وال��ب��در زم��ان��ك��م م��ن اخ��ت��الف ف��ي واف��ق��تَ��ه��م

فقال: الطغراني أخذه

ال��طَّ��َف��ل ف��ي ك��ال��ش��م��س ال��ض��ح��ى رأد وال��ش��م��س َش��َرٌع أوال وم��ج��دي أخ��ي��ًرا م��ج��دي

الطغرائي ألن وإشارة؛ شارة وأحسن عبارة، ألطف املعري قول ولكن الصفدي: قال
ناقشه وقد انتهى. البالغة. يف مهم أمر األلفاظ وعذوبة والطفل، رأد لفظتي عن أغرب
عبارته: ونص فائدة، من إيراده يخلو ال بما الغيث» «نزول يف الدماميني الدين بدر
كون الغرابة أن عىل األئمة بعض نص وقد غريبًا، به اإلتيان هو اللفظ، يف اإلغراب «أقول:
معرفته يف يحتاج ما فمنه االستعمال؛ مأنوسة وال املعنى، ظاهرة غري وحشية الكلمة
ال الذي وهو حسن، منه الغريب ثم املبسوطة، اللغة كتب يف عنه ويبحث ينقر أن إىل
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ومنه ، واقمطرَّ اشَمَخرَّ مثل عندهم، وحشيٍّا يكن لم ألنه العرب؛ عند استعماله يعاب
غريب كونه مع يكون، أن وهو الغليظ؛ الوحيش ويسمى مطلًقا، استعماله يعاب قبيح
األمر. اطلخمَّ مثل أيًضا، املتوعر ويسمى الذوق، يف كريًها السمع، عىل ثقيًال االستعمال،
ويف الصفدي. ادعاه كما يشء، يف الغرابة من والطفل رأد أن نسلم فال تقدير كل وعىل
من والطفل الرأد أن أراد أنه عىل دالة قرينة البالغة، يف مهم أمر األلفاظ وعذوبة قوله:
الذوق، سوء من نشأ خطأ ذلك أن وظاهٌر باملتوعر. املسمى الذوق، يف املستكره الغريب

كالمه. انتهى الصطالحهم». التدبر عن واإلعراض القوم، بكالم املعرفة وعدم

العالء: أبو وقال

ج��ح��اف��ل ال��ظ��الم أن ول��و وأس��ري ص��وارم ال��ص��ب��اح أن ول��و وأغ��دو

فقال: التلمساني الدين عفيف أخذه

ق��ت��ام ال��ظ��الم أن ول��و وأس��ري م��واك��ب ال��ص��ب��اح أن ول��و أس��ي��ر

سيف: يف العالء أبو وقال

ن��م��اال ُم��س��خ��ت ب��ع��دم��ا ول��ك��ن ال��م��ن��اي��ا ُح��م��ر ف��وق��ه ودبَّ��ت

فقال: الغفور عبد محمد أبو الوزير أخذه

ال��ذرِّ ِخ��ل��ق��ة ف��ي األرواح م��م��اث��ل��ة وج��وه��ن��ا ف��ي��ه ال��ح��م��ر ال��م��ن��اي��ا ت��ري��ه

العالء: أبو وقال

ال��ص��غ��ر ف��ي ل��ل��ن��ج��م ال ل��ل��ط��رف وال��ذن��ب رؤي��ت��ه األب��ص��ار اس��ت��ص��غ��ر وال��ن��ج��م
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فقال: التهامي أخذه

األب��ص��اُر ل��ع��ل��وه ال��س��ه��ا تُ��خ��ِط��ي وإن��م��ا ل��ل��ع��ل��وِّ إال أَْخ��َف ل��م

العالء: أبو وقال

ال��لُّ��َع��ابَ��ا ال��ك��ب��ر م��ن م��دَّت وإن ب��اق األي��ام ف��ي ال��ش��م��س وف��ض��ل

الشمس: بها يهجو قصيدة من فقال امللك، سناء ابن أخذه

ي��س��ي��ل ل��ع��اب م��ن��ك ب��دا وق��د ل��ي ت��ب��رج��ِت ِل��م ع��ج��وز أن��ت

العالء: أبو وقال

األج��س��اد ه��ذه م��ن إال رض األ أدي��م أظ��ن م��ا ال��وطء خ��ف��ف

فقال: الديلمي مهيار أخذه

وخ��دود ال��ث��رى ف��ي ج��ب��اه ت��داس ف��إن��م��ا ال��م��ط��ي ب��أخ��ف��اف روي��ًدا

فأجاد: العالء أبو وقال

ال��َح��َض��ر ف��ي ال��ع��ز وف��ق��د يَ��ْح��ُض��ُروَن ال ب��ادي��ة ن��ار ب��ن��ج��د ال��م��وق��دون
ب��ال��ُق��ُط��ر ل��ل��س��اري��ن ال��غ��م��ائ��م ت��ح��ت ع��ب��ي��ده��م ش��ب��ت��ه��ا ال��َق��ْط��ُر َه��َم��ى إذا

الساري ليهتدي العود وهو بالُقْطِر، عبيدهم شبتها نارهم املطر أطفأ إذا أي
خالف وال املغنى، فارق ما أنه عىل قوله، يف عباد ابن اعتمد وعليه الصفدي: قال برائحته.

وهو: املعنى؛

ل��ل��س��اري ب��غ��ي��ره ي��وق��دون ال ب��ن��اره��م ال��ِك��ب��اء2 م��ن ال��م��ك��ث��ري��ن
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العالء: أبو وقال

ف��اال ل��ه��ن األم��ي��ر اس��م ف��ك��ان س��ع��ي��د م��ق��ص��دن��ا ف��ق��ل��ت س��أل��ن

مرص: وزير باشا رشيف محمد يف فقال هللا، رحمه بك رحمي سليم يّنا عرص أخذه

ش��ري��ف وم��ق��ص��دن��ا ن��ع��م ف��ق��ل��ت ع��زي��ز م��ط��ل��ب��ك��م ال��ق��وم ي��ق��ول

العالء: أبو وقال

أَْربُ��ع ت��ح��ي��ة أرض��ى ال ل��رب��ع��ك وتُ��بَّ��ع ال��س��ن��اء ف��ي ك��س��رى ت��ح��ي��ة

الحميد: عبد السلطان مدح يف فقال بك، شوقي أحمد أخذه

ال��م��ق��ام دون ت��ح��ي��ة ف��ك��ل س��الم��ي أرض��ى ال ال��ل��ه س��الم

هوامش

أي: فيهما، الراء وبفتح باملهملة ومحارف باملعجمة، مخارف، رجل يقال: (1)
ممنوع. محدود

منه. رضب أو البخور، عود ككساء: الكباء (2)
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بمعاينغريه بعضمعانيه مقارنة يف فصل

العالء: أبو قال

وخ��الخ��ل أس��اور ب��ي��ن ي��خ��ت��ال ب��الدن��ا ي��زور أن ب��م��ث��ل��ك ج��ه��ٌل
ع��اط��ل ب��ح��ل��ة ي��ج��اوزه��ا ح��ت��ى ش��ه��ب��ه ي��ل��ق��ي ال��ل��ي��ل رأي��ت أوم��ا

زيدون: ابن الوزير وقال

م��رج��ف وَح��ل��ي��ك ��ام ن��مَّ وع��ط��رك واض��ح ن��ورك زرت أن��ي ق��ع��ي��دك
أغ��ض��ف2 ول��ي��ل��ك غ��رب��ي��ب وف��رع��ك ه��اج��ع واش��ي��ك ال��ح��ي اع��ت��ررت1 ه��ب��ي��ك
ُم��ْخ��َط��ُف3 وخ��ص��رك رج��راج وردف��ك م��دم��ج خ��ط��وط ال��ه��ول اع��ت��س��ف��ت ف��ك��ي��ف

زيارة يف املعشوقة هذه مخاطرة من التعجب عىل الشعرين يف املعنى مدار أقول:
اقتداره له شاء التي الصورة يف فأبرزه به، وتالعب الشاعرين، كال فتناوله صاحبها.
للرتجيح أرى فال اإلحسان، يف وتساويَا حاوله، فيما منهما كل أجاد وقد فيها؛ إبرازه

الطيب: أبي قول عىل معناه توليد يف اعتمد كليهما أن يل ويلوح بينهما. مدخًال

ذُك��اء وه��ي ب��ال��ل��ي��ل وم��س��ي��ره��ا ه��ت��ك��ه��ا م��س��ك وه��ي ال��م��ل��ي��ح��ة ق��ل��ق

التأمل. وإطالة التدقيق، بزيادة إال قلته ما يظهر وال



املعري العالء أبو

العالء: أبو وقال

َع��ِل��َم��ا وم��ا أس��رى ف��ق��د ه��ج��ع��ن��ا إذا ل��ن��ا ال��خ��ي��ال ي��س��ري ال أم��ي��رك آَل��ى
َس��َق��َم��ا ل��ه��م ي��ظ��ه��ر ف��ل��م ي��ب��ص��روه أن ُم��ْغ��َض��بَ��ٌة ف��ي��ك رج��ال تَ��َم��نَّ��ْت وك��م

الشاعر: قول إجازة طاهر بن محمد سأله وقد املوسوس ماني وقال

ال��س��الم��ا ب��لِّ��غ��ي��ه��ا ري��ح ي��ا ق��ل��ت ألن��ي ال��ري��اح ع��ن ح��ج��ب��وه��ا
ال��ك��الم��ا ال��ري��اح ي��وم م��ن��ع��وه��ا ول��ك��ن ك��ان ب��ال��ح��ج��اب رض��وا ل��و

فقال:

إل��م��ام��ا ط��ي��ف��ه��ا زرت ل��و َويْ��ك ل��ط��ي��ف��ي ق��ل��ت ث��م ف��ت��ن��ف��س��ت
ت��ن��ام��ا أن ل��ش��ق��وت��ي م��ن��ع��وه��ا وإال س��رٍّا ب��ال��س��الم َح��يِّ��ه��ا

بالغ أمرها ويلَّ أن العالء أبو فادعى عليها. الحجر يف املبالغة املعنى خالصة أقول:
ولضناه وزاره، غافله الخيال ولكن حبيبها، يزور أال خيالها عىل حلف حتى حجبها، يف
وبيتاه الخيال. إىل يده تصل فلم ماني وقرصَّ رؤيته، يرتصد َمْن عىل فخفى نحل، حبه يف

العالء. أبي بيتي عن ينحطان األلفاظ وعذوبة التخيل حسن من فيهما ما عىل

العالء: أبو وقال

ِق��ْط��ِع م��ن أْق��َص��َر ال��س��ه��م ك��م��ض��يِّ م��ض��ى واف��يً��ا ال��ل��ي��ل م��ن ق��ط��ع��ا ب��ه��ا ذك��رت

آخر: وقال

ال��ذب��اب س��ال��ف��ة م��ث��ل ب��ي��وم ن��ع��ي��م أب��ي دار ع��ن��د ظ��ل��ل��ن��ا
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آخر: وقال

ب��اط��ل��ه ِل��َي غ��ال��ب ص��ب��اه إل��ى م��زيَّ��ن ال��ق��ط��اة ك��إب��ه��ام وي��وم

يف يومه شبه والثاني الصغري، النصل وهو بالِقْطع، قرصه يف الليل شبه العالء فأبو
أشد وهذا النحوي: يعقوب أبو قال القطاة. بإبهام شبهه والثالث الذباب. بعنق قرصه
وقطع الليل قطع ذكر إنه حيث من الصنعة، يف أغرب أنه إال العالء، أبي قول من مبالغة

ا.هـ. السهم. كميض الليل ميض جاعًال السهم،

هوامش

الزائر. املعرت: (1)
املظلم. األغضف: (2)

املنطوي. املخطف: (3)
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الكفر بني بشخص تراوحوا وال العالء، أبي يف اختالفهم رجل يف الناس يختلف لم
يتلقى أال أمره يف الباحث عىل التناقض هذا مثل قىض إذا غرَو فال به. تراوحهم واإليمان
حكم إىل توصًال عنه؛ نقل بما به نطق ما مقارنة إىل يجنح وأن بالقبول، عنه قيل ما كل

فرش. ا رشٍّ وإْن فخري، خريًا إْن فيه، بات
أقسام: ثالثة عىل فوجدتهم فيه، املختلفني تأملت وقد

مؤمنون أو العرص؛ هذا متفرنجة ومنهم لكفره، ويحبونه رونَه يُكفِّ متزندقون، فريق
لذلك. يبغضونه

وَرَوْوا الواصلني، باألولياء فألحقوه تغالوا وربما إيمانه، صحة إىل يذهبون وفريق
الكرامات. له

لخالقه. أمره ووكلوا عنه، أمسكوا متحريون وآخرون
كما فصول، إىل مقسمة أقواله، من ثبت بما معقبها ثم فيه، أقوالهم بذكر بادئ وأنا

فأقول: بأخباره، فعلت
راهب به كان ديًرا ونزل بالالذقية اجتاز وأنه دينه، يف متهًما كان أنه واحد غري ذكر
عىل أيًضا واستدلوا شكوك. بذلك له فحصل كالمه، فسمع الفالسفة، بأقاويل علم له
الحكماء اعتقاد من وهذا قالوا: سنة، وأربعني خمًسا الحيوان أكل عن بتجافيه إلحاده
فصل يف ذلك عىل الكالم وسيأتي له. تعذيبًا الحيوان ذبح يف يرون ألنهم املتقدمني؛
الذي ما مرة: املعري يل قال قال: أنه التربيزي زكريا أبي تلميذه عن ونقلوا مستقل.
وهكذا فقال: . شاكٌّ إال أنا ما له: فقلت اعتقاده. عىل أقف اليوم نفيس: يف فقلت تعتقد؟
رضيب، األدب أنواع يف له ما «رضير القرص: ُدْميَة يف الباخرزي حقه يف وقال شيخك.
ظالل يف طال وقد محجوج. األلد خصمه ومحجوب ملفوف، الفضل قميص يف ومكفوف
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ببصريته، أعلم وهللا برصه، خرب وعندنا إناؤه؛ باإللحاد يرتشح ربما ولكن أناؤه، اإلسالم
عارض أنه زعموا الذي ككتابه بإساءته، األلسن تحدثت وإنما رسيرته؛ عىل واملطلع
تلك نفسه من وأظهر واآليات، السور ومحاذاة والغايات، بالفصول وعنونه القرآن، به
جعفر أبو القايض فيه قال حتى الصليانة، الَعرْيُ يَُجذ كما الهوسات تلك وجذَّ الخيانة،

أولها: قصيدة

اإلي��م��ان رب��ق��ة ع��ن خ��ال ل��م��ا ال��ن��ع��م��ان ب��م��ع��رة ع��وى ك��ل��ب
ال��ع��م��ي��ان م��ع��رة م��ن��ك أخ��رج��ت إذ أن��ج��ب��ت م��ا ال��ن��ع��م��ان أم��ع��رة

انتهى.
قبائح. فيها له وذكر ترجمته، يف وأطال الذهبي، الدين شمس بزندقته حكم وممن
يف الفداء أبو عليه وتحامل وأناب. تاب إنه قال َلِفيَّ السِّ الحافظ وأظن الصفدي: قال
أن الثاقب الكوكب ويف عليه. للرد الوردي ابن اضطر حتى كثريًا؛ منه وغض تاريخه،
وقد وللناس، يل ما قال: ثم فيه، الطعن من يسمعه ما فذكر عليه دخل املنازي القايض
وجعل أيًضا. وأخراهم قايض! يا فقال: أيًضا، وأخراهم املنازي: فقال دنياهم، لهم تركت
عىل املنازي ترجمة يف خلكان ابن رواها فقد املؤلف؛ من تحامل الرواية هذه ويف يكررها.
قام. أن إىل يكلمه فلم وأطرق، لذلك، ويتألم يكررها، وجعل أيًضا، واآلخرة له: قال أنه
أهل أجىل ملا عنه هللا ريض الخطاب بن عمر أن الغفران رسالة عن ياقوت ونقل
يعرف خيرب، يهود من رجًال إن فيقال: الجالني، عىل ذلك شق العرب جزيرة عن الذمة

ذلك: يف قال أدكن، بن بسمري

وي��رس��ب ي��ط��ف��و ال��م��رء إن ُرَويْ��َدَك؛ ب��ِدرٍَّة ع��ل��ي��ن��ا ح��ف��ص أب��و ي��ص��ول
م��ح��ب��ب ش��يء ال��زاد إن ل��ت��ش��ب��ع؛ م��أق��ط َح��ُم��ول��ة ت��ت��ب��ع ل��م ك��أن��ك
ت��ذه��ب ث��م دول��ٌة ول��ك��ن ع��ل��ي��ن��ا؛ ظ��ه��رتُ��ُم م��ا ص��ادًق��ا م��وس��ى ك��ان ف��ل��و
أك��ذب ه��و ال��ذي ال��ب��ادي رت��ب��ة ل��ن��ا ف��اع��رف��وا ال��م��ي��ن إل��ى س��ب��ق��ن��اك��م ون��ح��ن
وتُ��ْرَه��بُ��وا ت��س��ودوا أن ف��ي وب��غ��ي��ت��ك��م ط��ري��ق��ن��ا ف��ي آث��ارن��ا ع��ل��ى م��ش��ي��ت��م

إيراده أن أو اليهودي، هذا نحله قد شعره، يكون أن يشبه وهذا ياقوت: قال ثم
انتهى. مذهبه. وقبح عقيدته، سوء أمارات من به؛ واستلذاذه هذا، ملثل
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من األبيات هذه أن له أتى أين ومن الزعم، هذا يزعم كيف ياقوت، من والعجب
وتقبيح الزنادقة عىل كالمه أثناء يف بها جاء إنما وهو بها، استلذاذًا أوردها أنه أو شعره،
حسن عىل األدلة أبني من عليهم، إنكاره عرض يف لها إيراده يكون أن وأْحِر أعمالهم.

ذلك. تحقيق يريد من عىل ببعيدة الغفران رسالة وليست عقيدته.
العيد دقيق بن الدين تقي الشيخ رأي كان ما الناس: سيد بن الدين فتح وسئل
يف ألن أمره؛ يف يقال ما أحسن وهذا الصفدي: فقال حرية، يف هو يقول: كان فقال: فيه؟

األمور. ترجع هللا وإىل كثريًا. تناقًضا كالمه
يأتي فيما عليك سريد منه قليًال إال عقيدته، سوء يف كالمهم من عليه وقفت ما هذا

الفصول. من
مدحه، ومن العالء أبي ذم من اعتربت إني قال: أنه العديم ابن رسالة عن ونقلوا

له. املادح هو لقيه من كل ووجدت صحبه، وال يره لم ذمه من كل فوجدت
مر التي الطربي الطيب أبي القايض مع مراسالته أورد ما بعد الوردي ابن وقال
الظن وحسن الغري، شهادة عىل مقدمة الشيخ يف الطيب أبي «وشهادة أخباره: يف ذكرها
شيخنا وكان بخري. إال يأتي ال وهو والحديث، القرآن عليه دل قد بالعلماء خصوًصا

يكفيه. ومدحه له الطربي واعرتاف العقيدة؛ حسن عبس

ف��ذَِر أو ش��ئ��ت م��ا ف��ق��ل ال��ع��الء أب��ا ك��اف��ي��ٌة ال��َح��بْ��ِر ال��ط��ب��ريِّ ش��ه��ادة
ب��ال��طَّ��ب��ِر» ق��اب��ل��ن��اه ال��س��ي��َف نَ��ض��ى وَم��ْن دع��ة ف��ي ك��ان ع��ن��ه ال��س��ي��ف أغ��م��د م��ن

معرب، الطربزين، هو والطََّربُ تورية، فيه بالطرب قابلناه وقوله: كالمه. انتهى
عندهم له ويقال به، تقاتل معها تحمله كانت العجم فرسان ألن الرسح؛ فأس ومعناه:

الدخيل». من العربية اللغة يف فيما السبيل؛ «قصد يف امُلِحبِّي ذكر كذا التََّرب.
شاكر اليرس أبي بخط قرأت قال: أنه املذكورة العديم ابن رسالة عن أيًضا ونقلوا
تالميذه ويعمل بالتعطيل، له الحسد أهل من يرمى عنه ريضهللا وكان ذكره، يف املعري
إلتالف وإيثاًرا إلهالكه، قصًدا امللحدة؛ أقاويل يضمنونها األشعار، لسانه عىل وغريهم

عنه: ريضهللا فقال نفسه،

ب��إه��وان إال واج��ه��ت��ه��م ف��م��ا ق��وم إه��وان��َي ح��اول
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إخ��وان��ي ن��ي��ة ف��غ��يَّ��روا ب��س��ع��اي��ات��ه��م وح��رش��ون��ي
وك��ي��وان ال��ش��ه��ب ف��ي ـ��ري��خ ال��م��ـ إل��ى ب��ي ل��وش��وا اس��ت��ط��اع��وا ل��و

أيًضا: وقال

غ��ري��ت خ��ال��ق��ه��ا وب��ح��م��د أُم��ٌة ب��دم��ي غ��ري��ت
ب��ري��ت ب��ري��ت��ه وم��ن ـ��ت اس��ت��ط��ع��ـ م��ا رب��ي وع��ب��دت
ف��ري��ت وم��ا ع��ل��يَّ س��ـ��دة ح��ا ��ال ال��ج��هَّ وف��رت��ن��ي
ه��ري��ت أن��ي وع��ن��ده��م ـ��سَّ أح��ـ ف��ل��م ع��ل��يَّ س��ع��روا

األشياء وأما لب. له من عىل يخفى ال فلعله لسانه، عىل املوضوع «أما الصفدي: قال
وهو حيلة. فيه فما واستغفري، استغفر ويف يلزم، ال ما لزوم يف بها وقال دوَّنها، التي
وتاب ارعوى أنه ويحتمل بالنبوات. واالستخفاف بالتعطيل القول من فيه ما فيه كثري،
جوهرة هو ه: حقِّ يف قال أنه الزملكاني بن الدين كمال الشيخ عن يل وُحِكَي كله. ذلك بعد
أقف فلم واستغفري استغفر أما قلت: الصفدي. كالم انتهى وذهبت». الوجود إىل جاءت

فيه. الشك يزيل ما عليه فسريد يلزم، ال ما لزوم يف ما يشبه فيه ما كان فإن عليه؛
له وقفت ثم املعرة، من لكونه له أتعصب كنت «وأنا تاريخه: يف الوردي ابن وقال
ما لزوم كتاب يف له ونظرت نفرة، عنه وازددت فأبغضته، واستغفري استغفر كتاب عىل
عامًلا نظمهما ملا كان أنه عىل يدالن الكتابني هذين فإن أحزم؛ منه التََّربي فرأيت يلزم، ال
فأخذه باليقني ظفر لو ويود عليه، خفي قد الحق أن فيهما يقرُّ نافًرا، ومذبذبًا حائًرا،

أبيه: مرثية يف قال كما يديه؛ بكلتا

ال��ظ��ن س��وى ج��ه��ي��ن ي��ا ت��خ��ب��ري��ن��ي ول��م ع��ن��ه��م ج��ه��ي��ن��ة م��ن ي��ق��ي��نً��ا ط��ل��ب��ت
ف��أس��ت��غ��ن��ي ال��ص��ح��ي��ح أع��ط ل��م ف��إن��ي م��س��ائ��ال أزال ال ت��ع��ه��دي��ن��ي ف��إن

محمد هللا عبد أبي الشيخ عىل أماله الذي السقط» «ضوء كتاب عىل له وقفت ثم
يروي بحلب، أقام ثم مات، أن إىل الشيخ الزم الذي األصبهاني، هللا عبد بن محمد بن
وصحة الحق إىل لرجوعه موضًحا لفساده، مصلًحا عندي الكتاب هذا فكان كتبه، عنه
املتقدمة كتبه بعد عليه وقف ملن ويتلو مؤال، إسالمه بصحة يحكم كتاب فإنه اعتقاده؛
ويقر السمع، ويلذ الصدر، يثلج ما الكتاب هذا ضمن فلقد األوىل»؛ من لك خري «ولآلخرة
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بريته، خري ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تعظيم من القدم؛ ويثبت اليد، ويطلق القلب، ويرس العني،
عند واألدب عنهم، والرضا الصحابة، وتبجيل ذريته، من األرشاف بمدائح هللا إىل والتقرب
اليوم من واإلشفاق بالبعث واإلقرار التفسري، من محاسن وإيراد منهم، يتلقى ما ذكر
للرشيعة والخضوع واألوراد، هللا أذكار يف والرتغيب املعاد، أنكر من وتضليل العسري،
واستحل ذمه، َمن يعذر وقد بخواتيمها. واألعمال كتبه، خاتمة وهو وتعظيمها. املحمدية
فإنه سبَّه، وحرَّم أحبه، َمْن ويعذر شعره؛ وأوسط أمره، مبادئ عىل عوَّل فإنه شتمه،
والتوبة أهلها، كان التي اإلنابة من عمره؛ آخر يف إليه صار وما رسه، صالح عىل اطلع
بنصه. كالمه انتهى عليه». مكذوب شيخ أنا هللا: رحمه يقول وكان قبلها. ما تَُجبُّ التي
ذكر كما منه، التربي حد إىل باإلنسان يصل ما يلزم ال ما لزوم يف وليس قلت:
أن مراده وإنما إليه، ذهب ما عىل يدالن ال أبيه مرثية من رواهما اللذان والبيتان الشيخ،
من قوله مثل وهما نعيم، أم شقاء يف أهو أبيه: عن يدري فال عنه، محجوب الغيب علم

القصيدة: هذه

ال��َم��نِّ ذي ل��ل��ه وال��ع��ل��م ب��ن��ا يُ��راد ال��ذي م��ا ال��ح��رص ع��ل��ى نَ��ع��ل��م ف��ل��م َج��ِه��ْل��نَ��ا

مطوي والشقاوة السعادة أمر أن معنى عىل «وهذا النحوي: يعقوب أبو شارحه قال
يقول أن السلف كره ولهذا مستورة. وهي تعاىل، هللا بمشيئة كلها األمور وأن العباد، عن
اإليمان يف الشك معنى عىل ال تعاىل؛ هللا شاء إن مؤمن أنا بل ا، حقٍّ مؤمن أنا القائل:
وانطواء ذلك، يف تعاىل هللا علم وخفاء العاقبة، سوء من الخوف معنى عىل بل واالعتقاد،

انتهى. الخاتمة». أمر
إلحضاره فجهز حلب، وزير به أغروا حساده أن أيًضا: تاريخه يف الوردي ابن وذكر
إليه، عمه بنو فاجتمع باملعرة، له مجلس يف العالء أبو فأنزلهم ليقتله، فارًسا خمسني
الضيوف، وقال: يفهم، ال ما منه كالًما قال ثم يمنعني، ربٍّا يل إن فقال: لذلك، وتألَّموا
عىل الحمام ووقع فماتوا، فارًسا الخمسني عىل املجلس فوقع الوزير! الوزير، الضيوف!
زعم من ومنهم وتهجده. بدعائه قتلهم أنه زعم من الناس فمن فمات؛ بحلب الوزير
تفصيل، بزيادة الثاقب الكوكب صاحب رواها القصة وهذه ورصده. بسحره قتلهم أنه
معرة دخلت قال: الهركار، بأرض عيل بن يوسف حدثني قال: أنه الغزايل عن فذكر
يرى ال زنديق املعري بأن إليه حلب صاحب صالح بن محمود وزير وىش وقد النعمان،
من إليه بحمله محمود فأمر العقل، بصفاء تحصل الرسالة أن ويزعم الصور، إفساد
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عمه عليه فدخل الضيافة، دار العالء أبو فأنزلهم ليحملوه، فارًسا خمسني وبعث املعرة،
يطلبك، محمود وامللك الحادثة، هذه بنا نزلت قد أخي ابن يا وقال: سليمان، بن مسلم
الذلُّ تَنُوَخ ويَْرَكُب الذمام، ذوي عند علينا عاًرا كان أسلمناك وإن عجزنا، منعناك فإن
فاغتسل قام ثم عني. يذب سلطان فيل عليك؛ بأس وال عم، يا عليك ن هوِّ فقال: والعار.
كذا منزلة يف فقال: هو؟ أين املريخ إىل انظر لغالمه: قال ثم الليل، نصف إىل وصىل
غالمه ففعل الوتد. إىل واربطه خيًطا، رجيل يف وشد وتًدا، تحته وارضب زنه فقال: وكذا.
وموِجد املخلوقات، صانع يا العلل، علة يا األزل، قديم يا يقول: وهو فسمعناه ذلك،
الوزير الضيوف، الضيوف يضام، ال الذي وكنفك يرام، ال الذي عزك يف أنا املوجودات؛
عىل الدار وقعت فقيل: عنها، فسأل عظيمة. بهدة وإذا تفهم، ال كلمات ذكر ثم الوزير!
حلب من بطاقة وقعت الشمس طلوع وعند الخمسني. فقتلت بها، كانوا الذين الضيوف
عيلٍّ: بن يوسف قال الوزير. عىل الحمام وقع فقد الشيخ، تزعجوا ال طائر: جناح عىل
الهركار، أرض من فقلت: أتيت؟ أين من فقال: املعرِّي، عىل دخلت ذلك، شاهدت فلما

أولها: قصيدة من أبياتًا عيلَّ وأمىل اكتب. قال: ثم زنديق، أنني زعموا فقال:

أع��م��ال��ي س��وء وت��وال��ي غ��ف��ل��ت��ي م��ن وأوج��ال��ي أم��ن��ي ف��ي ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر

بتمامها وسأوردها القصيدة. هذه من أبيات سبعة الثاقب الكوكب صاحب ساق ثم
فلم واحد، غري رواها القصة وهذه املفقود. شعره من فإنها منظومه؛ عىل الكالم عند
كالمه عىل يقف من فإن العالء؛ أبي بمذهب األشبه وهو هنا، كما للمريخ رصده يذكروا

أعلم. وهللا عليه. املوضوع من هذا بأن يحكم أعمالهم، وتقبيح املنجمني يف
يزعمون، كما ملحًدا يكن لم أنه مؤلفاته، مطالعة من يل ظهر الذي أن والخالصة
بها يضيق أحوال األحيان بعض له تقع كانت وإنما ورسله، وكتبه باهلل مؤمنًا كان بل
الشناعة من بلغت مهما وهي تركها. به األوىل وكان ظاهرها، يوهم نفثات فينفث صدره،
لك لظهر ضده يف قاله بما قارنته إذا ما فيها بل واإللحاد، الكفر إىل تصل ال والبشاعة
ومدحه الديانات، عىل تارة كإنحائه َوْهلة: أول من فيه ذهنك إىل سبق ما يرد لم أنه جليٍّا
الديانات بالذم يرد لم بأنه ألقنعت بإمعان، القولني بني قابلت لو فإنك أخرى؛ تارة لها

زمن. كل يف هم ما وكثري بها، املتاجرين منتحليها أراد بل نفسها،
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لم ما بتقويله منهم جماعة وولوع وشانئيه، حسدته جهة من الرجل أُِتَي وإنما
صارت حتى والزنادقة؛ املعطلة أقوال من لسانه عىل ينظمونه كانوا بما وإشهاره يقل،
انرصفت إيهام، فيه شعره من يشء إليها ألقي إذا ذلك، من فيها وقر ما لكثرة األذهان
وكبار املتصوفة، مشهوري أقوال وافق ما أقوال من عليك وسريد به. الظن إساءة إىل
ولهذا شؤون. خلقه يف وهلل عليه، وكتبت لهم، كتبت أنها إال بالُقذَّة. الُقذَّة حذَْو الزهاد،
ليشء معزوٍّ غري عنه ُروي ما دون مؤلفاته يف أثبته ما عىل معتقده فصول يف اقترصت
كما ، لُبٍّ ذي عىل وضعها يخفى وال عنها، العالء أبي شعر يتنزه سخافات وغالبه منها،

القائل: قول إليه كنسبتهم الصفدي. قال

ال��خ��ن��ا ف��ي الب��ن��ي��ه ب��ن��ت��ي��ه وت��زوي��ج��ه وف��ع��ال��ه آدًم��ا ذك��رن��ا م��ا إذا
ال��زن��ا ع��ن��ص��ر م��ن ال��ن��اس ج��م��ي��ع وأن ف��اج��ر ن��س��ل م��ن ال��خ��ل��ق ب��أن ع��ل��م��ن��ا

وال يكونه. أن العالء ألبي وحاشا رشده، َفَقَد معتوه من إال يصدر ال كالم وهذا
لم بأخته األخ زواج بأن عامًلا بالرشائع، مقرٍّا يكون أن إما أمرين: أحد من قائله يخلو
وإما والهوس. الهذيان من رضبًا هذا قوله فيكون ملسو هيلع هللا ىلص، آدم سيدنا رشيعة يف محرًما يكن
تتأتى ال والحرام الحالل معرفة فإن له، معنى ال الزنا ذكره فيكون لها، منكًرا يكون أن
العالء. أبي نفس عنهما تنبو أدب وقلة بذاءة من البيتني يف عما فضًال الرشائع. من إال
عدم له أحب كنت بما يلزم ال ما لزوم يف السالم عليه آدم سيدنا ذكر أنه منكًرا ولست
أكله عىل السالم عليه لومه فيه ما وغاية الحد؛ هذا إىل شناعته يف يبلغ ال أنه إال ذكره،
ذلك عىل الكالم وسيأتي الجنة. من بخروجه الدنيا يف ذريته أذى يف وتسببه الشجرة، من
عقامة أبي بن الحسن محمد أبو القايض البيتني هذين عىل رد وقد مستقل. فصل يف

بقوله: اليمني

دن��ا أو َش��طَّ َم��ْن ال��ب��اق��ي��ن ف��ي وت��ك��ذب ص��ادق ف��ال��ق��ول ف��ي��ك ��ا أمَّ ل��ع��م��رك
ش��رع��ن��ا ج��اء ك��ذا ل��غ��و غ��ي��ره وف��ي ل��ه الزم ال��ف��ت��ى إق��رار ك��ذل��ك

ونسبوا الركيك. الشعر بهذا الرد تكلفه قبل البيتني نسبة من تَثبَّت القايض وليت
أن إال بالعبث، االشتغال عن تفاديًا ذكرها عن أرضبُْت القبيل هذا من أخرى أشياء إليه
يف عليه أخذ ملا أتعرض لم أني كما ملناسبة. الفصول من يأتي فيما إملاًما ببعضها ألمَّ
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مؤونة كفانا وقد الشعراء، من لكثري الواقع الغلو من كونه عن يخرج ال ألنه الزند؛ سقط
خطبته: يف بقوله فيه البحث

عز هللا صفات يحتمله مما وكان بآدمي، الظاهر يف علق غلو من يل وجد وما
لم أو غرب أو قبل من سلف ملخلوق صلح وما إليه، مرصوف فهو سلطانه،
هللا فأستقيل له، جهة ال املنْي يف محًضا كان وما به، ملحق فإنه بعد، يخلق

فيه. العثرة

يذكره لم ومما الخطبة. رشح يف ذلك من أبيات بعض التنوير يف شارحه أورد وقد
الزند: سقط يف ما أشنع عندي وهو قوله،

م��ض��ر ف��ي ال��م��ج��د ك��ان ال��ُف��َص��يْ��ِص��يُّ ل��وال ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ع��دن��انً��ا ب��م��ْه��َرَة ب��اه��ت

وهللا فيه، العثرة هللا استقال وقد له، جهة ال الذي امَلنْي محض من ريب وال فهذا
يف إال به يأت لم أنه عىل املفرط. الغلو سوى يشء فيه ليس عداه وما يشاء. ملن يغفر
الغتفاره وجه ال أن وعندي كثري. هذا من القليل ولكن العرشة، تتجاوز ال معدودة أبيات
املتنبي؛ الطيب أبي من العالء ألبي رسى ولعله عنه. مندوحة الكالم من غريه ويف لقائله،

قوله: ومنه النوع. بهذا ولوًعا كان فقد

ش��م��وًس��ا ص��رن ال��ظ��ل��م��ات أت��ى ل��م��ا رأي��ه أع��م��ل ال��ق��رن��ي��ن ذو ك��ان ل��و
ع��ي��س��ى ألع��ي��ا م��ع��رك��ة ي��وم ف��ي س��ي��ُف��ه ع��ازر رأس ص��ادف ك��ان أو
م��وس��ى ف��ي��ه ج��از ح��ت��ى ان��ش��ق م��ا ي��م��ي��ن��ه م��ث��ل ال��ب��ح��ر ل��ج ك��ان أو

ما نظم عىل قدرته مع املمقوت، الغلو هذا عن أغناه كان ما الطيب، أبا هللا سامح
عليه. وإجازته له، ممدوحه قبول منه وأقبح األسماع؛ عىل وأخف النفوس، يف أوقع هو

هانئ: ابن قول قبوله يف املعز عذر كان ما أدري وال

ال��ق��ه��ار ال��واح��د ف��أن��ت ف��اح��ك��م األق��دار ش��اءت م��ا ال ش��ئ��ت م��ا

صحيًحا. الباطن يف األلوهية دعوى من القوم عن نقل ما يكون أن إال اللهم
بمراحل. القولني هذين دون الزند سقط يف وما
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واستقبح الغفران، رسالة يف وأرضابه هانئ ابن عىل النكري شدد العالء أبا رأيت وقد
عنه. رجع فلعله الغلو، هذا مثل منهم

ممجوجة. بأشياء فيه جاء الطيب، أبي عىل أخذ ملا يتيمته يف فصًال الثعالبي عقد وقد
من النفوس يف وقر ملا وذلك العالء؛ أبي مع فعلوا كما بإكفاره يلهجوا فلم هذا ومع
وقد القبيل. هذا من شعر كل به يلصقون كادوا حتى آنًفا، ذكرت كما بالزندقة، شهرته

املتنبي: قول له يروي بعضهم رأيت

األم��ُم ج��ه��ل��ه��ا م��ن ض��ح��ك��ت ��ًة أُمَّ ي��ا ش��وارب��ك��م تُ��ْح��ُف��وا أن ال��دِّي��ن أغ��اي��ُة

وكذلك املشهور؟ بغري ظنك فما األيدي، يف متداَول مشهور الطيب أبي وديوان هذا
فكثر يقله، لم ما فيها إليه نسبوا الخمر، وصف يف باإلجادة مشهوًرا كان ملا نواس أبو
ينسبوا أن الرواة هؤالء أوشك يقول: كان أنه العلماء بعض عن ونقل شعره. يف املنحول
نسبة عىل يقدم فال له، يتنبه أن لألديب ينبغي هذا وقوله ليىل. فيه شعر كل للمجنون
أسماء للشعراء كان فقد شعره؛ يف بذكره، ولهج به، اشتهر اسم بسبب لقائل قول
زوًرا، بها يأتون ما كثريًا فكانوا أفواههم، يف وحلَّت ألسنتهم، عىل خفت بينهم شائعة
وعلوة، ومية، وفاطمة، وريَّا، وأروى، وعفراء، ولبنى، ودعد، وسلمى، وهند، ليىل، نحو:
عزة وأما قال: ثم رشيق، ابن ذلك ذكر وأشباههن. وزينب، وُجمل، والرباب، وعائشة،

انتهى. الشعراء. عىل حرمتا كأنما حتى وجميل، كثريِّ حماهما فقد وبثينة
عليهم، غلبت وأنواع بفنون غريهم اشتهر بأسماء، الشعراء بعض اشتهر وكما
الطيف، يف والبحرتي الخمر، يف نواس كأبي فيها؛ القول فأجادوا نفوسهم، عىل وسهلت
وابن والحكم، األمثال يف الطيب وأبي املراثي، يف الجن وديك التشبيهات، يف املعتز وابن
َدفر كأم كثريًا، استعملوها ألفاظ عليهم غلبت شعراء بعض رأيت بل الهجاء. يف الرومي
كل شعر تتبع ومن البارودي. باشا سامي محمود األمري عند ودِّي وابن املعري، عند

فيه. أمثالها يعدم ال ربما شاعر،
عن وأبعد اإلنصاف، إىل أدعى مؤلفاته، يف العالء أبو أثبته ما عىل اقتصارنا فيكون

االعتساف.

أو عصبية، إىل جنوًحا املواضع بعض يف له أنترص لم أني — هللا أرشدك — واعلم
ثابت وإيمان صحيح، اعتقاد عىل أقواله من الكثري يف وقفت ولكني هًوى. مع اسرتساًال
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إكفار إىل الترسع من أوىل اللفظ، يحتمله بما عداها ما تأويل فكان شك. يخالطه ال
والذي لفظه، يف رصيح إيمانه عىل يدل ما وأن خصوًصا بالزندقة، عليه والحكم مؤمن،
فإذا وأصوب. أحق وجهيه أحد من الرصيح يوافق ما عىل فَحْملُه لوجهني، محتمل يوهم
النظر، ومراجعة الظن، بتحسني عليك بل عيلَّ، اإلنكار يف تترسع فال ذلك من شيئًا رأيت
يف ليس قوله: يف الغزايل حامد أبي اإلمام عىل أثاروه ما وحسبك بعيد. غري قلته ما تجد
أنه شك وال بالرتهات. الناس وشغلوا املؤلفات، فيه وضعوا حتى كان، مما أبدع اإلمكان
اإلمام، هذا عقيدة يف ريب يخالجه مسلم وأي وتأولوه. إليه ذهبوا ما هذا بقوله يُرد لم

اإلسالم؟ حجة وهو
يقول: حيث العالء أبي درُّ وهلل

��را ُم��يَ��سَّ ع��ن��ه ال��ب��ي��َن ول��ي��س ع��ل��ي��ك ن��ك��ب��ٌة ال��ي��وم ال��ع��اَل��َم ه��ذا ِج��َواُرَك
أخ��س��َرا ك��ان أيُّ��ن��ا ح��قٌّ ك��ان م��ت��ى ال��ُه��َدى ص��ح��ة ال��ُم��دَِّع��ي ذاك س��يَ��ْع��َل��ُم

ويقول:

َك��َف��ْر ق��ال��وا األح��ادي��ث ب��ص��دق ج��ئ��ت��ه��م إذا ق��وًم��ا ال��ل��ُه ل��ح��ي

ويقول:

وك��ف��ر إي��م��ان ب��ي��ن ف��ي��ف��رق ل��ب��ي��ٍب رج��ٍل م��ن األرض ف��ي أم��ا

أيًضا: وقال

ب��ال��م��ج��از ت��ك��لُّ��م��ي غ��ي��ري م��ث��ل ف��إن��ي ع��ل��يَّ ل��ف��ظ��ي ت��ق��ي��د ال

قوله: ومثله

ال��م��ج��از أص��ن��اف ف��ي��ه ول��ك��ن ق��ول��ي ك��لُّ ال��ح��ق��ائ��ق ع��ل��ى ول��ي��س
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يف وأرسف باطًال، زعم فقد وعال، جل اإلله وجود منكري من كان العالء أبا أن زعم من
لزعمه يجد أو حجة، له تنهض أن وهيهات معتقده. بحقيقة جهله عىل ودلَّ الشطط،

بالدليل. طالبناه لو مستنًدا،
مجال أو لطاعن، متسع وراءه ليس ما أقواله من الفصل هذا يف مثبتون ونحن
غري عىل فأوَّلوها كثريين، عىل منها املراد خفي ربما أقوال، بثالثة منها وبادئون ل، ملتقوِّ

خالقه. يف الرجل عقيدة عن الرين يكشف بما نتبعها ثم تؤول، أن ينبغي ما

قوله: أولها

ن��ق��ول ك��ذا َص��َدْق��تُ��م، ق��ل��ن��ا: ح��ك��ي��م ص��ان��ٌع َل��نَ��ا ُق��ْل��تُ��ْم
ف��ق��ول��وا أال زم��اٍن وال م��ك��ان ب��ال َزَع��ْم��تُ��ُم��وُه
ُع��ق��ول ل��ن��ا ل��ي��س��ت م��ع��ن��اه َخ��ِب��يٌّ ل��ه ك��الٌم ه��ذا

كذا صدقتم، «قلنا قوله: منها وحسبك اإلله، لوجود إنكار األبيات هذه يف وليس
إال به يقول ال ما وهو تعاىل، له واملكان الزمان إثبات ظاهرها من يؤخذ لكن نقول»،
الفخر أن التنصيص معاهد صاحب ذكر وقد يقولون. عما هللا تنزه وأرضابهم، مة املجسِّ
هذا هذي «وقد بقوله: وأعقبها باألربعني، املوسوم كتابه يف األبيات هذه أورد الرازي
العبارة فلعل ذلك، قال أجده فلم الكتاب هذا من نسختني عىل وقفت وقد شعره»، يف
تفصيل إىل يحتاج املقام كان وملا ذكره. ما منها فتوهم املعاهد، صاحب عىل تحرفت
بما نعقبها ثم األربعني، عبارة إليك ننقل أن اقتىض العالء، أبو إليه يرمي ما الستيضاح
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املخالفني شبهات وإيراد العالم، حدوث مبحث يف «الفخر» قال األبيات. هذه يف لنا ظهر
وردها:

األبد، يف موجوًدا وسيكون األزل، يف موجوًدا هللا كان قلنا إذا الرابع: السؤال
بقي. وما انقىض وقد وحاصًال، موجوًدا كان أمًرا أن يفيد «كان» فقولنا
ما كل فإذن حصل. ما وبعُد وحاصًال، موجوًدا سيصري أمًرا أن يفيد ويكون
فذات متغريًا، متجدًدا بكونه عليه محكوم فهو وسيكون، كان أنه عليه يصدق
أنه ألبتة عليه يصدق ال أن وجب التغري، ممتنع الدوام، واجب كان ملا تعاىل هللا
وجدناها عقولنا جربنا ملا ثم اآلن. كائن وأنه األبد، يف وسيكون األزل، يف كان
اآلن، كائن وأنه بعد وسيكون قبل كان أنه عليه يصدق ال ما كل بأن حاكمة
الجهات عن منزهة ذاته أثبتم ملا إنكم املنكرون قال هذا وعند محض. عدم فهو
ثم املحض؛ العدم من واقرتب العقل، عن اإلثبات هذا خرج واألوضاع، واأليون
فهذا كائن، وهو ويكون كان قولنا عليه يصدق أن عن منزًها أثبتموه ملا إنكم
كائن، وهو ويكون كان قولنا تحت أدخلتموه فإن املحض. بالعدم ترصيح
املحرية، العقد من الخالص فكيف متغريًا، متجدًدا بكونه الحكم ذلك اقتىض
انتهى. … فقال له شعر يف املعنى هذا املعري ونظم املعمية. املضلة واملضايق

الرد يف ورشع زعمتم»، «ثم «زعمتموه»، قوله مكان روى أنه إال األبيات، أورد ثم
فقال: السؤال. هذا عىل

فهو ويكون كان عليه يصدق ما كل إن قوله وهو الرابع: السؤال عن الجواب
اآلتية األزمنة مع استمراره ويكون كان قولنا من املراد فنقول: متغري، متجدد
وهذا األزمنة؛ هذه تغري بحسب متغريًا يكون أن غري من املاضية، واألزمنة
الوهم كان وإن هدايته، بنور تعاىل هللا نوَّره الذي العقل إال يدركه ال املعنى

كالمه. انتهى عنه. يعجزان والخيال

هنا. قصدنا عن يخرج بما الصانع بقاء عىل املشايخ حجج ساق ثم
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هدايته. بنور هللا نوره الذي العقل إال يدركه ال املعنى هذا إن قوله يف ما يخفى وال
كاالستواء النقلية، الصفات يف عنهم ريضهللا السلف مذهب أن علمت ثم هذا، علمت فإذا
كلفنا ما العقل وراء ثابتة صفات أنها ونحوها، الدنيا السماء إىل والنزول العرش، عىل
التجسيم عدم اعتقاد مع تأويل، وال تفسري غري من بها والتصديق ثبوتها اعتقاد إال
هذا إىل ترمي إنما العالء أبي عبارة أن لك ظهر — العقل النقل يضاد لئال والتشبيه،
إلدراكها، العقول تتسع ال األمور هذه مثل أن فمراده القصد؛ هذا إىل وتشري املعنى،
كيف بل ذلك. عىل حملها من يمنع ما األبيات يف وليس بعلمه. هللا استأثر مما هي بل

آخر: موضع يف القائل وهو ونحوه، التجسيم اعتقاد الرجل يف يتصور

ب��ال��تَّ��ع��ال��ي ع��ن��ُه اإلِْخ��ب��اِر ِم��َن َق��ْدًرا أج��لُّ وْه��َو ال��ل��ُه ت��ع��ال��ى

أن اعلم ثم التجسيم. اعتقاد فيه يتصور ال الحد هذا إىل التنزيه يف يذهب ومن
بل به، يقوالن والزهري مالك اإلمامان وكان املتكلمني. من كثريون يرجحه السلف مذهب
السالمة من فيه ملا رجحوه وإنما هذا. يومنا إىل وأتباعه حنبل بن أحمد اإلمام عقيدة هو
صيانًة عليه، العامة لحمل األوفق وهو تعاىل، له مراد غري يكون قد معنى تعيني من
وقد الكالم». علم عن العوام، «إلجام يف الغزايل اإلمام فصله كما الزلل، عن لعقولهم
قوله عند الكبري تفسري يف ذكره املذهب، هذا تفضيل يف الرازي للفخر فصل عىل وقفت
بالتأويل. القائلني األشعرية كبار من اإلمام هذا أن مع اْلَعْرِش﴾، َعَىل اْستََوٰى ﴿ثُمَّ تعاىل:

يقول: حيث الواسطي عيل بن خميس اإلمام َدرُّ وهلل

ال��رَّدى إل��ى ب��ه��ن ي��دع��و ل��م��ب��ت��ِدٍع ج��م��ي��ع��ه��ا ال��ك��الم م��ق��االِت ت��رك��ُت
وال��ُه��دى ال��م��ك��ارم س��ب��ل إل��ى ُدع��اٌة ألن��ه��م ال��ح��دي��ث أص��ح��اب والزم��ُت
م��ح��م��دا ال��ن��ب��يَّ ق��ل��دُت ق��ال إذا غ��اي��ًة ال��دِّي��ن ف��ي اإلن��س��اُن تَ��َرَك وه��ل

الصفات هذه تأويلهم يف الخلف مذهب يرجحون أيًضا الكالم أئمة من كثريًا أن عىل
عىل والرد اإليضاح مزيد من املذهب هذا يف ملا وجل، عز املوىل بجالل يليق تأويًال
فريض الحق، إىل الوصول إال بها يريدون ال وجهٌة املذهبنِي أصحاب من ولكل الخصوم.

الجزاء. أحسن عنا وجزاهم أجمعني، عنهم هللا
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قوله: األقوال، من الثاني

إس��خ��اط��ا األرِض ف��وق ِل��ِج��ي��ل��َك ف��اح��ذَْر ُم��ْدِرَك��ُه ل��س��ت ف��أم��ٌر اإلل��ُه ��ا أمَّ

عن البرش عجز إىل اإليماء فيه وإنما تعاىل، هللا لوجود إنكاٌر أيًضا هذا يف وليس
إىل يصل ال ضعيف ملخلوق وأين بالصواب. إال نطق ما ولعمري تعاىل. ذاته ُكنِْه إدراك
للسيوطي، العلية الحقيقة تأييد كتاب ويف املقام؟ هذا إىل الوصول من نفسه ُكنِْه إدراك
الفكرة وترِك املقدَّس، الذات إدراك عن العقول عجز بيان يف السائرين منازل شارح قال
عن فضًال املخلوقات من املوجودات كل إدراك عن يعجز عقله أن العبد «يعرف ذلك: يف
الحديد، املغناطيُس بها يجذب التي الخاصية إدراك عن العقول عجزت وقد خالقها،
العبد عرف فإذا بوجودها. الَقْطِع مع ذلك، غري إىل الصفراوية، األخالَط َقُمونيا والسَّ
التعظيم بحبل التمسك عىل ذلك حمله مطلبه، غاية عىل الوقوف من وأيس عجزه،

انتهى. االختالل». من يشء يف الوقوع من بذلك وَسِلَم واإلجالل،
تتوهمه»، ال أن «التوحيد يقول: كان أنه وجهه هللا كرم املؤمنني أمري عن نقل وفيما
غاية من «يا يقول: عنه هللا ريض الصديق وكان غريه». فهو أدركته ما «كل ويقول:
عىل فاألكثرون اْألَبَْصاُر﴾، تُْدِرُكُه ﴿الَّ تعاىل: قوله أما معرفته». عن القصور معرفته
وإىل ذلك إىل إشارة هو وقيل القوة. محل إنها حيث من الجارحة، عىل هنا البرص حمل
من قوله منه وقريب الكريمة. اآلية هذه ملعنى عقٌد هذا عىل فالبيت واألفهام. األوهام

أخرى: قطعة

ال��نَّ��بَ��ْك وَربُّ ال��ُوُه��وِد َربُّ ء ال��س��م��ا إل��ه إل��ه��ي وإنَّ
اْرتَ��بَ��ك ح��ت��ى ي��ض��ُع��ُف زال ف��م��ا ش��أِن��ِه ع��ن ال��ُم��ح��دِّث س��أل��ُت

قوله: الثالث:

َع��ُرْض��نَ��ه وإن ع��ل��ي��ه م��ذاِه��بُ��ُه ض��اق��ْت ل��ل��ه ال��ِح��ج��ا َع��َرَض م��ت��ى

يزال ال «أي بقوله: بعضهم فرسه وقد السابق. القول يف ما يشبه ، بنَيِّ ظاهر ومعناه
تعاىل. هللا إىل ينتهي حتى القياس؛ أنواع ويستعمل األمور، يف مجالُه يتسع اإلنسان عقل
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املخلوقات». خالق سبحانه أنه من أكثر يعلم فلم عليه، املذاهب ضاقت إليه انتهى فإذا
انتهى.

البيت: هذا بعد قوله يف العالء أبو أحسن وقد

َم��ِرْض��نَ��ه وق��د ��روع ال��شُّ ل��ت��ص��ح��ي��ِح ب��ع��ق��ٍل ي��غ��دو ال��ذي َك��ذََب وق��د

فال أسبابها، تخفى أن الرشائع «َمَرُض الفضالء: بعض قال رشع. جمع الرشوع:
ا رسٍّ تعاطى ألنه عقله، الفاسد وإنما فاسدة، أنها فيها الناظر فيظن حقائقها، عىل يُوَقُف

انتهى. عليه». ليقف غامًضا
كما العرص روح ليوافق اإلسالمي الدين بإصالح يوم كل املتبجحني فليت قلت:

الهداية. ولهم لنا هللا نسأل البيت، هذا يف نظرة ينظرون يزعمون،

عن فضًال وتعاىل، سبحانه الخالق حق يف نقًصا يُوِهم ما العالء أبي كالم يف فليس وبعُد،
فلم ألبتة. ذلك من يشء يف ليست أنها عرفت وقد الثالثة. األقوال هذه غري وجوده، إنكار

قال: خالقه. يف معتقده حسن عىل الدالة أقواله عيون لك نرسد أن إال يبق

إم��اءُ ال��ُم��َؤثَّ��ن��اُت وك��ذاك ع��ب��ي��ٌد ال��ُم��ذَكَّ��راُت ل��ل��م��ل��ي��ك
وال��م��اءُ وال��ثَّ��َرى ��بْ��ُح وال��صُّ َق��ُد وال��َف��ْر وال��بَ��ْدُر ال��ُم��ِن��ي��ُف ف��ال��ِه��الُل
وال��س��م��اءُ ��ح��ى وال��ضُّ واألرُض ـ��رُة وال��نَّ��ثْ��ـ وال��ن��اُر وال��ش��م��ُس وال��ثُّ��َريَّ��ا
ال��ُح��َك��م��اءُ ذل��ك َق��ْوِل ف��ي بَ��َك ع��ا م��ا ل��ربِّ��َك ك��لُّ��ه��ا ه��ذه
ال��ذَّم��اءُ إالَّ ف��يَّ يَ��بْ��َق ف��ل��م ال��ل��َه أَْس��تَ��ْغ��ِف��ُر أَُخ��يَّ ي��ا َخ��لِّ��ِن��ي

وقال:

آَرا ف��ق��ل: م��والَك ـ��َه ال��ل��ـ اْخ��َش ل��ك ق��ي��ل إذا

وقال: نعم. معناها: فارسية، كلمة آرا:

ال��َم��ْس��َرى وال ل��ل��ُغ��ُدوِّ ُم��ط��ي��ًق��ا ف��ل��س��ُت ِش��ي��َم��ت��ي ��ْع��ُف ال��ضَّ ي��وَج��ُد إل��ه��ي ب��ِع��ْل��ِم
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األس��رى ب��س��اح��ِت��ِه تُ��ْك��َرْم َك��َرٌم ل��ه ي��ُك��ن وَم��ْن ي��دي��ه ف��ي أس��ي��ًرا َغ��بَ��ْرُت
ِك��ْس��َرى أو َق��يْ��َص��َر ِم��ثْ��َل ن��اًرا وأدُخ��ُل ع��اِل��ٌم ه��و ك��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي أَأُْص��ِب��ُح
ال��يُ��ْس��رى إل��ى ال��ي��م��ي��ِن ذات ب��ي ف��ي��أُم��ر تَ��ج��اُوٍز ي��وَم م��ن��ه ألرج��و وإنِّ��ي
ال��ُخ��س��َرى يَ��ِدَي وال األدن��ى َح��ظِّ��َي ف��م��ا ي��ري��بُ��ِن��ي ��ا ِم��مَّ ال��م��وِت ب��ع��د أُْع��ف وإن

وقال: اليمني. ضد اليسار من وليست الُعرس، ضد اليرس من هنا: اليرسى

َج��ذَب��ا ل��ه َط��بْ��ٍع إل��ى وك��لٌّ ب��اٍد ُم��ْح��تَ��ِج��ٌب وه��و ف��ي��ه ري��َب ال ال��ل��ُه

وقال:

��ب��ا تَ��َك��سُّ ال��س��م��اء ربِّ ع��ل��ى َك��ِذبً��ا تَ��ُق��ْل ف��ال ف��ع��ل��َت ف��إن تَ��ك��ِذبَ��نَّ ال
تُ��ْح��َس��بَ��ا أو ص��ورة ِآلَدَم تُ��ْدَع��ى أن َق��بْ��ِل ِم��ن ق��اِدٌر َف��ْرٌد ف��ال��ل��ه
��بَ��ا تَ��نَ��سُّ ب��ذاك ف��ك��ف��ى خ��ل��ِق��ِه ِم��ن واِح��ٌد إن��ي ف��ُق��ْل��َت انْ��تَ��َس��بْ��َت وإذا

أخرى: قطعة من قوله الثاني البيت معنى ويف

اإلِْض��َم��ار ف��ي وأب��وه آدٌم إذ دائ��بً��ا يَ��ظ��ه��ُر ال��ل��ِه ُم��ْل��ُك زال م��ا

ظاهر. وهو وبنوه، النسخ: بعض ويف منه، ُخلق الذي الرتاب بأبيه: أراد لعله
وقال:

َح��بَ��ا ال��م��وال��ي م��ول��ى ول��ك��نَّ ن��ع��م��ًة أح��ٌد يَ��ْح��بُ��ِن��ي ول��م
م��رَح��بَ��ا ف��ُق��ْل م��وٌت ج��اء وإن داِئ��بً��ا ل��ه ف��اع��م��ْل نَ��َص��ْح��تُ��َك

قوله: ربه، عفو يف طمعه ومن

ويُ��ْك��ذَِب يُ��ْص��َدْق اإلخ��واُن َم��َراِئ��يَ��ه ي��ك��ن وَم��ْن ال��ل��ب��ي��ب م��رآَة ال��لُّ��بَّ أرى
ال��ُم��َع��ذَّب ال��ُم��ْس��تَ��َض��اِم ع��ي��َش ِع��ْش��ُت وق��د ع��اِدٌل وال��ل��ُه ال��ل��ِه ع��ذاَب أَأَْخ��َش��ى
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قوله: ومثله

وَس��ْه��و َع��ْم��ٍد م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى َربِّ��ي ع��ف��و م��ن ي��اِئ��ٌس أن��ا وم��ا

أيًضا: قوله ومثله

األَْس��َوِل ��ح��اِب ال��سَّ ف��ي يُ��ْط��َل��ُب ��وُل وال��سُّ ق��اِدٍر م��ن َرْح��َم��ًة ��ُل أَُؤمِّ ال ل��َم

العقاب: من خوفه يذكر وقال

َم��ْوءُود ال��َف��ظَّ أب��اه��ا ف��ل��ي��ت ُظ��ل��ًم��ا َم��ْولِ��ده��ا ح��ال ف��ي ل��م��وءُودٍة ُط��وب��ى
َم��ْزءُود م��ن��ك ق��ل��ب��ي إنَّ ُم��َزوٌَّد َظ��َع��ن��ي ف��ي ب��ال��ُغ��ْف��ران أن��ا ه��ل َربِّ ي��ا

قوله: منه وقريب

وال��َم��ْه��ُل اإلم��ه��اُل ان��ق��َض��ى إذا ح��ي��َل��ت��ي ف��م��ا ال��وق��ُت َف��ِن��َي ق��د
َس��ْه��ُل الَق��يْ��تُ��ُه م��ا ف��ك��لُّ ب��ُغ��ْف��َراِن��ه ال��ل��ُه َخ��تَ��م إن

وطمعه: خوفه يف وقال

راِج خ��اِئ��ٌف إلل��ه��ي ل��ك��ن��ن��ي ن��واِف��َل��ه��ا أرج��و ف��ال ال��ح��ي��اُة ��ا أمَّ
خ��رَّاج ال��ظَّ��ْل��م��اءِ ف��ي أْزَه��َر وك��لِّ ط��ال��ع��ًة ال��ش��م��ِس وربِّ ��م��اِك ال��سِّ ربِّ

يقول: حيث دره وهلل

َح��َس��نَ��ْه ب��خ��اِل��ق��ي ُظ��نُ��ون��ي إنَّ ب��ه ي��ُه��مُّ م��ا ال��دَّْه��ُر ِل��يَ��ْف��َع��ِل
َس��نَ��ْه أل��َف ال��نَّ��ار ف��ي أق��اَم��ْت ول��و ��ل��ِه تَ��ف��ضُّ ِم��ن ال��ن��ف��ُس تَ��يْ��أُس ال
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وقال:

ال��ك��ف��اِة األُس��رِة ع��ن أغ��ن��ى ال��َم��ن��اي��ا إل��ى ان��ك��ف��ات��ي أرى
نُ��ف��اِة َم��ع��ش��ر م��ن ول��س��ُت ح��ك��ي��ًم��ا خ��اِل��ًق��ا ل��ي أُثْ��ِب��ُت

وقال:

م��اِئ��ِج بَ��ْح��ٍر ف��وِق م��ن ط��ف��ا ُدرٌّ ك��أن��ه��ا ال��ن��ج��وَم َ بَ��َرأ َم��ن ُس��ب��ح��ان
ث��اِئ��ِج أدن��ى ع��ن��د ال��ك��واِك��ِب َه��ِذي ِم��ْن ال��ش��َرَط��يْ��ِن َص��يَّ��َر ربُّ��َك ش��اء ل��و
ال��تَّ��اِئ��ِج ل��ألم��ي��ِر َزيْ��نً��ا ِل��ي��ك��وَن ��ُع��وا َرصَّ م��ا ال ال��ل��ِه تَ��ْق��َوى وال��تَّ��اُج

أخرى: من وقال

ال��وال��ج ��ِم��ي��ِر ال��ضَّ ف��ي ب��ذل��ك أُنْ��ًس��ا وَح��ْس��بُ��ه��م ال��م��ل��ي��ك ِذْك��ِر إل��ى َف��ِزع��وا

وقال:

َرْع��َده أس��َم��َع��ن��ي إذا ـ��ج��اٍة ب��م��ن��ـ ل��ي وَم��ْن ��يْ��َل ال��سَّ أُح��اِذُر
بُ��ْع��َده أَج��ٍل م��ن ُم��َق��رِّبً��ا َم��رِِّه ف��ي ُ ي��ف��ت��أ ال وال��وق��ُت
وال��ِق��ْع��ده وال��نِّ��ي��م��ِة ـ��ِق��ي��م��ِة ال��ـ ف��ي ب��ال��غ��ي��ب ال��َخ��ال��ق ف��راِق��ِب

ملعنى عقد وهو األول. بكرس ِفعلة عىل بها فجاء والقعود، والنوم القيام من الهيئة أراد
أعلم: وهللا اآلية، ومعنى ُجنُوِبِهْم﴾. وََعَىلٰ َوُقُعوًدا ِقيَاًما هللاَ يَذُْكُروَن ﴿الَِّذيَن تعاىل: قوله

املفرسين. بعض إليه ذهب كما أوقاتهم، عامة يف تعاىل عنه يغفلون ال الذين
العالء: أبو وقال

ج��اِح��د غ��ي��ُر أن��ن��ي اش��َه��ْد ج��اِح��ُد ف��ي��ا ُم��َع��طِّ��ًال ��ف��اِه ال��سَّ َف��ْرِط ِم��ن ك��ن��َت إذا
واِح��د ي��ِد ف��ي األْم��َر أن وأزع��ُم آِج��ًال ال��ُع��ق��وب��َة ال��ل��ه ِم��َن أخ��اُف
ال��لَّ��واِح��د األُك��فِّ ع��ن��د ن��دام��تُ��ُه��م تَ��ُع��وُدُه��ْم ال��م��ل��ح��دي��َن رأي��ُت ف��إن��ي

الكالم؟ هذا بمثل امللحدين يخاطب من باإللحاد يُرمى كيف شعري ليت
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أيًضا: يقول وفيهم

ال��ُم��ْل��ِح��ِد ِج��واِر م��ن َربَّ��َك واْس��تَ��ْع��ِف ��ُه وتَ��َوقَّ َف��اْرَع��ُه ال��ُم��ج��اِوُر ��ا أمَّ
يَ��ْج��َح��ِد ل��م ِل��َم��ْن ب��أٍخ آي��اتُ��ه بَ��َدْت وق��د ال��م��ل��ي��َك َج��َح��َد ال��ذي ل��ي��س

ويقول:

��يُ��وِف ال��سُّ ب��ت��وح��ي��ِد ف��ق��اِب��ْل��َه��ا ب��ج��ه��ٍل أم��ٌم أَْل��َح��َدْت م��ا إذا
وال��زُّيُ��وِف ال��بَ��ه��اِرِج ك��ِث��ي��راُت نُ��ق��وٌد َس��ج��ايَ��ان��ا ف��ي ك��أنَّ��ا
��يُ��وِف ال��ضُّ ك��إل��م��ام ب��ه��ا نُ��ِل��مُّ ��ى ال��ُم��َرجَّ ل��ل��م��ل��ِك األرُض وَه��ِذي

وقال:

َل��ْح��ِد ض��ي��َق َق��ْص��ٍر ب��ع��د َل تَ��بَ��دَّ َم��ِه��ي��ٍب َم��ِل��ٍك ك��م ال��ل��ُه ت��ع��ال��ى
ِب��َج��ْح��ِد بَ��داِئ��َع��ُه أل��َق��ى وال ق��دي��ًرا ربٍّ��ا ل��ي ب��أنَّ أُِق��رُّ

وقال:

وح��ِدي األي��اَم أق��َط��ُع ف��ذَْرن��ي ِدنَّ��ا ِم ال��َع��الَّ ِب��َوْح��داِن��يَّ��ِة
َج��ْح��ِد َح��ْرَف إالَّ أل��َف��يْ��ُت ف��م��ا ق��وٍم ك��لَّ ال��َح��ق��اِئ��ِق ع��ن س��أل��ُت
َل��ْح��ِدي ي��ك��وُن ال��ب��الد أيِّ ف��ف��ي َش��كٍّ ب��غ��ي��ر أُزوُل أن��ي ِس��َوى

وقال:

ال��ُم��وِج��ِد ل��ل��ق��دي��ِم والءََك ف��اْص��ِرْف ُس��بَّ��ًة ق��وٍم والءَ َوَج��ْدُت ول��ق��د

وقال:

��َم��ْد ال��صَّ وع��ب��َد ال��ع��زي��ز وع��ب��َد ال��رَّح��ي��م ع��ب��َد ب��ال��َج��ه��ِل ��وَن يُ��َس��مُّ
األََم��ْد أق��ص��ى وذل��ك ع��ب��ي��ًدا ل��ه يَ��ك��ون��وا أن بَ��َل��ُغ��وا وم��ا
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وال��َج��َم��ْد أج��زاِئ��ِه��ْم ذاِئ��ب ـ��َن ال��ع��اَل��م��ي��ـ خ��اِل��ُق ول��ك��نَّ��ه
وال��ُع��َم��ْد ُم��ْغ��ِن��ي��ُه��ْم تُ��َدرَِّس أْن ب��ال��َه��ْدي يُ��ْغ��ِن��َك ��ْدُه تَ��َع��مَّ

عبد للقايض وهما األصول، يف واآلخر الكالم، علم يف أحدهما كتابان والُعَمد: امُلْغِني،
وأربع عرشة ست أو عرشة خمس سنة املتوىف املعتزلة، أئمة كبار من أحمد، بن الجبار
إال أيًضا، املغني اسمه كتاب املعتزيل الراَمُهْرمزي العبايس بن هللا عبد محمد وألبي مئة.

األول. املراد أن عىل يدل بالُعَمد مقرونًا ذكره أن
العالء: أبو وقال

ال��ِغ��يَ��ُر ب��ه تُ��ْل��ِم��ْم ل��م ال��ل��ُه وَربُّ��ن��ا ح��اِدثَ��ٌة ُخ��طَّ ب��أم��ٍر َغ��يَّ��َرتْ��ن��ا ك��م

وقال:

ُج��َؤاُر ل��ل��ِع��ب��اد إل��ي��ه يُ��نْ��ِم��ي ُم��ْل��ِك��ه ف��ي ث��اب��تً��ا ربُّ��ك زال م��ا

وقال:

��اُر ال��َق��هَّ ال��َواِح��ُد ويَ��بْ��َق��ى نَ��ْف��نَ��ى أن��ن��ا ِع��ْل��ٍم غ��ي��َر أغ��ل��ُب وال��َج��ْه��ُل

قطعة: من بالذنوب اإلقرار يف وقال

اس��ِت��غ��ف��اِر إل��ى ُم��ْح��ِوَج��ُه ل��ي��س م��ا ال��َف��تَ��ى َف��َع��َل م��ا َق��لَّ َربِّ��َك ُغ��ف��راَن

وقال: اللهم. فغفرانك وهللا، صدق

ِح��ج��اَزا تَ��ُح��لُّ أو تُ��وِط��ُن ��اِم ب��ال��شَّ َح��م��ام��ٌة ال��م��ل��ي��ِك ب��تَ��ْس��ب��ي��ِح َرَج��َزْت
��اَزا وال��رُّجَّ ��ع��راء ال��شُّ ب��ه��ا وتَ��َرى ربَّ��ه��ا تَ��ْع��ِرُف اإلنْ��ِس ِم��ثْ��ُل وال��طَّ��يْ��ُر
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معناه: يف وقال

َق��َط��ا تَ��ِص��ي��ُح: وُك��ْدِريَّ��ٌة ِق، غ��ا َص��ْوتُ��ُه: ن��اِع��ٌب، ال��ل��َه َس��بَّ��َح

وقال:

ال��َع��واِزي ال��َق��ِدي��ِر إل��ى وَع��زتْ��َه��ا ب��لُ��ْط��ٍف األَنَ��اَم َع��زَِّت َص��نْ��َع��ٌة
ال��ج��ْل��َواِز ُص��ورِة ف��ي َل��َديْ��ِه ُر ف��اْل��بَ��ْد ��م��واِت ال��سَّ َ أَنْ��َش��أ َم��ِل��ٌك
أب��رواز ع��ل��ى َس��َط��ا ح��ت��ى ـ��اَس ال��نَّ��ـ وأزَّ أبَ��رَّ َك��ْوَك��ٍب ل��ه َك��ْم

وقال:

ويُ��رِس��ي َج��ب��ًال أم��َرُه يُ��َس��يِّ��ر نَ��ِظ��ي��ٌر ل��ه وَل��يْ��َس َربٌّ ل��ن��ا
ب��رس م��اِس��ّت أم ِب��ل��ِق��ي��ُس ف��م��ا َل��َديْ��ِه م��اِه��نَ��ًة ��ْم��ُس ال��شَّ تَ��َظ��لُّ

وقال:

وال��لَّ��ْح��ِظ ال��لَّ��ف��ِظ ف��ي األم��َر إل��ي��ه ف��َس��لِّ��م واِث��ًق��ا ال��ُم��َه��يْ��م��ِن ب��ال��ل��ه ك��ن��َت إذا
تُ��ْح��ِظ��ي أو ال��َغ��م��اِئ��م إح��س��اَن تُ��َخ��طِّ��ي��ك َم��ق��اِدًرا يُ��ِدي��ُر ٌق َخ��الَّ يُ��َدبِّ��ْرك

وقال:

وال��َه��َل��ُع ال��َخ��ْوُف ف��ُح��قَّ َدنَ��ْوُت وق��د َم��َه��ٍل ع��ل��ى َق��بْ��ِري إل��ى ُع��ْم��ِري وِس��ْرُت
يَ��بْ��تَ��ِل��ُع األف��الَك بَ��ْع��ُض��ه��ا ُق��درٍة ف��ي ُك��ثُ��ٍر ع��اَل��ٍم بَ��رايَ��ا م��ا أم نَ��ْح��ُن م��ا

وقال:

��ْف��َع��ا وال��شَّ ال��دَّْه��ِر ف��ي ال��ِوتْ��َر َف��َص��لُّ��وا َرش��اٌد وَخ��ْوُف��ُه ِوتْ��ٌر ال��ل��َه ب��أنَّ نَ��ِدي��ُن
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وقال:

أض��ي��اُف اِر ال��دَّ ف��ي وُه��ْم يَ��دَُّع��وه��ا أن ب��ه��ا ال��ُح��ل��وُل اس��تَ��ْح��يَ��ى م��ا ل��ل��ِه األرُض
وأس��يَ��اُف وأْرَم��اٌح ُح��ط��اٌم نَ��بْ��ٌل ف��بَ��يْ��نَ��ُه��ُم ع��واِريٍّ ف��ي ت��ن��اَزع��وا
أخ��ي��اُف ال��ن��اَس إنَّ ب��أس ف��ال ش��رٍّا ِخ��الُف��ُه��ُم يَ��ْج��ُرْر وَل��ْم خ��اَل��ُف��وَك إن

فإذا شتى؛ وآباؤهم واحدة أمهم كانت إذا أخياف، إخوٌة ومنه: مختلفون، أي أَْخيَاف:
عالت. أبناء هم قيل: شتى، أمهات من واحد ألب كانوا

تقدم: ما معنى يف وقال

ال��ُف��ْل��ُك تَ��ْج��ِرَي أن ق��ب��ل م��ن تَ��رى م��ا ع��ل��ى ربُّ��ُه أج��راُه وَّاُر ال��دَّ ال��َف��ل��ُك ه��و
ال��ُم��ْل��ُك ل��ي ي��ق��وُل: إن��س��اٍن َج��ْه��َل ف��ي��ا غ��ي��ُره ال��ُم��ْل��ِك ف��ي يَ��ْش��َرْك��ُه ل��م ال��ِع��زُّ ل��ه

قوله: ومثله

اُر وال��دَّ ل��َربِّ��ن��ا ف��ال��َع��ِب��ي��ُد َم��ْه وأع��بُ��دي ي��ق��وُل َم��ْن داري وي��ق��ول

أيًضا: وقوله

َرك��ا ال��دَّ نَ��ْف��ُس��ُه وتَ��ْض��َم��ْن َق��س��را يَ��ْرُدْدُه غ��نً��ى ب��نَ��يْ��ِل يَ��ظ��ف��ْر َم��ْن ل��ل��ِه وال��ُم��ْل��ُك
ُم��ْش��تَ��رك��ا األم��ُر ل��ك��اَن ال��تُّ��راِب ِم��َن أَنْ��ُم��َل��ٍة َق��ْدُر ل��غ��يْ��ري أو ل��ي ك��ان ل��و

بالروضة نزل مرص فتح ملا العثماني سليًما السلطان أن تاريخه يف اإلسحاقي ذكر
بأعىل بخطه مكتوبني البيتني هذين رأى أنه القطبي عن ونقل باملقياس، له أعد مكان يف
تحتهما: ومرقوم بالتأمل، إال تظهر تكاد ال خفية كتابة األبيض الرخام عىل املقياس
يف فهما املرحوم نظم من البيتان هذان كان إن ولعمري قال: ثم سليم. الفقري كتبه
بهما تمثل كان وإن املنسجم؛ الفصيح العربي الشعر يف ونهاية والرباعة، البيان غاية
كونهما أما قلت: انتهى. االستحضار. ولطف التمثيل حسن يف عالية مرتبة أيًضا فهما
السلطان هذا فضل عىل بكبري هو وما بهما. تمثل أنه إال يبق فلم خالفه؛ ثبت فقد له
نبغ فقد العربية، باللغة االهتمام قلة عنهم اشتهر وإن عثمان، آل وسالطني واطالعه.
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غري بالعربية االشتغال يف وفضله الفاتح؛ محمد السلطان منهم: فيها. جماعة منهم
الترصيف؛ يف الزنجاني الدين عز متن عليه قرأ زاده، خواجه املوىل شيوخه ومن منكور.
صغره يف كان أنه ويحكى مباحثاتهم. وتعجبه للمناظرة، عنده تجتمع العلماء وكانت
عليه، بالتشديد الكوراني الدين شمس املوىل مراد السلطان والده فأمر بالطب، مهتم غري
يف الكريم القرآن ختم حتى به يزل ولم ُموِجًعا، رضبًا مرة رضبه حتى بأمره، فصدع
أهل أجمل كان ،١٠٠٣ سنة املتوىف سليم ابن الثالث مراد السلطان ومنهم: يسرية. مدة
الثالث: باللغات الشعر ونظم فيه، وبرع بالتصوف اشتغل وفهًما. وذكاءً وأدبًا علًما بيته
املارِّ مراد السلطان حفيد محمد بن أحمد السلطان ومنهم: والعربية. والرتكية الفارسية
يروى ومما بالرتكية. الشعر ونظم واملحارضات، لألدب مال وقته، فضالء من كان ذكُره.

قوله: العربي الشعر من له

َل��ْح��َظ��يْ��ِه ب��ص��اِرَم��ْي ال��ُف��ؤاَد َج��َرَح إل��ي��ه ُوُص��وَل وال يَ��ُص��وُل َظ��بْ��ٌي
ع��ل��ي��ه ��تُ��وُر ال��سُّ ت��ه��تَّ��َك��ِت إال َق��َواَم��ُه وَه��زَّ ُم��ْع��تَ��ِدًال ق��ام م��ا
َج��ْف��نَ��يْ��ِه ِم��ن ب��ال��ُغ��نْ��ِج ��ن��ا وي��ُخ��صُّ ري��ِق��ه ُس��الف��ِة م��ن ال��ُم��دام��َة يَ��س��ِق��ي
يْ��ِه َخ��دَّ م��ن وال��َوْرُد َريْ��ح��انُ��ن��ا ِع��ذاِره وآُس نَ��ْرِج��ُس��نَ��ا َع��يْ��نَ��اُه
ع��ل��ي��ه ال��نَّ��ِس��ي��ِم م��ن أغ��اُر إن��ي ه َخ��دِّ ف��ي وال بَ��َص��ِري ف��ي َش��ْع��ُر ي��ا
ع��ل��ي��ه ال��َغ��راِم س��ل��ط��اُن ويَ��ُج��وُر ب��َع��ْدِل��ِه يُ��ِع��زُّ ل��ُس��ل��ط��اٍن َع��َج��ِب��ي
يَ��َديْ��ِه ب��ي��ن وَس��َج��ْدُت ل��َع��بَ��ْدتُ��ُه َج��ِح��ي��َم��ُه ث��مَّ ال��ل��َه أخ��اُف ل��وال

التضمني. سبيل عىل السلطان بهما أتى الشيعي، رزيك البن قصيدة من األخريان والبيتان

العالء أبي شعر إىل َرْجٌع

قولُه: إليه، األمر وتفويضه باهلل، إيمانه دالئل فمن

ال��ك��ُس��وُف يَ��َق��ُع م��ت��ى أس��أْل ف��ل��م أم��ري ال��َخ��ْل��ق َم��ِل��ي��ِك إل��ى َرَدْدُت
ال��ف��ي��ل��س��وُف ب��ال��ِح��م��ام وُع��وِج��َل ال��م��ن��اي��ا م��ن ال��َج��ُه��وُل َس��ِل��َم ف��ك��م
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وقال:

ب��اإلط��الق رداُه يَ��ُم��نَّ ح��ت��ى ِس��ج��ن��ه ف��ي َم��ْح��ِب��ٍس ط��اِئ��ُر وال��رُّوُح
ق ال��َخ��الَّ ال��واح��د وج��ُه ويَ��دوُم آِل��ٌك ويَ��ه��ل��ُك م��ح��م��وٌد س��يَ��م��وُت

وقال:

تُ��بَ��كُّ��وا وال ع��ل��يَّ تَ��بْ��ُك��وا ف��ال ش��كٌّ ق ال��َخ��الَّ ف��ي ول��ي��س أُزوُل
وزكُّ��وا ح��ي��ات��ك��ُم ف��ي وص��لُّ��وا َص��الٌح ل��ك��م ف��ُه��نَّ واِس��يَ��ِري ُخ��ذُ

وقال:

ال��ُم��ْل��َك��ا َخ��َل��َق ل��ل��ذي إال ُم��ْل��َك وال َس��ف��اه��ًة ب��ال��ُم��ل��وِك رج��اٌل ��ْت تَ��س��مَّ
ال��ُف��ْل��َك��ا ل��ح��اَج��ِت��َك أْج��َرى َم��ْن تَ��نْ��َس ف��ال ل��ِح��ْك��م��ٍة إال دار م��ا َف��َل��ًك��ا أرى

وقال:

َم��ِل��ًك��ا وال ُص��ْع��ل��وًك��ا يُ��َخ��لِّ��ْدَن ف��م��ا ص��اِح��بُ��ه��ا ال��لَّ��ذاِت ف��ي ال��نَّ��ْف��َس يُ��ْرِس��ِل إْن
ال��َم��َل��ك��ا يُ��ْش��ِب��ُه ق��وٍم إن��س��اُن ف��ذاك ُم��ه��ج��تَ��ه ال��ل��ِه ب��خ��وِف ��ْر يُ��َط��هِّ وَم��ْن

وقال:

وإيَّ��اك��ا أب��دان��ي ه��و ال��ذي ف��اْرُج وأْع��يَ��اك��ا أْع��يَ��ان��ي ب��ك م��ا ِش��ف��اءُ
َخ��ط��اي��اك��ا تُ��ح��ِص��ي ف��ه��ل ُخ��ط��اَك تُ��ح��ص��ى أْن تَ��ْق��ِدُر َل��ْس��َت َغ��ِب��يٍّ��ا أراك ل��ي م��ا

وقال:

ع��ل��ي��ك ح��ال��ي ك��ل ف��ي ُم��َع��وَّل��ي ��ح��ى ال��ضُّ وش��م��س ال��بَ��ْدِر خ��اِل��َق ي��ا
ُم��َل��يْ��ك ف��يُ��ْدع��ى ُم��ْل��ٌك ل��ه ي��ب��ق��ى وم��ا ع��ب��ٌد ل��ك َم��ْل��ٍك وك��لُّ
إل��ي��ك ه��ذا ل��ي��س م��ه��ًال، ف��ق��ل��ُت: َم��ْوئِ��ًال ل��ه��ا ال��نَّ��ْف��ُس راَم��ِت ق��د
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ع��اِذَل��يْ��ك ف��ازُج��ري ويُ��م��ض��ي ش��اء ب��م��ا ي��ق��ض��ي ص��اَغ��ِك ال��ذي إن
ُف��َل��يْ��ك ف��ي��ه��ا األع��ظ��ُم وال��َف��َل��ُك نُ��ْغ��ب��ٌة ُق��ْدرتِ��ه ف��ي ال��ب��ح��ُر

وقال:

ل��ك وال��ُم��ْل��ُك دون��ك ال��ف��ق��ُر ل��ن��ا ال��َغ��م��ام وَربَّ األن��ام إل��ه

وقال:

ال��ُم��ت��ع��اِل��ي ربِّ��َك م��ن ال��ِغ��نَ��ى وَرجِّ ع��ط��اءَُه ال��َغ��ِن��يَّ ال��م��رءَ تَ��س��أِل ف��ال

وقال:

ُم��نْ��تَ��ِق��ِل غ��ي��ر َم��ِل��ي��ٍك م��ن ب��ُق��درة ان��ت��ق��َل��ْت أف��الِك��ه��ا ف��ي ��ْه��َب ال��شُّ ت��رى أم��ا

وقال:

ب��ال��َك��َم��ال تَ��ف��رَّد َم��ْن وي��ب��ق��ى نَ��ْق��ٍص ُح��َل��ف��اءُ ألن��ن��ا ن��م��وُت

وقال:

ب��ك��م��ال ِع��زِّه ف��ي ُم��ت��ف��رِّد ق��ادر ح��ك��ي��م ع��ل��ى ت��دلُّ ِح��َك��ٌم

وقال:

ال��َوْه��ُم ي��ت��بَ��ُع��ه��ا ب��ات أم��وٍر يَ��ِق��ي��َن ��لُ��وا ف��أصَّ وه��ًم��ا ال��ق��وم ب��ع��ُض ��َم تَ��َوهَّ
َش��ْه��ُم أو ال��ق��وم م��ن َف��ْس��ٌل ب��ه أق��رَّ ص��اِن��ٌع ل��ل��خ��الِئ��ِق ول��ك��ن َج��ِه��ْل��ن��ا،
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تعاىل: هلل األشياء تأثري رد يف وقال

َف��يَ��ْك��َه��ُم ال��ُح��س��اَم يَ��نْ��َه��ى وق��د َف��يْ��َف��ِري نَ��بَ��ا إذا ال��َك��ه��اَم ال��ل��ُه ي��أُم��ُر وق��د

وأجاد: بقوله وضوًحا املعنى هذا وزاد

أن��ض��ان��ي األف��الِك م��اِل��ُك ق��ض��ى إذا ع��م��ل ل��ي ل��ي��س ن��ادى ال��س��ي��ُف يَ��ن��ِط��ُق ل��و
َح��وض��اِن ال��م��وِت ِح��ي��اِض م��ن ال��رََّدى بَ��ْح��ُر ُه��م��ا ال��ل��ذاِن َف��َص��ْف��ح��اَي أراد م��ت��ى
أم��ض��ان��ي ال��ل��ه ف��أم��ُر َم��َض��يْ��ُت وإن أَْك��َه��َم��ِن��ي ال��ل��ِه ف��أم��ُر َك��َه��ْم��ُت وإن

وقال:

َع��ِدي��م ُم��ْق��ِت��ٌر ك��لُّ��ُه��م ب��ل َغ��ِن��يٌّ آدٍم ب��ن��ي ف��ي م��ا
ال��ق��دي��ُم ال��واِح��ُد وذل��ك َف��ن��اءٌ ل��ه م��ا ال��ذي يَ��ْغ��ن��ى

وقال:

ال��ظُّ��ْل��َم��ا َخ��َل��َق ال��ذي َع��ْدِل ف��ي ري��َب وال ت��ظ��الُ��ٌم ف��ي��ه��ا ال��ن��اِس َس��ج��اي��ا رأي��ُت

وقال:

َح��ِك��ي��م ُص��نْ��ُع ال��َخ��ْل��َق ب��أنَّ َش��ه��ي��ٌد ِك��َالُه��م��ا ح��اِدث��اِن وك��وٌن ف��س��اٌد

وقال:

ال��رُُّج��وِم ه��اِئ��ب��ِة غ��ي��َر ��ُع تَ��َس��مَّ ِج��نٌّ تَ��دي��ُن ال��م��ت��اِح أِب��ال��َق��َدِر
ال��ُه��ج��وم ف��ي ال��م��ن��يَّ��َة تَ��ْخ��َش��ى ف��م��ا ص��ع��ٌب يُ��ْق��َض َل��ْم َم��ا أنَّ وتَ��ْع��َل��ُم
��ُج��وم ال��سُّ أدُم��ِع��َك َف��يْ��َض ف��نَ��ْه��ِن��ِه أم��ر ك��ل ي��ن��ُف��ذُ ال��ل��ه ب��إذن
نُ��ج��وم ب��ال ال��س��م��اء ت��ب��ق��ى وأن ال��ثُّ��ريَّ��ا م��وُت ب��ُح��ْك��ِم��ِه يَ��ج��وُز
ال��ُوُج��وم إف��راِط ب��ع��د وأُْض��ِح��َك ِض��ح��ٍك ب��ع��د م��ن ال��ف��ت��ى َوَج��َم وك��م
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وقال:

األَم��م وَربَّ ال��م��وال��ي َم��ْول��ى ـ��ُت َم��َدْح��ـ آَدِم��يٍّ��ا َم��َدح��وا إذا
ال��ذَِّم��م َع��َق��ْدُت ل��ن��ف��س��ي ول��ك��ن ال��م��اِدح��ي��ن ع��ن ال��غ��ن��يُّ وذاك
َش��َم��ْم م��ن ِب��ِع��ْرنِ��ي��ِن��ِه م��ا ع��ل��ى ال��ُم��ْش��َم��ِخ��رُّ ��اِم��ُخ ال��شَّ َس��َج��َد ل��ه
ال��رَِّم��م ف��ي أع��ُظ��م��ي ُح��ِب��َس��ْت إذا َم��ْرُج��وٌَّة ال��ل��ه وَم��ْغ��ِف��رُة

وقال:

داِئ��ُن يَ��ظ��ِل��ُم ح��ي��ن ال��َم��س��اِع��ي ق��ب��ي��َح وتَ��َج��نُّ��ٍب واِح��ٍد ب��ربٍّ أِدي��ُن

وقال:

خ��اِم��ل��ي��ن��ا ال��بَ��ريَّ��ِة ف��ي ف��ِع��ي��ُش��وا وَخ��ْف��ًض��ا َدَع��ًة ِش��ئ��تُ��ُم م��ا إذا
آِم��ِل��ي��ن��ا ل��ل��ُم��َه��يْ��ِم��ن وِب��ي��تُ��وا ب��َخ��ْل��ٍق أم��ٌل ل��ك��م يُ��ْع��َق��د وال

وقال:

أم��ط��اِن��ي ال��ُم��ه��ي��م��َن ول��ك��نَّ ب��ُودِّي اْم��تَ��َط��يْ��تُ��ه م��ا ال��ذي ال��وق��ُت َم��ِط��يَّ��ت��ي
أع��ط��ان��ي ه��و إذا ش��ي��ئً��ا ح��ارِم��ي وال ح��اِرِم��ي وال��ل��ه ُم��ْع��ِط��يَّ أح��ٌد وم��ا

وقال:

وأَالُه ف��ض��ل��ه ت��رُج��و إل��ه��ك ِش��دة ك��ل ف��ي ال��ذُّْخ��ِر ل��َخ��يْ��ُر ل��ع��م��ري
ُع��الُه ال��زَّم��اِن َم��رِّ ع��ل��ى وداَم��ْت وج��ُه��ُه َع��زَّ ل��ل��ذي إال ُم��ْل��َك وال

وقال:

��ُدوه ُم��تَ��َه��جِّ ب��ِح��نْ��ِدٍس وف��از ونِ��ْم��نَ��ا ل��ي��ًال َم��ْع��َش��ٌر ��َد تَ��َه��جَّ
ُم��وِج��ُدوه ب��ش��يءٍ يَ��ْف��َخ��ْر ف��ال َج��ْم��ًع��ا األش��ي��اءَ أوَج��َد إل��ُه��َك
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��ُدوه ُم��نَ��جِّ ال��ُق��ص��ور أع��َل��ى بَ��ن��ى ح��ت��ى األق��واَم أن��َج��َد وربُّ��َك
��ُدوه وَم��جَّ ل��ل��م��ل��ي��ِك أن��ابُ��وا أُن��اٌس يَ��ْخ��َس��ْر ف��ل��م ��ْدُه ف��َم��جِّ

بقوله: الفصل هذا ولنختم

ب��َش��ب��ي��ه ل��ه يُ��س��َم��ْع ل��م وربُّ��ك وُص��ورة ط��ب��ًع��ا األش��ي��اءُ تَ��َش��ابَ��َه��ِت

املرة فيها النظر لتكرر إليك سقناها اإلله، بإنكار املتخرصون يتهمه من أقوال هذه
التوحيد غري فيها ترى هل فكرك؛ ومحاكمة نفسك، محاسبة إىل نكلك ثم املرة، بعد
عىل والحض عقابه، من والخوف رحمته، يف والطمع تعاىل، اسمه وإجالل والتنزيه،

امللحدين؟ عىل واإلنكار التقوى،
املخلصني. من كنت إن ُمنِْصَفه، إال ذلك بعد نخالك وال
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ما وكثريًا والنشور؛ بالبعث اإليمان وعدم النبوات، بجحد العالء أبا الكثريون يتهم
ملدعاهم. وانتصاًرا عليه، افتياتًا مراده، غري إىل ظاهره رصَف أو َكِلِمه، تحريف يتعمدون
بك مر وقد أخباره. نََقلة أثبته كما والبهتان، الكذب من لسانه عىل وضعوه عما فضًال
ونقل لآلخرة. وإنكاره إلحاده ليثِبتوا الرواة اقتضبه وكيف املنازي، القايض مع حديثه
املعري: يل «قال قال: أنه القزويني السالم عبد يوسف أبي القايض عن والسلوي ياقوت
وجهه. قال: أو لونه. فتغري السالم! عليهم األنبياء إال صدقت، فقلت: قط. أحًدا أهج لم

ينفيه. أو الحديث هذا يثبته ماذا أدري وال ا.هـ.»
يف الباحثني أدق من وهو املخترص، تتمة يف الوردي ابن العالمة ذكره ما وإليك
يف العالء أبو كان كيف الفهم: ذوي األمراء من أصحابي بعض يوًما يل «قال قال: أمره.

قوله: فأنشدته البعث؟ اعتقاد

ال��بَ��اُل ل��س��اِك��ِن��َك ف��ْل��يَ��نْ��َع��ْم ال��دَّْه��ر م��ن س��اِب��ٌق م��ن��ك ف��اتَ��ن��ي إن وط��ن��ي ف��ي��ا
أش��غ��اُل ال��ق��ي��ام��ِة ي��وَم ل��ي وه��ي��ه��اَت، زاِئ��ًرا آِت��َك ال��ح��ش��ر ف��ي أس��تَ��ِط��ْع وإْن

أبي بقول مردود فهذا النبوات، ينكر كان العالء أبا أن زعم بعضهم أن وبلغني
العالء:

أذي��اُل ت��س��ربَ��ْل��ِت م��م��ا َخ��ِض��ل��ْت وم��ا ِرِف��لَّ��ًة ��راَة ال��صَّ ُج��ْزِت وق��د ع��ج��ب��ُت
ِم��ك��س��اُل ال��نُّ��ب��وَة يُ��ع��َط��ى وه��ل ف��ع��ل��ِت، م��ري��ٍم اب��ِن ِف��ع��اَل أم إل��ي��نَ��ا أَُع��ْم��ِت
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رشيف: يف وقوله

ال��ت��ن��زي��ُل َل ونُ��زِّ األن��اُم ُه��ِدَي وبَ��ي��ان��ه ب��ل��س��ان��ه ال��ذي اب��ن ي��ا
واإلن��ج��ي��ُل ال��تَّ��ْوراُة ب��ُق��ُدوِم��ه ��َرْت وبَ��شَّ ال��ك��ت��اُب نَ��َط��َق ف��ض��ل��ه ع��ن

املوسوي: العلوي إبراهيم أبي الرشيف يف وقال

َغ��َط��ف��اِن م��ن ال��ُج��م��وِع وُم��ِب��ي��ِد ب��بَ��ْدٍر ��ف��وِف ال��صُّ ُم��س��ت��ع��ِرِض اب��ن ي��ا
وال��م��ع��ان��ي م��ن��ِط��ٍق ك��لِّ م��ن راُض األْغ��ـ ه��م ال��ذي��ن ال��َخ��م��س��ة أَح��ِد
وال��ِم��ي��زان ال��ِم��رِّي��ِخ َخ��ْل��ِق ق��ب��ل ِض��ي��اءً ُخ��ِل��ْق��َن ال��ت��ي ��خ��وِص وال��شُّ
َوران ب��ال��دَّ أف��الُك��ُه��نَّ َم��َر تُ��ؤ أو ��م��واُت ال��سَّ تُ��ْخ��َل��َق أن ق��ب��ل
ال��َم��ْع��نَ��ي��ان ت��واَف��َق ��ا َل��مَّ ال��ل��ِه ـ��وِل رُس��ـ اس��َم أح��م��َد اب��ِن اس��ُم واَف��َق
ب��ال��ُق��رآن ُوِص��ْف��َت ��ا َل��مَّ ْع��ُر ��ـ ال��شِّ ع��ن��ك ��َر َق��صَّ إب��راه��ي��م أب��ا ي��ا
األدي��ان س��اِئ��ر ف��ي ف��رٌض ف��ه��و ط��ب��ًع��ا ُح��بَّ��َك ال��ع��اَل��م��ون أُْش��ِرَب

وقوله:

اع��ِت��ب��اُر» بَ��ِدي��َه��ِت��َك وف��ي وف��ي��ك ق��وٌم ال��رُّْس��ِل ُم��ع��ِج��زاِت أي��ْدَف��ُع

الزند. سقط من منقول الشعر من ذكره وما الوردي. ابن كالم انتهى
يقصد لم وهو الزند، سقط يف بكالمه للرجل تنترصون لكم ما يقول: أن ولقائل
الشعرية، أفانينهم يف الشعراء مجرى فيه جرى بل ملعتقده، رشًحا أو ملذهبه، بيانًا به
تعلمون كما وهم الخيال؛ من ورضٍب القول من واٍد كل يف هيامهم مخرج وأخرجه
فإذا دعواهم؛ ودعواه شأنهم ذلك يف فشأنه يفعلون؛ ال ما ويقولون الكذب، زون يُجوِّ
والرسالة، بالنبوة ملسو هيلع هللا ىلص لجدهم واإلقرار آبائه، تقديس من بُدٌّ له يكن لم رشيًفا مدح
التكريم من املرثيُّ لقيه ما وصف عن الرثاء يف له مندوحة ال كما املمدوح؛ لشأن تعظيًما
وإن عندهم، للحظوة وأدعى يخاطبهم، من لدى مقبوًال قوله ليكون النعيم، جنات يف
ما غري عىل كان أنه للزمكم وإال غريه، يف يقال هذا يف يقال وما له. معتقًدا هو يكن لم
الشباب وبكاء والتشبيب الغزل من الديوان هذا يف أثبته ملا والتقوى، الزهد من له ُعون تَدَّ
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ونحوه يلزم ال ما لزوم يف ما عىل اقترصتم فلو نقيض. طريف عىل والزهد وهي والفخر،
النقد. هذا مثل من لسلمتم وآرائه، فلسفته لبيان وضعها التي الكتب من

آخذتم رأيناكم ملا أنا إال الصحة، من وجه ذكرَت ملا كان ربما ذلك: رد يف ونقول
أنه مع عقيدته، يف الطعن إىل به واستدرجتم الديوان، هذا يف جاء ما بعض عىل الرجل
بما كم نحجَّ أن أيًضا استَجْزنا — آنًفا بيناه كما للشعراء املألوف الغلو عن يخرج ال
السالم. عليهم لهم املعجزات وإثبات بالرسل واإليمان الحرش، ذكر رصيح من فيه جاء
يقوله شعر مطلق عىل به الحكم يصح ال ادعيتموه ما أن عىل حجتينا. بني ما وشتان

بعدئٍذ. والشعراء للشعر فالويل وإال الشاعر،

لذلك، املثبتة أقواله من إال والنبوات بالرسل إيمانه بصحة العالء ألبي نحكم لم فإنا وبعد،
بما مؤول األخرى، أقواله من نقيضها ظاهره يف يوهم ما أن يف ريب فال به. املرصحة
ومنتحليها، أهلها أراد بل نفسها، األديان عىل الطعن به يرد لم منها وكثري لفظه؛ يحتمله
الفصل. هذا يف عليها سنأتي أخرى، أقوال يف به ح رصَّ كما إفراطهم، أو فيها لتفريطهم
ملا نظر غري من فذٍّا فريويه املوِهم، بالبيت يظفر عليه املتعصبني بعض رأيت وقد

عليه. للطعن سبيًال يجد ولم مراده، له لظهر ذلك تدبر ولو بعده. أو قبله
فيها ليس لسانُه، بها زلَّ سقطات بعض من هللا رحمه نُربِّئه ال هذا مع أنا عىل
يف نظمها عن التفادي له األوىل فكان شناعة. من يخلو ال ِذْكرها ولكن للنبوات، جحد
باإللحاد، يرميه فيمن كالمنا وإنما فيها، عليه أنكر من عذر يف مشاحة وال السمط. هذا

سنذكره. وما كالمه من ذكرناه ما بدليل منه، براء وهو

بقوله: والتقبيح، التحسني يف العقل وتحكمه النبوات، إنكاره عىل استدل من أما

َص��ِب��يُّ ��م��اك ال��سِّ ع��ن��ده ٌل أوَّ وج��ٍه ك��لِّ ف��ي ال��ك��ائ��ن��اِت َع��ِل��َم
غ��ب��يُّ َض��ع��ي��ٌف ل��ك��نَّ��ه ـ��َع��بْ��ُد ال��ـ يَ��ت��غ��ابَ��ى م��ا ال��نَّ��يِّ��َراِت خ��اِل��ُق
نَ��ِب��يُّ ع��ق��ٍل ف��ك��لُّ ف��اْس��أَل��ن��ُه ب��ع��ق��ٍل ُخ��ِص��ْص��ت إن ال��ِغ��رُّ أي��ه��ا

العقل أن نبي» عقل «فكل بقوله مراده فإن القصد، سبيل عن ونكب املرمى، أخطأ فقد
بخالقه، جهله يف للعبد عذر وال الكائنات، لهذه صانع وجود عىل والداللة اإلخبار يف كاٍف

التأمل. عند األبيات سياق عليه يدل كما ويستخربه، به ينظر عقل له دام ما
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أهل فيها وانقسم الكالم، أئمة بني الخالف فيها قام التي املسائل من املسألة وهذه
لم لو تعاىل أنه إىل سمرقند مشايخ وعامة املاتريدية جمهور فذهب قسمني. إىل السنة
بما واتصافه ووحدته تعاىل وجوده معرفة بعقولهم عليهم لوجب رسوًال للناس يبعث
قويل أرجح أيًضا وهو للعالم؛ محدثًا وكونه وغريها، والقدرة والعلم الحياة من به يليق
إيمان يجب ال أنه إىل األشاعرة مشايخ جمهور وذهب عنه. هللا ريض حنيفة أبي اإلمام
ما كافية حجة العقل كان لو أنه األول عىل يرد وال الرسل. بعث قبل كفر يحرم وال
يشكل مما والجزاء البعث أمر كان ملا جوابه: يف يقال ألنه به؛ والكتفى الرسل، هللا أرسل
تنال ال ونحوها والحدود العبادات أنواع وكذلك فيه، تأمل بعظيم إال وحده، العقل عىل
إنما الخالف وأصل ذلك. لبيان كتبه، وإنزال رسله تعاىل هللا إرسال كان — العقل بمجرد
القترصت ذلك يف كافيًا العقل كان لو قيل فإن الرشائع. أحكام يف ال باهلل، اإليمان يف هو
واتصافه وتنزيهه، تعاىل باهلل اإليمان ألحكام تتعرض ولم ذكرتم، ما بيان عىل الرشائع
وتتمة التمكني لزيادة ذلك كان قلنا: عليها. العقل بداللة اكتفاء ونحوها، الالئقة بصفاته
َمنَّ بل واحدة، بآية والبيان يدعنا لم تعاىل فإنه وتعاقبها. األدلة توارد قبيل من البيان،
آخره، إىل األمر أول من واحًدا ورسوًال يدعنا لم وكذلك متكررة، بآيات سبحانه علينا
أن عىل ذلك يدل فال القيامة؛ إىل ملسو هيلع هللا ىلص بنبينا بقيت كما بالواحد، قائمة كانت والحجة

كافية. حجة يكونا لم الواحدة اآلية أو الواحد الرسول
والسنة الكتاب من أدلة الفريقني من ولكل املقام، هذا يف ذكروه ما محصل هذا
الخالف يف منها أُلِّف فيما خصوًصا الكالم، كتب يف شئت إن فاطلبها ملذهبه، بها يحتج
ُكنَّا ﴿َوَما تعاىل: قوله عند التفسري كتب يف أيًضا وانظرها واألشعرية؛ املاتريدية بني

َرُسوًال﴾. نَبَْعَث َحتَّٰى ُمَعذِِّبنَي
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