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اإلهداء

الرازق. عبد مصطفى الشيخ األستاذ الفضيلة صاحب حرضة إىل
تقاُدم يَِزْدها فلم عاًما، عرشين دامت غاليٍة ملودٍة تحيًة الكتاب، هذا أُهدي

صفاء. إىل وصفاءً قوٍة، إىل قوًة إال العهد
املخلص
مبارك زكي
١٣٥٤ه سنة رجب ٢٧ يف الجديدة مرص
١٩٣٥م سنة أكتوبر ٢٥





َفْليَْعَمْل َربِِّه ِلَقاءَ يَْرُجوا َكاَن َفَمْن َواِحٌد إَِلٌه إَِلُهُكْم ََّما أَن َّ إَِيل يُوَحى ِمثْلُُكْم بََرشٌ أَنَا ََّما إِن ﴿ُقْل
أََحًدا﴾. َربِِّه ِبِعبَاَدِة ْك يُْرشِ َوَال َصاِلًحا َعَمًال





الكتاب فاحتة

الجزاء. ُحسن أنتظر وحدك ومنك الكتاب، هذا أفتتح اللهم باسمك
قدَّمته كتاب من باب األصل يف فهو الحسبان، يف ظهوره يكن لم كتاب فهذا بعد؛ أما
من مكونة لجنٌة لدرِسِه وأُلِّفْت واألخالق»، األدب يف التصوف «أثر عن املرصية الجامعة إىل
ورأت عزام، الوهاب عبد والدكتور الرازق، عبد مصطفى واألستاذ فهمي، منصور الدكتور
بعض األصل عن مستقالٍّ يظهر بأن خليٌق النبوية باملدائح الخاص الباب أن اللجنة هذه
املدائح أن أشعر كنت ألني الجذالن؛ نشوة يف فتها تلقَّ فرصة االقرتاح هذا وكان االستقالل،

خاص. كتاب يف الظهور تستأهل العربي األدب يف النبوية
األصيل، الكتاب من نسًخا نُِسخت الفصول هذه بأن القارئ أُصارح أن الخري ومن
كلها كانت أيام يف املطبعة إىل قدَّمتها ألني يشء؛ إليها يَُضْف ولم يشء، منها يُحذف فلم
تنميق. رها يزوِّ وال تأنُّق، يفسدها فال القلب، بها فاض كما تظهر أن آثرت وألني شواغل،
ثورة من أدبي أنتزع ألني مرتني؛ الواحد البحث أكتب أن أبًدا أستطيع ال أني والحق
األحيان، جميع يف أنفذ األول السهم فرأيت كثرية؛ مرات نفيس درست وقد والقلب، العقل
الثورة عىل ُفِطرت طبيعٌة تسيغه ال الزخرف من رضبًا والتهذيب الصقل معاودة ورأيت

واالقتحام.
كنت فما الُقرَّاء، إىل الكتاب هذا أقدِّم وأنا النرص بنشوة مأخوذ بأني ألعرتف وإني
النبوية املدائح خصائص يرسم من أول فأكون اإلنصاف؛ هذا سينصفني الزمان أن أحسب

أزمان. منذ وحدوده رسومه تُعنيَّ أن يجب كان موضوع وهو العربي، األدب يف
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التحيات تلك حييت ما أنىس فلن الفصول، هذه تحبري عىل سلًفا جزائي تلقيت وقد
والدكتور الرازق، عبد مصطفى واألستاذ فهمي، منصور الدكتور من تلقيتها التي الطيبات
جزاء. أفضل األُنس ذلك فكان البحث، بموضوع أنست هذا قبل ومن عزام، الوهاب عبد

يف اإلسالم نبي بثَّها التي الروحانية األقباس بتلك النفس شغل من أعظم أُنٍس وأي
الوجود؟ أرجاء

والجنون، والسحر بالشعر معارصوه اتهمه الذي الرجل روح القهار، الروح ذلك إن
والقلوب، للعقول فتنة والسماء األرض بقيت ما ستظل أبدية شعلة هو الروح ذلك إن
إن قوم وسيقول التاريخ، من هللا عبد بن محمد مكانة يف الناس فيه يرتاب زمان وسيأتي
إال يكن لم إنه وسيقولون الوجود، بمثلها يسمح أن من وأخطر أقوى الرجل ذلك شمائل

األخالق. مكارم تكون كيف الناس به تَمثَّل رمًزا
هذه عرف بأنه االعرتاف مع القول بهذا نحن فلنسبقهم ذلك، سيقولون وهللا، إي
الروحانية، العظمة يمثلون رجاًال هللا يخلق أن يف غرابة وأي الوجود، هذا وشهد الدنيا

األمثال؟ مرضب الدهر عىل ويظلون
من قامت نبي فكل واألنبياء، الرسل بني الحظوظ أوىف محمد النبي حظ كان وقد
فحجته محمد النبي أما الخيال، من أكثرها صيغ بألوان شمائله وُصوِّرت األساطري، حوله
من فهو الرسول، ذلك موت بعد واحد سطر إليه يَُضْف لم كتاب وهو القرآن، هي الباقية

مثيل. لها يكون أن يندر التي التاريخية الوثائق
القول؟ هذا ه نوجِّ من وإىل

املجيد؟ الكتاب ذلك عن ندافع أتروننا
الكتاب؟ ذلك أعداء يكون أن عىس ومن

التي الرباقع من الزيغ وظنوا حلومهم، طاشت سخفاء ناًسا إال امللحدون كان وهل
والجهل؟ الغباوة تسرت

ألن صالًحا ويراه نواس، أبي بشعر يُعَجب من القرآن أعداء بني نرى أن العجب ومن
اليونان. شعراء أكرب مع امليزان يف يوضع

األزمان؟ جميع يف البيان أعجوبة ستظل واحدة آية من كله نواس أبي شعر فأين
من صار السخف يكون أن إال القول، هذا بمثل يهذي من يعقل كيف وهللا أدري وما

الرقيع! الزمن هذا يف التفوق عالئم

12



الكتاب فاتحة

والجبل املرشق، البدر يعادي من يعقل وكيف عقل، عن يعادونه ال القرآن أعداء إن
لإلسالم يبق لم أنه توهموا الذين الجبناء املمرورين برءوس تطوف نزوات إنها الركني؟

يتوهمون. ما ساء أال الغضاب، األُْسد من خال الوادي وأن خزرج، وال أوس
من صورة فستكون ذكرى لهم بقيت وإن الذاهبني، مع امللحدون سيذهب ذلك ومع
منهم، أشهر إبليسسيظل أن فليتذكروا عظيم، مغنم الشهرة بأن تعلَّلوا فإن إبليس، صور

والضالل. اإلفك خدمة يف األعمار طوال قضوا وإن
النبوية؟ املدائح كتاب مقدمة يف الكالم هذا دخل وما الناس: من السفهاء سيقول

وإنما نحاربهم، أعداء نخلق لم فنحن الزمان، هذا أحوال من حالة ر نصوِّ بأننا ونجيب
مالم، أو بنقد لهم نعرض أن من أحقر — وهللا — وهم العني، رأي نراهم أعداء نحارب
الشيطان كان فقديًما الهجاء، بلواذع صدورهم وخز من املؤمن تمنع ال حقارتهم ولكن

املؤمنني. بألسنة ملعونًا الرجيم
والبهتان؟ الزور حرب من يمنع الذي وما

البغاث، استنرس وبفضله الجبن، من رضبًا إال ليس اآلثمني لحوم عن التورع إن
وأحزاب. أشياع لآلثمني وصار

عىل الغرية وتموت األطالل، عىل الغرية تحيا أن العجائب بلد مرص يف العجب ومن
الرصاخ وكان وطنية، نكبة انتهابه لكان الكرنك أحجار من حجٌر انتُِهب فلو الحقائق،

والعويل. البكاء يحسن من عليه يثاب عمًال لضياعه
وزارة تحرسه أثري حجر سقوط من خطًرا أقل فهي البلد، هذا يف اإليمان زعزعة أما
العقائد رعاية أما واألمريكان، األوروبيون، يعرفها عرصية بدعة اآلثار رعاية ألن األشغال؛

النسيان. ذيل الدهر عليها سحب قديمة فسنة
لحقيقة تعصبًا أقوله وإنما — رشيف تعصب وهو — للدين تعصبًا هذا أقول وما
أن الثقافة وإنما واملغرب، املرشق أوهام نعرف أن الثقافة فليست األذواق، عليها تغار أدبية
القرآن، أطفالها يحفظ التي األمة أن الغافلون يفهم أن آن وقد يُعَرف، أن يجب ما نعرف

الفونتني. أقاصيص أطفالها يحفظ التي األمة أمثال من أهدى هي
إال بها الجهر عن يصدهم ال كثري خلق يعرفها وإنما وحدي، الحقيقة هذه أقول وما
الشيطان حزب ألن وزن؛ أي له أقيم ال اتهام وهو والرجعية، بالتعصب االتهام من الخوف

حساب. له يُحسب أن من أضعف
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وإنما للمسلمني، ملًكا القرآن فليس القول، هذا يسيئهم ال املسلمني غري من وُقرَّائي
موارد إال الرشائع كانت وهل اإلنجيل، وكان التوراة كانت وكذلك جمعاء، لإلنسانية ملك هو

واألذواق؟ والقلوب، العقول، عالم يف الظماء إليها يفزع
املدائح من نوًعا األمر أول النبوية املدائح كانت فنقول: الكتاب موضوع إىل ونعود
فعرضنا الكتاب، من األول الفصل يف ذلك لنا فصَّ وقد الجاهلية، الطرائق عىل تجري التي
طالب أبي بن عيل خطب يف وقع عما تكلمنا ثم حسان، وقصائد كعب، والميَّة األعىش، لداليَّة
اإلسالمية، البيئات يف الفن هذا ترعرع وكيف البيت، أهل مدح نشأ كيف وبيَّنا املدائح، من
وعلَّمهم القول، مذاهب للشيعة رشع فحل شاعر وهو وافية، بدراسة الكميت خصصنا ثم
ولكنه اللسان، خبيث شاعر وهو دعبل، عن بفصل ذلك وأتبعنا والحجاج، الجدل أساليب
كربالء، رصيع الريضيف الرشيف قصائد إىل ومضينا واألمثال. النظائر قليلة تائيَّة لنا ترك
النوازع من طوائف إىل فيها يتعرف فرصة القارئ فأعطينا البيت، أهل يف مهيار وقصائد

الباحثني. من بها اهتم من قلَّ الروحية،
عنده عما القارئ ثنا وحدَّ طويلة، وقفة آثاره عىل وقفنا البوصريي، إىل وصلنا فلما
كيف القارئ وأرينا العربية، اللغة يف الُربدة أثر عن تكلمنا ثم والفتون، السحر رضوب من
ألوانًا الناس يف أذاع الذي البديعيات، فن هو رفيع، أدبي فن إىل النبوية املدائح فن انتهى
هو البديعيات: أصحاب بني شهري رجل عن التحدث إىل ذلك وساقنا األدبية، الثقافة من

الثامن. القرن يف والشام مرص أدب أذاع الذي الحموي ِحجة ابن
عن بالكالم الكتاب وختمنا املرصي، نباتة ابن شعر يف النبوية املدائح عن تكلمنا ثم

النبوي. املولد قصة
ما هللا بحمد فيه وليس مغتبطني، فرحني القراء إىل نقدمه الذي الكتاب موضوع ذلك
كتاب. من بابًا األصل يف كان أنه يتذكر حني القارئ يقبله عذر وهو اإليجاز، إال عنه نعتذر
آثار عن بالكالم اكتفينا وإنما االستقصاء، نُِرد لم بأننا القارئ فنحدث وْلنُسارْع
إىل البحث لساقنا نواحيه جميع من الفن هذا عن التحدث أردنا ولو الفحول، الشعراء

خالق. األدبي الذوق من لهم يكن لم ناس عن الكالم
الكريم. وجهه غري أنشأناه حني به نُِرْد لم الذي البحث هذا يتقبل أن نسأل وهللا

مبارك السالم عبد زكي محمد
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األول الفصل

النبوية املدائح نشأة

– حسان مدائح – زهري بن كعب المية – األعىش دالية – والرثاء املدح بني الفرق
صدور يف النسيب – البيت أهل مدح – الفرزدق ميمية – طالب أبي بن عيل مدائح

النبوية. املدائح

∗∗∗

عن التعبري من لون فهي التصوف، أذاعها التي الشعر فنون من النبوية املدائح (١)
بالصدق مفعمة قلوب عن إال تصدر ال ألنها الرفيع؛ األدب من وباب الدينية، العواطف

واإلخالص.
ولكنه رثاءً، ى يُسمَّ الوفاة بعد يقال وما الرسول، وفاة بعد قيل النبوية املدائح وأكثر
يخاطبونه وأنهم الحياة، موصول ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن لحظوا كأنهم مدًحا، ى يُسمَّ الرسول يف
يف قيل إذا إال رثاء يسمى ال امليت عىل الثناء بأن القول يمكن وقد األحياء. يخاطبون كما
من حالني بني ليفرقوا ملسو هيلع هللا ىلص» النبي يرثي حسان «قال يقولون: نراهم ولذلك املوت؛ أعقاب
ولد شاعر من يقع ما بخالف الرسول، موت بعد كان وما الرسول، حياة يف كان ما الثناء:
وحال، حال بني للتفرقة موجب ال ألنه رثاء؛ ال مديح عليه ثناءه فإن ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وفاة بعد
التقرب إال النبوية باملدائح يَُراد ال حني عىل والتفجع، التحزن إعالن به يُقَصد الرثاء وألن

الرسول. شمائل عىل والثناء الدين، محاسن بنرش هللا إىل
الذين ألن العربية؛ اللغة يف الفن هذا بتأريخ املحدثني أو القدماء من أحد يُعَن ولم (٢)
فنٍّا يكن ولم التاريخ، يف يطَّرد لم وألنه الشعراء، فحول من األغلب يف يكونوا لم أجادوه
البيئات يف نشأ فن هو وإنما والنسيب، والوصف، كالرثاء، الشعرية الفنون بني ظاهًرا
فيه ألن بالدرس؛ جدير ذلك مع أنه غري القليل، إال املتصوفة غري من به يهتم ولم الصوفية،
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غايات ألصحابه وألن املديح، شمائل غري شمائل له وألن واملقطوعات، القصائد من بدائع
الخمول. إرص عنها يُرفع وبأن تُدرس، بأن خليقة وأدبية دينية

واإلشادَة اليوم، إىل ظهوره بدء من الفن هذا تأريَخ الكتاب هذا يف وسنحاول
أثَّرت التي القصائد وتحليَل العربية، اللغة تاريخ يف أعالمه نرشت التي القوية بالشخصيات
واملصطلحات. والتعابري األلفاظ من الفن هذا آثار يف عما والكشَف الشعبية، البيئات يف
نرجو وإنما مجلدات، إىل يحتاج فذلك الفن، بهذا يتصل ما سنستقيصكل أننا نزعم ولسنا
يف الباحثني يشغل بأن خليًقا كان مجهول فن عن النقاب كشفنا بأنا القارئ نُشعر أن
جملته يف أنه مع الدينية، البالغة درس عن انرصفوا كما عنه، انرصفوا ولكنهم األدب، تاريخ
نواس. أبي وخمريات البحرتي، ومدائح املعتز، ابن كتشبيهات به ُشغلوا بعضما من أجود

مطلعها: يف يقول التي األعىش ملسو هيلع هللا ىلصقصيدة الرسول به ُمِدح ما أقدم من (٣)
��َدا1 اْل��ُم��َس��هَّ ��ِل��ي��َم ال��سَّ َع��اَد َم��ا َوَع��اَدَك أَْرَم��َدا َل��يْ��َل��َة َع��يْ��نَ��اَك تَ��ْغ��تَ��ِم��ْض أََل��ْم
َم��ْه��َدَدا2 ُخ��لَّ��َة اْل��يَ��ْوِم َق��بْ��َل تَ��نَ��اَس��يْ��َت َوإِنَّ��َم��ا ال��نِّ��َس��اءِ ِع��ْش��ِق ِم��ْن ذَاَك َوَم��ا
َف��أَْف��َس��َدا َع��اَد ��اُه َك��فَّ أَْص��َل��َح��ْت إِذَا َخ��اِئ��ٌن ُه��َو الَّ��ِذي ال��دَّْه��َر أََرى َوَل��ِك��ْن
َدا تَ��َردَّ َك��يْ��َف ال��دَّْه��ُر َه��ذَا َف��ِل��لَّ��ِه َوثَ��ْرَوًة َف��َق��ْدُت َوُش��بَّ��انً��ا ُك��ُه��وًال
َوأَْم��َرَدا ِش��بْ��ُت ِح��ي��َن َوَك��ْه��ًال َولِ��ي��ًدا يَ��اِف��ٌع أَنَ��ا ُم��ذْ اْل��َم��اَل أَبْ��ِغ��ي ِزْل��ُت َوَم��ا

لناقته: يقول وفيها

��ًدا ُم��َح��مَّ تَ��ُزوَر َح��تَّ��ى َح��ًف��ى ِم��ْن َوَال َك��َالَل��ٍة ِم��ْن َل��َه��ا أَْرثِ��ي َال َف��آَل��يْ��ُت
َوأَنْ��َج��َدا اْل��ِب��َالِد ِف��ي َل��َع��ْم��ِري أََغ��اَر َوِذْك��ُرُه تَ��َرْوَن َال َم��ا يَ��َرى نَ��ِب��يٌّ
َغ��َدا َم��اِن��َع��ُه اْل��يَ��ْوِم َع��َط��اءُ َوَل��يْ��َس َونَ��اِئ��ٌل تَ��ِغ��بُّ َم��ا َص��َدَق��اٌت َل��ُه
نَ��َدى َف��َواِض��ِل��ِه ِم��ْن َوتَ��ْل��َق��ْي تُ��َراِح��ي َه��اِش��ٍم ابْ��ِن بَ��اِب ِع��نْ��َد تُ��نَ��اِخ��ي َم��ا َم��تَ��ى

الكتاب؛ هذا يف ندرسه الذي الفن من ليس أي النبوية؛ املدائح من ليس هذا ولكن
أراد محاولة كانت وإنما الرسول، مدح يف النية صادق وهو الشعر هذا يقل لم األعىش ألن
صادًقا كان ولو قريش، رصفته حني انرصف أنه ذلك وآية اإلسالم، نبي من التقرب بها

مفازة. الصحراء يت ُسمِّ كما بالسالمة له تفاؤًال بذلك ي ُسمِّ وإنما امللدوغ، هو السليم: 1
والحب. املودة بالضم: والُخلة النساء. أسماء من مهدد: 2
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يريد، أين وسألوه خربه بلغهم حني طريقه عىل رصدوه قريًشا أن حدثوا فقد تحول، ما
والخمر، والربا والقمار الزنا عن ينهاه أنه فأفهموه ليسلم، محمًدا يريد أنه فأخربهم
النبي من يصيب أن رجاء القمار يف زهادته وأبدى تركته. وما الزنا تركني لقد فقال:

نُْت. ادَّ وال ِدنُْت ما الربا: عن وقال منه، عوًضا
املهراس يف يل بقيت قد ُصبابة إىل أرجع أوَّه! وقال: الخمر ذكر عند جزعه وأبدى

فأرشبها.
يف اآلن نحن قال: هو؟ وما قال: به؟ هممت مما خري يف لك هل سفيان: أبو له فقال
فإن أمرنا، إليه يصري ما وتنظر هذه، َسنتَك بلدك إىل وترجع اإلبل من مائة فتأخذ هدنة

ذلك! أكره ما فقال: أتيته. علينا ظهر وإن خلًفا، أخذت قد كنت عليه ظهرنا
بقاع كان فلما بلده، إىل وانطلق فأخذها ناقة، مائة قريش من سفيان أبو له وجمع

فقتله.4 بعريه به رمى منفوخة3
الشعراء محاوالت كسائر محاولة إال يكن لم للرسول مدحه أن عىل تدل القصة وهذه
باملدائح تلحق حتى قوية دينية لعاطفة أثًرا قصيدته وليست باملديح، يتكسبون الذين

النبوية.
الرسول مدح يف زهري بن كعب قالها التي سعاد» «بانت قصيدة يف الحال وكذلك (٤)
وأخوه هو خرج كعبًا أن ذلك وحديث القتل، من النجاة سبيل يف إال تُنَظم لم فإنها ملسو هيلع هللا ىلص،
مقيم وأنا الرجل، اْلَحِق لبَُجري: كعب فقال الَعزَّاف،5 أبرق بلغا حتى هللا رسول إىل بَُجري
كعبًا ذلك وبلغ وأسلم، منه فسمع هللا رسول عىل بَُجريٌ فقِدَم لك. يقول ما فانظر هنا، ها

فقال:

َل��َك��ا َه��ْل ِب��اْل��َخ��يْ��ِف ُق��ْل��َت ِف��ي��َم��ا َل��َك َف��َه��ْل ِرَس��اَل��ًة بُ��َج��يْ��ًرا َع��نِّ��ي ُم��بْ��ِل��ٌغ َم��ْن
َوَع��لَّ��َك��ا6 ِم��نْ��َه��ا اْل��َم��أُْم��وُن َف��أَنْ��َه��َل��َك َرِويَّ��ًة َك��أًْس��ا اْل��َم��أُْم��وِن َم��َع َش��ِربْ��َت

باليمامة. قرية 3

ص١٦٣. ج١، األغاني، مهذب راجع 4

ُسمي وإنما قالوا: البرصة. من املدينة إىل القاصد طريق يف وهو خزيمة، بن أسد لبني ماء الَعزَّاف: أبرق 5
الجن. عزيف فيه يسمعون ألنهم العزاف

الثاني. الرشب والعلل: األول، الرشب بالتحريك: والنهل يتهكم. والشاعر النبي، هو املأمون 6
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َدلَّ��َك��ا7 َغ��يْ��ِرَك َويْ��َب َش��ْيءٍ أَيِّ َع��َل��ى َواتَّ��بَ��ْع��تَ��ُه اْل��ُه��َدى أَْس��بَ��اَب َوَخ��اَل��ْف��َت
َل��َك��ا أًَخ��ا َع��َل��يْ��ِه تُ��ْدِرْك َوَل��ْم َع��َل��يْ��ِه أَبً��ا َوَال ��ا أُمٍّ تُ��ْل��ِف َل��ْم ُخ��لُ��ٍق َع��َل��ى
َل��َك��ا8 َل��ًع��ا َع��ثَ��ْرَت ��ا إِمَّ َق��اِئ��ٍل َوَال ِب��آِس��ٍف َف��َل��ْس��ُت تَ��ْف��َع��ْل َل��ْم أَنْ��َت َف��ِإْن

لكعب: بجري قال ثم إياها، فأنشده هللا، رسول يكتمها أن فكره بجري، إىل بها وبعث

أَْح��َزُم َوْه��َي بَ��اِط��ًال َع��َل��يْ��َه��ا تَ��لُ��وُم الَّ��ِت��ي ِف��ي َل��َك َف��َه��ْل َك��ْع��بً��ا ُم��بْ��ِل��ٌغ َم��ْن
َوتَ��ْس��َل��ُم ال��نَّ��َج��اُة َك��اَن إِذَا َف��تَ��نْ��ُج��و َوْح��َدُه — ِت ال��الَّ َوَال اْل��ُع��زَّى َال — ال��ل��ِه إَِل��ى
ُم��ْس��ِل��ُم اْل��َق��ْل��ِب َط��اِه��ُر إِالَّ ال��نَّ��اِس ِم��َن ِب��ُم��ْف��ِل��ٍت َوَل��يْ��َس يَ��نْ��ُج��و َال يَ��ْوِم َل��َدى
ُم��َح��رَُّم َع��َل��يَّ ُس��ْل��َم��ى أَِب��ي َوِدي��ُن ِدي��نُ��ُه َش��ْيءَ َال َوْه��َو ُزَه��يْ��ٍر َف��ِدي��ُن

يف كان من به وأرجف نفسه، عىل وأشفق األرض، به ضاقت الكتاب كعبًا بلغ فلما
يمدح التي قصيدته قال ا بدٍّ يشء من يجد لم فلما مقتول. هو فقالوا: عدوِّه، من حارضه
رسول إىل به فغدا جهينة، من رجل عىل فنزل املدينة، قدم حتى خرج ثم الرسول، فيها
هللا، رسول هذا فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل له أشار ثم معه، فصىل الصبح، صىل حني هللا
يعرفه، ال هللا رسول وكان يده، يف يده فوضع إليه جلس حتى فقام فاستأمنه. إليه قم
قابل أنت فهل مسلًما، تائبًا منك ليستأمن جاء قد زهري بن كعب إن هللا، رسول يا فقال:
ثم زهري! بن كعب هللا، رسول يا أنا، فقال: نعم! هللا: رسول فقال به؟ جئتك أنا إن منه

القصيدة.9 أنشده
دينية بعاطفة مأخوذ وهو الميته يقل لم زهري بن كعب أن ترينا الظروف وهذه
حني الرجل يقولها املديح، قصائد من قصيدة هي إنما التصوف، روح إىل به تسمو قوية،

يشء. يف النبوية املدائح من وليست يخاف، أو يرجو

ويًال هللا ألزمه الكل: ومعنى غريه، وويب له، وويبًا لزيد، وويٌب لك، وويٌب ويبََك نقول: َكَويٍْل. َويٌْب 7

املحيط). (القاموس
األعىش: قال باالنتعاش، دعاء لك: لًعا 8

لَعا أقول أن من لها أدنى فالتعس عثرت إذا َعَفْرنَاٍة لوٍث بذات

ص١٦٤. ج١، األغاني، مهذب انظر 9
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وإن — الرصني املحكم الشعر من وهي بيتًا، وخمسني ثمانية يف كعب المية تقع (٥)
الشاعر فيبدؤها الجاهلية، لشعراء األدبية التقاليد عىل وتجري — الروح قوة من خلت

النسيب: بهذا

َم��ْك��بُ��وُل يُ��ْف��َد َل��ْم إِثْ��َرَه��ا ُم��تَ��يَّ��ٌم َم��تْ��بُ��وُل اْل��يَ��ْوَم َف��َق��ْل��ِب��ي ُس��َع��اُد بَ��انَ��ْت
َم��ْك��ُح��وُل ال��طَّ��ْرِف َغ��ِض��ي��ُض أََغ��نُّ إِالَّ َرَح��لُ��وا إِذْ اْل��بَ��يْ��ِن َغ��َداَة ُس��َع��اُد َوَم��ا
ُط��وُل َوَال ِم��نْ��َه��ا ِق��َص��ٌر يُ��ْش��تَ��َك��ى َال ُم��ْدِب��َرًة َع��ْج��َزاءُ ُم��ْق��ِب��َل��ًة َه��يْ��َف��اءُ
َم��ْع��لُ��وُل10 ِب��ال��رَّاِح ُم��نْ��َه��ٌل َك��أَنَّ��ُه ابْ��تَ��َس��َم��ْت إِذَا َظ��ْل��ٍم ِذي َع��َواِرَض تَ��ْج��لُ��و
َم��ْق��بُ��وُل ال��نُّ��ْص��َح انَّ َل��َو أَْو َم��ْوُع��وَدَه��ا َص��َدَق��ْت أَنَّ��َه��ا َل��ْو ُخ��لَّ��ًة ِب��َه��ا أَْك��ِرْم
َوتَ��بْ��ِدي��ُل11 َوإِْخ��َالٌف َوَوْل��ٌع َف��ْج��ٌع َدِم��َه��ا ِم��ْن ِس��ي��َط َق��ْد ُخ��لَّ��ٌة َل��ِك��نَّ��َه��ا
اْل��ُغ��وُل أَثْ��َواِب��َه��ا ِف��ي ُن تَ��َل��وَّ َك��َم��ا ِب��َه��ا تَ��ُك��وُن َح��اٍل َع��َل��ى تَ��ُدوُم َف��َم��ا
اْل��َغ��َراِب��ي��ُل اْل��َم��اءَ يُ��ْم��ِس��ُك َك��َم��ا إِالَّ َزَع��َم��ْت الَّ��ِذي ِب��اْل��َع��ْه��ِد ��ُك تَ��َم��سَّ َوَال
تَ��ْض��ِل��ي��ُل َواْألَْح��َالَم اْألََم��اِن��يَّ إِنَّ وََع��َدْت َوَم��ا َم��نَّ��ْت َم��ا يَ��ُغ��رَّنْ��َك َف��َال
اْألَبَ��اِط��ي��ُل إِالَّ َم��َواِع��ي��ُدَه��ا َوَم��ا َم��ثَ��ًال َل��َه��ا ُع��ْرُق��وٍب َم��َواِع��ي��ُد َك��انَ��ْت
تَ��نْ��ِوي��ُل ِم��نْ��ِك َل��َديْ��نَ��ا إَِخ��اُل َوَم��ا تُ��َه��ا َم��َودَّ تَ��ْدنُ��و أَْن َوآُم��ُل أَْرُج��و
اْل��َم��َراِس��ي��ُل12 ال��نَّ��ِج��ي��بَ��اُت اْل��ِع��تَ��اُق إِالَّ يُ��بَ��لِّ��ُغ��َه��ا َال ِب��أَْرٍض ُس��َع��اُد أَْم��َس��ْت

ذلك يف وهو العبد، بن طرفة بدالية يُذكِّر مفصًال وصًفا الناقة فيصف ينتقل وهنا
الرسول: مدح يف يقول أن إىل الشعرية، التقاليد من العهد لذلك معروًفا كان ما يتابع

َم��ْش��ُغ��وُل َع��نْ��َك إِنِّ��ي أُْل��ِه��يَ��نَّ��َك َال آُم��لُ��ُه ُك��نْ��ُت َخ��ِل��ي��ٍل ُك��لُّ َوَق��اَل
َم��ْف��ُع��وُل13 ال��رَّْح��َم��ُن َر َق��دَّ َم��ا َف��ُك��لُّ َل��ُك��ُم أَبَ��ا َال َس��ِب��ي��ِل��ي َخ��لُّ��وا َف��ُق��ْل��ُت

والعلل: األول. الرشب بالتحريك: والنهل الصفاء. شدة من األسنان متون تركب ظلمة كأنه الظلم 10
الثاني. الرشب
ُمِزج. ِسيط: 11

السري. السهلة الناقة وهي مرسال، جمع واملراسيل: النجيبة. النوق العتاق: 12
«أمطر بقوله: لجفائه بعضهم أمر حتى الحث، يف يقولونه لشانئك، أبا وال لغريك، أبا وال لك، أبا ال 13

البالغة). أساس (راجع سواك أبي ولعمر أبيك، لعمر ويقال: لكا.» أبا ال الغيث علينا
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َم��ْح��ُم��وُل َح��ْدبَ��اءَ آَل��ٍة َع��َل��ى يَ��ْوًم��ا َس��َالَم��تُ��ُه َط��اَل��ْت َوإِْن أُنْ��ثَ��ى ابْ��ِن ُك��لُّ
َم��أُْم��وُل ال��ل��ِه َرُس��وِل ِع��نْ��َد َواْل��َع��ْف��ُو أَْوَع��َدِن��ي ال��ل��ِه َرُس��وَل أَنَّ أُنْ��ِب��ئْ��ُت
َوتَ��ْف��ِص��ي��ُل َم��َواِع��ي��ٌظ ِف��ي��َه��ا ـ��ُق��ْرآِن ال��ـ نَ��اِف��َل��َة أَْع��َط��اَك الَّ��ِذي َه��َداَك َم��ْه��ًال
اْألََق��اِوي��ُل ِف��يَّ َك��ثُ��َرْت َوإِْن أُذِْن��ْب َوَل��ْم اْل��ُوَش��اِة ِب��أَْق��َواِل تَ��أُْخ��ذَنِّ��ي َال

أبيات: بعد ويقول

َم��ْس��لُ��وُل ال��ل��ِه ُس��يُ��وِف ِم��ْن َوَص��اِرٌم ِب��ِه يُ��ْس��تَ��َض��اءُ َل��نُ��وٌر ال��رَُّس��وَل إِنَّ
ُزولُ��وا أَْس��َل��ُم��وا َل��َم��ا َم��كَّ��َة ِب��بَ��ْط��ِن َق��اِئ��لُ��ُه��ْم َق��اَل ُق��َريْ��ٍش ِم��ْن ُع��ْص��بَ��ٍة ِف��ي
َم��َع��اِزي��ُل14 ِم��ي��ٌل َوَال ال��لِّ��َق��اءِ ِع��نْ��َد ُك��ُش��ٌف َوَال أَنْ��َك��اٌس َزاَل َف��َم��ا َزالُ��وا
َس��َراِب��ي��ُل15 اْل��َه��يْ��َج��ا ِف��ي َداُوَد نَ��ْس��ِج ِم��ْن َل��بُ��وُس��ُه��ُم أَبْ��َط��اٌل اْل��َع��َراِن��ي��ِن ُش��مُّ
ِن��ي��لُ��وا إِذَا َم��َج��اِزي��ًع��ا َوَل��يْ��ُس��وا َق��ْوًم��ا ِرَم��اُح��ُه��ُم نَ��اَل��ْت إِذَا يَ��ْف��َرُح��وَن َال
ال��تَّ��نَ��اِب��ي��ُل16 ��وُد ال��سُّ َع��رََّد إِذَا َض��ْرٌب يَ��ْع��ِص��ُم��ُه��ْم ال��زُّْه��ِر اْل��ِج��َم��اِل َم��ْش��َي يَ��ْم��ُش��وَن
تَ��ْه��ِل��ي��ُل اْل��َم��ْوِت ِح��يَ��اِض َع��ْن َل��ُه��ْم َوَم��ا نُ��ُح��وِرِه��ُم ِف��ي إِالَّ ال��طَّ��ْع��ُن يَ��َق��ُع َال

تغلب جاهلية قصيدة فهي قررت، ما غري أَر فلم القصيدة هذه يف طويًال نظرت وقد
زهري بن كعب فإن ذلك، يف غرابة وال الدين، روح من تخلو تكاد ولكنها السبك، قوة عليها
الثناء. صدق منه يُنتَظر ال حاله مثل يف كان ومن املوت، من لينجو إال الرسول يمدح لم
بها اهتموا فقد املتقدمني، من أحٌد به يُقْل لم القصيدة هذه يف به نقول والذي (٦)
فشطَّروها الشعراء بها وُعِنَي الرسول، مدح يف قيل ما أجلِّ من وعدُّوها عظيًما، اهتماًما

الرجال. كبار من فريق برشحها وأولع وعارضوها، سوها وخمَّ

معه. رمح ال من وهو معزال، جمع واملعازيل: والجبان. الرسج عىل يميل من وهو أميل، جمع امليل: 14
األنف. وهو عرنني، جمع العرانني: 15

وقد يقول العرب من صبيٍّا مكة طريق يف «وسمعت األساس: يف الزمخرشي قال الهرب. التعريد: 16
حاتم: قال غار، النجم: وعرَّد عني.» فعرَّد رضبته بعري: عليه انتحى

وعرَّدا السماء عيوق غاب وقد تلومني بليل هبَّت وعاذلة

الجمام. معرد ومنهل رؤبة: قال قلص. املاء: وعرد
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تشطريه: وأول الرافعي، سعيد القادر عبد شطَّروها الذين فمن

َوَم��ْوُص��وُل َم��ْق��ُط��وٌع ��ْه��ُد َوال��سُّ َوال��نَّ��ْوُم َم��تْ��بُ��وُل اْل��يَ��ْوَم َف��َق��ْل��ِب��ي ُس��َع��اُد بَ��انَ��ْت
َم��ْك��بُ��وُل يُ��ْف��َد َل��ْم إِثْ��َرَه��ا ُم��تَ��يَّ��ٌم َوِص��ٌب ُم��ْدنَ��ٌف ُس��َع��اٍد بَ��ْع��َد َواْل��ِج��ْس��ُم

ثالثة وله ٨٢٨ه سنة املتوىف املرصي داود بن محمد بن شعبان سوها خمَّ الذين ومن
الثاني: التخميس مطلع تخاميس،

َم��ْع��ُق��وُل أَْه��َواُه َم��ْن بَ��ْع��َد ِل��ي َف��َل��يْ��َس ُق��ولُ��وا ِش��ئْ��تُ��ُم��و َم��ْه��َم��ا ِل��ْل��َع��َواِذِل ُق��ْل
َم��ْس��بُ��وُل َوال��دَّْم��ُع ال��نَّ��َوى يَ��ْوَم نَ��اَديْ��ُت

… … … … … … … … ُس��َع��اُد بَ��انَ��ْت

تخميسه: ومطلع الجرجاوي، محمد بن وأحمد

َم��ْق��بُ��وُل17 ��اِق اْل��ُع��شَّ َل��َدى َش��ْوِق��ي َونَ��ْق��ُل َم��ْج��بُ��وُل أَْه��َواُه َم��ْن ُح��بِّ َع��َل��ى َق��ْل��ِب��ي

لحل «اإلسعاد رشحه واسم القنائي، بكري حسن بن مسعود رشحوها الذين ومن
سعاد»، بانت عىل املراد «بلوغ رشحه واسم السباعي، صالح ومحمد سعاد»، بانت نظم
هشام وابن سعاد»، بانت رشح يف الوقاد «الجوهر رشحه واسم اليمني، محمد بن وأحمد
مادة سعاد» «بانت صريَّ فقد مرة، غري األزهر يف يُدرَّس رشحه رأينا وقد األنصاري،
هللا عطاء ورشحها الرشح، هذا عىل النارصي واعتمد والنحوية، اللغوية للفوائد صالحة
الثاني واسم زهري»، بن كعب بقصيدة السري «حسن األول الرشح اسم مرتني، أحمد بن
«فتح رشحه واسم الهروي، سلطان بن وعيل سعاد»، بانت تحقيق إىل الرشاد «طريق
املراد «القول رشحه واسم املرصفي، حسن ومحمد سعاد»، بانت رشح يف اإلسعاد باب
سعاد». بانت رشح يف املراد «كنه رشحه واسم السيوطي، الدين وجمال سعاد»، بانت من

قصيدته: ومطلع املرصي، نباتة ابن عارضوها الذين ومن

ِم��ي��ُل َربْ��ِع��ُك��ْم ِم��ْن بَ��يْ��نَ��نَ��ا َوَك��ْم َه��ذَا َم��ْك��ُح��وُل ِب��ال��نَّ��ْوِم بَ��ْع��َدُك��ُم ال��طَّ��ْرُف َم��ا

أدب). ١٥٦٥ (رقم مؤلفه يُعَرف لم مرشوح تخميس املرصية الكتب دار ويف 17
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سعاد»، بانت عروض يف املعاد «ُعدة قصيدته واسم اليعمري، الناس سيد وابن
واملطلع:

َم��ْوُص��وُل اْل��َوْص��ِل ِب��أََم��اِن��ي َوَح��بْ��لُ��ُه َم��أُْه��وُل اْل��َح��يِّ أَُه��يْ��َل يَ��ا ِب��ُك��ْم َق��ْل��ِب��ي

قصيدة معارضة يف العذب «املورد اها سمَّ بقصيدة األندليس حيان أبو وعارضها
واملطلع: كعب»،

َم��تْ��بُ��وُل َواْل��َق��ْل��ُب ُم��ْخ��تَ��بَ��ٌل اْل��َع��ْق��ُل َم��ْع��ذُوُل اْل��ُح��بِّ ذُو َف��َم��ا تَ��ْع��ذَُالُه َال

قال: ثم الظاهر، عبد بن الدين محيي القايض أيًضا وعارضها

نَ��تَ��َش��اَرُك َم��ْدِح��ِه ِف��ي َع��َس��ى َوُق��ْل��نَ��ا َق��ِص��ي��َدًة ال��نَّ��ِب��يِّ ِف��ي َك��ْع��ٌب َق��اَل َل��َق��ْد
ُم��بَ��اَرُك َك��ْع��ٌب َف��ْه��َو َك��ْع��ٍب َك��َرْح��َم��ِة َرْح��َم��ٌة ِب��اْل��َج��َواِئ��ِز َش��ِم��َل��تْ��نَ��ا َف��ِإْن

بعض «حدثني األلربي: جعفر أبو قال حتى كعب، قصيدة احرتام املسلمون وتوارث
كعب، بقصيدة إال مجلسه يستفتح ال كان العلماء بعض أن بإسناده باإلسكندرية أشياخنا
أنشدها كعب قصيدة هللا رسول يا فقلت: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول رأيت فقال: ذلك، يف له فقيل
من أخلو ال أنني هللا فعاهدت قال: أحبها. من وأحب أحبها وأنا نعم، فقال: يديك؟ بني

يوم.» كل قراءتها
منوالها، عىل ينسجون اآلن إىل الوقت ذلك من الشعراء تزل «ولم جعفر: أبو قال

إليه.»18 مدحها ونُسب يديه، بني أُنِشدت بمن تربًُّكا بأقوالها، ويقتدون
و. ر. الدكتور واهتم الفرنسية، إىل باسيه رنيه فرتجمها املسترشقون، بها واهتم
يف والطابعني والناسخني اح َّ الرشُّ شغلت وكذلك الفرنسية، إىل الباجوري حاشية برتجمة

والغرب. الرشق
من كل ذهن يف اسمها نقشت والدينية األدبية البيئات يف شهرتها بأن الحكم ويمكن

والدين. األدب يف شدا

ليدن. طبع ص٩٣٢، ج١، الطيب، نفح 18
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بتلك املتصوفني اهتمام من أكثر يشء عىل تدل ال النبوية الرؤيا تلك أن الواضح ومن
القبول. بأحسن الرسول من ظفرت بأنها وإيمانهم القصيدة،

أثرها يبني وتخميسها، تشطريها يف قيل وما كعب، قصيدة رشح يف ُكِتب ما وجملة
وأصبحت الصوفية البيئات يف لشاعت الوعورة من ألفاظها يف ما ولوال واألدب، اللغة يف

والخواص. العوام بني السريورة من للُربدة صار ما لها وكان األوراد، جملة من
املطول الوصف من فيها جاء ما واللغوية األدبية الدوائر عند وقوفها أسباب ومن

األعراب. غري يتذوقها ال التي «املحلية» املعاني من فإنه للناقة،
أكرب كان الرجل وهذا ثابت، بن حسان شعُر كعب وشعر األعىش شعر بعد ويأتي (٧)
يضاف يكاد ال روحه قوة عىل شعره ولكن واإلخالص، بالصدق ويمتاز الرسول، شعراء
خصومه ويقارع الرسول يمدح كان فقد الكتاب، هذا يف ندرسها التي النبوية املدائح إىل
شعره ليكون بكر أبي من األنساب يتعلم أن أوصاه الرسول وكان الجاهلية، الطرائق عىل
هجاء يهجوهم أن قريش أنساب من عرف ما بفضل استطاع وكذلك الهجاء، يف أوجع

النبل. وقع من عليهم أشد يراه النبي كان موجًعا
مذهب يعنيِّ فيه قيلت الذي والظرف العينية، هي حسان مدائح يف قصيدة وأقوى
عمد ملا سناًدا أهله ومدح الرسول مدح ويتخذ ويُالِحيهم، الخصوم يقارع فهو الشاعر:
قالوا: النبي عىل َقِدموا ملا تميم وفد أن العينية هذه حديث ومن واملالحاة. املقارعة من إليه
فتكلم، حاجب بن عطارد خطيبهم فقام وخطيبنا، بشاعرنا جئنا وقد لنفاخرك، جئنا
فقال: بدر بن الزبرقان شاعرهم قام ثم فأجاب، قيس بن ثابت الرسول خطيب وقام

ال��رُّبُ��ُع19 يُ��ْق��َس��ُم َوِف��ي��نَ��ا اْل��ُم��لُ��وُك ِم��نَّ��ا يُ��َع��اِدلُ��نَ��ا َح��يٌّ َف��َال اْل��ِك��َراُم نَ��ْح��ُن
يُ��تَّ��بَ��ُع20 اْل��ِع��زِّ َوَف��ْض��ُل ال��نِّ��َه��اِب ِع��نْ��َد ُك��لِّ��ِه��ِم اْألَْح��يَ��اءِ ِم��َن َق��َس��ْرنَ��ا َوَك��ْم
اْل��َق��َزُع21 يُ��ْؤنِ��ِس َل��ْم إِذَا ��َواءِ ال��شِّ ِم��َن َم��ْط��َع��َم��نَ��ا اْل��َق��ْح��ِط ِع��نْ��َد نُ��ْط��ِع��ُم َونَ��ْح��ُن

يكسبون ممن أصحابه دون الرئيس نصيب وهو الغنيمة، ربع به يراد املرباع. أيًضا ويقال الربع: 19
الحرب.

الغنيمة. وهو نهب، جمع والنِّهاب: قهْرنَا. قْرسنَا: 20

الغيم. القزع: 21
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نَ��ْص��َط��ِن��ُع ثُ��مَّ ُه��ِويٍّ��ا أَْرٍض ُك��لِّ ِم��ْن َس��َراتُ��ُه��ُم تَ��أِْت��ي��نَ��ا ال��نَّ��اَس تَ��َرى ثُ��مَّ
َش��ِب��ُع��وا22 أُنْ��ِزلُ��وا َم��ا إِذَا ِل��ل��نَّ��اِزلِ��ي��َن أُُروَم��ِت��نَ��ا ِف��ي َع��بْ��ًط��ا اْل��ُك��وَم َف��نَ��نْ��َح��ُر
يُ��ْق��تَ��َط��ُع23 ال��رَّأُْس َوَك��اَن اْس��تَ��َق��اُدوا إِالَّ نُ��َف��اِخ��ُرُه��ْم َح��يٍّ إَِل��ى تَ��َرانَ��ا َف��َال
نَ��ْرتَ��ِف��ُع اْل��َف��ْخ��ِر ِع��نْ��َد َك��ذَِل��َك إِنَّ��ا أََح��ٌد َل��نَ��ا يَ��أْبَ��ى َوَال أَبَ��يْ��نَ��ا إِنَّ��ا
تُ��ْس��تَ��َم��ُع َواْألَْخ��بَ��اُر اْل��َق��ْوُم َف��يَ��ْرِج��ُع يَ��ْع��ِرُف��نَ��ا ذَاَك ِف��ي يُ��َق��اِدُرنَ��ا َف��َم��ْن

فقال: حسان فقام

تُ��تَّ��بَ��ُع ِل��ل��نَّ��اِس ُس��نَّ��ًة بَ��يَّ��نُ��وا َق��ْد َوإِْخ��َوتِ��ِه��ْم ِف��ْه��ٍر ِم��ْن ال��ذََّواِئ��َب إِنَّ
َش��َرُع��وا الَّ��ِذي َوِب��اْألَْم��ِر َل��ِه اْإلِ تَ��ْق��َوى َس��ِري��َرتُ��ُه َك��انَ��ْت َم��ْن ُك��لُّ ِب��َه��ا يَ��ْرَض��ى
نَ��َف��ُع��وا أَْش��يَ��اِع��ِه��ْم ِف��ي ال��نَّ��ْف��َع َح��اَولُ��وا أَْو َع��ُدوَُّه��ُم َض��رُّوا َح��اَربُ��وا إِذَا َق��ْوٌم
اْل��ِب��دَُع َش��رَُّه��ا َف��اْع��َل��ْم اْل��َخ��َالِئ��َق إِنَّ ُم��ْح��َدثَ��ٍة َغ��يْ��ُر ِم��نْ��ُه��ْم ِت��ْل��َك َس��ِج��يَّ��ٌة
َرَق��ُع��وا َم��ا يُ��وُه��وَن َوَال َف��اِع ال��دِّ ِع��نْ��َد ��ُه��ُم أَُك��فُّ أَْوَه��ْت َم��ا ال��نَّ��اُس يَ��ْرَق��ُع َال
تَ��بَ��ُع َس��بْ��ِق��ِه��ْم ِألَْدنَ��ى َس��بْ��ٍق َف��ُك��لُّ بَ��ْع��َدُه��ُم َس��بَّ��اُق��وَن ال��نَّ��اِس ِف��ي َك��اَن إِْن
َط��بَ��ُع َم��ْط��َم��ٍع ِف��ي يُ��ِص��ي��بُ��ُه��ُم َوَال ِب��َف��ْض��ِل��ِه��ُم َم��ْوًل��ى َع��ْن يَ��ِض��نُّ��وَن َوال
ُم��تَّ��َس��ُع ذَاَك َع��ْن أَْح��َالِم��ِه��ْم َف��ْض��ِل ِف��ي َج��ْه��َل��ُه��ُم َح��اَوْل��َت َوإِْن يَ��ْج��َه��لُ��وَن َال
ال��طَّ��َم��ُع24 يُ��ْرِدي��ِه��ُم َوَال يَ��ْط��بَ��ُع��وَن َال ��تُ��ُه��ْم ِع��فَّ اْل��َوْح��ِي ِف��ي ذُِك��َرْت ��ٌة أَِع��فَّ
َج��َدُع��وا25 َج��اِه��ٍد َع��َل��يْ��ِه��ْم َع��ُدوٍّ َوِم��ْن َك��َراَم��تَ��ُه نَ��الُ��وا َل��ُه��ْم َص��ِدي��ٍق ِم��ْن َك��ْم
نَ��َزُع��وا َوَم��ا َع��نْ��ُه نَ��ْص��ُرُه��ْم َونَ��ى َف��َم��ا َط��اَع��تَ��ُه��ْم َواْل��ِب��رِّ اْل��ُه��َدى نَ��ِب��يَّ أَْع��َط��ْوا
َربَ��ُع��وا26 َس��اَع��ًة َع��َل��يْ��نَ��ا ُع��وُج��وا َق��اَل أَْو ُج��ْه��َدُه��ُم ��يْ��َر ال��سَّ أََج��دُّوا ِس��ي��ُروا َق��اَل إِْن
اْل��ِب��يَ��ُع َل��ُه َك��انَ��ْت َوَم��ْن ��ِل��ي��ِب ال��صَّ أَْه��ُل َل��ُه��ْم اْس��تَ��َق��اَد َح��تَّ��ى َس��يْ��ُرُه��ُم َزاَل َم��ا

واألَُرومة: علة. غري من النحر هو عبًطا: والنحر السنام. الضخمة الناقة وهي كوماء، جمع الُكوم: 22
األصل.

وخضعوا. مقادتهم أعطوا استقادوا: 23
األخالق. دنس وهو بالتحريك، الطبع من يطبعون: ال 24

القطع. وهو الجدع: من 25

أقاموا. ربعوا: 26
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َم��نَ��ُع��وا الَّ��ِذي اْألَْم��ُر ��َك َه��مَّ يَ��ُك��ْن َوَال َغ��ِض��بُ��وا إِذَا َع��ْف��ًوا أَتَ��ى َم��ا ِم��نْ��ُه��ُم ُخ��ذْ
��َل��ُع27 َوال��سَّ ��اُب ال��صَّ َع��َل��يْ��ِه يُ��َخ��اُض َش��رٍّا — َع��َداَوتَ��ُه��ْم َف��اتْ��ُرْك — َح��ْرِب��ِه��ْم ِف��ي َف��ِإنَّ
َخ��َش��ُع��وا أَْظ��َف��اِرَه��ا ِم��ْن ال��زََّع��اِن��ُف إِذَا َم��َخ��اِل��بُ��َه��ا نَ��اَل��تْ��نَ��ا اْل��َح��ْرُب إِذَا نَ��ْس��ُم��و
ُج��ُزُع َوَال ُخ��وٌر َف��َال أُِص��ي��بُ��وا َوإِْن َع��ُدوِِّه��ُم ِم��ْن أََص��ابُ��وا ُه��ْم إِْن َف��ْخ��َر َال
َف��دَُع28 أَْرَس��اِغ��َه��ا ِف��ي ِب��ِب��ي��َش��َة أُْس��ٌد ُم��ْك��تَ��ِن��ٌع َواْل��َم��ْوُت اْل��وََغ��ى ِف��ي َك��أَنَّ��ُه��ْم
ال��ذََّرُع29 اْل��َوْح��ِش��يَّ��ِة إَِل��ى يَ��ِدبُّ َك��َم��ا َل��ُه��ْم نَ��ِدبُّ َال ِل��َق��ْوٍم نَ��َص��بْ��نَ��ا إِذَا
��يَ��ُع َوال��شِّ اْألَْه��َواءُ تَ��َف��رََّق��ِت إِذَا ِش��ي��َع��تُ��ُه��ْم ال��ل��ِه َرُس��وُل ِب��َق��ْوٍم أَْك��ِرْم
َص��نَ��ُع َح��اِئ��ٌك ِل��َس��اٌن يُ��ِح��بُّ ِف��ي��َم��ا يُ��َؤاِزُرُه َق��ْل��ٌب ِم��َدِح��ي َل��ُه��ْم أَْه��َدى
َش��م��ُع��وا30 أَْو اْل��َق��ْوِل ِج��دُّ ِب��ال��نَّ��اِس َج��دَّ إِْن ُك��لِّ��ِه��ِم اْألَْح��يَ��اءِ أَْف��َض��ُل َف��ِإنَّ��ُه��ْم

وليس العصبية، بقوة إليها مدفوع والشاعر الرسول، ألتباع تمجيد القصيدة وهذه
يقول: إذ القلب؛ وحي إىل إشارته إال الدين روح من فيها

َص��نَ��ُع َح��اِئ��ٌك ِل��َس��اٌن يُ��ِح��بُّ ِف��ي��َم��ا يُ��َؤاِزُرُه َق��ْل��ٌب ِم��َدِح��ي َل��ُه��ْم أَْه��َدى

وهي سفيان، أبي وهجاء الرسول مدح يف الهمزية قصيدته حسان شعر جيِّد ومن (٨)
فيقول: الخالية، الديار بذكرى الشاعر يبدؤها الجاهلية، الطرائق عىل تجري كذلك

31 َخ��َالءُ َم��نْ��ِزلُ��َه��ا َع��ذَْراءَ إَِل��ى َف��اْل��ِج��َواءُ اْألََص��اِب��ِع ذَاُت َع��َف��ْت
32 ��َم��اءُ َوال��سَّ ال��رََّواِم��ُس ��ي��َه��ا تُ��َع��فِّ َق��ْف��ٌر اْل��َح��ْس��َح��اِس بَ��ِن��ي ِم��ْن ِديَ��اٌر
َوَش��اءُ نَ��َع��ٌم ُم��ُروِج��َه��ا ِخ��َالَل أَِن��ي��ٌس ِب��َه��ا يَ��َزاُل َال َوَك��انَ��ْت

املذاق. املرة األشجار: من والسلع الصاب 27
امليل. بالتحريك: والَفدَع قريب. مكتنع: 28

الوحشية. البقرة ولد الذرع: 29
مزحوا. شمعوا: 30

بالشام. مواضع أسماء وعذراء: والجواء، األصابع، ذات 31

اآلثار. به فتطمس الرتاب تثري التي الرياح الروامس: 32
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فيقول: محبوبته، طيف عن الحديث إىل وينتقل

اْل��ِع��َش��اءُ ذََه��َب إِذَا يُ��َؤرُِّق��ِن��ي ِل��َط��يْ��ٍف َم��ْن َوَل��ِك��ْن َه��ذَا َف��دَْع
ِش��َف��اءُ ِم��نْ��َه��ا ِل��َق��ْل��ِب��ِه َف��َل��يْ��َس تَ��يَّ��َم��تْ��ُه َق��ْد الَّ��ِت��ي ِل��َش��ْع��ثَ��اءَ
33 َوَم��اءُ َع��َس��ٌل ِم��َزاَج��َه��ا يَ��ُك��وُن َرأٍْس بَ��يْ��ِت ِم��ْن َس��ِب��ي��ئَ��ًة َك��أَنَّ
اْج��ِت��نَ��اءُ ��َرُه َه��صَّ ��اِح ال��تُّ��فَّ ِم��َن َغ��ضٍّ َط��ْع��َم أَْو أَنْ��يَ��اِب��َه��ا َع��َل��ى
اْل��ِف��َداءُ ال��رَّاِح ِل��َط��يِّ��ِب َف��ُه��نَّ يَ��ْوًم��ا ذُِك��ْرَن اْألَْش��ِربَ��اُت َم��ا إِذَا
34 ِل��َح��اءُ أَْو َم��ْغ��ٌث َك��اَن َم��ا إِذَا أََل��ْم��نَ��ا إِْن اْل��َم��َالَم��َة نُ��َولِّ��ي��َه��ا
35 ال��لِّ��َق��اءُ يُ��نَ��ْه��ِن��ُه��نَ��ا َم��ا َوأُْس��ًدا ُم��لُ��وًك��ا َف��تَ��تْ��ُرُك��نَ��ا َونَ��ْش��َربُ��َه��ا

يف مثله وقع وقد الجاهلية، يف معروًفا كان الخمريات إىل النسيب من االستطراد وهذا
من شيئًا ا يغريِّ لم الشاعرين هذين أن نالحظ أن ولنا الرسول، بها مدح التي كعب المية
والتحرس والنساء، الخمر ذكر عن يتورعا ولم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي خاطبا حني الشعرية املذاهب

الشباب. مالعب عىل
اإلرساف ومن عامني، أو عام يف تتغري ال األدبية املذاهب فإن بغريب، هذا وليس
من سيصري والنساء الخمر عن الكالم أن البحث بنا يمتد حني فسنرى ذلك، ننتظر أن
عند وسيصري الحقائق، من الشاعرين هذين عند كان أنه غري النبوية، املدائح يف املألوف
لهما كان حسناوان كعب والمية حسان همزية يف وسعاد فشعثاء الرمزيات، من املتأخرين
من املتأخرين عند أما الجاهلية، يف ولو الشاعران، هذان عرف مما كانت والخمر وجود،
األسماء من أولئك كل الشمول، أو والصهباء سعاد، أو شعثاء أو فليىل الصوفية شعراء

هناك. الخيال أثر من أقوى ليس هنا الحقيقة وأثر الرمزية،
فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أعداء تهديد إىل حسان وانتقل

36 ُك��َداءُ َم��ْوِع��ُدَه��ا ال��نَّ��ْق��َع تُ��ِث��ي��ُر تَ��َرْوَه��ا َل��ْم إِْن َخ��يْ��َل��نَ��ا َع��ِدْم��نَ��ا

بالخمر. مشهور باألردن موضع رأس: وبيت الخمر. السبيئة: 33
السباب. واللِّحاء: القتال. واملغث: عليه. يُالم ما فعل الرجل: أالم 34

الزجر. األصل: يف والنهنهة أخافه، اللقاء: نهنهه 35
بمكة. العليا الثنية كداء: 36
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37 ال��ظِّ��َم��اءُ اْألََس��ُل أَْك��تَ��اِف��َه��ا َع��َل��ى ُم��ْص��ِع��َداٍت اْألَِع��نَّ��َة يُ��بَ��اِري��َن
38 ال��نِّ��َس��اءُ ِب��اْل��ُخ��ُم��ِر تُ��َل��طِّ��ُم��ُه��نَّ ُم��تَ��َم��طِّ��َراٍت ِج��يَ��اُدنَ��ا تَ��َظ��لُّ
اْل��ِغ��َط��اءُ َوانْ��َك��َش��َف اْل��َف��تْ��ُح َوَك��اَن اْع��تَ��َم��ْرنَ��ا َع��نَّ��ا تُ��ْع��َرُض��وا ��ا َف��ِإمَّ
39 يَ��َش��اءُ َم��ْن ِف��ي��ِه ال��ل��ُه يُ��ِع��زُّ يَ��ْوٍم ِل��ِج��َالِد َف��اْص��ِب��ُروا َوإِالَّ
ِك��َف��اءُ َل��ُه َل��يْ��َس اْل��ُق��ْدِس َوُروُح ِف��ي��نَ��ا ال��ل��ِه َرُس��وُل َوِج��بْ��ِري��ٌل
اْل��بَ��َالءُ نَ��َف��َع إِْن اْل��َح��قَّ يَ��ُق��وُل َع��بْ��ًدا أَْرَس��ْل��ُت َق��ْد ال��ل��ُه َوَق��اَل
نَ��َش��اءُ َوَال نَ��ُق��وُم َال َف��ُق��ْل��تُ��ْم ُق��وُه َص��دِّ َف��ُق��وُم��وا ِب��ِه َش��ِه��ْدُت
40 ال��لِّ��َق��اءُ ُع��ْرَض��تُ��َه��ا اْألَنْ��َص��اُر ُه��ُم ُج��نْ��ًدا َس��يَّ��ْرُت َق��ْد ال��ل��ُه َوَق��اَل
ِه��َج��اءُ أَْو ِق��تَ��اٌل أَْو ِس��بَ��اٌب َم��َع��دٍّ ِم��ْن يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي َل��نَ��ا
41 َم��اءُ ال��دِّ تَ��ْخ��تَ��ِل��ُط ِح��ي��َن َونَ��ْض��ِرُب َه��َج��انَ��ا َم��ْن ِب��اْل��َق��َواِف��ي َف��نُ��ْح��ِك��ُم
42 اْل��َخ��َف��اءُ بَ��ِرَح َف��َق��ْد ُم��َغ��ْل��َغ��َل��ًة َع��نِّ��ي ُس��ْف��يَ��اَن أَبَ��ا أَبْ��ِل��ْغ أََال
43 اْإلَِم��اءُ َس��اَدتُ��َه��ا اِر ال��دَّ َوَع��بْ��ُد َع��بْ��ًدا تَ��َرَك��تْ��َك ُس��يُ��وَف��نَ��ا ِب��أَنَّ
اْل��َج��َزاءُ ذَاَك ِف��ي ال��ل��ِه َوِع��نْ��َد َع��نْ��ُه َف��أََج��بْ��ُت ��ًدا ُم��َح��مَّ َه��َج��ْوَت
اْل��ِف��َداءُ ِل��َخ��يْ��ِرُك��َم��ا َف��َش��رُُّك��َم��ا ِب��ُك��ْفءٍ َل��ُه َوَل��ْس��َت أَتَ��ْه��ُج��وُه
اْل��َوَف��اءُ ِش��ي��َم��تُ��ُه ال��ل��ِه أَِم��ي��َن َح��ِن��ي��ًف��ا بَ��رٍّا ُم��بَ��اَرًك��ا َه��َج��ْوَت
َس��َواءُ َويَ��نْ��ُص��ُرُه َويَ��ْم��َدُح��ُه ِم��نْ��ُك��ْم ال��ل��ِه َرُس��وَل يَ��ْه��ُج��و َف��َم��ْن
ِوَق��اءُ ِم��نْ��ُك��ْم ��ٍد ُم��َح��مَّ ِل��ِع��ْرِض َوِع��ْرِض��ي َوَواِل��َدِت��ي أَِب��ي َف��ِإنَّ

الرماح. األسل: 37
خمار. جمع الُخُمر: مرسعات. متمطرات: 38

القتال. الِجَالد: 39
األعداء. مقاتلة وغايتها همتها أي اللقاء: عرضتها 40

جرير: قال املنع، وهو اإلحكام، من نحكم: 41

أغضبا أن عليكمو أخاف إني سفهاءكم أحكموا حنيفة أبني

وانكشف. األمر ظهر أي الخفاء: وبرح بلد. إىل بلد من تُحَمل الرسالة املغلغلة: 42
قريش. من بطن الدار: عبد 43
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عن أجاب حني هللا من الجزاء ينتظر كان فالشاعر التصوف، بوادر تظهر وهنا
وكذلك اء، األِلدَّ خصومه من النبي لعرض وقاءً وعرضه وجدَّه أباه ويجعل ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول

النبوية. املدائح بذور من القصيدة هذه َعدُّ يمكن
وأبو هو املدينة إىل مهاجًرا مكة من خرج هللاملسو هيلع هللا ىلصحني رسول أن حسان ديوان ويف (٩)
خيمتَي عىل مرُّوا األريقط بن هللا عبد الليثي ودليلهم ُفهرية، بن عامر بكر أبي وموىل بكر،
فسألوها وتطعم، تسقي ثم قبتها، بفناء بَْرزة44تحتبي امرأة وكانت الخزاعية، َمْعبَد أم
ُمْسِنتني،45 ُمرِملني القوم وكان ذلك، من شيئًا عندها يصيبوا فلم منها ليشرتوا ولحًما تمًرا
شاة قالت معبد؟ أم يا الشاة هذه ما فقال: الخيمة كرس يف شاة إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فنظر
أن يل أتأذنني قال: ذلك. من أجهد هي قالت لبن؟ من لها هل قال: الغنم. عن الَجهد خلَّفها
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بها فدعا فاحلبها. حلبًا بها رأيت إن وأمي أنت بأبي نعم، قالت: أحلبها؟
واجرتَّْت، وَدرَّْت عليه، ت46 فتفاجَّ شأنها يف لها ودعا تعاىل، هللا ى وسمَّ رضعها بيده ومسح
وسقى َرِويت، حتى سقاها ثم البهاء47 عاله حتى فيه فحلب الرهط يُرِبُض بإناء ودعا
امتأل حتى بدء بعد ثانيًا فيه حلب ثم أراضوا،48 ثم آخرهم، ورشب َرُووا، حتى أصحابه
أْعنًُزا يسوق معبد أبو زوجها جاء حتى لبثت فما عنها، وارتحلوا عندها، غادره ثم اإلناء
أين من وقال: َعِجَب اللبن معبد أبو رأى فلما قليل، ِمخاخهن هزاًال، تَساوك49 ِعَجاًفا،
إال وهللا، ال قالت: البيت؟! يف حلوب وال حيال،50 عازب والشاء معبد، أم يا اللبن هذا لك
رجًال رأيت قالت: معبد. أم يا يل ِصِفيه قال: وكذا. كذا حاله من مبارك، رجل بنا مرَّ أنه

. الشوابِّ احتجاب تحتجب وال للناس تربز التي الكهلة املرأة الربزة: 44
الزبعري: ابن قول ومنه والجدب، القحط أي السنة؛ أصابته الذي وامُلْسِنت: زاده. نفد الذي الفقري امُلرِمل: 45

ع��ج��اف م��س��ن��ت��ون م��ك��ة ورج��ال ل��ق��وم��ه ال��ث��ري��د ه��ش��م ال��ع��ال ع��م��رو

وسكنت. رجليها بني ما أفرجت تفاجت: 46

الرغوة. بريق البهاء: 47
َرُووا. حتى الرشب كرَّروا أراضوا: 48

ضعيًفا. مشيًا تميش تساوك: 49

املرعى. البعيدة والعازب: تحمل. لم التي وهي حائل، جمع الحيال: 50
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وسيًما َصْعَلٌة،52 به تُْزِر ولم ثُْجَلٌة،51 تُِعبْه لم الَخْلِق، حسَن الوجه، أبلَج الوضاءة، ظاهَر
ويف َصَحٌل،55 صوته ويف َسَطٌع،54 عنقه ويف َوَطٌف،53 أشفاره ويف َدَعٌج عينيه يف قسيًما،
فهو البهاء، وعالُه سَماُه تكلم وإن الوقار، فعليه صمت إن أقرَن،56 ، أََزجَّ َكثَاثٌَة، لحيته
نَْزٌر ال َفْصٌل، املنطق حلو قريب، من وأملحهم وأحسنهم بعيد، من وأبهاهم الناس أجمل
من عنٌي تقتِحُمه وال طول، من بائن ال ربعٌة: يتحدَّرن، نَْظٍم َخرَزاُت َمنِْطَقُه كأن َهْزٌر، وال
به، ون يحفُّ رفقاء له قدًرا، وأحسنهم منظًرا الثالثة أنُرض فهو غصنني، بني ُغصٌن ِقَرص،
ُمْفِنٌد.57 وال عابٌس ال محشوٌد، محفوٌد أمره، إىل تبادروا أمر وإن لقوله، أنصتوا قال إن
بمكة، ذُكر ما أمره من لنا ذُكر الذي قريش صاحب وهللا هو معبد: أبو قال
عاليًا، بمكة صوت فأصبح سبيًال، ذلك إىل وجدت إن وألفعلن أصحبه، بأن هممت ولقد

يقول: وهو صاحبه، من يدرون وال الصوت يسمعون

َم��ْع��بَ��ِد أُمِّ َخ��يْ��َم��تَ��ْي َق��اَال َرِف��ي��َق��يْ��ِن َج��َزاِئ��ِه َخ��يْ��َر ال��نَّ��اِس َربُّ ال��ل��ُه َج��َزى
��ِد ُم��َح��مَّ َرِف��ي��َق أَْم��َس��ى َم��ْن َف��اَز َف��َق��ْد ِب��ِه َواْه��تَ��َدْت ِب��اْل��ُه��َدى نَ��َزَالَه��ا ُه��َم��ا
َوُس��ْؤَدِد يُ��بَ��اَرى َال َف��َخ��اٍر ِم��ْن ِب��ِه َع��نْ��ُك��ُم ال��ل��ُه َزَوى َم��ا َل��ُق��َص��يٍّ َف��يَ��ا
ِب��َم��ْرَص��ِد ِل��ْل��ُم��ْؤِم��ِن��ي��َن َوَم��ْق��َع��ُدَه��ا َف��تَ��اِت��ِه��ْم َم��َق��اُم َك��ْع��ٍب بَ��ِن��ي ِل��يَ��ْه��ِن
تَ��ْش��َه��ِد ��اَة ال��شَّ تَ��ْس��أَلُ��وا إِْن َف��ِإنَّ��ُك��ُم َوإِنَ��اِئ��َه��ا َش��اِت��َه��ا َع��ْن أُْخ��تَ��ُك��ْم َس��لُ��وا
ُم��ْزِب��ِد58 ��اِة ال��شَّ َدرَُّة ِب��َص��ِري��ٍح َل��ُه َف��تَ��َح��لَّ��بَ��ْت َح��اِئ��ٍل ِب��َش��اٍة َدَع��اَه��ا
َم��ْوِرِد ثُ��مَّ َم��ْص��َدٍر ِف��ي ُدَه��ا يُ��َردِّ ِل��َح��اِل��ٍب َل��َديْ��َه��ا َرْه��نً��ا َف��َغ��اَدَرَه��ا

واستخاؤه. البطن ِعَظُم الثُّجَلة: 51
الرأس. ِصَغُر علة: الصَّ 52

العني. أشفار طول الَوَطف: 53
الطول. السطع: 54

الصوت. رقة الصحل: 55
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الهاتف: يجاوب قال حسان بذلك سمع فلما

َويَ��ْغ��تَ��ِدي إَِل��يْ��ِه��ْم يَ��ْس��ِري َم��ْن َوُق��دَِّس نَ��ِب��يُّ��ُه��ْم َع��نْ��ُه��ْم َغ��اَب َق��ْوٌم َخ��اَب َل��َق��ْد
ِد ُم��َج��دَّ ِب��نُ��وٍر َق��ْوٍم َع��َل��ى َوَح��لَّ ُع��ُق��ولُ��ُه��ْم َف��َض��لَّ��ْت َق��ْوٍم َع��ْن ��َل تَ��َرحَّ
يَ��ْرُش��ِد اْل��َح��قَّ يَ��تْ��بَ��ِع َم��ْن َوأَْرَش��َدُه��ْم، َربُّ��ُه��ْم ��َالَل��ِة ال��ضَّ بَ��ْع��َد ِب��ِه َه��َداُه��ْم
ِب��ُم��ْه��تَ��ِد يَ��ْه��تَ��ُدوَن َوُه��َداٌة َع��ًم��ى ��ُه��وا تَ��َس��فَّ َق��ْوٍم ُل ُض��الَّ يَ��ْس��تَ��ِوي َوَه��ْل
ِب��أَْس��ُع��ِد َع��َل��يْ��ِه��ْم َح��لَّ��ْت ُه��ًدى ِرَك��اُب يَ��ثْ��ِرٍب أَْه��ِل َع��َل��ى ِم��نْ��ُه نَ��َزَل��ْت َل��َق��ْد
َم��ْس��ِج��ِد ُك��لِّ ِف��ي ال��ل��ِه ِك��تَ��اَب َويَ��تْ��لُ��و َح��ْوَل��ُه ال��نَّ��اُس يَ��َرى َال َم��ا يَ��َرى نَ��ِب��يٌّ
اْل��َغ��ِد ُض��َح��ى ِف��ي أَْو اْل��يَ��ْوِم ِف��ي َف��تَ��ْص��ِدي��ُق��َه��ا َغ��اِئ��ٍب َم��َق��اَل��َة يَ��ْوٍم ِف��ي َق��اَل َوإِْن
يَ��ْس��َع��ِد ال��ل��ُه يُ��ْس��ِع��ِد َم��ْن ِب��ُص��ْح��بَ��ِت��ِه، ِه َج��دِّ َس��َع��اَدُة بَ��ْك��ٍر أَبَ��ا ِل��يَ��ْه��ِن

أثًرا الثالث القطع لهذه ألن الهاتف وشعر حسان وشعر معبد أم قصة نقلنا وقد
يف عياض القايض إليه أشار وقد معروف، معبد أم وحديث النبوية، املدائح تلوين يف
املدائح يف جاء ما ألكثر أساس — العهد ذلك إىل نسبته صحت إن — وهو الشفاء،59
الوجه، أبلج بأنه الرسول يوصف كيف «املوالد» يف فسنرى الحسية، األوصاف من النبوية
ثابت بن وحسان الصفات. شائق من فيه قيل ما آخر إىل الحاجبني، أزج العينني، أدعج

فيقول: والجمال بالحسن يصفه نفسه

ال��نِّ��َس��اءُ تَ��ِل��ِد َل��ْم ِم��نْ��َك َوأَْج��َم��ُل َع��يْ��ِن��ي َق��طُّ تَ��َر َل��ْم ِم��نْ��َك َوأَْح��َس��ُن

فإن الناس، بعض يتوهم كما الفضول، من ليست وحسنه النبي بجمال واإلشادة
إىل العجم المية رشح يف الصفدي عرض وقد الوصف، من اللون هذا يوجب املديح فن
والطالقة، والصباحة بالحسن املمدوح يصفون الشعراء زال «وما فقال: املسألة هذه

يؤيده.»60 شاهد إىل يحتاج ال مشهور وذلك والصبح، والبدر بالشمس ويشبهونه
ولذلك الجسمية، مالمحه وصف عىل درجوا هللا رسول أصحاب أن ذلك إىل يضاف
الجمال؛ أهل من كانوا الغالب يف واألنبياء جميًال، كان نفسه وهو الحديث، كتب يف مواطن

املقبول. الوجه من شفيع إىل تحتاج الحق إىل الدعوة ألن

ص٥٠. الشفاء، 59
ص١٢٨. ج١، املنسجم، الغيث 60
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معبد، أم حديث يف الصنعة أثر عىل النص فيفوتنا ت التزمُّ علينا يغلب أن نحب وما
يوصف أن القدماء يحب كان ما عىل شاهد حال كل عىل وهي كاملصنوعة، لنا تبدو فالقصة
النبوية. املدائح طالئع من حسان أبيات مع وهو مصنوع، كذلك الهاتف وشعر الرسول، به
مراٍث وهي للرسول، مراثيه يقرأ ملن حسان مدائح يف الديني الروح ويظهر (١٠)
ويذكر والوحي، واملسجد وامُلصىلَّ املنرب عن الشاعر فيها يتكلم الدينية، بالصبغة مصبوغة
ورث ما إىل ويشري الفردوس، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي لقاء إىل ويتشوق والسموات، األرض بكاء
الرقيقة باملعاني تفيض دالية ثالث قصائد ذلك يف وله والهدى، الرشد من املسلمون عنه
نخىش بحيث النسج، حيث من لينة قصائد وهي مصقول، ديني روح عن وتنم السمحة،
يغلب ملا لُقِبلْت؛ كالبوصريي رجل إىل أضيفت لو فإنها املنحول، الشعر من تكون أن

القصائد: هذه أوىل نقدم أن ويكفي واللني، الرقة من عليها
َوتَ��ْه��َم��ُد61 ال��رُُّس��وُم تَ��ْع��ُف��و َوَق��ْد ُم��ِن��ي��ٌر َوَم��ْع��َه��ُد ِل��ل��رَُّس��وِل َرْس��ٌم ِب��َط��يْ��بَ��َة
يَ��ْص��َع��ُد َك��اَن الَّ��ِذي اْل��َه��اِدي ِم��نْ��بَ��ُر ِب��َه��ا ُح��ْرَم��ٍة َداِر ِم��ْن اْآليَ��اُت تَ��نْ��َم��ِح��ي َوَال
َوَم��ْس��ِج��ُد ُم��َص��لٍّ��ى ِف��ي��ِه َل��ُه َوَربْ��ٌع َم��َع��اِل��ٍم َوبَ��اِق��ي آيَ��اٍت َوَواِض��ُح
َويُ��وَق��ُد62 يُ��ْس��تَ��َض��اءُ نُ��وٌر ال��ل��ِه ِم��َن َوْس��َط��َه��ا يَ��نْ��ِزُل َك��اَن ُح��ُج��َراٌت ِب��ِه
ُد تَ��َج��دَّ ِم��نْ��َه��ا َف��اْآلُي اْل��ِب��َل��ى أَتَ��اَه��ا آيُ��َه��ا اْل��َع��ْه��ِد َع��َل��ى تُ��ْط��َم��ْس َل��ْم َم��َع��اِل��ُم
ُم��ْل��ِح��ُد ال��تُّ��ْرِب ِف��ي َواَراُه ِب��ِه َوَق��بْ��ًرا َوَع��ْه��َدُه ال��رَُّس��وِل َرْس��َم ِب��َه��ا َع��َرْف��ُت
تُ��ْس��ِع��ُد63 اْل��َج��ْف��ِن ِم��َن َوِم��ثْ��َالَه��ا ُع��يُ��وٌن َف��أَْس��َع��َدْت ال��رَُّس��وَل أَبْ��ِك��ي ِب��َه��ا َظ��ِل��ْل��ُت
تَ��بَ��لَّ��ُد64 َف��نَ��ْف��ِس��ي نَ��ْف��ِس��ي — ُم��ْح��ِص��يً��ا َل��َه��ا أََرى َوَم��ا — ال��رَُّس��وِل آَالءَ تُ��ذَك��ُر
ُد65 تُ��َع��دِّ ال��رَُّس��وِل ِآلَالءِ َف��َظ��لَّ��ْت أَْح��َم��ٍد َف��ْق��ُد ��َه��ا َش��فَّ َق��ْد ��َع��ٌة ُم��َف��جَّ
أَْح��َم��ُد ِف��ي��ِه الَّ��ِذي اْل��َق��بْ��ِر َط��َل��ِل َع��َل��ى ُج��ْه��َدَه��ا اْل��َع��يْ��ُن تَ��ذِْرُف ُوُق��وًف��ا أََط��اَل��ْت

وتبيد. تبىل تهمد: 61

حجرة. مفردها الرسول، مساكن الحجرات: 62
البكاء. عىل أعانت العيون: أسعدت 63

الحرية. التبلد: 64
أضعفها. شفها: 65
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ُد66 اْل��ُم��َس��دَّ ال��رَِّش��ي��ُد ِف��ي��َه��ا ثَ��َوى ِب��َالٌد َوبُ��وِرَك��ْت ال��رَُّس��وِل َق��بْ��َر يَ��ا َف��بُ��وِرْك��َت
��ُد67 ُم��نَ��ضَّ َص��ِف��ي��ٍح ِم��ْن ِب��نَ��اءٌ َع��َل��يْ��ِه َط��يِّ��بً��ا ��َن ُض��مِّ ِم��نْ��َك َل��ْح��ٌد َوبُ��وِرَك
أَْس��ُع��ُد68 ِب��ذَِل��َك َغ��اَرْت َوَق��ْد َع��َل��يْ��ِه َوأَْع��يُ��ٌن أَيْ��ٍد ال��تُّ��ْرَب َع��َل��يْ��ِه تَ��ِه��ي��ُل
��ُد يُ��َوسَّ َال ال��ثَّ��َرى َع��لَّ��ْوُه َع��ِش��يَّ��َة َوَرْح��َم��ًة وَِع��ْل��ًم��ا ِح��ْل��ًم��ا َغ��يَّ��بُ��وا َل��َق��ْد
َوأَْع��ُض��ُد ُظ��ُه��وٌر ِم��نْ��ُه��ْم َوَه��نَ��ْت َوَق��ْد نَ��ِب��يُّ��ُه��ْم ِف��ي��ِه��ْم َل��يْ��َس ِب��ُح��ْزٍن َوَراُح��وا
أَْك��َم��ُد69 َف��ال��نَّ��اُس اْألَْرُض بَ��َك��تْ��ُه َق��ْد َوَم��ْن يَ��ْوَم��ُه ��َم��َواُت ال��سَّ تَ��بْ��ِك��ي َم��ْن يُ��بَ��كُّ��وَن
��ُد؟ ُم��َح��مَّ ِف��ي��ِه َم��اَت يَ��ْوٍم َرِزيَّ��َة َه��اِل��ٍك َرِزيَّ��ُة يَ��ْوًم��ا َع��َدَل��ْت َوَه��ْل
َويُ��نْ��ِج��ُد70 يَ��ُغ��وُر نُ��وٍر ذَا َك��اَن َوَق��ْد َع��نْ��ُه��ُم اْل��َوْح��ِي ُم��نْ��زُل ِف��ي��ِه تَ��َق��طَّ��َع
َويُ��ْرِش��ُد اْل��َخ��َزايَ��ا َه��ْوِل ِم��ْن َويُ��نْ��ِق��ذُ ِب��ِه يَ��ْق��تَ��ِدي َم��ْن ال��رَّْح��َم��ِن َع��َل��ى يَ��ُدلُّ
يَ��ْس��َع��ُدوا يُ��ِط��ي��ُع��وُه إِْن ِص��ْدٍق ُم��َع��لِّ��ُم َج��اِه��ًدا اْل��َح��قَّ يَ��ْه��ِدي��ه��ُم َل��ُه��ْم إَِم��اٌم
أَْج��َوُد ِب��اْل��َخ��يْ��ِر َف��ال��ل��ُه يُ��ْح��ِس��نُ��وا َوإِْن ُع��ذَْرُه��ْم يَ��ْق��بَ��ُل ِت ال��زَّالَّ َع��ِن َع��ُف��وٌّ
يُ��ْق��َص��ُد ال��طَّ��ِري��َق��ِة نَ��ْه��ُج ِب��ِه َدِل��ي��ٌل بَ��يْ��نَ��ُه��ْم ال��ل��ِه ِن��ْع��َم��ِة ِف��ي ُه��ُم َف��بَ��يْ��نَ��ا
َويَ��ْه��تَ��ُدوا يَ��ْس��تَ��ِق��ي��ُم��وا أَْن َع��َل��ى َح��ِري��ٌص اْل��ُه��َدى َع��ِن يَ��ِح��ي��ُدوا أَْن َع��َل��يْ��ِه َع��ِزي��ٌز
َويَ��ْم��َه��ُد71 َع��َل��يْ��ِه��ْم يَ��ْح��نُ��و َك��نَ��ٍف إَِل��ى َج��نَ��اَح��ُه يُ��ثَ��نِّ��ي َال َع��َل��يْ��ِه��ْم َع��ُط��وٌف
ُم��ْق��ِص��ُد72 اْل��َم��ْوِت ِم��َن َس��ْه��ٌم نُ��وِرِه��ْم إَِل��ى َغ��َدا إِذْ ال��نُّ��وِر ذَِل��َك ِف��ي ُه��ُم َف��بَ��يْ��نَ��ا
َويَ��ْح��َم��ُد73 اْل��ُم��ْرَس��َالِت َج��ْف��ُن يُ��بَ��كِّ��ي��ِه َراِج��ًع��ا ال��ل��ِه إَِل��ى َم��ْح��ُم��وًدا َف��أَْص��بَ��َح

يقول: أن إىل
يَ��ْج��ُم��ُد74 َدْم��ُع��ِك ال��دَّْه��َر أَْع��ِرَف��نْ��ِك َوَال َع��بْ��َرًة َع��يْ��ُن يَ��ا ال��ل��ِه َرُس��وَل َف��بَ��كِّ��ي
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��ُد؟75 يَ��تَ��َغ��مَّ َس��اِب��ٌغ ِم��نْ��َه��ا ال��نَّ��اِس َع��َل��ى الَّ��ِت��ي ال��نِّ��ْع��َم��ِة ذَا تَ��بْ��ِك��ي��َن َال َل��ِك َوَم��ا
يُ��ْف��َق��ُد اْل��ِق��يَ��اَم��ِة َح��تَّ��ى ِم��ثْ��لُ��ُه َوَال ��ٍد ُم��َح��مَّ ِم��ثْ��َل اْل��َم��اُض��وَن َف��َق��َد َوَم��ا
يُ��نَ��كَّ��ُد َال نَ��اِئ��ًال ِم��نْ��ُه َوأَْق��َرَب ��ٍة ِذمَّ بَ��ْع��َد ��ًة ِذمَّ َوأَْوَف��ى أََع��فَّ
يُ��تْ��ِل��ُد76 َك��اَن ِب��َم��ا ِم��ْع��َط��اءٌ َض��نَّ إِذَا َوتَ��اِل��ٍد ِل��ل��طَّ��ِري��ِف ِم��نْ��ُه َوأَبْ��ذََل
يُ��َس��وَُّد77 أَبْ��َط��ِح��يٍّ��ا ا َج��دٍّ َوأَْك��َرَم انْ��تَ��َم��ى إِذَا اْل��بُ��يُ��وِت ِف��ي َح��يٍّ��ا َوأَْك��َرَم
��ُد ُم��َم��جَّ َربٌّ اْل��َخ��يْ��َراِت أَْك��َرِم َع��َل��ى تَ��َم��اَم��ُه َف��اْس��تَ��تَ��مَّ َولِ��ي��ًدا َربَ��اُه
يُ��ْف��نَ��ُد ال��رَّأُْي َوَال َم��ْح��بُ��وٌس اْل��ِع��ْل��ُم َف��َال ��ِه ِب��َك��فِّ اْل��ُم��ْس��ِل��ِم��ي��َن َوَص��اُة تَ��نَ��اَه��ْت
ُم��بْ��َع��ُد78 اْل��َع��ْق��ِل َع��اِزُب إِالَّ ال��نَّ��اِس ِم��َن َع��اِئ��ٌب ِل��َق��ْولِ��ي يُ��ْل��َف��ى َوَال أَُق��وُل
أَْخ��لُ��ُد اْل��ُخ��ْل��ِد َج��نَّ��ِة ِف��ي ِب��ِه َل��َع��لِّ��ي ثَ��نَ��اِئ��ِه َع��ْن نَ��اِزًع��ا َه��َواِئ��ي َوَل��يْ��َس
َوأَْج��َه��ُد أَْس��َع��ى اْل��يَ��ْوِم ذَاَك نَ��يْ��ِل َوِف��ي ِج��َواَرُه ِب��ذَاَك أَْرُج��و اْل��ُم��ْص��َط��َف��ى َم��َع

نحن ملا الشواهد خري من ولكنها الشعرية، الوجهة من ضعيفة القصيدة وهذه
وفاة عقب تَُقل لم املرثية هذه أن يالحظ والقارئ النبوية، املدائح تأريخ من بسبيله

قوله: بدليل بزمان، موته بعد قيلت وإنما ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول

ُد تَ��َج��دَّ ِم��نْ��َه��ا َف��اْآلُي اْل��ِب��َل��ى أَتَ��اَه��ا آيُ��َه��ا اْل��َع��ْه��ِد َع��َل��ى تُ��ْط��َم��ْس َل��ْم َم��َع��اِل��ُم
ُم��ْل��ِح��ُد ال��تُّ��ْرِب ِف��ي َواَراُه ِب��ِه َوَق��بْ��ًرا وََع��ْه��َدُه ال��رَُّس��وِل َرْس��َم ِب��َه��ا َع��َرْف��ُت

القصيدة ختام يف جاء ما هذا ويؤيد صوفية، نزعة فيه بمدة موته بعد النبي ورثاء
من يكون أن ورجائه الخلد، جنة يف بالخلد مدحه عىل هللا يثيبه أن يف الشاعر رغبة من
فبكاء ويجهد، يسعى اليوم ذلك نيل يف أنه يعلن وهو الباقية، الدار يف املصطفى جريان
املألوف الرثاء من وليس القويم، دينه وعىل عليه ثناءً إال ليس املرثية هذه يف الرسول

صديق. أو رئيس يف يُفَجع حني الشاعر من يقع الذي

ويسرت. يغطي يتغمد: 75

امُلكتَسب. املال هو والطريف: التليد. ومثله القديم، املال التالد: 76
بمكة. األبطح إىل نسبة األبطحي: 77

الذاهب. هو العازب: العقل 78
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وسيكثُر «طيبة»، كلمة القصيدة هذه ألفاظ بني إليها اإلشارة تجب التي األلفاظ ومن
«الطريقة» كلمة أما «الهادي»، بأنه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وصف وكذلك النبوية، املدائح يف ذكرها

قوله: يف

يُ��ْق��َص��ُد ال��طَّ��ِري��َق��ِة نَ��ْه��ُج ِب��ِه َدِل��ي��ٌل بَ��يْ��نَ��ُه��ْم ال��ل��ِه ِن��ْع��َم��ِة ِف��ي ُه��ُم َف��بَ��يْ��نَ��ا

طريقة»، له شيخ «كل يقولون: وسنراهم الصوفية، عند اصطالحية كلمة فستصري
الطرائق. من ابتدعوا ما آخر إىل الخلوتية» و«الطريقة الشاذلية» «الطريقة وسيقولون:

يقول: أخرى قصيدة ويف

اْألَْس��ُع��ِد ِب��ْس��َع��ِد ُم��ْح��َص��نَ��ًة َوَل��َدتْ��ُه ِب��ْك��ُرَه��ا اْل��ُم��بَ��اَرِك آِم��نَ��َة ِب��ْك��َر يَ��ا

يف وستكثر حسان، أذاعها التي التمجيد كلمات من آمنة ابن بأنه الرسول ووصف
القصائد: إحدى ختام يف وقوله النبوية، املدائح

أَْح��َم��ِد اْل��ُم��بَ��اَرِك َع��َل��ى َوال��طَّ��يِّ��بُ��وَن ِب��َع��ْرِش��ِه يَ��ُح��فُّ َوَم��ْن َل��ُه اْإلِ َص��لَّ��ى

الرسول. يمدحون من كالم يف املألوفة التعابري من سيصري
أصحابه، ويف الرسول، يف يقولها حسان كان دعائية، جملة اإلله» «صىل وعبارة

الرجيع: أصحاب يرثي كقوله

َوأُِث��ي��بُ��وا َف��أُْك��ِرُم��وا ال��رَِّج��ي��ِع يَ��ْوَم تَ��تَ��ابَ��ُع��وا الَّ��ِذي��َن َع��َل��ى َل��ُه اْإلِ َص��لَّ��ى

فيقول: امرأته يرثي املزموم مويلك ونجد

اْل��بَ��ْل��َق��ُع اْل��َم��َك��اُن يُ��َالِئ��ُم��ِك َال إِذْ َم��ْف��ُق��وَدٍة ِم��ْن ال��ل��ُه َع��َل��يْ��ِك َص��لَّ��ى

يقول: آخر ونرى

اْألَْش��َه��اِد َوَم��ْج��َم��ِع اْل��ِح��َس��اِب يَ��ْوَم ُم��ْدرٍك َص��ِف��يَّ��ْي َع��َل��ى َل��ُه اْإلِ َص��لَّ��ى
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عبارة الرثاء يف محلها وستحل الرسول، عىل بعد فيما ستُقَرص العبارة هذه ولكن
الشعراء: أحد كقول هللا» «يرحمه

َك��َدُر ِه ُودِّ َص��ْف��ِو ِف��ي يَ��ُك َل��ْم ِث��َق��ٍة أَِخ��ي ِم��ْن ال��ل��ُه يَ��ْرَح��ُم��َك

طالب، أبي بن عيل إىل املنسوبة الفقرات تجيء ومراثيه حسان مدائح وبعد (١١)
يفهم كان ملا تصويره األول: ألمرين؛ به نستشهد ولكنا صحته يف املشكوك من عيل ونثر
كان الذي لألدب صورة — وضعه فرض عىل — فهو الروحية، عيل حال من القدماء

الرسول. أصحاب خطب يف األيام تلك يف ذيوعه يتمثلون
طعنوا الذين فإن والعظات، التحميدات يف عيل إىل نُسب ما صحة ح نرجِّ أننا الثاني:

سفيان. أبي بن معاوية وبني بينه وقعت التي املصاوالت عند وقفوا نثره صحة يف
فيها يظهر ال عيل خطب يف وقعت التي النبوية املدائح أن األمرين هذين إىل يضاف

الرسول. مدح إىل قصد فيها وليس الخطب، بعض بها افتُِتحت فقرات فهي تكلف،
ونكاد املنربية، الخطب أكثر يف يطرد النبي عىل الثناء فسنرى أهمية، املنهج ولهذا
املنابر عىل الفن هذا ازدهر منذ الخطب صحب نبيه عىل والثناء هللا حمد بأن نجزم

البرتاء. فسموها الحمد من زياد خطبة لخلو دهشوا أنهم بدليل اإلسالمية؛
ما ويبني كتابه وعىل النبي عىل يثني فتارة أفانني، ذات عيل كالم يف النبوية واملدائح

فيقول: البعثة، قبل الناس عليه كان

الساطع، والنور املسطور، والكتاب املأثور، والعلم املشهور، بالدين أرسله
وتحذيًرا بالبينات، واحتجاًجا للشبهات، إزاحة الصادع، واألمر الالمع، والضياء
الدين، حبل فيها انجذم80 فتن يف والناس بامَلثُالت،79 وتخويًفا باآليات،
املخرج، وضاق األمر، وتشتت النجر،82 واختلف اليقني، سواري81 وتزعزعت

العقوبات. فضم: بفتح املثالت 79
انقطع. انجذم: 80

والدعامة. العمود وهي سارية، جمع السواري: 81
املرجع. به واملراد األصل، النجر: 82
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ونُِرص الرحمن، ُعِيص إذ شامل، والعمى خامل، فالهدى املصدر، وعمي
إلخ.83 … اإليمان وُخِذل الشيطان،

ثانية: خطبة يف يقول املعنى هذا ويف

الفتن، من واعرتام84 األمم، من هجعة وطول الرسل، من فرتة حني عىل أرسله
الغرور، ظاهرة النور كاسفة والدنيا الحروب، من وتلظٍّ األمور، من وانتشار85
درست قد مائها، من واغورار ثمرها، من وإياس ورقها، من اصفرار حني عىل
وجه يف عابسة ألهلها متجهمة86 فهي الردى، أعالم وظهرت الهدى، منار
السيف.87 وِدثَارها الخوف، وشعارها الجيفة، وطعامها الفتنة، ثمرها طالبها،

الفن، عليه ويغلب الرسول، بعثة قبل الحياة كانت كيف عيل يصف القطعة هذه ويف
مصفرة كانت وأنها النور، كاسفة كانت الدنيا أن ويذكر الخيال، من بفنون كالمه فيلوِّن
تجهمها فيذكر يميض ثم املاء، غائرة كانت وأنها منه، ميئوًسا كان ثمرها وأن الورق،
الخوف، شعارها بأن ويقيض الجيفة، طعامها ومن الفتنة، ثمرها من ويجعل وعبوسها،

السيف. ودثارها
ما ألكثر أساًسا سيصري الظلمات من الجاهلية عليه كانت ما وصف يف واالفتنان
ُوِضعت وإنما طالب، أبي بن عيل يخلقها لم معاٍن وهذه الرسول، فضل بيان يف يكتب

القرآن. يف األوىل أصولها
إىل وصلت حتى صلب إىل صلب من تنقلت قديمة، النبوة أن يذكر آخر مكان ويف

األنبياء: وصف يف ويقول ملسو هيلع هللا ىلص، محمد سيدنا

كرائم تناسخهم مستَقر، خري يف وأقرَّهم مستودَع، أفضل يف استودعهم
هللا بدين منهم قام سلف، منهم مىض كلما األرحام، رات مطهَّ إىل األصالب،

ص٣١-٣٢. ج١، البالغة، نهج 83

شدة. اعرتام: 84
التفرق. االنتشار: 85

كريه. بوجه االستقبال م: التجهُّ 86
ج١. ص١٧١، البالغة، نهج 87
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فأخرجه وآله، عليه هللا صىل محمد إىل سبحانه هللا كرامة أفضت حتى خلف،
منها صدع التي الشجرة من مغرًسا: األرومات88 وأعز منبتًا، املعادن أفضل من
وشجرته األرس، خري وأرسته العرت، خري ِعرتتُه أمناءه، منها وانتخب أنبياءه،
تُنال، ال وثمرات طوال، فروع لها كرم، يف وبسقت حرم، يف نبتت الشجر، خري
نوره، سطع وشهاب ضوءُه، ملع رساج اهتدى، من وبصرية اتقى، من إمام فهو
العدل.89 وحكمه الفصل، وكالمه الرشد، وسنته القصد، سريته ملعه، برق وزنٌد

صلب من تنقل النبوة نور أن وسيذكرون «املوالد» مؤلفو عليه سيعتمد املعنى وهذا
العقلية إىل يرجع الرسول نسب بطهارة واالهتمام اإلسالم. نبي إىل وصل حتى صلب إىل
عن الرسول لنسب تنزيٌه اآلثار بعض ويف األنساب، طهارة عىل كثريًا تعوِّل التي العربية

األصل. رشف تقدير يف معناه ولهذا الجاهلية، سفاح
ومن خطبة، إىل خطبة من إليها فيعود املعاني ببعض يُفتَن قد طالب أبي بن وعيل

الجاهليون: عليه كان ما فيصف يعود كيف ولننظر حديث، إىل حديث

األهواء، استهوتهم قد فتنة، يف وخابطون حرية، يف ٌل ُضالَّ والناس بعثه
األمر من زلزال يف حيارى الجهالء، الجاهلية واستخفتهم الكربياء، واستزلتهم
الطريقة، عىل ومىض النصيحة، يف وآله عليه هللا صىل فبالغ الجهل، من وبالء

الحسنة.90 واملوعظة الحكمة، إىل ودعا

إىل أرشنا وقد عيل، كالم يف إلينا وعادت حسان، شعر يف بنا مرت «الطريقة» وكلمة
الصوفية. عند اصطالحية كلمة ستصري أنها

الرسول: أرومة عن فيتحدث يعود كيف أيًضا ولننظر

السالمة، ومماهد الكرامة، معادن يف منبت، أرشف ومنبته مستقر، خري مستقره
األبصار.91 ة أِزمَّ إليه وثُنيت األبرار، أفئدة نحوه فت ُرصِ قد

األصول. األرومات: 88
البالغة. نهج ج١، ص٢٠١-٢٠٢، 89

أيًضا. منه ج١ ص٢٠٢، 90

ص٢٠٣. 91
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فيقول: أخرى بصورة املعنى هذا ويصور

البطحاء، ورسة العلياء، وذؤابة الضياء، ومشكاة األنبياء، شجرة من اختاره
الحكمة.92 وينابيع الظلمة، ومصابيح

فيقول: بالزهد ملسو هيلع هللا ىلص النبي ويمدح

اختياًرا، عنه زواها هللا أن وعلم وهوَّنها، وأهونها رها، وصغَّ الدنيا حقر قد
وأحب نفسه، عن ذكرها وأمات بقلبه، عنها فأعرض احتقاًرا، لغريه وبسطها

مقاًما.93 فيها يرجو أو رياًشا، منها يتخذ لكيال عينه، عن زينتها تغيب أن

النبوية. املدائح من لكثري أصًال كذلك ستكون النزعة وهذه
عيل: قول يف ولدينه له والدعاء الرسول عىل الثناء بني الجمع إليه اإلشارة تجب ومما

يوم وشهيدك املأمون، أمينك فهو لحابس، علًما وأنار لقابس، قبًسا أورى
عدلك، من مقسًما له اقسم اللهم رحمة، بالحق ورسولك نعمة، وبعيثك الدين،
وأكرم بناءه، البانني بناء عىل أعِل اللهم فضلك. من الخري مضاعفات واجزه
والفضيلة، السناء وأعطه الوسيلة، وآته منزلته، لديك ف ورشِّ نُُزله، لديك
مضلني.94 وال ضالني وال ناكثني وال نادمني، وال خزايا غري زمرته يف واحرشنا

نمًطا ستكون القطعة وهذه الصوفية، كالم يف ورودها سيكثر «الوسيلة» وكلمة
والصلوات. األدعية من لكثري

فلنكتِف القول، بنا لطال الفقرات هذه أمثال من عيل كالم يف ما نستقري مضينا ولو
من خطبه يف ما عىل ندل أن الغرض وإنما االستقصاء، نريد فما كالمه، من أسلفنا بما

النبوية. املدائح أصول
وكذلك البيت، آل مدح إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي مدح من ينتقل يجده عيل كالم يتأمل والذي (١٢)
خاص بدرس إليها وسنعود الهاشميات، قصائده يف األسدي زيد بن الكميت يفعل

ص٢٢٣. 92

ج١. ص٢٣٢، 93

ج١. ص٢٢١، 94
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فيه يمدح موقًفا يقف أن له اتفق الفرزدق أن إىل اآلن ونشري دعبل، تائية معها وندرس
هشام وكان سنة، سبعون له أتت وقد كرب بعدما حج أنه ثوا حدَّ فقد وعرتته، الرسول
الناس غمار يف عنهما ريضهللا الحسني بن عيل فرأى العام، ذلك يف حج قد امللك عبد بن
فيها ترتاءى صينية مرآة كأنه وجهه ة أرسَّ تربق الذي الشاب هذا من فقال: الطواف يف

الحسني.95 بن عيل هذا فقالوا: وجوهها؟ الحي عذارى
الفرزدق: فقال

َواْل��َح��َرُم َواْل��ِح��لُّ يَ��ْع��ِرُف��ُه َواْل��بَ��يْ��ُت َوْط��أَتَ��ُه اْل��بَ��ْط��َح��اءُ تَ��ْع��ِرُف الَّ��ِذي َه��ذَا
اْل��َع��َل��ُم ال��طَّ��اِه��ُر ال��نَّ��ِق��يُّ ال��تَّ��ِق��يُّ َه��ذَا ُك��لِّ��ِه��ِم ال��ل��ِه ِع��بَ��اِد َخ��يْ��ِر ابْ��ُن َه��ذَا
ُخ��ِت��ُم��وا َق��ْد ال��ل��ِه أَنْ��ِب��يَ��اءُ ِه ِب��ِج��دِّ َج��اِه��َل��ُه ُك��نْ��َت إِْن َف��اِط��َم��ٍة ابْ��ُن َه��ذَا
َواْل��َع��َج��ُم أَنْ��َك��ْرَت َم��ْن تَ��ْع��ِرُف اْل��ُع��ْرُب ِب��َض��اِئ��ِرِه َه��ذَا َم��ْن َق��ْولُ��َك َوَل��يْ��َس
اْل��َك��َرُم يَ��نْ��تَ��ِه��ي َه��ذَا َم��َك��اِرِم إَِل��ى َق��اِئ��لُ��َه��ا َق��اَل ُق��َريْ��ٌش َرأَتْ��ُه إِذَا
يَ��بْ��تَ��ِس��ُم ِح��ي��َن إِالَّ يُ��َك��لَّ��ُم َف��َم��ا َم��َه��ابَ��ِت��ِه ِم��ْن َويُ��ْغ��َض��ى َح��يَ��اءً يُ��ْغ��ِض��ي
َش��َم��ُم ِع��ْرنِ��ي��ِن��ِه ِف��ي أَْرَوَع َك��فِّ ِم��ْن َع��ِب��ٌق ِري��ُح��َه��ا َخ��يْ��ُزَراٌن ��ِه ِب��َك��فِّ
يَ��ْس��تَ��ِل��ُم َج��اءَ َم��ا إِذَا اْل��َح��ِط��ي��ِم ُرْك��ُن َراَح��ِت��ِه ِع��ْرَف��اَن يُ��ْم��ِس��ُك��ُه يَ��َك��اُد
اْل��َق��َل��ُم َل��ْوِح��ِه ِف��ي َل��ُه ِب��ذَاَك َج��َرى وََع��ظَّ��َم��ُه ِق��ْدًم��ا َش��رََّف��ُه ال��ل��ُه
نَ��َع��ُم َل��ُه أَْو َه��ذَا ِألَوَّلِ��يَّ��ِة ِرَق��اِب��ِه��ُم ِف��ي َل��يْ��َس��ْت اْل��َخ��َالِئ��ِق أَيُّ
اْألَُم��ُم نَ��اَل��ُه َه��ذَا بَ��يْ��ِت ِم��ْن َف��ال��دِّي��ُن ذَا أَوَّلِ��يَّ��َة يَ��ْش��ُك��ْر ال��ل��َه يَ��ْش��ُك��ِر َم��ْن
ُع��ُدُم يَ��ْع��ُروُه��َم��ا َوَال تُ��ْس��تَ��ْوَك��َف��اِن نَ��ْف��ُع��ُه��َم��ا َع��مَّ ِغ��يَ��اٌث يَ��َديْ��ِه ِك��ْل��تَ��ا
��يَ��ُم َوال��شِّ اْل��َخ��ْل��ِق ُح��ْس��ُن اثْ��نَ��اِن يَ��ِزي��نُ��ُه بَ��َواِدُرُه تُ��ْخ��َش��ى َال اْل��َخ��ِل��ي��َق��ِة َس��ْه��ُل

طاف أبيه، أيام يف هشام حج ملا أنه ص١٤٢، ج٣، األعيان، وفيات ويف ص١٤٩. ج٥، األغاني، مهذب 95

إىل ينظر عليه فجلس منرب له فنُصب الزحام، لكثرة عليه يقدر فلم ليستلمه الحجر إىل يصل أن وجهد
من وكان الحسني، بن عيل العابدين زين أقبل إذ كذلك هو فبينما الشام، أعيان من جماعة ومعه الناس
استلم، حتى الناس له تنحى الحجر إىل انتهى فلما بالبيت، فطاف أرًجا، وأطيبهم وجًها الناس أحسن
أن مخافة أعرفه، ال هشام: فقال الهيبة؟ هذه الناس هابه قد الذي هذا من الشام: أهل من رجل فقال
فراس؟ أبا يا هو من فقال: أعرفه، أنا فقال: حاًرضا، الفرزدق وكان فيملكونه، الشام أهل فيه يرغب

قصيدته. فقال
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ِن��َع��ُم ِع��نْ��َدُه تَ��ْح��لُ��و ��َم��اِئ��ِل ال��شَّ ُح��ْل��ُو ُف��ِدُح��وا إِذَا أَْق��َواٍم أَثْ��َق��اِل ��اُل َح��مَّ
نَ��َع��ُم َالُؤُه َك��انَ��ْت ��ُد ال��تَّ��َش��هُّ َل��ْوَال ��ِدِه تَ��َش��هُّ ِف��ي إِالَّ َق��طُّ َال َق��اَل َم��ا
يَ��ْع��تَ��ِزُم ِح��ي��َن أَِري��ٌب اْل��ف��نَ��اءِ َرْح��ُب نَ��ِق��ي��بَ��تُ��ُه َم��أُْم��وٌن اْل��َوْع��َد يُ��ْخ��ِل��ُف َال
َواْل��ُع��ُدُم َواْإلِْم��َالُق اْل��غ��يَ��ابَ��ُة َع��نْ��َه��ا َف��انْ��َق��َش��َع��ْت ِب��اْإلِْح��َس��اِن اْل��بَ��ِريَّ��َة َع��مَّ
اْل��َق��َدُم إِْدَراِك��َه��ا وََع��ْن اْألَُك��فُّ َع��نْ��َه��ا َق��ُص��َرْت الَّ��ِت��ي ال��دِّي��ِن ِذْرَوِة إَِل��ى يُ��نْ��َم��ى
اْألَُم��ُم َل��ُه َدانَ��ْت ��ِت��ِه أُمَّ َوَف��ْض��ُل َل��ُه اْألَنْ��ِب��يَ��اءِ َف��ْض��ُل َداَن ُه َج��دُّ َم��ْن
��يَ��ُم َوال��شِّ َواْل��ِخ��ي��ُم َم��َغ��اِرُس��ُه َط��ابَ��ْت نَ��بْ��َع��تُ��ُه ال��ل��ِه َرُس��وِل ِم��ْن ��ٌة ُم��ْش��تَ��قَّ
ال��ظُّ��َل��ُم إِْش��َراِق��َه��ا َع��ْن تَ��نْ��َج��اُب ��ْم��ِس َك��ال��شَّ ُغ��رَّتِ��ِه نُ��وِر َع��ْن ال��دَُّج��ى ثَ��ْوُب يَ��نْ��َش��قُّ
َوُم��ْع��تَ��َص��ُم َم��نْ��ًج��ى َوُق��ْربُ��ُه��ُم ُك��ْف��ٌر َوبُ��ْغ��ُض��ُه��ُم َديْ��ٌن ُح��بُّ��ُه��ْم َم��ْع��َش��ٍر ِم��ْن
اْل��َك��ِل��ُم ِب��ِه َوَم��ْخ��تُ��وٌم بَ��ْدءٍ ُك��لِّ ِف��ي ِذْك��ُرُه��ُم ال��ل��ِه ِذْك��ِر بَ��ْع��َد ٌم ُم��َق��دَّ
ُه��ُم ِق��ي��َل اْألَْرِض أَْه��ِل َخ��يْ��ُر َم��ْن ِق��ي��َل أَْو ��تَ��ُه��ْم أَِئ��مَّ َك��انُ��وا ال��تُّ��َق��ى أَْه��ُل ُع��دَّ إِْن
َك��ُرُم��وا َوإِْن َق��ْوٌم يُ��َداِن��ي��ِه��ُم َوَال ُج��وِدِه��ُم بَ��ْع��َد َج��َواٌد يَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع َال
َوال��نِّ��َع��ُم اْإلِْح��َس��اُن ِب��ِه َويُ��ْس��تَ��َربُّ ِب��ُح��بِّ��ِه��ُم َواْل��بَ��ْل��َوى ��رُّ ال��شَّ يُ��ْس��تَ��ْدَف��ُع
َع��ِدُم��وا َوإِْن أَثْ��َرْوا إِْن ذَِل��َك ِس��يَّ��اَن ��ِه��ُم أَُك��فِّ ِم��ْن بَ��ْس��ًط��ا اْل��ُع��ْس��ُر يَ��نْ��ُق��ُص َال
ِديَ��ُم ِب��ال��نَّ��َدى َوأَيْ��ٍد َك��ِري��ٌم ِخ��ي��ٌم َس��اَح��تَ��ُه��ْم ال��ذَّمُّ يَ��ُح��لَّ أَْن َل��ُه��ْم يَ��أْبَ��ى

آل بشكر هللا شكر يقرن فالشاعر التصوف، من نفحات الجيدة القصيدة هذه ويف
ويؤيد الحب، يف الصدق غايات أقىص وتلك كفر، وبغضهم دين حبهم أن ويرى الرسول
زين له وأنفذ وحبسه، هشام غضب فقد القصيدة؛ هذه إنشاد بعد للشاعر وقع ما هذا
للعطاء.» ال تعاىل هلل «مدحته وقال: فردها درهم ألف عرش اثني الحبس يف وهو العابدين
تلطف فقد ذلك؛ بعد العطية قبوله هذا من يغض وال التصوف، عني هو هلل واملدح

نستعيده.»96 ال شيئًا وهبنا إذا بيت أهل «إنا وقال: العابدين زين
الصالة عليه الرسول أسباط رعاية يف األدب من بابًا العطية هذه قبول يكون وكذلك

والسالم.
النبوية؛ املدائح يف الصدق بداية هو وأهله للنبي الفرزدق مدح بأن القول يمكن وقد
أما يرضه، وال الشاعر ينفع فيها النبي مدح كان أياٍم يف وقعت حسان مدائح بأن ذلك

ص١٤٣. ج٣، األعيان، وفيات 96
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املدائح تلك ألن للمادحني؛ يُفتَح الرش من بابًا فكان الفرزدق أيام يف وأهله النبي مدح
إن الخلفاء؟! أولئك لخصوم تزكية وهي تروقهم وكيف أمية، بني خلفاء تروق كانت ما
مدح يكون أن بدع فال الرسول، من قرابتهم كانت أمية بني خصوم عند حجة أقوى

الفرزدق؟ وسجن هشام غضب كيف تر ألم املعارضني، أولئك بشأن تنويًها الرسول
فمدح االستقالل، بعض الدين عن تستقل بدأت كانت السياسة أن هذا ومعنى
عىل والخروج والشغب التمرد من رضبًا كان أمية بني خلفاء نظر يف وأبنائه الرسول
خلفه بموقف شبيه أمية بني من الحسني بن عيل فموقف سهل؛ ذلك وتعليل الدولة،

يقول: الذي هو والرشيف العباس، بني من الريض الرشيف

اْل��بُ��رُد َوَال َل��ُك��ْم اْل��َق��ِض��ي��ُب َل��يْ��َس ُردُّوا ��ٍد ُم��َح��مَّ تُ��َراَث ُردُّوا

انتزعها البيت، آل من انتُِزعْت وقد املسلمني، أمر والية فيه ما أهم كان محمد وتراث
العباس. بنو ثم أمية، بنو

يف الحسني بن عيل مدح حني الفرزدق عند الصوفية الشجاعة أثر لنبني هذا نقول
يُذكِّر للعطاء» ال تعاىل هلل «مدحته العطية: رفض حني وقوله امللك، عبد بن هشام حرضة
للدنيا، أحببتكم ما «وهللا فقال: وكسوة بعطاء محمد بن جعفر عليه دخل وقد بالكميت،
أصابت التي الثياب فأما لآلخرة، أحببتكم ولكني يديه، يف هي من ألتيت الدنيا أردت ولو

أقبله.» فال املال وأما لربكاتها، أقبلها فأنا أجسامكم
والوفاء؟ الود نوازع بني منزلته فما وروحانية، تصوًفا الحب هذا مثل يكن لم فإن
يُمَدح، ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان كيف رأينا تطورت: وكيف النبوية املدائح نشأت كيف رأينا (١٣)
من بيشء ُمِدح وكيف زهري، بن وكعب األعىش شعر يف املسيطرون، الرؤساء يُمَدح كما
طالب، أبي بن عيل ُخطب يف تديُّنًا ُمِدح وكيف حسان، شعر يف والحنان العطف روح
هذا أن اآلن فلنذكر البيت، آل ومدح مدحه بني الجمع عىل ذلك بعد الشعراء درج وكيف
والرشيف ودعبل الكميت شعر يف منه وقع ما وسندرس الرابع، القرن يف أُشده بلغ الفن
ذلك يف الفن هذا نضج عىل الشواهد أهم من أن فنقرر ونسارع الديلمي، ومهيار الريض
النزعات يمثل كتاب وهو البالغة»، «سحر كتابه يف شذرات منه جمع الثعالبي أن العرص
واحد، شاعر وال واحد، كاتب عن تؤخذ لم الكتاب ذلك ومادة املؤلف، عرص يف الفنية

والشعراء. الكتاب من كبري عدد ألفاظ من أخرجها فقرات هي وإنما
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التعابري: تلك من طائفة القارئ وإىل
وأفاء النور، إىل الظلمات من بأمته جاء – بقعة أرشف وقريع نبعة، أكرم سليل
هللا خرية – بريته من وخريته وصفوته، هللا نبي محمد – الحرور بعد الظل عليهم
– رشده إىل والداعي حكمه، عىل وامُلنبِّه حقه، إىل والهادي أرضه، يف وحجته خلقه، من
ميرسة حروبه، مظفرة – مصباحه متوقد صباحه، ساطع – مورده سعيد مولده، مبارك
ميزانًا، هللا عند وأرجحهم ذكًرا، الدين يوم وأولهم عًرصا، الدنيا يف األنبياء آخر – خطوبه

وبرهانًا. حجة وأوضحهم
الصلوات: يف أخرى طائفة وإليك

عليه بالصالة واستُنِجحت الدعوات، بذكره افتُِتحت من خري محمد عىل هللا صىل
هللا صىل – وموروث وارث وأفضل مبعوث، نبي خري محمد عىل هللا صىل – الطلبات
الصدق إىل الداعي بالحق، الصادع بالحكمة، فيهم الناطق األمة، عن الغمة كاشف عىل
األمانة أدى الذي محمد والعقاب: السطوة ونذير والثواب، الرحمة بشري عىل هللا صىل –
وأطيبهم وفضًال، خريًا بريته أتمِّ عىل هللا صىل – ًصا ُمَلخِّ مبلًِّغا بالرسالة وصدع مخلًصا،

وفخًرا. منصبًا وأعالهم ونجًرا، عوًدا وأكرمهم وأصًال، فرًعا
الثناء يف فقرات الثعالبي نقل عليه والصالة الرسول مدح من اللونني هذين وبعد
أن الظن وأغلب عرتته، ومدح النبي مدح بني الجمع عىل آخر دليل وهذا البيت، آل عىل
يعود كيف وسنرى اإلسالمية، األمصار مختلف يف الشيعة سنَّ مما كانت الطريقة هذه
تحزب، والتشيع الحزبية، النزعات من يسلمون حني بالثناء ملسو هيلع هللا ىلص النبي فيفردون املادحون

اليقني. صدق أهله من كثري عىل غلب وإن
بالنسيب، بُِدئت ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مدح يف قيلت قصيدة أقدم أن القارئ رأى وقد هذا (١٤)
الذي الغزل «أن عىل نصوا أنهم هنا فلنقيد النبوية، املدائح أكثر يف ُسنَّة ذلك وسريى
ويتشبب ويتضاءل، ويتأدب فيه يحتشم أن الناظم عىل يتعني النبوي املديح به يُصدَّر
ويطرح حاجر، وأكناف ولعلع والغوير والُعذيب العقيق وسفح ورامة سلع بذكر مطربًا
الخد وحمرة الساق، وبياض الخرص، ودقة الردف، ثقل يف والتغزل املرد محاسن ذكر

ذلك.»97 أشبه وما العذار، وخرضة

ص١٤. للحموي، األدب خزانة 97
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أن الرفاء ي الرسَّ عىل حجة ابن عاب وقد البيت، أهل مدح يف أيًضا يُلَحظ األدب وهذا
التشبيب: هذا بمثل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وجدهم الفاطميني بها مدح قصيدة صدر يف يتغزل

َواْس��ِق��ي��نَ��ا98 اْل��ُم��ْزِن ِب��َم��اءِ َف��َش��ْع��ِش��ِع��ي��َه��ا َس��تَ��ْط��ِوي��نَ��ا أَْن ِع��ْل��ًم��ا ال��لَّ��يَ��اِل��َي نَ��ْط��ِوي
أَيْ��ِدي��نَ��ا ِل��ل��رَّاِح ُخ��ِل��َق��ْت َف��ِإنَّ��َم��ا َراَح��تَ��نَ��ا ال��رَّاِح ِب��ُك��ئُ��وِس َوتَ��وِِّج��ي
ال��لِّ��ي��نَ��ا أَْع��َط��اِف��ِه ِم��ْن اْل��بَ��اِن َش��َم��اِئ��ُل َس��َرَق��ْت نَ��اِع��ًم��ا َق��َواًم��ا تَ��ُه��زُّ َق��اَم��ْت
نَ��ْس��ِري��نَ��ا اْل��َوْرِد َج��ِن��يِّ َف��ْوَق أَْل��َق��يْ��َت َك��َم��ا اْل��ِم��َزاُج ��اَه��ا تَ��َل��قَّ َخ��ْم��ًرا تُ��ِدي��ُر
تُ��َح��يِّ��ي��نَ��ا أَْم ِم��نْ��َه��ا اْل��ِم��ْس��ِك َرَواِئ��ُح نَ��َف��َح��ْت َوَق��ْد أَتَ��ْس��ِق��ي��نَ��ا أَْدِري َف��َل��ْس��ُت

بُعد من أو ُقرب من متصلة عربية مواطن حجة ابن إليها أشار التي واملواطن
الشاعر حق فمن تعسف، فيه التغزل يف عندها بالوقوف والقول ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول بمدينة
تشوق لو أوىل وكان َسَلم بذي أحبابه إىل مثًال البوصريي حنَّ وقد يصُدق، أن تغزل إن
تمهيد األغلب يف هو النسيب ذلك مثل أن حجة ابن وعذر فاقوس، أو بلبيس يف أحبابه إىل
استهالل. براعة وكأنه النبوية املدائح يف يقع بالذات املواطن تلك عن والكالم للمديح،

السحاب. املزن: 98
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الثاني الفصل

البيت أهل مدح

الصالة – عاشوراء يوم يف النوح – الحسني مقتل – البيت أهل عىل العطف نشأة
دسائس – السكيت ابن مرصع – املنربية الخطب بعض يف والحسني الحسن عىل
حرضة يف عيل أشياع – الحسني بكاء يف املبالغة – عيل بن الحسن ضد األمويني
التصوف. من ليس البيت ألهل الفاطميني شعراء مدح – الخلفاء من وغريه معاوية

∗∗∗

نفسه يرى وكان عيلٌّ، فيه ُخِذل الذي اليوم منذ البيت أهل عىل العطف ُولِد (١)
الفرصة بقتله وأتيحت ُقتل، يوم أُشده العطف وبلغ اإلسالمية، الخالفة يف الحق صاحب
الحسني قتل بعد املسلمني أفئدة يف العطف ذلك جذور تأصلت ثم األموية، الخالفة لقيام

البيت. أهل أحزان من تاله وما عنه هللا ريض
حدَّث ما نتصور أن ويكفي املسلمني، قلوب هزت كانت البيت أهل دماء أن والواقع

قال: إذ املحيط؛ القاموس من «سور» مادة يف الفريوزابادي به

بن يحيى به ُقتل الذي السيف ألن منه؛ يتطريون وأهلها بالري نهر وسورين:
فيه. ُغسل الحسني بن عيل بن زيد

معاني أقىص يمثل البيت أهل من رجل به ُقتل سيف فيه ُغسل نهر من والتطري
الرسول. أسباط حب يف التصوف

طواًال، أجياًال املسلمني خواطر شغلت التي الحوادث من خاصة الحسني ومقتل (٢)
األرض، أقطار الحسني صورة ملألت اإلسالم شجعها التي الفنون من التصوير كان ولو
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يف واملنازل والكبرية الصغرية الكنائس بها تزدان التي املسيح صورة يف وقع كالذي
النرصانية. البقاع مختلف

والرسائل الخطب إىل انتقلت التصوير مجال يف مكانها عدمت التي الحماسة ولكن
Les Elapes de la كتاب يف Blanchot بالنشو املسيو مالحظات ومن والقصائد،
القصة هذه وتتلخص اليونان، عند بأدونيس يُذكِّر املسلمني عند الحسني أن Peinture
أدونيس، اسمه الشباب نضري الطلعة وسيم ابن لها كان الجمال إلهة أفروديت أن يف
ثم النعمان، شقائق دمه من ونبتت فقتله، بري خنزير فهاجمه يتصيد يوًما فخرج
نعش يمثل تابوت وأمامهم ويندبون، فيبكون ربيع، كل يف ذكراه يحيون اليونان مىض

أدونيس.1
حتى عاشوراء يوم ذكراه يحيون فكانوا الحسني، ذكرى يف املسلمون فعل وكذلك

وثلثمائة: وتسعني ثماٍن سنة أخبار يف يقول الزاهرة النجوم كتاب صاحب لنجد

واتفق وغريه، النوح من العادة به جرت ما الكرخ أهل عمل عاشوراء يوم يف
مراعاة الثاني اليوم إىل الجيوش عميد ره فأخَّ املهرجان، يوم عاشوراء يوم
عاشوراء يوم يف بها يُفعل كان فإنه مرص فأما ببغداد، كان ما هذا للرافضة.

ذلك. أضعاف املسوح وتعليق والرصاخ والبكاء النوح من

زمن إىل القاهرة يف تجري عاشوراء يوم يف الحسني عىل النوح عادة كانت وقد
يوم أقيض كنت ألني أصدق؛ فال األزهر يف طالب وأنا ذلك بأخبار أسمع وكنت قريب،
املوكب ورأيت األعوام، أحد يف عمًدا القاهرة يف فبقيت الريف، يف أهيل بني عاشوراء
مخضبة وأجسامهم عنه هللا ريض الحسني مسجد حول يطوفون الشيعة وكان بعيني،
أعوام منذ شهدت ولكني الحديثة، املدنية غلبت منذ املنظر هذا اختفى وقد بالدماء،
سرية يسمعون وهم ويرصخون يبكون الناس فرأيت الحمزاوي، حي يف حفلة قالئل

عاشوراء. ليلة يف الحسني

ذكرى بني املشابهة هذه ولكن املوسمية، املآتم فكرة اليونان عن نقلوا املسلمني أن هذا معنى ليس 1

الديار، بهم تباعدت وإن الفطرية األخيلة من كثري يف يلتقون الناس أن عىل تدل الحسني وذكرى أدونيس
ألنه ذكراه تقدَّس فأدونيس الفكرتني؛ يف روحية نفحة هناك أن العجيب ومن املذاهب. بينهم وفرَّقت

الرسول. بنت وهي فاطمة، ابن ألنه ذكره د يُمجَّ والحسني الجمال، إلهة وهي أفروديت ابن
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هللا رسول عىل الصالة إىل والحسني الحسن وابنيه عيلٍّ عىل الصالة أُِضيفت وقد (٣)
الجمعة خطبة املقلد بن قرواش املنيع أبو خطب فقد املنربية؛ الخطب من طائفة يف

فقال: الحاكم، بحرضة وأربعمائة إحدى سنة املحرم رابع بالقاهرة

وإقامة الخلق، لهداية واختاره اصطفاه … ورسوله عبده محمًدا أن وأشهد
وعىل عليه هللا صىل … الضاللة من وهدى األمانة، وأدى الرسالة، فبلَّغ الحق،

الوصيني. وسيد املؤمنني، أمري عيلٍّ له مستجيب أول

نبيه: عىل والثناء هللا حمد بعد الثانية الخطبة يف وقال

الخلفاء أبي طالب أبي بن عيل األكرب، وصفيِّك األزهر، وليك عىل وصلِّ اللهم
والحسني. الحسن الطاهرين السبطني عىل وصلِّ اللهم املهديني، الراشدين

أحد يف وجد أنه بالقاهرة الحجاز حكومة وكيل السابق فوزان السيد وحدثني
خازن رشا وأنه والحسني، الحسن عىل الصالة فيها ذُكرت زواج وثيقة املغرب مساجد
شمس عني يف بمنزله عاًما عرش ثالثة منذ الحديث هذا جرى منه. وأخذها الوثيقة تلك
أترى فقلت: يومئٍذ مازحته وقد نعيم، رسور الباقي عبد الشيخ املرحوم وبحرضة

الرشوة؟ يجيزون الوهابيني
املنربية الخطب من طائفة واشرتينا األزهر حي يف املبثوثة املكاتب إىل مضينا ولو (٤)
النبي أن يزعمون الخطب تلك مؤلفي ورأينا عاشوراء، ليوم ثابتة خطبة أكثرها يف لرأينا
الريف أهل بأن أجزم وأكاد عاشوراء، يوم يف أطفاله عىل الرجل ع يوسِّ بأن أوىص ملسو هيلع هللا ىلص
ويف املطاعم. يف التوسع حيث من األضحى بعيد احتفالهم اليوم بذلك يحتفلون مرص يف
يف للفطور ناس ويتخريه اليوم، ذلك يف يؤكل «عاشوراء» اسمه الحلوى من نوع مرص

القهوات! يف لزبائنهم يقدمونه واليونان األرمن حتى رمضان
وسنرى والشعراء، الُكتَّاب فيه يتبارى مما البيت أهل مدح يكون كيف وسنرى (٥)
فيها يبكي بقصيدة عام كل من عاشوراء يوم إحياء عىل الريض الرشيف يحرص كيف

الحسني.2

انظر عاشوراء. يوم فالن ُولد يقولوا: أن لهم صح حتى الناس أذهان يف ملحوًظا عاشوراء يوم كان 2

ص٣٣٤. ج١، بغداد، تاريخ
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والحسني، للحسن التعصب بسبب العلماء لبعض تقع املآيس من طوائف وسنرى
يحيى بن هللا عبد ه فصريَّ رأى َمن ُرسَّ إىل خرج كان السكِّيت ابن أن ياقوت3 حدثنا فقد
منادمته، إىل دعاه ثم الرزق، له وأسنى يؤدبهم، ُوْلده إليه فضم املتوكل، إىل خاقان بن
إليه. ُدعي ما إىل وأجاب حسده، أنه فظن ذلك، عن العزيز عبد بن هللا عبد فنهاه
أحب أيما يعقوب، يا املتوكل: له فقال واملؤيد، املعتز جاء يوًما املتوكل مع هو فبينما
هما بما عنهما هللا ريض والحسني الحسن فذكر والحسني؟ الحسن أم هذان ابناي إليك:
فأمر ابنيك. من إيلَّ أحب عيل خادم قنرب إن له: قال إنه وقيل ابنيه، عن وسكت أهله،
آخر وبعض يوًما فعاش بيته، إىل وُحمل بطنه، وداسوا لسانه، فسلُّوا األتراك املتوكل
عبد بن هللا عبَد بلغ وملا أهله، إىل ديته درهم آالف عرشة الغد من املتوكل ه ووجَّ ومات،

أنشد: قتله خربُ املنادمة عن نهاه الذي العزيز

َض��يْ��َغ��ِم ُك��لِّ َع��َل��ى أَْربَ��ى َس��َط��ا َم��ا إِذَا َش��اِدٍن ُق��ْرِب َع��ْن يَ��ْع��ُق��وُب يَ��ا نَ��َه��يْ��تُ��َك
َولِ��ْل��َف��ِم ِل��ْل��يَ��َديْ��ِن بَ��ْل َل��ًع��ا َع��ثَ��ْرَت إِذْ اْل��َغ��َداَة أَُق��وُل َال إِنِّ��ي َواْح��ُس َف��ذُْق

والتصوف البيت أهل حب من الناس صدور يف تمكن كان ما عىل داللة الخرب ولهذا
املتوكل، فيه ُخدع بحيث شديًدا، إخفاءً التشيع يخفي كان السكيت فابن الحب؛ ذلك يف
فلما والنفوس، الرسائر أخبار من املكتوم يفضح الرشاب ولكن ولديه، بتأديب إليه وعهد
املتوكل، ابني من إليه أحب عيل خادم قنرب بأن ح ورصَّ كتم، ما أعلن الكأس منه أخذت

للقتل. فاستهدف
ريض الحسني قتل لوَّنوا اص والُقصَّ والخطباء الشعراء أن ننىس أن ينبغي وال (٦)
طاملا الذي الفم ذلك من يجري كان الدم إن قائلهم: يقل ألم شعرية، بألوان عنه هللا

الرسول؟ قبَّله
واألحاسيس. املشاعر من غفا ما تهيج شعرية صورة وحدها هي اللمحة هذه إن

ظل فقد يفلحوا، لم ولكنهم الشعرية، الصور هذه قاوموا أمية بني أن ولنتذكر (٧)
النجاح، ببعض ظفرت فقد الحسني ضد األمويني دسائس أما الحسني. يحبون الناس
كان وأنه للملك، صالًحا يكن لم الحسن أن واملغرب املرشق يف يشيعوا أن يستطيعوا ألم

النساء؟ بحب مفتونًا رجًال

ص٣٠١. ج٧، األدباء، معجم يف 3
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فقد النظري، منقطعة سياسية بلباقة الحسن حاربوا أمية بني أن العجيب ومن
إنه قالوا: ذلك عليهم عزَّ فلما والفسوق، اإلثم وحب األخالق، بضعف اتهامه يودون كانوا
بعض أو يوًما بها ليلهو املرأة يتزوج فكان الحالل، طريق عن إال بالنساء يتمتع يكن لم

شبابًا. وأنرض وجًها، أفتن امرأة عن ليبحث يطلقها ثم يوم،
أن ذلك من وأعجب الدسيسة، هذه يقاوموا لم الهاشميني أن أيًضا العجيب ومن

املزواج! السيد ذلك مفاخر من يعدُّوها
شواطئ عن البالغ جريدة يف كلمة نرشت كنت أني الفكاهات طريف ومن
االعتزاز إىل الشوق تغرس الشواطئ تلك يف امِلالح أجسام «إن فيها: قلت اإلسكندرية
هذه وقال: البالغ، بجريدة املصحح الحكيم محمد الشيخ فعاتبني املرصية»، بالقومية

املجون. إىل دعوة
إليه فالتفتُّ إقناعه، يف ستغنيني رأسه تزين التي الخرضاء العمامة أن أعرف وكنت
فابتسم، الجمال؟! تقديس إىل الدعوة تنكر عيل، بن الحسن سليل يا أنت حتى وقلت:
النساء. مع نوادره عن يحدِّث وانطلق جده، عىل وترحم صدره، وانرشح نفسه، وطابت
الرجل فإن السياسة، عالم يف الدسيسة هذه بخطر لتعريفنا كاٍف التنبه من وقليل
املغمز وهذا الدولة، لسياسة يتفرغ أن عليه يعرس املرأة بسياسة نفسه يشغل الذي

األمثال.4 لذلك لرضبنا شئنا ولو السيايس، النضال ميادين يف معروًفا يزال ال
ينجحوا لم ولكنهم السياسية، الوجهة من الحسن سمعة تشويه يف األمويون نجح (٨)
هذا عىل الثناء يف ويعيدون يُبِدئون الشعراء رأينا ولذلك الحسني؛ سمعة تشويه يف
معارصيه أحد عن الثعالبي روى األحالم. يف مرصعه يتمثل من منهم ورأينا الشهيد،
األدب أهل من هو وكان بكوالن، يُعرف ألم جدٌّ له كان أنه برش بن عيل أخربني قال:
بمكة وجاورت السنني، من سنة حججت يل: قال والخطابة، الشعر وحسن والكتابة،

وضعف بالبطنة اتهموه فقد الحسن؛ ابنه مع صنعوا مما أشنع طالب أبي بن عيل مع األمويون صنع 4

وقع ما هذا ويقابل اآلراء، هذه عىل الناس ومىض والدهاء، بالسياسة معاوية وصف من وأكثروا الرأي،
الرأي، هذا عىل أيًضا الناس ومىض والطيش، بالسفه رموه فقد معاوية، بن يزيد حق يف العلويني من
فلم الناس آراء الحزبان أفسد وكذلك أحمق، إنسان األمويني يف ويزيد ساذج، رجل الهاشميني يف فعيل

أديم. علمهم يف ألحد يصح
املاضية؛ العصور يف الساسة كحظ التاريخ يف حظهم سيكون الحارض العرص ساسة أن الظن وأغلب

التاريخ. يف السياسيني حظوظ تتشابه وكذلك األجيال، أكثر يف تتشابه السيايس النضال صور فإن
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بعض منها صلحت ثم ُخلقي، معها وضاق بي، تطاولت علة فاعتللت هللا، حرسها
أكملها فقلت: مدًحا، قصيدة وأربعني تسًعا البيت أهل يف عملت أني يف ففكرت الصالح،

فقلت: ابتدأت ثم خمسني،
أح��م��د ب��ن��ي ي��ا أح��م��د ب��ن��ي

فلم البيت أكمل أن يف واجتهدت عيلَّ، ذلك فَعُظم زيادة، عىل أقدر فلم عيلَّ أُرتِج ثم
اهتماًما فنمت وعلتي، بإضاقتي غمي عىل زاد ما الحالة بهذه الغم من يل فحدث أقدر،
من أجده وما اإلضاقة، من فيه أنا ما فشكوت إليه، فجئت ملسو هيلع هللا ىلص، النبي فرأيت بالحال،
له: فقلت جسمك. يصح وُصْم عليك، هللا يوسع تصدَّق يل: فقال القلة، من وأخرى العلة،
ولدك باملحبة وأخص أتشيع، شاعر رجل أنني إليك شكوته مما وأعظم هللا، رسول يا
تسًعا بيتك أهل يف عملت قد وكنت القتل، من عليه جرى ملا رحمة له وتداخلني الحسني،
فبدأت خمسني، أكملها أن حاولت املوضع هذا يف بنفيس خلوت فلما قصيدة، وأربعني
أقدر فما أعرفه، كنت ما كل عني ونفر إجازته، عيلَّ وأرتج مرصاًعا فيها قلت قصيدة
﴿َوَما تعاىل: هللا لقول إيلَّ، هذا ليس أنه إىل فيه نحا قوًال يل فقال قال: حرف. قول عىل
إىل الرشيفة بيده وأومأ صاحبك. إىل اذهب يل: قال ثم َلُه﴾، يَنْبَِغي َوَما ْعَر الشِّ َعلَّْمنَاُه
الرسول بي فمىض أومأ، حيث إىل بي يميض أن رسوًال وأمر املسجد، نواحي من ناحية
بهذا إليك ه وجَّ أخوك الرسول: له فقال عنه، هللا ريض طالب أبي بن عيل معهم ناس إىل
عىل قصصت كما قصتي عليه وقصصت عليه، فسلمت قال: يقوله. ما فاسمع الرجل

قل: للوقت فقال أحمد» بني يا أحمد «بني فقلت: املرصاع؟ فما يل: فقال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي

ال��م��س��ج��د ع��م��د ل��ك��م��و ب��ك��ت
اْألَْص��يَ��ِد ��يِّ��ِد ال��سَّ اْل��َق��اِس��ِم أَِب��ي ال��نَّ��ِب��يِّ َق��بْ��ُر َواْه��تَ��زَّ ِب��يَ��ثْ��ِرَب
َك��اْإلِثْ��ِم��ِد اْألَْرِض َع��َل��ى َوذُرَّ اْل��ِب��َالِد أُْف��ُق اْألُْف��ُق َوأَْظ��َل��َم��ِت
اْألَْع��بُ��ِد بَ��ِن��ي ِف��ْع��ِل ِإلِْع��َظ��اِم ِب��بَ��ْط��َح��اِئ��َه��ا َم��اَدْت َوَم��كَّ��ُة
َج��ْل��َم��ِد ِم��ْن ِب��اْل��بَ��ِن��يَّ��ِة َوَم��ا ِب��أَْرَك��اِن��ِه اْل��َح��ِط��ي��ُم َوَم��اَل
اْل��يَ��ِد َط��ِوي��َل َك��اَن َش��اءَ َوَل��ْو َخ��اِذًال َولِ��يُّ��ُك��ُم َوَك��اَن

حفظتها.5 وقد فانتبهت مرات، ثالث عيل ورددها قال:
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يف أنصارهم من يقع كان ما البيت أهل حب يف التصوف مظاهر أقوى ومن (٩)
يراه أن يتشهى معاوية وكان الطفيل، أبي من وقع ما شواهده ومن معاوية، حرضة
عليه ودخل الجاهلية، أمر عن يسائله فجعل عليه، قدم حتى له ويلطف يكاتبه يزل فلم
الحسن! أبي خليل هذا هذا؟ تعرفون أما معاوية: لهم فقال معه، ونفٌر العاص بن عمرو
بلغ فما قال: موىس، موىس أمِّ حب قال: لعيل؟ حبك من بلغ ما الطفيل، أبا يا قال: ثم

التقصري! أشكو هللا وإىل الرَُّقوب، والشيخ الثكىل العجوز بكاء قال: عليه؟ بكائك من
صاحبك! يف قلت ما يفَّ قالوا ما عني ُسئلوا كانوا لو هؤالء أصحابي إن معاوية: قال

الباطل. نقول ال وهللا إذن قالوا:
تقولون!6 الحق وال وهللا، ال معاوية: لهم فقال

ابنة الزرقاء اسم فذكر أمية، بني من جماعة مع يسمر كان معاوية أن وحدثوا
يحفظ أيكم لجلسائه: فقال بصفني، قومها مع شهدت وكانت الهمدانية، قيس بن عدي
فقال أمرها، يف عيلَّ أشريوا قال: املؤمنني. أمري يا نحفظه نحن بعضهم: قال كالمها؟
يُتحدَّث أن بمثيل أيحسن عيلَّ، به أرشتم الرأي بئس قال: بقتلها. عليك نشري بعضهم:
قال ثم إليه، فأوفدها بالكوفة، عامله إىل وكتب بها؟ ظفر بعدما امرأة قتل أنه عنه
ألست قال: أعلم؟! لم ما بعلم يل أنَّى قالت: إليك؟ بعثت فيم أتدرين الرتحيب: بعد لها
فما الحرب، وتوقدين القتال، عىل تحضني فني الصَّ بني والواقفة األحمر، الجمل الراكبة
ذهب، ما يعد ولم الذَّنَب، وبُِرتَ الرأس، مات املؤمنني! أمري يا قالت: ذلك؟ عىل حملك
أتحفظني معاوية: لها قال األمر. بعده يحدث واألمر أبرص، تفكر ومن ِغرَي، ذو والدهر
حني أبوك هلل أحفظه، لكني قال: أُنِسيته. ولقد أحفظه، ال وهللا ال قالت: يومئٍذ؟ كالمك
الظلم، جالبيب تكم غشَّ فتنة يف أصبحتم قد إنكم وارجعوا، ارَعُووا الناس! «أيها تقولني:
وال لناعقها، تسمع ال بكماء، صماء، عمياء فتنة لها فيا املحجة، قصد عند بكم وجارت
يقطع وال القمر، مع الكواكب تنري وال الشمس، يف ييضء ال املصباح إن لقائدها! تنساق

أخربناه. سألنا ومن أرشدناه، اسرتشد من أال الحديد، إال الحديد
عىل املهاجرين معرش يا فصربًا فأصابها، ضالته يطلب كان الحق إن الناس! أيها
فال الباطل، الحق ودمغ الحق كلمة والتأمت الشتات، شعب اندمل قد فكأن الغصص،
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النساء خضاب وإن أال مفعوًال، كان أمًرا هللا ليقيض وأنَّى، كيف فيقول: أحد يجهلن
بعده.» ما اليوم ولهذا الدماء! الرجال وخضاب الحناء،

سفكه. دم كل يف عليٍّا رشكت لقد زرقاء يا وهللا لها: قال ثم
جليسه. ورسَّ بخري برش فمثلك سالمتك، وأدام شارتك، هللا أحسن فقالت:

ذلك؟ أويرسك قال:
الفعل؟! بتصديق لك فأنى بالخرب، رسرت لقد وهللا نعم فقالت:

حياته! يف له حبكم من أعجب موته بعد له َلوفاؤكم وهللا وقال: معاوية فضحك
أبًدا.7 عليه أعنت أمريًا أسأل أالَّ نفيس عىل آليت املؤمنني، أمري يا فقالت: حاجتك. اذكري
بالحجون، تنزل كانت كنانة بني من امرأة عن فسأل حج معاوية أن أيًضا وحدثوا
إليها فبعث بسالمتها فأُخِرب اللحم، كثرية سوداء وكانت الحجونية، دارمية لها يقال
امرأة أنا عبتني، إن لحام، لست فقالت حام؟ ابنة يا بك جاء ما فقال: بها. فجيء
قال: هللا. إال الغيب يعلم ال قالت: إليك؟ بعثت لَم أتدرين صدقِت، قال: كنانة. بني من
أوتعفيني؟ قالت: وعاديتني؟ وواليته وأبغضتني، عليٍّا أحببت عالم ألسألك إليك بعثت
بالسوية، وقسمه الرعية، يف عدله عىل عليٍّا أحببت فإني أبيت إذ أما قالت: أعفيك. ال قال:
عىل عليٍّا وواليت بحق، لك ليس ما وطلبك باألمر، منك أوىل هو من قتال عىل وأبغضتك
عىل وعاديتك الدين، ألهل وإعظامه املساكني، وحبه الوالء من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول له عقد ما
وَعُظم بطنك، انتفخ فلذلك قال: بالهوى، وحكمك القضاء، يف وجورك الدماء، سفكك
قال ألبي! ذلك، يف املثل يرضب كان وهللا بهند هذا يا قالت: عجيزتك! وربْت ثدياك،
ولدها، خلق تمَّ املرأة بطن انتفخ إذا إنه خريًا، إال نُقل لم فإنا اربعي هذه يا معاوية:
وسكنت، فرجعت مجلسها، َرُزن عجيزتها عظمت وإذا رضيعها، تروَّى ثدياها َعُظم وإذا
لم وهللا رأيته قالت رأيته؟ فكيف قال: وهللا! إي قالت: عليٍّا؟ رأيت هل هذه، يا قال: ثم
قالت: كالمه؟ سمعت فهل قال: شغلتك! التي النعمة تشغله ولم فتنك، الذي امللك يفتنه
صدقِت، قال: الطست. صدأ الزيت يجلو كما العمى، من القلوب يجلو فكان وهللا! نعم،
حمراء ناقة مائة تعطيني قالت: نعم. قال: سألتك؟ إذا أَوتفعل قالت: حاجة؟ من لك فهل
وأستحيي الصغار، بألبانها أغذو قالت: ماذا؟ بها تصنعني قال: وراعيها. فحلها فيها
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فهل ذلك، أعطيتك فإن قال: العشائر. بني بها وأصلح املكارم، بها وأكتسب الكبار، بها
يقول: معاوية فأنشأ دونه! أو هللا! سبحان قالت: طالب؟ أبي بن عيل محلَّ عندك أحلُّ

ِل��ْل��ِح��ْل��ِم ��ُل يُ��َؤمَّ بَ��ْع��ِدي الَّ��ِذي ذَا َف��َم��ْن َع��َل��يْ��ُك��ُم ِم��نِّ��ي ِب��اْل��ِح��ْل��ِم أَُع��ْد َل��ْم إِذَا
��ْل��ِم ِب��ال��سَّ اْل��َع��َداَوِة َح��ْرِب َع��َل��ى َج��َزاِك َم��اِج��ٍد ِف��ْع��َل َواذُْك��ِري َه��ِن��ي��ئً��ا ُخ��ِذي��َه��ا

شيئًا! منها أعطاك ما حيٍّا عيل كان لو وهللا أما قال: ثم
املسلمني!8 مال من واحدة َوبَرة وال وهللا، ال قالت:

فروض: ثالثة تحتمل وهي العربي، األدب يف كثرية نظائر الثالثة املواقف ولهذه (١٠)
عيل، حب يف التصوف عىل صحيح شاهد عندئٍذ وهي صحيحة، تكون أن الفرضاألول:
إذا سيما وال باإلخالص، عامرة قلوب من إال يكون ال الصورة هذه بمثل للميت والوفاء
الغلبة لعدوه وتمت نارصوه، وانهزم السياسة ميدان يف انهزم امليت ذلك أن تذكرنا

والطول. بالحول فاستأثر
حب يف أهوائهم من صورة عندئٍذ وهي العلويني، وضع من تكون أن والفرضالثاني:

البيت. أهل
آل تزكية وضعها من الغرض ويكون األمويني، وضع من تكون أن والفرضالثالث:
بعض وفاء من مفروًضا كان ملا صورة أيًضا فهي األحالم، برجاحة ووصفهم حرب
بعض ففي الحاالت؛ جميع يف قبوله يمكن ال األخري والفرض البيت، ألهل الناس
الجاهلية يف بمخازيهم وتذكريٌ والفسوق، بالبغي ورمٌي حرب، آلل قذٌف املواقف
فعنده حلم مهما معاوية ألن الثاني؛ الفرض غري يُقبَل ال الحال هذه ويف واإلسالم،

املعقول. الحد عند الخطاب سفه تقف بأن كفيلة وهي امللك، هيبة
طالب، أبي بن عيل مدح يف املأمون الخليفة الرواة به أنطق ما املواقف هذه ويشبه (١١)
حال، أي عىل داللته له الصنع وهذا هاشمية، بأيٍد مصنوع ذلك أن عندنا الظن وأغلب
فهم روحية، حماسة إىل انقلبت ثم سياسية، حماسة البداية يف كانت الشيعة فحماسة

العميق. التصوف غمرها بقلوب البيت أهل مدح يف ويعيدون يُبِدئُون
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عن الدفاع يف أعمارهم قضوا شعراء فهناك يشء، كل ليست املواقف هذه أن عىل (١٢)
الوجدان، صدق من نصيبهم عىل يدل ما واملكاره املحن من ذلك يف ولقوا البيت، أهل
الفن، هذا عىل حياتهم يقفوا لم شعراء وهناك الطفيل، وأبي ودعبل، الكميت، أمثال:
ومهيار، الريض، الرشيف أمثال: اليقني، بصدق موصولة مواقف فيه لهم كانت ولكن

الكتاب. هذا يف مكان لهؤالء وسيكون
الفاطمية، الدولة شعراء وهم البيت، أهل مدح يف القول أطالوا شعراء وهناك (١٣)
يف عظيًما ُملًكا أقاموا كانوا الفاطميني ألن النفع؛ بروح مشوب ِصْدُقهم هؤالء ولكن

الشعراء. من مدحوهم من عواطف يف لتشكيكنا كاٍف وانتصارهم واملغرب، مرص
من بعيد أنه معناه ولكن ال، الصدق، من يخلو املنترص مدح أن ذلك معنى وليس
شاعر صف يف األندليس هانئ ابن مثل يقف أن وهيهات النفع، بحب متهم ألنه التصوف

الكميت! مثل
تجري واملنافع الفواطم، بقوة محميون وهم البيت أهل يمدحون هانئ ابن أمثال إن
والدنيا البيت أهل يمدحون فكانوا والكميت الطفيل أبي أمثال أما جانب، كل من حولهم
اليائس من والوفاء يائسون، أوفياء فهم مفقود، قلوبهم يف واألنس مظلمة، حولهم من

عظيم. ُخلُق
الذين الشعراء من كثري إغفال عن ُسِئلنا إذا الجواب عن يغنينا ما الحقيقة هذه ويف
يف إال إليها يُحتاج ال والشجاعة الشجاعة، هي التصوف عالمة إن البيت، أهل مدحوا

اليقني. وصدق العهد حفظ عىل دليل عندئٍذ وهي الخوف، مواطن
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األسدي زيد الُكَميتبن

إخوانياته – بشعره والنقاد الرواة اهتمام – الشعرية بدايته – وطفولته مولده
البيت ألهل حبه – الجاهلية وأحوال واألشعار باألنساب ومعرفته أهاجيه – ووفاؤه

أمية. بني مدح عن اعتذاره –

∗∗∗

يُعيِّنون ال له ترجموا َمن وبعض للهجرة، ستني سنة بالكوفة زيد بن الُكَميت ولد (١)
تقييد يف العرب أساليب تأمل وعند الحسني، مقتل أيام ُولد يقولون: وإنما مولده، سنة
الليلة يف ولد ربيعة أبي بن عمر إن يقولون فهم ذلك، يف ظريًفا ملحًظا لهم نجد املواليد
خري فأي فيقولوا: النكتة، بهذه بوا يعقِّ أن لهم ليصح الخطاب بن عمر فيها مات التي
مثال فكان ولد الذي عمر أما الوقار، مثال كان مات الذي عمر ألن ُوضع! رش وأي ُرِفع،
الدنيا إىل جاء أنه إىل ليشريوا الحسني، مقتل أيام يف ولد الكميت إن قالوا وكذلك الطيش،
بالعالم أحدقت التي األحزان سيشفي الهاشميات بقصائده وأنه العلوية، األحزان أيام يف

الوجود. إىل جاء يوم اإلسالمي
ولعل بال، ذو يشء عنها يُعرف فلم والخمول، النباهة بني الكميت طفولة مرت (٢)
عىل صبي وهو وقف أنه حدثوا فقد الفرزدق، مع له وقع ما ذكائه إىل النظر لفت ما أول
والخيالء، الزهو وأخذه الكميت، استماع حسُن الفرزدق فراع أشعاره، ينشد وهو الفرزدق
الكميت: فأجاب بني؟ يا شعري أعجبك هل وقال: الصبي، عىل أقبل إنشاده من فرغ فلما
منه الُعجُب وأخذ الفرزدق، فانتىش قبل! من بمثله أشعر لم طربًا لشعرك طربت لقد
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فال أبي أما الكميت: فقال أبوك؟ أني ك أيرسُّ املفتون: نشوة يف للصبي وقال مأخذ، كل
مثلها. بي مر ما وقال: الفرزدق، فحرض أمي! تكون أن يرسني ولكن بدًال، به أريد

الطفل لذلك تجعل بأن كفيلة كانت الفرزدق منزلة يف شاعر مع النادرة وهذه
الناس. بني شهرة

يجعلوه أن يريدون ال فهم األعاجيب؛ من الكميت يجعلوا أن إال الرواة ويأبى (٣)
الرفيع، الشعر منازل إىل فيسمو يتسامى ثم عادية، بداية يبدأ الشعراء، كسائر شاعًرا
قال وأنه قومه، رئيس كان عمه أن ويذكرون واحدة، دفعة نبغ أنه يزعمون وإنما
تقول أو منه أخرجك ال وقال: املاء، فأدخله أخذه ثم الشعر؟ تقول ال لَم كميت يا يوًما:

متمثًال: فأنشد قنربة، به فمرت الشعر،

َواْص��ِف��ِري َف��ِب��ي��ِض��ي اْل��َج��وُّ َل��ِك َخ��َال ِب��َم��ْع��َم��ٍر ُق��نْ��بُ��َرٍة ِم��ْن َل��ِك يَ��ا
��ِري تُ��نَ��قِّ أَْن ِش��ئْ��ِت َم��ا ��ِري َونَ��قِّ

أقول أو أخرج ال الكميت: فقال فاخرج! شعًرا قلت قد ورحمه: عمه له فقال
عمه عىل غدا ثم شعره، أول وهي املشهورة، قصيدته عمل حتى رام فما لنفيس!

فأنشد: له فجمعهم ليسمعوا، العشرية يل اجمع فقال:

يَ��ْل��َع��ُب1 ��ْوِق ال��شَّ َوذُو ِم��نِّ��ي َل��ِع��بً��ا َوَال أَْط��َرُب اْل��ِب��ي��ِض إَِل��ى َش��ْوًق��ا َوَم��ا َط��ِربْ��ُت

القوة من فيها ألن شعره؛ أول القصيدة هذه تكون أن بمعقول ليس أنه وسنرى
يال. الصِّ منه طال فحل شاعر رصخة هي وإنما شعرية، بداية ليست بأنها يقطع ما

وأصبح ضجيًجا، الدنيا مألت شاعريته أن ونذكر وصباه، الكميت طفولة نرتك (٤)
يف السمه الهمذاني الزمان بديع عرض فقد األمثال، مرضب عرصه وبعد عرصه يف

فقال: واألدب الذهب رسالة

شعر من بيت، ومائتي ألًفا فأنشدت الزيت، من يشء إىل البيت، يف واحتيج
يغِن. فلم الكميت،

ص١٣. املغني، شواهد رشح 1
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الفحول بالشعراء إال نفسه يشغل ال األعرابي ابن وكان بدرسه، األعرابي ابن وُعِني
عندهم الجاهليون وكان الجاهلية، األساليب إىل بِعرق يمتُّون أو األنساب، يعرفون الذين

البيان. أئمة
يغفلون من به يذكِّر كان بل فحسب، الكميت شعر بدرس األعرابي ابن يُْعَن ولم

الشعراء.2 معاني من عرفوا ما عليه يعرضون حني عنه
فقال الكميت، إليه أرسع الكوفة قدم ملا فإنه الشاعرية، بقوة الفرزدق له شهد وقد
البيت: أهل يف قوله فأنشده هاته، قال: فراس، أبا يا مني فاسمعه شيئًا قلت قد إني له:

يَ��ْل��َع��ُب ��ْوِق ال��شَّ َوذُو ِم��نِّ��ي َل��ِع��بً��ا َوَال أَْط��َرُب اْل��ِب��ي��ِض إَِل��ى َش��ْوًق��ا َوَم��ا َط��ِربْ��ُت
��ُب ُم��َخ��ضَّ بَ��نَ��اٌن يَ��تَ��َط��رَّبْ��ِن��ي َوَل��ْم َم��نْ��ِزٍل َرْس��ُم َوَال َداٌر تُ��ْل��ِه��ِن��ي َوَل��ْم
أَْع��َض��ُب َم��رَّ أَْم اْل��َق��ْرِن َس��ِل��ي��ُم أََم��رَّ َع��ِش��يَّ��ًة اْل��بَ��اِرَح��اُت ��اِن��َح��اُت ال��سَّ َوَال
يُ��ْط��َل��ُب َواْل��َخ��يْ��ُر َح��وَّاءَ بَ��ِن��ي َوَخ��يْ��ِر َوال��نُّ��َه��ى اْل��َف��َض��اِئ��ِل أَْه��ِل إَِل��ى َوَل��ِك��ْن
أَتَ��َق��رَُّب نَ��اَل��ِن��ي ِف��ي��َم��ا ال��ل��ِه إَِل��ى ِب��ُح��بِّ��ِه��ْم الَّ��ِذي��َن اْل��ِب��ي��ِض ال��نَّ��َف��ِر إَِل��ى
َوأَْغ��َض��ُب ِم��َراًرا أَْرَض��ى َوَل��ُه��ْم ِب��ِه��ْم َف��ِإنَّ��ِن��ي ال��نَّ��ِب��يِّ َرْه��ِط َه��اِش��ٍم بَ��ِن��ي
َوَم��ْرَح��ُب أَْه��ٌل ِع��ْط��َف��اُه َك��نَ��ٍف إَِل��ى ٍة َم��َودَّ َج��نَ��اَح��ْي ِم��نِّ��ي َل��ُه��ْم َخ��َف��ْض��ُت
َوأُْق��َص��ُب أُذَمُّ أَنِّ��ي َع��َل��ى ِم��َج��نٍّ��ا َوَه��ُؤَال َه��ُؤَالَك ِم��ْن َل��ُه��ْم َوُك��نْ��ُت
َوأَُؤنَّ��ُب ِف��ي��ِه��ُم��و َألُوذَى َوإِنِّ��ي أَْه��َل��َه��ا ِب��اْل��َع��َداَوِة َوأَْرِم��ي َوأُْرَم��ى

نطرب، فال نحن فأما قبلك، أحد إليه طرب ما يشء إىل طربت قد الفرزدق: له فقال
أَِذْع أخي ابن يا له: قال ثم إليه، الطرب أنت تركت ما إىل إال قبلنا كان من طرب وال

بقي.3 من وأشعر مىض من أشعر وهللا فأنت أَِذْع، ثُمَّ
الحق أصحاب الشعراء يرى من املتقدمني من كان فقد قيمة؛ لها الفرزدق وشهادة
الشعراء. لها يتعرض التي باملآزق وأبرص الكالم، بعيون أعرف ألنهم الشعر نقد يف األوَّل

ص١٢٣. ج١، األدباء، معجم انظر 2
ص٢٠٧. ج٥، األغاني، مهذب 3
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وإن الرواة، بها يعرفه عليه عنوانًا ديباجته صارت أن الكميت شاعرية من وبلغ
له: يقال وكان هللا، عبد بن خالد اتهم هشاًما أن ثوا حدَّ فقد شعره، إىل اسمه يُقَرن لم
فُقرئت هشام عىل بها فُدِخل شعر، فيها رقعة يوًما هشام بباب فُوِجَد خلعك» يريد «إنه

وهي: عليه،

اْق��ِت��بَ��اَل��َه��ا أَْخ��َش��ى اْل��َح��ْرِب ِل��َق��ْدِر أَثَ��اٍف َوتَ��َق��ابَ��َل��ْت ِع��نْ��َدنَ��ا بَ��ْرٌق تَ��أَلَّ��َق
ِج��َع��اَل��َه��ا ِق��ْدٍر ُدوَن َواْج��َع��ْل ��يْ��َك ِل��َك��فَّ ُم��ِق��رٌَّة َوْه��َي اْل��َح��ْرِب ِق��ْدَر َف��ُدونَ��َك
تَ��نَ��اَل��َه��ا أَالَّ َق��بْ��َل ِب��ِرْس��ٍل َف��نَ��ْل��َه��ا ُه َح��دَّ اْألَْم��ُر يَ��بْ��لُ��َغ أَْو تَ��نْ��تَ��ِه��ي َوَل��ْن
َح��اَل��َه��ا4 َح��اِل��َك نَ��ْح��َو َه��رَّْت ِب��ُس��وَراءَ الَّ��ِت��ي ِم��َن َج��ِش��ْم��َت َم��ا ِم��نْ��َه��ا َف��تَ��ْج��َش��َم
انْ��ِح��َالَل��َه��ا تَ��َخ��اُف َال َح��ْزٍم ِب��ُع��ْق��َدِة تَ��َف��اُق��ٍم َق��بْ��َل ال��نَّ��اِس أُُم��وَر تَ��َالَف
اْح��ِت��يَ��اَل��َه��ا َق��لَّ��ُدوَك إِالَّ اْألَْم��ِر ِم��َن ِل��ِح��ي��َل��ٍة يَ��ْوًم��ا اْألَْق��َواُم أَبْ��َرَم َف��َم��ا
ُس��َؤاَل��َه��ا يُ��ِري��ُد َال َم��ْن تَ��بُ��ْح َل��ْم َوإِْن ِب��ِس��رَِّه��ا اْل��َع��َواُن اْل��َح��ْرُب تُ��ْخ��ِب��ُر َوَق��ْد

فقرئت باألبيات فأمر فُجِمعوا الرواة، من بحرضته َمن له يُجَمع أن هشام فأمر
األبيات؟ هذه تُشِبه َمن شعَر فقال: عليهم

الكميت. كالم أنه ساعتهم من جميًعا فأجمعوا
هللا.5 عبد بن بخالد ينذرني الكميت هذا نعم! هشام: فقال

عن النظر بغض الشخصية قوة مظاهر من مظهر صاحبه عىل األسلوب وداللة
والشعراء. الكتاب آلثار الذاتية القيمة

كيف له: فقيل شاعًرا، الكميت كان ما ويقول: الكميت، عىل يتحامل بشار وكان
يقول: الذي وهو

اْل��َخ��ْط��ِب ِم��َن َخ��ْط��بً��ا َالَق��يْ��ُت َل��َق��ْد َل��َع��ْم��ِري يَ��ُس��بُّ��ِن��ي َح��يٍّ ِن��ْص��ِف ِم��ْن اْم��ِرٍئ أَِن��ْص��ُف
َك��ْل��ِب َع��َل��ى َج��َوابً��ا أَْرُدْد َل��ْم َوأَنِّ��َي يَ��ُس��بُّ��ِن��ي َك��ْل��بً��ا أَنَّ ِل��َك��ْل��ٍب َه��ِن��ي��ئً��ا

سخيف.6 بجواب وأجاب بشار، فبُهت

بالجزيرة. موضع السني: بضم سوراء 4

ص٢٠٦. ج٥، األغاني، مهذب 5

ص٢٢٥. ج٣، األغاني، انظر 6
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بعًضا بعضهم يجازي قد الشعراء فإن بيشء، ليس الكميت عىل بشار وتحاُمل
أشياعه يغيظ أن يف رغبته الكميت عىل بشار حقد أسباب من يكون وقد الجزاء، أسوأ
فتح ما قال: الذي الجاحظ شهادة بجانب بشار تحامل قيمة وما والنقاد، الرواة من

بقوله: الكميت إال الِحَجاَج للشيعة

َوأَْوَج��ُب أََح��قُّ اْل��ُق��ْربَ��ى ذَِوي َف��ِإنَّ ِس��َواُه��ُم ِل��َح��يٍّ تَ��ْص��لُ��ْح َل��ْم ِه��َي َف��ِإْن
َوأَْرَح��ُب7 بَ��ِج��ي��ٌل ِف��ي��ِه َش��ِرَك��ْت َل��َق��ْد تُ��َراثُ��ُه َوَل��ْوَال يُ��وَرْث َل��ْم يَ��ُق��ولُ��وَن

اإلسالمية. األحزاب يف العقلية الحركات بتطور الناس أعلم من الجاحظ وكان
وفاطمة الكميت، بنت َريَّا التقت يوم وقع ما الوفاء معاني إىل الشهادات أقرب ومن
أبان بنت فدفعت تعارفتا، حتى فتساءلتا تان، حاجَّ وهما بمكة، الوليد بن أبَان بنت
خريًا هللا جزاكم الكميت: بنت لها فقالت عليها، كانا ذهب خلخايل الكميت بنت إىل
فجزاكم أنتم بل أبان: بنت لها فقالت حديثًا. وال قديًما بنا برَّكم ترتكون فما أبان! آل يا
وال أبًدا يبقى ما والرشف املجد من وأعطيتمونا ويفنى، يبيد ما أعطيناكم فإنا خريًا، هللا

العقب.8 بقية ويرفع الذكر، ميت فيُحيي املحافل، يف الناس يتناشده يبيد،
الوليد. بن أبان مدح أجاد الكميت وكان

العالم، يف ليست فضيلة فينا ويقولون: مفاخرهم، من الكميت يعدُّون أسد بنو وكان
أنشدني: له فقال النوم، ملسو هيلع هللا ىلصيف النبي رأى ألنه الكميت؛ وراثة بركة وفيه إال منا منزل ليس

أَْط��َرُب اْل��ِب��ي��ِض إَِل��ى َش��ْوًق��ا َوَم��ا َط��ِربْ��ُت

قومك!9 وبورك بوركت له: فقال فأنشده
يقولون: بالكوفة الناس أدركت فقال: أبيه عن الضبي عكرمة أبو وحدَّث

بهاشمي. فليس أطرب» الِبيض إىل شوًقا وما «طربت يرِو: لم من

ص١٤. املغني، شواهد رشح 7

ص٢١٠. ج٥، األغاني، مهذب 8

ص١٣. املغني، شواهد رشح 9
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بأموي. فليس املهجورا» إِْلفه القلب «ذكر يرِو: لم ومن
بمهلَّبي. فليس باألبرق» منازًال عرفت «هالَّ يرِو: لم ومن

بثقفي.10 فليس الحثيث» الشوق وهاجك «طربت يرِو: لم ومن
رأيه األغاني صاحب أثبت وقد الشعراء، عىل الحكم يف رأيه يوزن كله هذا إىل وكان

الصلت.11 أبي بن أمية شعر يف
فأحسنت، هاشم بني يف قلت إنك له: قيل فقد باإلجادة، مفتونًا نفسه هو وكان

أحسن.12 أن أحببت قلت إذا إني فأجاب: أفضل. أمية بني يف وقلت
ُكثريِّ مع سلكه الذي املفضل ذلك كره وإن مرة، غري بشعره النحاة استشهد وقد

واآلخرين.14 األولني أشعر الهرَّاء معاذ يراه كان حني عىل اح13 والطِِّرمَّ الرُّمة وذي
نذكر فإنا الحديث العرص يف منزلته أين سألتم فإن القدماء، عند الكميت منزلة تلك
إحياء إىل املسترشقون سبق وقد العلمية، املعاهد يف األدب أساتذة به يهتم من آخر أنه
وتصحيحات مقدمة أحدهم لها وكتب ١٩٠٤م، سنة ليدن يف هاشمياته فطبعوا شعره

األملانية.15 باللغة
الوجهة من فكان وامليول، األهواء من طائفة بني موزَّعة الكميت حياة كانت (٥)
وقد العقل، أساس عىل يصطفي من فيصطفي اإلخوان، حقوق يعرف رجًال النفسية
تفاوت عىل اثنني بني يكن لم املودة من اح الطِّرمَّ وبني بينه كان ما أن معارصوه الحظ
فقال: األهواء؟ سائر اختالف مع االتفاق هذا اتفقتما فيم له: فقيل والعصبية املذهب

العامة.16 بغض عىل اتفقنا

ص١٤. املغني، شواهد 10

ص١٢٢. ج٤، األغاني، 11
ص٢٠٩. ج٥، األغاني، مهذب 12

ص١٤. املغني، شواهد رشح 13

ص٢١٠. ج٥، األغاني، مهذب 14

املرصية. الكتب بدار األدب فهرس يف الهاشميات انظر 15
ص٢٠٣. ج٥، األغاني، مهذب 16
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يدرك ال ُخلُقية لفتة وتلك الرجلني، بني تجمع كانت العقل قرابة أن هذا ومعنى
عيون من اإلخوان باب يف شعره برواية قتيبة ابن اهتم هذا أجل ومن األقلون، إال قيمتها

األبيات: هذه بالتشاكل املودة باب يف له فروى األخبار،

يَ��ْق��ُرُب ِة اْل��َم��َودَّ ذُو َع��نْ��ُه َص��دَّ إِذَا الَّ��ِذي َوَال ِن��يءِ ال��دَّ ِب��ال��نِّ��ْك��ِس أَنَ��ا َوَم��ا
َم��ذَْه��ُب َع��نْ��ُه َف��ِل��ي َع��نِّ��ي َم��ذَْه��ٌب َل��ُه يَ��ُك��ْن َوإِْن ُدْم��ُت َداَم إِْن َوَل��ِك��نَّ��ُه
ُم��تْ��َع��ُب َوْه��َو أَتَ��ى ُودٌّ َال ال��نَّ��ْف��ُس ِب��ِه تَ��َط��وََّع��ْت ُودٌّ اْل��ُودِّ َخ��يْ��َر إِنَّ أََال

اإلخوان: رشار باب يف له وروى

أَْغ��َض��ِب ��يْ��ُم ال��ضَّ ِب��ِه يَ��ْع��ِدْل َوإِْن أَذَاِت��ي َويَ��ْج��تَ��ِدي ُدَع��اِئ��ي اْل��َم��ْوَل��ى يَ��ْخ��ذُُل َوَق��ْد
ِب��ال��تَّ��َج��نُّ��ِب َف��أَْس��تَ��بْ��ِق��ي��ِه��ُم��و نُ��وِّ ال��دُّ َم��َالَل��َة ��ِدي��ِق ال��صَّ بَ��ْع��ِض م��ْن َف��أُونِ��ُس

بقصيدته: الصلت بن الحكم مدح يوم له وقع ما نفسه يف األخوَّة بصدق ويتصل

ال��ح��ث��ي��ث ال��ش��وق وه��اج��ك ط��رب��ت

بن بأبان دعا ثم الجائزة، ليعطيه بخازنه الحكم دعا إنشاده من فرغ ملا فإنه
فرآه الكميت فالتفت املال، من عليه بما فطالبه بالحديد، مكبَّل وهو عليه فأُدخل الوليد

ألبان. جائزتي اجعل األمري! هللا أصلح فقال: الحكم، عىل وأقبل عيناه، فدمعت
وساءه مًعا وأبان الكميت يكره وكان باملجلس، الشيباني يزيد بن حوشب وكان
بجيلة؟ عبد يف أسد بني حمار ع أتُشفِّ األمري! هللا أصلح فقال: ألبان، الكميت يشفع أن

نكحنا وال قتلوا، حتى آبائنا عن فررنا ما فوهللا ذاك قلت لنئ الكميت: له فقال
فقتل الحروب، بعض يف أبيه عن فرَّ حوشبًا إن يقال وكان … ماتوا أن بعد آبائنا حالئل

هو. ونجا أبوه
الشاعر: يقول وفيه

َح��ْوَش��ُب17 اْألَِس��نَّ��ِة َوْق��َع َرأَى ��ا َل��مَّ َش��يْ��َخ��ُه َوأَْس��َل��َم ُح��َش��اَش��تَ��ُه ��ى نَ��جَّ

ص٢٠٩. ج٥، األغاني، مهذب 17
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الشعراء، من فريًقا هاجى وقد العداوة، ُمرَّ كان املودة عذب الكميت كان وكما (٦)
البيتني: بهذين الكلبي له عرَّض األمراء، لبعض هجائه بسبب للحبس وتعرض

ال��نَّ��اِر ِم��َن ��اِن��ي نَ��جَّ َربِّ��َي َوأَنَّ أََس��ٍد بَ��ِن��ي ِم��ْن ��ي أُمِّ أَنَّ َس��رَّنِ��ي َم��ا
ِدي��نَ��اِر أَْل��َف يَ��ْوٍم ُك��لَّ ِل��ي َوأَنَّ بَ��نَ��اِت��ِه��ُم ِم��ْن َزوَُّج��ونِ��ي َوأَنَّ��ُه��ْم

الكميت: فأجاب

ِب��ال��نَّ��اِر َك��ْل��ُب يَ��ا َف��اْح��تَ��ِرْق َم��ْع��ُروَف��ٌة أََس��ٍد بَ��ِن��ي ِم��ْن أُمٌّ َل��َك َم��ا َك��ْل��ُب يَ��ا
َواْل��َع��اِر18 اْل��ِخ��ْزِي ِق��نَ��اَع َق��نَّ��ُع��وَك َق��ْد ِب��ِه��ْم َش��ِن��ئْ��َت َق��ْوٍم ِم��ْن ��َك أُمَّ َل��ِك��نَّ

يف أخطر يشء ال فإنه األنساب، علم يف التفوق عىل بالهجاء غرامه وحمله
كان الكميت أن ويظهر السباب، نار تضطرم حني املثالب قديم معرفة من الخصومات
عرف «ما قال: النساب عبدة ابن أن ياقوت نقل فقد النسابني، من األولني عىل ى عفَّ
كثريًا، علًما بها فأظهر النزاريات الكميت قال حتى حقيقٍة عىل العرب أنساب النُّساب

وأيامها.»19 بالعرب منه أعلم أحًدا رأيت فما شعره يف نظرت ولقد
أشعار فتذاكرا الكوفة مسجد يف اجتمعا الراوية وحماًدا الكميت أن األغاني ويف
بأيام مني أعلم أنك أتظن الكميت: فقال ونازعه، يشء يف حماد فخالفه وأيامها، العرب
ِلَكم قال: ثم الكميت فغضب اليقني! وهللا هذا الظن؟ إال هو ما قال: وأشعارها؟ العرب
بن فالن اسمه أعمى أو أعور شاعر ولَِكم تروي؟ فالن بن عمرو له يقال بصري شاعر
صنف من رجًال رجًال يذكر الكميت فجعل مقنع، غري قوًال حماد فقال تروي؟ عمرو
ضجر حتى جزءًا جزءًا شعره من أنشده ال، قال فإذا يعرفه؟ هل حماًدا ويسأل صنف،
يزيد قول عن فسأََل الشعر، من يشء عن سائلك فإني الكميت: له قال ثم السامعون،

الخطمي: طعمة بن

اْل��ُم��ْع��تَ��َرْك َش��ْط��َر اْل��َم��ْق��َل��َة َق��ذَْف��َك َوْرَط��ٍة ِف��ي أَْص��َح��ابَ��ُه��ْم َط��َرُح��وا

ص٢١١. ج٥، األغاني، مهذب 18

ص٤١٠. ج١، األدباء، معجم 19
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اآلخر: قول عن فسأله تفسريه، حماد يعلم فلم

ال��رََّه��اِدنَ��ا تَ��ِص��ي��ُد ِوْل��َدانً��ا تَ��ْدِري��َن َك��أَنَّ��َم��ا َح��تَّ��ى ِب��اْل��َق��ْوِل تَ��ْدِري��نَ��نَ��ا

يأِت ولم حماد فجاء األخرى، الجمعة إىل لتك أجَّ الكميت: له فقال حماد، فأُفِحم
املقل نوى من نواة أو حصاة املقلة: فقال: له، يفرسهما أن الكميت وسأل بتفسريهما،
فيكون يغمرها، حتى املاء عليها ويصب اإلناء يف وتوضع سافروا، إذا معهم القوم يحملها
فيه يختصمون الذي املوضع واملعرتك: النصيب، والشطر: املاء، بها يقتسمون عالمة ذلك
فرميننا، ختلننا أي النساء؛ يعني «تدريننا» وقوله: الرشب، عند هناك فيلقونها املاء، يف

كالعصافري.20 بمكة طري والرهادن:
أخبار فعرف مىض بل وأشعارها، العرب أنساب عند بعلمه الكميت يقف ولم
البادية له تصفان فكانتا العهد، ذلك أدركتا جدتان له وكانت الجاهلية، يف الناس
عليهما عرضه خرب أو شعر يف شكَّ فإذا الجاهلية، يف الناس بأخبار وتخربانه وأمورها،
تنبه وقد معاينة، علم ال سماع علم أكثره يف بالبادية علمه كان هنا ومن عنه، فتخربانه

قصيدته. بها عارض التي بائيته أنشده حني الرمة ذو ذلك إىل

ي��ن��س��ك��ب ال��م��اء م��ن��ه��ا ع��ي��ن��ك ب��ال م��ا

أخطأت، وال أصبت لك يقول أن إنسان يقدر ما قوًال لتقول إنك «ويحك! له: فقال
منه.» قريبًا تقع بل منه، بعيًدا تقع وال به، تجيء فال اليشء تصف أنك وذلك

وأنا بعينك، رأيته شيئًا تصف ألنك فقال: ال. قال: ذلك؟ ِلَم أََوتدري الكميت: فقال
كالوصف.21 املعاينة وليست يل ُوِصَف شيئًا أصف

أقىصالجهد، فيه بلغ استعداًدا الشعرية للثقافة استعد الكميت أن عىل يدلنا كله وهذا
البيت: هذا يف نرى ما نحو عىل القبائل، بني وقع ملا التلميح مجرى يجري شعره من وكثري

ِغ��َف��اًرا22 تَ��ْه��ُج��و أَْس��َل��َم أََراِج��ي��ُز َغ��ْل��ِي��َه��ا ِم��ْن اْل��ُغ��َط��اِم��َط َك��أَنَّ

و٢١٣. ص٢١٢ ج٥، األغاني، مهذب 20

ص٢١٤. ج٥، األغاني، مهذب 21

ج٣، األخبار، عيون انظر مهاجاة. بينهما كانت قبيلتان وغفار: وأسلم الغليان. صوت الغطامط: 22
ص٣٦٥.
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أن املغاالة من وليس البيت، ألهل حبه وهو الكميت، أمر من األهم إىل ننتقل (٧)
وهو العهد، لذلك الشعراء عواطف من ُعِرف ما أقوى كان وأهله للرسول حبه إن نقول
تنمحي فناءً حبه يف يفنى برجل ظنكم وما تمثيل، أصدق الروحانية يمثل هذا حبه يف
مدح كان أياٍم يف بيته وأهل الرسول بحب فيتغنى ويميض تكاد، أو سبيله، يف الدنيا
بنو كان وما والطَّْول، الَحْول وبيدهم أمية، بني لغضب الشاعر يعرِّض فيها الرسول
ترى كانت قبُل من أرشنا كما السياسة ولكنَّ الرسول، مدح يؤذيهم حتى بكافرين أمية
حق، بغري الخالفة انتهبوا بأنهم ح يرصِّ الكميت وكان للهاشميني، تزكية الرسول مدح يف

األقربون. أهله إال لها يصلح ال الرسول مرياث رأيه يف وهي
فيها يَرَهبهم ال اليأس من حاٍل يف كانوا الهاشميني أن عىل تدلنا التاريخ وشواهد
سيما وال الشعراء، من لهم تعصبوا من أقدار يف يزيد وهذا صديق، يرجوهم وال عدو،
مودتهم إىل يحن وكان الدمع، يثري توجًعا هاشم لبني يتوجع كان الكميت أن الحظنا إذا
أجمل رسيرته صدق عن تفصح نوادر معهم له وكانت التصوف، من أقباس هو حنينًا

املثال: هذا وإليك إفصاح،
أنشدك؟ أال فداك! ُجعلت له: فقال محمد، بن جعفر هللا عبد أبي عىل الكميت دخل
وبعث هات! فقال فيكم. إنها الكميت: فقال عظام! أيام إنها هللا: عبد أبو فقال

البيت: هذا عىل أتى حني البكاء وَكثُر فأنشده، فقرب أهله بعض إىل هللا عبد أبو

ُل أَوَّ اْل��َغ��يَّ َل��ُه أَْس��َدى آِخ��ًرا َف��يَ��ا َغ��يْ��ِرِه��ْم َق��ْوِس َع��ْن ال��رَّاُم��وَن ِب��ِه يُ��ِص��ي��ُب

وما أرسَّ وما ر، أخَّ وما قدَّم ما للكميت اغفر اللهم وقال: يديه، هللا عبد أبو فرفع
يرىض! حتى وأعطه أعلن،

العطاء، سني من الكميت قلب إىل أحب كانت الدعوة هذه أن عندنا املؤكد ومن
فقال وكسوة، دينار ألف فأعطاه هللا عبد أبي عىل يوًما دخل أنه ذلك عىل ودليلنا
ولكني يديه، يف هي من ألتيت الدنيا أردت ولو للدنيا، أحببتكم ما «وهللا الكميت: له
فال املال وأما لربكتها، أقبلها فأنا أجسامكم، أصابت التي الثياب فأما لآلخرة، أحببتكم

الثياب.23 وَقِبل املال، رد وكذلك أقبله»

ص٢١٣. ج٥، األغاني، مهذب راجع 23
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البيت! أهَل شاعرنا هذا فقالت: الحسني، بنت فاطمة عىل ودخل
بثالثني له أمرت ثم فرشبه، الكميت وسقت بيدها، فحركته سويق فيه بقدح وجيء

للدنيا.»24 أحبكم لم إني أقبلها، ال «وهللا وقال: عيناه، فهملت ومركب، ديناًرا
تكون وأين التصوف، يكون فأين وروحانية، تصوًفا الوالء هذا يكن لم فإن
إىل يتقرب بأنه ويعتقد الحق، طريق يف يسري بأنه يؤمن نفسه هو وكان الروحانية؟
من هرب أن بعد مختٍف وهو نومه، يف النبي رأى أنه ذلك وشاهُد البيت، أهل بحب هللا

خوفك؟ ِممَّ الرسول: له فقال السجن،
وأنشده: أمية، بني من هللا، رسول يا فقال:

��ُب أَتَ��َرقَّ َخ��اِئ��ًف��ا َوأَْغ��ُدو أَُروُح ��ٍد ُم��َح��مَّ آِل ُح��بِّ ِم��ْن تَ��َرنِ��ي أََل��ْم

واآلخرة. الدنيا يف نك أمَّ قد هللا فإن اظهر هللا: رسول له فقال
يعادونه الشعراء من خصومه وكان الكميت، صدق إىل املسلمني جماهري اطمأنت وقد
قصيدته يف الكميت ناقض ملا دعبًال أن حدثوا وقد الرسول، غضب من خوًفا وحذر هيبة يف

بسوء.25 الكميت ذكر عن فنهاه النوم يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى اليمن قبائل بها هجا التي
يجعلها وهو مقبوًال، رشًحا األحالم هذه يرشح قليل، علم وهو نعرفه، الذي والعلم
األرواح صلة يثبت أن اليوم بعد العلم استطاع فإذا يحلمون، من نيات عىل دليًال

الرسول. روح من القرب كل قريبًا كان الكميت أن يومئٍذ فسنعرف باألحياء،
أخلص لشاعر ذلك يتفق فكيف أمية، بني فيها مدح مواطن الكميت عن أُِثرت وقد (٨)
هاشم، بني أعراض ليقي أمية بني إىل أحيانًا ينتمي كان بأنه ونجيب البيت؟ أهل حب يف
أنت بني، «يا فأجاب: عدوَّه، الكلبيَّ يهاجي وهو أمية، ببني افتخر أن عىل ابنه المه فقد
ذكري، لرتك عليٍّا ذكرت فلو السالم، عليه عيلٍّ أعداء وهم أمية، بني إىل الكلبي انقطاع تعلم
ففخرت أمية، بني من ناًرصا له أجد وال له، عليٍّا عرَّضت قد فأكون هجائه، عىل وأقبل
وغلبته.»26 ا غمٍّ قتلتُُه ذكرهم عن أمسك وإن قتلوه، عيلَّ نقَضَها إْن وقلت أمية ببني عليه

ص٢١٤. ج٥، األغاني، مهذب 24

السايس. طبع ص٢٩، ج١٨، األغاني، 25
ص٢١٢. ج٥، األغاني، مهذب 26
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الكلبي. وأفحم عليه فغلب جوابه عن الكلبي أمسك قال: كما األمر وكان
القائل: أنت كميت، يا له: فقال عيل، بن محمد جعفر أبي عىل يوًما ودخل

َم��َص��اِي��ْر إَِل��ى َواْألُُم��وُر ـ��َة ـَّ أَُم��ي�� إَِل��ى ِص��ْرُت َواْآلَن

فضلكم.27 عرفت ولقد الدنيا، إال به أردت ما وهللا وال قلت، قد نعم! الكميت: فأجاب
يعرتف وإنما أمية بني مدح أنه ينكر ال فالشاعر النفس؛ أدب يف غاية الجواب وهذا

البيت. أهل بمدح أرادها فقد اآلخرة أما الدنيا، إال بذلك يُِرد لم بأنه
الخزائن مفاتيح وبأيديهم أمية، بني من بمسمع القول هذا قال أنه ولنتذكر
من الحرج املوقف ذلك يمنعه ولم والخوف، الرجاء بني منهم فهو السجون؛ ومقاليد
هجاء، قصيدة ذاته يف هو الترصيح وهذا الفانية، للدنيا إال يمدحهم لم بأنه الترصيح

االقرتاف؟ يهدم االعرتاف أن أحد ينكر وهل
أن صدقه شواهد من فسيبقى الشاعر، وجدان عىل دليل الشعر أن صح إن أنه عىل
قصائد إال األمويني يف أشعاره فليست أمية، بني يف شعره من أقوى الهاشميني يف شعره
يكون أن من أعز فهي الهاشميات قصائده أما العربية، اللغة يف وأمثال نظائر لها مديح

وأمثال. نظائر لها

ص٢١٠. ج٥، األغاني، مهذب 27
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الكميت هاشميات

السياسة يف املنهزمني تعلق – األخالق بكرم هاشم بني وصف يف الشاعر إلحاح
القصائد من الهاشميات – الهاشميني أخالق من صور – األعىل املثل بأهداب
النبوية املدائح من فرع البيت أهل مدح – الكميت عند التجديد مظاهر – الطوال
مظهر – القصيدتني هاتني من مالمح – والالمية البائية يف األمويني مقارعة –

البائية. يف التصوف

∗∗∗

وال بنفسه يشغلنا ال فالشاعر العقلية، الروح هي القصائد لهذه َخصيصة أول (١)
عجيب، بتصوف ذلك يسوق وهو اإلسالمية، األمة مصري يف بالتفكري يشغلنا وإنما بفنه،
وإنما وباألموال، بالجاه وأشياعهم الخلفاء عىل تعود للحكم والية عنده ليست فالخالفة

األخيار. املصطَفْون إال به يقوم ال للعدل ميزان هي
اطلعنا مما ويظهر األخالق. بكرم هاشم بني وصف يف يلح نراه ذلك أجل ومن
الخصال. وكرم الشمائل، لطف إىل الناس أقرب العهد ذلك يف كانوا الهاشميني أن عليه
من خواص من غالبًا يكون الرشيفة األخالق عىل الحرص أن يرينا االستقصاء من وقليل
امللكي فالحزب والغرب: الرشق يف شواهد ذلك عىل ولنا السياسية، امليادين يف ينهزمون
إىل أنصاره يميل مرص يف الوطني والحزب األخالق، عىل شديدة غرية يظهر فرنسا يف
فإن بالقوة، يتسلح أن يحب املرء فإن سهل؛ ذلك وتعليل اإلسالمية، الجمعيات مؤازرة

الجميل. بالخلق تسلح القوة أعوزته
معناه ولكن ال باألخالق، يتجرون السياسة ميادين يف املنهزمني أن هذا معنى وليس
هؤالء أكتاف وعىل ووجدانية روحية معاٍن إىل تتحول السياسة يف املنهزمني قوى أن
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هموم من خلصوا من صدور يف إال ترتعرع ال التي الصوفية، املبادئ تقوم املنهزمني
الروح. عالم عىل وأقبلوا السلطان،

الدولة تقوم أن يريد كان األعىل، املثل عن يدافع كان الكميت أن نفهم هنا ومن
وال رياء وال جور يشوبها ال التي املطلقة النزاهة أساس عىل أي الدين؛ أساس عىل
أن يكفي ال بأنه ذلك األمويني؛ ونرص الهاشميني هزم الذي هو األعىل املثل وهذا خداع،
تغمر أن األعىل املثل لنرصة يجب وإنما الحكام، جانب هو واحد جانب من النزاهة تقوم
، والغيُّ الرشد فيها الناس وعرفها عرفناها كما والدنيا املحكومني، صدور أيًضا النزاهة
دهاء يغني كما عيلٍّ، زهد فيه يغني ال امللك وقيام والعقوق. والرب والطمع، والقناعة
فيصورونها وهمية، حكومة املطلق العدل حكومة يتمثلون الحكماء رأينا ولهذا معاوية؛

والخيال! الحقيقة بني ما بُعد ويا وأحالم، أمانيُّ أنها عىل ُكتبهم يف
السلطان، دولة من أعز دولة األخالق أن يفهم أالَّ الكميت عند الضعف جوانب فمن
يمرحون الدنيا أهل رأى كلما منه ضاع ما يبكي أن املتني الخلق بصاحب يليق ال وأنه

والنعيم. الرتف ظالل يف
السيطرة بني الجمع يف األعىل املثل يرى فالرجل القوة، عني هو الضعف هذا ولكن
لغو املصلحني صيحات أن نتصور أن لجاز ذلك عىل نلومه أن لنا صح ولو والزهد،

وفضول.
تحكم العواقب ولكن الثرثرة، من نوًعا الحكماء كلمات يرون األغلب يف الدنيا وأهل
يستتبَّ لم أمية بني أمثال أن عىل املستضعفني، أولئك نصيب من كان الحق بأن دائًما
عرفوا ما بفضل الناس تماسك وإنما والخوف، الرجاء يبثون كيف عرفوا ألنهم امللك لهم
ال التي الجماهري أمام لوجه وجًها املسيطرون تُرك ولو والدين، الخلق من واصطنعوا
ال الذي الشعب فإن انهزام، أقبح النهزموا الخوف، غري يرهبها وال الرجاء، غري يميلها

رجاء. وال خوف يمسكه ال األخالق من ورث ما بفضل يتماسك
لنصح فهم قد ولو امللك، يقوم كيف يفهم لم الكميت أن الفكرة هذه وخالصة
أخالق وللمعاش املعاش، بخلق التخلق من األمويون اصطنع ما باصطناع الهاشميني
فعل كما واألعوان، األنصار يُخلق وكيف الثروة، تُجمع كيف يعرفون من يحسنها
بل الشامية، األقطار عىل الخطاب بن عمر واله يوم عبثًا ِسِنيه يقِض لم الذي معاوية
حني حربية ذخرية الشام لتكون واألعوان، األنصار خلق يف ودهاء جهد من يملك ما بذل

امللك. بناصية لألخذ الزحف إىل يدعو ما السياسة أفق يف يبدو
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لحظة شك أنه فلو الروحية، القوة أساس هي الكميت جانب من الغفلة هذه ولكن
ولو الطوال، القصائد بتلك عنهم نافح ملا األخالق من الهاشميون عليه ما صحة يف
العظمة تلك إىل وصل ملا الناس معاملة يف املداهنة إىل يحتاج امللك أن ذهنه إىل تطرق

الهاشميات. يف نظرنا كلما بوادرها تطالعنا التي النفسية
الدنيا ميدان يف النهزموا األمويني بأخالق التخلُّق حاولوا لو أنفسهم والهاشميون
يف ملا وفًقا ويرقُّ فيقسو الفطرة، وقفته حيث يقف أن الرجل وقوة الدين، وميدان

واللني. العنف عنارص من فطرته
فهو النفسية، الوجهة من الشاعر هذا أحكام يف السذاجة أثر ألبني هذا أقول (٢)
أهل بها يتحىل التي الرصيحة الشمائل عند يقف األخالق بكرم الهاشميني يمدح حني

فيقول: والنبل، الشهامة

اْألَنَ��اِم ُف��ُروِع َه��اِش��ٍم ِل��بَ��ِن��ي َوأُبْ��ِدي أُِج��نُّ الَّ��ِذي َه��َواَي بَ��ْل
اْألَْح��َك��اِم ُع��َرى ِف��ي اْل��َج��ْوِر ِم��َن ـ��َن َواْل��بَ��ِع��ي��ِدي��ـ نَ��ًدى ِم��ْن ِل��ْل��َق��ِري��ِب��ي��َن
اْإلِْس��َالِم َق��َواِع��ِد َوُم��ْرِس��ي ُس ال��نَّ��ا َ أَْخ��َط��أ َم��ا بَ��اَب َواْل��ُم��ِص��ي��ِب��ي��َن
ِب��ِض��َراِم َوُق��وَدُه ِض��َراٌم َل��فَّ إِْن اْل��َح��ْرِب ِف��ي اْل��ُك��َف��اِة َواْل��ُح��َم��اِة
اْألَيْ��تَ��اِم َح��َواِض��ِن َف��َم��أَْوى ُس ال��نَّ��ا أَْم��َح��َل إِْن الَّ��ِذي��َن َواْل��ُغ��يُ��وِث
تَ��َم��اِم أَْو ِب��ُم��ْج��َه��ٍض يَ��تْ��نً��ا َق َط��رَّ إِْن ِل��ْألَْم��ِر اْل��ُك��َف��اِة َواْل��ُوَالِة
ِب��اْألَوَْغ��اِم َواْل��ُم��ْدِرِك��ي��َن ـ��بَ��ِة ال��رِّي��ـ ِذي اءِ ِل��ل��دَّ ��َف��اِة ال��شُّ َواْألَُس��اِة
ِك��َراِم َص��اِدِق��ي��َن َوبَ��رِّي��َن ِس ال��نَّ��ا ِم��َن َط��يِّ��ِب��ي��َن ِل��َك��ِث��ي��ِري��َن
َف��َه��اِم ِل��َه��اٍم ِن��ْس��بَ��ٍة َواِس��ِط��ي ُج��ُدوٍد ِك��َراِم أَْوُج��ٍه َواِض��ِح��ي
َف��اْل��َق��ْم��َق��اِم1 اْل��َق��ْم��َق��اِم بَ��يْ��َن ِق��ِب ال��ثَّ��ا اْل��َح��َس��ِب ِم��َن َف��ال��ذَُّرى ِل��ل��ذَُّرى
اْل��ِع��َظ��اِم ِب��اْألُُم��وِر َط��بِّ��ب��َن ـ��َرِة ��ي��ـ ال��سِّ ِف��ي اْل��َع��ْدِل َك��اِم��ِل��ي اْل��َوْزِن َراِج��ِح��ي
أَبْ��َراِم2 َم��ا َغ��يْ��َر َم��َط��اِع��ي��َم ـ��َب َم��َواِه��ي��ـ ُم��تْ��ِل��ِف��ي��َن ُم��ْس��تَ��ِف��ي��ِدي��َن
اْل��َك��َالِم3 ِل��ُع��وِر أُْح��ِف��ُظ��وا َوإِْن ـ��َك َم��تَ��اِري��ـ ِل��ل��ذُُّح��وِل َوَم��َداِري��َك

السيد. هو ويُضم: بالفتح القمقام، 1
البخل. عالمة وذلك امليرس، يف القوم مع يدخل ال َمن وهو بالتحريك، برم جمع أبرام: 2

الفحش. كلمة وهي عوراء، جمع والعور: الثأر. وهو بالفتح، ذحل جمع الذحول: 3
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ال��لِّ��َط��اِم يَ��ْوَم ِل��لِّ��َط��اِم َوَال ـ��ِب ـْ ��غ�� ال��شَّ ِل��ْل��َم��نْ��ِط��ِق تُ��َح��لُّ ُح��بَ��اُه��ْم َال
اْل��ُه��َم��اِم نَ��ْح��َو اْل��ُه��َم��اُم َوَس��اَر ِب اْل��َح��ْر ِب��َس��نَ��ا أَْوَم��َض��ْت اْل��َح��ْرُب َوإِذَا
َواْآلَج��اِم اْل��َع��ِري��ِن ِخ��ي��ِس بَ��يْ��َن ال��لَّ��َواِت��ي َال اْل��َوَغ��ى ِف��ي اْألُْس��ُد َف��ُه��ُم
أَْف��َداِم4 َم��ا َغ��يْ��ُر َم��َق��اِوي��ُل ـ��ُل بَ��َه��اِل��ي��ـ َج��ْدٍب ُغ��يُ��وُث َح��ْرٍب أُْس��ُد
ِب��اْإلِْف��َح��اِم ُم��ْص��َم��تُ��وَن َوَال ـ��ُر َم��َك��اِث��ي��ـ ال��نَّ��ِديِّ ِف��ي َم��َه��اِذي��ُر َال
انْ��ِف��َص��اِم َال ُع��ًرى ِب��تَ��ْق��َواُه��ْم ـ��ِر اْألَْم��ـ ِث��َق��ِة ِم��ْن اْآلِخ��ذُوَن َوُه��ُم
َوَح��َراِم َق��َرارُه ِل��ِح��لٍّ َن ُم��ِق��رُّو ُم��ْح��ِرُم��وَن َوُم��ِح��لُّ��وَن

األرشاف، لخالئق الكميت فهم تمثل وهي ونبل، رشف كلها رصيحة أخالق وتلك
وال هذر، يف يكثرون ال فصحاء شجعان، كرام، بررة، رجال شعره يف البيت وأهل
إال يحرِّمون وال يُِحلُّون فال بالتقوى يعتصمون كله ذلك فوق وهم مفحمني، يصمتون

الحنيف. الدين بوحي
يرعون الذين كالساسة ليسوا ولكنهم ساسة، الرصيحة األخالق هذه مع وهم

األنعام: يرعون كما الناس

َك��ِه��َش��اِم أَْو بَ��ْع��ُد َك��ُس��َل��يْ��َم��اَن أَْو َك��َولِ��ي��ٍد أَْو اْل��َم��ِل��ي��ِك َك��َع��بْ��ِد َال
ال��ظَّ��َالِم5 ُج��نْ��َح ال��ثَّ��اِئ��َج��اِت ِف��ي ـ��ِة ـَّ ال��ثَّ��ل�� ذَِوي َك��َرأِْي ِف��ي��ِه��ُم َرأْيُ��ُه
ِب��اْل��ِب��َه��اِم َوَدْع��َدًع��ا نَ��ْع��ًق��ا ـ��ِة ـَّ اْل��ُم��خ�� ِل��ِذي َوانْ��ِت��َق��اءٌ ��وِف ال��صُّ ِذي َج��زُّ
ِذَم��اِم ذُو َوَال إِلٍّ ذُو َف��َال ـ��َي يَ��ْح��ـ َوإِْن َف��ِق��ي��ًدا يَ��ُم��ْت َال يَ��ُم��ْت َم��ْن

معاملة الرعية يعاملوا أن همهم كل أمية، بني يف رأيه تمثل األبيات وهذه
السمينات. ويأكلون الصوف، ذوات يجزون الضأن:

يرجع ألوانه كثرة عىل وهو الهاشميات، عنارص من أصيل عنرص أمية بني وهجاء
يف ساروا أنهم والثاني: حق، غري من الخالفة انتهبوا أمية بني أن األول: أصلني؛ إىل

واالعتساف. الجور سرية الناس

ورخاوة. ثقل يف الكالم عن العيي وهو بالفتح، فدم جمع أفدام: 4
منها. الكثري أو الغنم جماعة بالفتح: والثلة الغنم. صياح وهو بالضم، الثؤاج من ثائجة جمع الثائجات: 5
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فنقول: بالهاشميات التعريف إىل وننتقل هذا، ندع (٣)
األوىل: مطلع بائيتان، أربع: القصائد هذه أهم

يَ��ْل��َع��ُب ��ْوِق ال��شَّ َوذُو ِم��نِّ��ي َل��ِع��بً��ا َوَال أَْط��َرُب اْل��ِب��ي��ِض إَِل��ى َش��ْوًق��ا َوَم��ا َط��ِربْ��ُت

الثانية: ومطلع ،١٣٨ أبياتها وعدة

ِريَ��ُب َوَال َص��بْ��َوٌة َال َح��يْ��ُث ِم��ْن ال��طَّ��َرُب آبَ��َك أَيْ��َن َوِم��ْن أَنَّ��ى

ومطلعها: المية، والثالثة ،٦٧ أبياتها وعدة

ُم��ْق��ِب��ُل اْإلَِس��اءَِة بَ��ْع��َد ُم��ْدِب��ٌر َوَه��ْل ��ُل ُم��تَ��أَمِّ َرأِْي��ِه ِف��ي َع��ٍم َه��ْل أََال

ومطلعها: ميمية، والرابعة ،٨٩ أبياتها وعدة

أَْح��َالِم َوَال َص��بْ��َوٍة َم��ا َغ��يْ��َر ُم��ْس��تَ��َه��اِم ُم��تَ��يَّ��ٍم ِل��َق��ْل��ٍب َم��ْن

.١٠٢ أبياتها وعدة
القصيدة أن يعرف العربية اللغة يف الشعر عالج والذي طوال، قصائد إذن فهي
الوزن وحدة فإن وهواه، وخياله الشاعر بعقل تستبدُّ حني إال بيت املائة تجاوز ال
حول بالشاعر وتدور د، موحَّ غرار عىل الذهن طبع تفرض العربي الشعر يف والقافية
بيت مائة من قصيدة ينظم الذي األوروبي والشاعر األوضاع. متماثلة موسيقية أنغام
الوزن اختالف ألن العربي؛ الشاعر يفعل ما نحو عىل واحد جو يف نفسه تحوم ال
بها يظفر ال النفس راحة من فرًصا يعطي والسكسونية الالتينية األشعار يف والقافية
هي محتومة: بنتيجة هذا من ونخرج والقافية، الوزن وحدة يلتزم الذي العربي الشاعر
التهيؤ هو الفنون جميع يف التجويد وأساس االحتفال، كل بهاشمياته احتفل الكميت أن

الفنية. واملالمح الشعرية الصور إلنضاج واالستعداد
الالمية: ختام يف فيقول القصائد، هذه بخطر يشعر نفسه والكميت

اْل��ُم��َق��لِّ��ُل6 ِف��ي��َه��ا يَ��أُْل َل��ْم ُم��َق��لَّ��َل��ٌة إِنَّ��َه��ا أَْح��َم��َد يَ��اَل َف��ُدونَ��ُك��ُم��وَه��ا

الجهد. بلغ الشاعر ولكن ينبغي، ما أقل أنها والغرض املوجز. واملقلل: موجزة. مقللة: 6
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ُم��ْج��ِم��ُل َق��اَل َم��ا تَ��ْف��ِس��ي��ُر َغ��ٍد َغ��َداَة َق��ْولِ��َه��ا ِغ��بِّ ِف��ي َغ��رَّاءُ ُم��َه��ذَّبَ��ٌة
َويَ��ْرَح��ُل يَ��ِئ��نُّ ��ْن ِم��مَّ نَ��اِه��يً��ا َل��نَ��ا تُ��ِط��ْع َوَل��ْم اْل��َج��نَ��اِن َه��ْوِل َع��َل��ى أَتَ��تْ��ُك��ْم
َوَج��ْرَوُل اْل��ُق��ُروِح ذُو َوأَْوَدى ُزَه��يْ��ٌر ثَ��اِويً��ا ال��تُّ��ْرِب ِف��ي َك��اَن أَْن َض��رََّه��ا َوَم��ا

القصائد هذه قوة إىل الكميت اطمئنان عن بيان بأفصح يحدثنا الزهو وهذا
فيها كان أياٍم يف والحطيئة، القيس وامرئ زهري منزلة يف نفسه يضع وهو الطوال،

غبار. لهم يُشقُّ ال الذين السباقني من الشعراء أولئك
الجاهلية، السمات بعض من القصائد تلك يف ما إىل اإلشارة من لنا مندوحة وال (٤)
التي الشعرية البدع من الناقة وصف وكان مكان، املطوالت تلك يف له الناقة فوصف
يوحيها كان بدعة وهي اإلسالميني، الشعراء من فريق فيها وتابعهم الجاهليون أذاعها
كبار فيه التجويد إىل يتسابق فني موضوع إىل تحولت ولكنها واملعاش، الزمان ظرف

الجمال. من النوق يف ما بسبب الشعراء
األطالل بكاء يف زهده هو الكميت عند الشعري الفن يف التجديد مظاهر ومن (٥)
اللفتة، هذه نواس أبو وسينتهب البيت، أهل إىل الحنني عىل هواه وَقُرص والرسوم،
واألطالل، الرسوم بكاء يف زهد من أول هو نواس أبا إن — قالوا وقد — الناس وسيقول
أن الرجلني: بني والفرق الشعرية، البدعة هذه صاحب هو الكميت أن اآلن فلنعلم
نواس أبو أما الرسول، رهط البيت، أهل ليمدح الدوارس الدِّمن بكاء عن ينرصف الكميت

الرشاب. ومجالس الخمر وصف عىل ه همَّ ليقف الخالية الديار وصف عن فينرصف
من بقرابتهم إياهم مدحه يعلل وإنما لذواتهم، البيت أهل يمدح ال والكميت (٦)

الكربى: البائية يف كقوله الرسول،

أَتَ��َق��رَُّب نَ��اَل��ِن��ي ِف��ي��َم��ا ال��ل��ِه إَِل��ى ِب��ُح��بِّ��ِه��ْم الَّ��ِذي��َن اْل��ِب��ي��ِض ال��نَّ��َف��ِر إَِل��ى
َوأَْغ��َض��ُب ِم��َراًرا أَْرَض��ى َوَل��ُه��ْم ِب��ِه��ْم َف��ِإنَّ��ِن��ي ال��نَّ��ِب��يِّ َرْه��ِط َه��اِش��ٍم بَ��ِن��ي

امليمية: يف وقوله
اِم7 اْل��ُق��دَّ اْل��ُق��َداِم��ِس َف��ْرِع ِس��ِم اْل��َق��ا أَِب��ي اْل��َح��ِدي��ِث ��اِدِق ال��صَّ أُْس��َرُة

املقدم. القاف: بضم والقدام الرشيف. هو القدموس: ومثله بالضم، القدامس 7
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َواْإلَِم��اِم َم��أُْم��وُم��ُه��ْم ُط��رٍّا َدَم آ بَ��ِن��ي ِم��ْن َوَم��يِّ��ٍت َح��يٍّ َخ��يْ��ِر
اْألَْق��َواِم َم��َق��اِب��ُر َغ��يَّ��بَ��تْ��ُه َم��يْ��ٍت َخ��يْ��َر َج��نَ��اَزًة َم��يْ��تً��ا َك��اَن
اْل��ِف��َط��اِم ِع��نْ��َد ال��رََّض��اِع َوبَ��ْع��َد ـ��ِد ـْ اْل��َم��ه�� َس��اِك��َن َوُم��ْرَض��ًع��ا َوَج��ِن��ي��نً��ا
اْألَْرَح��اِم ِف��ي أُِق��رَّ َوَج��ِن��ي��ٍن َف��ِط��ي��ٍم َوَخ��يْ��َر ُم��ْس��تَ��ْرَض��ٍع َخ��يْ��َر
وَُغ��َالِم َونَ��اِش��ٍئ َك��ْه��ٍل َخ��يْ��َر َك��ْه��ًال ثُ��مَّ َونَ��اِش��ئً��ا وَُغ��َالًم��ا
اْل��م��نْ��َع��اِم ِم��َن ِن��ْع��َم��ًة ِب��ِه ِر ال��نَّ��ا َش��َف��ا ِم��ْن ِش��ْل��َونَ��ا ال��ل��ُه أَنْ��َق��ذَ
اْل��ِع��َظ��اِم ِل��ِت��ْل��َك اْل��ِف��َدا َوبَ��ِن��يَّ نَ��ْف��ِس��ي ُق��ْل��ُت َم��يِّ��تً��ا اْل��َح��يُّ َف��َدى َل��ْو

األمويني: يقارع وهو البائية تلك يف أيًضا وقوله

أَُب َوَال أُمٌّ ذَاَك َورَّثَ��تْ��ُه��ْم َوَم��ا ��نَ��ا َوأُمَّ أَبَ��انَ��ا َوِرثْ��نَ��اَه��ا َوَق��الُ��وا
أَْوَج��ُب اْل��َه��اِش��ِم��يِّ��ي��َن َوَح��قُّ َس��َف��اًه��ا َواِج��بً��ا ال��نَّ��اِس َع��َل��ى ��ا َح��قٍّ َل��ُه��ْم يَ��َرْوَن
َوُم��َغ��رُِّب َل��ُك��ْم َش��ْرِق��يٌّ َداَن ِب��ِه الَّ��ِذي آِم��نَ��َة ابْ��ِن َم��َواِري��ُث َوَل��ِك��ْن
أَْط��يَ��ُب ِب��ال��نَّ��اِس بَ��ْع��ُد َونَ��ْف��ِس��ي َونَ��ْف��ِس��ي أَِب��ي َوأَبُ��و أَِب��ي َم��ْوُروثً��ا َل��َك ِف��ًدى
َونُ��نْ��َس��ُب نُ��ْدَع��ى اْإلِْس��َالِم بَ��نُ��و َف��نَ��ْح��ُن ُف��ْرَق��ٍة بَ��ْع��َد أَنْ��َس��ابُ��نَ��ا اْج��تَ��َم��َع��ْت ِب��َك
ُم��وِع��ُب ِل��ْل��َع��َراِن��ي��ِن َج��دٌْع َوَم��ْوتُ��َك َوَس��نَ��اءَنَ��ا َم��ْج��َدنَ��ا َك��انَ��ْت َح��يَ��اتُ��َك
َوَم��ْغ��ِرُب َش��ْرٌق اْخ��تَ��اَر َوِف��ي��َه��ا َع��َل��يْ��َه��ا ُك��لِّ��ِه��ْم ال��نَّ��اِس ِف��ي ال��ل��ِه أَِم��ي��ُن َوأَنْ��َت
أَْش��يَ��ُب أَنْ��َت إِذْ ��يْ��ِب ال��شَّ ِع��نْ��َد َوبُ��وِرْك��َت نَ��اِش��ئً��ا َوبُ��وِرْك��َت َم��ْولُ��وًدا َف��بُ��وِرْك��َت
يَ��ثْ��ِرُب ِل��ذَِل��َك أَْه��ٌل َوَل��ُه ِب��ِه َوبُ��وِرَك��ْت ِف��ي��ِه أَنْ��َت َق��بْ��ٌر َوبُ��وِرَك
��ُب اْل��ُم��نَ��صَّ ��ِف��ي��ُح ال��صَّ َواَراَك َع��ِش��يَّ��َة َونَ��اِئ��ًال َوِص��ْدًق��ا ِب��رٍّا َغ��يَّ��بُ��وا َل��َق��ْد

من فرع الشاعر هذا عند البيت أهل مدح أن عىل للداللة تكفي الشواهد وهذه
ملا اآلرصة هذه ولوال الرسول، أسباط ألنهم عليه يكرمون البيت فأهل النبوية، املدائح

االنعطاف. هذا كل إليهم انعطف
بالخلود؟ وأحقها القصائد هذه كربى هي ما ولكن (٧)

نفسه والكميت القصائد، تلك خري هي األوىل البائية أن عىل مجمعون القدماء إن
الشاعر رأي يختلف أن يف عجب وال وأفحل، أضخم الالمية فأرى أنا أما الرأي، هذا يرى
قصائده، عىل الحكم يف الشاعر يرى ال ما يرى أن أحيانًا له يتفق الناقد فإن والناقد؛
ال قد فنية نواٍح إىل ينظر والناقد الخاص، إحساسه يقدم فالشاعر وجهة، منهما ولكلٍّ
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عىل أبنائه ألحد األب يتعصب أن يوم كل يف يقع أال األحيان، بعض يف الشاعر إليها يتنبه
بيانًا؟ وأسقمهم رأيًا، وأضعفهم علًما، إخوته أقل االبن ذلك الناس يرى حني

توت يف قالها التي النونية هي قصائده خري أن أعلن أن شوقي للمرحوم اتفق وقد
هي قصائدك خري إن شعرك، تعرف ال بك شوقي يا أنت له: قلت لقيته فلما آمون، عنخ
القصيدة تلك خصائص تعرُّف يف نفسه يجهد وأخذ فابتسم الجديدة». «األندلس قصيدة

قال! ما خري يرها لم التي
البائية القصيدتني: هاتني موضوعات بني ا جدٍّ قصرية موازنة يف اآلن فلنأخذ

امليزان. يف أرجح أيهما لنرى والالمية؛
الثانية، من أطول فاألوىل بيتًا، ٨٩ يف الالمية وتقع بيٍت، ١٣٨ يف البائية تقع (٨)
الشاعر ونجد التمهيد، مجرى جرت أبيات بأربعة افتتحت البائية نجد الدرس وعند
صميم يف القصيدتني من وقع ما يكون ذلك وعىل ،٢٧ عدتها بلغت بأبيات الناقة وصف

الطول. يف متقاربًا املوضوع
القتىل ببكاء الشاعر عناية هو الناس إىل البائية حبب الذي أن فنقرر ولنسارع
والظاملني، الظلم تقبيح يف الشاعر إلحاح هو إلينا الالمية حبب الذي وأن البيت، أهل من
يكون وقد بعني، الالمية إىل ننظر ونحن بعني، البائية إىل ينظرون الكميت فمعارصو
فالرثاء الباقية، املعاني من الشعر يف ما إىل يُنَظر أن قصيدة عىل قصيدة يقدِّم مما
«الحيوان أرسطو: سماه الذي اإلنسان بقي ما فيبقى الظلم حرب أما وقتية، رضورة

اللئيم». «الحيوان نحن: ونسميه الناطق»
الجبني، مرتب الخدين بمنعفر فوصفه الحسني ملقتل البائية يف الكميت عرض وقد
رشح من له تعرضت ملا النقاد ولدى لديه أثرية الكميت بائية كانت ذلك أجل ومن
تلك إلنشاد تقام كانت املناحة أن قبل من رأينا وقد البيت، بأهل حلت التي الفواجع

الحسني: ملصاب التوجع يف قوله ولننظر البائية،

��ُب8 اْل��ُم��َل��حَّ اْألَْدِع��يَ��اءِ َق��ِت��ي��ُل َع��َل��يْ��نَ��ا ُم��ِص��ي��بَ��ٌة َك��انَ��ْت اْألَْح��َداِث أَْك��بَ��ِر َوِم��ْن
ُم��ذَبِّ��ُب َع��نْ��ُه َل��يْ��َس َل��ْح��ًم��ا َل��َك َف��يَ��ا َه��اِش��ٍم آِل ِم��ْن ال��طَّ��فِّ ِب��َج��نْ��ِب َق��ِت��ي��ٌل

رضبه. بالسيف: لحبه من 8
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اْل��ُم��تَ��رَُّب اْل��َج��ِب��ي��ُن ذَاَك َح��بَّ��ذَا أََال َه��اِش��ٍم آِل ِم��ْن يْ��ِن اْل��َخ��دَّ َوُم��نْ��َع��ف��ُر
َربْ��َرُب9 اْل��َع��َراِن��ي��ِن ُش��مَّ ِب��ِه يَ��ُط��ْف��َن َح��ْوَل��ُه اْل��ُع��ْف��َر اْل��ُولَّ��َه َك��أَنَّ َق��ِت��ي��ٌل

بأبيات وعقبت الحسني، قبل مضوا من ذكرى فيه بشعر األبيات هذه ُسِبقت وقد
قال: ثم املوت، بعده حصدهم عمن

ُم��تَ��أَوُِّب نَ��ْح��َوُه��ْم َف��َغ��اٍد إَِل��يْ��ِه��ْم َم��ِص��ي��رنَ��ا أَنَّ بُ��دَّ َال َس��َل��ًف��ا َم��َض��ْوا
تَ��تَ��َه��يَّ��ُب َه��يْ��بَ��ٍة ذَا َوَال تَ��َخ��طَّ��ى َرأَيْ��تُ��َه��ا َرِض��ي��ًع��ا َال اْل��َم��نَ��ايَ��ا َك��ذَاَك
َونَ��ْرَه��ُب نَ��ْخ��َش��ى أَيَّ��اَن ِث��َق��ٌة َل��نَ��ا أَنْ��ُج��ًم��ا َم��َص��اِب��ي��َح ِف��ي��نَ��ا َغ��اَدُروا َوَق��ْد
يُ��ْس��َق��ُب10 َح��يْ��ُث َواْل��َه��َوى نَ��ْف��ِس��ي أََم��اِن��يُّ ال��نَّ��َوى َغ��ْربَ��ُة ِب��ِه��ْم َش��طَّ��ْت إِْن أُوَل��ِئ��َك

الشاعر فإن املوضوعات، بعض يف تلتقيان والالمية البائية أن ذلك بعد ونذكر (٩)
البائية يف فرماهم َهيَّاب، وال َحِذر غري واالستبداد بالظلم ورميهم أمية بني لهجاء عرض

فقال: للضالل، والتحزب الحق، ومجانبة الفتنة، بإيثار

��ُب تَ��تَ��َق��ضَّ أَْس��بَ��ابَ��َه��ا أََرى َوُدنْ��يَ��ا أُُم��وُرُه أََش��تَّ��ْت َق��ْد أَْم��ًرا َل��َك َف��يَ��ا
أَْص��َع��ُب ال��دِّي��َن َوال��رَّاِئ��ُض ِب��أَْف��َواِه��ِه��ْم ُم��َخ��رًَّم��ا َص��ْع��بً��ا اْل��َح��قِّ ِدي��َن يَ��ُروُض��وَن
أَنْ��َك��ُب اْل��َح��قِّ َع��ِن ِف��ي��َه��ا َط��ِري��ُق��ُه��ُم ِف��تْ��نَ��ًة اْل��َغ��يِّ َع��َل��ى يَ��ْوًم��ا َش��َرُع��وا إِذَا
َوتُ��ْح��َج��ُب تُ��َص��اُن أُْخ��َرى ُم��َخ��بَّ��أٌَة َوِف��ي��ِه��ُم اْل��ُم��ْه��تَ��ِدي��َن ِب��ِخ��َالِف َرُض��وا
تُ��ْخ��َط��ُب َوْدَق��يْ��ِن ذَاِت ِألُْخ��َرى أَنَ��اُخ��وا َوِب��ْدَع��ًة َج��ْوًرا أَْم��َريْ��ِن َزوَُّج��وا َوإِْن
َوأَنْ��َش��بُ��وا َغ��يٍّ َح��بْ��ِل ِف��ي نَ��ِش��بُ��وا َف��َق��ْد َوِب��ْغ��َض��ٍة ِب��َع��اٍد ِف��ي ��وا َوَل��جُّ ��وا أََل��حُّ
َف��أُْش��ِربُ��وا اْآلِج��نَ��اِت ِب��ال��نِّ��َط��اِف َل��ُه��ْم َوتَ��َع��رََّض��ْت ِب��ِه��ْم نْ��يَ��ا ال��دُّ تَ��َف��رََّق��ِت
��ُب َولُ��غَّ َح��ْس��َرى اْل��َح��قِّ ِف��ي َف��أَنْ��َق��اُض��ُه��ْم ُدونَ��ُه َم��يْ��َل َال اْل��َح��قُّ َه��ذَا ِق��ي��َل إِذَا
َوأَْوثَ��بُ��وا َط��اِئ��ِع��ي��َن إَِل��يْ��َه��ا أََخ��اُض��وا َح��ْوَم��ٌة ��َالَل��ِة ال��ضَّ ُدوَن َع��َرَض��ْت َوإِْن
ُم��تَ��َح��زُِّب ِب��ِه َراٍض َف��ُك��لُّ��ُه��ُم ِب��ِه َواْف��تَ��َل��ُج��وا اْل��ُق��ْرآَن َدَرُس��وا َوَق��ْد
��ُب ُم��تَ��َش��عِّ ِب��ِه��ْم َش��تَّ��ى َواْل��َه��َوى ُه��ًدى َض��َاللُ��ُه��ْم َوَك��يْ��َف أَنَّ��ى أَْو أَيْ��َن َف��ِم��ْن

األنوف. والعرانني: الظبية. وهي عفراء، جمع العفر: 9
يولد. حيث يسقب: حيث 10
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بهذا الشاعر استهلها أمية، بني لعهد الحكم سوء من رصخة فهي الالمية أما (١٠)
والحقود: والحفائظ الضغائن نوازي من غفا ما ويثري الحمية، يبعث الذي التقريع

ُم��ْق��ِب��ُل اْإلَِس��اءَِة بَ��ْع��َد ُم��ْدِب��ٌر َوَه��ْل ��ُل ُم��تَ��أَمِّ َرأِْي��ِه ِف��ي َع��ٍم َه��ْل أََال
��ُل اْل��ُم��تَ��َزمِّ ال��نَّ��ْع��َس��َة َع��نْ��ُه َف��يَ��ْك��ِش��ُف ِل��ُرْش��ِدِه��ْم ُم��ْس��تَ��يْ��ِق��ُظ��وَن ��ٌة أُمَّ َوَه��ْل
يُ��ْع��َدُل اْل��َم��يْ��ُل ذَا َك��اَن َل��ْو َم��َس��اِويَ��ُه��ْم اْل��َك��َرى َواْس��تَ��ْخ��َرَج ال��نَّ��ْوُم َه��ذَا َط��اَل َف��َق��ْد
��ُل نَ��تَ��نَ��حَّ الَّ��ِت��ي َغ��يْ��ِر ِم��لَّ��ٍة َع��َل��ى َك��أَنَّ��نَ��ا َح��تَّ��ى اْألَْح��َك��اُم وَُع��طِّ��َل��ِت
نَ��ْف��َع��ُل اْل��َج��اِه��ِل��يَّ��ِة أَْه��ِل َوأَْف��َع��اُل َك��َالُم��نَ��ا اْل��ُه��َداِة ال��نَّ��ِب��يِّ��ي��َن َك��َالُم
َونُ��ْق��تَ��ُل نَ��ُم��وُت ِف��ي��َه��ا أَنَّ��نَ��ا َع��َل��ى ِف��َراَق��َه��ا نُ��ِري��ُد َال ِب��ُدنْ��يَ��ا َرِض��ي��نَ��ا
َوَم��ْع��ِق��ُل نَ��َخ��اُف ��ا ِم��مَّ ُج��نَّ��ٌة َل��نَ��ا َك��أَنَّ��َه��ا ُم��ْس��تَ��ْم��ِس��ُك��وَن ِب��َه��ا َونَ��ْح��ُن
َونَ��ْه��ِزُل يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي ِب��نَ��ا يُ��َج��دُّ َوُط��ولِ��َه��ا اْل��َح��يَ��اِة ُح��بِّ َع��َل��ى أََرانَ��ا
أَْج��َزُل11 اْل��ِع��ْبءَ يَ��ْح��ِم��ُل َال َح��اِرٌك َل��ُه َف��اِن��يً��ا اْل��َع��يْ��ِش ِم��َن ��ا ُم��ْرَم��قٍّ نُ��َع��اِل��ُج
��ُل12 بُ��هَّ ال��نَّ��ْوَم آثَ��َر ُم��ِض��ي��ٍع أُُم��وُر َك��أَنَّ��َه��ا أَْض��َح��ْت ال��نَّ��اِس أُُم��وُر َف��ِت��ْل��َك

فيقول: الجدل، عنف يف يميض ثم

ِم��ْق��َوُل أََف��اِن��ي��َن ذُو َل��َع��ْم��ِري َف��ِف��ي��ُك��ْم َح��ِدي��ِث��ُك��ْم ِم��ْن َل��نَ��ا َه��اتُ��وا َس��اَس��ًة َف��يَ��ا
َونَ��ْع��ِدُل ِب��اْل��ِك��تَ��اِب نَ��ْق��ِض��ي اْل��َح��قِّ َع��َل��ى َوأَنْ��تُ��ُم ِف��ي��ِه نَ��ْح��ُن ِك��تَ��اٍب أَأَْه��ُل
َونُ��ْه��َزُل13 تَ��ْس��َم��نُ��وَن َش��تَّ��ى َف��ِري��َق��اِن ِخ��ْل��َف��ٌة نَ��ْح��ُن َوإِذْ أَنَّ��ى َوِم��ْن َف��َك��يْ��َف
اْل��ُم��َؤبَّ��ُل14 ��َواُم ال��سَّ َض��اَع ِب��ِه َم��ا َع��َل��ى َوِدي��نُ��نَ��ا َج��ِم��ي��ًع��ا ُدنْ��يَ��انَ��ا أَنُ��ْص��ِل��ُح
ُم��تَ��نَ��بِّ��ُل15 َوَال َش��اٍر َال اْل��َق��ْوِم ِم��َن َم��تْ��نَ��ُه أَْوَه��َن اْل��ِق��ْدِح َك��بَ��ْرِي بُ��ِري��نَ��ا

وهو بالتحريك، الجزل من وأجزل: الكاهل. أعىل والحارك: الضيق. ومعظم: محمر وزن عىل املرمق، 11
البعري. غارب الَقتَب يقطع أن

يشاء. من يحلبها التي الضائعة وهي ل، البُهَّ بالنوق األمور يشبه ُركَّع، وزن عىل البهل: 12
مختلفون. بالكرس: خلفة 13

املهمل؟ حال يكون فكيف املقتنى ضاع وإذا املقتنى، املؤبل: 14
الربي. يحسن ال من يد يف وقع أنه يريد النبل. صاحب واملتنبل: املصلح. الشاري: 15
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أَثْ��َوُل16 ِب��ال��نُّ��وِك اْل��َم��ْخ��لُ��وِط ال��رََّه��ِق ِم��َن َك��أَنَّ��ُه أََل��فَّ ِس��لَّ��ْغ��ٍد ِوَاليَ��ُة
اْل��ُم��ركَّ��ُل17 اْل��َك��ْودِن��يُّ ِف��ي��ِه َوِب��ال��نَّ��ْه��ِي ِب��أَْم��ِرِه يُ��ْع��نَ��ى ال��ل��ِه ِك��تَ��اَب َك��أَنَّ
ُم��ْق��َف��ُل اْل��َق��ْل��ُب أَِم يَ��أِْت��ي َم��ا تَ��ْرِك َع��َل��ى َف��تَ��ُدلَّ��ُه آيَ��ًة يَ��تَ��َدبَّ��ْر أََل��ْم
ُل اْل��ُم��َط��وَّ اْل��َع��نَ��اءُ َح��تَّ��اَم َف��َح��تَّ��اَم ُم��ْل��ُك��ُه��ْم َط��اَل َق��ْد ��وءِ ال��سُّ ُم��لُ��وُك َف��ِت��ْل��َك
َوأَثْ��َك��لُ��وا ِع��َداءً َط��ْوًرا أَيْ��تَ��ُم��وا َف��َق��ْد ِدي��ِن��ِه��ْم أَْم��ِر ِم��ْن ��وءِ ال��سُّ ِب��ِف��َع��اِل َرُض��وا
َح��ْوَم��ُل18 ال��دَّْه��ِر ِل أَوَّ ِف��ي ِل��َك��ْل��بَ��ِت��َه��ا ِوَاليَ��ٍة َوُس��وءَ بُ��ْخ��ًال َرِض��يَ��ْت َك��َم��ا
ُم��َخ��بَّ��ُل َخ��بَ��اٌل َوتَ��ْج��ِوي��ًع��ا َوَض��ْربً��ا ُدونَ��َه��ا أَْظ��َل��َم ال��لَّ��يْ��ُل َم��ا إِذَا نُ��بَ��اًح��ا
اْل��ُم��تَ��َم��ثِّ��ُل ُح��كَّ��اِم��نَ��ا ِم��ْن ِب��أَْج��َوَر َق��بْ��َل��نَ��ا اْل��َج��ْوِر ِف��ي اْألَْم��ثَ��اَل َض��َرَب َوَم��ا
ُل19 اْل��ُم��َه��وِّ اْل��َح��اِل��ِف��ي��َن نَ��اَر َش��بَّ َك��َم��ا ال��رََّدى ُه��وََّة ِب��اْل��َع��َم��ى َخ��وَُّف��ونَ��ا ُه��ُم��و
أَْوَج��لُ��وا20 ثُ��مَّ أَتْ��بَ��اَع��ُه��ْم ِب��َه��ا أََزلُّ��وا يُ��ْح��ِدثُ��ونَ��َه��ا ِب��ْدَع��ٌة َع��اٍم ُك��لَّ َل��ُه��ْم
ُم��نْ��َزُل ال��ل��ِه ِم��َن َوْح��ٌي َوَال ِك��تَ��اٌب ِب��ِه يَ��ِج��ئْ َل��ْم َم��ا ال��رُّْه��بَ��اُن ابْ��تَ��دََع َك��َم��ا
ُل اْل��ُم��تَ��َه��دِّ ال��نَّ��ْخ��َل��ِة َط��ْل��ُع َويَ��ْح��ُرُم َل��َديْ��ِه��ُم اْل��ُم��ْس��ِل��ِم��ي��َن ِدَم��اءُ تَ��ِح��لُّ
أَْرُح��ُل ال��نَّ��اِس ِرْح��َل��ِة ِف��ي َل��نَ��ا َوَل��يْ��َس َل��َديْ��ِه��ُم َح��ظٌّ اْل��َف��ْيءِ ِف��ي َل��نَ��ا َوَل��يْ��َس
ُل؟ اْل��ُم��َع��وِّ َع��َل��يْ��َك إِالَّ َوَه��ْل َع��َل��يْ��ِه��ْم؟ يُ��ْرتَ��َج��ى ال��نَّ��ْص��ُر ِب��َك إِالَّ َه��ْل َربِّ َف��يَ��ا

واألثول: الحمق. والنوك: السفه. والرهق: الفخذين. املمتلئ واأللف: الرجال. من الرخو السلغد: 16
معاني ومن السلغد، مع ليتناسب الفخذين باملمتلئ البيت هذا يف األلف فرسنا وإنما واألحمق. املجنون

الذئب. األصل: يف والسلغد الكالم، وبطء العي أيًضا اللفف
ليعدو. بالرجل يرضب الذي واملركل: والربذون. والبغل والفيل الهجني الفرس الكودني: 17

الجوع. من ذَنَبها الكلبة أكلت حتى كلبتها، تُجيع كانت امرأة حومل: 18

ملًحا فيها وألقوا ناًرا، أوقدوا الرجل يستحلفوا أن أرادوا إذا الجاهلية يف وكانوا املحلف. املهول: 19
وحشيٍّا: حماًرا يصف حجر بن أوس قال بها، فيهوِّلون فيتفقع

حالف املهول نار عن صد كما بوجهه صد الشمس استقبلته إذا

َكَفَر ا َفَلمَّ اْكُفْر ِلْإلِنَْساِن َقاَل إِذْ يَْطاِن الشَّ ﴿َكَمثَِل آية إىل يشري كأنه هربوا. وأوجلوا: الزلل. من أزلوا: 20

اْلَعاَلِمنَي﴾. َربَّ هللاَ أََخاُف إِنِّي ِمنَْك بَِريءٌ إِنِّي َقاَل
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فيها والشاعر أظهر، فيها واالفتنان البائية، يف نظريتها من أقوى القطعة وهذه
قوله: هو نادر، بيت وفيها أفتك، وساعد أضخم، بمنكب يصول

اْل��ُم��تَ��َه��دُِّل ال��نَّ��ْخ��َل��ِة َط��ْل��ُع َويَ��ْح��ُرُم َل��َديْ��ِه��ُم اْل��ُم��ْس��ِل��ِم��ي��َن ِدَم��اءُ تَ��ِح��لُّ

قال: إذ املحدثني؛ أحد انتهبه معنًى وهو

تُ��ْغ��تَ��َف��ْر َال َج��ِري��َم��ٌة َغ��ابَ��ٍة ِف��ي اْم��ِرٍئ َق��تْ��ُل
نَ��َظ��ْر ِف��ي��َه��ا َم��ْس��أََل��ٌة آِم��ٍن َش��ْع��ٍب َوَق��تْ��ُل

يرفقون العصور جميع يف فالظاملون التأمل، عند عجائبه تفنى ال الكميت وبيت
حالل. األبرياء وقتل حرام، النخلة فطلع األشخاص؛ عىل ويقسون باألشياء

وهزال الظاملني سمنة يف تتمثل عنده وهي الظلم، آصار إبراز عىل يحرص والكميت
املظلومني.

َونَ��ْع��ِدُل ِب��اْل��ِك��تَ��اِب نَ��ْق��ِض��ي اْل��َح��قِّ َع��َل��ى َوأَنْ��تُ��ُم ِف��ي��ِه نَ��ْح��ُن ِك��تَ��اٍب أَأَْه��ُل
َونُ��ْه��َزُل تَ��ْس��َم��نُ��وَن َش��تَّ��ى َف��ِري��َق��اِن ِخ��ْل��َف��ٌة نَ��ْح��ُن َوإِذْ أَنَّ��ى َوِم��ْن َف��َك��يْ��َف

فيقول: البيت، هذا معنى دعبل وسيأخذ

اْل��َق��َص��َراِت21 ��ُل ُح��فَّ ِزيَ��اٍد َوآُل ُج��ُس��وُم��ُه��ْم نُ��ْح��ٌف ال��ل��ِه َرُس��وِل َف��آُل

عنف من القدح أصاب ما أصابهم قد أن فيذكر الهزال، تصوير يف يلح والكميت
ثم الطغيان، يف املثل مرضب عندهم وكان الذئب، بوالية أمية بني والية ويمثل الربي،

البيت: بهذا يجأر

اْل��ُم��تَ��َم��ثِّ��ُل ُح��كَّ��اِم��نَ��ا ِم��ْن ِب��أَْج��َوَر َق��بْ��َل��نَ��ا اْل��َج��ْوِر ِف��ي اْألَْم��ثَ��اَل َض��َرَب َوَم��ا

العنق. أصل وهي بالتحريك، قرصة جمع القرصات: 21
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هذا وكان كتاب، وال وحي به يِجئْ لم ما يبتدعون بالرُّهبان أمية بني ويشبِّه
والرهبان. األحبار أعمال إىل اإلشارة من القرآن يف ما بفضل القوة يف غاية لعهده التشبيه
لم كان وإن البيت، أهل فواجع عن الالمية يف يتحدث أن الكميت ينَس ولم (١١)
يف أسلوبه ولكن الحسني، مرصع عند وقف فقد البائية، يف صنع كما أخبارهم يستقِص

وأرشق. أقوى الالمية
أَْزَم��ُل22 اْل��َع��َج��اَج��ِة تَ��ْح��َت ِألَْج��َواِف��َه��ا َخ��يْ��َل��ُه��ْم أَنَّ أَْق��ِض��ِه َل��ْم َع��َج��ٍب َوِم��ْن
َوتَ��ْس��ُف��ُل23 تَ��ْع��لُ��و ال��دَّْج��ِن يَ��ْوِم َك��ِح��ْدآِن َع��َواِب��ٌس ِب��اْل��ُم��ْس��تَ��ْل��ِئ��ِم��ي��َن َه��َم��اِه��ُم
ُم��نْ��ُص��ُل24 َع��َل��يْ��ِه��نَّ يُ��ْش��َه��ْر َوَل��ْم ُح��َس��يْ��نً��ا َوِظ��لِّ��ِه اْل��ُف��َراِت َم��اءِ َع��ْن يُ��َح��لِّ��ئْ��َن
��ُل25 اْل��ُم��تَ��بَ��قِّ يَ��ْخ��تَ��ِل��ي َم��ا ِألَْس��يَ��اِف��ِه��ْم َح��ْوَل��ُه َواْل��بَ��َه��اِل��ي��َل ُح��َس��يْ��نً��ا َك��أَنَّ
��ُل اْل��ُم��َح��جَّ َك��اْل��بَ��ِه��ي��ِم ِم��نْ��ُه��ْم َظ��لَّ َدًم��ا اْل��َوَغ��ى ِف��ي أَْح��َم��َد آِل ِم��ْن ِب��ِه يَ��ُخ��ْض��َن
ُم��َج��لَّ��ُل ُه��نَ��اَك َم��ا ُرْزءٌ ال��نَّ��اِس َع��َل��ى َوَف��ْق��ُدُه َع��نْ��ُه��ْم ال��ل��ِه نَ��ِب��يُّ َوَغ��اَب
يُ��ْخ��ذَُل ِح��ي��َن نُ��ْص��َرًة ِم��نْ��ُه َوأَْوَج��َب ُم��ِص��ي��بَ��ًة أََج��لَّ َم��ْخ��ذُوًال أََر َف��َل��ْم
ُل أَوَّ اْل��َغ��يَّ َل��ُه أَْس��َدى آِخ��ًرا َف��يَ��ا َغ��يْ��ِرِه��ْم َق��ْوِس َع��ْن ال��رَّاُم��وَن ِب��ِه يُ��ِص��ي��ُب
َوأَْع��َزُل26 ِس��َالٍح ذُو َش��تَّ��ى َف��ِري��َق��اِن َح��ْوَل��ُه اْل��َم��َط��اِم��ِع ِذبَّ��اُن تَ��َه��اَف��َت
َوَه��لَّ��لُ��وا أَْوٍب ُك��لِّ ِم��ْن ُغ��َواتُ��ُه��ُم َك��بَّ��َرْت اْألَِس��نَّ��ُة ِف��ي��ِه َش��َرَع��ْت إِذَا
اْل��ُم��َوْل��ِوُل َع��َل��يْ��ِه اْل��بَ��اِك��ي ُع��ِذَل َوَال ِب��َرأِْس��ِه إَِل��يْ��ِه��ْم اْل��ُم��ْج��َرى َظ��ِف��َر َف��َم��ا
َوأَْرُج��ُل ِص��َح��اٌح أَيْ��ٍد َل��ُه��ْم َوَح��قٍّ بَ��ِص��ي��َرٍة أَْه��َل َم��ْوتُ��وِري��َن أََر َف��َل��ْم
َوِم��ْرَج��ُل27 تَ��ِج��ي��ُش ِق��ْدٌر أََم��اَم��ُه��ُم َل��ُه��ْم ��يَ��ْت ثُ��فِّ َق��ْد َواْل��َح��ْرُب َك��ِش��ي��َع��ِت��ِه
ُم��ْع��ِوُل اْل��َح��قَّ ِخ��ذَْالِن��ِه َع��َل��ى َوبَ��اٍك َع��َداَوٍة ِف��ي َراِك��ٌب َه��ذَا َف��ِري��َق��اِن
��ُل ال��تَّ��َع��جُّ ��اِب��َق��اِت ال��سَّ أَْه��َل َض��رَّ َوَال نَ��ِك��ي��ُص��ُه��ْم اْل��ُم��ْس��تَ��أِْخ��ِري��َن نَ��َف��َع َف��َم��ا

الصوت. األزمل: 22
الدروع. البسو واملستلئمون: الصدر. يف الزئري د تردُّ وهي الهمهمة، من هماهم: 23

يمنعن. يحلنئ: 24

النبات. من الرطب (مقصورة): والخىل نزعه، الخىل: اختىل 25
الذباب. جمع بالكرس: الذبان 26

أقيمت. الحرب: ثفيت 27
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البائية: يف فهم هاشم، بني ألخالق وصف القصيدتني ويف (١٢)

اْل��ُم��َط��نَّ��ُب اْل��َم��ْك��ُرَم��اِت ِخ��بَ��اءُ َوِف��ي��ِه��ْم َف��أَْص��بَ��ُح��وا ُق��َريْ��ٌش َع��زَّْت ِب��ِه��ْم أُنَ��اٌس
أَْج��َدبُ��وا ال��نَّ��اُس إِذَا أَيْ��َس��اٌر َم��َط��اِع��ي��ُم َس��اَدٌة َل��َه��اِم��ي��ُم أَْش��َراٌف ��وَن ِخ��َض��مُّ

والرأي: والعلم الجود سادة وهم

ُخ��لَّ��ُب اْل��بَ��ْرُق َوَال َم��ْح��ُظ��وٌر ال��نَّ��بْ��ُت َف��َال َس��َح��ابَ��ٌة ِب��أَْرٍض ِم��نْ��ُه��ْم نَ��َش��أَْت إِذَا
َوِم��ذْنَ��ُب28 ِم��نْ��ُه َخ��ْض��َراءُ تَ��ْل��َع��ٌة َل��ُه��ْم تَ��َزْل َل��ْم ال��نَّ��اِس ِف��ي اْل��ِع��ْل��ِم نَ��بْ��ُت َه��اَج َوإِْن
َوَك��ْوَك��ُب ُم��ِض��يءٌ ِف��ي��َه��ا َل��ُه��ْم َف��بَ��ْدٌر ِح��نْ��َدٌس أَْم��َريْ��ِن َظ��ْل��َم��اءُ ��َس��ْت اْدَل��مَّ إِذَا

امُلمِحلون: بها يشتفي وغيوث السارون، بها يهتدي نجوم الالمية يف وهم

تُ��ْش��ِك��ُل ِح��ي��َن ِب��ِه��ْم إِالَّ بَ��َص��ٌر َل��ُه��ْم يَ��ُك��ْن َل��ْم َع��ْم��يَ��اءُ ِب��ال��نَّ��اِس نَ��َزَل��ْت َوإِْن
َوتُ��ْف��ِض��ُل َع��َل��يْ��ِه��ْم تُ��ْج��ِدي نَ��ًدى أَُك��فُّ يَ��نُ��وبُ��ُه��ْم ِف��ي��َم��ا ِل��ل��نَّ��اِس َوإِنَّ��ُه��ُم
تُ��ْق��بَ��ُل ال��نَّ��ِص��ي��َح��َة أَنَّ َل��ْو ال��نُّ��ْص��ِح َم��َع اْل��َع��َم��ى ِم��َن ِش��َف��اءٌ ِف��ي��ِه��ْم اْل��َع��َم��ى ِألَْه��ِل

أقىص بحبه الشاعر بلغ فقد البائية، يف الحنني برقة االعرتاف من مفر وال هذا، (١٣)
يقول: إذ التصوف، غايات

تَ��ذَْه��ُب29 أَيْ��َن َال أَيْ��َن َع��ْدًال اْل��َج��ْوَر تَ��َرى َج��ْونَ��ٍة َع��ْم��يَ��اءَ ِظ��لِّ ِف��ي ِل��لَّ��ِذي َف��ُق��ْل
َوتَ��ْح��ِس��ُب َع��َل��يَّ َع��اًرا ُح��بَّ��ُه��ْم تَ��َرى ُس��نَّ��ٍة ِب��أَيَّ��ِة أَْم ِك��تَ��اٍب ِب��أَيِّ
َم��ْش��َع��ُب اْل��َح��قِّ َم��ْش��َع��َب إِالَّ ِل��َي َوَم��ا ِش��ي��َع��ٌة أَْح��َم��َد آَل إِالَّ ِل��َي َف��َم��ا
َوأَْرَج��ُب30 أُِج��لُّ َم��ْن َال بَ��ْع��َدُه��ْم؟ َوَم��ْن ِش��ي��َع��ًة ِل��نَ��ْف��ِس��َي أَْرَض��ى َغ��يْ��َرُه��ْم َوَم��ْن
أَْريَ��ُب أَْح��َدثُ��وُه��نَّ ��ا ِم��مَّ َخ��َالِئ��ُق َوتَ��ِري��بُ��ِن��ي ِم��نْ��ُه��ُم ِرَج��اًال أَِري��ُب

غريها. إىل بمائها الروضة عن يسري والجدول األرض، إىل املاء مسيل (كمنرب): املذنب 28
سوداء. جونة: 29

وأهاب. أعظم أرجب: 30
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َوأَْل��بُ��ُب ِظ��َم��اءٌ َق��ْل��ِب��ي ِم��ْن نَ��َواِزُع تَ��َط��لَّ��َع��ْت ال��نَّ��ِب��يِّ آِل ذَِوي إَِل��يْ��ُك��ْم
َألَْج��نُ��ُب اْس��تَ��َط��ْع��ُت َم��ا َوِف��ْع��ِل��ي ِب��َق��ْولِ��ي تَ��ْك��َرُه��ونَ��ُه الَّ��ِذي اْألَْم��ِر َع��ِن َف��ِإنِّ��ي
أَْخ��يَ��ُب َواْل��ُم��ِش��ي��ُروَن َه��ذَا َخ��اَب أََال َوَق��ْولُ��ُه��ْم إَِل��يَّ ِب��اْألَيْ��ِدي يُ��ِش��ي��ُروَن
َوُم��ذِْن��ُب ُم��ِس��يءٌ َق��الُ��وا َوَط��اِئ��َف��ٌة ِب��ُح��بِّ��ُك��ْم ��َرتْ��ِن��ي َك��فَّ َق��ْد َف��َط��اِئ��َف��ٌة
أَْع��يَ��ُب ِه��َي الَّ��ِت��ي َه��اِت��ي��َك َع��يْ��ُب َوَال ِم��نْ��ُه��ُم َه��اِت��ي��َك تَ��ْك��ِف��ي��ُر َس��اءَِن��ي َف��َم��ا
َوأَْع��َج��ُب يَ��ْس��َخ��ُروَن بَ��ْل ُح��بِّ��ُك��ْم َع��َل��ى َوَض��َالِل��ِه��ْم ِخ��بِّ��ِه��ْم ِم��ْن يُ��ِع��ي��بُ��ونَ��ِن��ي
��ُب31 َوأَُل��قَّ ِف��ي��ِه��ُم أُْدَع��ى ِب��ذَِل��َك َوَرأْيُ��ُه َه��َواُه تُ��َراِب��يٌّ َوَق��الُ��وا
َف��أَنْ��َص��ُب اْألَبْ��َع��َديْ��ِن ِف��ي ِل��ي َويُ��نْ��َص��ُب ِف��ي��ُك��ُم اْألََق��اِرِب أَْح��َق��اَد َوأَْح��ِم��ُل
تَ��ْح��ِط��ُب َح��بْ��ِل��َك َغ��يْ��ِر ِف��ي َح��اِط��بً��ا َويَ��ا َض��ْوءَُه��ا ِل��َغ��يْ��ِرَك نَ��اًرا ُم��وِق��ًدا َف��يَ��ا
��ُب أَتَ��َرقَّ َخ��اِئ��ًف��ا َوأَْغ��ُدو أَُروُح ��ٍد ُم��َح��مَّ آِل ُح��بِّ ِم��ْن تَ��َرنِ��ي أََل��ْم
َوأَُؤنَّ��ُب تَ��ْق��ِري��ِظ��ِه��ْم ِف��ي أَُع��نَّ��ُف ِس��ي��َرٍة ِب��أَيَّ��ِة أَْم ُج��ْرٍم أَيِّ َع��َل��ى

الكميت، هللا رحم وأصدق، أقوى البائية يف ولكنه الوالء، لهذا أمثال الالمية ويف
مثواه! وأكرم

طالب. أبي بن عيل وهو تراب، أبي إىل نسبة ترابي: 31
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الخامس الفصل

البيت أهل يف دعبل تائية

شعره يف واملأمون البحرتي رأي – الصعاليك إىل ميله – الناس لؤم يف دعبل رأي
األقطار يف التائية سريورة – البيت ألهل وحبه للخلفاء بغضه – دعبل نفسية –

املنتظر. اإلمام – الجن عالم يف وأخبارها اإلسالمية

∗∗∗

من أحد عليه يَْسَلْم لم اللسان خبيث اء َهجَّ مطبوع متقدم «شاعر أمام اآلن نحن (١)
يُحسن».1 لم أو إليه، أحسن نباهة ذو وال أوالدهم، وال وزرائهم، من وال الخلفاء،

يعتقد الرجل ذلك كان فقد دعبل، مثل رجل صدر إىل الروحانية ترسي أن والعجب
حدَّث ما ذلك عىل يدلنا الهجاء، بغري يصلحون ال بأنهم ويؤمن الناس، يف سيئًا اعتقاًدا
والقوَّاد، والوزراء الخلفاء هجوت قد ويحك! لدعبل: قلت قال: إذ الخزاعي خالد أبو به
هذا، عن كففت فلو خائف، هارب طريد رشيد كله دهرك فأنت جميًعا، الناس ووترت

نفسك! عن الرش هذا ورصفت
عىل إال بهم يُنتَفع ال الناس أكثر فوجدت تقول ما تأملت إني ويحك! دعبل: فقال
عرضه عىل يتقيك وَلَمن ه، رشَّ يَخْف لم إذا مجيًدا كان وإن بالشاعر يبايل وال الرهبة،
من كل وليس محاسنهم، من أكثر الناس وعيوب ترشيفه، يف إليك يرغب ممن أكثر
انتفع فيه ذلك يكن ولم والشجاعة واملجد بالجود وصفته من كل وال ف، َرشُ فته رشَّ

السايس. طبع ص٢٩، ج١٨، األغاني، 1
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جرى ما مثل من وخاف نفسه، عىل اتقاك وفضحته غريه أوجعت قد رآك فإذا بقولك،
ع.2 امُلْرضِ املديح من الشاعر بَضبُع آخذ امُلْقذع الهجاء إن خالد! أبا يا ويحك اآلخر، عىل
الشتم يتقون جبناء لئام عنده فهم الناس؛ يف رأيه عن يفصح الترصيح بهذا وهو
يُسأل وكان الهجاء، قصائد ينظم ينفك ال بالفعل وكان الترشيف، يف يرغبون مما أكثر

صاحب. له وليس بعد، بعينه أحد استحقه ما فيجيب: أهاجيه موضوع عن أحيانًا
كأمثال عنده الهجاء فقصائد اسمه،3 وذكر فيه، الرش ذلك جعل رجل عىل وجد فإذا

الفرصة! تلوح حني تُقدَّم ثم إعداًدا، تَُعدُّ املالبس، تجار عند الثياب
ُدَواد، أبي بن أحمد هجا فقد يريد، ال حيث من أصدقائه إىل ييسء أن له يتفق وكان

فقال: واحدة، سنة يف عجل بني من امرأتني تزوج وكان

نَ��َس��ِب��ْك ِم��ن أَْص��َل��ْح��َت َم��ا ثُ��مَّ أَْف��َس��ْدتَ��ُه��ْم َس��نَ��ٍة ِف��ي َف��ْرَج��يْ��ِن َع��َل��ى ِع��ْج��ًال َغ��َص��بْ��َت
َح��َس��ِب��ْك ِف��ي َزاُدوَك َل��َم��ا َف��َزوَُّج��وَك َوأُْس��َرتِ��ِه َط��ْوٍق إَِل��ى َخ��َط��بْ��َت َوَل��ْو
ذََه��ِب��ْك ِف��ي ِم��نْ��َك اْرتِ��َغ��ابً��ا َف��َزوَُّج��وَك ِخ��ْزيَ��ُه��ُم ال��ل��ُه أََراَد َق��ْوٌم َك��اَن إِْن
َغ��َرِب��ْك أَْو اْل��ِع��ي��َداِن ِف��ي ِخ��َالِف��َك إَِل��ى يَ��ْج��َم��ُع��ُه ال��نَّ��بْ��َع أَنَّ يُ��وِج��ُب َف��ذَاَك
َس��بَ��ِب��ْك ِم��ْن تَ��ْط��ِوي��ِه الَّ��ِذي نَ��بَ��ْش��َت َل��َم��ا َع��َرٍب إَِل��ى تَ��ْخ��ُط��ْب َوَل��ْم َس��َك��تَّ َوَل��ْو
َع��َرِب��ْك ِم��ْن اْل��ُع��ْك��ِل��يَّ َف��َزاَرًة تَ��ِج��ْد ِب��ِخ��ْط��بَ��ِت��َه��ا تَ��ْرَض��ى الَّ��ِت��ي اْل��بُ��يُ��وَت ُع��دَّ

وأنا فضحتني، حتى ذكري عىل حملك ما عيل، أبا يا له: فقال العكيل فزارة فلقيه
صبَّه لبالء الشعر جاءني كذا ولكن بمكروه، اعتمدتك ما وهللا أخي، يا فقال: صديقك؟

عليك! وجل عز هللا
موته!4 تمنيت إال منة عندي قط ألحد كانت ما يقول: كان أنه عنه وأُِثَر
إليه.» أحسنت من رشَّ «اتِق املأثور: الحديث يُفرسَّ القول هذا وبمثل

الدنيا يدور سنني فيغيب يخرج وكان الطريق، ُقطَّاع من أمره بداية يف دعبل وكان (٢)
ويشاربونه ويؤاكلونه يؤذونه، فال يلقونه الصعاليك وكان وأثرى، أفاد وقد ويرجع كلها،

ص٣١. ج١٨، األغاني، 2

ص٣٣. ج١٨، األغاني، 3

ص٣٦. ج١٨، األغاني، 4

84



البيت أهل يف دعبل تائية

فأقعدهما بغالميه، ودعا إليه، ودعاهم ورشابه، طعامه وضع لقيهم إذا وكان ويربونه،
وهذا ويصلونه،5 يواصلونه الصعاليك وكان وأنشدهم، معهم ورشب وسقاهم يغنيان،
وكان الفتك. وحب الصعلكة حب بني يجمع رجل فهو الُخلقية، حياته من جانبًا يفرس
والبطش، القسوة بحب معروفني كانوا ولكنهم والنبل، الشهامة أهل من الصعاليك أكثر
شواهد ومن الصعاليك، آداب من بقيٌة أيًضا وذلك الحياء، من يشء نفسه يف بقي وقد
من شاعر فأنشد الشتاء، يف مثله يروا لم ثلج فجاءهم الربيع أيام يف الرَّيَّ دخل أنه ذلك

األبيات: هذه الري أهل

ِب��ال��ثُّ��لُ��وِج َس��َم��اُؤنَ��ا َف��َج��اَدْت ـ��ِر ـْ ��ع�� ال��شِّ ِم��َن ِب��ثَ��ْل��ٍج ِدْع��ِب��ٌل َج��اءَنَ��ا
اْل��ُم��ُروِج ِريَ��اُض أَيْ��نَ��َع��ْت َوَق��ْد ُد اْل��بَ��ْر َس��َك��َن بَ��ْع��َدَم��ا ال��رَّيَّ نَ��َزَل
َم��ْح��لُ��وِج ُك��ْرُس��ٍف ِم��ْن ثَ��ْوبً��ا ال��ل��ه َك��َس��اُه َال ِب��بَ��ْرِدِه َف��َك��َس��انَ��ا

الري.6 عن ارتحل قرأها فلما دعبل، دهليز يف وألقاها رقعة، يف وكتبها
البحرتي وكان الناس، أشعر من والعنف والوقاحة اللؤم من فيه ما عىل وكان (٣)
كالم يف أدخل دعبل كالم فقال: ذلك عن سئل وقد الوليد، بن مسلم من أشعر يراه

بمذاهبهم.7 أشبه ومذهبه مسلم، كالم من العرب
فقال: «َليَْسَك» قوله: فيه جرى كالًما عليه أنكر بعضهم أن اطالعه شواهد ومن
وصفه دون رأيته إال رجل يل ُوِصف ما زيد «يا له: فقال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل الخيل زيد دخل

غريك.8 يريد ليَْسَك»
األبيات: هذه سيما وال بشعره يعجب املأمون وكان

ُرُج��وُع اْل��َم��َم��اِت َق��بْ��َل َوَط��ٍن إَِل��ى ��لُ��وا تَ��َح��مَّ الَّ��ِذي��َن ��ْف��ِر ِل��ل��سَّ يَ��أِْن أََل��ْم
ُض��لُ��وُع َع��َل��يْ��ِه ��ْت ُض��مَّ ِب��َم��ا نَ��َط��ْق��َن َع��بْ��َرٍة َس��َواِب��َق أَْم��ِل��ْك َوَل��ْم َف��ُق��ْل��ُت
َج��ِم��ي��ُع َوْه��َو َع��اَد َش��ِت��ي��ٍت َوَش��ْم��ٍل َش��ْم��لُ��َه��ا تَ��َف��رََّق َداٍر َف��َك��ْم تَ��بَ��يَّ��ْن
َوَرِب��ي��ُع َج��ْدبَ��ٌة أُنَ��اٍس ِل��ُك��لِّ تَ��َرى َك��َم��ا َص��ْرُف��ُه��نَّ ال��لَّ��يَ��اِل��ي َك��ذَاَك

املصدر. نفس من ص٣٧ 5

ص٣٦. ج١٨، األغاني، 6
ص٣٧. 7

ص٤٣. 8
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ومسلِّيتي سفري يف عيني نصب األبيات هذه كانت إال قط سافرت ما يقول: وكان
أعود. حتى

َكِلًفا وكان رشيًرا الرجل ذلك كان دعبل: نفسية يف الحقيقية املشكلة إىل نعود (٤)
من بالنيل يغرم وكيف البيت؟ أهل حب يف التصوف له يتفق فكيف الناس بإيذاء
ألحت ناس عىل يعطف ثم األرزاق، أسباب وبأيديهم والوزراء واألمراء الخلفاء أعراض

الحل؟ فأين نفسية، مشكلة تلك الزمان؟ أحداث بهم َوأْتََمَرْت النوائب عليهم
كاللحن حبهم فصار البيت، أهل حب طفولته يف تلقى الرجل أن الظن عىل يغلب
ال نفوس وهناك كهل، وهو بأنغامه يالحقه فيظل طفل وهو اإلنسان يسمعه الذي القديم
تزال وال تنهزم، حني الهوى ذلك فيها ويتأصل السياسة، عالم يف واحد هًوى غري تعرف
وال منه نجاة فال تصوف إىل الهوى انقلب وإذا تصوُّف، إىل يتحول حتى عليه تحرص

خالص.
السياسيني يزحزحوا وأن ينترصوا أن استطاعوا دعبل لعهد البيت أهل أن ولو
فبقي مدحورين ظلوا ولكنهم الهوى، ذلك قواعد نفسه من تغري أن الدنيا الستطاعت
البكاء يف فينطقه ويُعنِّيه يعذبه حبهم وظل قوية، حياة نفسه يف حيٍّا عليهم اإلشفاق

الوجدان. شعراء عرف ما بأرقِّ عليهم
يميض الخلفاء معاملة يف اللؤم أشنع يَلُؤم الذي الرجل ذلك أن يتصور الذي وَمن
يوم أكفانه يف ليجعله الثوب؟ ذلك يستوهب ولَِم موىس؟ بن عيل من ثوبًا فيستوهب

يموت!
دعبًال، وأعطاها عليه كانت ُجبَّة موىس بن عيل خلع فقد عجيبة: الثوب ذلك قصة إن
عليه فخرجوا يفعل، فلم درهم ألف بثالثني إياها يبيعهم أن فسألوه خربُها ُقمَّ أهَل وبلغ
أعلم! فأنت وإال فافعل، املال تأخذ أن شئت إن له: وقالوا غصبًا، منه فأخذوها طريقه يف
عز هلل تراد إنما فإنها غصبًا، تنفعكم وال طوًعا، إياها أعطيكم ال وهللا إني لهم: فقال
يعطوه أو يبيعها أالَّ فحلف درهم، ألف ثالثني إليه فدفعوا عليكم. محرمة وهي وجل،
املعنى غريبة حادثة وتلك أكفانه. يف ليكون ُكمٍّ َفْرَد فأعطوه كفنه، يف ليكون بعضها
أن يف غرابة فأيُّ وإال النفوس، أرسار يجهلون ملن إال تظهر ال غرابتها لكن واملدلول،

املوهوب؟ الشاعر قلب يف واللني والعنف والقسوة الرقة تجتمع
دعبل جمع وقد والبغض، الحب يف التطرف أساس عىل إال تقوم ال الشاعرية إن

البيت. أهل إىل رقته يوجه وكان الخلفاء، إىل قسوته يوجه فكان العاطفتني، بني
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الخضوع أتم يخضعون العنف من عظيم جانب عىل رجاًال دنيانا يف نشهد ونحن
جاءت فإذا والقصف، اللهو يف أيامهم يقضون ناًسا ونرى الوجدانية، النوازع لبعض

املنيبني. أول رأيناهم للهدى فرصة
االشتباك، أخطر ومشتبكة د التََّعقُّ أصعب معقدة اإلنسانية النفس أن والحق
الهدى واصطراع والباطل، الحق اقتتال أما األطفال، شيم من األهواء يف والبساطة
العقول اصطدام يكون كيف تدرك التي القوية النفوس يف إال يكون فال والضالل،

اآلراء. وتصاول
قد ولو الفهم، حق يفهموه لم دعبل أخبار من السخيف الجانب عند وقفوا والذين
ويُحِرم ثوب عىل تائيته يكتب أن إليه أوحت التي الصوفية، الروح تلك لتمثلوا فهموه

يموت. يوم أكفانه يف الثوب ذلك يكون بأن يأمر ثم فيه
ومن الوجدان، رقيق القلب خاشع رجل من إال تقع ال الشعرية اللمحة هذه فإن
زمرة إىل أضيف الذي الشاعر ذلك عن نتحدث حني الروحية املعالم هذه ننىس أن الظلم

والصعاليك. الخونة
الظلم بسيادة لنكبته إال يقع لم بالناس ظنه سوء أن نفهم أن يمنع الذي وما

والظاملني؟
يُبتَىل ما بسبب واملعاني واألشخاص األشياء عىل حكمه يفسد لم واحًدا رجًال أروني

يحب! من يطارد أو يطارده الظلم يرى حني العدالة رصح انهدام من به
املقادير تخذله رجل كل مصري هو إليه وانتهى دعبل به ابتدأ الذي التصعلك وهذا
الهزيمة ألن واحد؛ جانب من إال األمور إىل ينظرون ال السياسة يف واملنهزمون السياسية،
يف فلسفته ل وتحوِّ وآماله، أهوائه عىل الرجل وتقف املعقول، التفكري بأصول تذهب

والقنوط. والتَّلوُّم الضغن من أمشاج إىل الحياة
ذاتيتهم عن نسأل أن نريد ال هم؟ من دعبل، بهجائهم يكلف كان الذين والوزراء
ظلمٌة هم دعبل؟ نفس يف هم من ولكن نبالء، ناس فيهم يكون فقد األمر، حقيقة يف
نفس يف والعدل الظلم معاني تثور أن ويكفي الخائنني، عاونوا وخونٌة الظاملني، عاونوا

مخبول. ثائٌر وهو ليصبح شاعر
قلبه يكون أن اتفق كيف أفهم أن أريد ولكني دعبل، عن أدافع أن بهذا أريد وما
الحليم، ورفق اللئيم َسَفِه بني يجمع أن له صح وكيف واللني، العنف لحوادث مرسًحا
ما بعض إىل ذلك من وصلت وأظنني الناس؟ وأرشف الناس أحط يكون أن جاز وكيف

أريد.
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عليه عدُّوا ملا واالشتباك التعقد من دعبل نفس يف كان ما إىل فطنوا الرواة كان ولو
يديه: بني ُغنَِّي حني طرب الرشيد أن ذكروا فقد للرشيد، خيانته

َف��بَ��َك��ى ِب��َرأِْس��ِه اْل��َم��ِش��ي��ُب َض��ِح��َك َرُج��ٍل ِم��ْن َس��ْل��ُم يَ��ا تَ��ْع��َج��ِب��ي َال

فأمر خزاعة، من نشأ غالم وهو عيل، بن دعبل له: فقيل الشعر صاحب عن وسأل
مراكبه من مركب مع فدفعه ذلك فأُحِرض ثيابه، من وخلعة درهم آالف عرشة بإحضار
فإذا عيل، بن دعبل عن فاسأل خزاعة إىل بهذا اذهب له: وقال خاصته، من خادم إىل
فسار … فدعه ذلك يحبَّ لم وإن شاء، إن ليحرض له وقل هذا، فأعطه عليه ُدِللت
فأمره الرشيد إىل دعبل وحرض إليه، باملسري عليه وأشار الجائزة وأعطاه دعبل إىل الغالم

سنيٍّا. رزًقا عليه وأجرى بمالزمته
الفقر بعد الغنى من به صنع ما عىل كافأه حتى الرشيد بموت يسمع كاد ما ولكنه
وهجا البيت أهل بها مدح قصيدة من فيه وقال مكافأة، أقبح الخمول بعد والنباهة

الرشيد:

ُم��َض��ِر َوِم��ْن ِب��ْك��ٍر َوِم��ْن يَ��َم��اٍن ِذي ِم��ْن نَ��ْع��َل��ُم��ُه اْألَْح��يَ��اءِ ِم��َن َح��يٌّ َوَل��يْ��َس
ُج��ُزِر َع��َل��ى أَيْ��َس��اٌر تَ��َش��اَرَك َك��َم��ا ِدَم��اِئ��ِه��ُم ِف��ي ُش��َرَك��اءُ َوُه��ْم إِالَّ
َواْل��َخ��َزِر ال��رُّوِم ِب��أَْرِض اْل��ُغ��َزاِة ِف��ْع��َل َوَم��نْ��َه��بَ��ٌة َوتَ��ْح��ِري��ٌق َوأَْس��ٌر َق��تْ��ٌل
ُع��ذُِر ِم��ْن اْل��َع��بَّ��اِس ِل��بَ��ِن��ي أََرى َوَال َق��تَ��لُ��وا إِْن َم��ْع��ذُوِري��َن أَُم��يَّ��َة أََرى
َوَط��ِر َع��َل��ى ِدي��ٍن ِم��ْن تَ��ْربَ��ُع ُك��نْ��َت َم��ا إِذَا ال��زَِّك��يِّ اْل��َق��بْ��ِر َع��َل��ى ِب��ُط��وٍس اْربَ��ْع
اْل��ِع��بَ��ِر ِم��َن َه��ذَا َش��رِِّه��ُم َوَق��بْ��ُر ُك��لِّ��ِه��ُم ال��نَّ��اِس َخ��يْ��ُر ُط��وٍس ِف��ي َق��بْ��َراِن
َض��َرِر ِم��ْن ال��رِّْج��ِس ِب��ُق��ْرِب ال��زَِّك��يِّ َع��َل��ى َوَال ال��زَِّك��يِّ ُق��ْرِب ِم��ْن ال��رِّْج��َس يَ��نْ��َف��ُع َم��ا
َف��ذَِر أَْو ِش��ئْ��َت َم��ا َف��ُخ��ذْ يَ��َداُه َل��ُه َك��َس��بَ��ْت ِب��َم��ا َرْه��ٌن اْم��ِرٍئ ُك��لُّ َه��يْ��َه��اَت

الرشيد.9 أبناء من سيلقى ما يعرف وكان الرضا، عيل وقرب الرشيد، قرب يعني وهو
بعد ه وذمُّ الرشيد لعطايا الشاعر هذا وأَْخذُ الحب، يف التصوف سمة هي الجرأة فهذه
البيت، أهل إىل موجًها كله كان الشاعر هوى أن عىل دليل ولكنه االنحراف، من لوٌن ذلك

ص٥٧. ج١٨، األغاني، انظر 9
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املقاصد يف خبال ذاته يف والتصوف املأمون. بدنيا ينعم أن الستطاع الهوى ذلك ولوال
وهل ومتاع، لذة من الدنيا يف ما احتقار يف الشجاعة إىل يرجع جماله ولكن الدنيوية،
زهد هناك وهل املغلوبني؟ لينارص الغالبني عىل املرء يخرج أن من أقوى شجاعة هناك
الصعاليك؟ يدور كما الدنيا يف ليدور الخلفاء قصور يف الحياة طيبات دعبل ترك من أبلغ
القليل، إال يبَق ولم ضاعت ولكنها البيت، أهل يف كثرية مدائح لدعبل كان لقد (٥)

الحسني: رثاء يف قوله بقي ما جيِّد ومن

تُ��ْرَف��ُع َق��نَ��اٍة َع��َل��ى َل��ل��رَِّج��اِل يَ��ا َوَوِص��يِّ��ِه ��ٍد ُم��َح��مَّ ِب��نْ��ِت ابْ��ِن َرأُْس
��ُع ُم��تَ��َخ��شِّ َوَال ذَا ِم��ْن َج��اِزٌع َال َوِب��َم��ْس��َم��ٍع ِب��َم��نْ��َظ��ٍر َواْل��ُم��ْس��ِل��ُم��وَن
تَ��ْه��َج��ُع ِب��َك تَ��ُك��ْن َل��ْم َع��يْ��نً��ا َوأَنَ��ْم��َت َك��ًرى َل��َه��ا َوُك��نْ��َت أَْج��َف��انً��ا أَيْ��َق��ْظ��َت
تَ��ْس��َم��ُع أُذٍْن ُك��لَّ نَ��ْع��يُ��َك َوأََص��مَّ َع��َم��ايَ��ًة اْل��ُع��يُ��وُن ِب��َم��نْ��َظ��ِرَك ُك��ِح��َل��ْت
َم��ْوِض��ُع َق��بْ��ِرَك َولِ��َخ��طِّ َم��ْض��َج��ٌع َل��َك أَنَّ��َه��ا تَ��َم��نَّ��ْت إِالَّ َرْوَض��ٌة َم��ا

املطلع ذات التائية هي بالخلود وأجدرها الزمان عىل وأبقاها قصائده وأشهر (٦)
ع: امُلفجِّ

اْل��َع��َرَص��اِت ُم��ْق��ِف��ُر َوْح��ٍي َوَم��نْ��ِزُل ِت��َالَوٍة ِم��ْن َخ��َل��ْت آيَ��اٍت َم��َداِرُس

أن ويكفي العرب، عند األدبية العصور أكثر يف صًدى القصيدة لهذه كان وقد
قصيدة يروي كان أنه أخباره من ذكر البرصي لنكك البن ترجم حني ياقوتًا أن نعرف

مطلعها: التي دعبل

… … … … ِت��َالَوٍة ِم��ْن َخ��َل��ْت آيَ��اٍت َم��َداِرُس

الرجال. مناقب من القصيدة تلك رواية كأن
الشاعر من يسمعها أن يتمنى التائية تلك يف دعبل برباعة إلعجابه املأمون وكان
أنشدني: قال ثم وجهه، يف تبسم عليه وسلم دخل فلما دعبل، إلحضار فتلطف نفسه،

اْل��َع��َرَص��اِت ُم��ْق��ِف��ُر َوْح��ٍي َوَم��نْ��ِزُل ِت��َالَوٍة ِم��ْن َخ��َل��ْت آيَ��اٍت َم��َداِرُس

أحب ولكني رويتها وقد تخف! فال األمان لك املأمون: له فقال دعبل، فجزع
بدمعه. لحيته أخضل حتى يبكي واملأمون آخرها، إىل إياها فأنشده فيك، من سماعها
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من أصابهم عما العزاء فيها ويرون القصيدة لتلك يطربون البيت أهل وكان
يل: فقال السالم عليهما الرضا موىس بن عيل عىل دخلت قال: دعبل حدَّث وقد الفواجع،

فأنشدته: أحدثت، مما شيئًا أنشدني

اْل��َع��َرَص��اِت ُم��ْق��ِف��ُر َوْح��ٍي َوَم��نْ��ِزُل ِت��َالَوٍة ِم��ْن َخ��َل��ْت آيَ��اٍت َم��َداِرُس

قويل: إىل انتهيت حتى

ُم��نْ��َق��ِب��َض��اِت اْألَْوتَ��اِر َع��ِن ��ا أَُك��فٍّ َواِت��ِري��ِه��ُم إَِل��ى وا َم��دُّ ُوتِ��ُروا إِذَا

ساعة فسكتُّ اسكت، أن رأسه عىل كان خادم إيلَّ وأومأ عليه، أغمي حتى فبكى
يف أصابه الذي مثل فأصابه أيًضا، البيت هذا إىل انتهيت حتى فأعدت أعد، يل: قال ثم
فأعدت أعد، يل قال ثم أخرى، ساعة فمكث … اسكت أن إيلَّ الخادم وأومأ األوىل، املرة
مما درهم آالف بعرشة يل أمر ثم مرات، ثالث أحسنت يل: فقال آخرها، إىل انتهيت حتى
بعرشة منها درهم كل فبعت العراق فقدمت بعد، أحد إىل وقعت تكن ولم باسمه، َب ُرضِ

درهم.10 ألف مائة يل فحصل الشيعة، مني اشرتاها درهم آالف
أخبارها بأن الناس يحدِّث ومىض شديدة، فتنة التائية بهذه نفسه دعبل ُفتَن وقد
الخيال هذا يف دعبل كالم فلنسمع منه، ليسمعها إليه هبط أحدهم وأن الجن، إىل طارت
أعمل أن عىل وعزمت وحدي، بنيسابور ليلة ِبتُّ الخليفة من هربت ملا قال: الطريف،
عيلَّ: مردود والباب سمعت إذ ذلك لفي فإني الليلة، تلك يف طاهر بن هللا عبد يف قصيدة

هللا.» يرحمك انُج هللا! ورحمة عليكم «السالم
من رجل فإني هللا! عافاك تَُرْع ال يل: فقال عظيم، أمر ونالني ذلك من بدني فاقشعر
قصيدتك: فأنشدنا العراق أهل من طارئٌ إلينا طرأ اليمن، ساكني من الجن من إخوانك

اْل��َع��َرَص��اِت ُم��ْق��ِف��ُر َوْح��ٍي َوَم��نْ��ِزُل ِت��َالَوٍة ِم��ْن َخ��َل��ْت آيَ��اٍت َم��َداِرُس

منك. أسمعها أن فأحببت

ص٤٢. ج١٨، األغاني، 10
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بحديث أحدثك أال هللا! رحمك قال: ثم ، خرَّ حتى فبكى إياها، فأنشدته دعبل: قال
بذكر أسمع حينًا مكثت قال: بىل! قلت: بمذهبك؟ التمسك عىل ويعينك نيتك، يف يزيد
عن أبيه عن أبي حدثني يقول: فسمعته املدينة إىل فرصت السالم، عليه محمد بن جعفر

الفائزون.» هم وشيعته «عيلٌّ قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن جده
باسمك تخربني أن رأيت إن هللا! يرحمك له: فقلت لينرصف، ودعني ثم دعبل: قال

عامر.11 بن ظبيان أنا فقال: فافعل.
لذلك البيت أهل أنصار من الناس سذاجة تمثل وهي طريفة، ذاتها يف والحكاية

العهد.
الرواة فتفضل اإلسالمية، الدعوات مقر عن بعيدين كانوا اليمن أهل من والجن
طرافة من تخلو ال أخبار األدب كتب يف ولهم العراق، إىل وتارة املدينة، إىل تارة ونقلوهم

وُظرف.
وأنه بيتًا، ٤٥ منها أثبت ياقوتًا أن ولنذكر التائية، تلك مواجهة إىل ذلك بعد ننتقل (٧)
أناس بها ألحقها مصنوعة أنها يَُظنُّ زيادات بعضها يف وأن مختلفة، نَُسخها أن أخربنا
ياقوت.12 نظر يف القصيدة من صحَّ ما هي بيتًا واألربعون الخمسة وتلك الشيعة، من

خري من لذلك وهي والتفجع، التحزن من فيها ما إىل ترجع القصيدة هذه وأهمية
اإلمام يف الشيعة عقيدة عن ترصيح ذلك فوق وفيها البيت، ألهل االنتصار يف قيل ما
ولنرتك والربكات. هللا اسم عىل يقوم وأنه محالة، ال خارج بأنه دعبل يؤمن الذي املنتظر

وآمال: آالم من صدره يف يضطرب كان عما يحدثنا الشاعر

اْل��َع��َرَص��اِت ُم��ْق��ِف��ُر َوْح��ٍي َوَم��نْ��ِزُل ِت��َالَوٍة ِم��ْن َخ��َل��ْت آيَ��اٍت َم��َداِرُس
َواْل��َج��َم��َراِت َوال��تَّ��ْع��ِري��ِف َوِب��ال��رُّْك��ِن ِم��نً��ى ِم��ْن ِب��اْل��َخ��يْ��ِف ال��ل��ِه َرُس��وِل ِآلِل
ال��ثَّ��ِف��نَ��اِت ِذي ��اِد ��جَّ َوال��سَّ َوَح��ْم��َزَة َوَج��ْع��َف��ٍر َواْل��ُح��َس��يْ��ِن َع��ِل��يٍّ ِديَ��اُر
��نَ��َواِت َوال��سَّ ِل��ْألَيَّ��اِم تَ��ْع��ُف َوَل��ْم ُم��بَ��اِدٍر َج��ْوٍن ُك��لُّ َع��َف��اَه��ا ِديَ��اٌر
��َل��َواِت َوال��صَّ ��ْوِم ِب��ال��صَّ َع��ْه��ُدَه��ا َم��تَ��ى أَْه��لُ��َه��ا َخ��فَّ الَّ��ِت��ي اَر ال��دَّ نَ��ْس��أَِل ِق��َف��ا

ص٣٩. األغاني، 11
ص١٩٤. ج٤، األدباء، معجم انظر 12
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ُم��ْف��تَ��ِرَق��اِت اْآلَف��اِق ِف��ي أََف��اِن��ي��َن ال��نَّ��َوى َغ��ْربَ��ُة ِب��ِه��ْم َش��طَّ��ْت اْألَُل��ى َوأَيْ��َن
ُح��َم��اِة َوَخ��يْ��ُر َق��اَداٍت َخ��يْ��ُر َوُه��ْم اْع��تَ��َزْوا إِذَا ال��نَّ��ِب��يِّ ِم��ي��َراِث أَْه��ُل ُه��ُم
َوتِ��َراِت إِْح��نَ��ٍة ذُو َوُم��ْض��َط��ِغ��ٌن َوُم��َك��ذٌِّب َح��اِس��ٌد إِالَّ ال��نَّ��اُس َوَم��ا
اْل��َع��بَ��َراِت أَْس��بَ��لُ��وا ُح��نَ��يْ��ٍن َويَ��ْوِم َوَخ��يْ��بَ��ٍر ِب��بَ��ْدٍر َق��تْ��َل��ى ذََك��ُروا إِذَا
َص��َل��َواِت��ي نَ��اَل��َه��ا ِب��َف��خٍّ َوأُْخ��َرى ِب��َط��يْ��بَ��ٍة َوأُْخ��َرى ِب��ُك��وَف��اٍن ُق��بُ��وٌر
اْل��ُغ��ُرَف��اِت ِف��ي ال��رَّْح��َم��ُن ��نَ��َه��ا تَ��َض��مَّ َزِك��يَّ��ٍة ِل��نَ��ْف��ٍس ِب��بَ��ْغ��َداٍد َوَق��بْ��ٌر
ِص��َف��اِت ِب��ُك��نْ��ِه ِم��نِّ��ي َم��بَ��اِل��َغ��َه��ا بَ��اِل��ًغ��ا َل��ْس��َت الَّ��ِت��ي ��اُت اْل��ُم��ِص��مَّ ��ا َف��أَمَّ
َواْل��ُك��ُربَ��اِت اْل��َه��مَّ ِم��نْ��َه��ا ُج يُ��َف��رِّ َق��اِئ��ًم��ا ال��ل��ُه يَ��بْ��َع��َث َح��تَّ��ى اْل��َح��ْش��ِر إَِل��ى
ُف��َراِت ِب��َش��طِّ ِف��ي��َه��ا ُم��َع��رَُّس��ُه��ْم َك��ْربَ��َال أَْرِض ِم��ْن ال��نَّ��ْه��َريْ��ِن َل��َدى نُ��ُف��وٌس
اْل��ُح��ُج��َراِت َم��ْغ��ِش��يَّ��ُة َع��ْف��َرٌة َل��ُه��ْم تَ��َرى َك��َم��ا ال��زََّم��اِن َريْ��ُب ��َم��ُه��ْم تَ��َق��سَّ
اْألََزَم��اِت ِم��َن أَنْ��َض��اءً ال��دَّْه��ِر َم��َدى ُع��ْص��بَ��ًة ِب��اْل��َم��ِدي��نَ��ِة ِم��نْ��ُه��ْم أَنَّ ِس��َوى
َوال��رََّخ��َم��اِت َواْل��ِع��ْق��بَ��اِن ��بْ��ِع ال��ضَّ ِم��َن ًرا ُزوَّ أَنَّ ِس��َوى ُزوَّاٍر َق��ِل��ي��َل��َة
ُم��ْخ��تَ��ِل��َف��اِت اْألَْرِض نَ��َواِح��ي ِف��ي َل��ُه��ْم ِب��َم��َض��اِج��ٍع نَ��ْوَم��ٌة ِح��ي��ٍن ُك��لَّ َل��ُه��ْم
��َرَواِت ال��سَّ ِف��ي يَ��ْخ��تَ��اُروَن َم��َغ��اِوي��ُر َوأَْه��ِل��َه��ا ِب��اْل��ِح��َج��اِز ِم��نْ��ُه��ْم َك��اَن َوَق��ْد
اْل��َج��َم��َراِت َج��ْم��َرُة تَ��ْص��َط��ِل��ي��ِه��ْم َف��َال ِج��َواَرُه��ْم ��ِن��ي��َن ال��سِّ َألَْواءُ تَ��نَ��كَّ��ُب
َواْل��َغ��َم��َراِت اْل��َم��ْوِت َج��ْم��ِر َم��َس��اِع��ُر ِب��اْل��َق��نَ��ا ��ُس تُ��َش��مَّ َخ��يْ��ًال َوَرُدوا إِذَا
��َوَراِت ال��سُّ ِذي َواْل��ُف��ْرَق��اِن َوِج��بْ��ِري��َل ��ٍد ِب��ُم��َح��مَّ أَتَ��ْوا يَ��ْوًم��ا َف��َخ��ُروا َوإِْن

∗∗∗
ِث��َق��اِت��ي َوأَْه��ُل َع��اُش��وا َم��ا أَِح��بَّ��اَي َف��ِإنَّ��ُه��ْم ال��نَّ��ِب��يِّ أَْه��ِل ِف��ي َم��َالَم��َك
اْل��ِخ��يَ��َراِت ِخ��ي��َرُة َح��اٍل ُك��لِّ َع��َل��ى َف��ِإنَّ��ُه��ْم ِألَْم��ِري ُرْش��ًدا تَ��َخ��يَّ��ْرتُ��ُه��ْم
َح��َس��نَ��اِت��ي ِف��ي َربِّ يَ��ا ُح��بَّ��ُه��ْم َوِزْد بَ��ِص��ي��َرًة يَ��ِق��ي��ِن��ي ِم��ْن ِزْدِن��ي َربِّ َف��يَ��ا
ِديَ��اِت ِل��َح��ْم��ِل أَْو ُع��نَ��اٍة ِل��َف��كِّ َوِف��تْ��يَ��ٍة ُك��ُه��وٍل ِم��ْن أَنْ��تُ��ْم ِب��نَ��ْف��ِس��َي
َوبَ��نَ��اِت��ي أُْس��َرتِ��ي ِف��ي��ُك��ْم َوأَْه��ُج��ُر ُح��بِّ��ُك��ْم أَْج��ِل ِم��ْن ال��رَّْح��ِم َق��ِص��يَّ أُِح��بُّ
ُم��َواِت َغ��يْ��ِر اْل��َخ��يْ��ِر ِألَْه��ِل َع��ِن��ي��ٍد َك��اِش��ٍح َم��َخ��اَف��َة ُح��بِّ��ي��ُك��ْم َوأَْك��تُ��ُم
َوَف��اِت��ي بَ��ْع��َد اْألَْم��َن َألَْرُج��و َوإِنِّ��ي ِب��َش��رَِّه��ا َح��ْولِ��ي اْألَيَّ��اُم ��ِت َح��فَّ َل��َق��ْد
اْل��َح��َس��َراِت َداِئ��َم َوأَْغ��ُدو أَُروُح ��ًة ِح��جَّ ثَ��َالِث��ي��َن ِم��ْن أَنِّ��ي تَ��َر أََل��ْم
َص��ِف��َراِت َف��يْ��ِئ��ِه��ْم ِم��ْن َوأَيْ��ِديَ��ُه��ُم ��ًم��ا ُم��تَ��َق��سَّ َغ��يْ��ِرِه��ْم ِف��ي َف��يْ��ئَ��ُه��ْم أََرى
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اْل��َق��َص��َراِت ��ُل ُح��فَّ ِزيَ��اٍد َوآُل ُج��ُس��وُم��ُه��ْم نُ��ْح��ٌف ال��ل��ِه َرُس��وِل َف��آُل
اْل��َف��َل��َواِت ِف��ي ال��ل��ِه َرُس��وِل َوآُل َم��ُص��ونَ��ٌة اْل��ُق��ُص��وِر ِف��ي ِزيَ��اٍد بَ��نَ��اُت
ُم��نْ��َق��ِب��َض��اِت اْألَْوتَ��اِر َع��ِن ��ا أَُك��فٍّ َواِت��ِري��ِه��ُم إَِل��ى َم��دُّوا ُوتِ��ُروا إِذَا

∗∗∗
َح��َس��َراِت��ي إِثْ��َرُه��ْم َق��ْل��ِب��ي َل��َق��طَّ��َع َغ��ٍد أَْو اْل��يَ��ْوِم ِف��ي أَْرُج��وُه الَّ��ِذي َف��َل��ْوَال
َواْل��بَ��َرَك��اِت ال��ل��ِه اْس��ِم َع��َل��ى يَ��ُق��وُم َخ��اِرٌج َم��َح��اَل��َة َال إَِم��اٍم ُخ��ُروُج
َوال��نِّ��َق��َم��اِت ال��نَّ��ْع��َم��اءِ َع��َل��ى َويَ��ْج��ِزي َوبَ��اِط��ٍل َح��قٍّ ُك��لَّ ِف��ي��نَ��ا يُ��َم��يِّ��ُز
اْل��َع��بَ��َراِت ِم��َن أَْل��َق��ى َم��ا َك��َف��اِن��َي ِج��َداِل��ِه��ْم َع��ْن َج��اِه��ًدا نَ��ْف��ِس��ي َس��أَْق��ُص��ُر
آِت ُه��َو َم��ا ُك��لُّ بَ��ِع��ي��ٍد َف��َغ��يْ��ُر أَبْ��ِش��ِري نَ��ْف��ُس يَ��ا ثُ��مَّ ِط��ي��ِب��ي نَ��ْف��ُس َف��يَ��ا
َح��يَ��اِت��ي ِل��ُط��وِل ُع��ْم��ِري ِم��ْن ��َر َوأَخَّ ِت��ي ُم��دَّ ِت��ْل��َك ِم��ْن ال��رَّْح��َم��ُن َق��رََّب َف��ِإْن
َوَق��نَ��اِت��ي ُم��نْ��ُص��ِل��ي ِم��نْ��ُه��ْم يْ��ُت َوَروَّ َرِزيَّ��ًة ِل��نَ��ْف��ِس��ي أَتْ��ُرْك َوَل��ْم ُش��ِف��ي��ُت
��َل��َداِت ال��صَّ ِم��َن أَْح��َج��اًرا َوأُْس��ِم��ُع ُم��ْس��تَ��َق��رَِّه��ا ِم��ْن ��ْم��ِس ال��شَّ نَ��ْق��َل أَُح��اِوُل
��بُ��َه��اِت َوال��شُّ اْألَْه��َواءِ َم��َع يَ��ِم��ي��ُل َوُم��َع��اِن��ٍد يَ��نْ��تَ��ِف��ْع َل��ْم َع��اِرٍف َف��ِم��ْن
َوال��لَّ��َه��َواِت ��ْدِر ال��صَّ بَ��يْ��َن ُد تُ��َردَّ ��ٍة ِب��ُغ��صَّ أَُم��وَت أَْن ِم��نْ��ُه��ْم ُق��َص��اَراَي
ال��زََّف��َراِت ِة ِش��دَّ ِم��ْن َض��ِم��نَ��ْت ِل��َم��ا َرْح��بُ��َه��ا َض��اَق َق��ْد ِب��اْألَْض��َالِع َك��أَنَّ��َك

وجاءه األغاني، من عرش الثامن الجزء يف القارئ يجدها كثرية أخبار ولدعبل هذا، (٨)
عنه! وعفا هللا رحمه ٢٤٦ه سنة وفاته وكانت طوق، بن ملالك أهاجيه بسبب الحتف
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السادس الفصل

كربالء الرشيفالريضيفرصيع قصائد

آثار من جملتها يف وهي البيت، أهل مدح يف كثرية قصائد الريض للرشيف (١)
إىل الوفاء رقة من فتنقلها األحيان بعض يف عليها تغلب العصبية كانت وإن التصوف،

أمه: رثاء يف قوله ذلك من والخيالء، الفخر عنجهية

ال��نَّ��ْع��َم��اءِ ِم��َن يَ��نَ��اِب��ي��ٌع ِب��ِه��ُم ��َرْت تَ��َف��جَّ الَّ��ِذي��َن اْل��ُغ��رُّ آبَ��اُؤِك
��اءِ اْل��َغ��مَّ َك��اِش��ِف أَْو اْل��ُه��َدى ُس��بُ��ِل إَِل��ى َداٍع أَْو ِل��ْل��َح��قِّ نَ��اِص��ٍر ِم��ْن
1 َواْألَْم��َط��اءِ اْألَثْ��بَ��اِج َع��َل��ى َوَع��َل��ْوا اْل��ُع��َال ِم��َن ��نَ��اِم ال��سَّ ِب��ُع��ْرُع��َرِة نَ��َزلُ��وا
َواْآلَراءِ اْألَْق��َواِل ِد َوُم��َس��دَّ ال��نَّ��َدى إَِل��ى اْل��يَ��َديْ��ِن ُم��ْس��تَ��ِب��ِق ُك��لِّ ِم��ْن
َواْإلِْغ��َض��اءِ اْإلِْط��َراِق ِف��ي َويُ��َخ��اُف تَ��َك��رًُّم��ا اْل��َح��ِدي��ِد ال��نَّ��َظ��ِر َع��َل��ى يُ��ْرَج��ى
اْل��َع��ْل��يَ��اءِ ِم��َن ُم��َع��بَّ��َدًة ُط��ُرًق��ا َوَخ��لَّ��ُف��وا اْل��ُق��ُروِن أَثَ��ِر َع��َل��ى َدَرُج��وا

أريد وإنما الروحي، ملعناه يقصد لم ولكنه البيت، أهل مدح يف القول جيد من فهذا
قصيدة: يف جاء كالذي األنساب برشف التمدح به

ذاه��ب خ��ل��َف رن��ٌة ي��وٍم ك��لَّ ل��ن��ا

الظهر. إىل الكاهل بني ما وهو بالتحريك، ثبج جمع واألثباج: ومعظمه. رأسه بالضم: يشء، كل عرعرة 1

الظهر. وهو مطا، جمع واألمطاء:
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القوية: بائيته يف جاء ما ذلك ومن الحسني، بن أحمد خاله بها رثى التي

وال��ت��ج��نُّ��ب ال��ق��ال م��نِّ��ي ال��ُع��ال ل��غ��ي��ر

قال: إذ

َوأَْك��ِذُب اْل��َم��َع��اِن��ي ُح��ْس��ِن ِف��ي َف��أَْص��ُدُق َخ��َواِط��ِري ال��لِّ��ئَ��اِم َم��ْدِح ِف��ي أَُه��ذُِّب
يُ��تَ��َج��نَّ��ُب َم��ا اْل��َق��ْوِل َوبَ��ْع��ُض يُ��َراُم َوآِل��ِه ال��نَّ��ِب��يِّ ِف��ي إِالَّ اْل��َم��ْدُح َوَم��ا
اْل��ُم��َه��ذَُّب إِالَّ ال��نَّ��ْع��َم��اءَ يَ��ْش��ُك��ُر َوَال ِب��َف��ْخ��ِرِه أُِع��زُّ َم��ْن ِب��َم��ْدِح��ي َوأَْوَل��ى
ُم��ْغ��ِرُب َع��نْ��َق��اءُ ِب��اْألَْش��َع��اِر تُ��َح��لِّ��ُق َوَك��أَنَّ��َم��ا بَ��اِق��يً��ا ِف��ي��ِه��ْم ��ْع��َر ال��شِّ أََرى
أَُب أَِب��ي ِم��ثْ��ُل اْألَيَّ��اِم َع��َل��ى َوأَيْ��َن ِب��نَ��ْف��ِس��ِه ِم��ثْ��ِل��ي ُع��ْج��ُب َع��ِج��ي��ٌب َوَق��الُ��وا
ُم��ْع��َج��ُب ِب��اْل��َق��َص��اِئ��ِد أَنِّ��ي َويُ��ْح��َس��ُب ِب��َم��ْدِح��ِه��ْم إِالَّ أُْع��ِج��بْ��ُت َم��ا َل��ُع��ْم��ُرَك
أَْرَك��ُب ِح��ي��َن ِل��ْل��ُع��َال َع��ِل��يٍّ��ا َوأَْدُع��و ��ًدا ُم��َح��مَّ اْل��َم��َق��اِم ِف��ي ِل��َف��ْخ��ِري أُِع��دُّ

العصبية. بقوة زهو هو وإنما يشء، يف التصوف من ليس وهذا
البيت: أهل رثاء يف قوله ذلك ومن

اْل��ِع��ذَاِب َوال��نُّ��َط��ِف اْل��َم��اءِ لُ��بَ��اَب َم��َح��لٍّ ِم��ْن اْل��َم��ِدي��نَ��َة ال��ل��ُه َس��َق��ى
اْل��ِوَط��اِب2 َم��ْآلُن ال��ذَّيْ��ِل َرِخ��يُّ َوَس��اِك��ِن��ي��ِه اْل��بَ��ِق��ي��ِع َع��َل��ى َوَج��اَد
ال��لُّ��بَ��اِب3 اْل��َح��َس��ِب ِم��َن َم��َع��اِل��ُم��َه��ا اْس��تَ��بَ��اَح��ْت َوَم��ا اْل��َغ��ِريِّ َوأَْع��َالَم
��َراِب ال��شَّ بَ��ْرِد إَِل��ى ً َظ��َم��أ َق��َض��ى ِش��ْل��ًوا يَ��ُض��مُّ ِب��ال��طُّ��ُف��وِف َوَق��بْ��ًرا
اْل��ُع��بَ��اِب ُم��نْ��َخ��ِرَق اْل��َوْدِق َه��ُط��وَل َوُط��وًس��ا َوبَ��ْغ��َداًدا َوَس��اَم��رَّا
ال��رََّواِب��ي4 َع��َل��ى ��ِب��ي��ُر ال��صَّ نَ��َط��َف َك��َم��ا ِف��ي��َه��ا اْل��َع��بَ��َراُت تَ��نْ��ُط��ُف ُق��بُ��وٌر
��َراِب ال��سَّ ِق��َط��ُع َف��ْوَق��َه��ا َل��ذَابَ��ْت ثَ��َراَه��ا َع��َل��ى ��َح��اُب ال��سَّ بَ��ِخ��َل َف��َل��ْو
َواْق��ِت��َراِب��ي َداِري ُع��َدَواءِ َع��َل��ى َش��ْوًق��ا إَِل��يْ��ِك َظ��ِم��ئْ��ُت َف��َك��ْم َس��َق��اِك

جلد. من سقاء وهو وطب، جمع والوطاب: الثقيل. السحاب هو الذيل: رخي 2

طالب. أبي بن عيل قرب بقرب الكوفة بظاهر موضع هنا وهو الجيد، البناء األصل يف الغري 3
بعض. فوق بعضه الذي السحاب الصبري: 4
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يقول: أن إىل

اْل��ِخ��َط��اِب ِف��ي بَ��اِع��ي َط��اَل َوَع��نْ��ُك��ْم ِب��ِش��ْع��ِري َال َف��ْخ��ِري ��ْع��ِر ال��شِّ ِف��ي ِب��ُك��ْم
��بَ��اِب ِب��ال��سِّ َوأُْرَم��ى أَْرِم��ي َل��ُك��ْم أَنِّ��ي َغ��يْ��َر اْل��َق��بَ��اِئ��ِح َع��ِن أَج��لُّ
أَُح��اِب��ي َوَال ِب��اْل��بَ��َراءِ َوأَنْ��ِط��ُق أَُورِّي َوَال ِب��اْل��َوَالءِ َف��أَْج��َه��ُر
انْ��ِت��َس��اِب��ي َط��َرُف أَيْ��ِدي��ُك��ُم َوِف��ي َولِ��يٍّ��ا ِم��نِّ��ي ِب��ُك��ْم أَْوَل��ى َوَم��ْن

وأرصح التصوف، نزعة من الشعر هذا مثل عىل أغلب الفخر نزعة أن يف مرية وال
طالب: أبي بن عيل ولد عىل افتخروا جماعة عىل يردُّ قوله الفخر يف منه

َوَم��ْوِرِد5 ِب��َم��ْرًع��ى ِم��نْ��َه��ا َج��ْع��َج��ُع��وا َوَال َس��َرَواِت��َه��ا َع��َل��ْوا َم��ا َع��ِل��يٌّ َوَل��ْوَال
َوَم��ْق��َع��ِد َم��َق��اٍم ِم��ْن اْل��َم��َس��اِع��ي ِط��َالَع َوَف��اِط��ٍم ِب��ال��نَّ��ِب��يِّ َع��َل��يْ��ِه��ْم أََخ��ذْنَ��ا
َوُم��نْ��ِج��ِد ُم��تْ��ِه��ِم��ي��َن ِم��ْن اْل��َوَرى ِرَق��اَب َوَوِص��يِّ��ِه أَْح��َم��ٍد ِب��ِس��بْ��َط��ْي َوُط��ْل��نَ��ا
��ِد ُم��َح��مَّ بْ��ِن اْل��َق��اِس��ِم ِب��نْ��ِت ِب��َم��ْولِ��ِد َف��ْخ��ِرُك��ْم َغ��ايَ��ُة َوْه��َو َع��ِت��ي��ًق��ا َوُح��ْزنَ��ا
َوأَْح��َم��ِد َع��ِل��يٍّ يْ��نَ��ا َج��دَّ بَ��ْع��َد َف��َم��ا َخ��ِل��ي��َف��ٌة َج��دٌّ ثُ��مَّ نَ��ِب��يٌّ َف��َج��دٌّ

العزيز عبد بن عمر رفق عىل فيها أثنى التي قصيدته يف التصوف طالئع وتظهر (٢)
يهدي حفص أبو الصالح العبد «كان قال: الصادق جعفًرا أن إليه نقل وقد البيت، بأهل
يف الحنان أنفاس ولنواجه بيته.» أهل من خوًفا العسل زقاق يف والدنانري الدراهم إلينا

الرقيق: الشعر هذا

َل��بَ��َك��يْ��تُ��ْك أَُم��يَّ��ٍة ِم��ْن َف��تً��ى ـ��ُن ـْ اْل��َع��ي�� بَ��َك��ِت َل��ْو اْل��َع��ِزي��ِز َع��بْ��ِد ابْ��َن يَ��ا
بَ��يْ��تُ��ْك يَ��ْزُك َوَل��ْم يَ��ِط��ْب َل��ْم َوإِْن ـ��َت ـْ ِط��ب�� َق��ْد إِنَّ��َك أَُق��وُل أَنِّ��ي َغ��يْ��َر
َج��َزيْ��تُ��ْك اْل��َج��َزاءُ أَْم��َك��َن َف��َل��ْو ِف َواْل��َق��ذْ ��بِّ ال��سَّ َع��ِن نَ��زَّْه��تَ��نَ��ا أَنْ��َت
َح��يَّ��يْ��تُ��ْك َوَم��ا أَُرى أَْن ِم��ْن ـ��يَ��يْ��ُت ـْ َالْس��تَ��ح�� َق��بْ��َرَك َرأَيْ��ُت انِّ��ي َوَل��َو
َوَس��َق��يْ��تُ��ْك ال��ذَُّرى َع��َل��ى ُح��ْزنً��ا ـ��بُ��ْدِن ال��ـ ِدَم��اءَ بَ��ذَْل��ُت َل��ْو أَْن َوَق��ِل��ي��ٌل
َم��يْ��تُ��ْك َم��ْرَواَن آِل ِم��ْن َم��يْ��ٍت َخ��يْ��ُر َغ��اٍد أََغ��بَّ��َك َال ِس��ْم��َع��اَن َديْ��َر

النهوض. أو لإلناخة اإلبل تحريك والجعجعة: الظهور. الرسوات: 5
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نَ��أَيْ��تُ��ْك َق��ْد أَْو ِم��نْ��َك تَ��َدانَ��يْ��ُت إِْن َوَق��ْل��ِب��ي َع��يْ��ِن��ي بَ��يْ��َن ِب��ال��ذِّْك��ِر أَنْ��َت
َرأَيْ��تُ��ْك َق��ْد أَنَّ��ِن��ي ��ْم��ُت تَ��َوهَّ ـ��َك ـْ ِم��ن�� َخ��اِط��ٌر اْل��َح��َش��ا َح��رََّك َوإِذَا
َق��َل��يْ��تُ��ْك َم��ا َوأَنَّ��ِن��ي ُط��رٍّا َواَن َم��ْر بَ��ِن��ي َق��َل��يْ��ُت أَنِّ��ي وََع��ِج��ي��ٌب
َواْج��تَ��بَ��يْ��تُ��ْك َف��اْج��تَ��َويْ��تُ��ُه��ْم ِب��ِه��ْم ُر اْل��َج��ْو نَ��أَى ��ا َل��مَّ ِم��نْ��َك اْل��َع��ْدُل َق��رََّب
َل��َف��َديْ��تُ��ْك ال��رََّدى َط��اِرِق ِم��ْن بَ��َك نَ��ا ِل��َم��ا َدْف��ًع��ا َم��َل��ْك��ُت انِّ��ي َف��َل��َو

بكى التي قصائده يف إال قويٍّا ظهوًرا البيت أهل عىل الرشيف ع توجُّ يظهر ولم (٣)
الوفاء. وصدق العصبية حرارة بني جمعت وقد الحسني، بها

سنة يف قالها رائية األوىل طوال، قصائد خمس الحسني بكاء يف الريض وللرشيف
دالية والرابعة ٣٩٠ه، سنة قالها دالية والثالثة ٣٨٧ه، سنة قالها المية والثانية ٣٧٧ه،

تاريخ. لها يُذَكر لم مقصورة والخامسة ٣٩٠ه، سنة قالها أيًضا
ثم والقلق، الحزن من يغمره ما وصف يف بأبيات الرائية قصيدته الشاعر بدأ (٤)

فقال: عاشوراء، لذكرى يساوره ما يذكر اندفع

َم��ْم��ُط��وِر ال��دَّْم��ِع ِن��َط��اِف ِم��ْن ِب��نَ��اِظ��ٍر يُ��تْ��ِح��ُف��ِن��ي َواْل��َه��مُّ َق��اِئ��َل��ٍة َوُربَّ
ِب��َم��ْع��ذُوِر ُح��ْزٍن َع��َل��ى اْل��ُم��ِق��ي��ُم َوَم��ا آِونَ��ٌة َف��ِل��ْألَْح��َزاِن َع��َل��يْ��َك ��ْض َخ��فِّ
َع��اُش��وِر يَ��ْوم إِالَّ اْل��ُح��ْزن ي��ْف��َه��ُم َال َالِئ��م��ُه ��ْم��ع ال��سَّ َف��اَت َه��يْ��َه��اَت َف��ُق��ْل��ُت
َم��ْط��ُروِر6 اْل��َك��ْع��بَ��يْ��ِن ُم��طَّ��ِرِد ِس��نَ��اُن َف��اِط��َم��ٍة ِب��ابْ��ِن ِف��ي��ِه ال��ظُّ��ْع��َن َح��َدا يَ��ْوٌم
اْل��َم��َح��اِض��ي��ِر7 اْل��ُج��ْرِد ِم��َن ِب��َوْطءٍ إِالَّ تُ��َق��لِّ��بُ��ُه َك��فٌّ َال ِل��ْل��َم��ْوِت َوَخ��رَّ
َم��ْق��ُروِر8 اْل��َم��اءِ ُع��بَ��اِب ِم��ْن بَ��اِرٍد َع��ْن ُغ��لَّ��تُ��ُه ال��طَّ��ْع��ِن نَ��ِج��ي��ُع َس��لَّ��ى َظ��ْم��آن

مات أنه ويذكر أوجع، الذكرى لتكون فاطمة» «ابن الحسني ي يسمِّ األبيات هذه ويف
قصائده سائر يف الشاعر يحرص كيف وسنرى النجيع، الدم إال املاء عن يسله لم ظمآن

ظمآن. وهو الحسني موت وهي األليمة، الذكرى هذه عىل

املحدد. املطرور: السنان 6
يف املرتفع الفرس وهو محضري، جمع واملحاضري: الشعر. القصري الفرس وهو أجرد، جمع الُجرد: 7

َعْدوه.
بارد. مقرور: 8
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النبيل: السبط ذلك ملرصع التوجع يف قال ثم

ال��نُّ��وِر ِم��َن ِج��ْس��ٍم ِف��ي تَ��َح��كَّ��ُم نَ��اٌر تَ��نْ��َه��بُ��ُه َوْه��َي اْل��َم��َواِض��ي ِب��ي��َض َك��أَنَّ
َوتَ��ْش��ِم��ي��ِر إِْق��َداٍم بَ��يْ��َن ال��رََّدى َف��ُم ِب��ِه َع��ضَّ ال��رَّْم��َض��اءِ َع��َل��ى ُم��ْل��ًق��ى ل��ل��ِه
اْألََع��اِص��ي��ِر أَذْيَ��اُل ال��نَّ��َواِظ��ِر َع��ِن َوتَ��ْس��تُ��ُرُه ِظ��الٍّ ال��رُّبَ��ا َع��َل��يْ��ِه تَ��ْح��نُ��و
َم��ْق��بُ��وِر َغ��يْ��َر ثَ��َالثً��ا أََق��اَم َوَق��ْد ِل��َم��ْص��َرِع��ِه تَ��ْدنُ��و أَْن اْل��َوْح��ُش تَ��َه��ابُ��ُه

سرتته األعاصري أذيال وأن أظلته، الربا أن فيذكر املمات، يف بالكرامة يصفه وهو
مقبور. غري لياٍل ثالث أقام أنه مع لحمه، ينهش فلم هابه الوحش وأن العيون، عن

البيت: ألهل بالثأر ويهدد أمية، بني يذم قال ثم

َم��ْوتُ��وِر اْألَْرِض أََق��اِص��ي ِف��ي َش��اِه��ٍر َع��ْن نَ��اِئ��َم��ٌة اْألَْس��يَ��اُف َم��ا أَُم��يَّ��َة بَ��ِن��ي
اْل��َم��َض��اِم��ي��ِر ِف��ي تَ��َم��طَّ��ى ��اِب��َق��اُت َوال��سَّ َم��َغ��اِم��ِدَه��ا ِف��ي تَ��َل��وَّى َواْل��بَ��اِرَق��اُت
َم��ْغ��ُروِر ُك��لُّ ِم��نْ��ُه يَ��ْق��َل��ُق ُع��ْريَ��اَن َل��ُه َخ��َف��اءَ َال يَ��ْوًم��ا َألَْرُق��ُب إِنِّ��ي
َم��نْ��ُزوِر َغ��يْ��ُر َش��َراٌب ال��رَِّق��اِب ِم��َن َم��َض��اِربُ��َه��ا َش��اءَْت َم��ا ��َواِرِم َولِ��ل��صَّ
َواْل��َم��بَ��اِت��ي��ِر اْل��َع��َواِل��ي ِب��َوْق��ِع يَ��ْه��ِوي َق��َم��ٌر اْل��ُم��ْص��َط��َف��ى ِآلِل يَ��ْوٍم أَُك��لَّ
َوتَ��ْك��ِدي��ِر َرنْ��ٍق ِم��ْن ال��دَّْه��ُر يَ��ُش��وبُ��َه��ا َص��اِف��يَ��ٌة بَ��يْ��َض��اءُ َل��ُه��ْم يَ��ْوٍم َوُك��لَّ
ِل��ْل��َم��َق��اِدي��ِر نَ��ْه��بً��ا َوأَْص��بَ��َح أَْم��َس��ى يَ��ِدِه ِم��ْن اْل��َم��ْوُت يَ��ُروُع َق��ْوٍم ِم��ْغ��َواُر
َم��ْش��ُه��وِر اْألَيَّ��اِم ِم��َن ِب��يَ��ْوٍم َم��َض��ى تَ��َغ��ْط��ُرُف��ُه َم��ْش��ُه��وٌر اْل��َوْج��ِه َوأَبْ��يَ��ُض
َم��ْس��بُ��وِر َغ��يْ��ُر ِب��َق��ْل��ِب��ي ُج��ْرٌح َواْل��ُح��ْزُن َونُ��ْف��َرتِ��ِه ��ي َه��مِّ ِم��ْن ��بْ��ُت تَ��َع��جَّ ِل��ي َم��ا

وإنما دالت، كانت دولتهم ألن املوطن؛ هذا يف لها موجب ال أمية بني ومهاجمة
العباس. بني خلفاء يهدد

الحسني: يخاطب قال ثم

َم��ْق��ُه��وِر َغ��يْ��ُر َوَوْج��ٌد ال��دُُّم��وِع َع��َل��ى يُ��َح��رُِّض��ِن��ي َه��مٌّ ِل��ي َزاَل َال ، َج��دُّ يَ��ا
َوتَ��ْوتِ��ي��ِر9 نَ��ْزٍع َع��ْن اْل��َح��ِن��يَّ��ِة َح��ْف��َز ُم��َؤرََّق��ٌة َع��يْ��ٌن تَ��ْح��ِف��ُزُه َوال��دَّْم��ُع
ِب��َم��ْح��ُظ��وِر َق��ْل��ٍب َع��َل��ى ��لُ��وُّ ال��سُّ َوَم��ا َك��ِب��ِدي َع��َل��ى َل��َم��ْح��ُظ��وٌر ��لُ��وَّ ال��سُّ إِنَّ

القوس. الحنية: 9
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فيقول: بالناس وفتكها الدنيا عن فيتحدث يبدأ الالمية قصيدته ويف (٥)

ال��طَّ��ِوي��ُل اْل��بَ��َق��اءُ ِب��َك َوُم��ِض��رٌّ نُ��ُزوُل َوال��لَّ��يَ��اِل��ي أَنْ��َت َراِح��ٌل
َم��أُْم��وُل َوَال آِم��ٌل َوَال ـ��َض اْل��ِب��ي��ـ َف��يَ��ْع��تَ��ِن��ُق يَ��بْ��َق��ى ُش��َج��اٌع َال
ال��ذُّبُ��وُل اْل��ُغ��ُص��وِن َغ��ايَ��ُة َوَك��ذا َف��نَ��اءٌ ال��زََّم��اِن ِف��ي ال��نَّ��اِس َغ��ايَ��ُة
اْل��ُخ��يُ��وُل تَ��ْس��تَ��ِج��مُّ َولِ��ل��طَّ��ْع��ِن ءٌ َم��ْخ��بُ��و ِل��ْل��َم��ِن��يَّ��ِة اْل��َم��ْرءُ إِنَّ��َم��ا
َم��ِق��ي��ُل ال��تُّ��َراِب َوِف��ي َع��نَ��اءٍ ِل ُط��و إَِل��ى ��لُ��وِع ال��ضُّ بَ��يْ��َن َم��ِق��ي��ٍل ِم��ْن
َق��بُ��وُل َوَم��زََّق��تْ��ُه َدْج��ٍن يَ��ْوَم َج��نُ��وٌب أَلَّ��َف��تْ��ُه َك��اْل��َغ��يْ��ِم َف��ْه��َو
ُط��لُ��وُل َوتُ��بْ��َك��ى ِخ��لٌّ يَ��تَ��نَ��اءَى يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي ِل��ل��زََّم��اِن َع��اَدٌة
ُط��وُل10 ال��ذََّواِب��َل َس��اَع��َد َك��َم��ا ـ��ِن ـْ اْل��بَ��ي�� َم��َع َع��َل��يْ��َك َع��ْوٌن َف��ال��لَّ��يَ��اِل��ي
َم��تْ��بُ��وُل ِب��ِه َغ��يْ��ُرُه َف��َرٌح َزَم��اٍن ِم��ْن اْل��َف��تَ��ى َواَف��َق ُربَّ��َم��ا
ُع��ْط��بُ��وُل11 َك��أَنَّ��َه��ا َم��َالًال ـ��ذَا ـَ ه�� َج��َف��ْت ذَا َواَص��َل��ْت إِْن ُدنْ��يَ��ا ِه��َي
اْل��َم��ثْ��ُك��وُل َوال��ثَّ��اِك��ُل بَ��َق��اءٌ َل َط��ا َوإِْن َع��َل��يْ��ِه يُ��بْ��َك��ى بَ��اٍك ُك��لُّ
تَ��ْع��ِل��ي��ُل أَنَّ��َه��ا َظ��نَّ ِل��لَّ��ِذي َوَع��نَ��اءٌ َح��ْس��َرٌة َواْألََم��اِن��يُّ

يخلقها أحيانًا والحكمة املحزون، الحكيم كالم الرشيف يتكلم القطعة هذه ويف
ألَّفته غيم الدنيا فنعيم األبيات: هذه يف الخيال وفرة من يعجب والقارئ البليغ، الحزن
تعب الراحة بعد ليواجهوا حينًا يسرتيحون والناس القبول، ريح مزَّقته ثم الجنوب، ريح
الذبول، الغصون غاية أن كما الفناء الناس وغاية الطعان، أليام الخيول تستجم كما املوت،
كالحسناء والدنيا الذوابل، الرماح يف الطول فكأنها البني، مع املرء عىل عون والليايل
ثاكل وكل البقاء، طال وإن عليه سيُبَكى باٍك وكل ذاك، وتجفو هذا تواصل الغادرة
وتعليل. لهو أنها لجهله يحسب ملن وعناء حرسة واألماني مثكول، وهو يوًما سيصبح

الرسول: عهد بنقض قاتليه ورمى الحسني خطاب يف أخذ ثم

َق��ِل��ي��ُل َواْل��َح��اِف��ُظ��وَن ِرَج��اٌل ـ��َد ـْ اْل��َع��ه�� َض��يَّ��َع��ِت ال��رَُّس��وِل ِب��نْ��ِت ابْ��َن يَ��ا

الرماح. الذوابل: 10
العنق. الطويلة املمتلئة الجميلة الفتية املرأة العطبول: 11
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ال��ذُُّح��وُل12 إَِل��يْ��َك ِب��أَْرَم��اِح��ِه��ْم َل��ْت َم��ا َوَق��ْد ِف��ي��َك ال��نَّ��ِب��يَّ أََط��اُع��وا َم��ا
َم��ْق��بُ��وُل ُع��ذَْرُه��ْم أَنَّ َل��ْو ِب��َك َح��ْر ِف��ي اْل��َم��َق��اِدي��ِر َع��َل��ى َوأََح��الُ��وا
اْل��ُم��ْس��تَ��ِق��ي��ُل؟! أَيُّ��َه��ا أَأَْآلَن ـ��َه��ا ِف��ي��ـ أَْج��َل��بُ��وا َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن َواْس��تَ��َق��الُ��وا
َوِب��ي��ُل َل��َم��ْرًع��ى َح��اَزُه ِل��َم��ْن ـ��َف ـْ ��ي�� ال��سَّ ُدونِ��ِه ِم��ْن ُق��نِّ��ْع��َت أَْم��ًرا إِنَّ
��ِق��ي��ُل ال��صَّ اْل��ُح��َس��اُم َف��لَّ��ُه َوَق��ْد َم اْل��َه��ا َم��َض��اِربُ��ُه َف��لَّ��ْت ُح��َس��اًم��ا يَ��ا
َم��بْ��لُ��وُل َونَ��ْح��ُرُه َوَولَّ��ى ـ��ِن ـْ ال��طَّ��ع�� ِم��َن اْل��َج��َواَد أَْدَم��ى َج��َواًدا يَ��ا
اْل��ُخ��يُ��وُل تَ��ُج��وُل َوْج��ِه��ِه َوَع��َل��ى َص��ْونً��ا َوْج��ِه��َي أُِع��ي��ُر أَتُ��َراِن��ي
اْل��َغ��ِل��ي��ُل اْإلَِم��اِم ُم��ْه��َج��ِة ِم��ْن يُ��ْرَو ��ا َوَل��مَّ َم��اءً أََل��ذُّ أَتُ��َراِن��ي

الحسني قاتيل أن يذكر فالشاعر الدينية، العواطف ألكرم إثارة األبيات هذه ويف
يف قاتلوه وإنما الحق، سبيل يف الحسني يقاتلوا ولم النبي، ذمة وخفروا العهد، ضيعوا

البيت: هذا دقة القارئ وليتأمل الذحول، سبيل

َوِب��ي��ُل َل��َم��ْرًع��ى َح��اَزُه ِل��َم��ْن ـ��َف ـْ ��ي�� ال��سَّ ُدونِ��ِه ِم��ْن ُق��نِّ��ْع��َت أَْم��ًرا إِنَّ

لها يكون لن كدرة دنيا الحسني بقتل إال ألصحابها تصفو ال التي الدنيا أن يريد
صفاء.

فقال: الهول، ذلك يوم نسائه وفزع الحسني، مرصع يصف رشع ثم

ال��نُّ��ُص��وُل13 َوَع��انَ��َق��تْ��ُه اْل��َم��نَ��ايَ��ا ـ��ِه ِف��ي��ـ َوانْ��تَ��َض��َل��ْت ال��رَِّم��اُح َق��بَّ��َل��تْ��ُه
ال��ذُّيُ��وُل اْل��ُج��يُ��وَب نَ��اَل��ِت َوَق��ْد ُق تُ��ْس��تَ��ا ال��نَّ��َج��اِئ��ِب َع��َل��ى ��بَ��ايَ��ا َوال��سَّ
اْل��ُه��ُم��وُل َم��َراَه��ا أَْدُم��ٍع َوِم��ْن ـ��ِد ـْ اْل��َوج�� نَ��اِظ��ُر ِب��َه��ا يَ��ْدَم��ى ُق��لُ��وٍب ِم��ْن
بَ��ِدي��ُل ِق��نَ��اٍع ِم��ْن ��ْوِن ِل��ل��صَّ ِف��ي��ِه َوْج��ٍه ُك��لِّ َع��ْن اْل��ِق��نَ��اَع ُس��ِل��بْ��َن َق��ْد
َدِل��ي��ُل ِن��َق��اٍب ِذي ُك��لِّ َع��َل��ى ـ��ُع ـْ َوال��دَّم�� ِب��اْألَنَ��اِم��ِل ��بْ��َن َوتَ��نَ��قَّ
َع��ِوي��ُل َوال��نِّ��َداءُ َوتَ��نَ��اَديْ��َن بُ��َك��اءٌ ��َك��اُة َوال��شَّ َوتَ��َش��اَك��يْ��َن

الثأر. وهو ذحل، جمع الذحول: 12
السيف. وهو نصل، جمع النصول: 13
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نواظر لها القلوب أن يذكر فهو األبيات هذه من الثالث البيت يتأمل أن وللقارئ
سلبن من أوجه يف القناع من بديل الصون أن يذكر الرابع البيت ويف الوجد، نواظر هي
بالبكاء، التشاكي وكذلك الهول، صور من باألنامل والتنقب الحسني، نساء من القناع

بالعويل. والتنادي
األبيات: هذه يف املناجاة رقة القارئ ولينظر

َق��ِت��ي��ُل نَ��ْوِم��ي اْألَْع��َداءِ َوَق��ِت��ي��َل َغ��ِري��ٌب َص��بْ��ِري يَ��اِر ال��دِّ َغ��ِري��َب يَ��ا
َوَع��ِوي��ُل َوَزْف��َرٌة َوَغ��َراٌم َوَش��ْوٌق إَِل��يْ��َك يَ��ْط��َغ��ى ِن��َزاٌع ِب��ي
َم��ْط��لُ��وُل ِب��َم��ْدَم��ِع��ي ثَ��َراُه أَنَّ أَْو َق��بْ��ِرَك َض��ِج��ي��ُع أَنِّ��ي َل��يْ��َت

فقال: الثأر، بطلب املناداة إىل وعاد

َم��ْم��ُط��وُل ِط��َع��اِن��ِه َع��ْن َغ��اِئ��ٌب ِس��نَ��اِن��ي إَِل��يْ��ُك��ْم أَْح��َم��ٍد بَ��ِن��ي يَ��ا
ال��دَِّخ��ي��ُل َع��نْ��ُه يَ��ُروُع َوَم��َق��اِم��ي َواْل��َم��َط��ايَ��ا َم��ْربُ��وَط��ٌة َوِج��يَ��اِدي
َم��ْف��ُض��وُل؟ َف��اِض��ٍل ُك��لِّ ِف��ي ـ��ُك��ُم ـْ يَ��ح�� َوَك��ْم ال��طَّ��َغ��اُم تَ��ْع��لُ��و َك��ْم إَِل��ى َك��ْم
اْل��َع��ِل��ي��ُل اْس��تَ��َط��بَّ أَِن ِب��دٍْع َغ��يْ��ُر َوَل��ِك��ْن َق��ْل��ِب��ي اْل��َغ��ِل��ي��ل أَذَاَع َق��ْد
َم��ْس��لُ��وُل َص��اِرٌم اْل��َك��فِّ َوِف��ي َس ال��نَّ��ا َف��أَْم��تَ��ِرَق أَبْ��َق��ى أَنِّ��ي َل��يْ��َت
ال��رَِّع��ي��ُل ال��رَِّع��ي��َل يَ��ْس��تَ��ْل��ِح��ُق ـ��فِّ ـَّ ال��ط�� يَ��ْوِم ِل��ثَ��اَراِت اْل��َق��نَ��ا َوأَُج��رُّ

يجتاح ولكنه أمية، بني عند يقف ال األبيات هذه يف إليه يدعو الذي والثأر
يقول: ترونه أال العباس، بني

َم��ْف��ُض��وُل؟ َف��اِض��ٍل ُك��لِّ ِف��ي ـ��ُك��ُم ـْ يَ��ح�� َوَك��ْم ال��طَّ��َغ��اُم تَ��ْع��لُ��و َك��ْم إَِل��ى َك��ْم

وكان اإلسالمية، الخالفة بعرش املطالبة إىل به تسمو نفسيٌة وثباٌت للريض وكانت
املضاع. اإلرث ذلك إىل الوسائل من الحسني دم

كنا وإن البكاء، روعة أضاعت الفخر يف بأبيات هذه الميته الرشيف ختم وقد
البيت: هذا منها نستجيد

َع��ذُوُل؟! َل��َح��اِن��ي أَْن أَْج��ِل ِم��ْن ـ��اِس ـَّ ال��ن�� ُك��لُّ ِف��ي��ِه َع��اِذِري ��ْيءَ ال��شَّ أَتْ��ُرُك
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بكاء إىل تخلص ثم النسيب، يف بيتًا عرش بخمسة افتتحها فقد الدالية أما (٦)
فقال: الحسني،

أَْوَالِدَه��ا َع��َل��ى َف��اِط��َم��ٍة ِل��بُ��َك��اءِ بُ��َك��اُؤنَ��ا يَ��اِر ال��دِّ َع��ِن ال��دُُّم��وَع َش��َغ��َل
ِوَالِدَه��ا ِع��نْ��َد ال��طَّ��ْرَداءِ بَ��ِن��ي ِل��َق��نَ��ا َط��ِري��َدٌة اْل��ُح��َس��يْ��َن أَنَّ َدَرْت أَتُ��َرى
أَْع��يَ��اِدَه��ا ِم��ْن ��اِم ِب��ال��شَّ أَُم��ِويَّ��ٌة تَ��ُع��دَُّه��ا ِب��اْل��ِع��َراِق َم��آِت��ُم َك��انَ��ْت
ِل��َح��َص��اِدَه��ا َم��َظ��نَّ��ًة ال��نَّ��ِب��يِّ َزْرُع َغ��َدا َوَق��ْد ال��نَّ��ِب��يِّ َغ��َض��َب َراَق��بَ��ْت َم��ا
ِب��َرَش��اِدَه��ا َغ��يِّ��َه��ا َم��َع��اِط��َب َوَش��َرْت ِب��َض��َالِل��َه��ا ِدي��ِن��َه��ا بَ��َص��اِئ��َر بَ��اَع��ْت
َم��َع��اِدَه��ا ِل��يَ��ْوِم ذََخ��َرْت َم��ا َف��َل��ِب��ئْ��َس ُخ��َص��َم��اِئ��َه��ا ِم��ْن ال��ل��ِه َرُس��وَل َج��َع��َل��ْت
ِص��َع��اِدَه��ا ُرءُوِس َع��َل��ى ال��نَّ��ِب��يِّ َوَدُم َم��ِط��يِّ��َه��ا ِص��َع��اِب َع��َل��ى ال��نَّ��ِب��يِّ نَ��ْس��ُل

غضب يراقبوا لم أمية بني أن فيذكر قبل، من قال ما يعيد القطعة هذه يف وهو
يوم خصمهم سيكون النبي أن ويذكر يحصدون، ما بعض من زرعه فجعلوا الرسول،

يذخرون! ما وبئس املعاد،
فقال: العلويني، ومدح أمية بني هجاء يف أخذ ثم

َوَس��َواِدَه��ا ِب��بَ��يَ��اِض��َه��ا َش��ْع��ِب��َه��ا َع��ْن َم��ْزِويَّ��ًة أَْص��بَ��َح��ْت اْل��ِخ��َالَف��َة إِنَّ
أَْع��َواِدَه��ا َع��َل��ى ِذئَ��ابُ��ُه��ُم تَ��نْ��ُزو أَُم��يَّ��ٍة ُع��لُ��وُج َم��نَ��اِب��َرَه��ا َط��َم��َس��ْت
أَْم��َج��اِدَه��ا إَِل��ى أََواِم��َرُه َوَق��َض��ى َل��َه��ا أَْوَح��ى الَّ��ِت��ي ال��ل��ِه َص��ْف��َوُة ِه��َي
��اِدَه��ا ُح��سَّ ِم��ْن ال��ثَّ��َق��َالِن يُ��ْص��ِب��َح أَْن َف��َع��اِذٌر اْل��َف��َخ��اِر ِب��أَْط��َراِف أََخ��ذَْت
��اِدَه��ا ُزهَّ ِف��ي ال��ل��ُه َل��ْوَال َواْل��َف��تْ��ُك ُف��تَّ��اِك��َه��ا ِف��ي َواْألَْح��َالُم ال��زُّْه��ُد
ِج��يَ��اِدَه��ا ُظ��ُه��وُر ِص��بْ��يَ��ِت��َه��ا َوُم��ُه��وُد َولِ��ي��ُدَه��ا ِب��ال��نِّ��َج��اِد ��ُط يُ��َق��مَّ ُع��َص��ٌب
أَْض��َداِدَه��ا إَِل��ى َوتُ��ْس��ِن��ُدُه أَبَ��ًدا أَْع��َداُؤَه��ا َف��ْض��ِل��َه��ا َم��نَ��اِق��َب تَ��ْرِوي
أَْغ��َم��اِدَه��ا َع��ْن ِب��اْل��ِب��ي��ِض َوتَ��َزْح��َزِح��ي ِل��نَ��ِب��يِّ��ِه اْغ��َض��ِب��ي ال��ل��ِه َغ��يْ��َرَة يَ��ا
َوِزيَ��اِدَه��ا يَ��ِزي��ِدَه��ا بَ��يْ��َن َوبَ��ِن��ي��ِه ��ٍد ُم��َح��مَّ ِدَم��اءُ َض��اَع��ْت ُع��ْص��بَ��ٍة ِم��ْن
أَْص��َف��اِدَه��ا ِف��ي ال��ل��ِه آِل َوأَُك��فُّ ��َه��ا أَُك��فِّ ِم��ْلءُ ال��ل��ِه َم��اِل َص��َف��َداُت
ِذيَ��اِدَه��ا بَ��ْع��َد ُع��ْدَن اْل��َغ��َراِئ��ِب َض��ْرَب أَبْ��نَ��اءَُه ��ٍد ُم��َح��مَّ ِب��َس��يْ��ِف َض��َربُ��وا
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النجاد يكون كيف يتأمل وأن البليغ، الشعر هذا يف الفتوة روح يتنسم أن وللقارئ
هذا يف العزم بقوة يعجب وأن األطفال، مهاد الجياد ظهور تكون وكيف الوليد، قماط

البيت:

��اِدَه��ا ُزهَّ ِف��ي ال��ل��ُه َل��ْوَال َواْل��َف��تْ��ُك ُف��تَّ��اِك��َه��ا ِف��ي َواْألَْح��َالُم ال��زُّْه��ُد

و«عاشوراء»: «الطف» خيال عاوده وقد األبيات بهذه فدمدم الذكرى لذعته ثم

ِب��ُف��َؤاِدَه��ا اْل��َج��َوى َع��ِل��َق ُم��ْه��َج��ٌة ِه��َي َف��ِإنَّ��َم��ا اْإلَِزاِر، َل��ْوَث َوَل��ْو ِب��ي ِق��ْف
ِج��َالِدَه��ا ِل��يَ��ْوِم أُيْ��نُ��ِق��َه��ا َوُم��نَ��اُخ ِدَم��اِئ��َه��ا ُم��َراُق َغ��َدا َح��يْ��ُث ِب��ال��طَّ��فِّ
ُع��وَّاِدَه��ا ِم��ْن َواْل��َوْح��ُش ُط��رَّاِق��َه��ا ِم��ْن َوال��طَّ��يْ��ُر أَْرَواِق��َه��ا ِم��ْن اْل��َق��ْف��ُر
أَْم��َداِدَه��ا ِم��ْن يَ��ُك��نَّ اْل��ُق��لُ��وِب َح��بُّ َوإِنَّ��َم��ا ال��دُُّم��وِع َح��بَ��ُب َل��َه��ا تَ��ْج��ِري
إِي��َق��اِدَه��ا ِم��ْن اْألَْح��َش��اءُ ��ُص تَ��تَ��َرقَّ َل��ْوَع��ٌة َل��َك َك��ْم َع��اُش��وَراءَ يَ��ْوَم يَ��ا
إِبْ��َراِدَه��ا ِف��ي بَ��اَل��ْغ��ُت َوَل��ْو َح��رَّى ُغ��لَّ��ٌة َق��ْل��ِب��ي َع��اَد إِالَّ ُع��ْدَت َم��ا
ِب��ِع��َداِدَه��ا تَ��ُع��وُدُه اْل��ُع��يُ��وِن ُخ��ْزُر آنَ��اُؤُه َم��ِض��ي��َض��ٌة ��ِل��ي��ِم ال��سَّ ِم��ثْ��ل

الرائية: يف به خاطبه ما بمثل يخاطبه قال ثم

َوِط��َراِدَه��ا ِب��َك��رَِّه��ا ��ِم��ي��َر ال��ضَّ تَ��ْغ��َش��ى َح��ْس��َرٍة َك��تَ��اِئ��ُب َزاَل��ْت َال َج��دُّ يَ��ا
يُ��َغ��اِدَه��ا اْل��بُ��َك��اءُ يُ��َراِوْح��َه��ا َل��ْم إِْن َم��ْس��ُف��وَح��ٌة َوأَْدُم��ٌع َع��َل��يْ��َك أَبَ��ًدا
َج��َواِدَه��ا ِع��ذَاَر َخ��َل��ُع��وا َح��ْل��بَ��ٌة ِه��َي َوإِنَّ��َم��ا بَ��َل��ْغ��ُت َوَم��ا ال��ثَّ��نَ��اءُ َه��ذَا
ِب��َالِدَه��ا َرِب��ي��ُع َم��نْ��ِزَل��ٍة ُك��لِّ ِف��ي َوأَنْ��تُ��ُم��و ال��رَِّب��ي��ُع َج��ادُك��ُم أَأَُق��وُل
َوِوَه��اِدَه��ا ال��رُّبَ��ا ِم��َن اْل��ِج��بَ��اُل أَيْ��َن ِب��َم��َداِئ��ِح��ي ُع��ًال َل��ُك��ْم أَْس��تَ��ِزي��ُد أَْم

منها تخُل لم قديمة ُسنَّة وتلك بالنسيب، أيًضا الشاعر ابتدأها الثانية والدالية (٧)
فيه ويقف والطيش، النزق من يخلو القصائد هذه أمثال يف والنسيب الرثاء، قصائد

العوَّاد: قليل شاٍك عن يقول كأن والحنني، الشكوى حدود عند الشاعر

َواِرِد ِب��آِخ��ِر َع��نِّ��ي َص��اِدٌر َم��َض��ى ُك��لَّ��َم��ا َواْل��َه��مُّ ال��لَّ��يْ��ِل نُ��ُج��وَم يُ��َراِع��ي
َراِق��ِد َغ��يْ��ُر إِنْ��َس��انُ��َه��ا ِب��َم��ْط��ُروَف��ٍة َط��ْرُف��ُه َوال��دَّْم��ِع ال��نَّ��ْج��ِم بَ��يْ��َن َع تَ��َوزَّ
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اْل��ُم��َع��اِوِد اْل��َخ��يَ��اِل َط��يْ��ِف إَِل��ى َط��ِري��ٌق ِألَنَّ��ُه إِالَّ اْل��َغ��ْم��ُض يَ��طَّ��ِب��ي��َه��ا َوَم��ا
ِب��َع��اِئ��ِد َوَل��يْ��َس ِم��نِّ��ي َوَط��ًرا َق��َض��ى َع��ْه��ِدِه بَ��ْع��َد ��بَ��ا ال��صِّ ِذْك��َر ذََك��ْرتُ��ُك��ُم��و
َواْل��َم��َواِع��ِد اْل��ُم��نَ��ى ِب��أَْط��َراِف َع��ِل��ْق��ُت ِوَص��اِل��ِه��ْم ِم��ْن َج��اِن��بً��ا َج��انَ��بُ��ونِ��ي إِذَا
اْل��ُم��تَ��َق��اِوِد ال��لِّ��َوى َرِم��ل ِم��ْن اِر ال��دَّ إَِل��ى أُْخ��تَ��َه��ا اْل��َع��يْ��ُن تَ��نْ��ُظ��ُر َال نَ��ْظ��َرًة َف��يَ��ا
ِب��َج��اِم��ِد َع��َل��يْ��َه��ا َدْم��ِع��ي َوَال إَِل��يْ��َه��ا ِب��نَ��اِق��ٍص اْل��َق��ِدي��ُم َش��ْوِق��ي َال اُر ال��دَّ ِه��َي
ِب��نَ��اِش��ِد بَ��َغ��اَه��ا َم��ا َغ��يْ��ِري ��ْق��ِم ال��سُّ ِم��َن أََض��اَع��َه��ا َل��ْو َم��ْق��ُروَح��ٌة َك��ِب��ٌد َولِ��ي
ِب��َواِج��ِد ِم��ثْ��ِل��ي اْألَْظ��َع��اَن َش��يَّ��َع َوَال ُم��َف��اِرٌق َق��بْ��ِل��ي اْألَْح��بَ��اَب َف��اَرَق أََم��ا

فقال: الحسني، ذكرى إىل تخلص ثم

َع��اِئ��ِدي ِم��نْ��ُه َع��اَدِن��ي َح��تَّ��ى ِب��َق��ْل��ِب��َي يَ��َزْل َل��ْم اْل��َه��مِّ ِم��َن َداءٌ بَ��ِن��ي تَ��أَوَّ
ِب��َواِح��ِد َح��ْرٍب آِل ِم��ْن يَ��ْوُم��نَ��ا َوَم��ا َه��اِش��ٍم آِل ِم��ْن ��بْ��ِط ال��سِّ يَ��ْوَم تَ��ذَكَّ��ْرُت

فقال: املاضية، القصائد يف فعل كما ظمآن الحسني ملوت وتوجع

اْل��بَ��َواِرِد ال��رَِّق��اِق ذُبَ��ابَ��اِت َس��َق��ْوُه ُدونَ��ُه ِح��ي��َل َق��ْد اْل��َم��اءَ يُ��ِري��ُغ َوَظ��اٍم
اْل��َم��َواِرِد ِع��ذَاِب ِم��ْن أَبَ��اُح��وا َم��ا َع��َل��ى ِب��اْل��َق��نَ��ا اْل��َم��َواِرِد ُم��رَّ َل��ُه أَتَ��اُح��وا

أمية: بني إىل مرياثهم انتقال يصف وقال

ِل��َق��اِع��ِد َس��اٍع ُك��لُّ بَ��ْل أََرى َم��ا َع��َل��ى ِل��َق��اِع��ٍد ال��لَّ��يَ��اِل��ي ِف��ي َس��اٍع ُربَّ َويَ��ا
ال��نَّ��َواِش��ِد ِم��نَّ��ا اْل��بَ��اِغ��ي��َن َع��َل��ى يَ��َع��زُّ َض��يَ��اُع��َه��ا ِب��ال��رَِّم��اِح نُ��ُف��وًس��ا أََض��اُع��وا
َع��اِق��ِد أَُم��يَّ��َة ِم��ْن ِل��َك��ْل��ٍب ُخ��ُم��وٌش َص��َف��َح��اِت��َه��ا ِف��ي تَ��نْ��َف��كُّ َم��ا أَأَل��ل��ه
ِب��َراِق��ِد ِم��نَّ��ا ِن��ي��َل ��ا َع��مَّ ال��ل��ُه َف��َم��ا أََص��ابَ��نَ��ا ��ا َع��مَّ ��اُر ال��نُّ��صَّ َرَق��َد َل��ِئ��ْن
َوَش��اِه��ِد يَ��ِم��ي��ٍن َع��ْن تُ��ْغ��ِن��ي ال��ل��ِه إَِل��ى ُخ��ُص��وَم��ًة ِب��ال��نَّ��ِب��يِّ َع��ل��ُق��وَه��ا َل��َق��ْد

قبل. من قاله ما يكرر املعنى هذا يف وهو
األبيات: بهذه العباس بني فغمز أمية، بني هجاء عند يقف أن يرضه ولم

اْل��َج��َالِم��ِد َرْم��َي ��نْ��آِن ال��شَّ َع��َل��ى َرَم��ْونَ��ا لُ��ْح��َم��ًة أَُم��يَّ��َة ِم��ْن أَْدنَ��ى ُربَّ َويَ��ا
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��َواِع��ِد َوال��سَّ أَيْ��َم��اِن��ِه��ْم َع��ْن َض��َراِئ��َب ِه ِل��َح��دِّ َف��ُك��نَّ��ا َس��يْ��ًف��ا َل��ُه��ْم َط��بَ��ْع��نَ��ا
ِب��َزاِئ��ِد اْآلِخ��ِري��َن ِف��ْع��ِل ُق��بْ��ِح َع��َل��ى َع��َال َوإِْن اْألَوَّلِ��ي��َن ِف��ْع��ُل َل��يْ��َس أََال

الشاعر بها وصف وقد القصائد، هذه إىل بالقياس ضعيفة وهي املقصورة بقيت (٨)
للسبط الرسول إشفاق واستثار وهول، فزع من نساؤه لقي وما الحسني، مرصع
ولم األرض بهم تنقلب فلم الظاملني هللا أمهل كيف وعجب البيت، ألهل وتوجع الشهيد،

السماء. ترجمهم
والشعراء، والُكتاب اص الُقصَّ لقرائح ميدانًا كانت الحسني نكبة أن القول وخالصة
والفنون. اآلداب يف البعث أسباب من والقتل والفتنة الخمس. القصائد هذه آثارها ومن
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البيت أهل يف مهيار قصائد

معارصيه بأن يشعر القصائد تلك وجو طوال، قصائد عرش البيت أهل يف ملهيار (١)
كانت البيت ألهل العصبية كأن الرسول، آل مدح يف يمعن أن عليه يستكثرون كانوا

يقول: نراه فإنا العربية، الجنسية عىل تعتمد

يُ��ْع��َق��ِد َل��ْم ِب��اْل��َق��ْل��ِب اْل��َق��ْوُل إِذَا َع��ْق��ُدُه َواَالُك��ُم اْل��َع��بْ��ُد أَنَ��ا
َم��ْولِ��ِدي «َف��اِرٍس» ِف��ي َك��اَن َوإِْن َم��ًع��ا َوِدي��ِن��ي ِوَداِدي َوِف��ي��ِه
أَْه��تَ��ِدي أَُك��ْن َل��ْم َوَل��ْوَالُك��ُم َف��اْه��تَ��َديْ��ُت ِب��ُك��ْم َض��َالِل��ي َخ��َص��ْم��ُت

بعض يف يُقابَل كان الفرس تشيع أن تُعنيِّ مولدي» فارس يف كان «وإن وعبارة
البيت؛ أهل رثاء يف ليائيته التمهيد يف جاء ما هذا ويؤيد االستغراب، من بيشء البيئات

الديوان: جامع يقول إذ

ويدعي إياهم، مدحه يستكثر حاسديه بعض أن وبلغه البيت، أهل يرثي وقال
مدحهم يف يخلص أن يجوز ال األصول يف املخالفة من يظهر بما أنه عليه

القصيدة. آخر يف ذلك ويذكر

التشيع ينايف للفرس والتعصب للفرس، يتعصب كان مهياًرا أن الكالم هذا ومعنى
قول هذا ويوضح وشعوبية، تشيع يجتمع أالَّ املعقول من يكون ويكاد البيت، ألهل

اليائية: يف مهيار

َداِريَ��ا َال ِديَ��اِرِه��ْم وَُع��ْق��ُر ِج��نْ��ًس��ا ُه��ُم َق��ْوِم��ي َال َواْل��َق��ْوُم َل��ُه��ْم َه��ذَا
أََداِن��يَ��ا اْألَبْ��َع��ِدي��َن اْل��ِك��َراَم يَ��ِج��ُد ِب��َط��بْ��ِع��ِه َف��اْل��َك��ِري��ُم اْل��َم��َح��بَّ��َة إِالَّ
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طالب: أبي بن عيل خطاب يف وقوله

تَ��اِل��يَ��ا بَ��ِدي��ئً��ا ِم��نْ��َه��ا َوَألُتْ��ِب��َع��ْن ُش��رًَّدا َألَُس��يِّ��َرنْ��َه��ا َوِب��َرْغ��ِم��ِه��ْم
َق��َواِف��يَ��ا ال��نُّ��ُج��وَم َوأَْل��تَ��ِق��ُط ِف��ي��َه��ا َم��َع��اِن��يً��ا اْل��َج��َم��اِل ِم��َن أَُق��دُّ ُغ��رٍّا
َوأَيَ��اِديَ��ا تَ��َف��اُؤًال َس��ِل��ْم��َت َوِب��َم��ا أُْس��َرتِ��ي «َف��اِرَس» ِع��نْ��َد ِل��ُص��نْ��ِع��َك ُش��ْك��ًرا
إِْخ��َواِن��يَ��ا ِم��ْن ��ي��ِع��يَّ ال��شِّ ُح��بِّ��َك ِف��ي َص��يَّ��َرا َل��َك ًة َوَم��َودَّ ��بً��ا َوتَ��َع��صُّ

كان وإن العربية، العصبية وحدة العهد لذلك يوجب كان التشيع أن يف نص وهذا
صارت فقد اإلسالمية، البيئات جميع يف كذلك كان الحال بأن نجزم أن العسري من

الشيعية. املعاقل من ذلك بعد فارس
فقد مدحهم، يف القصائد عليه تقرتح وكانت البيت، آل بمدح يُعنَى مهياٌر كان (٢)
أن وسئل الشعر، مرذول من البيت أهل مراثي يف قصيدة أُنْشد أنه الديوان جامع حدثنا

وقافيتها.1 وزنها يف أبياتًا يعمل
، والرَِّويِّ الوزن هذا عىل السالم عليهم البيت أهل مراثي يف أبيات عمل سئل وأنه
عىل — بدٍّا لذلك امللتمس إلجابة يجد ولم مثله، عىل املختار الكالم مساعدة تقل مما وهما
السائل.2 إجابة ومقتىض اإلمالء، جهة عىل ارتجاًال فقال — واالنحطاط اللني من فيه ما
أن والثاني: يُطلب، كان البيت أهل يف الشعر أن األول: أمرين؛ عىل يدالن وذلك وهذا

البيت. أهل بحب معروًفا كان مهياًرا
يف والقافية الوزن خطر إىل مهيار تنبُّه إىل نشري أن الفنية الوجهة من يفوتنا وال
حدَّث فقد العميد، بن الفضل أبو إليه سبقه َمْلحٌظ وهذا األغراض؛ مختلف عن التعبري
يرىض وال والكلمات، الحروف نقد إىل األبيات نقد «يتجاوز كان أنه عباد بن الصاحب
الشعراء أكثر «إن يقول: سمعه وأنه والوزن» القافية بتخري يطالب حتى املعنى بتهذيب
يتأمل أن الشاعر حق ألن النسج؛ ويبتدأ الشعر، يوضع أن يجب كيف يدرون ليس
استمراًرا، أحسن يكون األوزان أي يف وينظر اعتمده، الذي واملعنى قصده الذي الغرض
عليه.»3 والتياثه انقطاعه، يخىش ال مركبًا فريكب اطراد، أجمل يحصل القوايف أي ومع

ج٢. ص٢٦٢، 1

ص٣٦٧. ج٢، مهيار، ديوان 2

ج٢. ص٢٥٦، الفني، النثر كتاب راجع 3
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فمطلعها: القصيدة أما

ِرَض��اِك َق��تْ��ِل��ي بَ��اِل��ٌغ تُ��َراِك اْل��َق��ْوِم ابْ��نَ��َة يَ��ا

ملصاولة يصلحان ال وهما الخطاب، رقة عىل تعتمد وقافية مرقص، وزن يف وهي
التمهيد ويف النسيب يف بيتًا وثالثني اثنني ينظم الشاعر رأينا ولذلك البيت؛ أهل خصوم
القصيد، هذا فيه أنشئ الذي الغرض يف بيتًا وعرشين ثالثة ينظم ثم البيت، أهل لبكاء

النسيب. لشعر — الكمية حيث من — تبع وكأنه الغرض فجاء
بهداهم اهتدى أنه يذكر وهو مهيار، شعر يف الصدق ظاهر البيت ألهل والوالء (٣)

فيقول: اإلسالم، إىل الرشك من انتقل حني

َم��ْج��َه��َال أَُخ��اِب��ُط��ُه َوُك��نْ��ُت َف��اْس��تَ��نَ��نْ��ُت لُ��ق��ِم��ي َل��ُك��ْم َرِك��بْ��ُت
ُم��ْق��َف��َال َم��نْ��ِك��ِب��ي َع��َل��ى ُغ��الٍّ َن َوَك��ا أَْس��ِري ��ْرِك ال��شِّ ِم��َن َوُف��كَّ
َج��ْل��َج��َال أَْو ال��رَّْع��ُد اْص��َط��َخ��َب َوَم��ا ُم��ْزنَ��ٌة َج��َرْت َم��ا أَُواِل��ي��ُك��ُم
اْل��َوَال أَْص��ُل اْل��بَ��َراءََة َف��ِإنَّ يُ��َع��اِدي��ُك��ُم ��ْن ِم��مَّ ُ َوأَبْ��َرأ
َم��ْوئِ��َال َغ��ٍد ِف��ي َل��ُه َف��ُك��ونُ��وا َب اْل��ِع��َق��ا يَ��َخ��اُف َال َوَم��ْوَالُك��ُم

ويقول:
اْل��َه��َالِك يَ��ْوِم ِف��ي ـ��َوِة ـْ َوال��نَّ��ج�� ال��ل��ِه ُه��َداَة يَ��ا
َواْرتِ��بَ��اِك��ي أَْم��ِري ـ��َرِة ـْ َح��ي�� ِف��ي اْس��تَ��ْدَل��ْل��ُت ِب��ُك��ُم
اْل��َم��َش��اِك��ي َم��َص��اِب��ي��َح ِل��ي َوُك��نْ��تُ��ْم ��كُّ ال��شَّ أَْظ��َل��َم

طالب: أبي بن عيل خطاب يف ويقول

اْألََق��ّلْ إِالَّ يَ��ٍد َع��ْن َرَم��ْونِ��ي َح��تَّ��ى ِب��ِه��ْم أَْح��ِف��ْل َل��ْم ال��نَّ��اَس ِف��ي��َك َع��اَديْ��ُت
ُش��ُغ��ْل4 َع��نْ��ُه��ْم ِل��ي َم��ْدِح��َك َوِف��ي َل��ْح��ِم��ي َغ��يْ��بَ��ًة يَ��ْع��تَ��ِرُق��وَن تَ��َف��رَُّغ��وا
َف��اْع��تَ��َدْل َع��َل��يَّ اْألَْرُض تُ��ِق��لُّ��ُه َم��ْن يَ��ْس��َخ��َط ِب��أَْن تَ��ْرَض��ى أَْن َع��َدْل��ُت

االغتياب. لخطر تصوير وهو لحم، من العظم عىل ما ينزعون يعرتقون: 4
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أُبَ��ْل َل��ْم َه��َواَك ِف��ي َف��ْوِق��ي ِف��ْل��َق��اُه يَ��ْل��تَ��ِق��ي ثُ��مَّ اْل��بَ��ْح��ُر يُ��َش��قُّ َوَل��ْو
تَ��تَّ��ِص��ْل إَِل��يْ��ُك��ْم «َس��ْل��َم��اَن» ِل��َم��ْج��ِد َس��اِب��َق��ٌة َل��ُك��ُم ِب��ي َع��َالَق��ٌة

وهو البيت، ألهل الوالء معروف وكان الفاريس، سلمان هو األخري البيت يف وسلمان
األحقاد، بسبب واألرزاء املحن من والؤه عليه جرَّ ما إىل شعره يف اإلشارة من يكثر

فيقول:

َج��َزاِئ��يَ��ا ِض��دَّ َوَك��اَن ِف��ي��َك ُج��وِزي��ُت الَّ��ِذي اْل��َح��َس��ِن أَبَ��ا يَ��ا يَ��بْ��لُ��َغ��نَّ��َك َه��ْل
َش��اِن��يَ��ا َوَش��انُ��وا ِع��ْرِض��ي َف��تَ��نَ��اَوُش��وا ِغ��ْظ��تُ��ُه��ْم َم��َدْح��تُ��َك ��ا َل��مَّ َم��ْع��َش��ٍر ِم��ْن
َش��اِك��يَ��ا َف��ِج��ئْ��تُ��َك َراُض��ونِ��ي ِب��اْل��َج��ْوِر إِنَّ��ُه��ْم — انْ��ِت��َق��اُم��َك ِل��يُ��نْ��ِص��َف��ِن��ي — اْس��َم��ْع
ُم��َداِج��يَ��ا ِف��ي��َك ُق��ْل��ُت أَنِّ��ي َح��اَش��اَك َش��نَّ��ُع��وا ِم��نِّ��ي َغ��اَظ َم��ا َرأَْوا ��ا َل��مَّ
بَ��اِق��يَ��ا بَ��ْع��َدَك َك��اَن أَْن َس��رَُّه َم��ْن ِم��ي��ثَ��اُق��ُه َم��يِّ��تً��ا إِالَّ َك��اَن َال

الوالء. يف التصوف نهاية وهذا
بني وقع ما أن يرى فهو الحسني؛ أصاب فيما دقيقة سياسية نظرة وملهيار

البيتني: هذين وانظر كربالء، يف ملرصعه تمهيًدا كان السقيفة يوم الصحابة

َك��ْربَ��َال ِف��ي يَ��ْوَم��َك َق َط��رَّ ال��نَّ��ِب��يِّ ابْ��َن يَ��ا ��ِق��ي��َف��ِة ال��سَّ َف��يَ��ْوُم
تُ��ْق��تَ��َال أَْن ��َن َح��سَّ ��َك َوأُمِّ ��ِه َح��قِّ َع��َل��ى أَِب��ي��َك وََغ��ْص��ُب

من فاطمة وحرمان الخالفة يف حقه عن عيل زحزحة عىل القوم اجرتاء أن يريد
ولو الحسني، بدم خصومهم وأغرى البيت، أهل شأن هوَّن مما كان املرياث يف حقها
البيت، أهل هيبة لبقيت الحقوق ألصحاب الحقوق حفظ عىل يوم أول من األمر جرى
الرسول. حب من نعرف ما ومكانهم الزكية، دمائهم يف يطمعوا أن خصومهم عىل وعز

فقال: الرشك، من قريبًا قتله ورأى الحسني، لفقد التوجع من مهيار أكثر (٤)

ِب��اْل��َم��ْرَص��ِد اْل��َم��ْوُت َل��ُه َغ��ِل��ي��ًال اْل��ُح��َس��يْ��ِن يَ��ْوِم بَ��ْع��ِد ِم��ْن ال��دِّي��َن أََرى
ِب��ُم��ْس��تَ��بْ��َع��ِد ِق��ْس��َت أَنْ��َت إِذَا َق��بْ��ِل��ِه ِم��ْن ِب��ال��ل��ِه ��ْرُك ال��شِّ َوَم��ا
بُ��ِدي َم��ْن َع��َل��ى ��َالَل ال��ضَّ أََع��اُدوا إِنَّ��َم��ا َج��نَ��ْوا َح��ْرٍب آُل َوَم��ا
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يَ��ْرتَ��ِدي َغ��ًدا نَ��َك��اٍل ِب��أَيِّ َخ��ْص��ُم��ُه «َف��اِط��ٌم» َم��ْن َس��يَ��ْع��َل��ُم
يَ��ِدي؟ َم��اذَا ِب��َق��تْ��ِل��َك َف��بَ��اءَ ِس��بْ��َط��ُه يَ��ا «أَْح��َم��َد» َس��اءَ َوَم��ْن
ُف��ِدي ِب��َع��بْ��ٍد َم��ْوًل��ى أَنَّ َل��ْو َك ِب��ذَا ِل��ي َوَم��ْن نَ��ْف��ِس��ي ِف��َداُؤَك

بن عيل حق عن بها دافع التي العينية هي البيت آل مدح يف مهيار قصائد وأهم (٥)
الرسول. عن املحاماة يف حسان بعينية وتُذكِّر القصائد، عيون من وهي طالب، أبي

أي ولكن النسيب، يف عرش أربعة منها بيتًا، وأربعني تسعة يف القصيدة هذه تقع
يقول: كيف ولننظر الرصني، الوجداني الشعر من نفحة إنها نسيب،

يُ��ْرتَ��َج��ُع َف��اَت َق��ْد ِب��ِه��ْم َزَم��اٌن َه��ْل أَْم ُم��ْج��تَ��َم��ُع اْألَْظ��َع��اِن ُم��ْف��تَ��َرِق بَ��ْع��َد َه��ْل
يَ��َس��ُع َم��ا َف��ْوَق ِف��ي��ِه��ْم اْل��َق��ْل��ُب َويَ��ْح��ِم��ُل َرْك��بَ��ُه��ُم اْل��بَ��يْ��َداءُ تَ��َس��ُع ��لُ��وا تَ��َح��مَّ
َط��َل��ُع��وا َح��يْ��ثُ��َم��ا َم��ِغ��ي��بً��ا تَ��ِغ��ي��َب أَالَّ أَل��ُف��وا َق��ْد ��ْم��ُس َوال��شَّ ُه��ُم ُم��َغ��رِِّب��ي��َن
َف��َج��ُع��وا َم��ا أَْم��ثَ��اَل ِب��ِه ��ِع��ي��َن ُم��َف��جَّ َوأَْف��ِئ��َدًة أَْج��َف��انً��ا ِل��ْل��بَ��يْ��ِن َش��اِك��ي��َن
ُخ��ُض��ُع ال��نَّ��َوى إِْك��َراِه تَ��ْح��َت أَْع��نَ��اُق��َه��ا ��ِت��َه��ا أَِزمَّ ِف��ي َف��اِت��َراٌت ِب��ِه��ْم تَ��ْخ��ُط��و
َوُم��ْرتَ��بَ��ُع ُم��ْص��َط��اٌف َط��اَب َوَل��ْو َداًرا ِب��َرْوَض��ِت��ِه تَ��ْرَض��ى َال ن��ْع��َم��اَن تَ��ْش��تَ��اُق
ِق��َط��ُع إِثْ��ِرِه��ْم ِف��ي َوَح��ًش��ا َدٌم َدْم��ٌع ِب��ِه��ْم اْل��َواِف��يَ��اُت تَ��ْم��ِش��ي َواِف��ي��َن ِف��َداءُ
ُم��نْ��َق��ِط��ُع اْل��َوْص��ِل ِم��ثْ��ُل َوال��نَّ��ْوُم َش��اءَ َم��ا ُم��تَّ��ِص��ٌل َك��اْل��َه��ْج��ِر بَ��ْع��َدُه��ُم ال��لَّ��يْ��ُل
َس��ِم��ُع��وا َك��َم��ا ��وا َص��مُّ ُروا، ثَ��وِّ ال��نَّ��َوى َداِع��ي ِب��ِه��ْم َص��اَح يَ��ْوَم أََص��اُخ��وا الَّ��ِذي��َن َل��يْ��َت
يَ��دَُع َم��ا َف��ِل��ل��تَّ��ْع��ِذي��ِب َع��َل��يَّ َق��َض��ى َج��َس��ِدي ِم��ْن ال��تَّ��ْوِدي��ُع أََخ��ذَ َم��ا َل��يْ��َت أَْو

فقال: بالقواصم، الغادرين رضب البيت أهل مدح إىل انتهى وملا

ُم��نْ��َص��ِدُع ال��ل��ِه َرُس��وِل َوَش��ْم��ُل َغ��ْدًرا ُم��ْه��َم��َل��ٌة ال��ل��ِه َرُس��وِل َق��َض��ايَ��ا َه��ِذي
َش��َس��ُع��وا5 َوَم��ا َغ��ابُ��وا َم��ا َولِ��ْل��ِخ��يَ��انَ��ِة َق��ُربُ��وا َوَم��ا َالَق��ْوا َم��ا ِل��ْل��َع��ْه��ِد َوال��نَّ��اُس
َوُرُع��وا بَ��ْع��َدُه ِض��ي��ُم��وا ال��دِّي��ِن ذَا ُرَع��اُة َوُه��ْم َل��ِه اْإلِ آُل َوُه��ُم َوآلُ��ُه
ِش��يَ��ُع َل��ُه وََع��اَداُه��ْم بَ��َغ��اُه��ْم َم��ْن َم��ْع ��تُ��ُه َوأُمَّ ُم��ْل��ًق��ى ِف��ي��ِه��ُم ِم��ي��ثَ��اُق��ُه

بَُعدوا. شسعوا: 5
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الناس خطب النبي أن يرون وكانوا الغدير، يوم بيعة من أضاعوا ما إىل انتقل ثم
عن وعربَّ «الترصيح» هذا الشيعة استغل وقد مواله»، فعيلٌّ مواله كنت «من فقال: عنده،

قال: حني مهيار هواهم

َواْل��ِب��يَ��ُع6 ال��رُّوُم َوتُ��َح��اُط ال��رَِّض��ا بَ��ْع��َد َل��ُه��ْم اْل��َغ��ِدي��ِر يَ��ْوَم بَ��يْ��َع��تُ��ُه تُ��َض��اُع
َط��بَ��ُع��وا ُه��ُم َوِب��أَْس��يَ��اٍف ب��بُ��وِع��َه��ا َج��ذَبُ��وا ُه��ُم ِب��أَيْ��َم��اٍن ��ِم��ي��َن ُم��َق��سَّ
اْل��ِب��دَُع بَ��ْع��ِدِه ِم��ْن َم��ْس��نُ��ونَ��ًة تُ��َع��دُّ أَبْ��َرَم��ُه أَْم��ِس َح��بْ��ٍل نَ��اِش��ِر بَ��يْ��َن َم��ا
َف��يَ��نْ��َخ��ِدُع ُح��ْل��ٌو َع��اِج��ٌل آِج��ٍل َع��ْن يَ��ْخ��َدُع��ُه ِب��اْل��َم��ْك��ِر ُم��ْق��تَ��ِن��ٍص َوبَ��يْ��َن
َم��نَ��ُع��وا؟ أَْم أَْع��َط��ْوُه َف��َه��ْل ِم��نْ��ُه ِب��ال��نَّ��صِّ َواِرثَ��ُه َك��اَن َع��ِل��يٌّ ِل��ي َوَق��اِئ��ٍل
َص��نَ��ُع��وا ِب��َم��ا أَْق��َواًم��ا ال��ل��ُه ِب��َه��ا يَ��ْج��ِزي أَذُْك��ُرَه��ا َل��ْس��ُت َه��نَ��اٌت َك��انَ��ْت َف��ُق��ْل��ُت

فقال: الفحول، مصاولة البيت أهل خصوم يصاول واندفع

تُ��ْم��تَ��َق��ُع ��ْح��نَ��اءِ ال��شَّ ِم��َن ُوُج��وٌه َل��ُه��ْم ُع��ِرُف��وا ��يْ��تَ��ُه��ْم َس��مَّ إِذَا ِرَج��اًال أَبْ��ِل��ْغ
َواْق��تَ��َرُع��وا ِف��ي��ِه تَ��َالَح��ْوا َق��اَم��ْت َف��ِح��ي��َن َم��اِئ��َل��ٌة ال��دِّي��ِن َوَق��نَ��اُة تَ��َواَف��ُق��وا
َويَ��تَّ��ِب��ُع يَ��ْق��ُف��و ثَ��اِل��ثُ��ُه��ْم َوَج��اءَ ثَ��اِن��يَ��ُه��ْم اْل��َغ��ْدِر ِف��ي أَوَّلُ��ُه��ْم أََط��اَع
يَ��نْ��َق��ِط��ُع َواْل��َم��ْح��ُج��وُج يَ��ْف��ِص��ُل َواْل��َع��ْق��ُل نَ��ْف��ِرُض��ُه اْل��َح��قِّ ِف��ي نَ��َظ��ٍر َع��َل��ى ِق��ُف��وا
تَ��بَ��ُع َل��ُه َص��ْح��ٌب أَنَّ��ُك��ْم َوَف��ْخ��ُرُك��ْم يَ��تْ��بَ��ُع��ونَ��ُك��ُم بَ��نُ��وُه ُح��ْك��ٍم ِب��أَيِّ
ُم��ْض��َط��َج��ُع َج��نْ��بَ��يْ��ِه ِم��ْن َولِ��ْألََج��اِن��ِب تُ��ْربَ��تُ��ُه اْألَْه��ِل��ي��َن َع��َل��ى َض��اَق��ْت َوَك��يْ��َف
اْج��تَ��َم��ُع��وا َوَال َط��وًْع��ا اتَّ��َف��ُق��وا َم��ا َوال��نَّ��اُس ��تَ��ُك��ْم ُح��جَّ اْإلِْج��َم��اَع َص��يَّ��ْرتُ��ُم َوِف��ي��َم

الهاشميات. قصائده يف الكميت بوثبات تذكِّرنا الِحَجاج يف القوة وهذه
طالب: أبي بن عيل يخاطب وهو الوالء بهذا الرائعة القصيدة هذه ختم وقد

َوُم��ْرتَ��بَ��ُع أُسٌّ ِل��ي َط��اَب َل��َق��ْد ��ا َح��قٍّ ِدي��نُ��ُك��ُم َوال��دِّي��ُن َف��اِرٍس ِف��ي آبَ��اَي
َوأَنْ��تَ��ِج��ُع — َش��كِّ��ي ��ُك��ْم َح��قُّ َم��َح��ا َح��تَّ��ى — ِب��ُك��ْم أَلُ��وذُ ِس��نِّ��ي يَ��َف��َع��ْت ُم��ذْ ِزْل��ُت َم��ا
َج��َم��ُع��وا الَّ��ِذي اْل��بَ��أَْس ُص��ُح��ِف��ي َع��ْن َف��رَّْق��ُت ِب��َه��ا َك��َف��ْل��َت إِْن َف��َرَط��اٌت َم��َض��ْت َوَق��ْد
أَنْ��تَ��ِف��ُع ُح��بِّ��ي��َك ِس��َوى ِب��ذُْخ��ٍر أَنِّ��ي َل��َه��ا َض��ِم��نْ��ُت إِْن ُغ��ُروًرا نَ��ْف��ِس��ي َس��وَّْل��ُت

األبعدين. األجانب حقوق تحفظ حني عيلَّ تضيع عيل حقوق أن يريد 6
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الثامن الفصل

البوصريي بردة

نظم سبب – الفكاهي شعره من نماذج – املوظفني يف وشعره البوصريي، حياة
أثر – املرضية القصيدة من شاهد – الرسول عىل الصالة من اإلكثار – الربدة

األحالم. تلك تعليل – الصوفية أحالم يف الربدة

∗∗∗

وهي جيدة، قصيدة أوًال: فهي النبوية، املدائح بني القصائد أهم الُربدة قصيدة تعدُّ
التي القصائد من لكثري الوحي مصدر ثالثًا: وهي الباب، هذا يف قصيدة أَْسرَيُ ثانيًا:

الرسول. مدح يف البوصريي بعد أنشئت
التفصيل. من بيشء وقصيدته للبوصريي نعرض أن الواجب من نرى كله ولهذا

أبويه أحد كان صنهاج، بن هللا عبد بن حماد بن سعيد بن محمد هو والبوصريي (١)
وقيل: نسبة، منهما له فُركِّبت سويف، بني قرى من «دالص» من واآلخر صري»، «أبو من
ويبارش والترصف، الكتابة صناعة يعاني وكان بالبوصريي، اشتهر لكنه «الدالصريي»

ببلبيس.1 الرشقية
النكت شعره يف تجري السابع القرن شعراء من ظريف مرصي شاعر والبوصريي
شعره ويف ذكاء، من تخلو ال قصائد املوظفني من والتذمر حاله شكوى يف وله املستملحة،
كانوا املوظفني أن يذكر فهو الصادقني؛ من وأحسبه عرصه، يف االجتماعية للحالة وصف

قرب وله ٦٩٧ه، سنة باإلسكندرية وتويف ٦٠٨ه، سنة دالص يف البوصريي ُولِد الوفيات) فوات (راجع 1

الدينية. العلوم به تدرس كبري مسجد به يتصل اإلسكندرية يف مشهور
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الُكتَّاب من وأن الخمور، رشبوا وال الحرير، لبسوا ما ذلك لوال وأنهم الغالل، يرسقون
األيتام، مال وتأكل بالسحت، بطونها تمأل أنها مع الزهاد من وُعدَّت كت تنسَّ طائفة
أن ويذكر والحديث، القرآن بتأويل خيانتهم وبرروا األمانة، خانوا القضاة أن ويذكر
أوىل ونحن حقوق، بمرص لنا يقولون: املسلمون فكان مختلفني، كانوا واألقباط املسلمني
اليهود وكان الغاصبون، هم سوانا ومن مرص، ملوك نحن يقولون: القبط وكان اآلخذين،

يقول: ذلك ويف أجمعني، الطوائف مال يستحلون

أَِم��ي��نَ��ا ُح��رٍّا ِف��ي��ِه��ُم��و أََر َف��َل��ْم اْل��ُم��ْس��تَ��ْخ��َدِم��ي��نَ��ا َط��َواِئ��َف نَ��َق��ْدُت
ِس��ِن��ي��نَ��ا ُع��ْم��ِري ِم��ْن ال��تَّ��ْج��ِري��ِب َم��َع ِف��ي��ِه��ْم َوَل��ِب��ثْ��ُت َع��اَش��ْرتُ��ُه��ْم َف��َق��ْد
اْل��يَ��ِم��ي��نَ��ا ِش��َم��الُ��ُه��ُم َص��ِح��بَ��ْت َف��َال َج��ِم��ي��ًع��ا ُه��ُم��و ��َم��اِل ال��شِّ َف��ُك��تَّ��اُب
اْل��ُع��يُ��ونَ��ا َس��َرُق��وا َف��َك��أَنَّ��ُه��ْم ِب��ِه��ْم َع��َرْف��نَ��ا َوَم��ا اْل��ِغ��َالَل َس��َرُق��وا َف��َك��ْم
اْألَنْ��َدِري��نَ��ا ُخ��ُم��وَر َش��ِربُ��وا َوَال َح��ِري��ًرا َل��ِب��ُس��وا َم��ا ذَاَك َوَل��ْوَال
َويَ��نْ��َح��ِن��ي��نَ��ا يَ��ِم��ْل��َن َك��أَْغ��َص��اٍن ُم��ْرًدا اْل��ُم��ْرَداِن ِم��َن َربَّ��ْوا َوَال
ذُُق��ونَ��ا َح��َل��ُق��وا بَ��ْع��َدَم��ا َوَل��ِك��ْن ذُُق��وٌن ِل��بَ��ْع��ِض��ِه��ُم��و َط��َل��َع��ْت َوَق��ْد
َالِع��ِب��ي��نَ��ا ِب��أَيْ��ِدي َك��أَْس��يَ��اٍف َج��اِئ��َالٌت اْل��َج��َم��اَع��ِة َوأَْق��َالُم
ِس��ي��نَ��ا ِم��نْ��ُه يَ��ُخ��طُّ��وا اْس��ٍم َوُك��لُّ ِب��َح��ْرٍف َح��ْرًف��ا َس��اَوْم��تُ��ُه��ْم َوَق��ْد
اْل��َك��اِت��ِب��ي��نَ��ا ال��لِّ��ئَ��اِم ِم��َن يَ��ِت��مُّ ��ا َع��مَّ َغ��َف��ْل��َت اْل��َوِزي��َر أََم��ْوَالَي
َواْل��ُم��تَ��َورِِّع��ي��نَ��ا ��اِد ال��زُّهَّ ِم��َن َوُع��دُّوا ِم��نْ��ُه��ْم َم��ْع��َش��ٌر ��َك تَ��نَ��سَّ
اْل��بُ��ُط��ونَ��ا ��ْح��ِت ال��سُّ ِم��َن َم��َل��ئُ��وا َوَق��ْد ُم��ْس��تَ��َج��اٌب ُدَع��اءٌ َل��ُه��ْم َوِق��ي��َل
اْألَِم��ي��نَ��ا ��ْوُه َوَس��مَّ أََم��انَ��تَ��ُه ُك��لٌّ َف��َخ��اَن اْل��ُق��َض��اُة ��َه��ِت تَ��َف��قَّ
يَ��تَ��أَوَّلُ��ونَ��ا َم��ْع��َش��ٍر ِم��ْن ِس��َوى ِم��ْص��ٍر أَْم��َواِل َع��َل��ى أَْخ��َش��ى َوَم��ا
اْآلِخ��ِذي��نَ��ا أَْوَل��ى َوَل��نَ��ْح��ُن ِب��َه��ا ُح��ُق��وٌق َل��نَ��ا اْل��ُم��ْس��ِل��ُم��وَن يَ��ُق��وُل
َغ��اِص��بُ��ونَ��ا ُه��ْم ِس��َواُه��ُم��و َوإِنَّ ِم��ْص��ٍر ُم��لُ��وُك نَ��ْح��ُن اْل��ِق��بْ��ُط َوَق��اَل
أَْج��َم��ِع��ي��نَ��ا ال��طَّ��َواِئ��ِف َم��اَل َل��ُه��ْم َس��بْ��ٍت ِب��ِح��ْف��ِظ اْل��يَ��ُه��وُد َوَح��لَّ��َل��ِت
يَ��تَ��َخ��طَّ��ُف��ونَ��ا َم��ا ُك��لِّ ِف��ي َل��ُه��ْم َش��ِري��ٌك إِالَّ ُق��َط��يْ��بَ��ٍة ابْ��ُن َوَم��ا
اْل��ُج��ُف��ونَ��ا ال��نَّ��ْوَم يَ��ْم��نَ��ُع ِب��َج��ْوٍر ِم��نْ��ُه «َف��اُق��وَس» ُق��َرى َع��َل��ى أََغ��اَر
َخ��ِزي��نَ��ا َوَغ��لَّ��تَ��َه��ا ِل��َم��نْ��ِزلِ��ِه َوَل��ِك��ْن ِح��ْم��ًال َع��يْ��نَ��َه��ا َوَص��يَّ��َر
نُ��ونَ��ا َق��بْ��ُل ِم��ْن َراُؤُه َوَك��انَ��ْت ِت��بْ��ٍر تَ��ْح��ِص��ي��َل ُش��ْغ��لُ��ُه َوأَْص��بَ��َح
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الَّ��ِذي��نَ��ا ِص��َل��ُة نَ��ْق��َص��ُه ��َم َف��تَ��مَّ ُوُص��وٌل َل��ُه��ْم الَّ��ِذي��َن َم��ُه َوَق��دَّ
ال��نَّ��اِه��ِب��ي��نَ��ا نَ��َه��بْ��َت َل��ْو َف��َل��يْ��تَ��َك نَ��ْه��ٍب أَيُّ اْل��َوَك��اَل��ِة َداِر َوِف��ي
َوُه��ونَ��ا أَذًى اْل��ُم��ْس��ِل��ِم��ي��َن يَ��ُس��وُم َخ��ِب��ي��ٌث يَ��ُه��وِديٌّ ِب��َه��ا َف��َق��اَم
��ِف��ي��نَ��ا َوال��سَّ اْل��َق��َواِف��َل ��َف��ِت تَ��َل��قَّ َع��َص��اُه ُم��وَس��ى ِب��َه��ا أَْل��َق��ى إِذَا
َواْل��يَ��ِم��ي��نَ��ا ��َه��اَدَة ال��شَّ اْل��ُك��لِّ َع��ِن يُ��َؤدِّي اتُّ��ِه��ُم��وا إِذَا َوَش��اِه��ُدُه��ْم

كانت أنها يذكر طويلة قصيدة من الوفيات فوات صاحب ذكرها القطعة وهذه (٢)
يغلب ضعيفة قصيدة ألنها األدبية؛ قيمتها إىل ترجع ال نرى فيما وشهرتها مشهورة،
يبغضون والناس باملوظفني، التنديد من فيها ما إىل شهرتها ترجع وإنما االبتذال، عليها
التاريخية، الوجهة من قيمتها القصيدة ولهذه واالستبداد. بالطمع يُعَرفون حني املوظفني
املسلمني بني ذاك إذ يجري كان ما وعىل مرص، يف الطوائف اختالف عىل شاهد فهي

الحني. ذلك يف اإلدارة عيوب عىل شاهد كذلك وهي واليهود، والنصارى
عليهم يحرِّض أخرى قصيدة من قال فقد املوظفني، بثلب مغرًما كان أنه والظاهر

املماليك: كبار أحد

وََع��نْ��بَ��ُر ِم��ْس��ٌك بُ��ْرَديْ��ِه ِم��ْن َف��اَح َوَل��ْو َس��اَع��ًة ِم��نْ��َك َواِح��ًدا ِم��نْ��ُه��ْم تُ��ْدِن َف��َال
يَ��تَ��َف��طَّ��ُر ِم��نْ��ُه��ُم��و َق��ْل��ِب��ي َك��اَد َف��َق��ْد ِم��نْ��ُه��ُم��و ِب��انْ��ِت��َق��اِم��َك ُف��َؤاِدي َوبَ��رِّْد
أَْش��ُه��ُر ِل��َي َم��َض��ْت َح��تَّ��ى َح��ظِّ��ِه��ْم إَِل��ى أَِص��ْل َوَل��ْم ُش��ُه��وًرا َح��ظِّ��ي ِب��ِه��ْم ُم��ِن��ْع��ُت
َويَ��ْغ��ِدُر يَ��ُخ��وُن إِالَّ َق��َل��ٍم أَُخ��و ِف��ي��ِه��ُم��و ال��ل��ُه بَ��اَرَك َال ِف��ي��ِه��ُم��و، أََم��ا

رصح وقد املرتب، دفع يف يماطلونه كانوا املوظفني بأن يُشِعر ما األبيات هذه ويف
يقول: إذ أخرى قصيدة يف بذلك

تَ��ْج��ِري��َس��ا ِب��َم��َالَم��ِت��ي َج��رَّْس��تُ��ُه ِب��َوِظ��ي��َف��ِت��ي ِم��نْ��ُه��ُم��و ِل��ي يَ��ُق��ْم َل��ْم َم��ْن

جارية عن الحديث يف قوله الدعابة مجرى يجري فيما البوصريي شعر ومن (٣)
والضعف: الشيب عليه فأنكرت نفسها عن راودها

ُرُع��ونَ��ْه اْل��َم��ِش��ي��ِب بَ��ْع��َد َوال��تَّ��َص��اِب��ي ُدونَ��ْه َح��اَل َق��ْد َواْل��َم��ِش��ي��ُب أََه��ًوى
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اْل��ُق��نِّ��ي��نَ��ْه يَ��ْدُخ��ُل َال ُح��بِّ��ي إِنَّ َوَق��اَل��ْت تُ��ِط��ي��َع أَْن ال��نَّ��ْف��ُس أَبَ��ِت
َم��ْع��ُج��ونَ��ْه آَدٍم َق��بْ��َل ِب��اْل��َه��َوى َق��ْل��ِب��ي َوِط��ي��نَ��ُة اْل��َه��َوى أَْع��ِص��ي َك��يْ��َف
اْل��َم��ْك��نُ��ونَ��ْه رَِّة َك��ال��دُّ ُح��ْس��ٍن ذَاُت ِخ��ْدٍر بَ��يْ��َض��ُة ال��رَُّق��اَد َس��َل��بَ��تْ��ُه
َح��ِزي��نَ��ْه أَُك��وُن َك��ذَا َف��َق��اَل��ْت ـ��ُس ـْ ال��نَّ��ف�� ِب��َه��ا تُ��َس��رُّ ُق��بْ��َل��ًة ُس��ْم��تُ��َه��ا
َم��ْج��نُ��ونَ��ْه! أَنَ��ا َع��َس��ى! َف��َق��اَل��ْت ِر ا ال��دَّ إَِل��ى تَ��ِس��ي��ِري أَْن بُ��دَّ َال ُق��ْل��ُت
َح��نُ��ونَ��ْه َوأُمٍّ َراِح��ٍم أٍَب ِم��ْن َخ��يْ��ٌر َل��ِك َف��ِإنَّ��ِن��ي ِس��ي��ِري ُق��ْل��ُت
اْل��َق��ِري��نَ��ْه ِن��ْع��َم َوأَنْ��ِت َح��َالًال ـ��َن تَ��بْ��ِغ��ي��ـ ُك��نْ��ِت إِْن اْل��َق��ِري��ُن ِن��ْع��َم أَنَ��ا
َط��ِح��ي��نَ��ْه يَ��ِص��ي��َر أَْو اْل��َخ��لَّ َواْض��ِرِب َص��ْف��ًح��ا ِم��ثْ��ِل��َي َوْص��ِل َع��ْن اْض��ِرْب َق��اَل��ِت
َم��ِش��ي��نَ��ْه َل��َط��ْش��ِت��ي ِب��ِه أَْرَض��ى َك��يْ��َف َش��يْ��ٍخ يَ��ُد ��ِن��ي تَ��َم��سَّ أَْن أََرى َال
اْل��َق��اُرونَ��ْه اْل��ُم��بَ��اِرُز أَنْ��َت َه��بْ��َك َف��َق��اَل��ْت َم��اٍل َك��ِث��ي��ُر إِنِّ��ي ُق��ْل��ُت

الشيخ موالنا حكايات من ظريفة» «حكاية فيه ولكن ضعيف، شعر أيًضا وهذا
الرشقية، ناظر إىل بها بعث التي أبياته القطعة هذه من وأظرف وأرضاه! عنه هللا ريض

إليه: لسانها عىل فكتب فأعجبته، الناظر منه استعارها حمارة له وكانت

َف��اِض��ْل ِب��أَنَّ��ُه ِل��ي أَْخ��َالُق��ُه َش��ِه��َدْت الَّ��ِذي ��يِّ��ُد ال��سَّ أَيُّ��َه��ا يَ��ا
َج��اِه��ْل َص��اِح��ِب��ي َوَل��ِك��نَّ َق��طُّ أََح��ٌد يَ��ِب��ي��ُع��ِن��ي َظ��نِّ��ي َك��اَن َم��ا
يَ��ْس��تَ��اِه��ْل َع��َل��يْ��ِه َغ��يْ��ًظ��ا َل��ُق��ْل��ُت َس��َف��ٍه ِم��ْن َع��َل��يَّ َج��رَُّس��وُه َل��ْو
��اِح��ْل ال��سَّ َج��َواِن��ِب ِف��ي ِب��َه��ا أَْرَع��ى بَ��َل��ِدي ِف��ي ُك��نْ��ُت َل��ْو ُم��َراِدي أَْق��َص��ى
َح��اِم��ْل َس��يِّ��ِدي ِم��ْن ِألَنِّ��ي أَْخ��ِذي َل��ُك��ْم يَ��ِح��لُّ َف��َم��ا َه��ذَا َوبَ��ْع��َد

من فيها يكن ولم الحمارة، إليه ورد األبيات، هذه الرشقية ناظر استظرف وقد
حاله، شكوى يف الوزراء أحد إىل بها بعث التي قصيدته كذلك نستملح ونحن الزاهدين!
وأنهم يأكلون، ما يجدون ال أبناءه وأن فقري، أنه فيها يذكر طريفة قصيدة وهي
الحال، سوء إليها وشكت أختها، زارت امرأته وأن األعياد، أيام الكعك لفقد يتحرسون
يخاطب وهو يقول، ذلك تفصيل ويف شعرة! شعرة ذقنه ونتف برضبه، عليها فأشارت

الوزير: ذلك

ُع��ْس��َرْه أُولِ��ي َق��ْوٍم ِم��ْن َح��اَش��اَك إِنَّ��نَ��ا َح��اَل��نَ��ا نَ��ْش��ُك��و إَِل��يْ��َك
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اْل��َك��ثْ��َرْه َغ��ايَ��ِة ِف��ي َع��اِئ��َل��ٌة َل��نَ��ا َوَل��ِك��ْن نَ��ْح��ُن ِق��لَّ��ٍة ِف��ي
َواْإلِبْ��َرْه ِب��اْل��َخ��يْ��ِط َل��ُه��ْم َج��َرى الَّ��ِذي اْل��َح��ِدي��َث اْل��َم��ْوَل��ى ُث أَُح��دِّ
ِع��بْ��َرْه أَبْ��َص��ْرُه��ُم ِل��َم��ْن َك��انُ��وا َوَل��ِك��نَّ��ُه��ْم ال��نَّ��اِس َم��َع َص��اُم��وا
اْل��َج��رَّْه ��ْربَ��ُة َوال��شَّ بَ��ِرَح��ْت َم��ا َل��ُه��ُم ِزي��ٌر َف��اْل��ِب��ئْ��ُر يَ��ْش��َربُ��وا إِْن
ال��نَّ��ْش��َرْه تُ��ْش��ِب��ُه يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي َم��ْس��لُ��وَق��ٌة اْل��ُخ��بَّ��يْ��ِز ِم��َن َل��ُه��ْم
َواْل��ُخ��ْض��َرْه اْل��َم��اءِ ِف��ي تَ��نَ��زَُّه��وا َح��ْوَل��َه��ا اْج��تَ��َم��ُع��وا َم��ْه��َم��ا أَُق��وُل
ُف��ْط��َرْه َوَال ُخ��بْ��ٌز َوَال َق��ْم��ٌح ِع��نْ��َدُه��ْم َوَم��ا اْل��ِع��ي��ُد َوأَْق��بَ��َل
تَ��ْم��َرْه َرأَْوا أَْو ِط��ْف��ٍل َك��فِّ ِف��ي َك��ْع��َك��ًة َع��ايَ��نُ��وا إِْن َف��اْرَح��ْم��ُه��ُم��و
َزْف��َرْه تَ��تْ��بَ��ُع��َه��ا ِب��َش��ْه��َق��ٍة نَ��ْح��َوَه��ا أَبْ��َص��اُرُه��ُم��و تَ��ْش��َخ��ُص
َك��رَّْه ِف��ي اْل��َخ��يْ��َر َع��نَّ��ا َق��َط��ْع��َت ِم��نْ��ُه��ُم��و أَبَ��تَ��ا يَ��ا َق��اِئ��ٍل َك��ْم
نُ��ْق��َرْه َوَال َوِرٍق ِب��ِدْرَه��ٍم َوَال ِب��َف��ْل��ٍس تَ��اِت��ي��نَ��ا ِص��ْرَت َم��ا
ُس��ْخ��َرْه أَبَ��ِت يَ��ا تَ��ْخ��ُدْم��ُه��ُم��و َف��َه��ْل َق��ْوٍم ِخ��ْدَم��ِة ِف��ي َوأَنْ��َت
��رَّْه َك��ال��ضَّ اْل��َغ��يْ��َرِة ِف��ي َواْألُْخ��ُت أُْخ��تَ��َه��ا ��ُه��ْم أُمُّ َزاَرْت َويَ��ْوَم
اْل��ِع��ْش��َرْه َع��َل��ى ِم��نِّ��ي َوَص��بْ��َرَه��ا َح��اَل��َه��ا َل��َه��ا تَ��ْش��ُك��و َوأَْق��بَ��َل��ْت
ُع��رَّْه! يَ��ا اْألَْزَواِج َم��َع َك��ذَا ال��نِّ��َس��ا تَ��ُك��وُن َك��يْ��َف َل��َه��ا َق��اَل��ْت
َف��تْ��َرْه َوَال ِم��نْ��ِك تَ��َخ��لُّ��ٍف ِب��َال ِم��نْ��ُه ��ِك َح��قَّ اْط��لُ��ِب��ي ُق��وِم��ي
َش��ْع��َرْه َش��ْع��َرًة انْ��ِت��ِف��ي��َه��ا أَِو ذَْق��نَ��ُه َف��ُخ��ِذي تَ��أَبَّ��ى َوإِْن
َض��ْج��َرْه ِع��نْ��َدُه َزْوِج��ي َف��ِإنَّ َع��اَدِت��ي َه��َك��ذَا َم��ا َل��َه��ا َق��اَل��ْت
بَ��ْع��َرْه َل��َه��ا َق��اَل��ْت َط��لَّ��َق��ِن��ي ِك��ْل��َم��ًة َك��لَّ��ْم��تُ��ُه إِْن أََخ��اُف
ُم��ْج��تَ��رَّْه ال��زَّْوَج��ُة َف��َج��اءَِت نَ��ْف��ِس��َه��ا ِف��ي َق��ْدِرَي َوَه��وَّنَ��ْت
ِب��آُج��رَّْه َرأِْس��ي َف��اْس��تَ��ْق��بَ��َل��ْت ْدتُ��َه��ا َف��تَ��َه��دَّ َف��َق��اتَ��َل��تْ��ِن��ي
أَْم��َرْه َل��ُه اْل��َم��ْوَل��ى يَ��نْ��ُظ��َر أَْن َه��ِذِه َح��اَل��تُ��ُه َم��ْن َوَح��قُّ

بلبيس. يف موجودة بقاياها تزال وال املرصية، التعابري من كثري القصيدة هذه ويف
يف قصائد نظمت قد «كنت فقال: للربدة وضعه سبب عن البوصريي حدثنا وقد (٤)
ثم الزبري، بن يعقوب الدين زين الصاحب عيلَّ اقرتحه كان ما منها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مدح
فعملتها، هذه قصيدتي عمل يف ففكرت نصفي، أبطل فالج صاحبني أن ذلك بعد اتفق
ونمت وتوسلت، ودعوت، إنشادها، وكررت يعافيني، أن يف تعاىل هللا إىل بها واستشفعت
يفَّ ووجدت فانتبهت بُردة، عيلَّ وألقى املباركة، بيده وجهي فمسح ملسو هيلع هللا ىلص، النبي فرأيت
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فقال الفقراء بعض فلقيني أحًدا، بذلك أعلمت أكن ولم بيتي، من وخرجت فقمت نهضة،
التي فقال: أيها؟ فقلت: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بها مدحت التي القصيدة تعطيني أن أريد يل:
يدي بني تُنَشد وهي البارحة سمعتها لقد وهللا وقال: أوَّلها، وذكر مرضك يف أنشأتها
بردة، أنشدها من عىل وألقى وأعجبته، يتمايل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ورأيت ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول

املنام.» وشاع ذلك، الفقري وذكر إياها، فأعطيته
كأكثر وسذاجة طيبة فيه رجل فهو البوصريي؛ عقلية عىل داللة القطعة هذه ويف
ينشدها قصيدة أو يتلوها آلية مرضه من مريض يربأ أن املعقول من فليس الصوفية،
ما — هللا سمح ال — املرصية الديار مفتي مرض ولو بقصيدته، البوصريي برئ كما
بجانب سار ما سبب هي هذه البوصريي حكاية ولعل الطبيب،2 عن بالربدة استغنى
فبعضها فائدة: أبياتها من بيت لكل الرشاح بعض ذكر فقد الخرافات، من الربدة
كان فقد قديم، الغفلة من النوع وهذا الطاعون! من أمان وبعضها الفقر، من أمان
كرر البوصريي أن كذلك ونالحظ القرآن. سور عن هذا مثل من شيئًا يذكر الزمخرشي
ذُكر كلما النبي عىل الصالة وتكرار الصغرية، الفقرة هذه يف مرات خمس «ملسو هيلع هللا ىلص» عبارة
فهو املرضية، القصيدة يف ذلك عىل البوصريي زاد وقد املتأخرين، وساوس من اسمه
نجم وعدد واملدر، والثرى الحىص عدد وصحبه وشيعته النبي عىل يصيل أن هللا يدعو
حوت وما واملطر، املاء جميع وقطر الجبال، مثاقيل وزن وعدد األرض، ونبات السماء،
والشعر، والحبوب، والنمل، الذر، وعدد واألمالك، واإلنس الجن وعدد ورق، من األشجار
والقدر، القلم به جرى وما املحيط، العلم به أحاط ما وعدد والوبر، والريش، والصوف،
يكون وما األكوان، يف كان ما وعدد حرشوا، ومذ كانوا، مذ الخالئق عىل هللا نعم وعدد

التحديد: بهذا الصالة هذه وتكون البعث، يوم إىل

يَ��ذَُروا أَْو َواْألَْرِض��ي��َن ��َم��َواِت ال��سَّ أَْه��ُل ِب��َه��ا يَ��ْط��ِرُف��وَن َع��يْ��ٍن َط��ْرَف��ِة ُك��لِّ ِف��ي
َح��َص��ُروا َوَم��ا َواْل��ُك��ْرِس��ي َواْل��َع��ْرِش َواْل��َف��ْرِش َج��بَ��ٍل َم��ْع َواْألَْرِض��ي��َن ��َم��َواِت ال��سَّ ِم��ْلءَ

اإليمان قوة ألن رؤياه؛ يف صادق البوصريي أن اآلن ونرى الشعراء»، بني «املوازنة كتاب: يف قلنا كذلك 2

نهضة، جسمه يف وجد إنه قال أن عىل يزد لم أنه تذكرنا إذا سيما وال الجسم، عىل التأثري أبلغ تؤثر
التشجيع. كلمات منه ويسمع املنام يف الرسول يرى مؤمن لرجل يُنتَظر ما أقل وذلك
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تَ��نْ��َح��ِص��ُر َل��يْ��َس َدَواًم��ا َص��َالًة ـ��ُدوًم��ا ـْ َم��ع�� َوأَْوَج��َد َم��ْوُج��وًدا ال��ل��ُه أَْع��َدَم َم��ا
تَ��ذَُر َوَال تُ��بْ��ِق��ي َال ِب��اْل��َح��دِّ تُ��ِح��ي��ُط َك��َم��ا ال��دُُّه��وِر َج��ْم��ِع َم��ْع اْل��َع��دَّ تَ��ْس��تَ��ْغ��ِرُق

هو وإنما اإلسالم، صدر يف معروًفا يكن لم النبي عىل الصالة من النمط وهذا
الخريات». «دالئل صاحب أمثال الصوفية غالة من ترصف

املرء يقرأ أن استحبوا فقد الصوفية، أذهان يف أطياف له كانت البوصريي ومنام (٥)
البيت: هذا

ُك��لِّ��ِه��ِم اْل��َخ��ْل��ِق َخ��يْ��ِر َح��ِب��ي��ِب��َك َع��َل��ى أَبَ��ًدا َداِئ��ًم��ا َوَس��لِّ��ْم َص��لِّ َم��ْوَالَي

لريى ليلة كل يف يقرؤها كان الغزنوي أن وذكروا الربدة، أبيات من بيت كل بعد
تراعي ال لعلك له: فقال كامل، شيخ إىل ذلك فشكا الرؤيا، له تتيرس فلم منامه، يف النبي
كان التي بالصالة تصيل ال إنك له: قال ثم الشيخ فراقبه أراعيها. بل ال، فقال: رشائطها!
قالوا: (البيت). وسلم صل موالي قوله: وهي ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل البوصريي اإلمام بها يصيل
النبي رأى القصيدة هذه أنشأ ملا هللا رحمه أنه غريه دون البيت هذا اختياره وحكمة
قوله: إىل انتهى فلما األغصان، كتمايل طربًا يتمايل فكان يديه، بني فأنشدها املنام، يف
والسالم: الصالة عليه له فقال البيت، تكميل عىل يقدر لم برش» أنه فيه العلم «فمبلغ
خري «وأنه قل: الرسول له فقال هللا. رسول يا الثاني للمرصاع أوفق لم إني فقال: اقرأ،
وجعله املتقدم، البيت يف النبي قاله الذي املرصاع هذا البوصريي فأدرج كلهم»، هللا خلق

السالم. عليه النبي لفظ عىل حرًصا بيت كل بعد مكررة صالة
نبوية، قيثارة منه خلق للرسول البوصريي فحب سهل، تعليلها املنامات وهذه
يف الرسول تصور إىل أحالمهم ه وجَّ قصيدته ويُمن البوصريي بعظمة الصوفية وإيمان
تمكن ال ذاتها يف والربدة الصالة، بتلك مصحوبة الربدة تالوة من اإلكثار بفضل املنام
فتتمثل وإخالص، صدق يف به تؤمن بما النفس تنفعل وإنما الكرامات، من إنسان كل
يدي بني للمثول مفتاًحا الناس بعض عند الربدة كانت وكذلك واألعاجيب، الغرائب

الفقهاء. وعند الصوفية، عند حق: النبي ورؤيا الرسول،
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وأغلب الطوال، القصائد من فهي بيت، ومائة وثمانني اثنني يف الربدة تقع (١)
تشابه ذلك ودليل الفارض، ابن بميمية نظمها عند استأنس البوصريي أن عندي الظن

الفارض: ابن قصيدة مطلع فإن املطلعني،

َف��اْل��َع��َل��ِم ال��زَّْوَراءِ ِف��ي َالَح بَ��اِرٌق أَْم َس��َل��ِم ِب��ِذي َل��يْ��ًال بَ��َدْت َل��يْ��َل��ى نَ��اُر َه��ْل
ِب��َف��ِم نَ��ْه��َل��ًة َه��الَّ َوْج��َرَة َوَم��اءَ َس��َح��ًرا نَ��ْس��َم��ًة َه��الَّ نَ��ْع��َم��اَن أَْرَواَح

البوصريي: قصيدة ومطلع

ِب��َدِم ُم��ْق��َل��ٍة ِم��ْن َج��َرى َدْم��ًع��ا َم��َزْج��َت َس��َل��ِم ِب��ِذي ِج��ي��َراٍن تَ��ذَكُّ��ِر أَِم��ْن
إَِض��ِم ِم��ْن ال��ظَّ��ْل��َم��اءِ ِف��ي اْل��بَ��ْرَق َوأَْوَم��َض َك��اِظ��َم��ٍة ِت��ْل��َق��اءِ ِم��ْن ال��رِّي��ُح َه��بَّ��ِت أَْم

الوزن وحدة مع الشاعران، فيه اشرتك مما الربق وإيماض الريح، وهبوب سلم، فذو
قال: الفارض ابن أن هذا إىل يضاف والقافية،

تَ��لُ��ِم َل��ْم أَْح��بَ��بْ��َت َف��َل��ْو اْل��َم��َالَم ُك��فَّ َس��َف��ًه��ا ُح��بِّ��ِه��ْم ِف��ي َالَم��ِن��ي َالِئ��ًم��ا يَ��ا

فقال: البوصريي فتابعه

تَ��لُ��ِم َل��ْم أَنْ��َص��ْف��َت َوَل��ْو إَِل��يْ��َك ِم��نِّ��ي َم��ْع��ِذَرًة اْل��ُع��ذِْريِّ اْل��َه��َوى ِف��ي َالِئ��ِم��ي يَ��ا



العربي األدب يف النبوية املدائح

قال: حني البوصريي شوقي تابع كما

تَ��لُ��ِم َوَل��ْم تَ��ْع��ِذْل َل��ْم ��ْوُق ال��شَّ ��َك َم��سَّ َل��ْو َق��َدٌر َواْل��َه��َوى َه��َواُه ِف��ي َالِئ��ِم��ي يَ��ا

الفارض: ابن وقال

َواْل��َح��َرِم اْل��ِح��لِّ ِف��ي َدِم��ي ِب��َس��ْف��ِك أَْف��تَ��ى َع��َج��بً��ا ُح��ْك��ِم��ِه ِف��ي أَتَ��ى ِل��َق��اٍض َط��ْوًع��ا
َع��ِم��ي اْل��َم��ُش��وِق َح��اِل وََع��ْن َج��َوابً��ا يُ��ِح��ْر َل��ْم َوأَبْ��َك��َم ��ْك��َوى ال��شَّ يَ��ْس��َم��ِع َل��ْم أََص��مَّ

قال: إذ املعنى هذا حول البوصريي فدار

ِب��ُم��نْ��َح��ِس��ِم َداِئ��ي َوَال اْل��ُوَش��اِة َع��ِن ِب��ُم��ْس��تَ��ِت��ٍر ِس��رِّي َال َح��اِل��َي َع��َدتْ��َك
َص��َم��ِم ِف��ي اْل��ُع��ذَّاِل َع��ِن اْل��ُم��ِح��بَّ إِنَّ أَْس��َم��ُع��ُه َل��ْس��ُت َل��ِك��ْن ال��نُّ��ْص��َح َم��َح��ْض��تَ��ِن��ي

هوى من التحذير ويليه النسيب، صدرها ففي عنارص: عدة عىل الربدة وتشتمل (٢)
واملعراج واإلرساء القرآن ثم ومعجزاته، مولده عن والكالم النبي، مدح ثم النفس،

واملناجاة. التوسل ثم والجهاد،
هذا عىل البوصريي ملت وكنت العربية، املعالم إىل بالشوق يتصل الربدة يف والنسيب
الرسول، بمولد لصلتها املواطن تلك اختار أنه تبينت ثم الشعراء» بني «املوازنة كتاب يف
بلبيس يف هواه عن الشاعر يتحدث حتى لذاته يُقصد لم النسيب أن الحظنا إذا وخاصة
عىل الشاعر حرص ولوال دينية، لقصيدة التمهيد موقع وقع نسيب هو وإنما فاقوس، أو
مكان. القصيدة هذه مثل يف للتغزل كان ملا بالنسيب القصائد افتتاح يف القدماء متابعة
يف اإلجادة قارب نراه فإنا الحسية، الصبوات من القلب فارغ كان الشاعر أن ومع

قال: حني الوجد لوعة عن التعبري

َوُم��ْض��َط��ِرِم ِم��نْ��ُه ُم��نْ��َس��ِج��ٍم بَ��يْ��َن َم��ا ُم��نْ��َك��ِت��ٌم اْل��ُح��بَّ أَنَّ ��بُّ ال��صَّ أَيَ��ْح��َس��ُب
َواْل��َع��َل��ِم اْل��بَ��اِن ِل��ِذْك��ِر أَِرْق��َت َوَال َط��َل��ٍل َع��َل��ى َدْم��ًع��ا تُ��ِرْق َل��ْم اْل��َه��َوى َل��ْوَال
��َق��ِم َوال��سَّ ْم��ِع ال��دَّ ُع��ُدوُل َع��َل��يْ��َك ِب��ِه َش��ِه��َدْت بَ��ْع��َدَم��ا ُح��بٍّ��ا تُ��نْ��ِك��ُر َف��َك��يْ��َف
َواْل��َع��نَ��ِم يْ��َك َخ��دَّ َع��َل��ى اْل��بَ��َه��اِر ِم��ثْ��َل َوَض��نً��ى َع��بْ��َرٍة َخ��طَّ��ْي اْل��َوْج��ُد َوأَثْ��بَ��َت
ِب��اْألََل��ِم ال��لَّ��ذَّاِت يَ��ْع��تَ��ِرُض َواْل��ُح��بُّ َف��أَرََّق��ِن��ي أَْه��َوى َم��ْن َط��يْ��ُف َس��َرى نَ��َع��ْم
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ويف الشيب، عذل عن بالكالم الشاعر ابتدأه فقد النفس هوى من التحذير أما (٣)
وفيها جيدة، املعنى هذا يف وأبياته االكتهال، أيام يف الربدة نظم الشاعر أن عىل دليل ذلك

كقوله: األمثال، مجرى تجري شطرات

ال��تُّ��َه��ِم َع��ِن نُ��ْص��ٍح ِف��ي أَبْ��َع��ُد ��يْ��ُب َوال��شَّ

وقوله:

ال��نَّ��ِه��ِم َش��ْه��َوَة يُ��َق��وِّي ال��طَّ��َع��اَم إِنَّ

وقوله:

يَ��ِص��ِم أَْو يُ��ْص��ِم تَ��َولَّ��ى َم��ا اْل��َه��َوى إِنَّ

وقوله:

ال��تُّ��َخ��ِم ِم��َن َش��رٌّ َم��ْخ��َم��َص��ٍة َف��ُربَّ

وقوله:

اْس��تَ��ِق��ِم َل��َك َق��ْولِ��ي َف��َم��ا اْس��تَ��َق��ْم��ُت َوَم��ا

الشبع دسائس من كالتحذير الدقة: من جانب عىل النفس سياسة يف نظرات وله
ينفطم»، تفطمه وإن الرضاع حب عىل شبَّ تهمله «إن بالطفل النفس وتشبيه والجوع،

ويقول: األصفياء، درجات إىل به تصل ال صغرية رتبة الفرائض أداء أن يرى وهو

أَُص��ِم َوَل��ْم َف��ْرٍض ِس��َوى أَُص��لِّ َوَل��ْم نَ��اِف��َل��ًة اْل��َم��ْوِت َق��بْ��َل تَ��َزوَّْدُت َوَال

تورمت حتى الليل قيام أدام أنه فيذكر تهجده، عن يتحدث النبي مدح ويف (٤)
عن ويتكلم السغب، من أحشاءه يشد كان أنه فيذكر الجوع إيثاره عن ويتحدث قدماه،
الكونني سيد أنه يذكر ثم فاستعصم، نفسه عن راودته الذهب جبال أن فيذكر زهده
قول يف منه أبر أحد ال وأنه الناهي، اآلمر وأنه عجم، ومن عرب من والفريقني والثقلني
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منفصم، غري بحبل مستمسكون به املستمسكني وأن الشفاعة، مرجوُّ وأنه و«نعم»، «ال»
فيقول: ذلك يف ويمعن كرم، وال علم يف يدانوه ولم والُخلق، الَخلق يف النبيني فاق وأنه

يَ��ِم ال��دِّ ِم��َن َرْش��ًف��ا أَْو اْل��بَ��ْح��ِر ِم��َن َغ��ْرًف��ا ُم��ْل��تَ��ِم��ٌس ال��ل��ِه َرُس��وِل ِم��ْن َوُك��لُّ��ُه��ْم
اْل��ِح��َك��ِم َش��ْك��َل��ِة ِم��ْن أَْو اْل��ِع��ْل��ِم نُ��ْق��َط��ِة ِم��ْن َح��دِِّه��ُم ِع��نْ��َد َل��َديْ��ِه َوَواِق��ُف��وَن

محاسنه، يف الرشيك عن منزَّه وأنه وصورته»، معناه تم «الذي هو بأنه ويحكم
ويقول:

َواْح��تَ��ِك��ِم ِف��ي��ِه َم��ْدًح��ا ِش��ئْ��َت ِب��َم��ا َواْح��ُك��ْم نَ��ِب��يِّ��ِه��ُم ِف��ي ال��نَّ��َص��اَرى ادََّع��تْ��ُه َم��ا دَْع

البارع البيت هذا وانظر الشعرية، الوجهة من ا حقٍّ جيدة أبيات النبي مدح يف وله
الجميل:

ال��رَِّم��ِم َداِرَس يُ��ْدَع��ى ِح��ي��َن اْس��ُم��ُه أَْح��يَ��ا ِع��َظ��ًم��ا آيَ��اتُ��ُه َق��ْدَرُه نَ��اَس��بَ��ْت َل��ْو

الرسول: شخصية تصوير يف الشعرية الوثبة هذه وانظر

ُم��نْ��َف��ِح��ِم َغ��يْ��ُر ِم��نْ��ُه َواْل��بُ��ْع��ِد ِل��ْل��ُق��ْرِب يُ��َرى َف��َل��يْ��َس َم��ْع��نَ��اُه َف��ْه��ُم اْل��َوَرى أَْع��يَ��ا
أََم��ِم ِم��ْن ال��طَّ��ْرَف َوتُ��ِك��لُّ َص��ِغ��ي��َرًة بُ��ُع��ٍد ِم��ْن ِل��ْل��َع��يْ��نَ��يْ��ِن تَ��ْظ��َه��ُر ��ْم��ِس َك��ال��شَّ
ِب��اْل��ُح��لُ��ِم َع��نْ��ُه تَ��َس��لَّ��ْوا ِن��يَ��اٌم َق��ْوٌم َح��ِق��ي��َق��تَ��ُه نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي يُ��ْدِرُك َوَك��يْ��َف
ُك��لِّ��ِه��ِم ال��ل��ِه َخ��ْل��ِق َخ��يْ��ُر َوأَنَّ��ُه بَ��َش��ٌر أَنَّ��ُه ِف��ي��ِه اْل��ِع��ْل��ِم َف��َم��بْ��َل��ُغ
ُم��تَّ��ِس��ِم ِب��اْل��ِب��ْش��ِر ُم��ْش��تَ��ِم��ٍل ِب��اْل��ُح��ْس��ِن ُخ��لُ��ٌق َزانَ��ُه نَ��ِب��يٍّ ِب��َخ��ْل��ِق أَْك��ِرْم
ِه��َم��ِم ِف��ي َوال��دَّْه��ِر َك��َرٍم ِف��ي َواْل��بَ��ْح��ِر َش��َرٍف ِف��ي َواْل��بَ��ْدِر تَ��َرٍف ِف��ي َك��ال��زَّْه��ِر
َح��َش��ِم َوِف��ي تَ��ْل��َق��اُه ِح��ي��َن َع��ْس��َك��ٍر ِف��ي َج��َالَل��ِت��ِه ِف��ي َف��ْرٌد َوْه��َو َك��أَنَّ��ُه

وقوله قديمة، معاٍن من مقتبسة أخيلتها كانت وإن القوة، من غاية يف أبيات وهذه
ذلك: بعد

َوُم��بْ��تَ��َس��ِم ِم��نْ��ُه َم��نْ��ِط��ٍق َم��ْع��ِدنَ��ْي ِم��ْن َص��َدٍف ِف��ي اْل��َم��ْك��نُ��وُن ال��لُّ��ْؤلُ��ُؤ َك��أَنَّ��َم��ا
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املديح، إىل النسيب من البوصريي نقلها وقد الشعراء، منها أكثر التي املعاني من
وقوله:

َوُم��ْل��تَ��ِث��ِم ِم��نْ��ُه ِل��ُم��نْ��تَ��ِش��ٍق ُط��وبَ��ى أَْع��ُظ��َم��ُه َض��مَّ تُ��ْربً��ا يَ��ْع��ِدُل ِط��ي��َب َال

األنبياء: سائر عىل النبي تفضيل يف وقوله العامية، األخيلة من

ِب��ِه��ِم نُ��وِرِه ِم��ْن اتَّ��َص��َل��ْت َف��ِإنَّ��َم��ا ِب��َه��ا اْل��ِك��َراُم ال��رُّْس��ُل أَتَ��ى آٍي َوُك��لُّ
ال��ظُّ��َل��ِم ِف��ي ل��ل��نَّ��اِس أَنْ��َواَرَه��ا يُ��ْظ��ِه��ْرَن َك��َواِك��بُ��َه��ا ُه��ْم َف��ْض��ٍل َش��ْم��ُس َف��ِإنَّ��ُه

ساذجة نزعة به يساير وهو األنبياء، حقوق رعاية يف الجميل األدب ينايف املعنى هذا
سبقوه ملن يكون أن النبي مجد ينقص مما وليس دين، إليها يدعو وال عقل، يقرها ال

االستقالل. كل عنه مستقلة شخصية األنبياء من
خمدت، الفرس نار وأن انصدع، كرسى إيوان أن فذكر النبي مولد عن تكلم ثم (٥)
ذلك من ليشء يُعرف ولم األصنام، فوق انقضت الشهب وأن غاضت، ساوة بحرية وأن
الظن وأغلب املسلمني، عند األخبار هذه نشأت متى نعرف وال التاريخ، من صحيح سند
عن أُِثرت التي بالصور الرسول مولد روا يصوِّ أن أرادوا الذين اص الُقصَّ وضع من أنها
يف الناظمني جمهور بها وطاف األخبار، هذه من املولد مؤرخو أكثر وقد الهنود، أنبياء

النبوية. املدائح
وسري إليه، ومشيها للرسول، األشجار سجود فذكر املعجزات، عن وتحدث (٦)
كان وكيف بالغار، والعنكبوت الحمام صنع وما الهجري، حر لتقيه سار أنى الغمامة
يف األمطار ترسل دعوته كانت وكيف الجنون، من ويشفي املريض، يربئ راحته ملس

الشهباء. السنة
تحقيق. إىل يحتاج األخبار هذه وبعض

ال املديح وإن علم»، عىل ليًال القرى نار «ظهور ظهر إنه فقال القرآن عن وتكلم (٧)
آياته: وإن والشيم، األخالق كرم من فيه ما إىل يتطاول

إَِرِم وََع��ْن َع��اٍد َوَع��ْن اْل��َم��َع��اِد َع��ِن تُ��ْخ��ِب��ُرنَ��ا َوْه��َي ِب��َزَم��اٍن تَ��ْق��تَ��ِرْن َل��ْم
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وإنها:

تَ��ُدِم َوَل��ْم َج��اءَْت إِذْ ال��نَّ��ِب��يِّ��ي��َن ِم��َن ُم��ْع��ِج��َزٍة ُك��لَّ َف��َف��اَق��ْت َل��َديْ��نَ��ا َداَم��ْت

الرصيحة املعجزة أيًضا وهو الباقية، املعجزة فهو القرآن، به يوصف ما أجمل وهذا
املاء نبع أما مرتددين، غري العالم بها يواجهوا أن للمسلمني ويصح العقل، بها يعتز التي
املعجزات، من ذلك إىل وما له، األشجار وسجود إياه، الغمام وتظليل الرسول، يدي بني
مرجوة تكون أن قبل الرض مخشية وهي مخاطرة، إىل عرضها يحتاج مسائل فهي

النفع.
القرآن: آي وصف يف وقوله

��َل��ِم ال��سَّ ُم��ْل��ِق��َي إَِل��يْ��َه��ا اْألََع��اِدي أَْع��َدى َح��َرٍب ِم��ْن َع��اَد إِالَّ َق��طُّ ُح��وِربَ��ْت َم��ا
اْل��ُح��َرِم َع��ِن اْل��َج��اِن��ي يَ��َد اْل��َغ��يُ��وِر َردَّ ُم��َع��اِرِض��َه��ا َدْع��َوى بَ��َالَغ��تُ��َه��ا ْت َردَّ

كتاب فهو الحقيقة، هذه لتلمس ونزاهة بحيدة القرآن تقرأ أن ويكفي صدق، كلمة
فيه بما اإليمان عىل عدوه يحمل أن بعزيز عليه وليس القوة، من ا جدٍّ عظيم جانب عىل

وجالل. روعة من
له نستجيد ذلك ومع القرآن، آي به البوصريي وصف فيما قليلة الشعرية واملعاني

البيتني: هذين

اْل��َف��ِه��ِم اْل��َح��اِذِق َع��يْ��ُن َوْه��َو تَ��َج��اُه��ًال يُ��نْ��ِك��ُرَه��ا َراَح ِل��َح��ُس��وٍد تَ��ْع��َج��بَ��ْن َال
َس��َق��ِم ِم��ْن اْل��َم��اءِ َط��ْع��َم اْل��َف��ُم َويُ��نْ��ِك��ُر َرَم��ٍد ِم��ْن ��ْم��ِس ال��شَّ َض��ْوءَ تُ��نْ��ِك��ُر َف��اْل��َع��يْ��ُن

الروح: خفيفة بأبيات اإلرساء عن تحدث ثم (٨)

ال��رُُّس��ِم اْألَيْ��نُ��ِق ُم��تُ��وِن َوَف��ْوَق َس��ْع��يً��ا َس��اَح��تَ��ُه اْل��َع��اُف��وَن ��َم يَ��مَّ َم��ْن َخ��يْ��َر يَ��ا
ِل��ُم��ْغ��تَ��ِن��ِم اْل��ُع��ْظ��َم��ى ال��نِّ��ْع��َم��ُة ُه��َو َوَم��ْن ِل��ُم��ْع��تَ��ِب��ٍر اْل��ُك��بْ��َرى اْآليَ��ُة ُه��َو َوَم��ْن
ال��ظُّ��َل��ِم ِم��َن َداٍج ِف��ي اْل��بَ��ْدُر َس��َرى َك��َم��ا َح��َرٍم إَِل��ى َل��يْ��ًال َح��َرٍم ِم��ْن َس��َريْ��َت
تُ��َرِم َوَل��ْم تُ��ْدَرْك َل��ْم َق��ْوَس��يْ��ِن َق��اِب ِم��ْن َم��نْ��ِزَل��ًة ِن��ْل��َت أَْن إَِل��ى تَ��ْرَق��ى َوِب��تَّ
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قال: حني الذوق يصقلها لم أبيات يف وقع ثم

َخ��َدِم َع��َل��ى َم��ْخ��ُدوٍم تَ��ْق��ِدي��َم َوال��رُّْس��ِل ِب��َه��ا اْألَنْ��ِب��يَ��اءِ َج��ِم��ي��ُع َوَق��دََّم��تْ��َك
اْل��َع��َل��ِم َص��اِح��َب ِف��ي��ِه ُك��نْ��َت َم��ْوِك��ٍب ِف��ي ِب��ِه��ْم ال��طِّ��بَ��اَق ��بْ��َع ال��سَّ تَ��ْخ��تَ��ِرُق َوأَنْ��َت
ِل��ُم��ْس��تَ��ِن��ِم َم��ْرًق��ى َوَال نُ��وِّ ال��دُّ ِم��َن ِل��ُم��ْس��تَ��ِب��ٍق َش��أًْوا تَ��دَْع َل��ْم إِذَا َح��تَّ��ى
اْل��َع��َل��ِم اْل��ُم��ْف��َرِد ِم��ثْ��َل ِب��ال��رَّْف��ِع نُ��وِدي��َت إِذْ ِب��اْإلَِض��اَف��ِة َم��َق��اٍم ُك��لَّ َخ��َف��ْض��َت

النحوية. التورية به أرضت ثقيل األخري والبيت
سقطوا األعداء أن وبنيَّ والقوة، بالبأس وأصحابه النبي فوصف الجهاد عن وتكلم (٩)

والفزع: الرعب صدمة من

اْل��َغ��نَ��ِم ِم��َن ُغ��ْف��ًال أَْج��َف��َل��ْت َك��نَ��بْ��أٍَة ِب��ْع��ثَ��ِت��ِه أَنْ��بَ��اءُ اْل��ِع��َدا ُق��لُ��وَب َراَع��ْت
َوَض��ِم َع��َل��ى َل��ْح��ًم��ا ِب��اْل��َق��نَ��ا َح��َك��ْوا َح��تَّ��ى ُم��ْع��تَ��َرٍك ُك��لِّ ِف��ي يَ��ْل��َق��اُه��ُم َزاَل َم��ا
َوال��رََّخ��ِم اْل��ِع��ْق��بَ��اِن َم��َع َش��اَل��ْت أَْش��َالءَ ِب��ِه يَ��ْغ��ِب��ُط��وَن َف��َك��اُدوا اْل��ِف��َراَر َودُّوا
اْل��ُح��ُرِم اْألَْش��ُه��ِر َل��يَ��اِل��ي ِم��ْن تَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ا تَ��َه��ا ِع��دَّ يَ��ْدُروَن َوَال ال��لَّ��يَ��اِل��ي تَ��ْم��ِض��ي

الرسول: جند وصف يف قوله ويعجبنا

َق��ِرِم اْل��ِع��َدا َل��ْح��ِم إَِل��ى َق��ْرٍم ِب��ُك��لِّ َس��اَح��تَ��ُه��ْم َح��لَّ َض��يْ��ٌف ال��دِّي��ُن َك��أَنَّ��َم��ا
ُم��ْل��تَ��ِط��ِم اْألَبْ��َط��اِل ِم��َن ِب��َم��ْوٍج يَ��ْرِم��ي َس��اِب��َح��ٍة َف��ْوَق َخ��ِم��ي��ٍس بَ��ْح��َر يَ��ُج��رُّ
ُم��ْص��َط��ِل��ِم ِل��ْل��ُك��ْف��ِر ِب��ُم��ْس��تَ��أِْص��ٍل يَ��ْس��ُط��و ُم��ْح��تَ��ِس��ٍب ل��ل��ِه ُم��نْ��تَ��ِدٍب ُك��لِّ ِم��ْن
ال��رَِّح��ِم َم��ْوُص��وَل��َة ُغ��ْربَ��ِت��َه��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن ِب��ِه��ْم َوْه��َي اْإلِس��َالِم ِم��لَّ��ُة َغ��َدْت َح��تَّ��ى
ُم��ْص��َط��َدِم ُك��لِّ ِف��ي ِم��نْ��ُه��ُم َرأَى َم��اذَا ُم��َص��اِدَم��ُه��ْم َع��نْ��ُه��ْم َف��َس��ْل اْل��ِج��بَ��اُل ُه��ُم
ال��لِّ��َم��ِم ِم��َن ُم��ْس��َودٍّ ُك��لَّ اْل��ِع��َدا ِم��َن َوَرَدْت بَ��ْع��َدَم��ا ُح��ْم��ًرا اْل��ِب��ي��ض اْل��ُم��ْص��ِدِري
ُم��نْ��َع��ِج��ِم َغ��يْ��َر ِج��ْس��ٍم َح��ْرَف أَْق��َالُم��ُه��ْم تَ��َرَك��ْت َم��ا اْل��َخ��طِّ ِب��ُس��ْم��ِر َواْل��َك��اِت��ِب��ي��َن
��َل��ِم ال��سَّ ِم��َن ��ي��َم��ا ِب��ال��سِّ يَ��ْم��تَ��اُز َواْل��َوْرُد تُ��َم��يِّ��ُزُه��ْم ِس��ي��َم��ا َل��ُه��ْم ��َالِح ال��سِّ َش��اِك��ي
اْل��ُح��ُزِم ِة ِش��دَّ ِم��ْن َال اْل��َح��ْزِم ِة ِش��دَّ ِم��ْن ُربً��ا نَ��بْ��ُت اْل��َخ��يْ��ِل ُظ��ُه��وِر ِف��ي َك��أَنَّ��ُه��ْم
َواْل��بُ��ه��ِم اْل��بَ��ْه��ِم بَ��يْ��َن تُ��َف��رُِّق َف��َم��ا َف��َرًق��ا بَ��أِْس��ِه��ْم ِم��ْن اْل��ِع��َدا ُق��لُ��وُب َط��اَرْت
تَ��ِج��ِم آَج��اِم��َه��ا ِف��ي اْألُْس��ُد تَ��ْل��َق��ُه إِْن نُ��ْص��َرتُ��ُه ال��ل��ِه ِب��َرُس��وِل تَ��ُك��ْن َوَم��ْن
أَج��ِم ِف��ي اْألَْش��بَ��اِل َم��َع َح��لَّ َك��ال��لَّ��يْ��ِث ِم��لَّ��ِت��ِه ِح��ْرِز ِف��ي ��تَ��ُه أُمَّ أََح��لَّ
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السبك بقوة تمتاز وهي واملجاهدين، الجهاد به وصف مما تخريناها األبيات وهذه
لهذا يتفق ال الشعر ألن الربدة؛ قصيدة يف الشعر نوادر من أيًضا وهي الخيال، وروعة

املقامات. جميع يف الرجل
التوسل وهو الربدة، من األخري الجزء يف قويٍّا ظهوًرا التصوف نفحات ظهرت وقد (١٠)

بالرسول:

اْل��َع��ِم��ِم اْل��َح��اِدِث ُح��لُ��وِل ِع��نْ��َد ِس��َواَك ِب��ِه أَلُ��وذُ َم��ْن ِل��ي َم��ا اْل��َخ��ْل��ِق أَْك��َرَم يَ��ا
ُم��نْ��تَ��ِق��ِم ِب��اْس��ِم تَ��َح��لَّ��ى اْل��َك��ِري��ُم إِذَا ِب��ي َج��اُه��َك ال��ل��ِه َرُس��وَل يَ��ِض��ي��َق َوَل��ْن
َواْل��َق��َل��ِم ال��لَّ��ْوِح ِع��ْل��َم ُع��لُ��وِم��َك َوِم��ْن َوَض��رَّتَ��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ُج��وِدَك ِم��ْن َف��ِإنَّ

فيقول: ربه، ويدعو نفسه، ويخاطب

َك��ال��لَّ��َم��ِم اْل��ُغ��ْف��َراِن ِف��ي اْل��َك��بَ��اِئ��َر إِنَّ َع��ُظ��َم��ْت َزلَّ��ٍة ِم��ْن تَ��ْق��نَ��ِط��ي َال نَ��ْف��ُس يَ��ا
اْل��ِق��َس��ِم ِف��ي اْل��ِع��ْص��يَ��اِن َح��َس��ِب َع��َل��ى تَ��أِْت��ي يَ��ْق��ِس��ُم��َه��ا ِح��ي��َن َربِّ��ي َرْح��َم��َة َل��َع��لَّ
ُم��نْ��َخ��ِرِم َغ��يْ��َر ِح��َس��اِب��ي َواْج��َع��ْل َل��َديْ��َك ُم��نْ��َع��ِك��ٍس َغ��يْ��َر َرَج��اِئ��ي َواْج��َع��ْل َربِّ يَ��ا

يخلو ال ولكنه الشعرية، الوجهة من ضعيف الربدة من األخري الشطر أن ولنقيد
البيان. عنارص أهم من والصدق صدق، من
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العربية اللغة يف الربدة أثر

الشعراء عناية – الدرس يف أثرها – التأليف يف أثرها – الشعبية الجماهري يف أثرها
البديعيات لفن جابر ابن ابتكار – ومعارضتها وتخميسها، وتشطريها، بتضمينها،

األدبية. الثقافة ونرش البديعيات نشأة يف الربدة فضل –

∗∗∗
الشعبية، الجماهري يف أثرها نواٍح: خمس إىل العربية اللغة يف الربدة أثر َرْجُع يمكن

البديعيات. يف وأثرها األشعار، يف وأثرها الدرس، يف وأثرها التأليف، يف وأثرها

الجماهري بأن الجزم ونستطيع ا، جدٍّ فواضح الشعبية الجماهري يف أثرها أما (١)
كانت فقد الربدة، حفظت كما مطولة قصيدة تحفظ لم اإلسالمية األقطار مختلف يف
يف يُعقد مجلًسا لها أرى وكنت املساء، يف وتُقرأ الصباح، يف تُقرأ األوراد: من تزال وال
تأخذ رهبة املجلس لذلك وكان جمعة، يوم كل من الفجر صالة بعد الحسني رضيح
هيبة يف يرتلونها املئات يرى بالقاهرة النبوي املولد ساحة يزور والذي القلوب، بمجامع
كتبة ومن الجنازات، يف لقراءتها األطفال يجمعون كانوا الناس من وكثري وخشوع،
ينفع وذاك الرصع، من يشفي البيت فهذا فائدة: بيت لكل يعرف من والتمائم األحجبة
من النافرين بني الجمع يف يفيد وذلك والحريق، التلف من واملنازل املزارع حفظ يف

واملعنوية. الحسية الفوائد من لها ابتدعوا ما آخر إىل األحباب،
واألستانة، فيينا يف ُطبعت فقد الطبعات، تعدد من نراه ما الذيوع هذا أدلة ومن
جميل، بخط ُكتبت الطبعات وأكثر مرة، خمسني نحو القاهرة يف وطبعت وبمباي، ومكة،
املرصية الكتب دار ويف باأللوف، تُطَلب وهي الطلب، عند منها ليُطبَع رواسم يف وُحفظت
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املصحف بنسخ امُلفتنُّون يصنع ما نحو عىل بالذهب، كتابتها ُحلِّيت الربدة من نسخ
الرشيف.

يف أثر ولقصيدته املسلمني، لجماهري األعظم األستاذ هو الربدة بهذه والبوصريي
والتعابري األلفاظ من طوائف الناس ى تلقَّ الربدة فعن واألخالق، والتاريخ األدب تعليمهم
تلقوا الربدة وعن النبوية، السرية من أبوابًا عرفوا الربدة وعن التخاطب، لغة بها غنيت
يف يؤثر أن بتصوفه البوصريي استطاع وكذلك والخالل، الشمائل كرم يف درس أبلغ
العوام، ألسنة عىل الربدة تدور كيف رأى من إال كنهه يدرك ال تأثريًا واألخالق األدب
هذه تنفذ أن القليل من وليس الخصال، عنجهية من عليه انطبعوا ما تهذب وكيف
تالوتها عىل الحرص يكون وأن اإلسالمية، األقطار مختلف إىل األخاذ بسحرها القصيدة

والرسول. هللا إىل التقرب وسائل من وحفظها
الصائغ ابن رشحها فقد الرشوح، من لها ُوضع فيما فيظهر التأليف يف أثرها وأما (٢)
٨٩١ه،1 سنة املتوىف — بفتحات — القلصاي محمد بن عيل ورشحها ٧٧٦ه، سنة املتوىف
األزهري خالد الشيخ ورشحها ٨٠٨ه، سنة املتوىف العماد بن الدين شهاب ورشحها
يوسف ورشحها ٨٧٥ه، سنة املتوىف البسطامي الدين عالء ورشحها ٩٠٥ه، سنة املتوىف
علماء من البسطامي يوسف ورشحها للهجرة، األلف بعد املتوىف القديس اللطف أبي بن
الدين، محيي زاده شيخ ورشحها ١٠١٤ه، سنة املتوىف عيل مالَّ ورشحها التاسع، القرن
٩٤٩ه، سنة إىل تاريخها يرجع رشحه من نسخة أقدم ولكن وفاته، تاريخ نعرف ولم
املتوىف املرزوقي أحمد بن محمد ورشحها ٨٦٤ه، سنة املتوىف املحيل الدين جالل ورشحها
ورشحها عرش، الثاني القرن علماء من الفتاح عبد بن الحق عبد ورشحها ٨٨١ه، سنة
القرن علماء من محمد مالَّ ورشحها عرش، الحادي القرن علماء من املرصي محمد
من الخربوتي عمر ورشحها ٩٢٦ه، سنة املتوىف األنصاري زكريا ورشحها عرش، الحادي
البخاري، شارح وهو ٩٢٣ه سنة املتوىف القسطالني ورشحها عرش، الثالث القرن علماء
عثمان محمد ورشحها عرش، الثاني القرن علماء من املدرني مصطفى بن محمد ورشحها
املتوىف الحمزاوي العدوي حسن الشيخ ورشحها عرش، الثالث القرن علماء من املريغني

١٢٧٦ه. سنة املتوىف الباجوري ورشحها ١٣٠٣ه، سنة

ليدن. طبع ص٩٣٥، ج١، الطيب، نفح يف ترجمته انظر 1
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مؤلفوها. يُعَرف لم أَُخر رشوح املرصية الكتب دار ويف
األرواح»، و«راحة الربدة»، عىل «الرقم مثل: شعرية، أسماء الرشوح هذه وألكثر
و«عصيدة الفائقة»، الربدة رشح يف الرائقة و«الزبدة الربدة»، رشح يف الفردة و«الجوهرة

املديح». بردة رشح يف املليح و«وردة الربدة»، رشح يف الشهدة
الربية». خري مدح يف رِّية الدُّ «الكواكب املؤلف سماها نفسها والربدة

اللغوية، بالفقرات تزخر نفيسة مجموعات نراها الرشوح هذه يف النظر وعند
إىل فيه الفضل يرجع والتاريخ واللغة باألدب الرشاح هؤالء وُشغل والتاريخية، واألدبية،

امُلجيد. الشاعر ذلك تصوف
األزهريون العلماء يوجهها كان التي العناية تلك يف فيتمثل الدرس، يف أثرها وأما (٣)
وهي الربدة، عىل الباجوري حاشية لدراسة والجمعة الخميس يومي يف الدروس عقد إىل
والجمعة الخميس يومي يتخريون كانوا وإنما الطالب، من جماهري تتلقاها كانت دروس

الفراغ. أوقات له يتخريون فكانوا املقررات، من يكن لم الدرس هذا مثل ألن
التاريخ دروس تكون كيف األزهر فيها يعرف يكن لم سنون مضت أنه ولنتذكر
أهله يجهل ديني معهد يف الفاحش النقص يسد مما ورشوحها الربدة فكانت اإلسالمي،

الرسول. غزوات
وشطروها، ضمنوها، فقد ا، جدٍّ فعظيم والشعراء، الشعر يف الربدة أثر وأما (٤)
(ولم قاسم الشيخ ضمنوها الذين فمن وعارضوها، وعرشوها، وسبعوها، وخمسوها،

تضمينه: وأول ترجمة) عىل له نقف

َس��َل��ِم ِب��ِذي ِج��ي��َراٍن ��ِد تَ��َف��قُّ ِم��ْن أَْم َع��َل��ِم َع��َل��ى أَْوَط��اٍن تَ��ذَكُّ��ِر أَِم��ْن
ِب��َدِم ُم��ْق��َل��ٍة ِم��ْن َوْج��نَ��ٍة َع��َل��ى يَ��ْج��ِري ُم��نْ��َه��ِم��ًرا َك��اْل��َق��ْط��ِر َج��َرى َدْم��ًع��ا َم��َزْج��َت

الخليفة لها: يقال قرية إىل نسبة — الخلفي رشقاوي بن أحمد شطروها الذين ومن
القعدة ذي شهر من عرش التاسع الجمعة ليلة سحر يف تويف وبها جرجا، ملدينة مالصقة

التشطري: وأول — ١٢٥٠ه سنة

ُم��ْص��َط��ل��ِم ِب��اْل��َوْج��ِد َخ��َل��ٍد ذَا أَْص��بَ��ْح��َت َس��َل��ِم ِب��ِذي ِج��ي��َراٍن تَ��ذَكُّ��ِر أَِم��ْن
ِب��َدِم ُم��ْق��َل��ٍة ِم��ْن َج��َرى َدْم��ًع��ا َم��َزْج��َت َش��َغ��ًف��ا اْل��َح��َش��ا ِف��ي َق��ْل��ٍب تَ��َف��تُّ��ِت ِم��ْن أَْم
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التشطري: وأول ١٢٥٤ه، سنة املتوىف الجرجاوي الوهاب عبد بن وأحمد

يَ��ِم ال��دِّ َح��اِك��َي يَ��ْج��ِري ال��دَّْم��ُع تَ��َص��بَّ��َب َس��َل��ِم ِب��ِذي ِج��ي��َراٍن تَ��ذَكُّ��ِر أَِم��ْن

التشطري: وأول وفاته) تاريخ يُعلم (ولم بجرجا املدفون العوامي عثمان بن وأحمد

اْألََل��ِم َع��َل��ى َم��ْق��ُص��وٌر أَنَّ��َك َج��َزْم��َت َس��َل��ِم ِب��ِذي ِج��ي��َراٍن تَ��ذَكُّ��ِر أَِم��ْن
ِب��َدِم ُم��ْق��َل��ٍة ِم��ْن َج��َرى َدْم��ًع��ا َم��َزْج��َت َوَل��وَْع��تُ��َه��ا ال��ذِّْك��َرى َه��اَج��ِت وَِع��نْ��َدَم��ا

وأول عرش، الرابع وأوائل عرش، الثالث القرن آخر علماء من حالوة ورمضان
تشطريه:

َواْألََل��ِم اْألَْش��َواِق ِم��َن ثَ��ْوبً��ا َل��ِب��ْس��َت َس��َل��ِم ِب��ِذي ِج��ي��َراٍن تَ��ذَكُّ��ِر أَِم��ْن
ِب��َدِم ُم��ْق��َل��ٍة ِم��ْن َج��َرى َدْم��ًع��ا َم��َزْج��َت بَ��َدْت ِب��اْل��َع��ِق��ي��ِق ِظ��بَ��اءٍ ُع��يُ��وِن ِم��ْن أَْم

فرغيل ومحمد الجرجاوي، الرحيم وعبد الحفظي، وأحمد الصيادي، الهدى وأبو
تشطريه: ومطلع محمد، بك العزيز عبد سعادة أخريًا وشطرها الطهطاوي،

ِل��بَ��يْ��ِن��ِه��ِم ُم��ْل��تَ��اًع��ا ُش��ئُ��ونُ��َك َف��اَض��ْت َس��َل��ِم ِب��ِذي ِج��ي��َراٍن تَ��ذَكُّ��ِر أَِم��ْن
ِب��َدِم ُم��ْق��َل��ٍة ِم��ْن َج��َرى َدْم��ًع��ا َم��َزْج��َت ِل��َوْح��َش��ِت��ِه��ْم َم��ْك��لُ��وًم��ا ُف��َؤاِدَك ِم��ْن أَْم

للوزراء. رئيًسا فيَُعنيَّ سها يخمِّ ولعله لألوقاف، وزيًرا َ فُعنيِّ بركتها نالته وقد
الكتب دار ويف الثمانني، نحو أخبارهم عرفنا من عدد فيبلغ خمسوها الذين وأما (٥)
ذلك أمثلة ومن تخميًسا، وستني تسعة عىل تشتمل الربدة تخاميس يف مجموعة املرصية

الفيومي: الدين نارص قول

َواْل��َع��َل��ِم َواْل��بَ��اِن اْل��ِح��َم��ى أَْه��ُل بَ��اَن ُم��ذْ أََل��ِم ذَا يَ��نْ��َف��كُّ َال َق��ْل��ِب��َك بَ��اُل َم��ا
َس��َل��ِم ِب��ِذي ِج��ي��َراٍن تَ��ذَكُّ��ِر أَِم��ْن ِب��ُم��نْ��َس��ِج��ِم اْل��َق��اِن��ي َم��ْدَم��ُع��َك َوانْ��َح��لَّ

ِب��َدِم ُم��ْق��َل��ٍة ِم��ْن َج��َرى َدْم��ًع��ا َم��َزْج��َت

132



العربية اللغة يف الربدة أثر

خمس نحو شغلت وقد كثرية، فهي التخميسات، تلك مطالع لعرض موجبًا نَر ولم
إليها فلريجع بيانها إىل احتاج فمن املرصية، الكتب بدار األدب فهرس من صفحات

هناك.
ففيهم مرصيني؛ جميًعا يكونوا لم الربدة سوا خمَّ الذين أن إىل التنبيه من بد ال ولكن
أكثر يف الشعراء شغلت أنها عىل يدل ما هذا ويف والعراق، والشام املغرب من رجال

اإلسالمية. األقطار
كل أول يف التزم وقد املكي، هللا عبد بن أحمد الدين شهاب سبعوها الذين ومن (٦)

التسبيع: وأول الجاللة، لفظ يذكر أن الربدة أبيات من لبيت تسبيع

َس��َق��ِم َوِم��ْن ِب��أَْح��َش��اِئ��ي َغ��َراٍم َوِم��ْن أََل��ِم ِم��ْن ِب��اْل��َق��ْل��ِب َك��ْم يَ��ْع��َل��ُم ال��ل��ُه
ِب��ُم��نْ��َس��ِج��ِم َدْم��ِع��ي َه��َم��ى َل��َم��ا َف��ُق��ْل��ُت اْل��َح��َرِم ِف��ي َح��لَّ َف��ِري��ٍق ِف��َراِق َع��َل��ى
إل��خ … ِج��ي��َراٍن تَ��ذَكُّ��ِر أَِم��ْن ُم��نْ��َس��ِج��ِم َغ��يْ��َر َع��ِق��ي��ًق��ا اْل��َع��ِق��ي��ِق َع��َل��ى

يذكره أن التسبيع يف والتزم الربدة، اح ُرشَّ من أنه تقدم وقد املرصي، محمد وسبعها
املطلع: يف كقوله محمد، بلفظ ًرا ُمصدَّ أوًال

اْألَُم��ِم ُج��ْم��َل��َة َونَ��ِذي��ًرا ��ًرا ُم��بَ��شِّ َواْل��ِح��َك��ِم ِب��اْآليَ��اِت َج��اءَ ��ٌد ُم��َح��مَّ

بيت. لكل تسبيع أول يف الجاللة لفظ التزم الذي للمكي معارضة وهو
مجموعة ضمن نسخة غري نعرف وال كثرية، شواهد الربدة لتعشري وليس (٧)
قليل. الشعر توشية من النمط وهذا مجهول، والناظم املرصية، الكتب بدار مخطوطة

الكشكول،2 كتاب مؤلف والد منهم بالعرشات، فيعدون الربدة، عارضوا الذين أما (٨)
والقافية الوزن عىل البوصريي بعد قيلت التي النبوية املدائح جميع بأن القول ويمكن
وأشهر طراز، فيه وللربدة إال عرص يمِض ولم البوصريية، بالروح مسوقني أصحابها كان
مدح يف الغمة «كشف قصيدته: سمى الذي البارودي سامي محمود أخريًا عارضوها من

واملطلع: ،٤٤٧ القصيدة هذه أبيات وعدد األمة» سيد

َس��َل��ِم ِب��ِذي َح��يٍّ إَِل��ى اْل��َغ��َم��اَم َواْح��ُد اْل��َع��َل��ِم َداَرَة ��ْم يَ��مِّ اْل��بَ��ْرِق َراِئ��َد يَ��ا

ص٩٨-٩٩. الكشكول، يف قصيدته انظر 2

133



العربي األدب يف النبوية املدائح

واملطلع: ١٣٢٧ه، سنة يف نظمها وقد الربدة»، «نهج قصيدته وسمى شوقي، وأحمد

اْل��ُح��ُرِم اْألَْش��ُه��ِر ِف��ي َدِم��ي َس��ْف��َك أََح��لَّ َواْل��َع��َل��ِم اْل��بَ��اِن بَ��يْ��َن اْل��َق��اِع َع��َل��ى ِري��ٌم

«منهاج سماها: قصيدة درسه يف أسمعنا الحمالوي أحمد الشيخ املرحوم وكان
واملطلع: الحج، إىل طريقه يف نظمها الربدة»

َوُم��ْج��تَ��ِرِم َج��اٍن ِم��ْن ال��تَّ��ْوِب َوَق��اِب��َل َك��َرِم َوِم��ْن ُج��وٍد ِم��ْن ال��ذَّنْ��ِب َغ��اِف��َر يَ��ا
َواْل��َك��َرِم اْل��َف��ْض��ِل ِب��َف��يْ��ِض اْل��ُع��َف��اِة َع��َل��ى َوَم��ْرَح��َم��ًة إِْح��َس��انً��ا ��تْ��ِر ال��سِّ َوُم��ْس��ِب��َل
ال��تُّ��َه��ِم َع��ِن َوبَ��اِع��ْدِن��ي ُع��يُ��وِب��ي َواْس��تُ��ْر يَ��ِدي َج��نَ��تْ��ُه َم��ا َواْغ��ِف��ْر َم��تَ��اِب��ي اْق��بَ��ْل

أحمد بن محمد هللا عبد أبو ولد بسنتني موته وبعد ٦٩٦ه، سنة البوصريي مات (٩)
من القاسية العاهة تلك تمنعه لم ولكن رضيًرا، وكان األندليس، جابر بابن املعروف
يف فتويف األندلس إىل رجع ثم حلب، واستوطن والشام، مرص فدخل املرشق، إىل الرحلة

٧٨٠ه.3 سنة اآلخرة جمادى يف ألبرية
كقوله: شعره يف أثرها وظهر الربدة بقصيدة جابر ابن افتتن وقد

ال��طُّ��ُرِق ِم��َن َم��ْح��ُم��وٍد ُك��لِّ إَِل��ى يَ��ْه��ِدي َق��َم��ٌر َم��ْغ��نَ��اُك��ُم��و ِف��ي َط��يْ��بَ��َة أَْه��َل يَ��ا
ُخ��لُ��ِق ِف��ي َوال��زَّْه��ِر أُُف��ٍق ِف��ي َواْل��بَ��ْدِر َح��َرٍم ِف��ي َوال��لَّ��يْ��ِث َك��َرٍم ِف��ي َك��اْل��َغ��يْ��ِث

وقوله:

َع��َل��ِم َع��َل��ى نَ��اًرا َف��بَ��َدْت ذَاِت��ِه ِف��ي ُج��ِم��َع��ْت َق��ْد َف��ْه��َي اْل��َم��َع��اِن��ي َم��َع��اِن��ي ��ا أَمَّ
ِن��َق��ِم ِف��ي َوال��دَّْه��ِر ِن��َع��ٍم ِف��ي َوال��زَّْه��ِر ِديَ��ٍم ِف��ي َواْل��بَ��ْح��ِر ِش��يَ��ٍم ِف��ي َك��اْل��بَ��ْدِر

يف بديعيته شارح عىل الكالم وانظر ص٩١٦–٩١٨، ج١، الطيب، نفح يف جابر ابن ترجمة انظر 3
ليدن. طبع ج١، الطيب، نفح من ص٩٢٣–٩٢٥
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هو جديًدا فنٍّا ابتكر لقد معارضة؟ أي ولكن الربدة، بمعارضة نفسه شغل وقد
يشري أبياتها من بيت كل ولكن الرسول، مدح يف القصيدة تكون أن وذلك «البديعيات»،

البديعية: هذه ومطلع البديع، فنون من فن إىل

اْل��َك��ِل��ِم أَْط��يَ��َب َوانْ��ثُ��ْر اْل��َم��ْدَح َل��ُه َوانْ��ُش��ْر اْألَُم��ِم َس��يِّ��َد ��ْم َويَ��مِّ انْ��ِزْل ِب��َط��يْ��بَ��َة

األلبريي جعفر أبو صديقه فتقدم الفن، هذا قيمة جابر ابن معارصو رأى وقد
يف فريدة فنها، يف «نادرة الرشح: مقدمة يف قال إذ بالسبق؛ له واعرتف بديعيته، لرشح
عىل يُنسج لم ُمْزنها، من اإلجادة سواكب وتنهل غصنها، من البالغة ثمر تجني حسنها،

بمثالها.» قريحة سمحت وال منوالها،
هذا واخترص ٧٧٩ه سنة املتوىف األندليس الغرناطي يوسف بن جعفر أبو ورشحها

٨٣٠ه. سنة املتوىف البشتكي إبراهيم بن محمد الرشح
البديعية. تلك بها قوبلت التي الحفاوة تمثل الرشوح وهذه

سماها: قصيدة ٧٥٠ه سنة املتوىف الحيل الدين صفي وضع جابر ابن عرص ويف
قصيدة ٧٨٩ه سنة املتوىف املوصيل الدين عز وأنشأ النبوية»، املدائح يف البديعية «الكفاية
حجة ابن وجاء بالشفيع»، التوسل إىل بالبديع «التوصل سماه: برشح عقبها بديعية،
وجاء التفصيل، من بيشء عنها سنتكلم بديعية فنظم ٨٣٧ه، سنة املتوىف الحموي
تجنيس يف الالمعة، «الجواهر سماها: بديعية فأنشأ ٨٣٧ه، سنة املتوىف املقري ابن
سماها: ببديعية حجة ابن فعارض السيوطي جاء ثم الرائعة»، للمعاني الجامعة الفرائد
الباعونية فللسيدة الفن: هذا يف الناس اندفع ثم شفيع»، خري مدح يف البديع، «نظم
بديعية، اإلبياري الهادي عبد وللسيد بديعية، الفريض عمر بن الوفاء وألبي بديعيتان،
الغني ولعبد بديعية، العمري الخطيب هللا خري والبن بديعية، الجزائري طاهر وللشيخ
بديعية، الحسيني الدين ولصدر بديعية، الحلبي محمد بن ولقاسم بديعيتان، النابليس

بديعية.4 اآلثاري ولشعبان

بديعيات هناك تكون وقد البالغة، بقسم وأكثرها املرصية الكتب بدار محفوظة البديعيات هذه جميع 4

املرصية. الكتب دار تعرفها لم أخرى
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هؤالء وأكثر واملبسوط والوجيز الوسيط فيها رشوح البديعيات هذه وألكثر (١٠)
والرصفية، النحوية، الفوائد من رشوحهم ويف العربية، العلوم يف املتفوقني من الرشاح

املستطاب. املستملح من أكثرها فنوٌن والتاريخية واألدبية، واللغوية، والبالغية،
سلطانها ساد وكيف العربية، اللغة يف الربدة قصيدة أثرت كيف القارئ، أيها أرأيت

والخواص؟ العوام بني
إىل رفعه الذي وهو األدبي، املجد ناصية من البوصريي مكن الذي هو اإلخالص إن

الخلود. منزلة
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عرش الحادي الفصل

اَحلَموي1 ة ِحجَّ ابن بديعية

اهتمامه – بديعيته الحموي نظم كيف – األدب خزانة – الحموي ترجمة موجز
من نموذج – النقد يف نظراته – ذوقية أحكام – واختياله زهوه – النبوية باملدائح

الحموي. بديعية نقد – األدب خزانة أهمية – نثره

∗∗∗

سنة حماة يف األزراري2 الحموي هللا عبد بن عيل بن الدين تقي بكر أبو ولد (١)
ذلك يف وله وشعرائها بعلمائها واتصل القاهرة زار وقد ٨٣٧ه، سنة بها وتويف ٧٦٧ه،
بوالق بمطبعة ُطبع الذي األدب» «خزانة كتابه يف مفرقة القارئ يجدها وأخبار رسائل

١٣٣٧ه. سنة
ومخطوط،3 مطبوع بني موجود، أكثرها املؤلفات من طائفة ة ِحجَّ ابن ترك (٢)
القصيدة ولتلك األدب»، «خزانة سماه: الذي ورشحها البديعية قصيدته هو يهمنا والذي
فلجمعه الرشح وأما البديعيات، بني فلجودتها القصيدة أما عظيمة، أهمية الرشح وذلك
يف ُصنِّف ما أجمل من تُعدُّ األدب خزانة وتكاد الثامن، القرن أدب من كثرية طرائف
جمعا املصنفان فهذان للصفدي، العجم المية رشح إال الجمال يف يوازيها وال العهد، ذلك

من فرع والبديعيات األدبية، الفنون يف البديعيات أثر بيان من فيه ما إىل ترجع الفصل هذا أهمية 1
أغلب. عليها واألدب النبوية، املدائح

صباه. يف له صناعة األزرار وعقد الحرير عمل اتخذ كان ألنه عليه؛ غلب لقب األزراري: 2
ص١٦٣-١٦٤. ج١، الزركيل، الدين خري لألستاذ األعالم كتاب انظر 3
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يحتاج األدب مؤرخ ولكن هزيل، أدب الواقع يف وهو الثامن، القرن أدب من كثرية أخباًرا
والسمني. منها الغث األدبية، الفنون جميع إىل التعرف إىل

كتاب قراءة عند أجده ال قد الكتابني بهذين أنًسا أجد أنني الحظت ما غريب ومن
جاذبيته، أسباب من األدب هذا غرابة أن تبينت ثم ذلك، تعليل يف جهدت وقد األغاني،
الذهبية، العصور يف ُصنِّف عما يخرج يكاد ال األساتذة عن تلقيناه وما درسناه ما فأكثر
وأهل مرص، أهل بأدب األغلب يف يهتمان املصنفني هذين أن ذلك إىل ألضفت شئت ولو
الحموي عند يجد أن بدع فال األدبني، هذين من مكون املرصي األديب ومزاج الشام،

األصفهاني. عند يجده ال روًحا والصفدي
بديعيته فيها نظم التي الظروف عن األدب» «خزانة صدر يف الحموي ثنا يحدِّ (٣)

فيقول:

كان الربدة» «طرز منوال عىل ملسو هيلع هللا ىلص بمدحه نسجتها التي البديعية فهذه وبعُد
محمد سيدي النارصي املخدومي القاضوي املولوي العايل األرشف املقرُّ موالنا
اإلسالمية باملمالك الرشيف اإلنشاء ديوان صاحب الشافعي الجهني البارزي بن
الصعدة، هذه يل ف ثقَّ الذي هو — بوجوده الوجود هللا ل جمَّ — املحروسة
بدمشق وقف أنه إال ذاك وما الزبدة، هذه لحصول الحافل رضعها يل وحلب
— تعاىل هللا رحمه — املوصيل الدين عز للشيخ بديعية قصيدة عىل املحروسة
بذلك ليتميز الغزل جنس من بها وورَّى البديعي، النوع بتسمية فيها التزم
يف التزم ما ألنه — برحمته تعاىل هللا ده تغمَّ — الحيل الدين صفي الشيخ عىل
بناء عن أعرب ما الدين عز الشيخ أن غري الثقيل، العبء هذا بحمل بديعيته
إشارات من يشء إىل العقادة إلبهام يده طالت وال تُرفع، أن هللا أَِذن بيوٍت
املسمى عن يُعِرب ولم النوع، بتسمية الغالب يف ريض وربما األصبع، أبي ابن
النارصي موالنا هللا فاستخار نظًما، عقده ما لشدة واملعاني األلفاظ شمل ونثر
وأجاري االلتزام، هذا ببديع حلتها أطرز قصيدة بنظم يل ورسم إليه، املشار
البيت، أشيد فرصت األقالم، عقد يف ينفث الذي الحالل السحر برقة الحيل
بيت ويقول: الناس، عىل صعب البناء هذا يف البيوت وخراب بهدمه، يل فريسم
ببيت وأراجعه الفكر، حده ما كل فأسنُّ اقتباًسا. وأنور مورًدا، أصفى الصفي
فكرة يل صار وقد غريه إىل وينقلني بالسبق يل فيحكم طاقة، املناظرة عىل له
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من بيوته يف املوصيل نحته ما بها هدمت بديعية فجاءت سباقة، الغايات إىل
العقال. محلول ذلك من وهو النوع بتسمية مقيًدا الصفي وجاريت الجبال،

محمد الكاتب الفقيه اقرتحه مما كان البديعية نظم بأن ترصيح الكلمات هذه ويف
تعريف أيًضا وفيها املوصيل، الدين عز بديعية عىل بدمشق وقف أن بعد البارزي بن
وكانت ينقد، والبارزي ينظم الحموي كان فقد البديعية، بها نُظمت التي بالطريقة
فكان األديب، الفقيه ذلك به يهتم مما والحموي والحيل املوصيل بديعية بني املفاضلة
املوصيل عىل تفوُّقه إىل االطمئنان بعد إال بيت إىل بيت من باالنتقال للناظم يسمح ال

واالفتعال. التكلف من الحموي بديعية يف ما يبني كله وذلك والحيل،
بنظم املولعني من كان — البارزي القرتاح إجابة البديعية نظم وإن — والحموي (٤)

أولها: يف قال الخائف» «أمان اسمها: قصيدة ذلك يف وله النبوية، املدائح

َوَزْم��َزُم اْل��َم��َق��اُم َط��اَب َوَق��ْد َف��َغ��نَّ��ْوا تَ��َرنَّ��ُم��وا ��ا َل��مَّ ��اُق اْل��ُع��شَّ ِب��ُك��ُم َش��َدْت
إَِل��يْ��ُك��ُم ال��ظَّ��اِع��ِن��ي��َن َدِل��ي��َل َف��َك��اَن َوَح��اِج��ٍر َس��ْل��ٍع بَ��يْ��َن َش��ذَاُك��ْم َوَض��اَع
ُم��نَ��ْم��نَ��ُم ُص��دٌْغ ِب��ال��نَّ��بْ��ِت ِه َخ��دِّ َع��َل��ى َواْل��تَ��َوى َف��اْخ��َض��رَّ اْل��ِج��ْزِع ِب��َواِدي َوُج��ْزتُ��ْم
��ُم يَ��تَ��نَ��سَّ اْل��َه��َوى َج��اءَ اْل��ِح��َم��ى أََراُك ثُ��ُغ��وِرُك��ْم نَ��ْش��ِر أَْخ��بَ��اَر َرَوى ��ا َوَل��مَّ

ومنها:

َخ��يَّ��ُم��وا ِف��ي��ِه الَّ��ِذي َق��ْل��ِب��ي ِب��ِه َوأَْع��ِن��ي ِح��َج��ابُ��ُه اْل��َم��ِن��ي��ِع اْل��َواِدي ع��رَب َف��يَ��ا
يَ��ْج��ِزُم4 َواْل��َق��ْل��ُب ��ْوِق ال��شَّ ذُيُ��وَل تَ��ُج��رُّ َونَ��ْح��َوَه��ا َع��يْ��ِن��ي نَ��ْص��َب ِق��بَ��ابً��ا َرَف��ْع��تُ��ْم
��ُم��وا َوتَ��يَ��مَّ َل��نَ��ا ُغ��ْس��ًال َم��َداِم��َع��نَ��ا َوَص��يَّ��ُروا اْش��ِت��يَ��اًق��ا أََم��اتُ��ونَ��ا َم��ْن َويَ��ا
َوَس��لِّ��ُم��وا َف��َص��لُّ��وا ِم��تْ��نَ��ا َوَق��ْد َغ��َراًم��ا ِل��َم��ْوتِ��نَ��ا ��َالِم ال��سَّ تَ��ِح��يَّ��اِت َم��نَ��ْع��تُ��ْم
ُه��ُم ُه��ُم ُق��ْل��ُت ��اَداِت ال��سَّ ِم��َن ُه��ْم َوَم��ْن ِق��بَ��ابُ��ُه��ْم أَيْ��َن اْل��َح��يِّ ِف��ي ِل��ي يَ��ُق��ولُ��وَن
تُ��ْض��َرُم ِح��ي��َن نَ��اُرُه��ْم َوَق��ْل��ِب��ي ِب��َدْم��ِع��ي ُم��َط��نَّ��ٌب ِخ��بَ��اءٌ َط��ْرِف��ي َل��ُه��ْم ُع��َريْ��ٌب
أَنْ��تُ��ُم َواْل��َق��ْص��ُد َواْل��ِج��ْزِع ال��لِّ��َوى َوَس��ْف��ِح َوال��نَّ��َق��ا َوال��رَّنْ��ِد اْل��بَ��اِن ِب��ِذْك��ِر أَُورِّي

الفقهية. األخيلة من التالية األبيات يف ما والحظ النحوية، األخيلة من البيت هذا يف ما الحظ 4
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الرسول: مدح إىل التخلص يف يقول وفيها

تَ��َل��ثَّ��ُم��وا َق��ْد َم��ْن َس��اَداُت َوُه��ْم َع��َل��يَّ ��بُ��وا َف��تَ��َع��صَّ َل��ُه��ْم ُح��بِّ��ي ِف��ي تَ��َق��نَّ��ْع��ُت
ِم��نْ��ُه��ُم اْألَْص��ِل ِف��ي ال��ل��ِه َرُس��وَل ِألَنَّ َم��كَّ��ٍة ِب��بَ��ْط��َح��اءِ َع��اٍل َح��َس��ٌب َل��ُه��ْم

القصيدة: هذه ختام يف ويقول

ُم��ْح��ِرُم َوْه��َو ِب��َه��ا يَ��ْس��َع��ى بَ��اِب��ُك��ْم َع��َل��ى ��ٍة ِح��جَّ ِالبْ��ِن َق��ْع��َدٌة أَْو َوْق��َف��ٌة َع��َس��ى
أَْع��َظ��ُم ��َف��اَع��ِة ال��شَّ يَ��ْوِم ِف��ي َوَق��ْدُرَك تَ��َع��اَظ��َم��ْت ذُنُ��وٍب ِم��ْن يَ��ْش��ُك��و َج��اءَ َف��َق��ْد
يَ��ْق��ِص��ُم ِل��ل��ظَّ��ْه��ِر اْل��َه��مِّ َوَس��يْ��ُف ُه��ُم��وٌم َش��بَ��اِب��ِه ُع��نْ��ُف��َواِن ِف��ي نَ��اَل��ُه َوَق��ْد
يَ��ْس��َل��ُم ��ْع��ِب ال��صَّ اْل��َع��اِرِض ذَا ِم��ْن ِب��َك َع��َس��ى ��بَ��ا ال��صِّ َزَم��ِن ِف��ي َش��اَب َق��ْد َوَع��اِرُض��ُه
ُح��وَُّم ��يْ��ُم ال��ضَّ نَ��ابَ��َه��ا َم��ا إِذَا َع��َل��يْ��َك ُق��لُ��وِب��نَ��ا ُط��يُ��وُر ��اِف��ي ال��صَّ ِوْرَدنَ��ا َف��يَ��ا
يَ��ْخ��ِت��ُم َواْل��ِم��ْس��ُك ال��طِّ��ي��ُب يَ��تَ��َغ��اَل��ى ِب��ِه بَ��َدا ُك��لَّ��َم��ا نَ��ْش��ُرُه َس��َالٌم َع��َل��يْ��َك

مما جمعناها شذرات إال ليس هنا أثبتناه وما كاملة، القصيدة هذه عىل نقف ولم
كان الحموي أن عىل لندلَّ إال القصيدة هذه إىل نُِرشْ ولم األدب، خزانة يف منها تفرق
قصيدة هي وإنما الرسول، ملدح األصل يف توضع لم بديعيته فإن الفن، هذا إىل يتجه
الشاعر أن ذلك وبيان البديعيات، من بأمثالها لتلحق صناعيٍّا مدًحا النبي بها مدح فنية
ه يهمُّ كان وإنما الرسول، مدح يف الصادقني مبالغ يبلغ أن البيت نَْظم عند ه يهمُّ يكن لم
رشح يف يهتمَّ لم أنه ذلك وآية البديع، فنون من إليه يقصد عما اإلفصاح يجيد أن
ومجاراته البديعية، الفنون عند وقف وإنما النبوية، السرية من يُذكر بيشءٍ البديعية
الفن؛ إىل نظر كما املدح إىل فيها ينظر فلم الغاية، هذه عند أيًضا وقفت والحيل للموصيل
صفحة ٥٧٠ يف يقع ضخم مجلد وهي — األدب خزانة أن والخالصة البديع. علم أعني
النبوية، الشمائل أو السرية يف كتابًا تُعدَّ أن اإلطالق عىل يمكن ال — الكبري القطع من
هذا يَُفْت ولم البديعية، املحسنات أساس عىل قام الذي ف الرصِّ األدب يف كتاب هي إنما
ذكر لها يرد ولم البالغة، فهرس يف وضعوها فقد املرصية، الكتب دار فهارس ُمصنِّفي

التاريخ. فهرس وال األدب فهرس يف
املثل كتاب يف األثري بابن يذكِّر وهو ويختال، بنفسه يزهو خزانته يف والحموي (٥)
أن عىل يدلنا الحموي وَزْهو املتواضعني، من إليه بالنسبة األثري ابن كان وإن السائر،
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وإىل االختيال. يف أرسف ملا سلطان زمانه يف للنقد كان ولو قويٍّا، يكن لم عرصه يف النقد
الشواهد: بعض القارئ

املطلع: براعة يف قال (أ)
صدر القضاة: قايض وموالنا سيدنا إىل به كتبت ما براعته بحسن مهيار «وأذكرني
نَْظم عىل مشتملة رسالة وهي … اآلدمي بن عيل الحسن أبي املتأدبني، ملك الدين،
براعة وكلها مهيار، طريق عىل النسيب ُحلل يف ترُفل بقصيدة الجواب فصدَّرت ونثر،

أولها: استهالل،

��يِّ��ِق ال��شَّ ِل��َق��ْل��ِب��ي ��ْت َرقَّ َوَق��ْد َوَدنَ��ْت ِق تَ��َش��وُّ ُط��وِل بَ��ْع��َد َوَل��ِك��ْن َوَص��َل��ْت

بعده: قلت ما أحىل وما
ِب��ُم��َع��تَّ��ِق»5 نَ��اَدَم��ْت َق��ْد َف��َك��أَنَّ��َم��ا َح��ِدي��ِث��َه��ا ِب��َرْج��ِع َط��َرٍب ِم��ْن َف��ثَ��ِم��ْل��ُت

النبوية: قصائده إحدى عن الحديث يف وقال (ب)
قويل: نبوية قصيدة صدر التغزُّل هذا أن إىل اإلشارات ألطف «ومن

أَنْ��تُ��ُم َواْل��َق��ْص��ُد َواْل��ِج��ْزِع ال��لِّ��َوى َوَس��ْف��ِح َوال��نَّ��َق��ا َوال��رَّنْ��ِد اْل��بَ��اِن ِب��ِذْك��ِر أَُورِّي

حسن إىل وصلت أن إىل املعاني هذه أهلَّة أستهل االستهالل براعة يف أزل ولم
التخلص.»6

بديعيته: تفضيل يف وقال (ج)
هذا وقبلة املطالع، هذه نور ملسو هيلع هللا ىلص ممدوحها بربكة فإنها بديعيتي، براعة «وأما
املقرر بالرشط االبتداء وحسن االستهالل براعة بني فيها جمعت فإني الجامع، الكالم
بأقراط وشنَّفت التورية، قوالب أحسن يف البديعي نوعها تسمية وأبرزت منهما، لكلٍّ

إلخ.»7 … األسماع َغَزلها

ص١١. 5

ص١٥. 6

ص١٦. 7
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قصائده: إحدى عن يتحدث وقال (د)
منه.»8 أرق هو بما النسيم أخاطب املطلع بعد «وقلت

مؤلفاته: بعض عن ويقول (ه)
الذوق أهل وانقاد وأمثاله، ِحَكمه الخافقني يف سارت ما هنا أُوِرد أن يل عنَّ «وقد

الصادح.»9 بتغريد وسمته الذي تأليفي وهو مثاله، عليهم ورد ملَّا لطاعته السليم

هذا من القارئ يضجر أالَّ وأرجو األدب، خزانة يف كثرية نظائر الكلمات ولهذه
مهمة وليست األعالم، من زمانه يف كان ومؤلٍف وكاتٍب لشاعٍر نفسية صورة فهو الزهو،

والعيوب. املحاسن يقيِّد أن مهمته ولكن يروق، ما يقدِّم أن الباحث
البيت: هذا يستعذب مثًال فهو اليوم، نقبلها ال وأدبية ذوقية أحكام وللحموي (٦)

اْل��ُم��َك��لَّ��ُف10 َوْه��َو اْل��َوْج��ُد ُج��ُف��ونِ��ي َويُ��ْح��ِي��ي اْل��ُم��َع��نَّ��ُف َوَق��ْل��ِب��ي َدْم��ِع��ي اْل��َه��َوى يَ��ِزي��ُد

البيت: هذا ويستجيد

َق��تَ��َال ُربَّ��َم��ا َس��ْه��ًم��ا ِب��اْل��َق��ْوِل تَ��ْرِم َال َدَخ��َال َف��َم��ا َس��ْم��ِع��ي ِم��ْن َح��ِدي��ثَ��َك أَْخ��ِرْج

املطلع: هذا عىل التعليق ويف

َف��ال��نَّ��َج��ا أَْو ِب��َف��ْرِع��ِه َف��اْس��تَ��ِذمَّ ُق��ْم ُدَج��ى يَ��ا َح��الُ��َك َف��َك��يْ��َف ��بَ��اُح ال��صَّ َزاَر

النسيب، رقة بني الحشو اجتناب مع جمع كيف االبتداء، هذا ُحسن إىل «انظر يقول:
املعنى!»11 وغرابة القسمني، وتناسب التشبيب، وطرب

نباتة: ابن مطلع ويرى

أَْش��َرُق اْل��َغ��َزاَل��ِة ِم��َن َوأَنْ��َت إِالَّ أَْش��َرُق َع��يْ��ِن��ي ِب��َدْم��ِع ِف��ي��َك ِب��تُّ َم��ا

ص٣٩. 8

ص١١٧. 9

ص٤. 10

ص٦. 11
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املتنبي: مطلع من أجود

تَ��تَ��َرْق��َرُق وََع��بْ��َرٌة يَ��ِزي��ُد َوَج��ًوى يَ��أَْرُق َوِم��ثْ��ِل��َي أََرٍق َع��َل��ى أََرٌق

الخطيب نباتة ابن يستهل أن إنكاره ذلك من النقد، يف دقيقة نظراٌت هذا مع وله (٧)
وإن آسفه»،12 من املهلك خالفه، ممن املنتقم هلل «الحمد بقوله: النبي وفاة يف خطبته
«أما يقول: إذ الجناس؛ استكراه أيًضا ذلك ومن االستهالل. هذا أنكر من أول يكن لم
كثرة وكذلك األدب، أهل من منواله عىل نسجت من ومذهب مذهبي، غري فإنه الجناس
يف البالغة عنان إطالق عن والتقييد العقادة، إىل يؤدي منهما كالٍّ فإنَّ األلفاظ، اشتقاق

املبتكرة.»13 املعاني مضمار
قرصت من إال استعماله بكثرة إليه يحتج «ولم الجناس: يؤثرون فيمن ويقول
بيوت خلت وإذا األلفاظ، أفق يف الزاهرة كالنجوم هي التي املعاني اخرتاع عن همته

البالية.»14 األطالل منزلة تنزلت املعاني سكان من األلفاظ
يف بهم يستشهد املولِّدين أن — بأجيال قبله من جني ابن رأى كما — يرى وهو
ربيع «ما وأنه بديًعا، زمان لكل أن ويؤكد األلفاظ، يف بالقدماء يستشهد كما املعاني

ببعيد.»15 األول ربيع من اآلخر
يستشهد حني يُوِجز فهو الرأي، هذا يؤيد زمانه أهل عن أُِثر ما بتدوين واهتمامه

املحدثني. بكالم يستشهد حني ويُطِنب القدماء، بكالم
إىل كثرية إشارات وفيه والزخرف، بالصنعة مملوء فهو الحموي نثر أما (٨)
من ركبه حني البحر وصف يف الشاهد هذا ويكفي والعروض، والفقه النحو مصطلحات

٨٠٢ه. سنة مرص إىل الشام
من اململوك وقع فكم حرج، وال عنه وأحدِّث البحر، أهوال من القيت ما «وأبثك
سلطانًا منه وشاهدت اللُّجج، تلك دوائر إىل دخل ملَّا القلب منه تقطَّع زحاف يف أعاريضه
وهي قلوعها أُزر رمت وقد الحسان، الجواري إىل ونظرت غصبًا، سفينة كل يأخذ جائًرا

ص٢٠. 12

ص٢٥. 13

ص١٤٠. التفويف عن كالمه وانظر ص٢٦، 14

ص٥. 15
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صائب، غري الفلك يف يسعى جاء من رأي أن قت فتحقَّ تُسبى، رجالها لقلة يديه بني
البحر يف اتخذ وقد باململوك الظمأ وزاد راكب، وهو يميش جاء من رأي هنا واستصوبت
الطويلة! الشقة هذه البحر من أطوي الحفرة قبل تُرى يا الظمأ: شدة من ُقلت وقد سبيله،

ِح؟ َم��الَّ أَْك��َواِب ِم��ْن اْل��ُح��ْل��َو َوأَْش��َرُب ُم��نْ��َش��ِرًح��ا ال��نِّ��ي��ِل بَ��ْح��َر أُبَ��اِك��ُر َوَه��ْل

وقامت الغراب، نعش عىل وحملنا الخوف، من متنا حتى أمواجه علينا تالطمت بحر
فيه العبد وقارن واألخشاب، املياه استوت ملا للغرق فنصبنا مع، مقام دوائره واوات
حديث أتاك فهل غشيهم، ما اليمِّ يف منها وغشيهم جارية، وهي مواليها اسرتقت سوداء
لَفْقد قلبها وانشق املخاض، فجاءها املاء ودخلها بنا، فحملت الريح واقعها الغاشية؟
وسارت املأتم، هذا يف بالسواد حت وتوشَّ ففاض، القلب ذلك عىل جرى ما وجرى رجالها،
املوج نقر إِْن … زجل التوشيح ذلك عىل للمغاربة فيها ُسمع وكم مثل، وهي البحر عىل
من قيامتنا فتقوم الحدباء آلتها عىل وترقصنا بالعود، قلوعها أنامل لعبت دفوفها عىل
املاء، يف واست السماء يف أنف قيل: كما وهي وتتشامم قعود، ونحن الخارج الرقص هذا
وليس الهدى فبها الصماء، الصعدة وهي امليل عند صاريها قامة إىل الشكوى تُطيل وكم
القوم، أحوال وتوقف وثمانني، مائة ابنة وهي الصبا هبَّت إذا وتتصابى دين، وال عقل لها
هذا أموال. من لهم أغرقت وكم الذمة، براءة وتدَّعي كالجبال، موج يف بهم تجري وهي
ألهداب صار ملَّا القلوب وجلت وكم األمواج، أرداف تثاقل عن خرصها نحيُل َضُعَف وكم
الريح فبالغ قلعها طرة البحر وجنة عىل أسبلت وكم اختالج، البحر مقلة عىل مجاديفها
إلخ.»16 … عروشها عىل خاوية وهي فرتكها العامرة قريتها عىل مرَّ وكم تشويشها، يف

املحصول. قليلة ولكنها االفتنان، كثرية كتابة وتلك
الثامن، القرن أدب من كثرية لطرائف بجمعها تمتاز األدب خزانة إن قلت: (٩)
الصالح أخذها التي نباتة ابن معاني من املؤلف إليه أشار ما ذلك شواهد من َفْلنذكر

نباتة: ابن قال الصفدي،

َوِش��بَ��اِك يَ��ُم��دَُّه��ا ِب��ِف��َخ��اٍخ َوُم��وَل��ٍع
َك��َراِك ُق��ْل��ُت يَ��ِص��ي��ُد َم��اذَا اْل��َع��يْ��ُن ِل��َي َق��اَل��ْت

.٢٤ ص٢٣، 16
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فقال: الصفدي أخذه

يُ��َح��اِك��ي ِل��ْل��بُ��ُدوِر َغ��َزاٌل ـ��َك��َراِك��ي اْل��ـ َرَم��ى ِع��نْ��َدَم��ا اْل��َك��َرى َس��ْرِح َع��َل��ى أََغ��اَر
َك��َراِك َص��اَد َك��يْ��َف تَ��نْ��ُظ��ِري��ِه أََل��ْم ُح��ْس��ِن��ِه َوْرِد َع��ْن َع��يْ��ُن يَ��ا اْرِج��ِع��ي َف��ُق��ْل��ُت

نباتة: ابن وقال

َواْل��َغ��اِرِب ال��طَّ��اِل��ِع َس��ِع��ي��َدَة بَ��ْرَزًة َق��َم��ِري يَ��ا ِب��َه��ا اْس��َع��ْد
اْل��َواِج��ِب َع��ِن يْ��َت تَ��َع��دَّ َف��َم��ا اْل��َح��َش��ا َوَس��َك��نْ��َت َط��يْ��ًرا َص��َرْع��َت

فقال: الصفدي أخذه

��اِئ��ِب ال��صَّ ِب��اْل��بُ��نْ��ُدِق يَ��ْص��َرُع��ُه َف��ْوِق��ِه ِم��ْن َوال��طَّ��يْ��ُر َل��ُه ُق��ْل��ُت
اْل��َواِج��ِب َع��ِن أَْخ��ُرْج َل��ْم َف��َق��اَل َف��َح��رَّْك��تَ��ُه َق��ْل��ِب��ي ِف��ي َس��َك��نْ��َت

نباتة: ابن وقال

َش��َف��تَ��يْ��ِه ِم��ْن نَ��ْش��َواُن َف��َك��أَنَّ��ُه َق��َواُم��ُه يَ��ِم��ي��ُس َرَش��ا َوِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي
َع��َل��يْ��ِه َف��َدبَّ َل��َواِح��ُظ��ُه نَ��َع��َس��ْت َق��ْد َوَرآُه ِه ِب��َخ��دِّ اْل��ِع��ذَاُر ُش��ِغ��َف

فقال: الصفدي أخذه

إَِل��يْ��ِه اْألََراِك َح��َم��اَم��اُت تَ��ِم��ي��ُل انْ��ثَ��نَ��ى إِذَا ال��رَِّط��ي��ِب َك��اْل��ُغ��ْص��ِن َوأَْه��يَ��َف
َع��َل��يْ��ِه َف��َدبَّ ِس��رٍّا ُه َخ��دَّ أَتَ��ى نَ��اِع��ًس��ا ال��طَّ��ْرَف َرأَى ��ا َل��مَّ َع��اِرٌض َل��ُه

نباتة: ابن وقال

اْل��َوْج��نَ��تَ��يْ��ِن َح��اِل��ي اْل��ُح��ْس��ِن َم��ِل��يُّ أَْل��َم��ى اْألَنْ��َف��اِس َع��اِط��ُر ِب��ُروِح��ي
ِب��َح��بَّ��تَ��يْ��ِن اْل��ُق��لُ��وُب َل��ُه تُ��بَ��اُع َخ��دٍّ ِدي��نَ��اِر ِف��ي َخ��اَالِن َل��ُه
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فقال: الصفدي أخذه

اْل��َم��َح��بَّ��ْه َش��ْرط َش��اَم��ٌة َع��َل��يْ��ِه أَْض��َح��ْت اْل��ُم��ْح��َم��رُّ ُه َخ��دُّ ِب��ُروِح��ي
َوَح��بَّ��ْه ِب��ِدي��نَ��اٍر ��َط��ُه َف��نَ��قَّ َق��ِدي��ًم��ا يَ��ْع��َش��ُق��ُه اْل��ُح��ْس��َن َك��أَنَّ

رسق الدين صالح الشيخ هللا! إال إله ال قال: البيتني هذين عىل نباتة ابن وقف وملا
حبة! الحبتني من — يقال كما —

يف وهو األدب، خزانة من و٣٥١ ص٣٤٨ يف القارئ يجدها بقية الحديث ولهذا
الشعري». «خبز اسمه: نباتة البن ُكتيِّب عن منقول األصل

ن يدوِّ واملؤلف الثامن، القرن أدب من كثرية صوًرا يعطي الحموي كتاب وَدْرس
األيام. تلك يف الصنعة بأدب إعجابه تمثِّل قوية حماسة يف العهد ذلك أخبار

وشعراء علماء عن يتحدث أنه االستطراد فنون من الكتاب هذا يف ما قيمة يف ويزيد
القليل. إال آثارهم من يبَق لم وُكتَّاٍب

الصفحة يف «أنفعل» لفظة ذلك من الدرس، تستحق ألفاظ الخزانة هذه ويف (١٠)
فإني الباب هذا يف املوصيل إبراهيم بن إسحق قصة «وأما املؤلف: يقول إذ الخامسة
«استهللتها» والصواب ص٢٣، يف «استهلَّيتها» ولفظة سماعها»، عند وأخجل أنفعل
األزهر؛ يف مستعملة تزال ال أنها بدليل املؤلف، غلط من هي بل مطبعية، غلطة وليست
تؤيد العامية واللغة «اشتققنا»، مكان يف ينا» «اشتقَّ البيان: دروس يف األشياخ يقول إذ
املثلني. إدغام يفكوا أن ويندر الكمية»، هذه «استقلينا مثًال: يقولون فالناس الغلط، هذا
يف املزين الدين شمس الشيخ قول ومثله املؤلف: يقول إذ ص٣٠ يف «الال» وكلمة

مليح: «الال» وله مليح، غالم

يَ��تَ��َالَال ال��دَُّج��ى ِف��ي َك��اْل��بَ��ْدِر َف��ْه��َو ُح��ْس��نً��ا يَ��ْح��ِك��ي��ِه َالَالُه َوَم��ِل��ي��ٍح
َال َف��َال َوإِالَّ َه��َك��ذَا َه��َك��ذَا َم��ِل��ي��ٌح اْألَنَ��اِم ِم��َن َق��ْص��ِدي ُق��ْل��ُت

تقريظ إىل «يشري كقوله: ضعيف بمعنى الخزانة يف ورودها يكثُر «سافل» وكلمة
الفرنسية، inferieur كلمة تقابل وهي سافل»، مصنَّف عىل األدب أهل لبعض كتبه

باب. السِّ صور من اليوم وهي خفيفة، كلمة الحني ذلك يف وكانت
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يف فلنأخذ األدب»، «خزانة كتابه وعن حجة ابن عن أشياء القارئ عرف هنا إىل (١١)
اهتمَّ ما عدد وهو بيت، ومائة وأربعني اثنني يف تقع وهي الرسول، مدح يف بديعيته نقد
الفنون وبني القصيدة أبيات بني العددية املناسبة وهذه البديع، رضوب من بعرضه
يتذكر يزال ال كان وإن بالبديع، اهتمامه النبوي باملدح يهتمَّ لم املؤلف أن ترينا البديعية

املطالع. هذه نور ممدوحها بربكة إنها يقول: رأيناه فقد نبوية مدحة قصيدته أن
الشعرية، النفحات من بخلوِّها القول من يمنعنا ال بقصيدته الحموي وإعجاب
الناحية إىل ترجع وأهميتها «املتون»، منظومات من بأمثالها تذكر منظومة إال فليست

البديعية. هذه يف النسيب فنخترب َوْلنُسارع التعليمية،

اْل��َع��َل��ِم ِف��ي ال��دَّْم��َع تَ��ْس��تَ��ِه��لُّ بَ��َراَع��ٌة َس��َل��ِم ِذي ُع��ْرَب يَ��ا َم��ْدِح��ُك��ْم ابْ��ِت��َدا ِف��ي ِل��ي
��َق��ِم ال��سَّ ُم��ْط��َل��َق ُض��لُ��وِع��ي ِف��ي َوَركَّ��بُ��وا َوَط��ِن��ي َط��لَّ��ُق��وا َف��ِس��ْرِب��ي ِب��ي ِس��ْر ِب��ال��ل��ِه
َدِم��ي أََراَق َل��ِك��ْن َف��َس��َع��ى َم��ِع��ي يَ��ْس��َع��ى َق��َدِم��ي أََرى َك��ْي َص��بْ��ِري تَ��ْل��ِف��ي��َق َوُرْم��ُت
َض��َرِم ِف��ي اْألَْرُض َح��يْ��ُث اْل��َغ��يْ��ِث َك��َالِح��ِق َف��َج��َرى ِل��ي ال��دَّْم��ِع َه��ْم��َل اْل��َه��مُّ َوذَيَّ��َل
يُ��َل��ِم َل��ْم اْل��َح��ظِّ َوَق��ِل��ي��ُل ِب��ُق��ْرِب��ِه��ْم يُ��َط��رُِّف��ِن��ي َس��ْع��ٌد ِل��ي تَ��مَّ َم��ا َس��ْع��ُد يَ��ا
اْل��َك��ِل��ِم ِف��ي ِب��اْل��َك��ْل��ِم َوأَتَ��ْوا َوَح��رَُّف��وا َع��ذَِل��ي ��ُف��وا َص��حَّ إِْن َويَ��ِق��ي يَ��ِف��ي َم��ْن َه��ْل
ِب��اْألََل��ِم اْألَْس��َم��اَع َم��َال َع��ذٍْل َل��ْف��ِظ��يَّ َس��ِم��َع��ا إِذْ اْل��َق��ْل��ُب َوَف��اَظ َدْم��ِع��ي َف��اَض َق��ْد
ِب��َج��ْوِرِه��ِم َف��َه��دُّونِ��ي َم��ْع��نَ��ِويُّ يَ��ا َل��ُه��ْم ُك��نْ��ت اْل��َخ��نْ��َس��اءِ أََخ��ا ُم��َع��اٍذ أَبَ��ا

القارئ ندلَّ أن واملهم القبيل، هذا من كله القصيدة فنسيب لالستشهاد، هذا يكفي
بني الربط يمكن وهل طريًفا؟ لفًظا أو جيًدا، معنًى فيه رأى فهل النسيب، هذا قيمة عىل
يُِرد لم ألنه كتابه؛ يف معانيها يرشح لم نفسه الشاعر إن األبيات؟ هذه أمثال يف املعاني
فاضل حني نفسه وهو البديع، رضوب من إليه قصد ما عند وقف وإنما التشبيب، بها
تأدية عن تحدث وإنما النسيب، معاني عن يتحدث لم والحيل املوصيل وأبيات أبياته بني
العذول: مخاطبة يف البيتني هذين مثل يف أوضح بصورة تظهر والصنعة البديعية. الفنون

ِح��َك��ِم��ي َواْس��تَ��ِف��ْد ِم��نِّ��ي اْل��َع��ْق��َل تُ��َواِرِب َف��َال َل��َديَّ َم��ْح��بُ��وٌب أَنْ��َت َع��اِذِل��ي يَ��ا
َك��اْل��َع��َدِم ال��ذَّْوِق أَْه��ِل ِع��نْ��َد َوُج��وُدُه ِح��ْك��َم��تُ��ُه تُ��ْغ��ِن َل��ْم إِذَا اْل��َك��َالِم َج��ْم��ُع
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أشار ُمفتعلة حكمة الثاني والبيت املواربة، إىل ليشري الشاعر تكلَّفه األول فالبيت
والتفويف: التذييل يف قولُه ل التعمُّ يف هذين من وأظهُر الجامع، الكالم إىل بها

اْل��َق��َس��ِم ِف��ي ِب��ال��ل��ِه َوَك��َف��ى َع��اِذِل��ي يَ��ا ِب��ِه��ْم ال��لِّ��َق��اءِ تَ��ذِْي��ي��ُل َط��اَل َم��ا َوال��ل��ِه
لُ��ِم ُح��بَّ ُش��دَّ ��ْق َرقِّ َوشِّ أَِج��ْد َف��وِّْف أَِن��ْل اْع��ِط اْم��نَ��ِع اْف��َرِح إِْح��َزِن أَِل��ْن ��ْن َخ��شِّ

يف قال حني نفسه من أنصف فقد الثقيل، الكالم هذا عىل الشاعر للوم موجب وال
طريق إىل ناظمه إرشاد غري يَِفْد لم نوًعا فوجدته لته تأمَّ «التفويف الثاني: البيت رشح
اخرتاع إىل التطاول عن يده تقرص مشاقه م وتجشَّ معنويٍّا كان إذا والشاعر العقادة،
كل وتأنف برقة، عليه يعطف ولم األلفاظ، ِحسان وتجفوه الغريبة املعاني من معنًى

بيتًا.» له تسكن أن صالحة قرينة
من يراه فال هو أما البديعي، للنوع التمثيل غري بنظمه يقصد لم أنه هذا ومعنى

التفويف! من أثقل جاء التخيُّل تكلُّف من فيه وما الرشح هذا ولكن البيان، ألوان
الحيل: قول عاب الحموي أن املنظومات هذه من املقصودة هي الصنعة أن يؤكِّد ومما

َق��َس��ِم��ي ال��تُّ��َق��ى بَ��رَّ َوَال اْل��َف��َخ��اِر يَ��ْوَم بَ��ْح��َدِت��َه��ا ِب��ابْ��ِن اْل��َم��َع��اِل��ي ��بَ��تْ��ِن��ي َل��قَّ َال

يف إال القسم بجواب ناظمه يأِت ولم للتجريد، صالح غري ألنه نقص؛ «فيه وقال:
وهو: بعده، ترتب الذي االستعارة بيت

أََم��ِم َع��ْن اْل��َم��ْج��َد تَ��ُؤمُّ اْل��َق��َواِف��ي ِم��َن ُم��ثْ��َق��َل��ًة اْل��َع��ْزِم َم��َط��ايَ��ا أَُح��ثَّ َل��ْم إِْن

كان وإذا بمجرده، نوعه عىل شاهًدا بيت كل يكون أن رشطوا البديعيات وأصحاب
النوع.»17 ذلك عىل شاهًدا يكون أن يصلح ال قبله بما أو بعده بما تعلُّق له البيت

يكون أن منها تقاليد، لهم كانت البديعيات أصحاب أن عىل يدلُّنا ب التعقُّ بهذا وهو
عىل شاهًدا يكون أن البيت يصلح ال كيف ندري وال بمجرده، نوعه عىل شاهًدا بيت كل

ص١٨٥. 17
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تكلُّف من جديد ملظهر ذلك إن قبله، بما أو بعده بما تعلُّق له كان إذا املقصود النوع
البديعيات. أصحاب

فيقول: يتخلص رأيناه املديح إىل النسيب تجاوزنا فإذا (١٢)

ِق��َس��ِم��ي ِم��ْن ِب��اْل��ُم��ْخ��تَ��اِر ال��تَّ��َخ��لُّ��ِص ُح��ْس��ُن َغ��َزٍل ِف��ي ال��تَّ��ْش��ِب��ي��َب ِق��ْس��ُم��ُه َغ��َدا َوَم��ْن
اطِّ��َراِدِه��ِم ِف��ي نَ��ِب��يٍّ َخ��يْ��ُر ـ��بَ��تُ��وِل اْل��ـ أَبُ��و اْألَِم��ي��ُن ال��ذَِّب��ي��َح��يْ��ِن ابْ��ُن ��ُد ُم��َح��مَّ
َع��ِم��ي َع��نْ��ُه ��اِر اْل��ُك��فَّ ِم��َن َط��ْرٍف َع��ْك��َس يَ��ا ُرْؤيَ��تُ��ُه اْل��َع��يْ��ِن َك��َم��اُل اْل��َك��َم��اِل َع��يْ��ُن
ِب��َف��ِم��ي تَ��ْرِدي��ُدُه َح��َال اْل��بَ��ِدي��ِع نَ��ْظ��ِم َوِف��ي اْل��بَ��ِدي��َع اْل��َوْص��َف َل��ُه اْل��بَ��ِدي��ُع أَبْ��َدى
اْل��َك��َرِم ال��زَّاِي��ِد ابْ��ِن اْل��َك��َرِم ال��زَّاِي��ِد ـ��ِن ابْ��ـ اْل��َك��َرِم ال��زَّاِي��ِد ِف��ي َح��َال َم��ْدِح��ي َك��رَّْرُت

لذاته، مقصود غري مديح وهو تكلُّف، من املديح يف ما لبيان تكفي القطعة وهذه
يف والثاني التخلص، يف األول فالبيت البديع؛ فنون عرض إىل الوصول به أُريَد وإنما
يلتزم فالناظم التكرار. يف والخامس الرتديد، يف والرابع العكس، يف والثالث االطراد،
التكلُّف موجبات من وذاك وهذا التمثيل، ذلك بجانب ويلتزم بيت، كل يف خاصة كلمة

لإلسهاب. ُموِجب فال النمط هذا عىل كلها والقصيدة واالفتعال،
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الرائية تحليل – الهمزية تحليل – شعره عىل البديع غلبة – نباتة ابن ترجمة موجز
نباتة. ابن مدائح يف القول خالصة – امليمية نقد – الالمية تحليل – العينية تحليل –

∗∗∗

القرن شعراء من مكثر شاعر محمد: بن محمد الدين جمال املرصي نباتة ابن (١)
من الثالثاء يوم وتُويفِّ ٦٨٦ه، سنة األول ربيع يف القناديل زقاق يف بالقاهرة ُولِد الثامن،
الصوفية. برتبة النرص باب خارج وُدِفن املنصوري، بالبيماريستان ٧٦٨ه سنة صفر
ذلك يف التصوف غلبة عىل الدالئل من فهي الصوفية» «تربة كلمة إىل القارئ َوْليتنبَّه

الزمان.
مطلعها: همزية األوىل قصائد: خمس النبوية املدائح يف نباتة ابن ترك ما وأهمُّ (٢)

َراءُ ��بْ��ِر ال��صَّ ِف��ي َل��ُه َم��ا َوَص��بٌّ َف��اءُوا ��اُق اْل��ُع��شَّ نَ��ْح��َوَه��ا ُش��ُج��وٌن

ومطلعها: رائية والثانية

��ُر تَ��تَ��َس��عَّ ِب��اْل��َغ��َض��ا بَ��ْرٍق َوَل��ْم��َع��ُة تَ��تَ��َخ��طَّ��ُر نَ��ْس��َم��ٌة َل��ْوَال اْل��َق��ْل��ُب َص��َح��ا

ومطلعها: عينية، والثالثة

��ِع اْل��ُه��مَّ اْل��ُغ��يُ��وِث أَْف��َواُه ذََك��َرتْ��ِك اْألَْج��َرِع ِب��َس��ْف��ِح ِج��ي��َرتِ��نَ��ا َداَر يَ��ا
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ومطلعها: المية، والرابعة

ِم��ي��ُل َربْ��ِع��ُك��ْم ِم��ْن بَ��يْ��نَ��نَ��ا َوَك��ْم َه��ذَا َم��ْك��ُح��وُل ِب��ال��نَّ��ْوِم بَ��ْع��َدُك��ُم ال��طَّ��ْرُف َم��ا

ومطلعها: ميمية، والخامسة

َواْل��َم��نْ��ُظ��وُم اْل��َم��نْ��ثُ��وُر ُدونِ��ِه ِم��ْن َع��ِظ��ي��ُم َف��اْل��َم��َق��اُم َم��ِدي��َح��َك أَْوِج��ْز

الفنون هذه وكانت البديع، فنون عليها تغلب نباتة ابن شعر كسائر املدائح وهذه (٣)
عند البالغة منتهى كان هذا أن القارئ ينَس فال األيام، تلك يف كله الشعر عىل غلبت
ولكنه الالئم، موقف ليس الفنون هذه من موقفنا أن وليتذكَّر الثامن، القرن شعراء
يصبو ما غاية منه بنكتة الظفر كان الفنون هذه من اليوم نستهجنه وما املؤرخ، موقف

الحني. ذلك يف الشعراء كبار إليه
هذه يف والنسيب النسيب، يف عرش ستة منها بيتًا، وستني تسعة يف الهمزية تقع (٤)

يقول: كأن اللفظية بالنكتة يفرح والشاعر تافه، القصيدة

َوَه��اءُ ِم��ي��ٌم َص��بْ��َوتِ��ي ِم��ْن َل��ُه َوِم��ي��ٌم َه��اءٌ َل��ُه َم��ا َوَالٍح

فيقول: التشبيه يف يُغِرب أن ه ويرسُّ

اِالبْ��ِت��َداءُ اِالنْ��ِت��َه��اءُ َف��َح��يْ��ُث ِب��َق��ْل��ِب��ي َداِئ��َرٌة اْل��ُح��بَّ َك��أَنَّ

تحدث كما املجوس نار عن يتحدث فهو أيًضا؛ تافه القصيدة هذه يف النبي وَمْدح
فيقول: سواه

انْ��ِط��َف��اءُ َوَل��َه��ا ِب��َه��ا ِألَنْ��ُف��ِس��ِه��ْم َدِل��ي��ٌل َل��نَ��ا اْل��َم��ُج��وِس نَ��اِر َوِف��ي

فيقول: ذلك ينكرون ناًسا أن ويتوهم

بَ��َراءُ ِم��نْ��ُك��ْم إِنَّ��نَ��ا َج��ِح��ي��ًم��ا ��لُ��وَه��ا تَ��نَ��قَّ ِل��ْل��ُم��ْل��ِح��ِدي��َن َف��ُق��ْل
ِوَق��اءُ ِم��نْ��ُك��ْم ��ٍد ُم��َح��مَّ ِل��ِع��ْرِض َوِع��ْرِض��ي َوَواِل��َدُه أَِب��ي َوإِنَّ
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ثابت. بن حسان همزية يعارض كان بأنه يُشِعر ما هذا ويف
الشمس: لنور أصل النبي نور أن ويذكر

َس��نَ��اءُ ِب��َه��ا أََل��مَّ َل��َم��ا َس��نَ��اُه َوَل��ْوَال َس��نً��ا ِم��نْ��ُه ��ْم��ُس ال��شَّ َوأَيْ��َن

وبالجيش: وبالرأي بالدعاء يحارب وأنه

َم��َض��اءُ َم��ْع��َرَك��ٍة ُك��لِّ ِف��ي َل��َه��ا َرأٍْي َوِس��َه��اُم َل��ُه ُدًع��ا ِس��َه��اُم
ال��دَُّع��اءُ َص��نَ��َع َم��ا يُ��ْدِري��ِه َوَم��ا ُظ��بَ��اُه َص��نَ��َع��ْت َم��ا اْل��َج��يْ��ِش ذُو َدَرى

فيقول: بأزمان يولد أن قبل ه برسِّ البيت يحجون كانوا الناس أن ويذكر

اْل��َف��َض��اءُ ِب��َه��ا َض��اَق اْل��بَ��يْ��ِت ُوُف��وُد ��ْت وََع��جَّ ��ْت َح��جَّ َل��َم��ا َوَل��ْوَالُه
اْألَنْ��ِب��يَ��اءُ تَ��َل��تْ��ُه َق��ْد َف��ِق��ْدًم��ا َح��ْم��ٌد اْل��َح��جِّ ِف��ي َل��ُه يُ��تْ��َل��ى َف��ِإْن

البيتان: هذان باأللفاظ اللعب ومن

َوَف��اءُ تَ��ْوبَ��ِت��َه��ا ِل��وُُع��وِد َوَم��ا ا َم��دٍّ َك��ال��نِّ��ي��ِل ذَنْ��بُ��َه��ا َونَ��ْف��ٌس
َف��اءُ ثُ��مَّ َوَواٌو ِس��ي��ٌن تَ��ُق��ْل ِب��َخ��يْ��ٍر وََع��َدْت َم��تَ��ى ُم��َس��وَِّف��ٌة

قال ما خري وهي النسيب، يف وثالثون سبعة منها بيتًا، تسعني يف الرائية وتقع (٥)
القصيدة هذه وتمتاز الجيد. الشعر من ديوانه يف ما خري كانت وربما النبوية، املدائح يف
يكون أن بد وال القدماء، لفتات لبعض إشارة كذلك وفيها السبك، وقوة املعاني بوضوح
َوْلننظر القديم، الشعر لروعة بَْعٌث ألنها القبول؛ من بكثري تلقوها نباتة ابن معارصو

يقول: كيف

��ُر تَ��تَ��َس��عَّ ِب��اْل��َغ��َض��ا بَ��ْرٍق َوَل��ْم��َع��ُة تَ��تَ��َخ��طَّ��ُر نَ��ْس��َم��ٌة َل��ْوَال اْل��َق��ْل��ُب َص��َح��ا
يُ��ذَْك��ُر ��ْيءِ ِب��ال��شَّ ��ْيءُ َوال��شَّ ال��دَُّج��ى ِه��َالُل بَ��َدا إِذْ اْل��بَ��اِب��ِل��يَّ��ِة َج��ِب��ي��ِن َوِذْك��ُر
ُر تَ��تَ��َح��دَّ أَْدُم��ًع��ا أُْس��َق��ى ُك��نْ��ُت َوإِْن اْل��َح��يَ��ا َس��اِئ��َل اْل��َغ��َض��ا أَْك��نَ��اَف ال��ل��ُه َس��َق��ى
َويُ��ْزِه��ُر يَ��ْزُه��و ال��رَّأِْس ِف��ي َوَخ��لَّ��َف��ُه بَ��يَ��اَض��ُه ال��زََّم��اُن َع��نْ��ُه نَ��َض��ا وََع��يْ��ًش��ا
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يَ��تَ��َغ��يَّ��ُر َال َع��ز يَ��ا الَّ��ِذي ذَا َوَم��ْن أُِح��بُّ��ُه َم��ْن َم��ْع ال��لَّ��ْوُن ذَاَك تَ��َغ��يَّ��َر
يُ��ْس��ِف��ُر ��بْ��ِح َك��ال��صُّ ��يْ��ُب َوال��شَّ أََس��ِف��ي َف��يَ��ا َك��َح��اِل��ٍم َوُك��نْ��ُت َل��يْ��ًال ��بَ��ا ال��صِّ َوَك��اَن
أَْح��ِس��ُر ِح��ي��َن َح��ْس��َرٌة َق��ْل��ِب��ي َف��يَ��ْع��تَ��اُد َك��تْ��ُم��ُه اْل��ِع��َم��اَم��ِة تَ��ْح��َت يُ��َع��لِّ��لُ��ِن��ي
يُ��نْ��َك��ُر اْل��ِع��َم��اَم��َة اْل��َم��ْرءُ َوَض��َع إِذَا أَنَّ��ُه ِخ��ْل��ُت َوَم��ا َل��يْ��ِل��ي َويُ��نْ��ِك��ُرنِ��ي

ذا «ومن ويجد و«البابلية»، «الغضا» كلمات العذب الشعر هذا يف يجد والقارئ
إىل إشارات أولئك وكل «العمامة»، ويجد القلب»، «صحا ويجد يتغري»، ال عز يا الذي

األقدمون. الشعراء عنها تحدَّث معاٍن
أبيات: بعد قوله يف العذوبة تطَّرد وكذلك

َف��ُم��ذَكَّ��ُر َل��ْح��ُظ��َه��ا ��ا َوأَمَّ َك��ِل��ي��ٌل َف��ُم��َؤنَّ��ٌث َج��ْف��نُ��َه��ا ��ا أَمَّ وََغ��يْ��َداءَ
��ُر ُم��َك��سَّ َج��ْم��ٌع ِب��اْل��َج��ْف��ِن أَنَّ��ُه َع��َل��ى َل��َح��َظ��اِت��َه��ا ِف��ي اْل��ُح��ْس��ِن َج��ْم��ُع يَ��ُروُق��َك
يَ��ْظ��َه��ُر اْل��َم��اءِ ِف��ي َك��اْل��بَ��ْدِر َوَل��ِك��نَّ��َه��ا ِب��ِح��َج��اِب��َه��ا ال��ظِّ��بَ��ا تَ��ْح��تَ��فُّ اْل��ِغ��ي��ِد ِم��َن
ُم��ْس��ِك��ُر ال��زَُّج��اَج��ِة ُدوِن ِم��ْن َش��فَّ َك��َم��ا َخ��دَُّه��ا اْل��َم��ْش��َرِف��يَّ��ِة َوَراءَ يَ��ِش��فُّ
تَ��ْس��َح��ُر ِح��ي��َن ��اَرًة َس��حَّ ِب��َه��ا َوأَْح��ِب��ْب ُج��ُف��ونِ��َه��ا ِس��ْح��ِر َغ��يْ��ُر ِف��ي��َه��ا َع��يْ��َب َوَال
َع��نْ��تَ��ُر َف��ْه��َي أَْل��َح��اَظ��َه��ا َج��رََّدْت َوإِْن َع��بْ��َل��ٌة َف��ْه��َي بُ��ْرِدَه��ا ِم��ْن ُج��رَِّدْت إِذَا

ولعله اللحظ، ويُذكَّر الجفن يُؤنَّث كيف جيًدا نفهم ال فإنا الشعر هذا حالوة ومع
وقوله: لطيفة. إشارة فيه الثاني البيت يف املكرس والجمع اللحظ، وفتك الجفن، فتور يريد

ُم��ْس��ِك��ُر ال��زَُّج��اَج��ِة ُدوِن ِم��ْن َش��فَّ َك��َم��ا َخ��دَُّه��ا اْل��َم��ْش��َرِف��يَّ��ِة َوَراءَ يَ��ِش��فُّ

كلمة وهي نباتة، ابن غري عند أرها ولم اللِّثام، هي و«املرشفية» جميل، معنى فيه
مقبول. ذلك مع ولكنه باأللفاظ، تالعب فيه األخري والبيت مولَّدة،

وهو القصيدة هذه يف يقول ونراه اللفظية، األالعيب هذه بأمثال مغرم نباتة وابن
الرسول: قرب حيث الحجاز أرض إىل حملته التي الناقة يصف

أَْس��ُط��ُر َواْل��ِع��ي��ُس اْل��ُع��نْ��َواِن َم��ْوِض��َع َغ��َدْت ِب��َق��ْف��َرٍة ُخ��طَّ��ْت اْل��ِع��ي��ِس ُح��ُروُف َم��ا إِذَا
ُم��ْض��َم��ُر اْل��ِب��ي��ِد َل��َدى َح��ْرٌف ��َرى ال��سُّ ِل��َوْش��ِك َك��أَنَّ��َه��ا تُ��َراُم َال َح��ْرٌف َف��ل��ل��ِه
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ناقته يجعل وأن أسطًرا، العيس يجعل أن الشاعر فرأى الحرف، الناقة: أسماء ومن
النحاة. يعرفه لم وإن جميل، فوصف املضمر الحرف أما العنوان، موضع

أن قبل مجده تمَّ النبي أن يذكر إذ ساذج؛ بمعنى فيبدأ النبي مدح يف يأخذ ثم
قوله: وذلك آدم، يُخلق

ُر يُ��تَ��َص��وَّ ��اِرِه َف��خَّ ِف��ي َوآَدُم َف��ْخ��ِرِه ُص��وَرَة ال��ل��ُه أَتَ��مَّ نَ��ِب��يٌّ

سخيف. جناس البيت هذا ويف
فيقول: به، بَرشَّ عيىس وأن خادمه، جربيل أن رشفه من ويجعل

يَ��ْج��َه��ُر ِب��اْل��ِب��َش��اَرِة ِع��ي��َس��ى َوأَْق��بَ��َل َوْح��ِي��ِه ِل��ِخ��ْدَم��ِة ِج��بْ��ِري��ٌل تَ��َح��زََّم
��ُر ُم��بَ��شِّ َوِع��ي��َس��ى اْل��َع��اِل��ي ِل��َم��ْق��َدِم��ِه َخ��اِدٌم َوِج��بْ��ِري��ُل يُ��َض��اِه��ي��ِه ذَا َف��َم��ْن

التخاطب. لغة يف حية تزال ال لخدمته» «تحزَّم وعبارة
غريه، تحدث كما مولده، ليلة ساوة بحرية ونضوب النجوم تهاوي عن ويتحدث

فيقول:

��ُر َوتُ��َع��فِّ ال��ثَّ��َرى ِب��اْل��َخ��دِّ تُ��َش��اِف��ُه َك��أَنَّ��َه��ا ال��نُّ��ُج��وُم ِل��َم��أْتَ��اُه تَ��َه��اَوى
أَبْ��ُح��ُر ��يْ��ِه ِب��َك��فَّ َف��اَض��ْت َوَق��ْد َال َولِ��ْم َس��اَوٍة بُ��َح��يْ��َرِة ِم��ْن َط��اٍم َويَ��نْ��ُض��ُب

األصنام عىل وثورته إبراهيم قوة ويرى الكريمة، األصالب بني يتنقل نوره ويتمثل
قوله: وذلك الفيل، جيوش وردِّ الذبيحني ِفَدى يف الرس يجعله وكذلك فضله، من فيًضا

نَ��يِّ��ُر اْل��َف��ْض��ِل َس��َم��ا ِف��ي ِم��نْ��ُه َف��ل��ل��ِه َس��اَدٍة أَْص��َالِب بَ��يْ��َن نُ��وًرا ��َل تَ��نَ��قَّ
َوتَ��ْك��ِس��ُر تَ��ْغ��ُزو اْألَْص��نَ��اِم َع��َل��ى يَ��َداُه َف��انْ��تَ��َح��ْت اْل��َخ��ِل��ي��ِل��يُّ ال��طُّ��ْه��ُر أُيِّ��َد ِب��ِه
��ُر ُم��َط��هَّ َم��اءِ ال��دِّ بَ��يْ��َن َدٌم َوِص��ي��َن ِب��اْل��ِف��َدى ال��ذَِّب��ي��َح��اِن ِج��يءَ أَْج��ِل��ِه َوِم��ْن
يَ��نْ��ُص��ُر ُس��لَّ َم��ا َق��بْ��َل نَ��ْص��ٌل َف��ِل��ل��ِه َق��ْوِم��ِه َداِر َع��ْن اْل��ِف��ي��ِل ُج��يُ��وُش َوُردَّْت

من املادحون تعاورها مكررة معاٍن فهي جديد؛ فيها ليس طولها عىل والقصيدة
ما عىل واستعداه بالرسول، الشاعر فيها ل توسَّ جزلة بقطعة القصيدة ُخِتمت وقد قبل،

واالغرتاب. الذل من يقايس
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يف والنسيب النسيب، يف وعرشون ستة منها بيتًا، وثمانني ثمانية يف العينية وتقع (٦)
يقول: كان اإلشارات، من أَِلف ما عىل فيه يميض والشاعر ضعيف، القصيدة هذه

ُم��َودِِّع��ي َك��ْع��َب َف��َل��ثَ��ْم��ُت ال��لِّ��َق��ا ُف��ِس��َح َرِح��ي��ِل��َه��ا يَ��ْوَم َف��َل��يْ��َت ُس��َع��اُد بَ��انَ��ْت

أيًضا، ضعيف القصيدة هذه يف واملدح زهري، بن كعب قصيدة يف «سعاد» إىل يشري
كقوله: القديمة التعابري بعض يقتبس فيه وهو

اْل��ُم��تْ��َرِع اْل��ِك��تَ��اِب بَ��ْع��َد ال��ثَّ��نَ��ا َك��أِْس ِم��ْن يُ��ِدي��ُر ال��طَّ��ُه��وُر اْل��َم��ْدُح َع��َس��ى َم��اذَا
اْألَْرَف��ِع اْل��َم��َح��لِّ ِم��َن إَِل��يْ��َك َه��بَ��َط��ْت ِب��ثَ��نَ��اِئ��َه��ا الَّ��ِت��ي اْل��َح��َواِم��ي��ِم بَ��ْع��َد

النفس. يف سينا ابن قصيدة من األخري والشطر
فيقول: حسان خليفة نفسه ويرى القصيدة، بهذه مفتون والشاعر

اتْ��بَ��ِع ِل��َي َوَق��اَل أَْرَش��َدُه َف��َس��نَ��اَك نَ��اِئ��بً��ا ِب��َم��ْدِح��َك ��انً��ا َح��سَّ ُك��نْ��ُت إِْن

الشيب بعد غفلته من وتألَّم صباه، الشاعر فيها بكى طويلة قطعة القصيدة ويف
املتاب. عن

وهي النسيب، يف وعرشون خمسة منها بيتًا، وسبعني تسعة يف فتقع الالمية أما (٧)
شطرات كعب المية من اقتبس وقد سعاد، بانت لقصيدة معارضة الشاعر نظمها قصيدة

كقوله: كثرية،

اْل��َغ��َراِب��ي��ُل اْل��َم��اءَ يُ��ْم��ِس��ُك َك��َم��ا إِالَّ أَذُْك��ُرُك��ْم ِح��ي��َن َدْم��ِع��ي اْل��ُه��ْدُب يُ��ْم��ِس��ُك َم��ا

كعب: قول من مقتبس وهو

اْل��َغ��َراِب��ي��ُل اْل��َم��اءَ يُ��ْم��ِس��ُك َك��َم��ا إِالَّ َزَع��َم��ْت الَّ��ِذي ِب��اْل��َع��ْه��ِد ��ُك تَ��َم��سَّ َوَال

وقوله:

اْألَبَ��اِط��ي��ُل إِالَّ َم��َواِع��ي��ُدَه��ا َوَم��ا َواِع��َدًة ��بْ��ِر ِب��ال��صَّ َزَخ��اِرُف��َه��ا بَ��اتَ��ْت
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كعب: قول من مقتبس وهو

اْألَبَ��اِط��ي��ُل إِالَّ َم��َواِع��ي��ُدَه��ا َوَم��ا َم��ثَ��ًال َل��َه��ا ُع��ْرُق��وٍب َم��َواِع��ي��ُد َك��انَ��ْت

قال: إذ املعارضة هذه يؤكد عما أفصح قد نفسه وهو

تَ��ْع��ِوي��ُل اْل��َغ��رَّاءِ َش��َف��اَع��ِت��َك َع��َل��ى َغ��ًدا اْل��ُم��ذِْن��ِب��ي��َن ِف��ي ِل��ي ال��رُّْس��ِل َخ��اتَ��َم يَ��ا
تَ��ْط��ِف��ي��ُل اْل��بَ��اِب ِف��ي َف��ِل��ي ال��نَّ��ِع��ي��ِم َداِر ِف��ي َض��يْ��ُف��َك َق��اَل َق��ْد ِب��َم��ا َك��ْع��ٌب َك��اَن إِْن
َم��ْط��لُ��وُل اْل��ُق��ْرِب ِب��َغ��َم��اِم َرِب��ي��ُع��َه��ا َك��ِل��ٍم َش��ذَا ِل��ي ُزَه��يْ��ٍر َك��ابْ��ِن َوأَيْ��َن
َم��تْ��بُ��وُل اْل��يَ��ْوَم َف��َق��ْل��ِب��ي ُس��َع��اُد بَ��انَ��ْت َوَع��ْن نَ��َداَك َع��ْن َع��ْج��ِزي َم��َع��اِذي��ُر بَ��انَ��ْت

األحباب: خطاب يف كقوله روعة، من يخلو ال القصيدة هذه يف والنسيب

َم��ْح��ُم��وُل اْل��َع��يْ��نَ��يْ��ِن َع��َل��ى بَ��َع��ثْ��تُ��ْم َم��ْه��َم��ا بُ��ًك��ا َوَف��يْ��َض ِل��ي ُس��َه��اًدا بَ��اِع��ِث��ي��َن يَ��ا
َوتَ��ْخ��ِي��ي��ُل تَ��ذَْك��اٌر يُ��ْم��نَ��ُع َف��َك��يْ��َف َخ��يَ��اِل��ُك��ُم ِم��ْن ُج��ُف��ونِ��ي َم��نَ��ْع��تُ��ْم َه��بْ��ُك��ْم
َم��ْط��لُ��وُل اْل��ُح��بِّ ِف��ي َوَدٌم ٌع ُم��َوزَّ بَ��يْ��ِن��ُك��ُم يَ��ْوَم َق��ْل��ٌب ال��ل��ِه ��ِة ِذمَّ ِف��ي
َم��ْش��ُغ��وُل ال��لَّ��يْ��ِل ِب��َظ��َالِم َونَ��اِظ��ِري ُم��بْ��تَ��ِس��ًم��ا اْألُنْ��ِس ِب��َص��بَ��اِح ُش��ِغ��ْل��تُ��ُم
اْل��َق��نَ��اِدي��ُل ِب��أُْف��َق��يْ��ِه َوال��نَّ��يِّ��َراُت ِب��ِه َع��َك��ْف��ُت ِم��ْح��َراٌب اْألُْف��ُق َك��أَنَّ��َم��ا

املرصية. القرى يف الحية التعابري من محمول» العينني عىل بعثتم «مهما وقوله:
الوصل: زمن تفدية يف قوله املقبول الكالم ومن

ُط��وُل يَ��ْوِم��ِه ِف��ي الَّ��ِذي ال��زََّم��اُن َه��ذَا ِق��َص��ٌر َع��اِم��ِه ِف��ي الَّ��ِذي ال��زََّم��اَن يَ��ْف��ِدي

قوله: أما

َم��ْس��لُ��وُل َوْه��ُو ِب��َرأِْس��ي اْل��َم��ِش��ي��ِب َس��يْ��ُف َل��َروََّع��ِن��ي َع��ذٍْل ِم��ْن أَْرتَ��اُع ُك��نْ��ُت َل��ْو
َم��ْدلُ��وُل ��بَّ ال��صَّ انَّ َل��َو ال��طَّ��ِري��ِق َع��َل��ى َك��َواِك��بُ��ُه َدلَّ��ْت َق��ْد ��يْ��َب ال��شَّ تَ��َرى أََم��ا
َم��ْس��ئُ��وُل ُع��ْق��بَ��اُه َع��ْن أَنَ��ا َغ��ٍد َوِف��ي َل��ِع��ٍب َوَع��ْن َل��ْه��ٍو َع��ْن أَْس��أَُل َح��تَّ��اَم

امليمية. قصيدته يف للبوصريي مسايرة فهو
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معنى ُجِبل محمًدا أن فيذكر املاضية معانيه إىل يعود رأيناه املديح إىل انتقلنا فإذا
فيقول: والنجم، البدر ضوء يرتفع أن قبل ارتفع ُعاله تاج وأن آدم، يُجبَل أن قبل نبوته

َم��ْج��بُ��وُل بَ��ْع��ُد ِط��ي��ٌن ِآلَدَم َوَم��ا ِج��ِب��لَّ��ِت��ِه َم��ْع��نَ��ى اْل��ُم��ْج��تَ��بَ��ى ��ُد ُم��َح��مَّ
إِْك��ِل��ي��ُل ِل��ل��نَّ��ْج��ِم َوَال تَ��اٌج ِل��ْل��بَ��ْدِر َوَم��ا ال��رَِّف��ي��ُع َع��ْل��يَ��اُه تَ��اُج َواْل��ُم��ْج��تَ��َل��ى

وال األفق وال األرض تُخَلق لم النبي لوال أنه يدَّعي بل الدعوى، بهذه يكتفي وال
إال ينهزم لم أبرهة وأن تنزيل، وال وحٌي الدنيا يف كان وال املناسك، وال الناس وال الزمان

يقول: حيث وذلك ه، برسِّ

ِج��ي��ُل َوَال َخ��ْل��ٌق َوَال َزَم��اٌن َوَال أُُف��ٌق َوَال أَْرٌض َك��اَن َم��ا َل��ْوَالُه
تَ��نْ��ِزي��ُل ِل��ْل��َوْح��ِي ِب��َه��ا ِديَ��اٌر َوَال ُش��ُه��ٌب ِل��ْل��ُه��َدى ِف��ي��َه��ا َم��نَ��اِس��ُك َوَال
اْل��ِف��ي��ُل َوَال َك��الَّ َم��نَ��اِزَل��َه��ا يَ��ْغ��ُزو أَبْ��َرَه��ٌة اْس��َط��اَع َم��ا الَّ��ِت��ي اْل��ُم��ْع��ِج��َزاِت ذُو

فيقول: جربيل خدمة من الرائية يف عنه تحدث ما إىل ويعود

ِج��بْ��ِري��ُل اْل��َم��ْش��ُه��وَر َخ��اِدَم��ُه َل��ِك��نَّ َخ��َدٍم َوذَا َج��اٍه ذَا اْل��َخ��ْل��ِق ِف��ي َزاَل َم��ا

القصيدة يف إليه فعاد النبي مولد قبل النبي برسِّ انهزم أبرهة يكون أن ه رسَّ وقد
فقال: ثانية، مرة نفسها

اْل��ِف��ي��ُل َوَال اْل��َع��اِدي أَبْ��َرَه��ُة نَ��اَواُه َم��ا ِم اْل��ُم��َق��دَّ ِب��ال��رُّْع��ِب اْل��بَ��يْ��ِت ِح��َم��ى َح��اِم��ي

ت مسَّ ما وبركة النبي، أصابع من املاء فيض عن ناس قبله تحدث كما وتحدث
فقال: الوحوش، به خاطبته وما الزاد، من راحته

َوال��نِّ��ي��ُل ��يْ��ِه َك��فَّ ِم��ْن اْألََص��اِب��ُع ِن��ْع��َم أََص��اِب��ِع��ِه ِم��ْن اْل��ُم��َه��نَّ��ى ال��زَُّالُل َف��اَض
َوَم��أُْك��وُل ِم��نْ��َه��ا َم��ْش��َرٌب َف��َح��بَّ��ذَا َراَح��تُ��ُه ��تْ��ُه َم��سَّ إِذْ ال��زَّاُد َوبُ��وِرَك
َم��ْع��ُس��وُل َوال��لَّ��ْف��ُظ َع��اِس��َل��ٌة َف��ال��رِّْج��ُل ُم��ْق��ِب��َل��ًة اْل��ِب��ي��ِد ُوُح��وُش َوَخ��اَط��بَ��تْ��ُه
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معاني إىل الشاعر فيها نظر الرسول، أصحاب مدح يف قطعة القصيدة هذه ويف
البوصريي أن ذلك عىل الشواهد أظهر ومن جديد، فيها فليس البوصريي، ومعاني كعب

يقول:

ُم��نْ��َع��ِج��ِم َغ��يْ��َر ِش��ْرٍك َح��ْرَف ِرَم��اُح��ُه��ْم تَ��َرَك��ْت َم��ا اْل��َخ��طِّ ِب��ُس��ْم��ِر َواْل��َك��اِت��بُ��وَن

فيقول: نباتة ابن فيجيء

َوَم��ْش��ُك��وُل َف��َم��نْ��ُق��وٌط َوِب��ي��ٌض ُس��وٌد اْع��تَ��بَ��َرْت َم��ا اْألَْج��َس��اِم ِم��َن اْل��َك��اِت��بُ��وَن

الرسول: وصف يف قوله االصطالحية باإلشارات الغرام ومن

تَ��ْع��ِدي��ُل اْل��ُج��ْرِح َوبَ��ْع��ُض اْل��ِج��َراِح َع��َل��ى ُم��ْص��َط��ِب��ًرا ال��ل��ِه َس��ِب��ي��ِل ِف��ي ُم��َج��اِه��ًدا

الحديث. مصطلح علم يف القواعد بعض إىل يشري
يف فعل كما بالنسيب يبتدئها ولم وأضعفها، مدائحه أقرص فهي امليمية أما (٨)
كرسى، نار عن الحديث أعاد وإنما طريف، بمعنى فيها يأِت ولم قبل، من أخواتها

قال: حني اللفظية بأالعيبه وذكَّرنا

اْل��َم��ْج��ُزوُم َرَج��اءَنَ��ا إِنَّ ـ��َم��نْ��ُص��وُب اْل��ـ ذَنْ��بُ��نَ��ا يُ��ْخ��َف��ُض اْل��َم��ْرُف��وِع ِب��َم��َق��اِم��َك

وله عرصه، كأهل النبوية باملدائح املولعني من كان نباتة ابن أن القول وخالصة (٩)
من كان نباتة ابن أن نتذكَّر أن ويجب ضعيف. وبعضها جيد بعضها قصائد ذلك يف
لإلثم تزيني وفيها وفسق، دعارة فيها كثرية مقطوعات ديوانه ويف باملجون، املفتونني
الندم إىل يفزع أن ه ِحسِّ رقة ِمثل يف كان َمْن إىل توحي نفسية اتجاهات وتلك والغواية،
شعره يكون أن ذلك ينقض وال املنيب، املستغفر رقة مدائحه يف نجد وكذلك واملتاب،
توبته، يف الصدق قيمة إىل يرجع ال الضعف ذلك فإن واإلنابة، االستغفار يف ضعيًفا
أقوى مواقفه أصدق يف شعره نرى فلن نباتة، ابن عند الشاعرية ضعف إىل يرجع ولكنه
َميْل تؤكِّد حنٍي إىل حنٍي من الرسول مدح إىل وعودته وإنابته، استغفاره يف شعره من

الذنوب. آصار من الخالص يف رغبته عىل وتدلُّ الفن، هذا إىل نفسه
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حسان همزية إىل واإلشارة كعب قصيدة بمعارضة اهتمامه أن عىل النص ننَس وال
املدائح أصول من وَعدِّها الناس، أذهان من وقرِبها القصائد، تلك سريورِة عىل يدلُّ

النبوية.
أن ورأى املعجم، حروف عىل رتَّبه نباتة ابن ديوان جامع أن عىل أيًضا َوْلنَنُصَّ
الهمزة، باب يف القصائد أوىل هي فالهمزية الباب؛ رأس الرسول مدح يف قيل ما يجعل
يف النبوية املدائح منزلة عىل يدل ما ذلك ويف وهكذا، الراء، باب يف القصائد أوىل والرائية

الدواوين. مصنِّفي أنفس
مع البوصريي، ميمية بمعارضة نفسه يشغل لم نباتة ابن أن الحظناه ما وأغرب
يف السائد الروح عن استقل أنه عىل بذلك فدلَّ الحني، ذلك يف الشعراء شغل كانت أنها

االستقالل. بعض عرصه
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التاريخ يف العهد قديمة ليست وهي النبوية، املدائح من نوع القصة هذه (١)
املسلمون يحتفل بأن حياته يف أوىص النبي أن املوالد مؤلفي بعض زعم وإن اإلسالمي،
ما وأقدم فارس. بالد يف نشأ باملولد االحتفال أن الظن وأغلب يموت، أن بعد بمولده
وقد دحية، ابن عن الطيب نفح يف قرأته ما االحتفال من النوع هذا تاريخ يف إليه وصلُت
شهر يف النبوي املولد بعمل معتنيًا كوكربي الدين مظهر ورأى ٦٠٤ه سنة بأربل مرَّ
وختمه املنري» الرساج مولد يف «التنوير سماه: كتابًا له فصنَّف عام، كل من األول ربيع

دينار.1 بألف الدين مظهر فأجازه طويلة بقصيدة
بمعنى «مولد» لفظة استُْعِملت فقد ذلك؛ من أقدم املوالد تأليف أن املؤكَّد ومن

والحسني». الحسن «مولد اسمه: كتاب وللواقدي بعيد، عهد منذ «تاريخ»
وضع أما الرسول، أخبار بتدوين بعيد عهد منذ اهتموا املسلمني أن يف جدال ال (٢)
وهم الصوفية، عمل من فهو وغزواته، وأزواجه ونبوته مولده عن الخيالية القصص
تقاليد يف ينظر والذي الناس. أهواء بها يتصيدون أحبولة مولده قصة اتخذوا الذين
يف أصيًال عنًرصا جعلوه أي الدينية؛ الحياة صميم يف املولد أدخلوا يراهم الصوفية
وقت كل يف تُقرأ ثم الرسمية، للتقاليد وفًقا األول ربيع يف القصة فتُقرأ الشعبية، الحفالت
من باملولد االحتفال صار وقد األعراس، وحفالت التهاني كحفالت املناسبات، تُخلق حني

الصوفية. الدعاية بفضل مرص يف الرسمية األعياد

النبوي. باملولد مرص يف الفاطميون احتفل ذلك قبل ومن ص٥٢٩، ج١، الطيب، نفح انظر 1
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بأن اآلن القارئ َفْليكتِف املوالد، يف ألَّف من أول معرفة إىل الوصول نستطع ولم
الجوزي ابن ألَّفه مولد وهو «العروس»، كتاب النوع هذا من عرفنا ما أقدم من أن يعرف
الرعيني ورسالة ٧٨٠ه، سنة املتوىف األندليس جابر ابن ورسالة ٥٩٧ه، سنة املتوىف

٧٧٩ه. سنة املتوىف الغرناطي
استقصينا ولو مختلفة، عصور يف أُلِّفت مولًدا أربعني نحو املرصية الكتب دار ويف
وهي مولد، شيخ لكل بل مولد، طريقة فلكل ا؛ جدٍّ كثر التأليف من النوع هذا أن لعرفنا

واألسلوب. الغرض يف تتشابه جميًعا
والتغنِّي للرتتيل ليصلح غنائيٍّا نظًما نثره يف نُِظم املوالد أكثر أن عىل َوْلننُصَّ (٣)
املسجوعة الفواصل نظام فيها ُروعي التي املوالد إال الجمهور بني يَُرْج ولم واإلنشاد،

شاِهَدين: لذلك َوْلنذُكْر القافية، التزام يف القصيد مجرى تجري التي
الربزنجي: قول األول الشاهد

َغيِْبيَّْة؛ وََغَراِئُب َخَواِرُق ِوَالَدِتِه ِعنَْد َوَظَهَر
َوُمْجتَبَاُه؛ تََعاَىل ِهللا ُمْختَاُر ِبأَنَُّه َوإِْعَالًما ِبنُبُوَّتِِه إِْرَهاًصا

يَْطاِنيَّْة، الشَّ النُُّفوِس َوذَُوو اْلَمَرَدُة َعنَْها َوُردَّ ِحْفًظا َماءُ السَّ َفُزيِّنَِت
َمْرَقاْه، َحاِل ِيف َرِجيٍم ُكلَّ َاِت النَّريِّ ُرُجوُم َوَرَجَمْت

الزُّْهِريَّْة، اْألَنُْجُم ملسو هيلع هللا ىلص إَِليِْه َوتََدلَّْت
َوُربَاْه، اْلَحَرِم ِوَهاُد ِبنُوِرَها َواْستَنَاَرْت

يَّْة، اْلَقيَْرصِ اِم الشَّ ُقُصوُر َلُه أََضاءَْت نُوٌر ملسو هيلع هللا ىلص َمَعُه َوَخَرَج
َوَمْغنَاْه، َداُرُه َمكََّة ِبِبَطاِح َمْن َفرَآَها

ِويَّْة، اْلِكْرسَ ِباْلَمَداِئِن ى ِكْرسَ إِيَواُن َوانَْصدََع
َوَسوَّاْه، َسْمَكُه َواُن أَنُوِرشْ َرَفَع الَِّذي

اْلُعْلِويَّْة، َفاِتِه ُرشُ ِمْن وََعْرشٌ أَْربٌَع َوَسَقَط
َوَعَراْه، أََصابَُه َما ِلَهْوِل ى ِكْرسَ اْلَمِلِك يُر َرسِ َوُكِرسَ

اْلَفاِرِسيَّْة، ِباْلَمَماِلِك اْلَمْعبُوَدُة النِّريَاُن َوَخَمَدِت
ُمَحيَّاْه، اِق َوإِْرشَ اْلُمِنرِي بَْدِرِه ِلُطلُوِع

اْلَعَجِميَّْة، اْلِبَالِد ِمَن َوُقمَّ َهَمذَاَن بنَْيَ َوَكانَْت َساَوَة بَُحرْيَُة وََغاَضْت
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اْلِميَاْه، َهاِتيَك يَنَاِبيُع اِج الثَّجَّ َمْوِجَها َواِكُف َكفَّ إِذْ ْت َوَجفَّ
يَّْة، َوبَرِّ َفَالٍة ِيف َمَفاَزٌة َوِهَي َسَماَوَة َواِدي َوَفاَض
اللََّهاْة. ِللظَّْمآِن يَنَْقُع َما َقبُْل ِمْن ِبَها يَُكْن َوَلْم

املناوي:2 قول الثاني والشاهد

اْلِجنَاِن أَبَْواُب َوُفتَِّحْت اْلَجِحيِم، أَبَْواُب أُْغِلَقْت ملسو هيلع هللا ىلص َحْمِلِه َليَاِيل ِمْن َليَْلٍة ِل أَوَّ َوِيف
الرِّْضَواِنيَّْة،

اْلَعام، َ التََّجيلِّ َوِرْضَواِنِه ِبَرْحَمِتِه َوتََجىلَّ اْلَقيُّوُم اْلَحيُّ واطََّلَع
الرَّبَّاِنيَّْة، الرَّايَاُت ِت َوانْتََرشَ َعَجبًا اْلُكْرِيسُّ َوَماَل َطَربًا اْلَعْرُش َواْهتَزَّ

اْألَْصنَاْم، ُرءُوِسَها َعَىل َوتَنَكََّسْت ِباْألَنَْواِر، اْلَكاِئنَاُت َوتََألَْألَِت
اْلَعَرِبيَّْة، ِباْلَمَقاَالِت ُقَريٍْش َدَوابُّ َونََطَقْت

اْألَنَاْم، اُج َوِرسَ نْيَا الدُّ إَِماُم َفُهَو اْلَكْعبَِة َوَربِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِهللا ِبَرُسوِل ُحِمَل َوَقاَلْت
اْلَقْولِيَّْة، ِباْلبََشاِئِر اْلَمَغاِرِب ُوُحوِش إَِىل اْلَمَشاِرِق ُوُحوُش َوَفرَّْت
الظََّالْم، ِمْصبَاِح ِبُظُهوِر بَْعًضا بَْعُضَها اْلبَْحِر ِحيتَاُن ْت َ َوبَرشَّ

يَّْة، اْلُعْرسِ َداِئِد الشَّ بَْعَد اْليُْرسُ َجاءَنَا اْلَكاِئنَاِت َحاِل ِلَساُن َونَاَدى
نَاْم، اْلَحَواِسِد ِمَن َوالرَِّقيُب اْلَعْدِل إَِماُم َوَظَهَر

َكْرِبيَّْة، َوَال تََعبًا َوَال َوَحًما َحْمِلِه ِيف ُه أُمُّ تَِجْد َوَلْم
آَالْم، َمسَّ َوَال ُهْزًال، َوَال ِثَقًال، َوَال

الرََّجِبيَّْة، اللَّيَاِيل ِمَن ُجُمَعٍة َليَْلِة ِيف ملسو هيلع هللا ىلص َحْمِلِه بَْدءُ َوَكاَن
اْألَيَّاْم، ِمَن َعَرشَ الثَّاِنَي اِالثْننَْيِ َليَْلَة ِل اْألَوَّ َرِبيٍع َشْهِر ِيف َوانِْتَهاُؤُه
اْلَوْحَداِنيَّْة، َربِِّه ذَاَت َويَُقدُِّس يَُسبُِّح ِه أُمِّ بَْطِن ِيف َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن

يَنَاْم. َال َمْن َفَسبُِّحوا بَْطِنَها، ِيف َوُهَو َوتَْقِديَسُه تَْسِبيَحُه تَْسَمُع يَِّدُة السَّ َفَكانَِت

(أسطوانات) غنائية لوحات منه ُصِنعت أن روعته من وبلغ عظيمة، شهرة املناوي مولد اشتُِهر 2
من طريفة قطعة فيها الفران إبراهيم للشيخ أسطوانة أوديون مجموعة ويف املذياع، من الناس يسمعها

النبوي. املولد ُقرَّاء من لغريه أسطوانات هناك تكون أن املحتمل ومن املناوي، مولد
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كل بعد املنشدون ينشدها شعرية منظومات النثرية املنظومات هذه إىل ويضاف (٤)
املناوي: يقول كأن مكرر بدعاء تُختَم والوصلة وصلة،

َوالتَِّحيَّْة، ِبالتَّْعِظيِم َقْربَُه َعطِّْر اللَُّهمَّ
َواْآلثَاْم. ذُنُوبَنَا َلنَا َواْغِفْر

الفحل، األدب من ليست فهي ومعانيها؛ ألفاظها يف ساذجة الشعرية املنظومات وتلك
الشعبية. البيئات يف أثرها عمق إىل ترجع قيمتها ولكن

إىل نقلت فقد األدبية؛ الوجهة من املوالد هذه قيمة ننكر أن التحامل ومن (٥)
ثم الرسول، شمائل من كثرية أشياء عن ثتهم وحدَّ الغزوات، أخبار من شيئًا الجماهري
أسماء فنجد التليفون دفرت نفتح وأصبحنا الغنائية، الحياة من عنًرصا الزمن مع صارت
األغلب يف أهلها ألن رشيفة حرفة وهي النبوي، املولد قصة إنشاد يحرتفون لناس كثرية
األخرية األيام يف تحوَّل الغناء أن ومع الصالحني. األتقياء من يكونوا أن منهم يُنتَظر
والشيخ سكر، إسماعيل والشيخ محمود، عيل للشيخ يزال ال فإنه العرصية األوساط إىل
تهتم مرص يف الحكومية اإلذاعة ومحطة الشعبية. األوساط يف عظيم سلطاٌن جابر، حسن
فينشدون النبوية، املوالد لتالوة عبده منرية والشيخة محمود عيل الشيخ أمثال بدعوة
من بكثري ذلك يتلقى والجمهور الرسول، مدح يف وبعضها الحب، يف بعضها قصائد

االرتياح.
حلقات يف ينشدون الذين من البداية يف كانوا املشهورين املغنني أكثر أن والواقع

النبوي. املولد قصة ويقرءون الذكر
املولد قصة يقرءون من بعض إىل رسى التشيُّع روح أن إىل اإلشارة من بد وال (٦)
الحسني. ملرصع ع التفجُّ يف قصائد منهم ُسِمعت فقد ذلك؛ إىل يتنبهوا أن بدون النبوي
إال بينهما يفصل وال واحد أصل إىل املسلمني عند يرجعان والتشيُّع والتصوُّف

والتقاليد. الرسوم من حصني غري حاجز
احتمل وقد واألضاليل، بالخرافات مملوءة يجدها النبوية املوالد يراجع والذي (٧)
كلَّ تصدِّق التي العامية البيئات يف إال تُتَىل تكن لم ألنها طويًال؛ زمنًا لغوها الناس
باشا الغرابيل نجيب محمد سعادة السابق األوقاف وزير أذاع أن أخريًا اتفق ولكن يشء،
ُوِضعت التي الصيغ أن فيه بنيَّ الصحف يف كتابًا ١٣٥٣ه سنة الثاني ربيع شهر يف
التي العصور مع وألفاظها وأسلوبها روحها يف تتفق كانت قديمة صيغ النبوي للمولد
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السند ضعيفة بقصص ُحِشيت وأنها الحالية، العصور مع تتفق ال ولكنها فيها، ُوِضعت
إىل العلم أهل دعا ثم الصحيحة. صورته يف وحياته الرسول مولد من املعروف ر تصوِّ ال
مولد عن الثابتة الصحيحة األخبار تحرِّي أوًال فيها يَُراعى للمولد جديدة صيغة وضع
وعد ثم الحارض، العرص مع وأسلوبها روحها يف الصيغة اتفاق وثانيًا وحياته، الرسول

النبوي. للمولد صيغة أفضل يقدِّم ملن جنيه مائة بتقديم
ولكن واألدبية، العلمية الهيئات من بالرتحيب األوقاف وزير كتاب قوبل وقد
أول األربعاء مساء صدر الذي العدد يف الوادي جريدة يف يناقشه كتب حسني طه الدكتور
باملعارضة متأثر وهو مقاله كتب حسني طه الدكتور أن ومع ١٩٣٤م، سنة أغسطس
الجماهري يف املوالد تلك حياة يفرسِّ عنف من فيه ما عىل مقاله فإن الوزير، لذلك الحزبية
من الناس يحرم أالَّ األصلح من ويرى الذوق، وتُريض العاطفة تثري يراها وهو الشعبية،
بأس وأيُّ قال: ثم اإليمان، أمور من أمًرا الناس عىل يفسد وال الدين، يخالف ال خيال
أمم بأن فتنبئهم الِعذَاب الحلوة األحاديث بهذه قصص إليهم تتحدث أن يف املسلمني عىل
هذا؛ عن ُردَّت ولكنها يكفله أن يريد كلها النبي، مولد بعد تختصم كانت والوحش الطري
املسلمني عىل بأس وأيُّ السعدية؟ حليمة إىل سيكون النبي رضاع بأن سبق القضاء ألن
الشجر وأن النبي، بمولد تبارشت والنجوم والحيوان واإلنس الجن أن يسمعوا أن يف
األرَض مسَّ حني األرض من دنت السماء وأن مَلْقِدمه، ازدهى الروض وأن ملولده، أَْورق
هذا، يسمعوا أن يحبون الناس ولكنَّ هذا من بيشء األحاديث تصحَّ لم الكريم؟ جسُمُه
وأيُّ فيه، ُجناح وال به بأس ال الكريم للنبي تمجيًدا إليه واالستماع به التحدُّث يف ويرون
يلعب طفل وهو النبي إىل أقبلوا املالئكة من نفًرا أن يسمعوا أن يف املسلمني عىل بأس
لم كأن وأقاموه كان، كما ردُّوه ثم روه، طهَّ حتى وغسلوه قلبه عن وا وشقُّ فأضجعوه،
منذ له ويستمعون به، يتحدثون املسلمني ولكنَّ بهذا، الحديث يصحَّ لم مكروه؟ يُِصبْه
فاحش من إن … إيمانهم يضعف ولم ذوقهم لذلك يفسد لم قرنًا عرش اثني من أكثر
يباح أالَّ الذوق فساد من إن الربيء، القصص يف حتى الجماهري عىل يُضيَّق أن الخطأ
الخيال يكف أن بالدين العناية سوء من إن فيه، للخيال حظ ال الذي الحق إال للجماعات

الدين. تأييد عن
حق وهذا األساطري، من أذاعوا بما الدين خدموا املوالد مؤلفي أن الكالم هذا ومعنى

جانب. من وخطأ جانب، من
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أنفس يف ًال تأصُّ الديانات وأكثر بالدين، الناس أنس يف يزيد الخيال ألن حق هو
املسيحية املذاهب تزال وال واألساطري، بالخرافات تفيض التي الديانات هي الجماهري

األساس. هذا عىل الناس أهواء تقتسم
من عظيًما عدًدا اإلسالم عىل ويُضيِّع فاسًدا، إنشاءً الناس يُنشئ ألنه خطأ وهو
معتقداتهم يف يروا أن ويسوءهم العقل، أساس عىل دينهم يقوم أن يرضيهم الذين أبنائه

واليونان. والفرس الهنود وثنية من صوًرا
التي الجديدة القصص من عرشات تلقت األوقاف وزارة أن سمعنا وقد هذا (٨)
ُوِضعت نمٍط أيِّ عىل ندري ولسنا الحديث، العرص ذوق يوافق بما الرسول حياة ر تصوِّ
الوجهة من الجديد للمولد نموذًجا القديمة املوالد تكون أن نرجو ولكنَّا القصص، تلك
من لون أصله يف ولكنه تاريخ، كتاب ليكون األصل يف يوضع لم املولد فإن الفنية،
فمن الصوفية، عند ل والتوسُّ االستغاثة صور من كذلك وهو الرسول، آلثار التمجيد
تفتنهم ال العامة فإن والرتتيل، للغناء ليصلح تأليفه يف الغنائي الوضع يَُراعى أن األنفع
مسجوعة، ُسور نفسه القرآن ويف امُلزْخَرف، الحق يستهويهم وإنما املجردة، الحقائق
هذا ويف مسجوعة، كانت الصالح السلف ودعوات مسجوع، أيًضا هو املأثور والقنوت
الدعوات يف الغنائي النَّْظم يراعون كانوا املسلمني قدماء من الرأي أهل بأنَّ يُشِعر ما كله

والصلوات.
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