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ط��ل��ب ذا ل��ه ف��ك��ن ح��س��ن ش��يء ال��ع��ل��م





الرحيم الرحمن هللا بسم
اآلل وعىل املحكم، الفرقان صاحب نبيه عىل وأُصيلِّ يَعلم، لم ما اإلنسان علَّم أحمده،

وآدابه. سننَه والتابعني والصحابة،
ُعنوا األملان مسترشقي أن األملانية يعرف صديق سلف فيما أخربني فقد وبعد؛
الصديق وودَّ بلغتهم، مطبوًعا أسفار ذا كتابًا فيه فوضعوا العربية؛ لغتنا آداب بتاريخ
الجليل، املوضوع هذا عباب أَُشقَّ أن بخاطري فَالح الكتاب؛ هذا مثل بالعربية يؤلَّف لو
جامع مؤلَّف وضع إىل اهتديت أن إىل أعوام بضعة الصعاب متجشًما سبيله يف فرست
أبدعت ما فيه وأبدعت االعتبار، ذات الكتب أمهات من مئني بطون يف املتفرقة ألشتاته
يف وسريها األدبية العلوم نشأة فيه رشحت وقد حرض، أو غرب فيما القرائح تلده لم مما
من فصوًال وذكرت مؤلفيها، وحياة وأزمانها فيها، أُلِّفت التي والكتب العصور، مختلف
هذا عىل أُطري وال املقام، هذا يف بيانه يطول مما ذلك وغري التأليف، سري اقتضاها فنٍّ كل
ديوان أو بابه يف كتاب أول أو منواله عىل النسج يسبق لم أو مفيد أو جليل بأنه املؤلَّف
إىل موكول هذا يف الحكم بل الواسعة، الدعاوى من ذلك غري إىل املالك، به يَضن عزيز أدب

الصواب. إىل الهادي وهللا املطَّلعني،

دياب محمد
باملعارف املفتش





فتح حمزة الشيخ الفاضل األستاذ إىل فأرسلته املعارف نظارة عىل الكتاب هذا ُعرض قد
باشا أرتني يعقوب السعادة صاحب الهمام األمري إىل فكتب اللغة، لهذه األول املفتش هللا

نصه: ما املعارف وكيل

سعادتكم أمر بشأنه لنا الصادر العربية» اللغة آداب «تاريخ فحصنا قد
ملؤلِّفه يشهد ما األدبية واملحاسن العلمية الفوائد من ُموَدًعا فوجدناه الشفاهي؛
جملة برشاء النظارة تتكرَّم أن من أقل فال االطالع، وسعة الباع بطول الفاضل
وها وذويه، والفضل وأهله للعلم مساعدًة مؤلِّفه نفقة عىل طبعه بعد منه نسخ
سنة مايو ١٣١٤ه / ٢٠ سنة الحجة ذي ١٨ أفندم هذا. مع عائدة نسخته هي

١٨٩٧م.

شأنه عز إليه الفقري
هللا فتح حمزة

١٨٩٧م. سنة مايو ٢٤ يف ٤٠٦ نمرة اللوازم بقلم الديوان دفاتر يف هذا ل ُسجِّ وقد





األدب يف مة مقدِّ

النفس أدب (1)

الشاعر قال القول، وحسن الفعل جميل ذلك ومظهر بالفضيلة، النفس تَحيلِّ األدب:
الفزاري:

ال��ل��ق��ب��ا وال��س��وأَة ��ب��ه أَُل��قِّ وال ِألُك��رَم��ه أن��ادي��ه ح��ي��َن أُْك��ِن��ي��ه
األدب��ا ال��ش��ي��م��ة م��الَك وج��دُت أن��ي خ��ل��ق��ي م��ن ص��ار ح��ت��ى أُدِّب��ُت ك��ذاك

مع الوقوف هو أو وفعًال، قوًال يُحمد ما استعمال إنه فقالوا آثاره عىل أطلقوه ولذا
دونك. هو بمن وترفق فوقك َمن تعظِّم أن هو أو املستحسنات،
مأدبة. إليها: يُدعى للوليمة قيل ومنه الدعاء، األدب: وأصل

الدرس أدب (2)

وكانت بها، الناس أخذ يف القصوى العناية لها اإلسالم صدر يف اللسان علوم كانت وملا
فقالوا: إليه، وأضافوها «األدب» اسم عليها أطلقوا نفوسهم؛ تزكية إىل آدبة وسيلة أعظم
جهله، يسع ال ما تعرف أن الدين علم من كفاك عباس: ابن قال األدب. علم أو األدب علوم
حتى العلم نفسك إىل حبِّب البنه: والد وقال واملثل. الشاهد تروي أن األدب علم ومن
سواه، ما عىل فآِثره آخرتك إىل يدعوك علٌم علمان: والعلم وسكوتَك. لهَوك ويكون ترأمه،



العربية اللغة آداب تاريخ

املطرزي: اإلمام وقال منه. بحظك فخذ األدب، علم وهو جالؤها وهو القلوب لتزكية وعلٌم
الغنوي: قال املكارم. وفعل األخالق من يحسن ما هو العرب تعرفه كانت الذي األدب

أدب��ا ذا ُح��ْس��َن أرادوا م��ا أع��ط��ي��ه��ُم وال أردت م��ا م��ن��ي ال��ن��اس ي��م��ن��ع ال

وعلوم أديبًا بالشعر العاِلم تسمية عىل طويلة بمدة اإلسالم بعد الناس واصطلح
باختصار. ا.ه. أدبًا. العربية

رواية عىل بها فيقتدر العلوم هذه ممارس يكتسبها التي املَلكة عىل األدب يُطَلق وقد
اإلنشاء؛ وكتابة الشعر قرض إجادة وعىل ونوادرهم، وأخبارهم وأمثالهم العرب أشعار
به تحصل عساه ملا جامعة مصنفات الغرض لهذا يصنفون وكانوا أديبًا، بذلك فيكون
ذلك. رشح أثناء يف مبثوثة ونحوية لغوية ومسائل وأمثال وأخبار أشعار من املَلكة هذه
قتيبة البن الكاتب» «أدب وهي: دواوين؛ أربعة وأركانه الفن هذا أصول إن قالوا وقد
للجاحظ والتبيني» و«البيان ،٢٨٥ سنة املتوىف للمربد و«الكامل» للهجرة، ٢٧٠ سنة املتوىف
األربعة هذه سوى وما البغدادي، القايل عيل ألبي و«النوادر» ،٢٥٥ سنة بالبرصة املتوىف

كثرية. ذلك يف املحدثني وكتب عنها، وفروع لها فتبع
أو الحروف وكتابة اللغة، متن وهي: عرش؛ ثالثة إىل األدب علوَم العلماء أنهى وقد
واالشتقاق، األبنية، علم أو والرصف والنحو، والقافية، والعروض، الشعر، وقرض الخط،
البديع يُسِقط وبعٌض النثر. وإنشاء املحارضات، أو والتاريخ والبديع، والبيان، واملعاني،
فقلت: الرتتيب، هذا مراٍع غري أسماءها نظمت وقد والبيان. املعاني لعلَمي ذيًال ويجعله

إن��ش��اءُ ث��م ع��روض ن��ح��ٌو ق��اف��ي��ة ث��م وش��ع��ر ل��غ��ة
آراء ف��ي��ه ب��دي��ع خ��طٌّ أب��ن��ي��ة ث��م اش��ت��ق��اق وك��ذا
وأن��ب��اء ش��رح ل��ه أدب م��ح��اض��رة م��ْع م��ع��نً��ى وب��ي��ان

فن، كل نشأة بيان يف املستطيع جهد باذًال الفنون هذه تاريخ عىل القول وسأبسط
أبواب. ثمانية يف وهذا واألجيال، العصور مع وترقيه سريه، وأدوار
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الباباألول

اللغة تاريخ يف





األول الفصل

ونشأهتا تعريفاللغة يف

يعربِّ ألفاظ العربية فاللغة أغراضهم؛ عن قوم كل بها يعربِّ أصوات هي حيث من اللغة
ومن اللغة». «متن يسمى ومعانيها األلفاظ يبني وما لهم، املرادة املعاني عن العرب بها
«كشف ويف ملعنًى.» ُوضع لفظ كل اللغة «حد الحاجب: ابن وقال «القاموس». ذلك:
التي الجزئية وهيئاتها املفردات جواهر مدلوالت عن باحث علم اللغة؛ علم الظنون»:
كل تركيب من حصل ا وعمَّ الشخيص، بالوضع املدلوالت لتلك معها الجواهر تلك ُوضعت
الخطأ عن االحرتاز وغايته الجزئية، املعاني عىل والداللة الوضع حيث من وهيئاتها جوهر،
اإلحاطة ومنفعته العرب، كلمات من يُفهم ما عىل والوقوف الوضعية، املعاني فهم يف
املعاني وإيضاح الكالم، يف التفنن من والتمكن وجزالتها العبارة وطالقة املعلومات بهذه
لفظية، تعريفات عن عبارة اللغة علم قيل: فإن البليغة. واألقوال الفصيحة بالبيانات
كلية قضايا وهي مسائله علم كل وحقيقة التصورية، املطالب من اللفظي والتعريف
أجيب علًما. اللغة تكون فال التصديقية؛ املطالب من فهي كان ما وأيٍّا بها والتصديقات
من التعاريف سائر يف كما حاصلة غري صورة تحصيل به يُقصد ال اللفظي التعريف بأن
من صورة تعيني اللفظي التعريف من املقصود بل االسمية، أو الحقيقية والرسوم الحدود
بأن التصديق إىل فمآله اللفظ، له موضوع أنه ويعلم إليه ليلتفت الحاصلة؛ الصور بني
حينئٍذ أنه يبقى لكن التصديقية. املطالب من فهو املعنى؛ ذلك بإزاء موضوع اللفظ هذا
بأنها صة املشخَّ املعينة األلفاظ عىل فيها ُحِكم شخصية قضايا عن عبارة اللغة علم يكون

قضية. تكون وأن بد ال واملسألة الفالني، املعنى بإزاء ُوضعت
البرشية؟ املوضوعات من أم اإللهية؟ األوضاع من أهي اللغة: نشأة يف واختُلف
وتواطؤ مواضعة أنها إىل آخر وذهب (٢) هللا. من وإيحاء توقيف أنها إىل ذاهب فذهب (١)
وحفيف الريح، كزفيف املسموعات األصوات من مأخوذة إنها ثالث: وقال (٣) الناس. من
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وبغام الغراب، ونعيق الفرس، وصهيل الِقدر، وأزِّ الرحى، وجعجعة املاء، وخرير الطائر،
تعداده. يطول مما ذلك وغري … الحديد وصلصلة السالح، وخشخشة الِهر، ومواء الظبية،
واحد: ملدلول النطق متقاربة ألفاظ تولدت السامعني عند الصوت اعتبار اختلف وملا
والخشخشة وكالشخشخة وكركرته، وقرقرته الضاحك وقهقهة وخطيطه، النائم كغطيط
وذلك الظاهر، املتضاربة األقوال هذه بني والتوفيق الجمع ويمكن والدندنة. وكالطنطنة
أصواتها من األشياء أسامي بأخذ بديهية علوًما خلقه بعض صدور يف هللا يلقي بأن
فيما التفاهم ليسهل التسمية؛ عىل والتواطؤ االصطالح إىل نفوسهم يحرِّك ثم الساذجة،
تقتضيه ما حسب وهكذا آخرون فيها ويزيد قوم، يتناقلها املوضوعة وألفاظهم بينهم،
طبيعية مناسبة ومدلوله اللفظ بني إن يقول: الثالث القول وصاحب التخاطب. رضورات

يضع. أن عىل للواضع حاملة

ومعانيها األلفاظ بني املناسبة (1)

قال واملعاني، األلفاظ بني املناسبة ثبوت عىل يطبقون اللغة أهل كاد وقد «املزهر»: يف
تقطيًعا؛ البازي صوت ويف رص، فقالوا: استطالة؛ الجندب صوت يف موا توهَّ «كأنهم الخليل:
لالضطراب تأتي إنها الَفَعالن: عىل جاءت التي املصادر يف سيبويه وقال ْرصرص». فقالوا:
وقال األفعال. حركات األمثال حركات بتوايل فقابلوا والغثيان، الغليان، نحو: والحركة؛
فة املضعَّ الرباعية املصادر ذلك: من النمط؛ هذا من كثرية أشياء وجدت وقد جني: ابن
تأتي والفعىل والقرقرة. والقعقعة، والصلصلة، القلقلة، نحو: والزعزعة؛ للتكرير تأتي
اليابس، ألكل والقضم الرطب، ألكل الخضم ذلك: ومن والزلقى. الجمزى نحو: للرسعة؛
«الجمهرة»: ويف هذا. وغري لليابس، لصالبتها والقاف للرطب، لرخاوتها الخاء فاختاروا
والرنني األنني، من أشد واألنيت الغنة، من أشد والخنة الغنن، من أشد الكالم يف الخنن
غليان صوت والغطغطة وغريها، الحرب يف األصوات تتابع والعطعطة الحنني، من أشد
أن والحمحمة يبديه، وال شيئًا صدره يف الرجل يخفي أن والجمجمة أشبهها، وما القدر
بالكف األخذ والقبض األصابع، بأطراف األخذ والقبص يصهل، وال صوته الفرس يردد
الفم، من فاألول والكرير؛ والنخري، الشخري، الخيل: أصوات من األصمعي: وقال كلها.
ذلك: ومن الهطل. من أصغر املطر من والَهتل الصدر. من والثالث املنخرين، من والثاني
من أعىل هي التي الطاء فناسب جذب وزيادة مد ألنه أقوى؛ املط فعل فإن واملط؛ املد
اليد، يف والوشم القرطاس، يف والرقش الحائط، يف النقش للثعالبي: اللغة» «فقه ويف الدال.
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من املعنى؛ زيادة عىل تدل املبنى زيادة قالوا: وقد الثوب. يف والويش الجلد، يف والوسم
أعرابيٍّا رجًال فرأيت البحر بساحل يوًما اجتزُت قال: نفسه عن الزمخرشي حكاه ما ذلك
أليس وقال: الصغري إىل فأشار الكبري، اسم عن فسألته وكبري، صغري مركبني؛ عن فسألته
ملعانيها، األلفاظ مناسبة بديع إىل فانظر الشقداف! فهذا فقال: بىل. فقلت: الشقدف؟ هذا
األضعف الحرف فجعلت املعاني، يف املتقاربة املقرتنة األلفاظ هذه يف العرب فاوتت وكيف
وجعلت صوتًا، أو عمًال وأخف وأقل أدنى هو ملا واألهمس واألسهل واألخفى واأللني فيها
بترصف. ا.ه. ا! حسٍّ وأعظم عمًال أقوى هو ملا واألجهر واألظهر واألشد األقوى الحرف

األلفاظ وضع يف السبب

اإلنسان أن األلفاظ وضع يف السبب وأتباعه: الدين فخر اإلمام وقال أيًضا: «املزهر» ويف
بالتعارف، إال تعاون وال التعاون، من له بد ال بل حاجاته، بجميع يستقل ال وحده الواحد
املقاصد، بإزاء توضع ألفاظ أو نقوش أو إشارات أو كحركات بأسباب، إال تعارف وال
ألصوات تعرض كيفيات الحروف فألن أيرس أنها أما األلفاُظ؛ وأعمها وأفيدها وأيرسها
اختياري؛ تكلف دون الطبيعة ِقبل ِمن املمدود الرضوري بالتنفس الخارج للهواء عارضة
فليس أعمها أنها وأما عدمها؛ عند معدومة الحاجة، عند موجودة فألنها أفيد أنها وأما
ويمكن كالغائبات، إشارة إليه أو والعلوم تعاىل هللا كذات نقش، يشء لكل يكون أن يمكن
بإزاء موضوعًة صارت وأعمَّ وأفيد أيرس األلفاظ كانت فلما لفظ، يشء لكل يكون أن

املعاني.

لفظ معنًى لكل يكون أن يجب ال

التي املعاني ألن لفظ؛ معنًى لكل يكون أن يجب ال وأتباعه: الرازي الدين فخر اإلمام قال
متناهية، والحروف الحروف، من مركبة ألنها متناهية واأللفاظ تتناهى، ال تُعَقل أن يمكن
املدلوالت، تناهي لزم وإال يتناهى، ال ما يَضبط ال واملتناهي متناٍه، املتناهي من واملركَّب
األلفاظ لوضع الداعي ألن األلفاظ؛ عن يخلو فال إليه الحاجة تكثر ما منها فاملعاني قالوا:
ألفاظ لها يكون أن يجوز إليها الحاجة تندر والتي الوضع، فيجب زائل واملانع حاصل لها

ا.ه. يكون. وأال
وكانت اإلنساني، االجتماع مع سائرة ِتباًعا جاءت بل واحدة، مرة اللغة تجئ ولم
يُنطق األواخر متغرية وال مترصفة غري كلمات أي ساذجة؛ مقاطع من األصل يف مركَّبة
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يف وأفعاًال أسماءً تستعمل وكانت عنها، املنقولة األشياء ألصوات مشابهة واحدة دفعة بها
الكلمات هذه أبنية يف دخل ثم الحال. وقرينة الكالم يف سياقها منها املراد ويعني واحد آٍن
إىل األواخر وتغري الترصف يف فشيئًا شيئًا ت وترقَّ املراد، اختالف عىل للداللة زوائد حروف
أرجاء يف آدم بني تفرُّق قبل واحدة قيل كما اللغة وكانت الكمال. من بلغت ما بلغت أن
سكنوها، التي األقاليم طبائع الختالف لهجاتهم اختلفت تفرقوا فلما وأقاصيها، البسيطة
اللغات. اختالف نشأ هذا ومن به؛ خاصة ومؤثرات ومسموعات مشاهدات له إقليٍم كل فإن

20



الثاني الفصل

العربية اللغة تاريخ يف

عاد العاربة العرب قبائل الغربي آسية جنوب استوطن ممن تناسل االنتشار هذا بعد
أن إىل القديمة العربية لسانهم فكان وجاسم، وأميم وعمليق وجديس وطسم وثمود
لسانه فاعتدل اليمن، عىل عاًدا وغلب سام بن أرفخشذ ولد من قحطان بن يعرب جاء
أرفخشذ ولد من أي بالعربية؛ تكلم من أول إنه يقال: ولذا العربية؛ إىل الرسيانية من
حمري. عربية ذلك عن ونشأ املتعربة، بالعرب قحطان بنو وُسمي الرسياني، اللسان ذوي
— السالم عليه — إسماعيل منهم تعلم الثانية جرهم الحجاز إىل منهم انتقل وملا
«بالعرب ب إسماعيل بنو سمي ولهذا عربيٍّا؛ أو عربانيٍّا إبراهيم أبيه لسان وكان العربية،

إسماعيل. املتينة بالعربية لسانه فتق من أول وُروي: املستعربة».

ِعربية بأخرى عربية ألفاظ مقارنة (1)

عني: ويف «روش»، رأس: يف فيقولون اللفظني؛ قرب بقدر العربية من قريبة والِعربية
ويف «شابوع»، أسبوع: ويف «ِرِغل»، رجل: ويف «ياْد»، يد: ويف «أوِذْن»، أذن: ويف «عايْن»،
كْرم: ويف «كوخاب»، كوكب: ويف «شمايم»، وسماء: «أِرص»، أرض: ويف «شاعا»، ساعة:
كثري ذلك وغري … «ذاباح» ذبح: ويف «أخال»، أكل: ويف «زايت»، زيتون: ويف «كرييم»،

واليوم. كالحانوت، اللغتني: يف اللفظ اتحد وربما يُحىص، أال يكاد
أنه السائر» «املثل صاحب «وحكى بالحرف: نصه ما األدبية» «الوسيلة يف ورأيت
اللغة ذكر بينهما فجرى عامًلا إرسائيل بني من رجًال فلقي مرص سياحته بعض يف ورد
من منتخبة وهي مليحة فصيحة تكون ال كيف اليهودي: فقال واملالحة، بالفصاحة
ما إىل فُغري «كوميال»، بالعربانية كان إنه فقال: «الجمل»، بلفظ لذلك ومثَّل اللغات؟!
أن بالعربية العارفني اليهود بعض من سمعت إني وأقول: وفصيًحا.» عذبًا فصار سمعت
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«كوميال»، تسميته وأنكر امليم، بعد األلف بينهما الفرق فيكون «جمال»، ى يسمَّ الجمل
بالرومية. اسمه من يقرب هذا أن إال

لألوىل. تهذيب الثانية أن عىل دليل العربية عىل العربية وسبق اللغتني قرب ويف
رجوع مع لهجاتهم اختلفت وقبائل شعوبًا كانوا عظيم جيل إسماعيل من وتناسل
َطيِّئ، لغة قيس، لغة هذيل، لغة تميم، لغة يقال: أن ذلك عن ونشأ العربية، إىل الكل

ذلك. وغري قريش، لغة

القبائل لهجات اختالف (2)

االختالف وهذا اليمن، وقبائل ِحْمرَي للهجة أيًضا مخالفة اللهجات املختلفة العربية وهذه
يف فيقولون بهراء، لغة يف املضارعة أحرف ككرس (١) بأخرى: حركة بإبدال يكون قد
مرص، أهل لسان يف شائعة وهي «تلتلة»، هذا ى ويسمَّ ِتقول» ما «ِنسمع تقول: ما نسمع
يف وبكم عليكم نحو: يف الكاف وككرس (٢) مفتوحة. بها ينطقون فإنهم الهمزة عدا ما
منهم نحو: يف الهاء وككرس (٣) «وكًما». هذا ويسمى كلب، من قوم وهم ربيعة، لغة
«وهما». هذا ويسمى ياء، وال كرسة قبلها يكن لم أنه مع كلب، لغة يف وبينهم وعنهم

لغة يف عينًا الكلمة أول يف التي الهمزة كإبدال (١) بآخر: حرف بإبدال يكون وقد
أن ويظهر «عنعنة»، هذا ى ويسمَّ الدم»، «عراق الدم: أراق يف فيقولون وقيس، تميم
ذؤاف وموت والكثعة والكثأة اللبن، وكثع كثأ جاء فإنه األوىل؛ بالهمزة ا خاصٍّ ليس هذا
وكإبدال (٢) «أَِيل». َعِيل: يف فيقولون بالهمزة العني يبدلون والفرنج ذلك. وغري وذعاف
«فحفحة». هذا ويسمى ِعني» «َعتَّى حني: حتى يف فيقولون هذيل لغة يف عينًا الحاء
الساكنة العني وكإبدال (٣) «أهمد». أحمد: يف فيقولون بالهاء، الخاء يبدلون والفرنج
أعطاه: يف فيقولون واألنصار، وقيس واألزد وهذيل سعد لغة يف نونًا بالطاء املتلوة
وكتبادل (٤) مرص. أعراب لغة يف اآلن شائع وهو «استنطاء»، هذا ويسمى «أنطاه»،
كثب: من يرمي ويف بكة»، يف «امني مكة: يف ابني يف فيقولون مازن، لغة يف وامليم الباء
الفاضل لصديقنا العرب» لغات «مميزات كتاب: ويف قرب. من أي كثم»؛ من «يرمي

نصه: ما ناصف بك حفني

كل يف ال ولكن اإلبدال، هذا يبدلون الغربية وبعض الدقهلية مديرية وأهل
الجمنة امني، «يا فيقولون: نون؛ تالها إذا الساكنة الباء يبدلون بل املواضع،
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من ديروط وقسم التبن. عىل وقعت الجبنة ابني، يا أي: التمن»؛ عىل وقعت
مكانك. أي بكانك»؛ «اقعد فيقولون: الكلمات، بعض يف باءً امليم يُبدلون أسيوط

لغة يف معجمة شينًا املخاطبة وكاف مهملة، سينًا املخاطب كاف وكإبدال (٥)
الوقف، عند هذا فائدة وتظهر «منِش»، ومنِك: «منَس»، منَك: يف فيقولون ومرض، ربيعة
يف مطلًقا شينًا الكاف وكإبدال (٦) «كشكشة». والثاني: «كسكسة»، األول: ى ويسمَّ
شالًما»، فأورثني شالًما «شلمني كالًما: فأورثني كالًما كلمني يف فيقولون اليمن؛ لغة
القمر يف فيقولون حمري؛ لغة يف ميًما التعريف الم وكإبدال (٧) «شنشنة». هذا ى ويسمَّ
لغة يف تاء السني وكإبدال (٨) «ُطمُطمانية». هذا: ويسمى وامشمس» «امقمر والشمس:
من الجيم وكإبدال (٩) «وتًما». هذا ويسمى «النات»، الناس: يف فيقولون أيًضا؛ اليمن

قضاعة. لغة يف املفتوحة أو املخففة أو املشددة الياء

نحو: فاألول
« «اْل��َع��ِش��جِّ ف��ي ال��ل��ح��م ال��م��ط��ع��م��ان « َع��ِل��جِّ «وأب��و ع��وي��ف خ��ال��ي

والعيش. عيل، أبو أي:
نحو: والثاني

«ِب��ج» ي��أت��ي��ك س��اج��ح ي��زال ف��ال ��ِت��ْج» «َح��جَّ ق��ب��ل��ت ك��ن��ت إن الُه��مَّ

الدواب. من الرسيع والساجح: وبي. حجتي، أي:
نحو: والثالث

وأَْم��َس��ج��ا أَْم��َس��ج��َت م��ا إذا ح��ت��ى

وأمسيا. أمسيت أي:
من بدًال «جي» يجعلون والرتك هذا. غري كالم العجعجة ويف «عجعجة» هذا ويسمى

«مخزنجي». نحو: يف النسب ياء
واستحيا. أحب، يف: واستحى، ، حبَّ نحو: بالحذف يكون وقد

وغَوى: هَوى يف: فيقولون نجد؛ عامة لغة يف الياء نحو األلف بإمالة يكون وقد
وغِوى». «َهِوى

َطيِّئ. لغة يف وبََقى» «َرَىض إىل: وبِقَي رِيضَ نحو: بتغيري يكون وقد
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«كاس، فيقولون: تميم؛ لغة يف وشؤم وبرئ، كأس، نحو: الهمزة بتخفيف يكون وقد
وشوم». وبري،

التضاد

األبيض، عىل األسود وهو الجون كإطالق معناه، يباين ما عىل اللفظ بإطالق يكون وقد
حمر» ظفار َدخل «من املثل أصل يف روي حمري، لغة يف القعود عىل الوثب وكإطالق
فوثب بلغته، اقعد يريد «ثب» امللك: له فقال حمري، ملوك من ملك عىل دخل أعرابيٍّا أن
ليست إنه أما فقال: هكذا، العرب بلغة الوثب إن له: فقيل ذلك، عن امللك فسأل األعرابي،
القوم يف يدخل ملن يُرضب ِحْمرَي؛ بلغة تكلم أي: َر» َحمَّ ظفاِر َدَخل «من عربيت عندنا

اللغة. يف التضاد نشأ هذا ومن بزيهم؛ فيأخذ

الرتادف

النبي أن روي الورد، عىل الحوجم كإطالق واحد؛ معنًى عىل آخر لفظ بإطالق يكون وقد
يمنة هريرة أبو فالتفت السكني، ناولني هريرة: ألبي فقال سكني، يده من وقعت ملسو هيلع هللا ىلص
إليها، وأشار تريد؟ آملدية فقال: القول له فكرر اللفظ، بهذا املراد ما يفهم ولم ويرسة
يومئٍذ. إال سمعتها أكن لم وهللا قال: ثم سكينًا؟ عندكم ى أَوتُسمَّ فقال: نعم. له: فقيل

اللغة. يف األلفاظ ترادف نشأ هذا ومن َدْوس. قبيلة من هريرة أبو وكان

واحد لفظ يف املعاني اشرتاك

لو فإننا القبائل، اختالف منشؤه ليس أن فيظهر واحد لفظ يف املعاني اشرتاك وأما
غري التسمية تستحق التي األشياء ألن االشرتاك؛ وجود فيها لزم عامة واحدة بلغة قلنا
الدار يف النوى االشرتاك: ومن املتناهية. الحروف من لرتكبها متناهية واألسماء متناهية

قوله: يف والغروب والبعد والنية
(١) ال��ُغ��روب ع��ن��د ال��ج��ي��ران رح��ل إذا ال��ه��وى دواع��ي م��ن ق��ل��ب��ي وي��ح ي��ا
(٢) ال��ُغ��روب ك��ف��ي��ض ع��ي��ن��ي ودم��ع أزم��ع��وا وق��د ط��رف��ي أت��ب��ع��ت��ه��م
(٣) ال��غ��روب أق��اح��ي م��ث��ل ع��ن ت��ف��ت��رُّ ح��رَّة ط��ف��ل��ة وف��ي��ه��م ب��ان��وا

املنخفضة. والوهاد (٣) العظيمة. والدالء (٢) الشمس. غروب (١) يريد:
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القبائل لغات توحيد إىل العرب ه توجُّ

فيما التفاهم ليسهل وتهذبها؛ اللغة د توحِّ أن العرب أرادت القبائل لهجات والختالف
وذي عكاظ كسوق الشهرية أسواقهم مكة حول لذلك يقيمون فكانوا عام، بلسان بينهم
الفصاحة، ميادين يف ويتبارون الخطب ويُلقون األشعار ويتناشدون ومجنَّة، املجاز
القضاة فكان فيه، يختلفون فيما بينهم ليفصلوا عنهم يرضون قضاة ويستقضون
األلفاظ من ويتخريون غريه، عىل والبالغة الفصاحة أَْوَج عبارته َرَقْت من لون يُفضِّ
كان فلهذا الطبع؛ ه َمجَّ ما منها ويهجرون السمع، َقِبله ما واحد معنًى عىل املرتادفة
مألوفة فصيحة خطبته أو قصيدته ألفاظ تكون أن يف مجهوده يبذل الخطيب أو الشاعر
مثالني ولنذكر والوحشة. الغرابة شوائب من وخلصت اللغة فصحت فبهذا القبائل، لكل

والبالغة: الفصاحة درجِة من اللغة إليه وصلت ملا

كرسى أمام صيفي بن أكثم خطابة

فقال: كرسى، يدي بني صيفي بن أكثم قام األول:

نفًعا، أعمها امللوك وأفضل ملوكها، الرجال وأعىل أعاليها، األشياء أفضل إن
والكذب منجاة، والصدق أصدقها، الخطباء وأفضل أخصبها، األزمنة وخري
الرأي وآفة وِطيء، مركب والعجز صعب، مركب والحزم لجاجة، والرش مهواة،
ورطة، الظن وحسن الصرب، منقبة األمور وخري الفقر، مفتاح والعجز الهوى،
الراعي، فساد إصالح من خري الرعية فساد وإصالح عصمة، الظن وسوء
ورش لها، أمري ال بالد البالد ورش باملاء، كالغاصِّ كان بطانته فسدت ومن
من الجنود وأحق الصحبة، يراِع لم من األعوان وخري الربيء، خافه من امللوك
سماعه، رشٍّ من وحسبك املحل، بلَّغك ما الزاد من ويكفيك سريته، حسنت
تراخى ومن ر، نفَّ شدَّد من اإليجاز. يف البالغة فاعله. وقليل حكم والصمت

ألَّف.

وأمثاله. أكثم من كرسى ب فتعجَّ
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عكاظ سوق يف ساعدة َقسبن خطابة

فقال: عكاظ سوق يف ساعدة بن قس خطب والثاني:

ما وكل فات، مات ومن مات، عاش من وُعوا، واسمعوا اجتمعوا الناس، أيها
يمور. وبحر تغور، ونجوم مرفوع، وسقٌف موضوع، ليٌل آت، آٍت هو

الناس أرى يل ما لعربًا. األرض يف وإن لخربًا، السماء يف فإن بعد؛ أما
فناموا؟! هم كما تُركوا أم فأقاموا؟ باإلقامة أرضوا يرجعون؟ وال يموتون

ب��ص��ائ��ر ل��ن��ا ال��ق��رون م��ن ـ��ن األول��ي��ـ ال��ذاه��ب��ي��ن ف��ي
م��ص��ادر ل��ه��ا ل��ي��س ل��ل��م��وت م��وارًدا رأي��ت ل��م��ا
واألك��اب��ر األص��اغ��ر ت��م��ض��ي ن��ح��وه��ا ق��وم��ي ورأي��ت
ع��اب��ر ال��ب��اق��ي��ن م��ن ي��ب��ق��ى وال ال��م��اض��ي ي��رج��ع ال
ص��ائ��ر ال��ق��وم ص��ار ح��ي��ث ل��ة م��ح��ا ال أن��ي أي��ق��ن��ت

قريش لغة فصاحة

غريها ففاقت الرتقي؛ هذا منتهى — وضواحيها مكة سكان وهم — قريش لغة وكانت
أفصح؟ الناس أيُّ معاوية: «قال وهو: األصمعي، رواه ما لذلك يشهد ورصاحة، فصاحة
عن وتيارسوا العراق، فراتية عن ارتفعوا قوم املؤمنني، أمري يا السماط: من رجل فقال
طمطمانية وال قضاعة غمغمة فيهم ليست تغلب، كشكشة عن وتيامنوا بكر، كسكسة
قال: أنت؟ فممن قال: صدقت. قال: املؤمنني. أمري يا قومك قال: هم؟ من قال: حمري.

العرب. فصحاء وجرم األصمعي: قال جرم.» من

األلفاظ من العرب لغة يف الدخيل (3)

كان ومن الحرية، ملوك املنذر كآل للفرس؛ تابًعا كان من اإلسالم قبل العرب من أن اعلم
ذوي السالف العرص ذلك يف والروم الفرس وكان الشام. ملوك غسان كآل للروم تابًعا
كالمهم يف يستعملوا أن العرب عىل واالختالط التبع حكم فقىض الشأن، وعلو السلطان
من لغتهم يف دخل كما لغتهم، منهاج اقتضاه إذا فيها تغيري مع ورومية فارسية ألفاًظا

وهندية. وحبشة رسيانية ألفاظ قبل
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والجرة والتنور والبلور والبنفسج واإلسفيداج.1 واإلستربق اإلبريق الفارسية: فمن
والسندس ُكرُّجة.2 والسُّ والزنديق والرسن والديوان والديباج والخز والخوان والجلنار
والفريوزج والفالوذج والعنرب والطشت والطبق والصندل والشهر والشطرنج والسوسن
والياسمني والنرسين.3 والنرجس واملسك والكرويا والكافور والقرنفل والقرفة

والياقوت.
والرتياق والبطريق والبطاقة والبستان واإلسفنط4 األسطرالب الرومية: ومن
والقنطار والقسطل والقسطاس والفردوس والرصاط والسجنجل والخوخ والخندريس

والقنطرة.
واليم. والطور والرباني والرتعة والتامور الَربْنَسا الرسيانية: ومن

العلو. ومعناه أود، معرَّب أْوج الهندية: ومن
يرجع. رجع بمعنى يحور، وحار املشكاة، الحبشية: ومن

أقسام ثالثة إىل األعجمية األسماء تقسيم

بكالمها؛ وألحقته العرب غريته قسم أقسام: ثالثة عىل األعجمية األسماء حيان: أبو قال
نحو: الوضع؛ العربية األسماء أبنية حكم والوزن، والزائد األصيل اعتبار يف أبنيته فحكم
القسم يف يعترب فيما يعترب فال كالمها؛ بأبنية تلحقه ولم غريته وقسم وبهرج. درهم
يُعد لم كالمهم بأبنية يلحقوه لم فما مغري. غري تركوه وقسم آجر. نحو: قبله؛ الذي
خرَّم الثاني: ومثال فعاالن، بها يثبت ال خراسان األول: مثال منها، ُعدَّ ألحقوه وما منها،

بقمقم. ألحق وكركم بسلم أُْلِحق

«القاموس». يف كما الرصاص رماد اإلسفيداج: 1
حول املوائد عىل الجوارش من وأشباهها الكوامخ يف العرب تستعملها كانت صغرية آنية ُكرُّجة: السُّ 2

سكرجة.» يف وال خوان عىل نبي أكل «ما الحديث: ويف والهضم، للتشهي األطعمة
الفتح. فيه املعروف أن الغليل» «شفاء ويف «القاموس»، يف كذا ورد، بالكرس: النرسين 3

«القاموس». يف كذا الخمر، أعىل أو األرشبة من رضب أو العنب عصري من املطيَّب الفاء: وتفتح بالكرس 4
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األعجمي اللفظ من االشتقاق

عيل كقول العربي، اللفظ يف تترصف كما فيه وتترصف العجمي اللفظ تأخذ العرب
«الطيلسان»، من تطلس وقولهم: «املهرجان»، من يوم»، كل لنا «مهرجوا عنه: هللا ريض
وجد إذا هذا وعىل «الديوان»، من ن ودوَّ «الديباج»، من ودبج «القرطق»، من وتقرطق

بعض. ذلك زعم كما عربي اللفظ أن عىل شاهًدا الفعل يكون فال فعل اللفظ من

اصطالحية وألفاظ إسالمية ألفاظ (4)

كان سواء صحيحة، عربية املعترب هو الجاهلية زمن األلفاظ من العرب به نطقت ما
دخيًال. أو أصيًال

من بمغلوبيهم اختالطهم لرضورة اإلسالم بعد لغتهم يف وأدخلوه حرَّفوه ما وأما
ديانات ونسخت اإلسالمية الرشيعة جاءت ملا لكن الصحيحة. العربية من فليس األمم؛
ألفاظ تُركت جديدة، إلهية وأحكام بآداب وجاءت وعاداتهم، آدابهم من وكثريًا العرب،
أُخر معاٍن إىل األصلية معانيها من ألفاظ ونُقلت عامة، كانت أن بعد ألفاظ وُخصصت

لها. مناسبة
صباًحا «أَنِْعم وقولهم: اللعن»، «أَبَيَْت تحيته: ويف «الرب»، للملك: قولهم املرتوك فمن
إرادة عند أو منه، يخىش ممن االستعاذة عند محجوًرا» «حجًرا وقولهم: ظالًما»، وأنعم

والفضول».5 والنشيطة «املرباع وقولهم: السائل، حرمان

إسالمية ألفاظ

واإليمان والزكاة والحج والصيام والصالة والتيمم «الوضوء اإلسالم: به جاء ومما
والنظافة، الحسن وهي الوضاءة، من الوضوء (١) تعرف: العرب فإن والنفاق»، والكفر

والنشيطة اإلسالم. يف ُخمًسا صار ثم الجاهلية، يف لنفسه يأخذه القوم رئيس كان الغنيمة، ربع املرباع: 5
العرب قبائل بعض أن هو الفضول: وحلف القوم. ساحة إىل يصري أن قبل الرئيس أصاب ما الغنيمة: يف
أحد عند يرتكوا ال أن تحالفوا ألنهم بذلك ي فسمِّ الظالم؛ من الحق وأخذ الظلم دفع عىل بينهم تحالفوا

«القاموس». من ا.ه. منه. له أخذوه إال أحًدا يظلمه فضًال
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من واملسح واليدين الوجه وغسل واالستنشاق املضمضة ذي املعهود بالعمل ص فُخصِّ
األعىش: قال والتوخي، القصد بمعنى والتيمم (٢) الرأس.

َش��َزن ذي َم��ْه��َم��ٍه م��ن األرض م��ن دون��ه وك��م ق��ي��ًس��ا ت��ي��م��م��ت

والصالة (٣) املتيرس. غري الوضوء بدل بالرتاب واليدين الوجه مسح عىل عَلًما فصار
األعىش: قال الدعاء، بمعنى

خ��ت��م وع��ل��ي��ه��ا وأب��رزه��ا ي��ه��ودي��ه��ا ط��اف وص��ه��ب��اء
وارت��س��م دن��ه��ا ع��ل��ى وص��لَّ��ى َدنِّ��ه��ا ف��ي ال��ري��ح وق��اب��ل��ه��ا

واألفعال األقوال من هللا فرضه بما ت فخصَّ تفسد وال تحمض ال أن لها دعا أي:
النابغة: قال اإلمساك، بمعنى والصوم: (٤) بالتسليم. املختتمة بالتكبري املفتتحة املعهودة

ال��لُّ��ج��م��ا ت��ع��ل��ك وأخ��رى ال��ع��ج��اج ت��ح��ت ص��ائ��م��ة غ��ي��ر وخ��ي��ل ص��ي��ام خ��ي��ل

إىل الفجر من واملبارشة واملرشب املطعم عن الرجل بإمساك الرشيعة ته فخصَّ
السعدي: املخبل قال القصد، بمعنى والحج: (٥) النية. برشط الغروب

ال��م��زع��ف��را ال��زب��رق��ان ب��ي��ت ي��ح��ج��ون ك��ث��ي��رة ح��ل��وًال ع��وف م��ن وأش��ه��د

عيل: حديث ويف طهر، أو نما إذا زكا: من والزكاة (٦) للنسك. مكة بقصد فُخصَّ
للمساكني. املال من يخرج بما ت فُخصَّ باإلنفاق»، يزكو والعلم النفقة، تنقصه «املال
َصاِدِقنَي﴾، ُكنَّا َوَلْو َلنَا ِبُمْؤِمٍن أَنَْت ﴿َوَما تعاىل: قال صدَّق، إذا آمن ِمن واإليمان (٧)
ِباهللِ آَمنُوا الَِّذيَن اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن تعاىل: قال به، جاء وما ورسوله باهلل بالتصديق فُخصَّ
اِدُقوَن﴾. الصَّ ُهُم أُوَلِئَك ِهللا َسِبيِل ِيف َوأَنُْفِسِهْم ِبأَْمَواِلِهْم َوَجاَهُدوا يَْرتَابُوا َلْم ثُمَّ َوَرُسولِِه
بالرتاب، البذر لسرته بالكافر الزارع يسمون كانوا ولهذا َسَرته؛ إذا َكَفَره ِمن والكفر: (٨)
بظلمته يسرت ألنه كافًرا؛ الليل ويسمون نَبَاتُُه﴾، اَر اْلُكفَّ أَْعَجَب َغيٍْث ﴿َكَمثَِل تعاىل: قال

لبيد: قال يشء، كل

ظ��الم��ه��ا ال��ث��غ��ور ع��ورات وأج��نَّ ك��اف��ر ف��ي ي��ًدا أل��ق��ت إذا ح��ت��ى
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دخل إذا الريبوع نافق من والنفاق (٩) ورسوله. باهلل اإليمان مقابل عىل فأُطلق
الرياء. أو اإليمان وإظهار الكفر إخفاء عىل فأُطلق نافقاءه؛

اصطالحية ألفاظ

املعارف دائرة واتسعت والتقدم، الحضارة يف أهلوه أخذ اإلسالم دعائم توطدت أن وبعد
علم. كل يف اصطالحية ألفاظ جاءت شتَّى علوم يف بالتصنيف

والكرس. والفتح والضم والخفض والنصب والرفع والبناء اإلعراب النحو: ألفاظ فمن
واملديد. والطويل والطي والخبن والسبب الوتد العروض: ألفاظ ومن

واإليطاء. واملتكاوس والرس واملجرى والردف الرَِّوي القافية: ألفاظ ومن
والتجريد. والرتشيح والقرينة والعالقة والكناية واالستعارة املجاز البيان: ألفاظ ومن
والوصل. والفصل والقرص واإلنشاء والخرب والبالغة الفصاحة املعاني: ألفاظ ومن
واملشاكلة. والتورية والطباق واالفتنان واالستخدام الجناس البديع: ألفاظ ومن

والدليل والشكل والقضية والنوع والجنس والتصديق التصور املنطق: ألفاظ ومن
والربهان.

وغري واملركز. والقطر والكرة واملحيط والدائرة والقوس الوتر الهندسة: ألفاظ ومن
واأللفاظ. العلوم من كثري ذلك

العامية اللغات (5)

أن وكادت بفصاحتها، األخرى القبائل لغات عىل السائدة صارت قريش لغة كون مع
وبقايا واألدباء العلماء لسان يف وبقيت اإلسالم، صدر يف العام التخاطب لسان تكون
والتصنيف والتدوين الكتابة يف العام اللسان تزل ولم خالطهم ومن الخلَّص العرب
من صوًرا فيهم الدخيل ودخول العهد تقادم مع املتباعدة األقاليم سكان لهجات أخذت
هذا، وغري نقص أو حروف زيادة أو حركات بتغيري أصولها عن مبدلة فاسدة الكالم
وجهرهم، رسهم يف بها يتكلَّمون ألسنتهم يف راسخة َمَلكات املحرَّفة الصور هذه وصارت
ولغة مرص أهل كلغة العامية اللغات هي اللهجات وهذه أغراضهم، بها ويتقاضون

الغرب. ولغة الشام

30



العربية اللغة تاريخ يف

الجامعة اللغة

اآلخرين لغة لغٍة أهل يفهم أال يكاد حتى ظاهًرا اختالًفا اللغات هذه اختالف ومع
فهي قرءوها أو سمعوها إذا الرصيحة الصحيحة العربية يفهمون جميًعا يزالوا لم
تربَّت فقد تماًما بها يتحاوروا لم وإن أنهم ذلك يف والسبب بينهم، الجامعة اللغة
سواد وهم — الرشق يف املسلمني أوالد فإن الكرب، إىل الصغر من سماعها عىل آذانهم
ثم بعضه، أو ويحفظونه القرآن يتعلمونه ما أول — األعظم السواد نقل: لم إن عظيم
بصحيح هذا وكل ذلك، متون ويحفظون نبيهم وأحاديث ودينهم لسانهم علوم يتعلمون
ويف وأفراحهم مآتمهم يف القرآن يسمعون منهم املتعلمني وغري ومقروء، مكتوب اللغة
صلواتهم به تتم ما وآياته سوره من ويحفظون التربك، قصد وحوانيتهم منازلهم
ويتأثرون الخطباء، وخطب الوعظاء مواعظ إىل ويصغون واألوراد، األدعية من وكثريًا
كله وهذا دينهم، يف ينفعهم ما عنهم ليتلقوا العلماء دروس ويحرضون يسمعون بما
يكتبون بها بينهم، فيما العام الكتابة لسان كونها عن فضًال أيًضا، الصحيحة بالعربية

ويسمعونها. ويقرءونها األهلية رسائلهم
املحضة. بالعامية فليست وجه كل من صحيحة تكن لم وإن الرسائل وعربية

كأنما آذان وكلهم يصغون سمرهم يف مرص عامة نرى أننا تقدم ما شواهد ومن
من تخلو وال صحيحة الجملة يف وعربيتها عنرتة قصة راوي إىل الطري رءوسهم فوق
ويفرحون القائد، أرس عند فيحزنون يناسبه؛ بما توقيع كل عند ويتأثرون رقيقة، أشعار
فيها قيل وما مالك ابنة أخبار سماع من ويطربون الحرب، ساحة يف كأنهم بانتصاره

هذا. وغري النسيب من
حائًال ليس العامة لغة دون الصحيحة بالعربية واآلداب والفنون العلوم كتب فكون
أوروبا، أهل من املسترشقني بعض ذلك إىل ذهب كما املعارف، يف وتقدمهم تربيتهم دون
الغاية إىل الوصول إىل أقرب كانت الرشق يف العامية باللغة كانت إذا الكتابة أن إىل ومال
بالرشقيني املختلطني الفرنج بأذهان تخطر ما كثريًا الفكرة وهذه والرتبية. التعلم من
فيحسون املطالعة، يف ويأخذون العربي الهجاء يتعلمون ثم العامة، بعربيتهم فيتكلمون
لهجة من ألسنتهم اعتادته ما تُغاير لفظية وهيئة وإعراب تجويد ذو املقروء الكالم أن
أوًال. نطقه اعتادوا ما نفس املكتوب يكون لو ويودون ا، جدٍّ األمر فيستصعبون العامة

يف خصوًصا فيها؛ الكتابة لسان تماًما تطابق ال أمة كل يف التخاطب لغة أن وفاتهم
بالرشق. ا خاصٍّ هذا فليس ومسموع، مشاهد هو كما التعليم دوائر عن البعيدة القرى
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ممالك يف درجته عن تقل أوروبا مسالك يف واملكتوب الكالم بني التفاوت درجة نعم،
سادت كلما فإنه الثانية، يف منها أوسع األوىل يف والتعليم التعلم دائرة أن بسبب الرشق
ت اعوجَّ ظلها تقلَّص وكلما الصواب، من وقربت أفرادها ألسنة تقوَّمت أمة يف املعارف

األميني. لهجات من الصحة إىل أقرب املتعلمني لهجات نرى ولهذا وفسدت؛ األلسنة
كما والدانية القاصية أرجائه بني التعليم نرش يف تسعى الرشق حكومات كانت فإذا

الفضول. عن وبَُعَد املقول اعتدل الغربية املمالك يف

العامة لغة يف دخيلة أجنبية ألفاظ (6)

كأنها واستعملوها اآلذان وقبلتها األلسنة صقلتها كثرية أجنبية ألفاظ العامة لغة يف دخل
عربية.

أي قطاًرا؛ اإلبل جاءت من: أخذوه كأنهم بالقطار، وعرَّبوه VAPEUR وابور منها:
وعربية اليشء، تناسق حسن وهو بالرَّتَل، بعض: وسماه نسق، عىل بعض وراء بعضها

بخار. اإلفرنجي اللفظ
األصل: يف والربيد حسن. وهو بالربيد، تعربها والجرائد POSTE بوستة ومنها:

الفراسخ. األربعة ذات واملسافة للرسائل، الحامل والرسول البغل،
واإلشارة. الربقية والسلوك والربق بالسلك وعرَّبوه TELEGRAPHE تلغراف ومنها:
الكسوة لصورة أو ويُصحح ليُقرأ يُطبع ما ألول EPREUVE بروفة أو بروَّة ومنها:

واالختبار. التجربة وعربيتها: لتُخترب، الخياطة قبل
ملًهى. أو ملعب وعربيتها: THEATRE تياترو ومنها:

االختالط رضورة بذلك قىض والذي األلسنة، عىل متداول كثري األلفاظ هذه مثل
به. خاص معجم يف القبيل هذا من جاء ما جمع ويمكن باألجانب،
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السويِّ الرصاط إىل العاملني وهدى ِعلًما، والخافقني نوًرا األرض مأل عربي كتاب أول إن
أودية ومن املعرفة، نور إىل الجهالة ظالم من فأخرجهم ، الغيِّ شعاب يف االعتساف بعد
إىل الشقاوة مهوى ومن الهداية، بر إىل الغواية بحر ومن االئتالف، أندية إىل االختالف
وخشونتهم، بداوتهم لرأس ا وآمٍّ ومدنيتهم، العرب لحضارة إماًما وكان السعادة، مرقى
فكان األمني، نبيه عىل هللا أنزله الذي املبني، القرآن هو أدبهم؛ ومشكاة لغتهم ونرباس
يأتوا أن اللََّسن ذوي تحدَّى إذ رسالته؛ عىل البالغة ة والُحجَّ نبوته، عىل الكربى اآلية
بأن واعرتفوا ألسنتهم، وعجزت قرائحهم فوقفت سورة، أو منُه آلية صورة أو بمثال
ًعا مرشِّ الوقائع حسب عىل سنة عرشين يف ًما ُمنَجَّ القرآن نزل وقد مكنتهم، تبلغه ال األمر

الناس. بني لألحكام
يف مجموع غري لكن والسور، اآليات مرتب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عهد يف كله ُكتب وقد

واألكتاف.1 واللخاف والُعُسب واأللواح الرقاع يف مفرًقا بل واحد مصحف
من عرشة أسماء بعضهم نظم وقد الصحابة، من كثري بعضه أو كله يحفظه وكان

فقال: — والسالم الصالة عليه — عهده يف القرَّاء
ث��اب��ت ب��ن وزي��د وع��ث��م��ان ع��ل��يٌّ أح��م��د ع��ه��د ف��ي ال��ق��رآن ح��ف��ظ ل��ق��د
ال��ص��ام��ت واب��ن ال��درداء أب��و ت��م��ي��ٌم وخ��ال��ٌد م��ع��اذٌ زي��د أب��و أُبَ��يٌّ

العريض. طرفه يف ويكتبون خوصه يكشطون كانوا النخل، جريد وهو عسيب؛ جمع بضمتني: الُعُسب 1
للبعري عظم وهو كتف؛ جمع واألكتاف: الرقاق. الحجارة وهي بفتحها؛ لخفة جمع الالم: بكرس واللخاف

عليه. كتبوا جفَّ إذا كانوا الشاة أو
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أي أحرف؛ سبعة عىل — والسالم الصالة عليه عنه وه تلقَّ كما — يقرءونه وكانوا
قراءات.2 أو لغات

بكر أبو أمر رجًال؛ سبعون منهم وُقتل اليمامة يوم القرآن بُقرَّاء القتل استحرَّ وملا
مجموعة صحف يف ونسخه الرجال وصدور املفرَّقة الرقاع من القرآن بجمع ثابت بن زيد
بكر أبي عند الصحف وبقيت به أُمر ما زيد ففعل يشءٌ، منه يضيع ال حتى الورق من

عمر. بنت حفصة عند ثم حياته، عمر وعند تويف حتى
كان حتى الواردة القراءات يف والشام العراق أهل اختالف عند الفتنة خيفت وملا
الصحف إيلَّ أرسيل أن حفصة إىل عثمان أرسل قراءتك؛ من خري قراءتي يقول: بعضهم
هللا وعبد ثابت بن زيد فأمر إليه، بها فأرسلت إليِك، نردها ثم املصاحف يف ننسخها
قريش لغة عىل ينسخوها أن الحارث بن الرحمن وعبد العاص بن وسعيد الزبري بن
وإىل مكة إىل فأُرسل االختالف، ليزول اآلفاق إىل املنسوخة املصاحف وأرسل ففعلوا،

واحًدا. باملدينة وحبس الكوفة، وإىل البرصة وإىل البحرين وإىل اليمن وإىل الشام
عفان بن عثمان مصاحف يف ما حسب عىل هي اآلن بأيدينا التي واملصاحف

تحريف. وال تبديل أدنى يَُشبها لم والصحة، بالضبط

واملنشئني للناشئني القرآن إفادة (1)

الناشئني فإن واألفئدة؛ األلسنة مقوِّم هو الرشيعة، ِقوام الكريم القرآن كون عن وفضًال
يحفظونه «القرآن»، املبدأ يف يتعلمونه ما عماد وبعده األول العرص يف املسلمني من
لهجاتهم، وتعتدل ألسنتهم تتقوَّم فكانت والحركات، الحروف بضبط قراءته ويجوِّدون
اإلنشائية، كتاباتهم ونموذج اللغوية مادتهم واتخذوه معانيه وتعرَّفوا درسوه شبُّوا فإذا

األدب. يف فينبغون

والتفسري القراءات علوم

كيفيات لبيان تصدوا أئمة فمنهم القرآن؛ إىل السلف علوم من كثري مرجع كان ولهذا
ومنهم املصحف، ورسم والتجويد القراءات علوم ذلك أجل من ودوَّنوا وكتابته، قراءته

«اإلتقان». ب فعليك بيان زيادة أردت فإن األحرف، تفسري يف األقوال أحد هذا 2
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وكشف آيه، نزول وأسباب مركباته ورشح مفرداته لتفسري أنفسهم بوا نصَّ آخرون
غريهم ودوَّن التفسري علم دوَّنوا ولهذا ذلك؛ ونحو وإعجازه بالغته وجوه عن النقاب

رشحه. يطول مما أخرى علوًما

املشهورة القراءات بعضكتب (2)

سنة ولُد الداني، عمرو ألبي السبع» القراءات يف «التيسري القراءات: كتب أشهر ومن
«بالشاطبية» املعروفة األماني حرز ومنظومة األندلس، بدانية ٤٤٤ سنة وتويف ٣٧١ه،
٥٩٠ سنة وتويف ،٥٣٨ سنة بشاطبة ُولد األندليس، ِفريُّه بن القاسم أبي نظم من

املتعلمني. للولدان وتلقينها بحفظها الناس ُعني وقد بالقاهرة،

التجويد بعضكتب (3)

تويف الجزري، بابن املعروف محمد الخري أبي نظم من «الجزرية» التجويد: كتب ومن
٨٣٣ه. سنة

الجمزوري، سليمان الشيخ نظم من القرآن» تجويد يف والغلمان األطفال و«تحفة
عرش. الثاني القرن علماء من

الرسم بعضكتب (4)

تسمى الذكر، السالف القاسم أبي نَظم من رائيَّة منظومة املصحف رسم كتب ومن
خلف بن إسماعيل طاهر أبي تأليف ورسالة املقاصد»، أسنى يف القصائد أتراب «عقيلة

.٦٢٣ سنة وتويف ٥٥٤ سنة ولد املقري،
أواخر يف املتوىف النابيل محمد السيد تأليف القرآن» مرسوم يف العرفان و«عمدة

الهجري. عرش الثالث القرن

املشهورة التفسري بعضكتب (5)

أنه ويظهر الطائف، يف ٦٨ سنة املتوىف عباس» ابن «تفسري التفسري: كتب أشهر ومن
البيان و«جامع .١٢٩٠ سنة واحٍد ِسْفٍر يف األمريية املطبعة يف ُطبع وقد ن، دوِّ تفسري أول
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طربستان، بآمل ٢٢٤ سنة ُولد الطربي، محمد جعفر أبي اإلمام تأليف القرآن» تأويل يف
وتفسري الخديوية. باملكتبة جزءًا وعرشون ثالثة منه ويوجد ببغداد، ٣١٠ سنة وتويف
بكر ألبي القرآن» و«غريب .٣٧٥ سنة املتوىف السمرقندي نرص الليث أبي الحافظ اإلمام
املعجم، حروف عىل مرتَّب القرآن» و«غريب .٣٣٠ سنة تويف السجستاني، محمد
القرآن» ألفاظ و«مفردات .٤٠١ سنة املتوىف الهروي، أحمد عبيد أبي اإلمام تأليف
املائة أوائل يف كان األصبهاني، بالراغب املعروف حسني القاسم أبي الشيخ تأليف
سنة ولد الخوارزمي، الزمخرشي هللا جار القاسم أبي لإلمام اف» و«الكشَّ الخامسة.
١٢٨١ سنة األمريية املطبعة يف ُطبع وقد خوارزم، بجرجانية ٥٣٨ سنة وتويف ٤٦٧
هللا عبد أبي اإلمام تأليف الكبري» «التفسري ب املشهور الغيب» و«مفاتيح غريها. ويف
وتويف ٥٤٤ سنة ُولد الخطيب، بابن املعروف الرازي الدين فخر الطربستاني محمد
و«تفسري أجزاء. ستة ذو وهو ،١٢٧٨ سنة بوالق يف ُطبع وقد ،٦٠٦ سنة هراة بمدينة
و«لُباب اآلستانة. يف ُطبع وقد ،٦٨٥ سنة بتربيز املتوىف البيضاوي» الدين نارص القايض
٦٧٠ سنة ولد بالخازن، املعروف البغدادي الدين عالء تأليف التنزيل» معاني يف التأويل
غريب يف و«ألفيَّة املويلحي. بمطبعة ١٢٨٧ سنة طبع وقد بحلب، ٧٤١ سنة وتويف
وتويف ٧٢٥ سنة ولد القاهرة، نزيل الكردي الدين زين الشيخ تأليف القرآن» ألفاظ
سنة وتويف ٧٥١ سنة ولد الرومي، محمد الدين شمس الفناري» و«تفسري .٨٠٦ سنة
سنة واملتوىف بمرص ٧٩١ سنة املولود املحيل الدين جالل الجاللني» و«تفسري ،٨٣٤
املطبعة يف ُطبع وقد ،٩١١ سنة واملتوىف ٨٤٩ سنة املولود السيوطي الدين وجالل ،٨٦٤
السيوطي، الدين جالل تأليف القرآن» مبهمات يف األقران و«مفحمات وغريها. األمريية
سنة املتوىف الرشبيني الخطيب تأليف املنري» و«الرساج .١٢٨٤ سنة بوالق يف ُطبعت وقد
«تفسري ب املعروف السليم» العقل و«إرشاد أجزاء. أربعة يف بوالق يف ُطبع وقد ،٩٧٧
تأليف القرآن» تفسري يف البيان و«روح .١٢٨٩ سنة بوالق يف ُطبع وقد السعود»، أبي
ُطبع وقد ،١١١٧ سنة تأليفه تم عرش، الثاني القرن علماء من حقي إسماعيل الشيخ
السيد الدين شهاب الفضل أبي تأليف املعاني» و«روح .١٢٥٥ سنة األمريية املطبعة يف
بوالق يف طبع وقد الهجري، عرش الثالث القرن علماء من بغداد، مفتي األلويس محمود
ذكرناه وما الخديوية، باملكتبة وغريها هي توجد الكتب وهذه أجزاء. تسعة يف ١٣٠١ سنة

بحر. من َغرفة
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القرآن من وآداب ِحَكم (6)

هذه مريدي وإفادته العرب، لغة صورة وتشخيصه وبالغته القرآن فصاحة عن فضًال
بالفضائل، وتحلِّيها النفوس كمال فيه ما واآلداب الِحكم من فيه فإن واملنشئني؛ اللغة

فنقول: واآلداب، الحكم هذه بحر من غرفة ولنغرتف
َوأَنْتُْم اْلَحقَّ َوتَْكتُُموا ِباْلبَاِطِل اْلَحقَّ تَْلِبُسوا ﴿َوَال البقرة: سورة يف تعاىل قال
تَْعِقلُوَن﴾، أََفَال اْلِكتَاَب تَتْلُوَن َوأَنْتُْم أَنُْفَسُكْم َوتَنَْسْوَن ِباْلِربِّ النَّاَس ﴿أَتَأُْمُروَن تَْعَلُموَن﴾،
َوِذي إِْحَسانًا ﴿َوِباْلَواِلَديِْن ُمْفِسِديَن﴾، اْألَْرِض ِيف تَْعثَْوا َوَال ِهللا ِرْزِق ِمْن بُوا َواْرشَ ﴿ُكلُوا
﴿َوَال َحيَاٌة﴾، اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم ُحْسنًا﴾، ِللنَّاِس َوُقولُوا َواْلَمَساِكنِي َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى
ِباْإلِثِْم النَّاِس أَْمَواِل ِمْن َفِريًقا ِلتَأُْكلُوا اْلُحكَّاِم إَِىل ِبَها َوتُْدلُوا ِباْلبَاِطِل بَيْنَُكْم أَْمَواَلُكْم تَأُْكلُوا
ِيف َما َعَىل هللاَ َويُْشِهُد نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِيف َقْولُُه يُْعِجبَُك َمْن النَّاِس ﴿َوِمَن تَْعَلُموَن﴾، َوأَنْتُْم
َوالنَّْسَل اْلَحْرَث َويُْهِلَك ِفيَها ِليُْفِسَد اْألَْرِض ِيف َسَعى تََوىلَّ َوإِذَا * اْلِخَصاِم أََلدُّ َوُهَو َقْلِبِه
َوَلِبئَْس َجَهنَُّم َفَحْسبُُه ِباْإلِثِْم اْلِعزَُّة أََخذَتُْه هللاَ اتَِّق َلُه ِقيَل َوإِذَا * اْلَفَساَد يُِحبُّ َال َوهللاُ
َلُكْم َُّه إِن يَْطاِن الشَّ ُخُطَواِت تَتَِّبُعوا َوَال ًة َكافَّ ْلِم السِّ ِيف اْدُخلُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا اْلِمَهاُد﴾،
َلُكْم َرشٌّ َوُهَو َشيْئًا تُِحبُّوا أَْن َوَعَىس َلُكْم َخرْيٌ َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوا أَْن ﴿َوَعَىس ُمِبنٌي﴾، َعُدوٌّ
َقْد يِن الدِّ ِيف إِْكَراَه ﴿َال ِألَيَْماِنُكْم﴾، ُعْرَضًة هللاَ تَْجَعلُوا ﴿َوَال تَْعَلُموَن﴾، َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ
أَيَُّها ﴿يَا أَذًى﴾، يَتْبَُعَها َصَدَقٍة ِمْن َخرْيٌ َوَمْغِفَرٌة َمْعُروٌف ﴿َقْوٌل ،﴾ اْلَغيِّ ِمَن الرُّْشُد َ تَبنَيَّ
َطيِّبَاِت ِمْن أَنِْفُقوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا َواْألَذَى﴾، ِباْلَمنِّ َصَدَقاِتُكْم تُبِْطلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن
ِبآِخِذيِه َوَلْستُْم تُنِْفُقوَن ِمنُْه اْلَخِبيَث ُموا تَيَمَّ َوَال اْألَْرِض ِمَن َلُكْم أَْخَرْجنَا ا َوِممَّ َكَسبْتُْم َما
اْلُفَقَراءَ َوتُْؤتُوَها تُْخُفوَها َوإِْن ِهَي ا َفِنِعمَّ َدَقاِت الصَّ تُبُْدوا ﴿إِْن ِفيِه﴾، تُْغِمُضوا أَْن إِالَّ
﴿َوَال َشِهيٌد﴾، َوَال َكاِتٌب يَُضارَّ ﴿َوَال ُدُعوا﴾، َما إِذَا َهَداءُ الشُّ يَأَْب ﴿َوَال َلُكْم﴾، َخرْيٌ َفُهَو

َقْلبُُه﴾. آِثٌم َفِإنَُّه يَْكتُْمَها َوَمْن َهاَدَة الشَّ تَْكتُُموا
ِمنُْكْم ﴿َوْلتَُكْن تُِحبُّوَن﴾، ا ِممَّ تُنِْفُقوا َحتَّى اْلِربَّ تَنَالُوا ﴿َلْن عمران: آل سورة ويف

اْلُمنَْكِر﴾. َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف َويَأُْمُروَن اْلَخرْيِ إَِىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ
تَأُْكلُوا َوَال ِبالطَّيِِّب اْلَخِبيَث لُوا تَتَبَدَّ َوَال أَْمَواَلُهْم اْليَتَاَمى ﴿َوآتُوا النساء: سورة ويف
ُظْلًما اْليَتَاَمى أَْمَواَل يَأُْكلُوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ َكِبريًا﴾، ُحوبًا َكاَن َُّه إِن أَْمَواِلُكْم إَِىل أَْمَواَلُهْم
بَْعَضُكْم ِبِه هللاُ َل َفضَّ َما تَتََمنَّْوا ﴿َوَال َسِعريًا﴾، َوَسيَْصَلْوَن نَاًرا بُُطونِِهْم ِيف يَأُْكلُوَن ََّما إِن
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أَْن النَّاِس بنَْيَ َحَكْمتُْم َوإِذَا أَْهِلَها إَِىل اْألََمانَاِت وا تَُؤدُّ أَْن يَأُْمُرُكْم هللاَ ﴿إِنَّ بَْعٍض﴾، َعَىل
الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا ُردُّوَها﴾، أَْو ِمنَْها ِبأَْحَسَن َفَحيُّوا ِبتَِحيٍَّة ُحيِّيتُْم ﴿َوإِذَا ِباْلَعْدِل﴾، تَْحُكُموا
﴿َال َواْألَْقَرِبنَي﴾، اْلَواِلَديِْن أَِو أَنُْفِسُكْم َعَىل َوَلْو هلِلِ ُشَهَداءَ ِباْلِقْسِط َقوَّاِمنَي ُكونُوا آَمنُوا

اْلَقْوِل﴾. ِمَن وءِ ِبالسُّ اْلَجْهَر هللاُ يُِحبُّ
َواْلُعْدَوان﴾ِ، اْإلِثِْم َعَىل تََعاَونُوا َوَال َوالتَّْقَوى اْلِربِّ َعَىل ﴿َوتََعاَونُوا املائدة: سورة ويف
أَالَّ َعَىل َقْوٍم َشنَآُن يَْجِرَمنَُّكْم َوَال ِباْلِقْسِط ُشَهَداءَ هلِلِ َقوَّاِمنَي ُكونُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا
َفَكأَنََّما اْألَْرِض ِيف َفَساٍد أَْو نَْفٍس ِبَغرْيِ نَْفًسا َقتََل ﴿َمْن ِللتَّْقَوى﴾، أَْقَرُب ُهَو اْعِدلُوا تَْعِدلُوا
َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا َجِميًعا﴾، النَّاَس أَْحيَا ََّما َفَكأَن أَْحيَاَها َوَمْن َجِميًعا النَّاَس َقتََل
ُكْم يَُرضُّ َال أَنُْفَسُكْم َعَليُْكْم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تَُسْؤُكْم﴾، َلُكْم تُبَْد إِْن أَْشيَاءَ َعْن تَْسأَلُوا

اْهتََديْتُْم﴾. إِذَا َضلَّ َمْن
أَْشيَاءَُهْم﴾، النَّاَس تَبَْخُسوا ﴿َوَال ُفوا﴾، تُْرسِ َوَال بُوا َواْرشَ ﴿َوُكلُوا األعراف: سورة ويف

اْلَجاِهِلنَي﴾. َعِن َوأَْعِرْض ِباْلُعْرِف َوأُْمْر اْلَعْفَو ﴿ُخِذ
تُِصيبَنَّ َال ِفتْنًَة ﴿َواتَُّقوا بَيْنُِكْم﴾، ذَاَت َوأَْصِلُحوا هللاَ ﴿َفاتَُّقوا األنفال: سورة ويف
هللاَ ِبأَنَّ ﴿ذَِلَك ِريُحُكْم﴾، َوتَذَْهَب َفتَْفَشلُوا تَنَاَزُعوا ﴿َوَال ًة﴾، َخاصَّ ِمنُْكْم َظَلُموا الَِّذيَن
َقْوٍم ِمْن تََخاَفنَّ ا ﴿َوإِمَّ ِبأَنُْفِسِهْم﴾، َما ُوا يَُغريِّ َحتَّى َقْوٍم َعَىل أَنَْعَمَها ِنْعَمًة ًا ُمَغريِّ يَُك َلْم

اْلَخاِئِننَي﴾. يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ َسَواءٍ َعَىل إَِليِْهْم َفانِْبذْ ِخيَانًَة
النَّاُر﴾. ُكُم َفتََمسَّ َظَلُموا الَِّذيَن إَِىل تَْرَكنُوا ﴿َوَال هود: سورة ويف

تُْؤَمر﴾. ِبَما ﴿َفاْصدَْع اْلَجِميَل﴾، ْفَح الصَّ ﴿َفاْصَفِح الحجر: سورة ويف
َويَنَْهى اْلُقْربَى ِذي َوإِيتَاءِ َواْإلِْحَساِن ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ النحل: سورة ويف
َعاَهْدتُْم إِذَا ِهللا ِبَعْهِد ﴿َوأَْوُفوا تَذَكَُّروَن﴾، َلَعلَُّكْم يَِعُظُكْم َواْلبَْغِي َواْلُمنَْكِر اْلَفْحَشاءِ َعِن
اْلَحَسنَِة َواْلَموِْعَظِة ِباْلِحْكَمِة َربَِّك َسِبيِل إَِىل ﴿ادُْع تَْوِكيِدَها﴾، بَْعَد اْألَيَْماَن تَنُْقُضوا َوَال
َصَربْتُْم َوَلِنئْ ِبِه ُعوِقبْتُْم َما ِبِمثِْل َفَعاِقبُوا َعاَقبْتُْم ﴿َوإِْن أَْحَسُن﴾، ِهَي ِبالَِّتي َوَجاِدْلُهْم

اِبِريَن﴾. ِللصَّ َخرْيٌ َلُهَو
تَِزُر ﴿َوَال َفَلَها﴾، أََسأْتُْم َوإِْن ِألَنُْفِسُكْم أَْحَسنْتُْم أَْحَسنْتُْم ﴿إِْن اإلرساء: سورة ويف
َفَال ِكَالُهَما أَْو أََحُدُهَما اْلِكَربَ ِعنَْدَك يَبْلَُغنَّ ا إِمَّ إِْحَسانًا ﴿َوِباْلَواِلَديِْن أُْخَرى﴾، ِوْزَر َواِزَرٌة
الرَّْحَمِة ِمَن الذُّلِّ َجنَاَح َلُهَما َواْخِفْض * َكِريًما َقْوًال َلُهَما َوُقْل تَنَْهْرُهَما َوَال أُفٍّ َلُهَما تَُقْل
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ِبيِل السَّ َوابَْن َواْلِمْسِكنَي ُه َحقَّ اْلُقْربَى ذَا ﴿َوآِت َصِغريًا﴾، َربَّيَاِني َكَما اْرَحْمُهَما َربِّ َوُقْل
إَِىل َمْغلُوَلًة يََدَك تَْجَعْل ﴿َوَال يَاِطنِي﴾، الشَّ إِْخَواَن َكانُوا اْلُمبَذِِّريَن إِنَّ * تَبِْذيًرا تُبَذِّْر َوَال
إِْمَالٍق َخْشيََة أَْوَالَدُكْم تَْقتُلُوا ﴿َوَال َمْحُسوًرا﴾، َملُوًما َفتَْقُعَد اْلبَْسِط ُكلَّ تَبُْسْطَها َوَال ُعنُِقَك
َفاِحَشًة َكاَن َُّه إِن الزِّنَا تَْقَربُوا ﴿َوَال َكِبريًا﴾، ِخْطئًا َكاَن َقتَْلُهْم إِنَّ َوإِيَّاُكْم نَْرُزُقُهْم نَْحُن
إِالَّ اْليَتِيِم َماَل تَْقَربُوا ﴿َوَال ،﴾ ِباْلَحقِّ إِالَّ هللاُ َحرََّم الَِّتي النَّْفَس تَْقتُلُوا ﴿َوَال َسِبيًال﴾، َوَساءَ
﴿َوأَْوُفوا َمْسئُوًال﴾، َكاَن اْلَعْهَد إِنَّ ِباْلَعْهِد ﴿َوأَْوُفوا ُه﴾، أَُشدَّ يَبْلَُغ َحتَّى أَْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي
﴿َوَال ِعْلٌم﴾، ِبِه َلَك َليَْس َما تَْقُف ﴿َوَال اْلُمْستَِقيِم﴾، ِباْلِقْسَطاِس َوِزنُوا ِكْلتُْم إِذَا اْلَكيَْل

ُطوًال﴾. اْلِجبَاَل تَبْلَُغ َوَلْن اْألَْرَض تَْخِرَق َلْن إِنََّك َمَرًحا اْألَْرِض ِيف تَْمِش
تَْستَأِْنُسوا َحتَّى بُيُوتُِكْم َغرْيَ بُيُوتًا تَْدُخلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا النور: سورة ويف
تَْدُخلُوَها َفَال أََحًدا ِفيَها تَِجُدوا َلْم َفِإْن * تَذَكَُّروَن َلَعلَُّكْم َلُكْم َخرْيٌ ذَِلُكْم أَْهِلَها َعَىل َوتَُسلُِّموا
َعِليٌم﴾. تَْعَملُوَن ِبَما َوهللاُ َلُكْم أَْزَكى ُهَو َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا َلُكُم ِقيَل َوإِْن َلُكْم يُْؤذََن َحتَّى
َواْصِربْ اْلُمنَْكِر َعِن َوانَْه ِباْلَمْعُروِف َوأُْمْر َالَة الصَّ أَِقِم بُنَيَّ ﴿يَا لقمان: سورة ويف
اْألَْرِض ِيف تَْمِش َوَال ِللنَّاِس َك َخدَّ ْر تَُصعِّ َوَال * اْألُُموِر َعْزِم ِمْن ذَِلَك إِنَّ أََصابََك َما َعَىل
أَنَْكَر إِنَّ َصْوتَِك ِمْن َواْغُضْض َمْشِيَك ِيف َواْقِصْد * َفُخوٍر ُمْختَاٍل ُكلَّ يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ َمَرًحا

اْلَحِمرِي﴾. َلَصْوُت اْألَْصَواِت
إِنَّ هللاَ َواتَُّقوا َوَرُسولِِه ِهللا يََدِي بنَْيَ ُموا تَُقدِّ َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا الحجرات: سورة
َلُه تَْجَهُروا َوَال النَِّبيِّ َصْوِت َفْوَق أَْصَواتَُكْم تَْرَفُعوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها يَا * َعِليٌم َسِميٌع هللاَ
وَن يَُغضُّ الَِّذيَن إِنَّ * تَْشُعُروَن َال َوأَنْتُْم أَْعَمالُُكْم تَْحبََط أَْن ِلبَْعٍض بَْعِضُكْم َكَجْهِر ِباْلَقْوِل
َعِظيٌم َوأَْجٌر َمْغِفَرٌة َلُهْم ِللتَّْقَوى ُقلُوبَُهْم هللاُ اْمتََحَن الَِّذيَن أُوَلِئَك ِهللا َرُسوِل ِعنَْد أَْصَواتَُهْم
َحتَّى َصَربُوا أَنَُّهْم َوَلْو * يَْعِقلُوَن َال أَْكثَُرُهْم اْلُحُجَراِت َوَراءِ ِمْن يُنَاُدونََك الَِّذيَن إِنَّ *
َفاِسٌق َجاءَُكْم إِْن آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها يَا * َرِحيٌم َغُفوٌر َوهللاُ َلُهْم َخرْيًا َلَكاَن إَِليِْهْم تَْخُرَج
ِفيُكْم أَنَّ َواْعَلُموا * نَاِدِمنَي َفَعْلتُْم َما َعَىل َفتُْصِبُحوا ِبَجَهاَلٍة َقْوًما تُِصيبُوا أَْن َفتَبَيَّنُوا ِبنَبٍَإ
ِيف َوَزيَّنَُه اْإلِيَماَن إَِليُْكُم َحبََّب هللاَ َوَلِكنَّ َلَعِنتُّْم اْألَْمِر ِمَن َكِثرٍي ِيف يُِطيُعُكْم َلْو ِهللا َرُسوَل
ِهللا ِمَن َفْضًال * الرَّاِشُدوَن ُهُم أُوَلِئَك َواْلِعْصيَاَن َواْلُفُسوَق اْلُكْفَر إَِليُْكُم َوَكرََّه ُقلُوِبُكْم
بََغْت َفِإْن بَيْنَُهَما َفأَْصِلُحوا اْقتَتَلُوا اْلُمْؤِمِننَي ِمَن َطاِئَفتَاِن َوإِْن * َحِكيٌم َعِليٌم َوهللاُ َونِْعَمًة
َفأَْصِلُحوا َفاءَْت َفِإْن ِهللا أَْمِر إَِىل تَِفيءَ َحتَّى تَبِْغي الَِّتي َفَقاِتلُوا اْألُْخَرى َعَىل إِْحَداُهَما
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بنَْيَ َفأَْصِلُحوا إِْخَوٌة اْلُمْؤِمنُوَن ََّما إِن * اْلُمْقِسِطنَي يُِحبُّ هللاَ إِنَّ َوأَْقِسُطوا ِباْلَعْدِل بَيْنَُهَما
أَْن َعَىس َقْوٍم ِمْن َقْوٌم يَْسَخْر َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها يَا * تُْرَحُموَن َلَعلَُّكْم هللاَ َواتَُّقوا أََخَويُْكْم
َوَال أَنُْفَسُكْم تَْلِمُزوا َوَال ِمنُْهنَّ َخرْيًا يَُكنَّ أَْن َعَىس ِنَساءٍ ِمْن ِنَساءٌ َوَال ِمنُْهْم َخرْيًا يَُكونُوا
* الظَّاِلُموَن ُهُم َفأُوَلِئَك يَتُْب َلْم َوَمْن اْإلِيَماِن بَْعَد اْلُفُسوُق اِالْسُم ِبئَْس ِباْألَْلَقاِب تَنَابَُزوا
يَْغتَْب َوَال ُسوا تََجسَّ َوَال إِثٌْم الظَّنِّ بَْعَض إِنَّ الظَّنِّ ِمَن َكِثريًا اْجتَِنبُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها يَا
تَوَّاٌب هللاَ إِنَّ هللاَ َواتَُّقوا َفَكِرْهتُُموُه َميْتًا أَِخيِه َلْحَم يَأُْكَل أَْن أََحُدُكْم أَيُِحبُّ بَْعًضا بَْعُضُكْم
إِنَّ ِلتََعاَرُفوا َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنْثَى ذََكٍر ِمْن َخَلْقنَاُكْم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها يَا * َرِحيٌم
ُقولُوا َوَلِكْن تُْؤِمنُوا َلْم ُقْل آَمنَّا اْألَْعَراُب َقاَلِت * َخِبريٌ َعِليٌم هللاَ إِنَّ أَتَْقاُكْم ِهللا ِعنَْد أَْكَرَمُكْم
َشيْئًا أَْعَماِلُكْم ِمْن يَلِتُْكْم َال َوَرُسوَلُه هللاَ تُِطيُعوا َوإِْن ُقلُوِبُكْم ِيف اْإلِيَماُن يَْدُخِل ا َوَلمَّ أَْسَلْمنَا
َوَجاَهُدوا يَْرتَابُوا َلْم ثُمَّ َوَرُسولِِه ِباهللِ آَمنُوا الَِّذيَن اْلُمْؤِمنُوَن ََّما إِن * َرِحيٌم َغُفوٌر هللاَ إِنَّ
َوهللاُ ِبِدينُِكْم هللاَ أَتَُعلُِّموَن ُقْل * اِدُقوَن الصَّ ُهُم أُوَلِئَك ِهللا َسِبيِل ِيف َوأَنُْفِسِهْم ِبأَْمَواِلِهْم
ُقْل أَْسَلُموا أَْن َعَليَْك يَُمنُّوَن * َعِليٌم ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوهللاُ اْألَْرِض ِيف َوَما َماَواِت السَّ ِيف َما يَْعَلُم
هللاَ إِنَّ * َصاِدِقنَي ُكنْتُْم إِْن ِلْإلِيَماِن َهَداُكْم أَْن َعَليُْكْم يَُمنُّ هللاُ بَِل إِْسَالَمُكْم َعَيلَّ تَُمنُّوا َال

تَْعَملُوَن﴾. ِبَما بَِصريٌ َوهللاُ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َغيَْب يَْعَلُم
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الرابع الفصل

النبوية األحاديث أو ة نَّ السُّ يف

والحكم واإلنشاء اللغة حيث من النبوية األحاديث أو السنة املنزلة يف الكريم القرآن وييل
بالقرآن. اختالطها خشية يكتبونها ال كانوا وإنما تحفظها، الصحابة وكانت واآلداب،
مالك، بن وأنس عباس، ابن ثم هريرة، أبو حديثًا: وأكثرهم الصحابة أحفظ وكان

وغريهم. مسعود، وابن الدرداء، وأبو الخدري، سعيد وأبو وعائشة،
وعروة املسيب، بن سعيد وأَْحَفُظهم: التابعون، الصحابة عن األحاديث وروى
وقتادة، جبري، بن وسعيد سلمة، وأبو زيد، بن وخارجة الزهري، شهاب وابن الزبري، بن

تابعوهم. التابعني عن وروى وغريهم، واألعمش،

األحاديث تدوين ابتداء (1)

إىل كتب فإنه العزيز، عبد بن عمر خالفة يف املائة رأس عىل الحديث تدوين ابتداء وكان
الزهري شهاب ابن بأمره ودوَّنه فاجمعوه!» ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث إىل «انظروا اآلفاق:

وغريه.

أنس» بن مالك «موطَّأ

مالك اإلمام صنَّف ،١٣٧ سنة العباسية الخالفة املتويل املنصور جعفر أبي عرص ويف
ومنك، مني أعلم األرض وجه عىل يبَق لم إنه الخليفة قال وقد بإشارته، «املوطأ» أنس بن
عباس، ابن ُرَخَص فيه تجنَّب به، ينتفعون كتابًا للناس فضع الخالفة، شغلتني قد وإني
وكان التصنيف. علمني لقد وهللا مالك: قال توطئة. للناس ووطِّئه عمر، ابن وشدائد
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عىل كلٌّ األئمة من كثري السنة يف صنف وبعده العرص هذا ويف باملدينة، «املوطأ» تصنيف
علمه. إليه وانتهى له سنح ما حسب

ممزوًجا وغريهم، التابعني وفتاوي الصحابة بأقوال ممزوجة تُدوَّن األحاديث وكانت
يف املولود البخاري، إسماعيل بن محمد اإلمام (١) جاء: أن إىل بغريه الصحيح فيها
ما عىل ذلك يف والسبب خاصة؛ الصحيحة األحاديث يف كتابه وصنف ،١٩٤ سنة بخارى
لصحيح مختًرصا كتابًا جمعتم لو فقال: راهويه، بن إسحاق عند «كنا قال: أنه عنه ُروي
وقد الصحيح»، «الجامع جمع يف فأخذت قلبي يف ذلك فوقع قال: ملسو هيلع هللا ىلص! هللا رسول سنة
آالف سبعة النواوي») «تقريب يف (كما األحاديث من وفيه سنة.» عرشة بضع يف ألَّفته
يخالف ما غريه (ويف آالف أربعة املكرر وبحذف باملكررة، وسبعون وخمسة ومائتان

ذلك).
سنة الحارض عرصنا ويف وغريها، مرص يف مرات عدة البخاري» «صحيح ُطبع وقد
بمطبعة منه نسخة آالف خمسة بطبع الحميد عبد السلطان املؤمنني أمري أمر ١٣١٣
النسخ ع توزَّ وأن األزهر، علماء من طائفة وتصححه تراجعه أن وأمر األمريية، بوالق
نسخة خمسمائة منه معارفنا نظارة منحت وقد العلم. ومواضع العلماء عىل املطبوعة

أهليها. عىل فوزعتها
اخترصه. من ومنهم رشحه من فمنهم البخاري»؛ «صحيح ب األئمة اعتنى وقد

«فتح رشحه: وسمى ،٧٧٣ سنة املولود حجر ابن الحافظ له: الشارحني فمن
رشحه وسمى ،٨٥١ سنة بمرص املولود والقسطالني جزءًا، عرش أحد وهو الباري»

األمريية. بوالق بمطبعة مطبوع الرشحني وكال أجزاء، عرشة وهو الساري» «إرشاد
«بالتجريد» املسمى مخترصه من فرغ الزبيدي، الحسني اإلمام له: املخترصين ومن

.٨٨٩ سنة
وفيه الصحيحة األحاديث يف آخر جامًعا فصنف مسلم، تلميذه (٢) البخاري تال ثم
ورشحه)، «التقريب» ويف النواوي» «تقريب يف (كما املكرر بإسقاط حديث آالف أربعة
املختلفة، وألفاظه املختلفة، بأسانيده واحد مكان يف الحديث طرق بجمع مسلم واختص
منها. األحكام استنباطه بسبب األبواب يف قطَّعها فإنه البخاري بخالف تناوله، فَسُهل

وُطبع الرشح، ومع وحده «الصحيح» وُطبع النووي، مسلم» «صحيح َرشح وقد
املذكورة. باملطبعة القسطالني» «رشح هامش عىل النووي» «رشح أيًضا

العزيز. القرآن بعد الكتب أصح مسلم» و«صحيح البخاري» و«صحيح
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،٢٧٥ سنة بالبرصة املتوىف السجستاني داود أبو الصحيح: يف بعدهما وصنَّف
بفلسطني املتوىف النسائي الرحمن عبد وأبو ،٢٧٩ سنة برتمذ املتوىف الرتمذي عيىس وأبو

.٢٧٣ سنة املتوىف القزويني ماجه وابن ،٣٠٣ سنة

الستة األحاديث كتب

اإلسالم يف املقررة املشهورة الستة الكتب إن التربيزي: للخطيب املصابيح» «مشكاة يف قال
و«الجامع مسلم»، و«صحيح البخاري»، «صحيح هي: الست الصحاح لها يقال التي
«املوطَّأ» البعض وعند ماجه». ابن و«سنن والنسائي، داود ألبي و«السنن» للرتمذي»،
األربعة الكتب هذه ويف «املوطأ». اختار األصول» «جامع وصاحب ماجه»، «ابن بدل
«املصابيح» صاحب وسمى والضعاف. والحسان، الصحاح، من األحاديث؛ من أقسام

ا.ه. بالحسان. الشيخني غري أحاديث

السنة من وآداب ِحَكم (2)

أحاسنكم خياركم «إن وفيه: ُخلًُقا.» أحسنكم أخريكم من «إن الرشيف: الحديث يف جاء
رشه.» اتقاء الناس تركه من القيامة يوم منزلًة هللا عند الناس رش «إن وفيه: أخالًقا.»
يوم الناس رش ِمن «تجد وفيه: بعًضا.» بعضه يشدُّ كالبنيان للمؤمن «املؤمن وفيه:
الطيبة «الكلمة وفيه: بوجه.» وهؤالء بوجه هؤالء يأتي الذي الوجهني، ذا هللا عند القيامة
باهلل يؤمن كان ومن جاره، يؤِذ فال اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان «من وفيه: صدقة.»
أو خريًا فليقل اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان «من وفيه: ضيفه.» فليكرم اآلخر واليوم
«من وفيه: سيورِّثه.» أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جربيل زال «ما وفيه: يصمت.»
هللا، رسول يا قيل: والديه، الرجل يلعن أن الكبائر أكرب «من وفيه: يُرحم.» ال يَرحم ال
«إن وفيه: وأمه.» أباه فيسب الرجل أبا الرجل يَسب قال: والديه؟ الرجل يلعن وكيف
وكثرة وقال، قيل لكم وَكِرَه البنات، ووأَد وهاِت، وَمنَْع األمهات، عقوق عليكم حرَّم هللا
أثره؛ يف له يُنسأ وأن رزقه يف له يُبسط أن ُه رسَّ «من وفيه: املال.» وإضاعة السؤال،
تحاسدوا وال تجسسوا وال الحديث، أكذب الظن فإن والظن؛ «إياكم وفيه: رحمه.» فليصل
ثالث فوق أخاه يهجر أن للرجل يحلُّ «ال وفيه: إخوانًا.» هللا عباد وكونوا تدابروا وال
املنافق «آية وفيه: بالسالم.» يبدأ الذي وخريهما هذا ويُعرض هذا فيُعرض يلتقيان لياٍل،
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عة، بالرصُّ الشديد «ليس وفيه: خان.» اؤتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حدَّث إذا ثالث:
شئت.» ما فاصنع تستحي لم «إذا وفيه: الغضب.» عند نفسه يملك الذي الشديد إنما
تَْكِلَمنَّه.» ال ودينك الناس «خالط وفيه: ُروا.» تُنَفِّ وال وَسكِّنُوا وا، تُعرسِّ وال وا «يرسِّ وفيه:
وفيه: والنهار.» الليل بيدي الدهر؛ وأنا الدهر آدم ابن يسبُّ تعاىل: هللا «قال وفيه:
عضو اشتكى إذا الواحد؛ الجسد كمثل وتعاطفهم وتوادهم تراحمهم يف املؤمنني «ترى
بالنساء، الرجال من املتشبهني هللا «لعن وفيه: ى.» والُحمَّ بالسهر جسده سائر له تداعى
وفيه: مرتني.» واحد جحر من املؤمن يُلدغ «ال وفيه: بالرجال.» النساء من واملتشبهات
فيها. نتحدث بُد مجالسنا من لنا ما هللا رسول يا فقالوا: الطرقات! يف والجلوس «إياكم
رسول يا الطريق حق وما قالوا: حقه! الطريق فأعطوا املجلس إال أبيتم إذا فقال:
املنكر.» عن والنهي باملعروف واألمر السالم، وردُّ األذى، وكفُّ البرص، غضُّ قال: هللا؟
شيئًا أمريه من رأى «من وفيه: فلريجع.» له يؤذن فلم ثالثًا أحدكم استأذن «إذا وفيه:
«اتَِّق وفيه: ويده.» لسانه من املسلمون َسِلم من «املسلم وفيه: عليه.» فليصرب يكرهه
تكن جارك إىل وأحِسن الناس، أغنى تكن لك ُقسم بما وارَض الناس، أعبد تكن املحارم
فليغريه منكًرا منكم رأى «من وفيه: مسلًما.» تكن لنفسك تحب ما للناس وأَِحبَّ مؤمنًا،
وفيه: اإليمان.» أضعف وذاك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع لم فإن بيده،
تعلم ومن حجر، يف كرسٍم كان شاب وهو تعلَّم «من وفيه: بالصني.» ولو العلم «اطلبوا
هللا ألجمه فكتمه علم عن ُسئل «من وفيه: املاء.» ظهر عىل كالكاتب كان الكرب يف وهو
طاقته فوق كلَّفُه أو حقه انتقصه أو معاهًدا ظلم «من وفيه: القيامة.» يوم نار من بلجام
ما إىل يريبك ما «دَْع وفيه: القيامة.» يوم خصيمه فأنا نفس طيب بغري شيئًا منه أخذ أو
السقم، تورث للجسد مفسدة فإنها والرشاب، الطعام يف والبطنة «إياكم وفيه: يريبك.» ال
وفيه: الرسف.» من وأبعد للجسد أصلح فإنه فيهما بالقصد وعليكم الصالة، عن ومكسلة
لعياله.» أنفعهم إليه وأحبهم هللا، عيال كلهم «الَخلق وفيه: منه.» يُعتذر أمر وكل «إياك
يف وسخطه الوالدين، رضا يف هللا «رضا وفيه: فاعله.» أجر فله خري عىل دلَّ «من وفيه:

ومسلمة.» مسلم كل عىل فريضة العلم «طلب وفيه: الوالدين.» سخط
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واحلديث بالقرآن االستشهاد يفجواز
األدب علوم يف

أبلغ ألنه العلماء؛ من باإلجماع وهذا الكريم، بالقرآن األدب علوم يف االستشهاد يجوز
بعدم يقيض الدين فإن ملسو هيلع هللا ىلص، النبي من ُسمع كما اآلن إىل محفوًظا لفظه بَقي عربي كالم
زه فجوَّ السنة، بأحاديث االستشهاد جواز يف واختُلف الرشيف. نصه يف تحريف جواز
تُنقل لم األحاديث أن األول: بأمرين؛ محتجني حيان وأبو الضائع ابن ومنعه مالك، ابن
النحو أئمة أن والثاني: باملعنى. ُرويت وإنما والسالم؛ الصالة عليه عنه ُسمعت كما

منها. بيشء وا يحتجُّ لم والكوفة البرصة من املتقدمني
قبل األول الصدر يف كان إنما باملعنى النقل بأن — تسليمه تقدير عىل — األول وُردَّ
االحتجاج يصح بلفظ لفظ تبديل وغايته اللغة، فساد وقبل الكتب، يف األحاديث تدوين
االستدالل صحة عدم بالحديث استداللهم عدم من يلزم ال بأنه الثاني وُردَّ فرق. فال به،
السبب هو باملعنى الرواية «تجويز الجمل»: «رشح يف الضائع بن الحسن أبو قال به،
يف واعتمدوا بالحديث، اللغة إثبات عىل االستشهاد وغريه كسيبويه األئمة ترك يف عندي
يف باملعنى النقل بجواز العلماء ترصيح ولوال العرب، عن النقل ورصيح القرآن عىل ذلك
وقال العرب.» أفصح ألنه ملسو هيلع هللا ىلص؛ النبي كالم اللغة فصيح إثبات يف األوىل لكان الحديث
عىل األحاديث يف وقع بما االستدالل من املصنف أكثر قد التسهيل»: «رشح يف حيان أبو
هذه سلك واملتأخرين املتقدمني من أحًدا رأيت وما العرب، لسان يف الكلية القواعد إثبات

غريه. الطريقة
كأبي العرب لسان من األحكام املستقرئني النحو لعلم األولني الواضعني أن عىل
والكسائي، البرصيني، أئمة من وسيبويه والخليل، عمر، بن وعيىس العالء، بن عمرو
ذلك، يفعلوا لم الكوفيني أئمة من الرضير وهشام األحمر، املبارك بن وعيل والفراء،
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بغداد كنحاة األقاليم نحاة من وغريهم الفريقني من املتأخرون املسلك ذلك عىل وتبعهم
ذكر إنما فقال: األذكياء املتأخرين بعض مع ذلك يف الكالم جرى وقد األندلس. وأهل
مجرى لجرى بذلك وثقوا لو إذ ملسو هيلع هللا ىلص؛ الرسول لفظ ذلك أن وثوقهم لعدم ذلك العلماء
زوا جوَّ الرواة أن أحدهما: ألمرين؛ كذلك كان وإنما الكلية، القواعد إثبات يف الكريم القرآن
جميًعا، األلفاظ بتلك يقل لم ملسو هيلع هللا ىلص زمنه يف جرت قد واحدة قصة فتجد باملعنى النقل
القرآن، من معك بما ملَّكتكها القرآن، من معك بما زوجتكها قوله: من روي ما نحو
يلفظ لم ملسو هيلع هللا ىلص أنه يقينًا فنعلم الواردة، األلفاظ من ذلك وغري القرآن، من معك بما خذها
لهذه مرادًفا لفًظا قال بأنه يُحتمل إذ بعضها؛ قال بأنه يُجَزم ال بل األلفاظ، هذه بجميع
تقادم سيما وال املطلوب، هو املعنى إذ بلفظه، تأِت ولم باملرادف الرواة فاتت األلفاظ
املعنى، ضبط من منهم والضابط الحفظ، عىل واالتكال بالكتابة ضبطها وعدم السماع
الثوري: سفيان قال وقد الطوال. األحاديث يف سيما ال ا، جدٍّ فبعيد اللفظ ضبط من وأما
يف نظر ومن املعنى.» هو إنما تصدقوني، فال سمعت كما أحدثكم إني لكم قلت «إن

باملعنى. يروون أنهم اليقني العلم علم نظر أدنى الحديث
كانوا الرواة من كثريًا ألن الحديث؛ من ُروي فيما كثريًا اللحن وقع أنه الثاني: األمر
ال وهم كالمهم يف اللحن فوقع النحو، بصناعة العرب لسان ويتعلَّمون بالطبع عرب غري
غري من قطًعا ونعلم العرب. لسان من الفصيح غري وروايتهم كالمهم يف ودخل يعلمون،
وأحسن اللغات بأفصح إال يتكلم يكن فلم العرب، أفصح كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن شك
تلك أهل مع بذلك يتكلم فإنما لغته غري بلغة تكلم وإذا وأجزلها، وأشهرها الرتاكيب
االستدالل من أكثر قد واملصنِّف معلم. غري من له ذلك وتعليم اإلعجاز طريق عىل اللغة
له من صحب وال ذلك يف النظر أمعن وما النحويني، عىل بزعمه متعقبًا األثر يف ورد بما
له: قلت مالك: ابن عن أخذ ممن وكان — جماعة بن الدين بدر لنا قال وقد التمييز.
لفظ من ليس أنه نعلم ما روايتهم من فيه ووقع األعاجم، رواية الحديث هذا سيدي، يا
يقول لئال املسألة؛ هذه يف الكالم أمعنت وإنما حيان: أبو قال بيشء. يجب فلم الرسول!
بما يستدلون وال والكافر، املسلم وفيهم العرب بقول يستدلون النحويني بال ما مبتدئ:
أدرك ذكرناه ما طالع فمن وأرضابهما، ومسلم كالبخاري العدول بنقل الحديث يف روي

للبغدادي. األدب» «خزانة من ا.ه. بالحديث. النحاة يستدلَّ لم ألجله الذي السبب
لم فهذا لفظه، دون بمعناه ناقلة اعتنى قسم قسمني: عىل الحديث الشاطبي: قال
كاألحاديث خاص ملقصود بلفظه ناقله اعتناء ُعرف وقسم اللسان، أهل استشهاد به يقع
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واألمثال حجر، بن لوائل وكتابته لهمذان، ككتابته ملسو هيلع هللا ىلص؛ فصاحته بيان بها ُقصد التي
وأما فقال: «االقرتاح» يف السيوطي وتبعه العربية. يف به االستشهاد يصح فهذا النبوية،
املروي، اللفظ عىل — والسالم الصالة عليه — قاله أنه ثبت بما منه فيُستدل الحديث
مروي األحاديث غالب فإن أيًضا، قلٍة عىل القصار األحاديث يف يوجد إنما ا، جدٍّ نادر وذلك
عباراتهم، إليه أدت كما فرووها تدوينها قبل واملولَّدون األعاجم تداولتها وقد باملعنى،
مرويٍّا الواحد الحديث نرى ولهذا بألفاظ؛ ألفاًظا وأبدلوا روا وأخَّ وقدموا ونقصوا فزادوا
املصنف أكثر قد التسهيل»: «رشح يف الدماميني قال مختلفة. بعباراٍت شتى أوجٍه عىل
ذلك من إليه استند ما إن وقال: عليه، حيان أبو وشنَّع النبوية، باألحاديث االستدالل من
عليه — لفظه به امُلحتج ذلك بأن يوثق فال باملعنى، الرواية احتمال لتطرق له يتم ال
رأي فصوَّب مشايخنا لبعض ذلك أَجريت وقد الحجة، به تقوم حتى — والسالم الصالة
غلبة املطلوب وإنما الباب، هذا يف بمطلوب ليس اليقني أن عىل بناءً فعله فيما مالك ابن
األلفاظ مفردات نقل من عليه توقف ما وكذا الرشعية، األحكام مناط هو الذي الظن
املوكول ذلك أن الظن عىل يغلب أنه يخفى وال كاٍف. كله ذلك يف فالظن اإلعراب، وقوانني
يف والتحري الضبط يف والتشديد سيما ال التبديل، عدم األصل ألن يبدل؛ لم به املحتج
فإنما باملعنى النقل بجواز منهم يُقل ومن واملحدثني، النقلة بني شائع األحاديث نقل
يف يتحرَّون تراهم فلذلك نقيضه؛ وقوع ينايف ال الذي العقيل التجويز بمعنى عنده هو
لم أنها كله هذا من الظن فيغلب باملعنى. النقل بجواز قولهم مع ويتشددون الضبط
ثم بها. االستدالل صحة يف يقدح وال فيلغى مرجوًحا فيها التبديل احتمال ويكون تبدل،
وحصل ُدوِّن ما وأما ُكتب، وال يدوَّن لم فيما هو إنما باملعنى النقل جواز يف الخالف إن
بعد الصالح» «ابن قال بينهم، خالف غري من ألفاظه تبديل يجوز فال الكتب بطون يف
أجراه وال جاريًا نراه ال الخالف هذا «إن باملعنى: الحديث نقل يف اختالفهم ذكر أن
من يشء لفظ يغريِّ أن ألحد فليس الكتب، بطون تضمنته فيما — نعلم فيما — الناس

ا.ه. آخر.» لفًظا فيه ويُثبت مصنف كتاٍب
فساد قبل األول الصدر يف وقع املرويات من وكثري بل واألخبار األحاديث وتدوين
به، االحتجاج يسوغ تبديلهم تقدير عىل املبدلني أولئك كالم كان حني العربية، اللغة
صحة يف الجميع بني فرق فال به، االحتجاج يصح بلفظ لفظ تبديل يومئٍذ وغايته
كما باملعنى ونقله تغيريه من ومنع التبديل، تقدير عىل املبدل ذلك دون ثم االستدالل،
استداللهم من يشء يف السابق ذلك توهم يرض وال بابه يف حجة فبقي الصالح، ابن قال

األدب». «خزانة من الدماميني كالم ا.ه. بالصواب. أعلم وهللا املتأخر،
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السادس الفصل

اللغة كتب من اشُتهر بعضما يف

اللغة يف التأليف مرجع (1)

الظنون»، «كشف يف جاء ما نذكر اللغة، يف املصنفة الكتب بعض بيان يف الخوض قبل
بنصه: وهو

اللفظ جانب من يذهب من منهم ألن أسلوبني؛ عىل مبني اللغة علم مقصد إن
املعنى جانب من يذهب من ومنهم معناه، ويطلب لفًظا يسمع بأن املعنى إىل
ينفعه ال إذ مبتغاه إىل كلٌّ ليصل كتبًا وضعوا قد الطريقني من فلكلٍّ اللفظ. إىل
حروف ترتيب فطريقته األول باالعتبار وضع فمن اآلخر؛ الباب يف ُوضع ما
باملقصود للظفر تسهيًال فصوًال وأوائلها أبوابًا أواخرها باعتبار أما التهجي،
بالعكس؛ وأما «القاموس»، يف الدين ومجد «الصحاح»، يف الجوهري اختاره كما
«املجمل» يف فارس ابن اختاره كما فصوًال وأواخرها أبوابًا أوائلها باعتبار أي
يجمع أن إليه فالطريق الثاني باالعتبار وضع ومن «املغرب»، يف واملطرزي
يف الزمخرشي اختاره كما بابًا جنس لكل ويجعل املعاني، بحسب األجناس
طرق إحداث أوجب قد الهمم اختالف إن ثم األدب. مقدمة من األسماء قسم
يفرد أن إىل آخر ومن القرآن، لغات يفرد أن إىل رأيه أدَّى واحد فمن شتى،
وأن «املغرب»، يف كاملطرزي الفقه، لغات يفرد أن إىل وآخر الحديث، غريب
كنظام مجراها يجري وما وقصائدهم العرب أشعار يف الواقعة اللغات يفرد

ا.ه. الحاجات. أنواع مساس عند اإلرشاد هو واملقصود الغريب،
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اإلشبييل للزبيدي ومخترصه الفراهيدي أحمد بن للخليل «العني» كتاب (2)

الفرهودي، أو الفراهيدي، البرصي أحمد بن الخليل الثانية: املائة يف األدب يف نبغ ممن
بالكلم بدأه ألنه بالعني وسماه «العني»؛ كتاب فيها وألَّف العرب لغة ضبط من أول وهو
وال دورانًا، الكالم يف وأكثر القاصية الحروف من ألنها بها وابتدأها العني، أولها التي
الحاء. من أنصع وهي الهاء، مثل همس وال واأللف، الهمزة مثل حذف وال تغيري يلحقها
الشفتني إىل الحلق من الحروف مخارج عىل مبني اللغوية الكتاب مواد وترتيب
ي. و أ م ب ف ن ل ر ث ذ ظ ت د ط ز س ص ض ش ج ك ق غ خ ه ح ع هكذا:
من كلها املعجم حروف مركبات «العني» كتاب يف حرص الخليل «إن خلدون: ابن قال
العربي، اللسان يف الرتكيب إليه ينتهي ما غاية وهو والخمايس، والرباعي والثالثي الثنائي
من تخرج الثنائية الكلمات جملة أن وذلك حارصة؛ عديدة بوجوه ذلك حرص له وتأتَّى
بواحد؛ املعجم حروف نهاية دون وهو وعرشين، سبعة إىل واحد من التوايل عىل األعداد
وعرشين سبعة فتكون والعرشين السبعة من واحد كل مع يؤخذ منها الواحد الحرف ألن
يؤخذ ثم والرابع، الثالث ثم كذلك، والعرشين الستة مع الثاني يؤخذ ثم ثنائية، كلمة
توايل عىل أعداًدا كلها فتكون واحًدا، فيكون والعرشين الثامن مع والعرشون السابع
ثم الحساب أهل عند املعروف بالعمل هي كما فتُجمع وعرشين، سبعة إىل واحد من العدد
فيكون الرتكيب يف معترب الحروف بني والتأخري التقديم ألن الثنائي؛ قلب ألجل تُضاعف
واحد من يُجمع فيما الثنائيات عدد رضب من الثالثيات وتخرج الثنائيات، جملة الخارج
بمنزلة الثنائية فتكون ثالثية، فتكون حرف عليها يزيد ثنائية كل ألن وعرشين؛ ستة إىل
الثنائية، بعد حرًفا وعرشون ستة وهي الباقية، الحروف من واحد كل مع الواحد الحرف
ثم الثنائيات، جملة فيه ويُرضب العدد، توايل عىل وعرشين ستة إىل واحد من فتُجمع
من تراكيبها مجموع فيخرج الثالثية، الكلمة مقلوبات جملة ستة يف الخارج ترضب

الوجه. بهذا الرتاكيب له فانحرصت والخمايس، الرباعي يف وكذلك املعجم، حروف
املخارج؛ ترتيب فيه واعتمد املتعارف، بالرتتيب املعجم حروف عىل أبوابه ورتَّب
وجعل الشفة، ثم األرضاس، ثم الحنك، حروف من بعده ما ثم الحلق بحروف فبدأ
األقىص ألنه بالعني؛ الحلق حروف من وبدأ الهوائية. الحروف وهي آخًرا، العلة حروف
إىل دواوينهم تسمية يف يذهبون كانوا املتقدمني ألن بالعني؛ كتابه سمى فلذلك منها،
من منها املهمل بنيَّ ثم واأللفاظ. الكلمات من فيه يقع ما بأول تسميته وهو هذا، مثل
ولحق لثقله، له العرب استعمال لقلة أكثر والخمايس الرباعي يف املهمل وكان املستعمل،

50



اللغة كتب من اشتُهر ما بعض يف

لدورانه، أكثر أوضاعه فكانت أغلب الثالثي يف االستعمال وكان دورانه، لقلة الثنائي به
ا.ه. وأوعاه.» استيعاب أحسن واستوعبه «العني» كتابه يف كله ذلك الخليل ن وضمَّ

ِمن إنه وقالوا الخليل إىل نسبته أنكروا ولهذا وغلط؛ خلط «العني» كتاب يف وقع وقد
العني اه وسمَّ أوائله ورتَّب فيه رشع قد كان إنه وقيل: الخليل. عن نرص» بن «الليث َجْمع
السدويس» و«مؤرج شميل» بن «النرض تالمذته فأكمله الهجرة، بعد ١٧٠ سنة تويف ثم
الخليل وضعه ملا مناسبًا عملهم جاء فما طبقتهم، يف ومن الجضمي» عيل بن و«نرص
وقوع يبعد كثري خلل فيه وقع فلهذا بدله؛ وصنفوا أوًال وضعه الذي فأخرجوا األول، يف

مثله. يف الخليل
الترصيف جهة من غالبًا التخطئة وجه فرأيت طالعته «وقد السيوطي: قال
ذلك، ونحو رباعية مادة يف ثالثية مادة أو أصلية، مادة يف مزيد حرف كذكر واالشتقاق،
تعرف! ال أو كذب اللفظة هذه يقال: بأن اللغة حيث من لفظة يف الخطأ كون وأما
األويل، والوضع الرتتيب إىل راجع فاإلنكار فيه؛ قدح ال وحينئٍذ ذلك يقع لم هللا فمعاذ

ا.ه. اللغة.» نقل يف عليه واالعتماد بالخليل الوثوق يمنع ال هني أمر وهذا
اإلشبييل، الزبيدي الحسن بن محمد بكر أبو «العني» كتاب اخترص الرابعة املائة ويف
شواهد من وكثريًا املهمل، حاذًفا الغلط، من فيه وقع ما مستدرًكا األندلس، علماء من
كثريًا به الناس وأُعجب عليه، وَفُضل أصله فاق لطيًفا مختًرصا كتابًا فجاء املستعمل،

الهجرة. بعد ٣٧٩ سنة بإشبيليه مؤلفه وتويف به، ولهجوا

لألزهري و«التهذيب» دريد البن «الجمهرة» كتاب (3)
كتاب ٢٢٣ سنة بالبرصة املولود دريد بن محمد بكر أبو ألَّف الثالثة، املائة ويف
و«بث» «بت» ثم الحروف، آخر إىل « «أجَّ ثم « «أتَّ ثم «أب»، ب مبدوء وهو «الجمهرة»،
عىل مرتَّب فهو وهكذا، الرباعية ثم الثالثية األلفاظ يذكر املضاعف وبعد وهكذا، و«بج»
وتوليد العربية بافتعال وُرمي زماننا يف الكتب ألَّف ممن األزهري: قال املعجم. حروف
فلم نفطويه) (يعني عرفة بن إبراهيم عنه سألت وقال: دريد»، بن بكر «أبو األلفاظ

بقوله: وهجاه روايته، يف يوثِّقه ولم به يعبأ
وَش��َره ع��يٌّ وف��ي��ه ب��ق��رْة دري��د اب��ن
ال��ج��م��ه��رْة ك��ت��اب وض��ع ح��م��ق��ِه م��ن وي��دَّع��ي
غ��يَّ��ره ق��د أن��ه إال ـ��ن ال��ع��ي��ـ ك��ت��اب وه��و
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رأى «الجمهرة» كتاب طالع ومن بريء، هو هللا، معاذ «املزهر»: يف السيوطي قال
إن بحيث عظيمة منافرة بينهما كان ألنه نفطويه؛ طعن فيه يُقبل وال روايته، يف تحرِّيه

بقوله: هجاه دريد ابن

ع��ل��ي��ه س��خ��ًط��ا ال��وح��ي ذاك ل��ك��ان ن��ف��ط��وي��ه ع��ل��ى ال��وح��ي أُن��ِزل ل��و
أخ��دع��ي��ه ع��ل��ى ال��ص��ف��ع م��س��ت��اه��ل اس��م��ه ب��ن��ص��ف يُ��دع��ى وش��اع��ر
ع��ل��ي��ه ص��راًخ��ا ال��ب��اق��ي وص��يَّ��ر اس��م��ه ب��ن��ص��ف ال��ل��ه أح��رق��ه

قد وكان مؤلفها، بخط «الجمهرة» من نسخة القايل عيل ألبي وكان بعضهم: قال
عليه وكتب مثقاًال، بأربعني فباعها به الحاجة فاشتدت فأبى، مثقال ٣٠٠ فيها أُعطي

األبيات: هذه

وح��ن��ي��ن��ي ب��ه��ا وج��دي ط��ال وق��د وب��ع��ت��ه��ا ع��اًم��ا ع��ش��ري��ن ب��ه��ا أِن��س��ُت
دي��ون��ي ال��س��ج��ون ف��ي خ��لَّ��دت��ن��ي ول��و س��أب��ي��ع��ه��ا أن��ن��ي ظ��ن��ي ك��ان وم��ا
ش��ئ��ون��ي ت��س��ت��ه��ل ع��ل��ي��ه��م ص��غ��ار وص��ب��ي��ة واف��ت��ق��ار ل��ع��ج��ز ول��ك��ن
ح��زي��ن: ال��ف��ؤاد م��ك��ويِّ م��ق��ال��ة ع��ب��رت��ي س��واب��ق أم��ل��ك ول��م ف��ق��ل��ت
ض��ن��ي��ن ب��ه��ن َربٍّ ِم��ن ك��رائ��َم م��ال��ك أَمَّ ي��ا ال��ح��اج��اُت تُ��خ��رج وق��د

دريد ابن ومات أخرى. ديناًرا أربعني معها وأرسل اشرتاها الذي فأرسلها قال:
.٣٢١ سنة ببغداد

اللغة»؛ «تهذيب كتاب ٢٨٢ سنة املولود األزهري أحمد بن محمد منصور أبو وألَّف
كتاب كرتتيب مخارجها باعتبار الحروف عىل مرتَّب اللغة، يف ُمعترب كبري كتاب وهو
ِسيده. البن «املحكم» كتاب عىل الكالم يف الكتاب لهذا وصف مزيد وسيأتي «العني»،

.٣٧٠ سنة هراة بمدينة األزهري وتويف

فارس البن و«املجمل» للجوهري «الصحاح» كتاب (4)

اللغة «تاج كتاب الجوهري حماد بن إسماعيل نرص أبو الشيخ صنف الرابعة، املائة ويف
عىل مرتبة بابًا وعرشين ثمانية فجعله إليه؛ يُسبق لم ترتيب عىل العربية» وصحاح
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والباب بالهمزة، املنتهية الكلمات وفيه املهموزة، األلف باب األول: الباب املعجم، حروف
الثاء، والرابع: التاء، باب الثالث: والباب بالباء، املنتهية الكلمات وفيه الباء، باب الثاني:
الهاء، باب بعد ذكره واحد باب يف والياء الواو جعل أنه إال الحروف، آخر إىل وهكذا
فصل فصول: عدة يذكر األبواب هذه من باب كل ويف أخريًا. اللينة األلف باب وذكر
ثم باء، أوائلها التي الكلمات وفيه الباء فصل ثم بالهمزة، املبدوءة الكلمات وفيه األلف
عىل باب كل من الواو فصل قدَّم أنه إال اآلخر، إىل وهكذا الثاء، فصل ثم التاء، فصل
لم العدد هذا أن إال ،٢٨ باب كل يف الفصول عدد يكون أن يجب وكان الهاء، فصل
واألبواب املعتل، وباب والنون، وامليم، والالم، املهموزة، األلف أبواب: خمسة يف إال يكمل
فيه. يفصل لم األخري والباب وهكذا، فصلني نُقص ما ومنها فصًال نُقص ما منها الباقية
االستعمال، يف الزمة غري أو معرَّبة أو مهملة كلماتها كون عن ناشئ الفصول وإسقاط
ترتيب فيها ُمراًعى الكلم، أوساط وحروف املادة، أصل والفصول األبواب يف واملعترب

أيًضا. املعجم حروف
و«توقان» و«جوانح» «بهظ» الكلم: عن الكتاب هذا يف تكشف أن أردت فإن
باب من جنح يف الثانية وعن الباء، فصل الظاء باب يف األوىل عن فابحث و«استئثار»،
أثر يف الرابعة وعن التاء، فصل القاف باب من توق يف الثالثة وعن الجيم، فصل الحاء

الهمزة. فصل الراء باب من
بالكرس عِقبه وقال لفًظا ذكر إذا أنه فيه غريه وتبعه «الصحاح» اصطالح ومن
قال وإذا فعًال، كان إن ولعينه اسًما، كان إن حرف ألول فالضبط الضم أو الفتح أو
كون ومحل بفتحتني، اللفظ يكون بالتحريك أو محرًَّكا قال وإذا للثاني، كان بالتسكني

للعني. فيها فالضبط املفعلة غري يف لألول الضبط
مفرًدا الفتح أو صحيح، جمع بالكرس «الصحاح» ب كتابه الجوهري وسمى
لم فإنها قبله؛ الكتب من غريه بخالف اللغة من الصحيح ذكر فيه التزم ألنه كصحيح؛
«صحاح إن قالوا: ولذا غالبًا؛ يثبت لم ما عىل ونبهت وغريه، صحَّ ما جمعت بل تلتزمه
كتابه: خطبة يف الجوهري قال الحديث. يف البخاري» «صحيح نظري اللغة يف الجوهري»
منزلتها، تعاىل هللا رشَّف التي اللغة هذه من عندي صحَّ ما الكتاب هذا أودعُت «قد
أُغلب لم وتهذيب إليه أُسبق لم ترتيٍب عىل بمعرفتها، منوًطا والدنيا الدين علم وجعل
حروف عدد عىل فصًال وعرشون ثمانية منها باب وكل بابًا، وعرشين ثمانية يف عليه
بالعراق تحصيلها بعد الفصول من جنس األبواب من يُهمل أن إال وترتيبها، املعجم
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ذلك يف آُل ولم بالبادية، ديارهم يف العاربة العرب بها ومشافهتي دراية وإتقانها رواية
مادة. ألف أربعني صحاحه يف الجوهري وجمع ُوسًعا.» ادخرت وال نُصًحا

من فيه وما وسهولته لحسنه عظيمة شهرة واشتُهر الكتاب هذا تداول كثُر وقد
من خلًوا ُطبع ألنه األيام؛ هذه يف له الناس تداول قلَّ لكن والشواهد، والقواعد الفوائد
من وكثري مواده. ولزيادة مضبوًطا لطبعه «القاموس» إىل ومالوا اللغوية، الكلمات ضبط
الرصينة، شواهده وكثرة عباراته لسهولة «القاموس» عىل «الصحاح» يفضلون الفضالء
حدود يف الجوهري وتويف حده. البالغ واالختصار الكالم، يف اإلجمال تكلفه ولعدم

.٣٩٣ سنة وقيل األربعمائة،
يف يذكر أن فالتزم فارس، ابن «الصحاح» صاحب عرص يف «وكان السيوطي: قال
دون منه والصحيح العرب كالم من الواضح ذكرنا قد أوله: يف قال الصحيح، «مجمله»
واملقصود شعر، أو حديث تفسري عىل الدال املشهور اجتباء يف نأل ولم املستنكر، الوحيش
فكان العربية، حروف من ائتُلف عما واإلبانة التقريب آخره إىل أوله من هذا كتابنا يف
أن علم من ألنَّ نسبه؛ صحة يف يُشك ال كتاب من أو سماًعا ذلك من صحَّ ما وذكر كالًما
بمستنكر وتكثريها املؤلفات تطويل من بالتحرُّج حًرى فهو قائل كل مقال عند تعاىل هللا
نعوذ ونحن َكذَب، األحاديث غرائب تتبع من يقال: كان فقد الحكايات، وشنيع األقاويل
واخترصت اإليجاز، فيه وآثرُت االختصار، فيه يُت توخَّ قد آخره: يف وقال ذلك. من باهلل
أشك لم ما ي توخِّ ولوال مشهور، النسب صحيح كتاٍب من أو سماًعا عندي صحَّ ما عىل

ا.ه. مقاًال.» لوجدت العرب كالم من فيه
اإلمام نسقه الذي النسق غري عىل «املجمل» خطبة رأى إنه فارس أحمد قال
فيه أجملت ألني اللغة»؛ «مجمل «وسميته النص: آخر يف وجاء نصها، ذكر ثم السيوطي،
حروف عىل خرَّجته أني وذلك اإليجاز؛ إرادة والتصاريف بالشواهد أكثره ولم الكالم،
الباء، كتاب يف باء أولها كلمة وكل األلف، كتاب يف ألف أولها كلمة كل فجعلت املعجم

.٣٩٨ سنة القزويني فارس ابن وتويف كلها.» الحروف آخر عىل أتيت حتى

سيده البن و«املخصص» «املحكم» كتاب (5)

سنة مجاهد بن عيل دولة يف املولود األندليس ِسيده بابن املعروف عيل الحسن أبو ألَّف
التعرض فيه «وزاد خلدون: ابن قال «العني». كتاب ترتيب نحو عىل «املحكم» كتاب ٣٩٧
الحسني أبي بن محمد َصُه ولخَّ الدواوين، أحسن من فجاء وتصاريفها الكلم الشتقاقات
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كتاب ترتيب إىل ترتيبه وقلب بتونس) الحفصية الدولة ملوك من املستنرص (صاحب
أبوَّة.» وسلييل رحم توءمي فكانا عليها، الرتاجم وبناء الكلم أواخر اعتبار يف «الصحاح»
أو شافهت أقول: «وال العرب»: «لسان كتابه خطبة يف منظور بن الفضل أبو قال
يرتك لم دعاوي فهذه حملت؛ أو العرباء العرب عن نقلت أو رحلت أو شددت أو سمعت
ا عمَّ وبرهنا رويا، ن عمَّ كتابيهما يف عيَّنا فإنهما لقائل، مقاًال ِسيده وابن األزهري فيها
عىل اللغة كتب أمهات من وهما يَا، َفَوفَّ باملقاصد وأتيا فأوعيا جمعا لقد ولعمري حويا،
وِعر ومنهل املهلك، عِرس مطلب منهما كال أن غري للطريق، ثنيات عداهما وما التحقيق،
مريًعا مرًعى لهم وارتاد عنه، وحألهم عذبًا مورًدا للناس رشع واضعه وكأن املسلك،
واملضاعف الثنائي بني الذهن فرق فأَعجم، يُعرب أن وقصد وقدَّم ر أخَّ قد منه، ومنعهم
الناس فأهمل املطلوب، فضاع والخمايس والرباعي واملعتل باللفيف الفكر د وبعَّ واملقلوب،
لذلك وليس منهما؛ تخلو عليهما اإلقبال لعدم البالد وكادت عنهما وانرصفوا أمرهما

والتبويب.» التفصيل وتخليط الرتتيب سوء إال سبب
بحسب األجناس فيه جمع «املخصص» سماه اللغة يف آخر كتابًا سيده ابن وألَّف
إىل املعنى جانب من يذهب ملن نافع وهو به، تعلق وما جنًسا باب لكل وجعل معانيها،
الحاجة من أريتك ما عىل اللغة رأيت «فلما خطبته: يف قال املشهور. عكس اللفظ جانب
فيها أجرد أن أحببت وخواطرنا، نفوسنا عليه وتشتمل نتصوره عما التعبري ملكان إليها
ضياًعا العدم قارب حتى أشالئها من وتنثَّر شعاًعا، أجزائها من تنرشَّ ما يجمع كتابًا
الكلمة مظنة عىل الباحث ألدل مجنًسا «املحكم» ب املوسوم كتابي وضعت ملا إني ثم …
امِلْدَره، الفصيح عىل أجَدى ذلك رأيُت حني بًا مبوَّ أضعه كتابًا به أعدل أن أردت املطلوبة،
أسماء للمسمى كان إذا فإنه امِلْدقع، املجيد والشاعر امِلصْقع، والخطيب امُلَفوَّه، والبليغ
فيما واتسعا شاءا ما منها والشاعر الخطيب تنقى عديدة أوصاف وللموصوف كثرية
كالبساتني املحسوسة الجواهر يف نجده ما مثال عىل قافية، أو سجع من إليه يحتاجان
نََظره حاستا استحسنته ما إىل يده أهوت اإلنسان دخلها فإذا الرياحني، أنواع تجمع

ه.» وَشمِّ
مغربي، بقلم مكتوبة سفًرا، ١٧ ذات ص» «امُلَخصَّ من نسخة الخديوية املكتبة ويف
بدانية سيده ابن وتويف األمريية. بوالق بمطبعة يطبع واآلن وتأخري، وتقديم خروم فيها

.٤٥٨ سنة
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للثعالبي اللغة» «فقه (6)

العربية» ورس اللغة «فقه كتاب ٣٥٠ سنة املولود النيسابوري الثعالبي منصور أبو ألَّف
من منها كل يف جمع فصل، ستمائة يناهز ما الفصول من تتضمن بابًا ثالثني يف
اللفظ جانب إىل املعنى جانب من يذهب ملن مفيد فهو واحد، واٍد من هو ما األلفاظ

.٤٢٥ سنة الثعالبي وتويف سيده، البن «املخصص» ک

للزمخرشي البالغة» «أساس كتاب (7)

عىل البالغة» «أساس كتاب ٤٦٧ سنة املولود الزمخرشي عمر بن محمود القاسم أبو ألَّف
بالباء واملبدوءة باب يف بالهمزة املبدوءة الكلم فجعل املعجم؛ حروف يف املعهود الرتتيب
ما باب كل من الكلم أوساط ترتيب يف وراعى وهكذا، ثالث يف بالتاء واملبدوءة آخر، يف
مناهج إىل أيًضا يرشد بل اللغة إفادة عىل قاًرصا ليس والكتاب أوائلها. ترتيب يف راعاه
«ومن خلدون: ابن قال املجاز. وبيان واألمثال والشواهد السجع من فيه ما لكثرة اإلنشاء
به تجوَّزت ما كل فيه بنيَّ املجاز، يف الزمخرشي كتاب اللغة يف أيًضا املوضوعة الكتب
ولحسن اإلفادة.» رشيف كتاب وهو املدلوالت، من به تجوَّزت وفيما األلفاظ من العرب
نوال عن به أبطأ ربما لكن الكِلم، معاني عىل منه الكشف الطالب عىل يسهل ترتيبه
معانيها ذكر دون الرتاكيب يف الكلمات وضع عىل الغالب يف املؤلف اقتصار املطلوب
يصح ربما فلهذا الجملة؛ من الكلمة معنى واستنباطه املطالع فهم عىل اعتماًدا رصاًحا
باملطبعة مضبوط غري ُطبع قد هذا عن وفضًال مراجعة، ال مطالعة كتاب إنه يقال أن

.٥٣٨ سنة الزمخرشي وتويف .١٢٩٩ سنة الوهبية

األثري ابن نهاية (8)

جزيرة يف املولود األثري بابن املعروف الجزري السعادات أبو الدين مجد اإلمام ألَّف
من فيه جمع واألثر»، الحديث غريب يف «النهاية ب املوسوم كتابه ٥٤٤ سنة عمرو ابن
والحديث، القرآن غريبي يف األصفهاني موىس وأبي الهروي كتابي يف ما الحديث غريب
املعجم حروف عىل والوضع الرتتيب يف الكتابني طريق سلكُت «وقد قال: عليهما، وزاد
سياق عىل منها الثالث بالحرف وإتباعهما كلمة كل من والثاني األول الحرف بالتزام
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الكلمة بنيت قد زائدة حروف أوائلها يف كثرية كلمات الحديث يف وجدت أني إال الحروف،
فرأيت طالبها، عىل األصيل موضعها يلتبس وكان نفسها، من كأنها صارت حتى عليها
عىل ذكره عند ونبَّهُت أصليٍّا يكن لم وإن أولها هو الذي الحرف باب يف أثبتها أن
كتاب من فيه ما وعىل بالحمرة، «هاء» الهروي كتاب من فيه ما عىل وجعلت … زيادته
األثري ابن وتويف عالمة.» غري من مهمًال غريهما من أضفته ما وعىل «سينًا»، موىس أبي

.٦٠٦ سنة باملوصل

للصغاني البحرين» و«مجمع و«التكملة» «العباب» (9)

الهند)، مدن (إحدى الهور يف ٥٧٧ سنة املولود الصغاني» «حسن الِعظام اللغة أئمة من
النهر، وراء ما قرى إحدى صغان، من جاء أسالفه أحد ألن الصغاني؛ له: قيل وإنما
واللباب الزاخر «العباب كتابه ألَّف فيها. وُدفن مكة إىل ونقل بغداد، يف ٦٥٠ سنة وتويف
قيل: ولهذا «بكم»؛ مادة: إىل فيه انتهى بل يكمله، لم أنه مع مجلًدا عرشين يف الفاخر»

وال��ح��ك��م ال��ع��ل��وم ح��از ال��ذي ال��ص��غ��ان��ي إن
ب��ك��م إل��ى ان��ت��ه��ى أن أم��ره ق��ص��ارى ك��ان

اه سمَّ واحد كتاب يف بينهما جمع ثم حجًما، منه أكرب وهي الصحاح»، «تكملة وألَّف
«الصحاح». كرتتيب ذلك يف وترتيبه البحرين»، «مجمع

منظور البن العرب» «لسان كتاب (10)

منظور بن الدين جمال لإلمام العرب» «لسان كتاب هو اللغة يف أُلِّف كتاب أعظم
تغني شهرته كتاب وهو ،٦٩٠ سنة يف املولود مرص، نزيل األفريقي، الخزرجي األنصاري
و«املحكم» و«التهذيب» «الصحاح» ک اللغة كتب من كثريًا مؤلفه فيه جمع البيان، عن
مادة ألف ثمانون فيه كلها، عن نقل لم إن جلِّها عن يغني فهو و«النهاية»، و«الجمهرة»
األدب فنون من يبني بل اللغة إفادة عىل فيه يقترص ال «الصحاح»، مواد ترتيب مرتبة
إليه ويمس الكالم عرض يف يأتي ما واألشعار واألمثال األحاديث ورشح اآلي وتفسري

الحرص. يفوق كثري وهذا البيان،
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بعد ١٣٠٠ سنة األمريية بوالق مطبعة يف جزءًا عرشين يف الكتاب هذا ُطبع وقد
منظور ابن وتويف مكنونًا. ودرٍّا مدفونًا كنًزا كان بل تداوله كثُر ما طبعه ولوال الهجرة،
منظور ابن يكون األول القول وعىل ،٧١١ سنة وتويف ٦٣٠ سنة ُولد إنه وقيل ،٧٧١ سنة
وفاة تكون الثاني وعىل ،٧٢٩ سنة املولود «القاموس» صاحب للفريوزآبادي معاًرصا

هذا. والدة قبل ذاك

للفيومي «املصباح» (11)

عيل بن محمد بن أحمد اإلمام جرى اللغوية، الكلم ترتيب يف «النهاية» كتاب نسق عىل
غريب يف املنري «املصباح ب املسمى كتابه ترتيب يف ٧٧٠ سنة املتوىف الفيومي، املقري
لإلمام الوجيز» «رشح غريب يف جمعه كان مطول له كتاب مخترص وهو الكبري»، الرشح
كثريًا، منها وعدَّ مصنًفا، سبعني نحو من أصله جمع إنه املصباح آخر يف وقال الرافعي،
سنة األمريية بوالق مطبعة يف «املصباح» ُطبع وقد ،٧٣٤ سنة تأليفه من فَرغ وأنه

غريها. يف وُطبع ١٢٨١

للفريوزآبادي «القاموس» (12)

يعقوب بن محمد الدين مجد لإلمام املحيط» «القاموس كتاب املشهور اللغة كتب ومن
أكثر األيدي وتداولته الكتاب هذا اشتُهر وقد ،٧٢٩ سنة بكارزين املولود الفريوزآبادي1
الكلمات أواخر اعتبار من «الصحاح»، ترتيب نسق عىل وترتيبه اآلن، حتى غريه من

قيل: كما للفصول، وأوائلها لألبواب، مجردة

ل��ل��ف��ص��ل وال��ب��دء ل��ل��ب��اب ف��آخ��ره��ا ل��ل��ف��ظ��ٍة ك��ش��ًف��ا ال��ق��ام��وس ف��ي ُرم��َت إذا
ب��األص��ل اع��ت��ب��ارك ول��ك��ن م��زي��ًدا وأخ��ي��ره��ا ب��دئ��ه��ا ف��ي ت��ع��ت��ب��ر وال

بالشواهد، مشفوعة التكلف أثر عليها يظهر ال وأرصح أوسع «الصحاح» عبارة أن إال
ى يَُعمَّ ما وكثريًا الزوائد، مطروحة الشواهد محذوفة موجزة ضيقة «القاموس» وعبارة

وجده. والده منها بفارس قرية وهي فريوزآباد، إىل نسبًة 1
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ومن خطبته: يف قال باصطالحاته، العارف وال ملطالعته امُلمارس غري عىل منها املراد
املؤنث أتبعتها املذكر صيغة ذكرت إذا أني (أ) تقصاره: ترصيع وحسن اختصاره، بديع
بدون املايض أو مطلًقا املصدر ذكرت وإذا (ب) الصيغة. أعيد وال بهاء وهي بقويل:
مثال: عىل فهو تقييد بال آتيه ذكرت وإذا (ج) كتب. مثال عىل فالفعل مانع2 وال اآلتي
يأتي التي األفعال من املشاهري جاوزت إذا زيد:3 أبو قال ما إىل أذهب أني عىل رضب.
وإن العني، بضم يفُعل قلت: شئت إن بالخيار، املستقبل يف فأنت «َفَعَل» عىل ماضيها
اشتُهر ما إال بالفتح فإنها الضبط عن عرَّيتها كلمة وكل (د) بكرسها. يفِعل قلت: شئت
مقتنع غري الكالم برصيح فأقيده ذلك سوى وما البنَْي، من للنزاع رافًعا اشتهاًرا بخالفه
والجمع وقرية، وبلد موضع قويل عن م ج ة د ع بكتابة مكتفيًا (ه) الِقالم. بتوشيح

ا.ه. مرصوف. عنه هللا شاء إن غث وكلُّ فتلخص، ومعروف
وينقص ألف، بعرشين «الصحاح» عن يزيد فهو مادة، ألف ٦٠ «القاموس» ويف
«القاموس» نسخ يف حمراء تُكتب كانت «الصحاح» عن املزيدة واملواد بمثلها، اللسان عن

فوقها. خطوط بوضع ميَّزوها ُطبع فلما باأليدي، املكتوبة
اللغات وكثرة املواد لزيادة «الصحاح»؛ عىل «القاموس» يُفضل من الناس ومن
«القاموس» مدح وقد األوهام. من «الصحاح» يف وملا اإليجاز مع لأللفاظ املعاني وتكثري

:٨١٥ سنة بمكة املتوىف العليف ابن قال واحد، غري
ال��ق��ام��وس��ا ع��ل��م��ه أب��ح��ر ب��ع��ض م��ن أي��ام��ه ف��ي ال��دي��ن م��ج��د م��دَّ م��ن��ذ
م��وس��ى أل��ق��ى ح��ي��ن ال��م��دائ��ن س��ح��ر ك��أن��ه��ا ال��ج��وه��ري ص��ح��اح ذه��ب��ت

آخر: وقال
م��وازي ي��وازي��ه ال وف��خ��ر م��ج��د ال��ق��ام��وس ف��ي ال��دي��ن ل��م��ج��د
ب��ال��م��ج��از ال��ح��ق��ي��ق��ة خ��ل��ط وإن ش��ك ب��غ��ي��ر ال��ص��ح��اح م��ن أص��ح

يحن، كحن مضاعًفا الزًما كان أو كرمى، ياءً المه أو كباع، ياءً عينه أو كوعد، واًوا الفعل فاء كانت بأن 2
غالبًا. مكسوًرا املضارع فيكون

إىل نفسه دعته ثم كأبيه، صبيان معلَّم بها ونشأ بلخ، قرى من بقرية ولد البلخي، سهل بن أحمد هو 3

باإللحاد، ُرمَي حتى الفلسفة يف وتعمق وحكمائها، علمائها من والحكمة العلوم فاقتبس العراق دخول
.٣٢٢ سنة املنون يد واختطفته
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قال: اليمني، القادر عبد كالشيخ «القاموس»؛ عىل «الصحاح» يفضل من ومنهم
لثالثة «القاموس» ب الناس واكتفى وشهرته، «الصحاح» رتبة نقصت قد زماننا «يف
الغلط كثري أنه توهموا حتى اللغة يف الكتب أصح «الصحاح» أن جهلهم األول: أمور:
تعاىل، هللا كتاب إال منه يخلو ال ذلك أن يعلموا ولم يسريًا، تصحيًفا فيه أن سمعوا ملا
صار حتى «القاموس» بعيوب لجهلهم الثاني: باللغة، مشتغل كل يعرفه أن يمكن وأنه
أن املجد ادعى وما «الصحاح»، بمحاسن جهلهم الثالث: قطعيٍّا، فيه ما جميع عندهم
األئمة؛ عليه نصَّ كما يسرية «الصحاح» وأوهام مجردة، دعوى فهو فيه َوِهَم الجوهري
أننا عىل عرصنا. أهل عليه أكبَّ وإن «القاموس»، بخالف اللغة أئمة عليه اعتمد ولذلك
أبان وقد صحيًحا، فوجدناه فيه َوِهَم الجوهري أن وغريه املجد ادَّعى مما كثريًا تتبعنا
األول القول أصحاب عىل َردَّ وقد ا.ه. القاموس».» «رشح يف الطيب ابن شيخنا ذلك

بقوله: النابليس الغني عبد الشيخ

ال��م��ف��ت��ري ف��ه��و ال��ق��ام��وس أت��ى ل��م��ا ال��ج��وه��ري ص��ح��اح بَ��ُط��َل��ْت ق��ال: م��ن
ب��ال��ج��وه��ري ف��خ��ره ف��م��ع��ظ��م ي��ف��َخ��ر إن ال��ب��ح��ر وه��و ال��ق��ام��وس اس��م��ه ق��ل��ت:

والرشوح الحوايش من كثري كتب وقد ،٨١٧ سنة بزبيد اليمن يف الفريوزآبادي وتويف
السيد ورشح ،١١١٠ سنة بفاس املولود الطيب ابن حاشية ذلك فمن «القاموس»؛ عىل
الطيب، ابن تلميذ وكان سنة، ستني عن ١٢٠٥ سنة بها املتوىف مرص نزيل مرتىض محمد
وقد ضخام، أجزاء عرشة يف ١٣٠٦ سنة الخريية املطبعة يف حديثًا الرشح هذا ُطبع وقد
١٣٠١ سنة كانت طبعة وآخر األمريية، بوالق مطبعة يف مرات ثالث «القاموس» ُطبع

الهجرة. بعد

الصحاح» «مختار (13)

الصحاح» «مختار مخترصه وسمى الرازي، بكر أبي بن محمد اإلمام «الصحاح» اخترص
.٧٦٠ سنة تأليفه من فرغ متداول، مشهور وهو

اللغة» علوم يف «املزهر (14)

،٩١١ سنة واملتوىف ٨٤٩ سنة املولود السيوطي الدين جالل ألَّفه الفائدة جليل كتاب
يف وذلك وتبويبه، تنويعه واخرتعت ترتيبه ابتكرت رشيف علم «هذا خطبته: يف قال
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التقاسيم يف الحديث علوم به حاكيت وسماعها، أدائها ورشوط وأنواعها اللغة علوم
يلم تقدم ممن كثري كان وقد اإلبداع، حسنة وغرائب بعجائب فيه وأتيت واألنواع،
إليه يسبق لم املجموع هذا أن غري املسالك، ببيان تمهيدها يف ويعتني ذلك، من بأشياء
جاء وقد اللغة».» علوم يف «املزهر ب سميته وقد طارق، قبيل سبيله طرق وال سابق
من منها عرش وثالثة اإلسناد، حيث من اللغة إىل راجعة منها ثمانية نوًعا، بخمسني
لطائفها، حيث من منها وخمسة املعنى، حيث من أيًضا عرش وثالثة األلفاظ، حيث
سنة بوالق بمطبعة الكتاب هذا ُطبع وقد ورواتها، اللغة رجال إىل راجعة منها والباقية

.١٢٨٢

املحيط» و«قطر املحيط» «محيط (15)

واملتوىف امليالد، بعد ١٨١٩ سنة املولود اللبناني البستاني بطرس املعلم ألفهما كتابان
وعىل الفريوزآبادي»، «محيط عىل يحتوي إنه املحيط» «محيط أول يف قال ،١٨٨٣ سنة
إىل نسبته ألن بذلك؛ سماه إنه املحيط» «قطر أول يف وقال عليها. عثر كثرية زيادات
تأليف من وفرغ محيطها. إىل دائرة ُقطر كنسبته تكون أن من تقرب املحيط» «محيط
اللغوية املواد ترتيب يف وهما ،١٢٨٦ سنة الثاني ومن الهجرة، بعد ١٢٦١ سنة األول

الخديوية. املكتبة يف نسختان ومنهما بريوت، يف ُطبعا وقد «املصباح»، ک

الليال» و«رس «الجاسوس» (16)

وقد «القاموس»، تخطئة يف األول «الجوائب»، صاحب فارس، أفندي أحمد ألفهما كتابان
١٢٨٤ سنة طبعه تم وقد واإلبدال، القلب يف والثاني ،١٢٩٩ سنة الُقسطنطينية يف ُطبع

.١٣٠٥ سنة فارس أحمد وتويف العلية، باآلستانة

والشوارد» العربية ُفَصح يف املوارد «أقرب (17)

العرص، هذا نُبَهاء من اللبناني، الرشتوني أفندي سعيد الفاضل ألَّفه نفيس كتاب
الرتتيب يف وطريقته ضخمني، سفرين يف امليالد بعد ١٨٨٩ سنة بريوت يف ُطبع وقد

«املصباح». ک
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العرب» لغة فصيح يف الذهب «قالئد (18)

ومشخص الفصحاء، ألسنة عىل الدوران كثري هو ما األلفاظ من فيه َجمعُت كتاب
مثال أو بشاهد هذا ويشفع معناه، اللفظ يتبع البلغاء، أفئدة عىل املتواردة للمعاني
الثمام: فوق من يعز ما الطالب وينال الكالم، مرامي بذلك فتستبني مرماه؛ إىل يهدي

ب��ال��م��ج��از األص��ل��ي وي��ردف اإلي��ج��از م��ع األق��ص��ى يُ��َق��رِّب

يف اإلبداع مدارج إىل وتوفق والتأليف، اإلنشاء مناهج عىل توقف وأمثلته شواهده
مرتبة واملواد والفرعية، األصلية معانيها حسب اللغوية املادة كلمات يرتب التصنيف،
الرشف. منه ويُستعذب الكشف، معه يُستسهل مألوف جميل وجه عىل الحروف ترتيب
خمسة نحو يشمل السفر وهذا ،١٣١١ سنة بوالق مطبعة يف األول السفر منه ُطبع وقد
حديثًا، و١٥٠ آية، و٥٠٠ شعر، بيت ٥٠٠ نحو الشواهد من ولها لغوية كلمة آالف
مقامة «جلل» مادة ويف الحكم، وجوامع الكلم نوابغ من ذلك وغري سائر، مثل و١٠٠

بديعة. أدبية
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الخط أو الكتابة تاريخ يف





األول الفصل

تعريفالكتابة يف

تعاىل قال هاء، بدون الكتاب ومثلها هجائه، بحروف اللفظ تصوير الخط: أو الكتابة
املكتوب عىل منهما كل يُطلق وقد َواْلِحْكَمَة﴾، اْلِكتَاَب َعلَّْمتَُك ﴿َوإِذْ السالم: عليه لعيىس
هذا وعىل املبسوط، يف والبساط املحيك، يف كالحياكة املفعول؛ اسم عىل املصدر إطالق من
األلفاظ داللة املقصود املعاني عىل الدالة املخصوصة القلم نقوش بأنها: الكتابة تَُعرَّف
ففي الذهن، إىل التبليغ طريقة يف إالَّ بينهما اختالف وال سيَّان، واللغة فهي عليها،
املكتوب البرص ينظر الكتابة ويف الذهن، إىل فيصل السمع إىل الصوت الهواء ينقل اللغة
القريض، وتقابل النثر ترادف وبهذا اإلنشاء، صناعة عىل الكتابة تُطلق وقد إليه، وينقله

الشاعر: قال

ب��ص��ائ��ب ال��س��ه��ام راش م��ن ك��ل وال ب��ك��ات��ٍب ال��ي��راع الق م��ن ك��ل وم��ا





الثاني الفصل

العريب اخلط تاريخ يف

الحمرييني اليمن أهل أن مجموعها من يؤخذ والذي العربي، الخط أوليَّة يف األقوال كثرت
العامة يمنعون وكانوا منفصلة، حروف ذا كان باملسند املسمى وخطهم يكتبون، كانوا
وال نقط بدون وانفصال اتصال ذا خطٍّا طيئ عرب استنبط خطهم ومن تعلمه. من
ويف قريش. عرب تعلمه هؤالء ومن العراق، أهل عنهم فأخذه بالجزم، سموه إعجام
عن عباد بن محمد عن سعيد بن السكن أخربني «أماليه»: يف دريد ابن قال «املزهر»:
مرة، بن مرامر — الجزم وهو — هذا بخطنا كتب من أول قال: عوانة عن الكلبي ابن
أكيدر أخو امللك عبد بن برش فتعلمه األنبار، أهل علَّموه ثم الطائيان، سدرة بن وأسلم
حرب بنت الصهباء فتزوج مكة إىل وخرج الجندل، دومة صاحب الكندي، امللك عبد بن
من بمكة يكتب من كثر فلذلك مكة؛ أهل من جماعة فعلم سفيان، أبي أخت أمية بن

بذلك: قريش عىل يَُمنُّ كندة من الجندل دومة أهل من رجل فقال قريش،

أزه��را ال��ن��ق��ي��ب��ة م��ي��م��ون ك��ان ف��ق��د ع��ل��ي��ك��م��و ب��ش��ر ن��ع��م��اء ت��ج��ح��دوا ال
م��ب��ع��ث��را ش��ت��ى ك��ان ق��د م��ا ال��م��ال م��ن ح��ف��ظ��ت��م��و ح��ت��ى ال��ج��زم ب��خ��ط أت��اك��م
م��ن��ف��را م��ن��ه ك��ان م��ا وط��ام��ن��ت��م��و م��ه��م��ًال ب��ال��م��ال ك��ان م��ا وأت��ق��ن��ت��م��و
وق��ي��ص��را ك��س��رى ك��تَّ��اب وض��اه��ي��ت��م��و وب��دأة ع��وًدا األق��الم ف��أج��ري��ت��م
ِح��ْم��يَ��را أق��ي��ال ال��ص��ح��ف ف��ي زب��رت وم��ا ِح��ْم��يَ��ًرا ال��ح��ي م��س��ن��د ع��ن وأغ��ن��ي��ت��م��و

وطلحة وعيل وعثمان عمر الصحابة: علية من بالكتابة اإلسالم يف اشتُهر وممن
سفيان. أبي بن ويزيد ثابت بن وزيد كعب بن وأُبي عبيدة وأبو
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التي األمية العرب عن تنفي ال للكتابة قريش من رشذمة ومعرفة «املطالع»: ويف
وانترشت ِمنُْهْم﴾. َرُسوًال يِّنَي اْألُمِّ ِيف بََعَث الَِّذي ﴿ُهَو تعاىل: قوله يف بها هللا وصفهم
من رجًال سبعني األنصار أرست ملا أنه وذلك سنة، بنحو الهجرة بعد املدينة يف الكتابة
من فداءً األرسى من منهم واحد كل عىل جعلوا بدر غزوة يف وغريهم قريش صناديد
املدينة، صبيان من لعرشة الكتابة يُعلِّم أن باملال االفتداء عن عجز من كل وعىل املال،
ناحية كل يف تنترش وصارت الكتابة فيها كثرت فبذلك تعليمهم، بعد إال يطلقونه فال
— السالم عليه — ُكتَّابه عدد بلغ وقد وبعده. — السالم عليه — حياته يف اإلسالم فتحها
ملسو هيلع هللا ىلص كونه يف واختُلف سفيان، أبي بن ومعاوية ثابت بن زيد منهم: كاتبًا، وأربعني ثالثة
َرًة﴾، ُمَطهَّ ُصُحًفا يَتْلُو ِهللا ِمَن ﴿َرُسوٌل تعاىل: بقوله استدل بذلك قال فمن ويكتب، يقرأ
ليكتب الكتاب أخذ الحديبية غزوة يف — والسالم الصالة عليه — أنه البخاري وبحديث
َوَال ِكتَاٍب ِمْن َقبِْلِه ِمْن تَتْلُو ُكنَْت ﴿َوَما تعاىل: بقوله استدل يٌّ أُمِّ بأنه قال ومن فكتب.
أخذ وقد نحسب.» وال نكتب ال يٌَّة أُمِّ ة أمَّ «نحن البخاري: وبحديث ِبيَِمينَِك﴾، تَُخطُُّه
فجمعهم أمريهم عند وطلبوه عرصه علماء عليه فقام الحديث بظاهر األندليس الوليد أبو
َقبِْلِه ِمْن تَتْلُو ُكنَْت ﴿َوَما وهي: الكريمة، اآلية نص خالف قد بأنه عليه واحتجوا وإياه،
ورود قبل بما مقيد النفي هذا بأن عليهم فاستظهر ِبيَِمينَِك﴾، تَُخطُُّه َوَال ِكتَاٍب ِمْن
الكتابة يعرف أن مانع فال معجزاته بذلك وتقررت أُميَّتُُه تحققت أن بعد وأما القرآن،
الهروي، ذر أبو شيخه ذلك عىل ووافقه له، أخرى معجزة ذلك ويكون معلم، غري من
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مات ما أنه ورد بما محتجني إفريقية علماء من وجماعة والنيسابوري،
يقرأ كان قال: أنه — عنه هللا ريض — الصادق جعفر عن ُروي وقد وقرأ. كتب حتى

بترصف. ا.ه. يكتب. ال كان وإن الكتب من
إنشاء بعد الكويف بالخط وُسمي الجزم، بخط العثمانية املصاحف ُكتبت وقد
األمة لحضارة تبًعا الحسن درجات يف ترقية مع أميَّة بني عهد يف واستُعمل الكوفة،
خلكان ابن ذكر اإلسالم، صدر يف حدث بالنقط املتشابهة الحروف وتمييز اإلسالمية،
مصحف يف يقرءون غربوا الناس «إن قال: العسكري أحمد أبا أن الحجاج ترجمة يف
مروان، بن امللك عبد أيام إىل سنة وأربعني نيًفا — عنه هللا ريض — عفان بن عثمان
أن فسألهم ُكتَّابه، إىل يوسف بن الحجاج ففزع بالعراق، وانترش التصحيف كثر ثم
فوضع بذلك، قام عاصم بن نرص إن فيقال املتشابهة، الحروف لهذه عالمات يضعوا
فكان منقوًطا، إال يكتبون ال بذلك الناس فغرب أماكنها بني وخالف وأزواًجا، أفراًدا النقط
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باإلعجام.» النقط يتبعون فكانوا اإلعجام، فأحدثوا التصحيف، يقع النقط استعمال مع
الحجاج، زمن يف ُوضع وأنه النقط، غري وأنه الشكل هو اإلعجام أن هذا من ويظهر
النقط فإن الدؤيل» األسود «أبو املصحف نقط من أول أن من روي ما ينايف ال وهذا
املعزوَّة الروايات من يؤخذ كما إال، ليس اإلعراب عالمات عن عبارة كان وضعه الذي
من املصاحف نقط فيمن الرواة «اختلف «املقنع»: كتاب يف املقري عيل أبو قال إليه،
النحو يف كتابًا يعمل أن أراد وأنه األسود، أبا كان بذلك املبتدي أن فروينا التابعني،
فأحرض أوًال، القرآن بإعراب أبتدئ أن أرى فقال: كالمهم من فسد ما به الناس يُقوِّم
إذا املصحف: يمسك للذي وقال املداد، لون يخالف صبًغا وأحرض املصحف، يمسك من
الحرف، تحت النقطة فاجعل كرستهما وإذا الحرف، فوق نقطة فاجعل شفتيَّ فتحت
الحركات هذه من شيئًا أتبعت فإذا الحرف، جانب إىل النقطة فاجعل ضممتهما وإذا
سبب «املحكم» يف وذكر املصحف.» آخر عىل أتى حتى ذلك ففعل نقطتني، فاجعل ُغنَّة
ُه فردَّ يلحن، وجده عليه قدم فلما ابنه، هللا عبد يطلب زياد إىل كتب معاوية أن ذلك؛
أن منه وطلب األسود أبي إىل زياد فبعث ذلك، عىل فيه يلومه كتابًا إليه وكتب زياد إىل
األسود أبو ذلك فأبى تعاىل، هللا كالم به ويعرفون كالمهم به الناس يصلح شيئًا يضع
القرآن من شيئًا فاقرأ بك مرَّ فإذا األسود أبي طريق يف اقعد له: وقال رجًال زياد ه فوجَّ
ِكنَي اْلُمْرشِ ِمَن بَِريءٌ هللاَ «أَنَّ وقال: صوته الرجل رفع األسود أبو مرَّ فلما اللحن، د وتعمَّ
ثم رسوله! من يتربأ أن هللا وجه عزَّ وقال: األسود أبو ذلك فاستعظم بالجر، َوَرُسولُِه»
القرآن، بإعراب أبدأ أن ورأيت سألت ما إىل أجبتك قد له: وقال زياد إىل فوره من رجع
حتى يختار يزل لم ثم عرشة، منهم فاختار زياد فأحرضهم رجًال. ثالثني إيلَّ فابعث
وساق … املداد لون يخالف وصبًغا املصحف خذ فقال: القيس، عبد من رجًال اختار

املتقدم. الحديث
لألوائل وشكًال املتشابهة، الحروف لتمييز نقًطا فكان الحجاج زمن يف ُوضع ما وأما
إن ويقال: الحديث، الشكل طريقة إىل األسود أبي نقط طريقة وخولفت واألواسط،
والصلة، والقطعة واملدة كالشدَّة اإلعجام، عالمات بقيَّة م تمَّ الذي هو أحمد بن الخليل
تحته، ياءً والكرسة الحرف، فوق صغرية واًوا الضمة فجعل العالمات جميع يف وهذَّب
هذه كل ى وسمَّ صاد، رأس والصلة شني، رأس والشدة فوقه، مسطحة ألًفا والفتحة
عن يقيدها الكلمة شكل فكأن به، تقيد الذي الدابة شكال من أخذًا «بالشكل» العالمات
كتابًا صنَّف من أول هو الخليل إن خلكان: ابن قال اإلبهام. عنها ويزيل فيها االختالف
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ُعْجَمتَه أزلت إذا أعجمته ِمن باإلعجام، يسميان والشكل فالنقط تقدم ما ومع الشكل، يف
اإلعجام يخصص وقد املعجم. بحروف العربية الهجاء حروف تُسمى ولهذا وبيَّنته؛
معجمة خاء فيقال: مهمل آخر حرف الخطيَّة صورته يف شاركه إذا املنقوط بالحرف
الباء لكن والعني، والغني والسني والشني والراء والزاي والدال الذال ومثلهما مهملة وحاء
الظاء وكذا واملثلثة، والتحتيَّة الفوقيَّة واملثناة باملوحدة بل باإلعجام، توصف ال وأمثالها

الساقطة. والضاد املشالة، فيها: يقال
ورسومه أشكاله وتنوعت اإلسالم، افتتحها التي األمصار إىل الكويف الخط وانتقل
الخط منه وتولَّد الشمالية، إفريقية بالد إىل األمويني من فانتقل أسماؤه؛ واختلفت
بحسن ُوصف من وأول ومراكش، وطرابلس وتونس الجزائر يف لآلن املستعمل املغربي
واألخبار واألشعار املصاحف يكتب وكان الهياج»، بن «خالد اإلسالم صدر يف الخط
أول ويف الهجرة، من ٨٦ سنة الخالفة املتويلِّ أميَّة بني خلفاء سادس امللك عبد بن للوليد
خالفة يف حماد» بن «إسحاق بعده وجاء الكاتب، «الضحاك» ظهر العباس بني خالفة
منها املوزونة، الخطوط من مختلفة أنواًعا تالمذة عدة عليه كتب وقد واملهدي، املنصور
العهود، وقلم الديباج، وقلم السجالت، وقلم الجليل، وقلم الكبري، الطومار بقلم يعرف ما
«الضحاك»، الشام: أهل من رجلني إىل انتهت الخط جودة إن ويقال: القصص. وقلم
وأقول: منه، قريب أو الطومار وكأنه قيل: الجليل، يخطان وكانا اد» حمَّ بن و«إسحاق

اآلن. بالجيل يُعرف ما لعله
الكويف». و«املهدي البرصي»، «خشنام الرشيد: عهد يف املصاحف كتَّاب ومن

وأخوه السجزي» «إبراهيم وظهر خطوطهم، بتجويد الكتَّاب أخذ املأمون عهد ويف
قلم وظهر أنواًعا، وجعله وقوانينه الخط رسوم عىل تكلم الذي و«األحول» يوسف،
الرياستني ذي إىل نسبة الريايس والقلم النسخ، وقلم النصف، وقلم الثلث، وقلم الثلثني،
قلم إن ويقال: الحلية، غبار وقلم السلطانية، الكتب به تُحرر وكانت سهل»، بن «الفضل
فهما مستقيمة كلها حروفه فإن الطومار قلم بخالف مستديرة، كلها حروفه الحلية غبار
الحروف ثلثي استقامة حسب عىل والثلث والنصف الثلثني خطوط وبينهما حاشيتان
وكان وأوالده، املقتدر معلِّم التميمي» إبراهيم الحسني «أبو كان ثم ثلثها. أو نصفها أو
الكويف الخط واستمر قيل: الوامق». «تحفة اها سمَّ الخط يف رسالة وله زمانه، أهل أَْكتََب
فحوَّال هللا، عبد وأخوه مقلة» «ابن الوزير بغداد يف ظهر أن إىل هجرية قرون ثالثة نحو
كتابة يف اآلن إىل املستعملة النسخ طريقة إىل الثالث القرن أواخر يف الكوفية الكتابة

70



العربي الخط تاريخ يف

سبق، مما يؤخذ كما مقلة ابن قبل ابتدأ التحويل أن الظاهر لكن واملصاحف. الكتب
بديًعا. فظهر الخط وجه عن الكوفية غبار إزالة أتمَّ الذي هو لكونه ذلك إليه نُسب وإنما
تولَّد العجم بالد ويف التوقيع، خط تولَّد والنسخ الثلث ومن .٣٢٨ سنة مقلة ابن وتويف
البواب» «ابن مقلة ابن بعد وجاء لآلن. بها مستعمل وهو بالفاريس ويُعرف التعليق خط
مقلة ابن كان وإن قاربه وال مثله كتب من املتقدمني يف يوجد وال قيل: ،٤١٣ سنة املتوىف
فضيلة بذلك وله الصورة، هذه يف وأبرزها الكوفيني خط من الطريقة هذه نقل من أول
وكساها حها ونقَّ طريقته هذَّب البواب ابن لكن الحسن، نهاية يف أيًضا وخطه السبق،
السلطان إىل نسبة بامللكي ب امللقَّ املوصيل» ياقوت الدر «أبو ظهر ثم وبهجة. حالوة
وكان للجوهري»، «الصحاح بنسخ مولًعا كان قيل: سلجوق»، بن الفتح أبي «ملكشاه
املستعصمي» الرومي ياقوت املجد «أبو ثم .٦١٨ سنة تويف دينار، بمائة منه النسخة يبيع
رتبته. مداناة عن بالعجز واعرتفوا اآلفاق، يف ذكره سار الذي وهو ،٦٩٨ سنة املتوىف

الدولة ظهرت أن إىل مرص إىل والكتابة العلوم تقدم انتقل بغداد سقوط وبعد
والكمال، الحسن درجات أقىص إىل الخطوط فيها فارتقت بالقسطنطينية، العثمانية
والرقاع واملحقق والريحان والتعليق والنسخ الثلث الخطوط: من عندهم واشتهر
عثمان، والحافظ الشيخ، بابن املعروف هللا حمد املتأخرين كتَّابهم أشهر ومن والديواني.
أشهر ومن بشكرزاده. املعروف محمد الحاج والسيد الدين، بجالل املعروف ومحمود
قبلهما واشتُهر جعفر، أفندي ومحمد مؤنس، أفندي محمد املعارصين: مرص كتَّاب
والعجم. العليَّة الدولة حوارض يف وتقدمه الخط ُحسن نرى واآلن زهدي. بك هللا عبد
عليها االطالع من يؤخذ وحديثة قديمة القرآنية املصاحف من كثري الخديوية املكتبة ويف
الزمان يد أن إال غزال، رق عىل الكويف بالخط مكتوب مصحف منها يه؛ وتَرقِّ الخط سري
عمرو جامع من املصحف هذا واستُحِرض اآلخر، البعض وأبْلت صفحاته بعض أضاعت
يوم يديه بني كان الذي وأنه ان عفَّ بن عثمان سيدنا مصحف إنه ويقال: العاص، بن
عمرو، جامع يف وجعله الخازن بكر أبو فأخذه املقتدر، خزائن من استُخرج وأنه الدار،
مصحف نصف ومنها الخليفة. عهد يف مرص إىل أُرسل الذي املصحف يكون أن ويُحتمل
املولود الصادق جعفر اإلمام بخط إنه يقال غزال، رق عىل الكويف بالخط مكتوب
إعجام. وال نقط بهما ليس قبله وما وهذا الهجرة. من ١٤٨ سنة واملتوىف ،٨٠ سنة
جزء ومنها الذهب. أبي بك محمد األمري وقف من مغربي بخط مكتوب مصحف ومنها
ذو وهو ،٣٠٨ سنة شهور يف مقلة» «ابن بخط إنه يقال نسخ بقلم الِحْجر سورة أول
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سنة كتابته من فرغ املستعصمي ياقوت بقلم مصحف ومنها بالذهب. وُمحىل جداول
سنة الصائغ» بن الرحمن «عبد كتابته من فرغ الريحاني بالقلم مصحف ومنها .٦٩٠
ومنها .٨١٥ سنة املتوىف برقوق السلطان ابن فرج السلطان وقف املصحف وهذا ،٨١٤
بقلم مصحف ومنها الهجري. عرش الحادي القرن يف املتوىف هللا» «حمد بقلم مصحف
الشمسية رة باملصوِّ مأخوذ مطبوع وآخر ،١٠٨٣ سنة كتابته من فرغ عثمان» «الحافظ
الحافظ مصاحف أخذت وقد ،١٠٩٤ سنة كتابته من فرغ مصحف من (الفوتوغرافية)
مجموعات أيًضا الخديوية املكتبة ويف زائدة. رغبات فيها وللناس فائقة شهرة عثمان
ومأخوذة مطبوعة خطوط مجموعات منها الُكتَّاب، مشاهري من كثريين بأقالم خطوط
املطبوعة ومجموعاته ،١١٠٩ سنة بعضها كتب الدين، جالل محمود خط من رة باملصوِّ

املرصية. املدارس يف الخطوط لتعليم أساليب اآلن تتخذ
نسخ يف النفيسة أعمارهم يُفنون كانوا السالف العرص يف النساخني أن ريب وال
كتبهم كانت ولذا النَّسخ؛ يف يُكابدونها كانوا التي املشاق عن فضًال الكتب، من القليل
وجعلت البعيد، وقربت الصعوبات هذه كل نسخت فاملطابع اآلن وأما ا، جدٍّ القيمة غالية
يُسمى جرماني رجل الطباعة فن اخرتع والذي والفقري. للغني الحصول سهلة الكتب
كتابنا من الثاني الجزء (راجع امليالدي عرش الخامس القرن يف غوتمربج» «يوحنا

األشياء»). «دروس
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احلروفونقطها يف

كلمن حطي هوز «أبجد ترتيب ترتيبني: ُمرتبة السلف عن أُِثرت العربي الخط حروف
ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب «أ وترتيب ضظغ»، ثخذ قرشت سعفص
وعىل حرًفا، ٢٨ عددها نرى األول الرتتيب وعىل ي»، ال و ه ن م ل ك ق ف غ ع ظ
تقبل التي الهمزة وهي اليابسة األلف عن عبارة حرف أول فيه فإن حرًفا، ٢٩ الثاني
عىل معتمدة بها فجاء حدتها، عىل بها النطق يمكن ال التي اللينة األلف وأما الحركات،
األول، الرتتيب بخالف والياء الواو العلة حريف بني طها وسَّ أنه ذلك ويحقق «ال»، يف الالم
األغلب يف تراه الثاني الرتتيب يف تأملت وإذا الحروف. أول يف األلف قسمي أدرج فإنه
بخالف بعض بجانب بعضها النطق أو الخطيَّة الصورة يف املتقاربة الحروف جمع
إىل األلف من فيجعلون ل؛ الجمَّ بحساب يسمونه ما عليه يبنون لكنهم األول، الرتتيب
ويحسبون للمئات، الظاء إىل القاف ومن للعرشات، الطاء إىل الياء ومن لآلحاد، الطاء
املخارج، مبدأ وهو الحلق أقىص من ألنها قيل: باأللف؛ مبدوء الرتتيبني وكال بألف. الغني

قوله: يف زياد بن يحيى ذلك إىل أشار كما الستقامته وقيل:

ت��ق��دَّم��ا ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى اس��ت��ق��ام ل��م��ا ح��روف��ه��ا ب��ع��ض وه��و ال��ك��ت��اب��ة أل��ف

عن ُحِكي اآلخر، الرتتيب عىل سابق «أبجد» ترتيب عىل الهجاء تعليم أن ويظهر
فقال: القرآن؟ من شيئًا تقرأ أن تُحسن هل له: فقال أعرابيٍّا لقي أنه الخطاب بن عمر
ثم فرضبه قال: األم؟ فكيف البنات أحسن ما وهللا فقال: القرآن! أُمَّ فاقرأ قال: نعم.

يقول: أنشأ ثم فهرب حينًا، فيه فمكث الكتَّاب، إىل أسلمه

م��ت��ت��اب��ع��ات أس��ط��ر ث��الث��ة ف��ع��ل��م��ون��ي م��ه��اج��ري��ن أت��ي��ت
��الت م��ف��صَّ ال��ُق��ران وآي��ات ص��ح��ي��ح رقٍّ ف��ي ال��ل��ه ك��ت��اب
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وق��ري��ش��ي��ات س��ع��ف��ًص��ا ت��ع��ل��م وق��ال��وا ج��اد أب��ا ل��ي وخ��ط��وا
ال��ب��ن��ات م��ن ال��ب��ن��ي��ن خ��ط وم��ا ��ي وال��ت��ه��جِّ وال��ك��ت��اب��ة أن��ا وم��ا

ترتيب عىل جرى أنه فالظاهر أبجد عىل الحروف ترتيب «أما فارس: أحمد وقال
الثاء ألن ضظغ؛ ثخذ عليها زادوا ثم «تاو»، فيها وهي التاء حرف إىل الرسيانية اللغة
والدال والكاف الثاء عن تتميز وإنما مخصوص، شكل فيها لها ليس والذال والخاء
عن تتميَّز والغني نطًقا، وال رسًما ال فيها لهما وجود ال والظاء الضاد وحرفا بالنقط،
األبجدية؛ ترتيب يف يخالفوننا واملغاربة ا.ه. جوفها.» يف بنقطة ذكرها تقدم التي الجيم
حساب يخالف ولهذا ظغش؛ ثخذ قرست صعفض كلمن حطي هوز أبجد عندهم فهي
الرتتيب يف أيًضا ويخالفوننا الرتتيبني. مقارنة من تُعلم أحرف ستة يف عندنا ما لهم ُجمَّ
ض ص ن م ل ك ظ ط ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب «أ هكذا: عندهم فهو الثاني
فوق، من واحدة والقاف أسفل، من الفاء ويُنقطون ي»، ال و ه ش س ق ف غ ع
العربية بالحروف لغتهم يكتبون والفرس الظاء. نحو النطق يف بالضاد كالرتك ويميلون
والفاء العربية الباء بني بها يُنطق نقاط بثالث باءً (١) أحرف: أربعة يزيدونها أنهم إال
يف كما والتاء الشني بني بها يُنطق نقط بثالث وجيًما (٢) ا. جدٍّ بمعنى «پك» يف كما
كما العربيتني والجيم الزاي بني بها يُنطق نقط بثالث وزايًا (٣) كثري. بمعنى «چوق»
بمعنى «گرد» يف كما املرصية كالجيم بها يُنطق وكاًفا (٤) برشى. بمعنى «مژدة» يف
السالفة األربعة هذه زادوها لكنهم العربية بالحروف لغتهم يكتبون الرتك وكذا شجاع.

ألف. رئيس بمعنى «بيكبايش» يف كما كالنون بها يُنطق كاف وهو خامًسا، وحرًفا

العربي بالخط العربية غري األلفاظ كتابة (1)

فأبدلوا إليه؛ الحروف أقرب إىل ردُّوه األحرف هذه من حرف لهم عرض إذا العربية وُكتَّاب
وجلنار. نرجس وكتبوا بالجيم التعريب عند و«كلنار» «نركس» يف الفارسية الكاف
قال «بالوظة». يقولون: مرص وعامة فالوذ، وكتبوا بالفاء الفارسية «پالوزة» باء وأبدلوا
يقول: دريد ابن سمعت قال: الصباحي أحمد بن عيل حدثني اللغة»: «فقه يف فارس ابن
أقرب إىل التكلم عند حولوها إليها اضطروا فإذا رضورة، إال بها العرب تتكلم ال حروف
قالوا: اضطروا إذا پور، مثل: والفاء الباء بني الذي كالحرف مخارجها، من الحروف
العربي يحتاج فلذا العرب؛ كالم من ليس پور ألن صحيح؛ وهذا فارس: ابن قال فور.

فاءً. ه يصريِّ أن إياه تعريبه عند
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أهلها عند يكتب ما األحرف هذه كتابة يف يتبع أن املتأخرين بعض واستحسن
االستحسان وهذا األصيل، كنطقها بها يُلفظ وأن دخيلة، أنها عىل تنبيًها نقطها؛ بتعداد
كيفيات هي النطق يف الحروف أن (اعلم) وهو: مقدمته، يف خلدون ابن رآه مما له أتى
اللسان وأطراف اللهاة بقرع الصوت تقطيع من تعرض الحنجرة من الخارجة األصوات
بتغاير األصوات كيفيات فتتغاير أيًضا، الشفتني بقرع أو واألرضاس، والحلق الحنك مع
ما عىل الدالة الكلمات منها وترتكب السمع، يف متمايزة الحروف وتجيء القرع، ذلك
من ألمة يكون فقد الحروف، بتلك النطق يف متساوية كلها األمم وليست الضمائر. يف
وعرشون ثمانية هي العرب بها نطقت التي والحروف أخرى، ألمة ليس ما الحروف
لغتهم، يف ليست حروف أيًضا لغتنا ويف لغتنا، يف ليست حروًفا للعربانيني ونجد حرًفا،
العرب من الكتاب أهل إن ثم العجم. من هؤالء وغري والرببر والرتك اإلفرنج وكذا
بأشخاصها متميِّزة مكتوبة حروف بأوضاع املسموعة حروفهم عىل الداللة يف اصطلحوا
الحرف لهم عرض وإذا والعرشين، الثمانية آخر إىل وطاء وراء وجيم وباء ألف كوضع
وربما البيان، عن مغفًال الكتابية الداللة عن مهمًال بقي لغتهم حروف من ليس الذي
بكاٍف ذلك وليس بعده، أو قبله لغتنا من يليه الذي الحرف بشكل الكتَّاب بعض يرسمه

أصله. من للحرف تغيري هو بل الداللة يف
يف لنا تعرض وكانت العجم، وبعض الرببر أخبار عىل مشتمًال كتابنا كان وملا
أوضاعنا؛ اصطالح وال كتابتنا لغة من ليست حروف كلماتهم بعض أو أسمائهم
واٍف غري عندنا ألنه قلناه؛ كما يليه الذي الحرف برسم نكتِف ولم بيانه إىل اضطررنا
يدل بما العجمي الحرف ذلك أضع أن عىل هذا كتابي يف فاصطلحت عليه، بالداللة
الحرفني ذينك مخرجي بني به بالنطق القاري ليتوسط يكتنفانه؛ اللذين الحرفني عىل
«كالرصاط» اإلشمام؛ حروف املصحف أهل رسم من ذلك اقتبست وإنما تأديته. فتحصل
فوضعوا والزاي، الصاد بني متوسط معجم فيها بصاده النطق فإن خلف قراءة يف
فكذلك الحرفني، بني التوسط عىل عندهم ذلك ودلَّ الزاي، شكل داخلها يف ورسموا الصاد
بني الرببر عند املتوسطة كالكاف حروفنا، من حرفني بني يتوسط حرف كل أنا رسمُت
بنقطة وأنقطها كاًفا فأضعها بلكني اسم مثل: القاف، أو والجيم عندنا الرصيحة الكاف
أنه عىل ذلك فيدل اثنتني، أو فوق من واحدة القاف بنقطة أو أسفل، من واحدة الجيم
جاء وما الرببر لغة يف يجيء ما أكثر الحرف وهذا القاف. أو والجيم الكاف بني متوسط
مًعا بالحرفني لغتنا من الحرفني بني املتوسط الحرف أضع القياس هذا فعىل غريه، من
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برسم وضعناه ولو عليه، دللنا قد فيكون كذلك به فينطق متوسط أنه القارئ ليعلم
لغتنا من الذي الحرف مخرج إىل مخرجه من رصفناه قد لكنا جانبيه عن الواحد الحرف

القوم. لغة نا وغريَّ
األلفاظ عىل حكمه يرسي ال أوًال خلدون ابن رآه وما البعض استحسنه ما وأقول:
عليه وبالقياس األلفاظ هذه غري يف اتَّبعناه إذا وثانيًا اللغة، كتب يف املدونة امُلَعرَّبة
لسان يف الدخيلة اإلفرنجية األلفاظ نطق لتشخيص كتابية جديدة أوضاًعا وضعنا
غرينا، بلسان تكلمنا — ضخم سفر يسعها ال ربما ا جدٍّ كثرية وهي — اآلن تَخاطبنا
حركات مع أداؤه تعذَّر وربما أللسنتنا، مألوف غري صعب منًحى إىل بلهجتنا ونََحْونا
الحاجة ت مسَّ إذا وهي السلف، طريقة فاألحسن حركاتنا، عن الغريبة األجنبية النطق
حسبه، عىل به والنطق العربي القالب يف وضعه يجب لغتنا يف أجنبي لفظ دخول إىل
األعجمي االسم تعريب «الصحاح»: صاحب قال العربية. األلفاظ عداد من يكون وبهذا
فيه لغتنا من لفًظا أخذوا إذا اإلفرنج نرى وباملثل منهاجها، عىل العرب به تتفوَّه أن
يف ليست حروف قاف أو غني أو عني أو ظاء أو طاء أو ضاد أو صاد أو خاء أو حاء
حرَّفوا بل ذلك! عىل اقترصوا ليتهم ويا منها، يقرب ما إىل الحروف هذه حوَّلوا لغاتهم
SALADIN َسَلَدْن الدين صالح يف قالوا فالفرنسيس وعرضها؛ جوهرها العربية الكلمات
رشيد ويف ،AVFRROES أَِڤرُّوويس رشد ابن ويف ،AVICENNE أَڤِسني سينا ابن ويف
إذا هذا ومع معجماتهم. يف مدوَّنة كلماتهم عداد يف صارت كلمات ،ROSETTE ُروزيت
استحسنه بما بأس فال توقيف مقام واملقام األجنبي النطق بيان مجرد الغرض كان
ووضع نونًا، بها لينطق وفوقها جيًما، بها لينطق الكاف تحت نقطة ويوضع البعض،
العربية، والفاء الفارسية الباء بني متوسط كحرف بها لينطق الفاء فوق نقط ثالث
فوق وفتحة ضمة ووضع إمالته، أريد إذا بعده وياء الحرف فوق صغرية ألف ووضع
بعض ترى كما ذلك، ونحو والفتحة الضمة بني متوسطة بحركة نطقه أريد إذا الحرف

فتَدبَّر. السابقة، ورشيد رشد وابن سينا وابن الدين صالح أمثلة يف هذا
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واملداد والدواة القلم من بأدواته يتعلق ما منها الخط، يف مختلفة علوًما صنَّفوا قد
أيًضا. فيها رسالة ولياقوت رائية، قصيدة الكتابة أدوات يف البواب» «ابن ونظم والكاغد.
كنت «إن رديئًا: خطٍّا يكتب رآه وقد قتيبة، بن ملسلم املشهور الكاتب الحميد عبد قال
ففعلت مسلم: قال وأيمنها.» قطتك وجوِّف وأسمنها، جلفتك فأطل خطَّك تجوِّد أن تحب
الحروف. صور نقش كيفية يف أي الكتابة؛ بقوانني يتعلق ما ومنها خطي. فجاد ذلك
يتعلق ما ومنها املألوف». «امليزان اها: سمَّ ذلك يف رسالة املرصي مؤنس أفندي وملحمد
الكلمات. وضع حسن وإىل الحروف، تشكيل حسن إىل ذلك ويرجع الكتابة، بتحسني
سماه: املوضوع هذا يف جليل كتاب الهوريني نرص وللشيخ باإلمالء، يتعلق ما ومنها

للهجرة. ١٢٧٥ سنة وطبًعا تأليًفا تمت وقد النصريية»، «املطالع
املؤدِّب السفطي مصطفى وللشيخ .١٣٠٢ سنة األمريية باملطبعة طبعها وأعيد
قواعد يف النجابة «عنوان اسمها: املوضوع هذا يف مفيدة رسالة املرصية باملدارس
يف لطيفة منظومة الخديوية املكتبة وكيل الببالوي محمد السيد وللفاضل الكتابة»،
ما ومنها املتون. مجموع يف مطبوعة وهي ،١٣٠٦ سنة تأليفها من فرغ الرسم، قواعد
وال السلف عن فتُحفظ للقياس مخالفة جاءت أشياء فيه فإن املصحف، بخط يتعلق
يكتبون فإنهم العروضيني؛ خط عليه القياس عدم يف املصحف خط ومثل عليها. يُقاس
بحرفني، امُلشدَّد والحرف نونًا، التنوين فيكتبون تماًما، يلفظونه ما الشعر تقطيع يف
عليهما: يُقاس ال «خطان درستويه: ابن قال ذلك. ونحو الشمسية «ال» ويحذفون
عنه ويُسقط اللفظ أثبته ما فيه يُكتب ألنه العروض؛ وخط ُسنة، ألنه املصحف؛ خط

أسقطه.» ما





الثالث الباب

الشعر تاريخ يف





األول الفصل

تعلمه ووجه وفنونه تعريفالشعر يف

الشعر تعريف (1)

بالوزن لرشفه الكالم منظوم عىل غلب ثم شعري، ليت ومنه: والفطنة، العلم لغًة: الشعر
الشعر من «إن حديث: ومنه الثريا، عىل والنجم الرشع علم عىل الفقه غلب كما والقافية
«وكان «املزهر»: يف قال الشعر.» يف فالتمسوه القرآن من يشء عليكم أُْلبََس فإذا لحكمة،
وِذكر أعراقها وطيب أخالقها بمكارم الغناء إىل العرب فاحتاجت منثوًرا كله الكالم
إىل نفوسها لتهز األجواد؛ وُسمحائها األنجاد وفرسانها النازحة وأوطانها الصالحة أيامها
فلما للكالم، موازين فعملوها أعاريض موا فتوهَّ يَم؛ الشِّ حسن عىل أبناءها وتدل الكرم،

ا.ه. به.» شعروا ألنهم ِشعًرا؛ سموه وزنه لهم تم
املركب القياس عىل أطلقوه فإنهم الوزن؛ ال الخيال الشعر يف يشرتطون واملناطقة
بسط أو سخط أو رضاء أو ترك أو فعل مبدأ فتصري النفس يف تؤثر خيالية قضايا من
اليونان. عن مأخوذ املنطق فإن اليوناني الشعر من هذا وجاءهم ألم، أو لذَّة أو قبض أو
ونحو الهيجاء عىل اإلقدام ويف واالستقضاء االستعطاف عند يفيد املعنى بهذا والشعر
ألذ إليها ألنه التصديق؛ إىل منها التخييل إىل أطوع النفس فإن الربهان، يفيده ال ما ذلك

النابليس: الغني عبد قال والصوت، الوزن تأثريه يف ويزيد قالوا: ثم وأغرب.

وي��م��ي��ت ب��ط��ي��ب��ه ي��ح��ي��ي وه��و ي��ق��ي��ت ال��س��م��اع إن ت��ل��م��ن��ي ال

طرفة: وقال

م��ض��م��ار ال��ش��ع��ر ل��ه��ذا ال��غ��ن��اء إن ق��ائ��ل��ه أن��ت ش��ع��ٍر ك��ل ف��ي ت��غ��نَّ
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األنهار شطوط عىل األوتار بلسان تُتىل األشعار برقيق يتأثر لم من العطار: وقال
حمار. الطبع جلف فذلك األشجار؛ ظالل يف

ت��ط��رب��ن��ي ال��ك��ون ف��ي س��اج��ع��ة وك��ل ق��دًح��ا أح��ت��س��ي ل��ط��ي��ف م��ع��نً��ى ك��ل م��ن

كاللها عند واإلبل بالتغني، عليها يستعينون الشاقة الصناعة أهل نشاهد ونحن
عند نفسها وتُلقي باألشعار تتمثل العرب وشجعان واملغني، الحادي صوت يُنشطها
«سلم شارح وقال الحتوف. بوارق وال السيوف بمواقع تبايل فال األخطار، مهالك يف ذلك
استعارات ذا يكون وأن اللغة، قانون عىل جاريًا يكون أن من الشعر يف بد وال العلوم»:
صادقة كانت سواء النفس يف تؤثر بحيث قضاياه تكون وأن بديعة، تشبيهات أو لطيفة
ولو املخيالت استعمال ويجوز مؤثرة، الغري األوليات استعمال فيه يجوز فال كاذبة، أو
باللسان الشكوى ُمضِمر أنا نحو: الضدين؛ اجتماع منه يُستنتج وقد مستحيلة، كاذبة
ويَقُرب متكلم، صامت فأنا متكلم، مظهر وكل صامت، مضمر وكل بالدموع، ُمظهرها

هذا: من

ش��اك��ر م��ن��ه ل��ش��اٍك ف��اع��ج��ْب ف��ع��ل��ه وأش��ك��ر أش��ك��و

ا.ه.

اصطالح من آٍت والتقفية الوزن عىل الشعر تعريف يف االقتصار أن ويظهر
يجمع األديب اعتبار يف الشعر وأن الجهة، هذه من إال عنه يبحثون ال فإنهم العروضيني؛

كقوله: والخيال، الوزن رشطي بني

ال��ش��ق��ي��ق ك��ئ��وس م��ن إالَّ ال��روض ف��ي ال��ن��دى خ��م��ر ت��ش��رب ال وال��ش��م��س

جودته مع الكالم منظوم من كثريًا فإن منه؛ هو ما الشعر من يُخرج ذلك لكن
زهري: كقول الخيالية، القضايا من يخلو

ويُ��ذم��ِم ع��ن��ه يُ��س��ت��غ��َن ق��وم��ه ع��ل��ى ب��ف��ض��ل��ِه ف��ي��ب��خ��ل ف��ض��ٍل ذا ي��ُك وم��ن

82



تعلمه ووجه وفنونه الشعر تعريف يف

لبيد: وقول

زائ��ُل م��ح��ال��َة ال ن��ع��ي��ٍم وك��لُّ ب��اط��ُل ال��ل��ه خ��ال م��ا ش��يءٍ ك��لُّ أال

عنرتة: وقول

ال��غ��ض��ب ط��ب��ع��ه َم��ن ال��ُع��ال ي��ن��ال وال ال��رت��ب ب��ه ت��ع��ل��و م��ن ال��ح��ق��د ي��ح��م��ل ال

شعر أنه ننكر أن يسعنا وال أولية، قضايا من مركب الخيال، من خاٍل هذا فمثل
إىل الشعر تقسيمهم معه يستقيم ال الوزن مع الخيال رشط أن عىل الِحَكم. باب يف جيد

كقوله: مرقِّص، أقسام: خمسة

ق��ب��اب��ه ت��ح��ت ال��م��ل��ك ُس��ك��ن��ى غ��ي��راُن ال��ورى ن��ظ��ر ع��ن ي��ح��م��ي��ه وم��ه��ف��ه��ف
س��ح��اب��ه خ��الل م��ن ي��ن��ظ��ر وال��ف��ج��ر ف��أت��ي��ت��ُه ائ��ت��ن��ي أن إل��يَّ أوم��ا
ث��ي��اب��ه ط��ي��ب ب��ع��ض ث��ي��اب��ي م��ن��ي اس��ت��وه��ب��ت ح��ت��ى ل��ل��ص��در ف��ض��م��م��ت��ه
ب��ه ع��م��ا ق��ل��بَ��ه ي��خ��بِّ��ر ط��ِربً��ا ض��ل��وع��ه وراء م��ن ق��ل��ب��ي وك��أن

كقوله: ومطرب

ال��ح��م��ام ُوْرُق ع��ل��ي��ه َل��َغ��نَّ��ْت ـ��ك ع��ي��ن��ي��ـ ج��وارح ل��وال ق��دٌّ ل��ك

زهري: كقول ومقبول

وي��ن��دِم ع��ل��ي��ه ��ا ذمٍّ ح��م��ده يَ��ُع��ْد أه��ل��ه غ��ي��ر ف��ي ال��م��ع��روف ي��ج��ع��ل وم��ن

الرومي: ابن كقول الوزن، به يستقيم مما ومسموع

ُم��غ��َم��د وال��س��ي��ف ال��س��ي��ف ك��ح��ل��م وح��ل��م ُم��ن��ت��ض��ى وال��س��ي��ف ال��س��ي��ف ك��ج��ه��ل ب��ج��ه��ل

كقوله: الطبع ه يمجُّ ومرتوك

ق��الق��ل ك��ل��ه��ن ه��مٍّ ق��الق��ل ال��ح��ش��ا َق��ْل��َق��ل ال��ذي ب��ال��ه��مِّ َف��َق��ْل��َق��ل��ُت
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بأن األحق فهو غريه، من فيها تأثريًا وأشد للنفس أجذب الخيايل فالشعر هذا ومع
البليغ الكالم بأنه القول فيه أطال أن بعد خلدون ابن الشعَر وعرَّف شعًرا. يسمى
منها جزء كل مستقل الوزن يف متفقة بأجزاء ل املفصَّ واألوصاف، االستعارة عىل املبني
قال: ثم املخصوصة، العرب أساليب عىل الجاري وبعده، قبله عما ومقصده غرضه يف
يخلو عما فصل واألوصاف االستعارة عىل املبني وقولنا: جنس، البليغ الكالم «فقولنا:
والروي الوزن يف متفقة بأجزاء ل امُلَفصَّ وقولنا: بشعر، ليس الغالب يف فإنه هذه من
يف منها جزء كل مستقل وقولنا: الكل، عند شعًرا ليس الذي املنثور الكالم عن له فصل
ولم كذلك إال أبياته تكون ال الشعر ألن للحقيقة؛ بيان وبعده قبله عما ومقصده غرضه
منه يجِر لم عما له فصل به املخصوصة األساليب عىل الجاري وقولنا: يشء، به يفصل
الشعر ألن منظوم؛ كالم هو إنما شعًرا يكون ال حينئٍذ فإنه املعروفة، العرب أساليب عىل
من كان فما للشعر، تكون ال املنثور أساليب وكذا للمنثور، تكون ال تخصه أساليب له
ممن الكثري كان االعتبار وبهذا شعًرا. يكون فال األساليب تلك عىل وليس منظوًما الكالم
من هو ليس واملعري املتنبي نظم أن يرون األدبية الصناعة هذه يف شيوخنا من لقيناه

ا.ه. العرب.» أساليب عىل يجريا لم ألنهما يشء؛ يف الشعر

الشعر فنون (2)

والهجاء، والنسيب، واألدب، واملراثي، الحماسة، عرشة: الشعر فنون تمام أبو جعل
«الحماسة»، كتاب عليها وبنى النساء، ومذمة وامُلَلح، والسرَي، والصفات، واإلضافات،

فيه: جاء ومما
البسوس: حرب يف اني الزِّمَّ الِفنْد قول الحماسة، باب يف

إخ��واُن ال��ق��وم وق��ل��ن��ا: ذُْه��ٍل ب��ن��ي ع��ن ص��ف��ح��ن��ا
ك��ان��وا ك��ال��ذي ق��وًم��ا ـ��ن ي��رج��ع��ـ أن األي��ام ع��س��ى
ُع��ري��اُن وه��و ف��أم��س��ى ال��ش��رُّ ح ص��رَّ ف��ل��م��ا
دان��وا ك��م��ا ِدنَّ��اه��م ن ال��ُع��دوا س��وى ي��ب��َق ول��م
غ��ض��ب��ان وال��ل��ي��ث غ��دا ال��ل��ي��ث م��ش��ي��ة م��ش��ي��ن��ا
وإق��ران وت��خ��ض��ي��ع ت��وه��ي��ن ف��ي��ه ب��ض��رٍب
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م��آلن وال��زقُّ غ��ذا1 ال��زقِّ ك��ف��م وط��ع��ن
إح��س��اُن يُ��ن��ج��ي��َك ال ـ��ن ح��ي��ـ ن��ج��اة ال��ش��ر وف��ي
إذع��ان ل��ل��ذل��ة ـ��ل ال��ج��ه��ـ ع��ن��د ال��ح��ل��م وب��ع��ض

مهلهل: قول املراثي باب ويف

ال��م��ج��ل��س ك��ل��ي��ب ي��ا ب��ع��دك واس��تَ��بَّ أوق��دت ب��ع��دَك ال��ن��ار أن نُ��بِّ��ئ��ُت
ي��ن��ب��س��وا ل��م ب��ه��ا ش��اه��ده��م ك��ن��ت ل��و ع��ظ��ي��م��ة ك��ل أم��ر ف��ي وت��ك��ل��م��وا
بُ��ْرنُ��ُس ع��ل��ي��ه��ا ب��اك��ي��ٍة وِذراَع واض��ًح��ا وج��ًه��ا رأي��َت ت��ش��اءُ وإذا
��ُس وتَ��ن��فَّ ب��َع��ب��رٍة ع��ل��ي��ك ت��أس��ى ُح��رٍَّة الئ��َم ول��س��ُت ع��ل��ي��ك ت��ب��ك��ي

الدارمي: مسكني قول األدب باب ويف

ِج��م��اع��ه��ا أن��ي غ��ي��ر ب��ع��ض س��ر ع��ل��ى ب��ع��ض��ه��م م��ط��ل��َع ل��س��ُت ص��دق وق��ت��ي��ان
اط��الع��ه��ا ي��رام ال ن��ج��وى وم��وض��ع ف��ارغ ال��ق��ل��ب م��ن ِش��ْع��ب ام��رٍئ ل��ك��ل
ان��ص��داع��ه��ا ال��رج��ال أع��ي��ا ص��خ��رٍة إل��ى وس��رُّه��م ال��ب��الد ف��ي ش��تَّ��ى ي��ظ��لُّ��ون

نصيب: قول النسيب باب ويف

ي��راح أو ال��ع��ام��ري��ة ب��ل��ي��ل��ى يُ��غ��دى ق��ي��ل: ل��ي��ل��ة ال��ق��ل��ب ك��أن
ال��ج��ن��اح ع��ل��ق وق��د ت��ج��اذب��ه ف��ب��ات��ت َش��َرٌك ع��زَّه��ا2 ق��ط��اة
ال��ري��اح ��ق��ه ت��ص��فِّ ��ه��م��ا ف��ع��شُّ ب��وك��ٍر تُ��رك��ا ق��د ف��رخ��اِن ل��ه��ا
ال��م��ت��اح ال��ق��در ب��ه��ا أودى وق��د ��ا3 ن��صَّ ال��ري��ح ه��ب��وب س��م��ع��ا إذا
ب��راح ل��ه��ا ك��ان ال��ص��ب��ح ف��ي وال ��ي تُ��رجِّ م��ا ن��ال��ت ال��ل��ي��ل ف��ي ف��ال

سال. غذا: 1

غلبها. 2

أعناقهما. نصبا 3
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آخر: قول الهجاء باب ويف

غ��الم! م��ن ل��ذل��ك ل��ؤًم��ا ف��ي��ا غ��الًم��ا ول��دت ب��ك��ريَّ��ة إذا
زح��ام ب��ذي ال��ِح��ف��اظ ل��دى ول��ي��س ع��ب��د ك��لَّ ال��م��آدب ف��ي ي��زاح��م

املازني: عتيبة قول واملدح اإلضافة باب ويف

ج��ان��ُح ال��رَّح��ل ف��ي ف��ه��و ص��وت ك��ل إل��ى ي��س��ت��ت��ي��ه��ه4 ال��ص��دى ب��ات وم��س��ت��ن��ب��ح
ال��ن��واب��ُح؟ ال��ك��الب أض��اف��ت��ه وس��اٍر م��ط��ي��ة بُ��غ��اُم م��ا أله��ل��ي: ف��ق��ل��ت
ال��ط��وارُح وال��خ��ط��وب ال��ف��ي��اف��ي م��ت��ون ب��ه ط��وَّح��ت ط��ارق غ��ري��ب ف��ق��ال��وا:
ال��ف��واض��ُح ال��ب��خ��ي��ل ُت ِع��الَّ ال��ن��ف��س م��ع ت��ق��م ول��م م��ك��ان��ي أج��ِث��م ول��م ف��ق��م��ت
ن��ص��اف��ُح ال ل��م��ن ع��ش��ر ِق��رى ض��م��نَّ��ا ورب��م��ا ف��اس��ت��ج��اب ش��ب��ًال ون��ادي��ت
م��ازُح ال��ُف��ك��اه��ة ف��رط م��ن ج��دَّ وق��د ك��أن��ه ك��ري��ٌم ض��ي��ف أب��و ف��ق��ام
ص��ح��ائ��ُح ب��واٍق ف��ي��ه وأع��راض��ن��ا َس��وام��ه5 نَ��َه��ْك��ن��ا ق��د م��اٍل ِج��ذْم إل��ى
ال��م��ن��ائ��ُح6 ال��م��ك��ث��ري��ن م��ال ُع��دَّ إذا ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ذم دون ج��ع��ل��ن��اه
رائ��ح ال��ل��ي��ل م��ع م��اٌل ب��ي��ت��ن��ا إل��ى يُ��َرى وال ال��م��ئ��ي��ن أرب��اب ح��م��د ل��ن��ا

الحنفي: البعيث قول الصفات باب ويف

واش��ت��وي��ت��ه��ا ع��ي��ران��ة ب��ه��ا ط��ب��خ��ُت َس��م��وُم��ه��ا َم��ه��اه��ا ي��ش��وي وه��اج��رة
ان��ت��ق��ي��ت��ه��ا ال��م��ه��ارى س��رَّ م��س��ان��دًة ح��ض��رم��يَّ��ًة م��ن��ف��وج��ًة ُم��ف��رَّج��ًة
ب��ي��ت��ه��ا ُق��دِّم ال��ع��ي��س م��ج��د ُع��دَّ إذا ج��رُش��ًع��ا ق��رواءَ ش��ج��ع��اء ب��ه��ا ف��ط��رت
ح��وي��ت��ه��ا ح��ت��ى ال��ح��ك��م ف��ي��ه��ا ف��أع��ط��ي��ت وأم��ه��ا رائ��ض��ي��ه��ا أب��اه��ا وج��دُت

. ضلَّ إذا يتيه تاه من يستفعل، يستتيهه: 4
نهكه قولهم: من النحر، من عودناها بما املال من السائمة يف أثرنا أي سوامه؛ نكهنا األصل. الجذم: 5

به. أرضَّ إذا املرض
بلبنها. لينتفع الجار إىل تُدفع الشاه أو الناقة وهي منيحة، جمع املنائح: 6
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الخطيم: قول والنعاس السري باب ويف

ي��ك��س��ل ال��ل��ي��ل س��رى ي��ع��ل��ق وم��ن ن��ع��اًس��ا ال��ك��رى ن��ش��وة ب��ه م��ال��ت وق��د وق��ال
ذبَّ��ِل ق��الئ��ص ع��ن ��ْه وَرفِّ ق��ل��ي��ًال دواءه��ا ال��ن��ع��اس أن��ض��اء ن��ع��ِط أن��ْخ
م��ن��ج��ل��ي؟ ال��ط��ري��ق��ة ع��ري��ان ال��ل��ي��ل ح��دا م��ا ب��ع��د اإلن��اخ��ة ك��ي��ف ل��ه: ف��ق��ل��ت

الحجازيني: بعض قول امُلَلح باب ويف

س��رَّا ال��غ��ي��ظ ت��ك��ات��م ف��ظ��لَّ��ت ـ��ت ت��زوج��ـ ق��د ب��أن��ن��ي خ��بَّ��روه��ا
ع��ش��را! ت��زوج ل��ي��ت��ه ج��زًع��ا: وألخ��رى ألخ��ت��ه��ا ق��ال��ت ث��م
س��ت��ًرا: ل��ل��س��ر دون��ه��ن ت��رى ال ل��دي��ه��ا ن��س��اءٍ إل��ى وأش��ارت
ف��تْ��ًرا ف��ي��ه��ن ك��أن وع��ظ��ام��ي م��ن��ي ل��ي��س ك��أن��ه ل��ق��ل��ب��ي م��ا
ج��م��ًرا ت��ل��ظ��ي��ه م��ن ال��ق��ل��ِب ف��ي ِخ��ْل��ُت ف��ظ��ي��ع إل��يَّ ن��م��ا ح��دي��ٍث م��ن

طلَّقها: امرأة يف آخر قول النساء مذمة باب ويف

ال��َوث��اِق رق م��ن وُع��ِت��ْق��ُت ب��ال��ط��الق أن��ي��س��ُة رح��ل��ت
ال��م��آق��ي ت��ب��ِك ول��م ق��ل��ب��ي ل��ه��ا يَ��أل��م ف��ل��م ب��ان��ت
ال��ف��راق ت��ع��ج��ي��ل ال��ن��ف��س ـ��ه ت��ش��ت��ه��ي��ـ ال م��ا ودواء
ب��اإلب��اق ن��ف��س��ي ألرح��ت ب��ف��راق��ه��ا أَُرح ل��م ل��و
ال��ت��الق��ي ح��ت��ى ح��ل��ي��ل��ًة ـ��د أري��ـ ال ن��ف��س��ي وخ��ص��ي��ت

فنٍّا: عرش ثمانية الشعر فنون أن يل وقع «الذي األصبع: أبي بن العزيز عبد وقال
ومراٍث، وخمريَّات، وزهد، وأدب، واعتذار، وعتاب، وهجاء، ومدح، وفخر، ووصف، غزل،

والجواب.» للسؤال مفرد وباب وُمَلح، وتحريض، وتحذير، ووعيد، وتهاٍن، وبشارة،

الشعر تعلُّم وجه (3)

ذا الرصني الشعر النوابغ الشعراء أشعار من أوًال فتخريَّ الشعر تقول أن أردت إذا
وتُشحذ نفسك تتكيَّف فبهذا معانيه، م وتَفهَّ منه، كثريًا واحفظ واألساليب، الخياالت
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«من الخوارزمي: قال ملكته. فيك تزكو منه وأكِثر عليه فأقِبل للنظم، وتتهيَّأ قريحتك
وهاشميَّات الُحطيئة وأهاجي عنرتة وحماسيات النابغة واعتذارات زهري حوليَّات روى
البحرتي ومدائح ام تمَّ أبي ومراثي نوَّاس أبي وخمريات جرير ونقائض الكميت
وإذا قرنه!» هللا أشبَّ فال الشعر إىل يخرج ولم كشاجم ولطائف الصنوبري وروضيَّات
الهواء استنشاق ويطيب األزهار نفحة وتزكو املياه نظر فيه يروق مكان يف خلوت
يُستدَع لم الحكماء: قالت الشعر. إىل القريحة طت ونشَّ فؤادك أجممت املسموع ويستلذ
العتاهية أبو ولقي العايل. والرشف الخايل واملكان الجاري املاء من بأحسن الشعر شارد
والزهور بالرياحني تُْؤتى حتى الشعر تقول ال الذي أنت له: فقال هانئ، بن الحسن
إني أما قال: هكذا؟! عىل إال يُقال أن للشعر ينبغي وكيف قال: يديك؟ بني فتوضع
عليه. يبعث ما فيك يكون أن بد وال الرائحة، فيه توجد ولذلك قال: الكنيف. عىل أقوله
قال: الشعر؟ تركت لَم عزَّة ِلُكثرَيِّ قيل واالنتشاء. العشق بواعثه ومن رشيق: ابن قال
يريد — أرغب فما العزيز عبد ومات أطرب، فما عزة وماتت أعجب، فما الشباب ذهب
قال النوم، من تهب عندما نهارك باكورة شعِرك لعلم وتخريَّ مروان. بن العزيز عبد
الغداء قبل النهار وأول الكرى، قبل الليل أول يف الشعر يكون ما أسلس من الفرزدق:
وقٍت يف فراوضه كله هذا بعد عليك استعىص فإذا الفكر، واجتماع النفس مناجاة وعند
واإلهمال. بالرتك ويجفُّ باالمرتاء يدر الرضع مثل القريحة فإن خلدون: ابن قال آخر.
الرباع يف أطوف قال: الشعر؟ عليك عرس إذا تصنع كيف صخر، أبا يا عزة: لُكثريِّ قيل
وأجمَّ قلبك ح فروِّ املعاني عليك وأعيت القوايف عنك نفرت فإن املعشبة، والرياض املحبلة،
األطول يومك عليك يمتنع ما الساعة تلك يف تجد فإنك بالك، فراغ لقولك وارتصد ذهنك
نافرة القوايف تجيء لئالَّ األبيات عليها وابِن أوًال قصيدتك قوايف وضع األجمع. وليلك
به. األْليَق موضعه إىل فاتركه سابقه يناسب ال ببيت قريحتك جادت وإذا محالِّها، عن
تأثري ذا الفهم، إىل ألفاظه معانيه تُسابق النفس، مع يميض بليًغا فصيًحا شعرك وليكن
ويف الحميَّة، عىل باعثًا للخواطر مثريًا للقوى ُمهيًِّجا يكون الحماس ففي الطباع؛ يف
الفراغ بعد شعرك وراجع ذلك. غري إىل … للرضا مَولًِّدا للموافقة هاديًا يكون العتاب
يف ويُنقحها شهر يف القصيدة ينظم كان سلمى أبي بن زهري أن ُروي فقد حه، ونقِّ منه

بالحوليَّات. تُسمى قصائده كانت ولذا سنة؛
إىل فيه أرجع وكنت الشعر، أروم حداثتي يف «كنت قال: أنه البحرتي عن ُروي
وانقطعت ام تمَّ أبا قصدت حتى اقتضابه ووجوه مأخذه تسهيل عىل أقف أكن ولم طبعي،

88



تعلمه ووجه وفنونه الشعر تعريف يف

وأنت األوقات ِ تخريَّ ُعبادة، أبا يا قال: ما أول فكان عليه، تعريفه يف واتَّكلت إليه، فيه
اإلنسان يقصد أن األوقات يف جرت العادة أن واعلم الغموم، من صفٌر الهموم، قليل
من حظَّها أخذت قد تكون النفس أن وذلك َحر؛ السَّ وقت يف حفظه أو يشءٍ لتأليف
رشيًقا، واملعنى رقيًقا اللفظ فاجعل التشبيب أردت وإن النوم. من وقسطها الراحة،
يف أخذت فإذا الفراق، ولوعة األشواق وقلق الكآبة، ع وتَوجُّ الصبابة بيان من فيه وأكِثر
ِد ونضِّ مقامه، ف ورشِّ معامله وأَِبْن مناسبه، وأظِهر مناقبه فأشِهر أياٍد ذي سيد مديح
خيَّاط كأنك وُكن الرديئة، باأللفاظ شعرك تشني أن وإيَّاك منها. املجهول واحذر املعاني
ِشعرك تُعمل وال نفسك، فأِرح الضجر عارضك وإذا األجساد، مقادير عىل الثياب يقطع
الشهوة فإن نظمه؛ ُحسن إىل الذريعة الشعر لقول شهوتك واجعل القلب، فارغ وأنت إال
استَحسن فما املاضني، شعر من سلف بما شعرك تعترب أن الحال وجملة املعني. نعم
قال فيما نفيس فأعملت قال: هللا. شاء إن ترشد فاجتنبه تركوه وما فاقصده، العلماء

السياسة.» عىل فوقفت
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الشعر تاريخ يف

رواية ذلك عىل يدل كما والعمالقة وثمود عاد عهد من قديم من العرب قالته الشعر
طي تحت ُمدرجة الغابرة األعرص هذه يف األمم أحوال كانت ملَّا أنه إال أخبارهم، بعض
سري منها نتعرَّف حتى لة ُمفصَّ أخبارهم وال شعرائهم، أشعار إلينا تصل لم الخفاء
قبل الحرية ملوك املنذر آل عرص جاء أن إىل مستوًرا األمر يزل ولم يه، وتَرقِّ عر الشِّ
وأولع والنماء. الظهور يف الشعر وأخذ الخفاء فربح فأكثر، سنة مائة بنحو اإلسالم
يقولونه وأدبهم، وحكمتهم علمهم ومبلغ فيهم وسجيَّة لهم ديدنًا صار حتى به العرب
واألخالق واآلداب والحكم والنسيب والفخر كالحماسة مختلفة، فنون يف ونساءً رجاًال
والطلول، املنازل وذكر والشكوى والعقاب والوعيد واالعتذار والرثاء والهجاء واملدح
«الشعر قيل: ولذا ذلك؛ وغري الحروب وأيام الوقائع وتاريخ والغزالن الظباء ووصف
به ويقيدون واملناسب، املكارم يحفظون «به التربيزي: الخطيب قال العرب.» ديوان
ذكر نونه ويضمِّ الهجاء، مواسم به ويبقون الثناء، معالم به ويَُخلِّدون واملناقب، األيام

ا.ه. أوليائهم.» إىل صنائعهم حفظ ويستودعونه أعدائهم، يف وقائعهم
استحضاًرا، وإما ارتجاًال إما أشعارهم فيها يعرضون يقيمونها أسواق للعرب وكان
لشعراء فيجلس عكاظ، سوق يف حمراء قبة له تُرضب كانت الذبياني النابغة أن ُروي
فأنشده تفضيله، يرى من ل فيفضِّ أشعارها فتنشده الشعراء وتأتيه كريس، عىل العرب
لها: فقال شعرها، فأعجبه الخنساء ثم ثابت، بن حسان ثم األعىش، املواسم بعض يف
قبلِك أنشدني األعىش) (يريد بصري أبا أن ولوال ثديني، ذات كل من أشعر فأنِت «اذهبي
ذلك حسان سمع أن فلما والجن.» اإلنس أشعر فإنِك املوسم، هذا شعراء عىل لفضلتِك
ثم ظننت. كما األمر ليس أخي، ابن يا له: فقال ومنها. منَك أشعر أنا وقال: غِضب،
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بيت أجود ما وقالت: الخنساء إليه فالتَفتَْت خناس. يا خاطبيه وقال: الخنساء إىل التفَت
فيها: َقْوِيل قال: آنًفا؟ عرضتها التي هذه قصيدتك يف

دم��ا ن��ج��دة م��ن ي��ق��ط��رن وأس��ي��اف��ن��ا ال��ض��ح��ى ف��ي ي��ل��م��ع��ن ال��غ��رُّ ال��ج��ف��ن��ات ل��ن��ا

قالت: وكيف؟ قال: هذا. بيتك يف مواضع ثمانية يف وأنزرته افتخارك فت ضعَّ قالت:
وقلت: أكثر. لكان الجفان قلت: ولو العرش، دون ما والجفنات الجفنات»، «لنا قلت:
«يلمعن»، وقلت: اتِّساًعا. أكثر لكان البيض قلت: ولو الجبهة، يف بياض والغرَّة «الغر»،
اللمعان. من أدوم اإلرشاق ألن أكثر؛ لكان يرشقن قلت: ولو يشء، بعد يأتي يشء واللمعان
ما واألسياف «أسياف»، وقلت: طرَّاًقا. أكثر لكان بالدُّجى قلت: ولو «بالضحى»، وقلت:
أكثر. لكان يسلن قلت: ولو «يقطرن»، وقلت: أكثر. لكان سيوف قلت: ولو العرشة، دون

جوابًا. يُِحر ولم ان حسَّ فسكت الدم. من أكثر والدماء «دًما»، وقلت:

السبع املعلَّقات (1)

الكعبة عىل ُعلِّقت ألنها باملعلقات؛ املشهورة السبع القصائد العرب شعر أشهر ومن
سلمى أبي بن وزهري العبد، بن وَطَرفة الكندي، القيس امرؤ وأصحابها: لها، احرتاًما
والحارث العبيس، اد شدَّ بن وعنرتة كلثوم، بن وعمرو العامري، ربيعة بن ولبيد املزني،

اليشكري. حلِّزة بن
املعلقات؛ ُسميت «إنما نصه: ما املعلقات لهذه الزوزني» «رشح هامش عىل ورأيت
وال به يُعبأ فال األرض أقىص يف الشعر يقول منهم الرجل كان الجاهلية يف العرب ألن
وكان ُروي استحسنوه فإن قريش، أندية عىل فيعرضه مكة يأتي حتى أحًدا، ينشده
وكانت العالء: بن عمرو أبو قال به. يُعبأ ولم ُطِرح يستحسنوه لم وإن لقائله، فخًرا
قال قريش. من الحي هذا عىل أشعارها تعرض وكانت بمكة، عام كل يف تجتمع العرب
أركان من ركن عىل ُعلِّق القيس، امرئ شعر الجاهلية يف ُعلِّق شعر فأول الكلبي: ابن
يف للعرب فخًرا ذلك وكان بعده، الشعراء فعلقت إليه نُظر حتى املوسم أيام الكعبة
منهم أربعة شعر طرح امللك عبد أن إال آالف، سبعة شعره ُعلِّق من وعدد الجاهلية.
سبعة له اختار من أمر أمية بني أمراء بعض أن آخرون وَروى أربعة. مكانهم وأثبت

الثواني.» املعلقات اها فسمَّ أشعار
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كان منه قبلوا فما قريش عىل أشعارها تعرض العرب كانت الراوية: حماد قال
التي قصيدته فأنشدهم الفحل، علقمة عليهم فقدم مردوًدا، كان منه ردوا وما مقبوًال،

أولها:

م��ص��روم ال��ي��وم ن��أت��ك إذ ح��ب��ل��ه��ا أم م��ك��ت��وم اس��ت��ودع��ت وم��ا ع��ل��م��ت م��ا ه��ل

أولها: التي قصيدته فأنشدهم املقبل العام إليهم عاد ثم الدهر، سمط هذه فقالوا:

م��ش��ي��ُب ح��اَن ع��ص��َر ال��ش��ب��اب بُ��ع��ي��د ط��روب ال��ح��س��ان ف��ي ق��ل��ب ب��ك ط��ح��ا

الدهر. سمطا هاتان فقالوا:
وجمل جبل بني يدور البدوي شعر فكان الشعر؛ عىل تأثري والحضارة للبداوة وكان
مشاهده من ذلك أشبه وما وغمام، وقتام ونزال وصيال وخباء ورداء وترحال وحط
وخالعة وطرب ولهو وُطَرف وترف وحور قصور بني الحرضي وشعر فيها، هو التي

ذلك. شاكل وما
آخرين ويخفض قوًما يرفع الشاعر فكان النفوس؛ يف واعتبار تأثري ذا الشعر وكان
ألبي كان أنه من «األغاني» يف األعىش ترجمة يف جاء ما ذلك إىل يرشد مما بشعره.
ناقة إال لهم يرتك ولم له أخوات وثالث املحلق وبقي ماله، أتلف وقد فمات رشف املحلق
يريد أسفاره بعض من األعىش فأقبل الحقوق. بها يسد كان جيدة برود وُحلَّتَي واحدة
عمة فأقبلت قراه، فأحسنوا املاء أهل فقراه املحلق، به الذي املاء فنزل باليمامة، منزله
تزعم والعرب املاء، أهل قراه وقد بمائنا نزل قد األعىش هذا أخي ابن يا فقالت: املحلق
يف واْحتَْل لك أقول ما فانظر وضعهم، إال قوًما يَْهُج ولم رفعهم، إال قوًما يمدح لم أنه
فوهللا أبيك، وبردتي والزق الناقة بهذه إليه فأرِسل التجار، بعض عند من خمر من زقٍّ
فيك َليَُقوَلنَّ الربدتني يف عطفيه إىل ونظر جوفه يف والخمر والسنام الكبد اعتلج لنئ
ويخرج يدخل فأقبل َرسلها! أتوقع وأنا الناقة هذه غري أملك ما قال: به. يرفعك شعًرا
الرجل ارتحل قد فقال: عليها، دخل حتى ته حضَّ عمته عىل دخل فكلما يفعل، وال ويهمُّ
أسود له موًىل أبيك غالم مع ذلك تُتبعه الِقرى كان ما أحسن وهللا اآلن قالت: ومىض.
وردت ملَّا وأنت إياه، نزوله عند املاء عن غائبًا كنت أنك عنك أخربه لحقه فحيثما شيخ،
تزل فلم عنده. ملوقعه أحسن هذا فإن ِقراه، يفوتك أن كرهت به كان أنه فعلمت املاء
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ذلك يضمن بمن وأتاه خمر، زق ثمن يقرضه أن فكلمه التجار بعض أتى حتى ه تَحضُّ
بماء مر فكلما يتبعه فخرج أبيه، موىل مع والُربدين والخمر بالناقة ه فوجَّ فأعطاه، عنه
عدة عنده فوجد اليمامة، بمفتوحة األعىش منزل إىل صار حتى عنه، أمس ارتحل قيل:
الباب، ُقرع إذ منه، يرشبون فهم فضيًخا لهم وصبَّ لحم بغري اهم غدَّ قد الفتيان من
وقالوا: عليه فدخلوا وكذا، كذا يقول املحلق رسول فإذا فخرجوا هذا؟ من انظروا فقال:
ال إيلَّ أرسل والذي أعرابي َويْحُكم، فقال: وكيت. بكيت أتاك الكالبي املحلق رسول هذا
قط أقل لم شعًرا فيه ألقولن جويف يف والخمر والسنام الكبد اعتلج لنئ وهللا له! قدر
وسقيتنا لحًما تطعمنا فلم أتيناك ثم الغيبة فأطلت عنا غبت وقالوا: الفتيان فواثبه مثله.
الرسالة، فأدَّى فدخل له، ائذنوا فقال: منك. بذا نرىض ال ببابك والخمر واللحم الفضيخ
له: وقل السالم أقره قال: يديه. بني والُربدين الزقَّ ووضع بالباب الجزور أناخ وقد
عن خارصتها وشقوا فنحروها الجزور إىل الفتيان وقام ثناؤنا. سيأتيك رحم وصلتك
وأكل فرشبوا، الخمر وصبوا يشوون فأقبلوا بهما، جاءوا ثم سنامها عن وجلدها كبدها،

يقول: فأنشأ فيهما عطفيه إىل ونظر الُربدين ولبس ورشب معهم

م��ع��ش��ق ب��ي وم��ا س��ق��ٍم م��ن ب��ي وم��ا ال��م��ؤرق ال��س��ه��اد ه��ذا وم��ا أَِرق��ُت
وأط��رق ع��ن��دي ي��م��ِس ل��م ب��م��ا أغ��ادي ب��ح��ادٍث أزال ال أران��ي ول��ك��ن��ي

قوله: إىل انتهى حتى

أع��رق��وا ث��م ب��ه أق��وام ف��أن��ج��َد ف��ع��ل��ت��م ق��د ال��ذي س��ار م��س��م��ع أب��ا
وت��ط��ل��ق ال��ح��ب��ال أط��راف وتُ��ع��ق��د م��ن��زل ك��ل ف��ي األج��م��ال ت��ع��ق��د ب��ه

أخواته ج زوَّ حتى سنة املحلق عىل أتت فما العرب، يف وشاع الشعر فسار قال:
من القبيلة «وكانت رشيق: ابن وقال وُرشف. فأيرس ناقة، مائة عىل واحدة كل الثالث
النساء واجتمعت األطعمة، وصنعت بذلك، فهنأتها القبائل أتت شاعر فيها نبغ إذا العرب
ألعراضهم، حماية ألنه والولدان؛ الرجال وتتبارش األعراس، يف يصنعن كما باملزاهر يلعبن
أو يولد، بغالم إما يُهنَّئون وكانوا لذكرهم، وإشارة ملآثرهم، وتخليد أحسابهم، عن وذبٌّ

تنتج.» فرس أو فيهم، ينبغ شاعر
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الشعر عىل اإلسالم تأثري (2)
والوحي، والنبوة الدين أمر من شغلهم بما الشعر عن العرب انرصف اإلسالم أول ويف
عليه حظر ال أن علموا ملا إليه رجعوا ولكنهم ونظمه، القرآن أسلوب من أدهشهم وما
أجاز فقد عليه، ويثيب يسمعه — والسالم الصالة عليه — رأوه بل النبي، به أتاهم فيما

أولها: التي بقصيدته مدحه حني بُْرًدا زهري بن كعب

م��ك��ب��وُل يُ��ف��َد ل��م إث��ره��ا م��ت��يَّ��ٌم َم��تْ��بُ��وُل ال��ي��وم ف��ق��ل��ب��ي س��ع��اد ب��ان��ت

الخطاب: بن عمر قال درهم. ألف بعرشين معاوية إىل الربدة باع كعبًا أن ويُروى
العرب عنه فتشاغلت اإلسالم فجاء منه.» أصحُّ علم لهم يكن لم قوم ِعلم الشعر «كان
اإلسالم كثُر فلما وروايته، الشعر عن وَلَهْت والروم، فارس وغزو بالجهاد وتشاغلوا
ديوان إىل يئولوا فلم الشعر، رواية راجعوا باألمصار العرب واطمأنَّت الفتوح وجاءت
فحفظوا والقتل باملوت هلك من العرب من هلك وقد ذلك، وألفوا مكتوب كتاب وال ن مدوَّ
أشعار فيه ديوان منه املنذر بن النعمان آل عند كان وقد كثري. عنهم وذهب ذلك أقل
وبعد منه. صار ما أو مروان بني إىل ذلك فصار بيته، وأهل هو به ُمدح وما الفحول
يف الشعراء أخذ األمصار بأهل واختالطهم هم وتحرضُّ العرب تمدن كثُر ملا بزمن اإلسالم
الجاهلية. عرص عليها كان التي صبغته غري صبغة ولبس وحُسن فرقَّ الشعر يف التأنق
الرقة حلل وألبسته والحوشية، املعاظلة رداء الشعر عن سلَّت اإلسالم حضارة وباإلجمال

جرير: قول إىل انظر واملالحة،

ق��ت��الن��ا ي��ح��ي��ي��ن ل��م ث��م ق��ت��ل��ن��ن��ا ح��وٌر ط��ْرف��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��ع��ي��ون إن
إن��س��ان��ا ال��ل��ه خ��ل��ق أض��ع��ف وه��نَّ ب��ه ح��راك ال ح��ت��ى ال��ل��ب ذا ي��ص��رع��ن

امُلجيدين الشعراء يثيبون كان واألمراء الخلفاء أن الشعر ترقي عىل يساعد كان ومما
الجائزة يف رغبًة املليح بالشعر لسانه ينفتق الشاعر فكان مجالسهم؛ من ويقربونهم
وقد لنواله. طلبًا ة املشقَّ بُعد مع املمدوح قاصًدا بشعره ينتجع وقد الجاه، يف طمًعا أو
الرشيد، ِقبل من مرص أمري الحميد، عبد بن الخصيب قاصًدا بغداد من نواس أبو انتجع

أولها: التي بقصيدته ومدحه

ع��س��ي��ر ل��دي��ك يُ��رج��ى م��ا وم��ي��س��ور غ��ي��ور أب��وِك ب��ي��ت��ي��ن��ا أج��ارَة

أوطانه. إىل وردَّه بإحسانه فغمره
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اإلسالم بعد الشعر اعتبار (3)

وخلفاء الراشدين الخلفاء عَرص باقيًا النفوس يف واعتباره عالية الشعر درجة تزل ولم
فيهم قال حتى أجسامهم، بطول يفخرون كانوا املدان عبد بني أن ُروي فقد أمية، بني

ان: حسَّ

ال��ع��ص��اف��ي��ر وأح��الم ال��ب��غ��ال ج��س��م غ��ل��ٍظ وم��ن ط��وٍل م��ن ب��ال��ق��وم ب��أس ال

كنا أن بعد أجسامنا ذكر من نستحيي ونحن تركتنا لقد الوليد، أبا يا له: فقالوا
فيهم: فقال أفسدت، ما منكم سأصلح لهم: فقال بها! نفخر

ب��ي��ان وذي ي��ع��د ج��س��ٍم ل��ذي رأي��ن��ا إذا ن��ق��ول ك��ن��ا وق��د
ال��م��دان ع��ب��د ب��ن��ي م��ن وج��س��ًم��ا ل��س��انً��ا ال��ُم��ع��ط��ى أي��ه��ا ك��أن��ك

فيه: قال بشعٍر الحطيئة هجاه ملا بدر بن الزبرقان أن وُروي

ال��ك��اس��ي ال��ط��اع��م أن��ت ف��إن��ك واق��ع��د ل��ب��غ��ي��ت��ه��ا ت��رح��ل ال ال��م��ك��ارم دع

به أرى ما فقال: البيت، وأنشده الخطاب بن عمر إىل أمره فرفع أمره، من حطَّ
إىل فبعث منه، عيلَّ أشد قط ببيت ُهجيت ما املؤمنني أمري يا وهللا الزبرقان: قال بأًسا.
األمري فأمر عليه. سلح ولكن هجاه ما فقال: هجاه! كان إن انظر وقال: ثابت بن حسان

الحبس: يف وهو إليه فكتب الحطيئة، بحبس

ش��ج��ر؟ وال م��اء ال ال��ح��واص��ل ُزغ��ب م��رٍخ ب��ذي ألف��راٍخ ت��ق��ول م��اذا
ع��م��ر! ي��ا ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك ف��اغ��ف��ر م��ظ��ل��م��ة ق��ع��ر ف��ي ك��اس��بَ��ه��م أل��ق��ي��ت
ال��ب��ش��ر ال��ن��ه��ى م��ق��ال��ي��د إل��ي��ك أل��ق��ت ص��اح��ب��ه ب��ع��د ِم��ن ال��ذي اإلم��ام أن��ت
األث��ر ك��ان��ت ق��د ألن��ف��س��ه��م ل��ك��ن ل��ه��ا ق��دَّم��وك إذ ب��ه��ا آث��روك م��ا

أحًدا. يهجو ال أن عليه وأخذ بإطالقه فأمر
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بقوله: راعيهم جرير هجا فلما وذوائبها، قيس أرشاف نمري بنو وكان

ك��البً��ا وال ب��ل��غ��ت ك��ع��بً��ا ف��ال ن��م��ي��ٍر م��ن إن��ك ال��ط��رف ف��ُغ��ضَّ

شأنهم. وانحطَّ اسمهم اتضع
أولها: التي قصيدته فأنشده مروان، بن امللك عبد عىل دخل جريًرا أن وُروي

ب��ال��رواِح؟ ص��ح��بُ��ك ه��مَّ ع��ش��ي��ة ص��اح��ي غ��ي��ر ف��ؤادك أَْم أت��ص��ح��و
م��زاح��ي؟! ي��م��ن��ع��ن��ي ال��ش��ي��ب أه��ذا ش��ي��ٌب ع��الك ال��ع��اذالت: ت��ق��ول
ل��ق��اح ذوي ال��م��وردي��ن رأي��ت ق��ال��ت: ث��م ح��رزة أم ت��ع��زت
ب��ال��ن��ج��اح ال��خ��ل��ي��ف��ة ع��ن��د وم��ن ش��ري��ك ل��ه ل��ي��س ب��ال��ل��ه ث��ق��ي
ج��ن��اح��ي ف��ي ال��ق��وادم وأن��ب��تَّ ري��ش��ي إل��يَّ رددت أن س��أش��ك��ر
راح؟ ب��ط��ون ال��ع��ال��م��ي��ن وأن��دى ال��م��ط��اي��ا رِك��ب م��ن خ��ي��ر أل��س��ت��م

َمن وقال: جالًسا فاستوى متكئًا، امللك عبد كان البيت هذا إىل جرير انتهى فلما
ناقة. بمائة جريًرا أجاز ثم فليسكت، أو هذا بمثل فليمدحنا منكم مدحنا

به يؤخذ كان ملا العباس بني دولة غضون يف يتناقص الشعر اعتبار أخذ ثم
املقامات. ذوي رشف مس من الشعراء

العباس بني خلفاء ثالث املهدي خالفة يف برد بن بشار أن ُروي ما ذلك فمن
وأن مالهيه يف مغمور الخليفة أن مدعيًا إليهم، الخالفة اسرتداد يف أمية بني استنهض

ذلك: يف فقال داود، بن يعقوب وزيره الخالفة بأعباء القائم

داود ب��ن ي��ع��ق��وب ال��خ��ل��ي��ف��ة إن ن��وم��ك��م ط��ال ُه��بُّ��وا أم��ي��ة ب��ن��ي
وال��ع��ود ال��ن��اي ب��ي��ن ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة ف��ال��ت��م��س��وا ق��وم ي��ا خ��الف��ت��ك��م ض��اع��ت

حني يعقوب أخا داود بن صالح هجا برد بن بشار إن وقيل: مات. حتى فرضبه
فقال: َ ُويلِّ

ال��م��ن��اب��ر أخ��ي��ك م��ن ��ت ف��ض��جَّ أخ��اك ص��ال��ًح��ا ال��م��ن��اب��ر ف��وق ح��م��ل��وا ه��م��و

97



العربية اللغة آداب تاريخ

الخليفة، هجا قد املرشك األعمى هذا إن فقال: املهدي عىل فدخل هجاؤه يعقوب فبلغ
فأنشده: يعفيه، أن فأبى إنشاده، من املؤمنني أمري يعفيني قال: قال؟ وما قال:
وال��ص��ول��ج��ان ب��ال��دب��وق ي��ل��ع��ب ب��ع��م��ات��ه ي��زن��ي خ��ل��ي��ف��ة
ال��خ��ي��زران ح��ر ف��ي م��وس��ى ودس غ��ي��ره ب��ه ال��ل��ه أب��دل��ن��ا

إليه ه فوجَّ عنه، فيعفو فيمدحه املهدي عىل يقدم أن يعقوب فخاف حمله يف ه فوجَّ
البطيحة. يف يُلقيه من

جوائزه. وقلَّْت الشعر عن األنظار مالت األخرية القرون ويف

طبقات أربع إىل الشعر تقسيم (4)

كشعر اإلسالم قبل جاء َمن شعر وهو جاهيل؛ شعر طبقات: أربع إىل الشعر ُقسم وقد
مخرضم؛ وشعر سنة، بنحو اإلسالم قبل املتوىفَّ سلمى أبي بن وُزهري القيس امرئ
إسالمي؛ وشعر والُحطيئة، األعىش كشعر واإلسالم، الجاهلية عرص أدرك َمن شعر وهو
الدولة شعراء كشعر مولَّد؛ وِشْعر وجرير، الفرزدق مثل األموية الدولة شعراء كشعر
ُختم الشعر إن قالوا: .٣٥٧ سنة املتوىف الحمداني فراس وأبي نواس أبي مثل العباسية

الكندي. القيس بامرئ بُدئ كما فراس بأبي

العلوم يف بالشعر االستشهاد (5)

فالصحيح الثالثة شعر وأما وغريها، اللغة يف به يُستشهد والثانية األوىل الطبقة وشعر
املعاني علوم يف إال بشعرها يُستشهد ال أنه فالصحيح الرابعة وأما أيًضا، به يُستشهد أنه
وقد واملولَّد. الجاهيل بني ذلك يف فرق وال املعاني، إىل راجعة فإنها والبديع؛ والبيان
املتوىف الِحيلِّ الدين وَصِفيِّ مطروح، كابن املتأخرين، شعر وهي: خامسة طبقة زيدت
الهجري عرش الرابع القرن أي العرص؛ هذا شعراء شعر الطبقة بهذه ويلحق .٧٥٠ سنة
الخديوية. العائلة شعراء من النرص أبي عيل والشيخ الليثي، عيل الشيخ مثل قبله، وما
الشعر بقصائد رثاه الهجرة من ١٣٠٩ سنة توفيق باشا محمد مرص خديوي تويف وملا
وتاريخ رثاء يف الحقيق «القول كتاب يف وقصائدهم أسماءهم ترى شاعًرا ستني نحو

توفيق». باشا محمد له املغفور الخديوي
الطبقات لهذه أشعاًرا نذكر العصور تقلبات مع الشعر درجات تفاوت ولدرك

والرثاء. والنسيب كاملدح واحد، باب عىل تتوارد
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املدح عىل متواردة أشعار (6)

املري: سنان بن هرم يمدح سلمى، أبي بن زهري وهو الجاهيل، الشاعر قال

َع��ِل��ق��ا1 م��ا أس��م��اء م��ن ال��ق��ل��ُب وُع��لِّ��ق ف��ان��ف��رق��ا ال��ب��ي��ن أج��دَّ ال��خ��ل��ي��ط إن
َخ��َل��َق��ا2 واِه��نً��ا ِم��نْ��ه��ا ال��َح��بْ��ُل ف��أْص��بَ��َح وع��دْت م��ا ال��ب��ك��ريِّ اب��ن��ُة وأخ��ل��ف��ت��َك
َغ��ِل��ق��ا3 ق��د ال��ره��ن ف��أم��س��ى ال��وداع ي��وم ل��ه ف��ك��اَك ال ب��ره��ن وف��ارق��ت��ك
ع��ش��ق��ا م��ن ي��ش��ت��اَق أْن م��ح��ال��َة وال ل��ت��ح��زن��ن��ي ض��اٍل ب��ذي ت��راءى ق��ام��ت
خ��ِرق��ا4 ش��ادنً��ا ت��راِع��ي ال��ظ��ب��اءِ م��ن خ��اِذَل��ة أْدم��اءَ ُم��ْغ��ِزَل��ٍة ِب��ِج��ي��ِد
َع��تُ��َق��ا5 أن يَ��ْع��ُد ��ا ل��مَّ ال��راِح َط��ي��ِب ِم��ْن اغ��تُ��ِب��َق��ْت ال��ك��َرى ب��ع��َد ِري��َق��تَ��ه��ا ك��أنَّ
َرنِ��َق��ا6 َوال َط��ْرًق��ا ال ِل��ي��نَ��َة م��اءِ ِم��ْن ش��ب��ًم��ا ن��اج��وده��ا ع��ل��ى ال��س��ق��اُة ش��جَّ
ف��ل��َق��ا7 راِك��س م��ن ب��ِه��ْم ال��رك��اِب أي��دي ه��ب��ط��ْت إذا ح��تَّ��ى أرم��ق��ه��م زل��ُت م��ا
ِح��َزَق��ا8 آث��اِره��ْم ع��ل��ى ال��ُح��داُة ت��ْس��َع��ى أدٍم ق��ف��ا أو ش��رورى م��ن دان��ي��ًة
ُس��ُح��َق��ا9 َج��ن��ًة ت��س��ق��ي ال��ن��َواِض��ِح م��َن ُم��َق��تَّ��َل��ٍة َغ��ْربَ��ْي ف��ي َع��يْ��ن��يَّ َك��أنَّ
َق��ِل��َق��ا10 راِئ��ًدا ق��بٍّ��ا ال��َم��ح��اَل��ِة ِم��َن ث��ن��اي��ِت��ه��ا ف��ي ف��ت��ج��ري ال��رش��اءَ ت��م��ط��و

واحد. أمرهم الذين والقوم العم وابن والزوج الرشيك الخليط: 1
العهد. الحبل: 2

املرشوط. الوقت يف يُفتكك لم إذا املرتِهن استحقه َكَفِرَح؛ الرهن: وغلق بقلٍب. أي برهٍن: 3

خذلت من وخاذلة: بياًضا. ب مرشَّ لون وهو الظباء، يف األدمة من وأدماء: غزال. ذات ظبية مغزلة: 4

ولدها. عىل أقامت أو صواحبها عن تخلفت إذا الظبية؛
عتيًقا. صار إن يجز لم يعد: ملا الغبوق. رشب اغتبق: 5

الذي املاء والطَّْرق: موضع. ولِينة: البارد. املاء والشبم: وإناؤها. الخمر والناجود: مزجه. الرشاب: شج 6

الكدر. والرنق: وبعرت. فيه وبالت اإلبل طرقته
األرض. من املطمنئ والفلق: واد. الراكس: 7

حزقة. واحدتها: الجماعات، والحزق: موضعان. وأدم: رشورى 8

ناضح. واحدها عليها، يُستقى التي اإلبل: من والنواضح املجربة. وامُلقتَّلة: العظيمة. الدلو الغرب: 9
سحوق. واحدته: الطويل، النخل والسحق: البستان. والجنة:

«يف ومعنى مثناته. يف الرشاء طرف ويشد الناضح قتب يف طرفاه يُشد حبل والثناية: الحبل. الرشاء: 10
املحالة. من املحور فيه يجري الثقب والقب: البكرة. واملحالة: حبلها. وعليها أي ثنايتها»:
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ان��س��ح��ق��ا أُف��رَغ م��ا إذا وغ��رٌب ق��ت��ٌب ب��ه غ��دوَن وأع��واٌن م��ت��اع ل��ه��ا
وال��ُع��نُ��َق��ا ��ْل��َب ال��صُّ ت��م��دُّ ال��ل��ح��اق م��ن��ُه خ��ش��ي��ْت إذا ي��ح��ُدو س��ائ��ٌق وخ��ل��ف��ه��ا
دف��ق��ا11 ق��ائ��ًم��ا ي��داُه ال��َع��راق��ي ع��ل��ى ق��درْت ك��لَّ��م��ا ي��ت��غ��نَّ��ى وق��اب��ٌل
نُ��ُط��َق��ا12 م��اِئ��ِه ف��ي تَ��َرى ال��َج��واري َح��بْ��َو َض��ف��اِدُع��ُه تَ��ْح��بُ��و َج��ْدَوٍل ف��ي يُ��ح��ي��ُل
وال��َغ��َرَق��ا13 ال��َغ��مَّ يَ��َخ��ْف��َن ال��ُج��ذوِع ع��ل��ى ط��ح��ٌل م��اؤه��ا ش��رب��اٍت م��ن ي��خ��رج��َن
ُخ��لُ��َق��ا وَخ��ي��َره��ا ن��اِئ��ًال وَخ��ي��َره��ا َح��َس��بً��ا ك��ل��ه��ا َق��ي��ٍس خ��ي��َر اذُك��َرْن ب��ِل
واألب��ق��ا14 ال��ق��دِّ ح��ك��م��اِت أُح��ك��م��ْت ق��د دواب��ره��ا م��ن��ك��وبً��ا ال��خ��ي��َل ال��ق��ائ��ُد
ُع��ُق��َق��ا15 نً��ا بُ��دَّ َج��نَ��ب��وه��ا م��ا بَ��ع��ِد ِم��ْن ُخ��ُدًج��ا ��ًرا ُض��مَّ ف��آبَ��ْت ِس��م��انً��ا َغ��َزْت
وال��ص��ُف��ُق��ا16 واألن��س��اءَ ال��دواب��َر ت��ش��ك��و م��ع��طَّ��ل��ة ع��وًج��ا ب��ه��ا ي��ئ��وب ح��ت��ى
ال��س��وق��ا ه��ذِه وب��ذَّا ال��م��ل��وَك ن��اال ح��س��نً��ا ق��دَّم��ا ام��رأَي��ِن ش��أَو ي��ط��ل��ُب
َل��ِح��َق��ا ف��ِم��ثْ��لُ��ُه تَ��ك��ال��ي��ِف��ِه ع��ل��ى ب��ش��أوه��م��ا ي��ل��ح��ق ف��إن ال��ج��واد ه��و
س��ب��ق��ا ص��ال��ٍح م��ن ق��دَّم��ا م��ا ف��م��ث��ُل م��ه��ٍل م��ن ك��اَن م��ا ع��ل��ى ي��س��ب��ق��اُه أو
ال��رَّبَ��َق��ا أْع��ن��اِق��ه��ا وَع��ْن ال��ُع��ن��اِة أي��دي ع��ن ي��ف��ك��ُك ف��ي��اٌض أب��ي��ُض أش��مُّ
َط��َرَق��ا أْو ال��ن��اَس غ��ادى ال��ح��واِدِث م��َن ٌ ن��ب��أ إذا رأيً��ا أح��زم��ه��م وذاك
ن��زق��ا17 وال م��م��ن��ونً��ا ب��ذل��َك ي��ع��ط��ي ف��ال ال��ب��ط��اءِ ال��خ��ي��ِل ع��ل��ى ال��ج��ي��اِد ف��ض��َل
ط��ُرق��ا أب��واب��ِه إل��ى وال��س��ائ��ل��وَن َه��رٍم ف��ي ال��َخ��ي��َر ال��ُم��ب��تَ��غ��وَن َج��َع��َل ق��د

كالصليب. الدلو عىل يعرضان خشبتان وهما العرقوتني؛ يريد العراقي: 11
املاء. عىل ودارات نفاخات هنا: بها واملراد نطاق، جمع النطق: 12

ريها. يسع النخلة حول حويض وهي بالتحريك؛ رشبة جمع الرشبات: 13
القنب. واألبق: مدبوغ. غري ِجلد من يُقدُّ السري والقد: الحافر. مؤخر الخيل يف وهي دابرة، جمع الدوابر: 14
السمينة. الضخمة وهي بادن، جامع والبدن: خدوج. جمع تمام، لغري أوالدها تلقي التي الخدج: 15

قادوها. جنبوها: حملها. استبان التي وهي عقوق، جمع والعقق:
ييل مما األعىل الجلد دون الذي الجلد وهو صفاق، جمع والصفق: نسا. جمع الفخذين، عروق األنساء: 16

البطن.
ما أول يف الرسيع والنزق: املقطوع. واملمنون: الخيل. من البطاء عىل الجياد فضل الناس فضل أي: 17
الجري من عنده ما يعطيك الخيل يف الجواد مثل الناس يف املمدوح أي الربذون؛ مثل ينقطع ثم يجري

الرسعة. بعد يبطئ أو جريه يقطع أن دون
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خ��لُ��ق��ا وال��ن��َدى م��ن��ُه ال��س��م��اح��َة ت��ل��َق َه��رًم��ا ِت��ِه ِع��الَّ ع��ل��ى يَ��ْوًم��ا تَ��ْل��َق إْن
ورًق��ا18 خ��اب��ٍط م��ن م��ع��دًم��ا وال ي��وًم��ا رح��ٍم وذي ق��ربَ��ى ذي م��ان��َع ول��ي��َس
َص��دَق��ا19 أق��راِن��ِه َع��ْن ال��لَّ��يْ��ُث َك��ذََّب م��ا إذا ال��رج��اَل يَ��ص��ط��اُد ب��َع��ثَّ��َر َل��يْ��ٌث
اع��تَ��نَ��َق��ا ض��اَربُ��وا م��ا إذا ح��ت��ى ض��اَرَب َط��َع��ن��وا إذا ح��ت��ى اْرتَ��م��ْوا م��ا يَ��ط��َع��نْ��ُه��ُم
نَ��َط��َق��ا ن��اِط��ٌق م��ا إذا ال��ن��ديَّ َوْس��َط ب��ُخ��ط��ب��ِت��ِه يَ��ْع��يَ��ا ك��َم��ْن َوَل��ي��َس ه��ذا
األُف��َق��ا ��ه َك��فُّ َل��ن��اَل��ْت ال��س��م��اءِ َوس��َط ب��م��ن��زل��ٍة ال��دن��ي��ا م��َن ح��يٌّ ن��اَل ل��و

ألي: آل يمدح الحطيئة وهو املخرضم الشاعر وقال

ك��َراه��ا ��ت ق��ضَّ وم��ا ت��ع��ات��ب��ن��ي ه��ْدءٍ ب��ع��د أُم��ام��ُة ه��بَّ��ت أال
ن��ث��اه��ا م��ب��دي��ة ال��ن��ف��س ف��إن ع��ت��اب��ي ذري أَُم��اَم ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
رم��اه��ا ك��ثَ��ٍب ع��ن ال��ده��ر م��ا إذا ب��دٌّ ال��ح��دث��ان م��ن ل��ه��ا ول��ي��س
ُم��ن��اه��ا ت��م��نِّ��ي��ه��ا ف��ي أت��اه��ا ن��ف��ًس��ا خ��بَّ��رت أو أب��ص��رِت ف��ه��ل
ُرق��اه��ا ي��الئ��م��ه��ا ال ن��ق��ي��ٍع س��مٍّ ذات س��اورت��ن��ي ك��أنِّ��ي
ِم��ن��اه��ا م��وع��ده��ا ال��رُّك��ب��ان م��ن ف��جٍّ ب��ك��ل ال��راق��ص��ات ل��ع��م��ر
ق��واه��ا ض��ع��ف��ت ب��ع��دم��ا ِح��بَ��اِل��َي ألٍي آل ح��ب��ائ��ُل ش��دَّت ل��ق��د
ق��راه��ا ل��ه��ا ي��ض��م��ن��ون ول��ك��ن ألٍي آِل ج��ارُة تَ��تَّ��اُم ف��م��ا
ع��راه��ا إل��ى األم��ور وث��ي��ق��اِت ألٍي آل ي��ض��يِّ��ُع م��ا ل��ع��م��رك
ل��ه��اه��ا ص��غ��رْت وم��ا ب��ه��ا أَل��مَّ ألم��ٍر ح��ف��ائ��ظ��ه��ا ت��رك��ت وم��ا
ع��اله��ا إل��ى األم��وُر ��ُدُه ت��ص��عِّ ألٍي آِل م��س��اع��ي ي��ط��ل��ب وم��ن
ن��ه��اه��ا وأول��ي أح��س��اب��ه��ا أول��ي س��ع��د ُق��روم ي��ف��ض��ل��ون ك��رام
ذراه��ا س��ع��د م��ن ُع��دَّ م��ا إذا س��ع��د آل م��ن ال��ذرى ف��رع وه��م
ق��ض��اه��ا ص��اح��ب��ه��ا ق��ام م��ا إذا ألي آل ف��ي م��اج��د وخ��ط��ة

املاشية. وتأكله ليتناثر الشجر ورق خبط من مستعار وهو معروًفا، سائل أي: ورًقا: خابط 18

وموضع. اسم عثَّر: 19
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م��ن��ت��ه��اه��ا ل��ت��ب��ل��غ أق��ام��وه��ا ي��وًم��ا األم��ر ق��ن��اة ��ت اع��وجَّ إذا
ح��ش��اه��ا م��ض��ط��م��ًرا ال��ع��وج��اء ع��ل��ى ألي آل راح��ل ال��م��ج��د وي��ب��ن��ي
ل��ح��اه��ا ات��ص��ل��ت وم��ا ف��ت��درك��ه��ا ألي آل ل��ل��س��ي��اس��ة وت��س��ع��ى
ث��ن��اه��ا َح��َس��ٌن َج��يْ��بُ��ه��ا ل��ع��فٌّ ألي آل ج��ارة إن ل��ع��م��رك

يوسف: بن الحجاج يمدح األخطل، وهو اإلسالمي، الشاعر وقال

غ��روُر ع��ق��دن إذا وح��ب��ال��ه��نَّ وق��ذوُر زي��ن��ب ح��ب��ال��ك ص��رم��ت
م��ض��روُر م��ك��ل��ف َف��َغ��ِويُّ��ه��ن ق��ل��وب��ن��ا ال��م��راض ب��ال��ِح��دق ي��رم��ي��ن
وده��وُر أع��ص��ٌر ل��ذل��ك وم��ض��ى ال��ص��ب��ا ع��ن ذه��ل��ت ق��د أن��ي وزع��م��ن
ح��وُر أوان��س ُدم��ى ال��ف��ؤاَد ه��اج أدوائ��ه��ا م��ن ص��ح��وت أق��ول: وإذا
ن��ذوُر ل��ه��نَّ ح��لَّ��ت ف��ك��أنَّ��م��ا ل��غ��درة ق��رون��ه��نَّ نَ��ص��ب��ن وإذا
ال��يَ��ع��ف��وُر ش��م��اس��ه ب��ع��د ف��ي��ذل أوط��ان��ه��ا ف��ي ال��وح��ش أص��ي��د ول��ق��د
غ��ف��وُر ل��ل��ذن��وب ال��ب��ريَّ��ة خ��ي��ر ف��إن��ه اإلم��ام ل��ن��ا اإلل��ه أح��ي��ا
ت��ج��وُر ال��ه��داة ب��ه��ا ت��ك��اد ُظ��ل��ٌم دج��ت وق��د ال��ب��الد ل��ن��ا أض��اء ن��وٌر
ف��خ��وُر ب��ال��ف��ع��ال ال��م��ك��ارم وأخ��و ص��ال��ٍح ي��وٍم ب��ك��ل ال��ف��اخ��رون
أم��وُر ع��ل��ي��ك ن��زل��ت إذا أح��ًدا ب��ه ت��ع��دل ال ��اج ب��ال��ح��جَّ ف��ع��ل��ي��ك
م��ن��ص��وُر ح��ازم ي��وس��ف اب��ن أن ب��ه أع��ل��م��ن��ا وأن��ت ع��ل��م��ت ول��ق��د
ب��ش��ي��ُر إل��ي��ك ب��ه��ا ي��ج��يء م��ن��ه غ��ن��ي��م��ة ت��زال ف��م��ا ال��ص��ف��اء وأخ��و
وح��ري��ُر س��ب��ائ��ك ال��ع��راق ورق وف��وق��ه��ا ت��خ��ت��ل��ف��ن ال��رواس��م وت��رى
م��ه��وُر ل��ه��ن وم��ا ي��ع��ل��ون��ه��ن تُ��ص��ط��ف��ى ي��وم ك��ل ف��ارس وب��ن��ات
ش��ك��وُر ال��ف��ؤاُد م��ن��ت��ص��ب ل��ل��ه ت��ه��ا ع��الَّ ع��ل��ى ي��ت��ع��ب��ه��ا وال��خ��ي��ل
زج��وُر ل��ه��ن الق��ح��ة وال��ح��رب ف��ان��ط��وت ي��وس��ف اب��ن ب��ه��ا أض��رَّ خ��وًص��ا
ع��ق��ي��ُر ال��غ��وار ج��ش��م م��ا ط��ول م��ن ك��أن��ه ال��ق��ي��اد ف��ي ال��م��ذكِّ��ي وت��رى
ع��وُر ال��ض��رارة م��ن ف��ك��أن��ه��ن ف��أدب��رت ع��ي��ون��ه��ن ن��ط��اف ه��ري��ت
ج��ف��وُر ال��ف��ح��ول وف��ي ال��ب��ط��ون م��ن��ه��ا وان��ط��وت األع��ن��ة خ��ل��ج م��ن وح��ِول��ن
وذك��وُر ُق��رَّح ص��الدم ُح��رًدا ف��أص��ب��ح��ت ع��ج��اف��ه��ن ال��غ��زاة ق��ط��ع
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وت��ف��وُر ص��دوره��م ش��ن��اة ت��غ��ل��ي م��ع��ش��ٍر ف��ي ب��الءه ع��ل��م��ت ول��ق��د
وه��ري��ُر غ��م��اغ��م ال��س��ي��وف ت��ح��ت ص��وت��ه��م وأع��ل��ى زأُرُه��ُم وال��ق��وم
ه��دي��ُر ض��م��نَّ ب��م��ا ل��ه��نَّ ُج��وف ق��دوره ف��إنَّ غ��ل��ت ال��ل��ق��اح وإذا
غ��دوُر ال��ن��ف��وس غ��ائ��ل��ُة ب��ش��ب��ي��َب ه��وت إذ ب��ال��ك��ت��ائ��ب األزارَق ط��ل��َب
وح��ج��وُر ي��ح��ص��ٌب ال��م��ن��يَّ��ة ف��رط ب��ه ح��َدق��ت ب��ع��دم��ا ال��ب��ق��يَّ��ة ي��رج��و
زئ��ي��ُر آخ��ري��ن ل��وق��ع��ة ول��ه وان��ث��ن��ى ح��م��ي��ًدا ج��م��ع��ه��م ف��أب��اح

اإلخشيدي: كافوًرا يمدح املتنبي، وهو املولَّد، الشاعر وقال

وال��ج��الب��ي��ِب؟ وال��م��ط��اي��ا ال��ح��ل��ى ح��م��ر األع��اري��ب زيِّ ف��ي ال��ج��آِذُر َم��ن
وت��ع��ذي��ِب ب��ت��س��ه��ي��د بَ��الك ف��َم��ن م��ع��ارف��ه��ا ف��ي ش��كٍّ��ا ت��س��أُل ك��ن��َت إن
ب��م��س��ك��وِب م��س��ك��وبً��ا دم��وع��ي ت��ج��زي ب��ق��ٌر ب��ع��ده��ا ل��ي ب��ض��نً��ى ت��ج��زن��ي ال
وم��ض��روب م��ط��ع��وٍن ب��ي��ن م��ن��ي��ع��ًة ه��وادج��ه��ا س��ارت رب��م��ا س��وائ��ٌر
م��ص��ب��وب ال��ُف��رس��ان م��ن ن��ج��ي��ع ع��ل��ى ب��ه��ا ال��م��ط��يِّ أي��دي وخ��دت ورب��م��ا
ال��ذي��ب َزْورِة م��ن َرُق��دوا وق��د أده��ى خ��اف��ي��ة األع��راب ف��ي ل��ك َزْورٍة ك��م
ب��ي يُ��غ��ري ال��ص��ب��ح وب��ي��اض وأن��ث��ن��ي ل��ي ي��ش��ف��ع ال��ل��ي��ل وس��واد أزوره��م
وت��ط��ن��ي��ب ب��ت��ق��وي��ض وخ��ال��ف��وه��ا م��رات��ع��ه��ا س��ك��ن��ى ف��ي ال��وح��ش واف��ق��وا ق��د
األص��اح��ي��ب ش��رُّ وه��ُم وص��ح��ب��ه��ا ل��ه��ا ال��ج��واِر ش��رُّ وُه��ُم ج��ي��ران��ه��ا
م��ح��روب ال��م��ال أخ��ي��ِذ ك��ل وم��ال ب��ي��وت��ه��م ف��ي م��ح��ب ك��ل ف��ؤاد
ال��رع��اب��ي��ب ال��ب��دويَّ��ات ك��أوج��ه ب��ه ال��م��س��ت��ح��س��ن��ات ال��ح��ض��ر أوج��ُه م��ا
م��ج��ل��وب غ��ي��ر ُح��س��ن ال��ب��داوة وف��ي ب��ت��ط��ري��ة م��ج��ل��وب ال��ح��ض��ارة ح��س��ن
وال��ط��ي��ب؟! ال��ح��س��ن ف��ي ن��اظ��رة وغ��ي��ر ن��اظ��رة اآلرام م��ن ال��م��ع��ي��ُز أي��ن
ال��ح��واج��ي��ِب ص��ب��غ وال ال��ك��الِم م��ض��َغ ب��ه��ا ع��رف��ن م��ا ف��الٍة ظ��ب��اءَ أف��دي
ال��ع��راق��ي��ِب ص��ق��ي��الت أوراك��ه��ن م��ائ��ل��ًة ��ام ال��ح��مَّ م��ن ب��رزن وال
م��خ��ض��وِب غ��ي��َر م��ش��ي��ب��ي ل��ون ت��رك��ت ُم��َم��وِّه��ة ل��ي��س��ت م��ن ك��ل ه��وى وِم��ن
م��ك��ذوب ال��وج��ه ف��ي َش��َع��ر ع��ن رغ��ب��ت وع��ادت��ِه ق��ول��ي ف��ي ال��ص��دق ه��وى وِم��ن
وت��ج��ري��ب��ي أع��ط��ْت ال��ذي ب��ح��ل��م��ي م��نِّ��ي أخ��ذت ال��ذي ب��اع��ت��ن��ي ال��ح��وادث ل��ي��ت
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وال��ش��ي��ب ال��ش��بَّ��ان ف��ي ال��ِح��ل��م ي��وج��د ق��د ب��م��ان��ع��ة ِح��ْل��م م��ن ال��ح��داث��ة ف��م��ا
ت��أدي��ب ق��ب��ل أدي��بً��ا اك��ت��ه��اٍل ق��ب��ل م��ك��ت��ه��ًال األس��ت��اذ ال��م��ل��ك ت��رع��رع
ت��ه��ذي��ب ق��ب��ل م��ن ك��َرًم��ا م��ه��ذَّبً��ا ت��ج��رب��ة ق��ب��ل م��ن ف��ه��ًم��ا ُم��ج��رَّبً��ا
وت��ش��ب��ي��ب اب��ت��داءات ف��ي ��ه وه��مُّ ن��ه��اي��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا م��ن أص��اب ح��ت��ى
ف��ال��نُّ��وب ال��روم ف��أرض ال��ع��راق إل��ى ع��دٍن إل��ى م��ص��ٍر م��ن ال��م��ل��ك ي��دبِّ��ر
ب��ت��رت��ي��ب إالَّ ب��ه��ا ت��ه��بُّ ف��م��ا ب��ل��ٍد م��ن ال��ن��ك��ُب ال��ري��اح أت��ت��ه��ا إذا
ب��ت��غ��ري��ب إذن ل��ه��ا وم��ن��ه إال َش��َرَق��ْت إذا ش��م��س ت��ج��اوزه��ا وال
م��ك��ت��وب ك��لُّ م��ن��ه تَ��َط��لَّ��َس ول��و خ��ات��م��ه ط��ي��ُن ف��ي��ه��ا األم��ر يُ��ص��رِّف
ي��ع��ب��وب ال��ب��اع ط��وي��ل ك��ل س��رج م��ن ح��ام��ل��ُه ال��رم��ح ط��وي��ل ك��لَّ ي��ُح��طُّ
ي��ع��ق��وب أج��ف��ان ف��ي ي��وس��َف ق��م��ي��ُص م��س��ام��ع��ه ف��ي س��ؤاٍل ك��لَّ ك��أن
م��غ��ل��وب غ��ي��ر ب��ج��ي��ش غ��زت��ه ف��ق��د ب��م��س��أل��ة أع��ادي��ه غ��زت��ه إذا
ب��ت��ج��ب��ي��ب ت��ن��ج��و وال أراد ��ا م��مَّ ب��ت��ق��دم��ة ت��ن��ج��و ف��م��ا ح��ارب��ت��ه أو
ب��م��ره��وب م��وت ف��م��ا ال��ِح��م��ام ع��ل��ى ك��ت��ائ��ب��ه أق��ص��ى ش��ج��اع��تُ��ُه أْض��َرْت
وال��ش��آب��ي��ب ي��دي��ه غ��ي��وث إل��ى ل��ه��م: ق��ل��ت ال��غ��ي��َث! إل��ي��ه ه��ج��رَت ق��ال��وا:
م��وه��وب آث��ار ع��ل��ى ي��م��نُّ وال راح��تُ��ُه ْوالِت ال��دَّ ت��ه��ُب ال��ذي إل��ى
ب��م��ن��ك��وب م��وف��وًرا يُ��ف��زِّع وال أح��ًدا ب��ه ب��م��غ��دور ي��روع وال
غ��رب��ي��ب ال��ن��ق��ع أح��مِّ ف��ي م��ث��ل��ه ذا يُ��ج��دِّل��ه ج��ي��ش ب��ذي ي��روع ب��ل��ى
وت��ق��ري��ب ج��رٍي م��ن ال��س��واب��ق ف��ي م��ا أذَخ��ُرُه ك��ن��ت م��ال أن��ف��ع وج��دُت
األن��اب��ي��ب ُص��مُّ ووف��ت ل��ي وف��يْ��ن ب��ي ت��غ��در ال��ده��ر ص��روف رأي��ت ��ا ل��مَّ
��راح��ي��ب؟! ال��سَّ ال��ُج��ْرِد م��ن ل��ق��ي��ن��ا م��اذا ق��ائ��ل��ه��ا: ق��ال ح��ت��ى ال��م��ه��ال��ك ُف��تْ��َن
وم��ش��روب وم��أك��ول ث��وب ل��لُ��ب��ِس م��ذاه��ب��ه ل��ي��س��ت ب��م��ن��ج��رد ت��ه��وي
م��س��ل��وب ع��ي��ن ف��ي س��ل��ٌب ك��أن��ه��ا ي��ح��اول��ه��ا م��ن ب��ع��ي��ن��ي ال��ن��ج��وَم ي��رى
م��ح��ج��وب غ��ي��ر ب��ف��ض��ل ال��ن��ف��وَس ت��ل��ق��ى ��ب��ة ُم��ح��جَّ ن��ف��س إل��ى وص��ل��ت ح��تَّ��ى
األع��اج��ي��ب إض��ح��اَك ال��ن��اس خ��الئ��ق تُ��ض��ِح��ُك��ُه ال��ع��ق��ل ص��اف��ي أروَع ج��س��م ف��ي
وت��أوي��ب��ي وإلدالج��ي ول��ل��ق��ن��ا ل��ه��ا ب��ع��ُد وال��ح��م��د ل��ه ق��ب��ُل ف��ال��ح��م��د
م��ط��ل��وب خ��ي��ر ي��ا ب��ي ب��ل��غ��ن��ك وق��د ن��ع��م��ت��ه��ا ك��اف��ور ي��ا أك��ف��ر وك��ي��ف
وت��ل��ق��ي��ب وص��ٍف ع��ن وال��غ��رب ال��ش��رق ف��ي ب��ت��س��م��ي��ٍة ال��غ��ان��ي ال��م��ل��ك أيُّ��ه��ا ي��ا
م��ح��ب��وب غ��ي��ر ُم��ِح��بٍّ��ا أك��ون أن م��ن ب��ه أع��وذ ول��ك��ن��ي ال��ح��ب��ي��ب أن��ت
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مرص خديوي يمدح األهلية باملحاكم القايض ناصف» بك «حفني العرص شاعر وقال
مصيفه يف والخديوي عابدين قرص حريق ويذكر الجديد، بالعام ويهنئه باشا، توفيق

باإلسكندرية:

األي��اُم رءوَس��ه��ا إل��ي��ك وَح��نَ��ْت ال��ع��اُم راح��ت��ي��ك يُ��ق��بِّ��ُل واف��ى
أق��س��ام ل��ه ب��رَّت وك��م ت��رض��ى م��ا ب��غ��ي��ر ي��ج��يء ال أق��س��م وال��ده��ر
ك��رام ال��م��ن��ي��ب م��ع��اذي��ر ق��ب��ل��ت ف��ط��ال��م��ا ال��زم��ان م��ع��اذي��ر ف��اق��ب��ل
وال��ش��ام ن��ظ��ي��َرُه م��ص��ُر ت��ح��ِو ل��م ال��ذي ال��ق��ص��ر ع��ل��ى ج��ن��اي��ت��ه واغ��ف��ر
اس��ت��ع��ظ��ام وه��ال��ه��ا األن��ام ُم��َه��ُج ل��ه��ا ف��ارت��اع��ت ال��ن��ي��ران ب��ه ش��بَّ��ت
األق��دام وال��ت��ق��ى ال��س��ن��اب��ُك ثَ��مَّ ف��ت��زاح��َم��ْت إط��ف��ائ��ه��ا إل��ى َوَس��َع��ْوا
األح��الم ل��ه��ا ط��اش��ت ب��ل ـ��ظَّ��ار ال��ن��ـ ل��ه��ا واح��ت��ش��دت األب��ص��ار ل��ه��ا زاغ��ت
أع��الم أن��ه��ا ف��رد ش��ك م��ا ل��ه��ي��ب��ه��ا ح��ول أح��اط ال��دخ��ان ل��وال
إب��رام وال ن��ق��ٌض أح��ك��ام��ه ف��ي ول��ي��س ال��ق��ض��اء ن��ف��ذ ب��ه أم��ٌر
إم��ام ِس��واه وف��ي ال��م��ق��ام ه��ذا ف��ي ف��أن��ت ال��ق��ض��اء ن��ذك��رك ل��س��ن��ا
االس��ت��س��الم ل��ي��ذي��ع ل��ع��ب��اده ب��ي��ان��ه��ا اإلل��ه ش��اء ح��ك��م��ة ب��ل
األح��ك��ام ع��ل��ي��ه��م ت��س��ي��ر ق��دًرا َع��َل��ْوا وإن ال��م��ل��وك أن ي��روا ح��ت��ى
اآلالم ع��ن��ه��م ��ْت وخ��فَّ ص��ب��ًرا أح��س��ن��وا ال��رَّع��ي��ة ب��ه��م اق��ت��دى ف��إذا
س��ه��ام ول��ل��ع��ي��ون ع��ل��ي��ك ح��س��ًدا ت��ط��ل��ع��ت ل��ع��اب��دي��ن ال��س��م��اء ع��ي��ن
ض��رام ال��م��ح��ب ق��ل��ب ف��ي وال��ش��وق أله��ل��ه ال��ك��ري��م ال��ق��ص��ر وت��ش��وَّف
ح��رام ال��غ��رام ش��رع ف��ي وال��ص��ب��ر ال��ن��وى ط��ول ع��ل��ى ص��ب��ًرا ي��س��ت��ط��ع ل��م
يُ��الم؟! ك��ي��ف وال��ص��بُّ ج��م��رات��ه ��ج��ت وت��أجَّ زف��رات��ه ف��ت��ص��ع��دت
أوام ي��ب��لَّ ول��م ال��ه��ي��ام م��ن��ه ان��ق��ض��ى م��ا ال��م��ط��اف��ئ م��ن ال��دم��وع ل��وال
وس��الم أم��ره��ا ق��ص��ارى ب��رد أن��ه��ا إال ال��ج��وِّ ط��ب��اق خ��رق��ت
إض��رام ل��ه��ا ه��اب��ي��ٍل ق��رب��اَن ع��ف��ا ف��ق��د ال��ق��ب��ول آي م��ن وال��ن��ار
األف��ه��ام ل��ه��ا ت��ف��ط��ن ف��ل��م ُط��وي��ت ن��ق��م��ٍة ف��ي ن��ع��م��ٍة م��ن وك��م ه��ذا
��ام ب��سَّ وج��ه��ه ع��ام ـ��ع��ب��اس الـ أب��ا ووف��ا م��ض��ى ف��ي��ه ب��م��ا ع��ام
اإلظ��الم ق��س��م��ات��ه م��ن وي��ض��يء ن��ف��ح��ات��ه ع��ن ال��ده��ر ث��غ��ر ي��ف��ت��رُّ
إن��ع��ام ك��ل��ه ب��ك وزم��ان��ه م��س��رَّة ك��ل��ه��ن ب��ك أي��ام��ه
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األق��الم ب��ب��ي��ان��ه��ا ت��ف��ي ل��ي��س��ت ب��أن��ع��ٍم األن��ام أغ��رق��ت م��والي
ح��م��ام رب��اه ف��ي ت��س��ج��ع ك��ال��روض ب��ه��ا س��ج��ع��وا ب��م��واه��ب ط��وَّق��ت��ه��م
ون��ظ��ام وم��ج��ال��س وم��دارس ض��رائ��ب وح��ط وإح��س��ان ع��ف��و
ذم��ام ول��ل��ع��ل��وم ال��ع��ل��وم أه��ل ل��م��ن��ت��دى ال��وف��ود إرس��ال ودوام
اإلك��رام ق��ل��ب��ه ي��م��ل��ك وال��ُح��رُّ ق��ل��وب��ه��م م��ل��ك��ت ح��ت��ى أك��رم��ت��ه��م
دوام ل��ل��ص��الح م��ل��ك��ك ف��دوام ش��أن��ه��ا تُ��ص��ل��ح ل��م��ص��ر ع��زي��ز ي��ا ُدم
واإلع��ظ��ام ال��ت��ب��ج��ي��ل وي��ح��وط��ك ال��ُع��ال ت��ك��ل��ؤك األي��ام واس��ت��ق��ب��ل
م��رام ال��ك��م��ال ألوص��اف ف��ه��م��ا ب��م��ح��م��د وِط��ب ب��ع��ب��اس وان��ع��م
األع��وام ب��ه ت��س��م��و ت��وف��ي��ق��ن��ا ت��اري��خ��ِه: ف��ي ق��ل��ت ب��ع��ام واه��ن��أ

١٣٠٩ سنة

الجناب يهنِّئ نية، السَّ املعية موظفي من شوقي، بك أحمد املجيد الشاعر وقال
:١٣١٦ سنة مرص إىل الخالفة دار من بعوده العايل

ال��ص��ح��اب ت��ف��دي��ه ع��ات��ب��ت وم��ن ال��ع��ت��اب ي��أت��ي ال��ه��وى ق��در ع��ل��ى
ال��ع��ذاب وي��رض��ي��ه��ا ف��أغ��ض��ب��ه��ا ن��ف��س��ي ف��أل��وم ُم��ع��ذِّب��ي أل��وم
ال��م��ت��اب؟ روح��ي ع��ن ك��ي��ف ول��ك��ن ع��ن��ه ل��ت��ب��ُت اس��ت��ط��ع��ت أن��ي ول��و
يُ��ث��اب ي��ج��ن��ي ب��أن وم��ال��ك��ه يُ��ج��ازى ي��ه��وى ب��أن ق��ل��ب ول��ي
ع��ق��اب ل��ه ل��ي��س ال��ظ��ب��ي ن��ف��ار ل��ك��ن ف��ع��ل��ت ال��ع��ق��اب س��اغ ول��و
ال��ص��واب ال��ن��اس ف��ي ض��اع وق��دًم��ا رأوه وم��ا ال��الئ��م��ون ي��ل��وم
ال��ش��ب��اُب ال��ط��رَب وراج��ع ع��ل��يَّ ق��ل��ب��ي ال��س��ل��وان ف��أن��ك��ر ص��ح��وت
ص��اب ال��ك��أس ف��ي ب��ق��يَّ��ة ف��ك��ل ت��ولَّ��ى ف��إذا ال��ص��ب��ا ول��ل��ع��ي��ش
ث��ي��اب ع��ن��ي ل��ه ض��اق��ت وال ح��ب��ال ع��ن��دي ل��ه رثَّ��ت وم��ا
ال��ح��ب��اب ي��أل��ف��ه��ا ال��ص��ه��ب��اء ك��م��ا ك��نَّ��ا م��ن��ذ وال��ص��ب��اب��ة وش��أن��ي
ح��ج��اب ه��ًوى دون ع��ل��ي��ه ف��ل��ي��س ق��ل��ب��ي زم��ام ال��غ��رام ي��د ك��أنَّ
م��آب م��ن��ه��ا م��ا ال��ت��ي��ه ف��الة ف��ي��ه��ا وال��ح��ب ج��وان��ح��ي ك��أنَّ
اق��ت��راب ب��ال��س��ل��وى ع��ن��ه ف��بُ��ع��دي م��وس��ى ق��وم ج��وع��ة ال��ح��ب ك��أن
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ال��ك��ت��اب ك��ُم��ل وم��ا بَ��دءٍ ع��ل��ى َع��ْوٌد األش��واق رواي��ة ك��أن
اص��ط��ح��اب ول��ن��ا ب��ه��ا ع��ه��د ل��ن��ا ُم��دام أخ��وا وال��ه��وى ك��أن��ي
ال��ش��راب وام��ت��دَّ ال��ك��أس أُع��ي��َد ب��ع��ش��ٍق ع��ش��ق ع��ن اع��تَ��ْض��ُت م��ا إذا
يُ��ش��اُب ال ب��ال��م��الم��ة وح��ب��ك م��ش��وب ب��الئ��م��ة ه��ًوى وك��ل
وال��طِّ��الب م��ص��رك ح��ق��وق وأن��ت ك��ه��ف ل��ألوط��ان أن��ت ألن��ك
م��ن��اب ع��ن��ه��ا م��ا ال��روح وأن��ت ب��دي��ل م��ن��ه م��ا ال��رأس وأن��ت
نُ��ص��اب وب��ه س��ه��م��ن��ا وغ��ي��رك ي��وًم��ا خ��ان م��ا س��الح��ن��ا وأن��ت
ال��رَِّك��اب ب��ه ت��س��ت��ق��رُّ ه��الًال رأي��ن��ا وم��ا «ب��األم��ي��ر» ف��أه��ًال
وال��ل��ع��اب ض��ح��اه��ا ال��دن��ي��ا وف��ي ح��لَّ��ت ال��ت��ي��ن» «ب��رأس ش��م��ًس��ا وال
اإلي��اب ه��ذا م��ق��دم وأي��م��ن ال��ُم��َف��دَّى أن��ت ق��ادم وأك��رم
غ��ي��اب ق��ل��وب��ه��م ع��ن وم��ال��ك ب��ن��ي��ه��ا وع��ن ال��ب��الد ع��ن ت��غ��ي��ب
ال��ِع��ذَاب األح��ادي��ث ت��ق��رب��ك وآنً��ا آنً��ا ال��م��ن��ى تُ��ق��رِّبُ��َك
ال��س��ح��اب وان��ت��ق��ل ال��ب��ح��ر أق��ام ل��ُق��ط��ر ُق��ط��ر م��ن س��رت م��ا إذا
ال��ل��ب��اب وال��ش��رف ال��م��ج��د ص��م��ي��م ف��ي��ه��م ح��لَّ ق��وًم��ا ج��اورت إذا
ال��ض��ب��اب وه��م ش��م��س��ه��ا ف��إن��ك س��م��اء ل��ن��ا ال��ك��رام ج��ع��ل إذا
ال��ج��ن��اب ذا ت��ع��وَّد م��ا ب��أح��س��ن ح��يَّ��ت ال��م��ل��ك» «دار ج��ئ��ت ول��م��ا
وال��رِّح��اب ب��ك س��وح��ه��ا وب��رَّت ذراه��ا ف��ي ال��خ��الف��ة أظ��لَّ��تْ��َك
ب��اب ل��ل��واش��ي��ن وُس��دَّ ه��ن��اك ب��اب أل��ف ل��ل��رع��اي��ة وف��تِّ��َح
ال��س��راب ي��ري��ب��ك��م��ا م��ن وأظ��م��أ ن��م��ي��ًرا ب��ي��ن��ك��م��ا ال��م��اء وَرْدنَ��ا
ال��ك��الُب ال��ق��م��َر ت��ن��ب��ح ول��ك��ن م��ج��اًال ل��م��ف��س��دٍة وج��دوا وم��ا
وط��اب��وا ب��ك��م��ا خ��الئ��ق وع��اش ال��ل��ي��ال��ي م��ن ف��رق��دي��ن ف��ع��ي��ش��ا
ُم��ج��اب ب��ي��ن��ك��م��ا ال��ل��ه وداع��ي ع��ق��ي��م ب��ي��ن��ك��م��ا ال��خ��ل��ف ن��داء

النَّسيب عىل متواردة أشعار (7)

جاهيل: وهو القيس، امرؤ قال

ال��خ��ال��ي؟! ال��ُع��ُص��ِر ف��ي ك��ان َم��ن يَ��ِع��م��ْن َوه��ل ال��ب��ال��ي ال��ط��ل��ل أي��ه��ا ص��ب��اًح��ا ِع��ْم أال
ب��أوج��اِل؟ يَ��ب��ي��ُت م��ا ال��ه��م��وم ق��ل��ي��ل ُم��َخ��لَّ��ٌد َس��ِع��ي��ٌد إال يَ��ن��ِع��َم��ْن َوَه��ل
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أح��َواِل ثَ��الثَ��ِة ف��ي ش��ه��ًرا ثَ��الِث��ي��َن َع��ه��ِده أح��دُث ك��ان َم��ن يَ��ن��ِع��َم��ْن َوَه��ل
َه��طَّ��اِل أْس��َح��َم ُك��لُّ َع��َل��ي��ه��ا أَل��حَّ ال��َخ��اِل ب��ِذي َع��اِف��يَ��اٌت ل��َس��ل��َم��ى ِدي��اٌر
أْوع��اِل َرأس ع��ل��ى أْو ال��ُخ��َزام��ى ب��َوادي ك��ع��ه��دن��ا ت��زاُل ال س��ل��م��ى وت��ح��ِس��ُب
ِم��ْح��الِل ب��َم��ي��ث��اء بَ��ي��ًض��ا أْو ال��َوح��ِش م��ن ط��الٍّ ت��رى ت��زال ال س��ل��م��ى وت��ح��س��ب
ب��م��ع��ط��ال ل��ي��س ال��ري��م ك��ِج��ي��د وِج��ي��ًدا ��بً��ا ُم��نَ��صَّ تُ��ِري��َك إذْ َس��َل��م��ى َل��يَ��ال��َي
أم��ث��ال��ي! ال��ل��ه��و ي��ش��ه��د ال وأن ك��ب��رت أن��ن��ي ال��ي��وم ب��س��ب��اس��ُة زع��م��ْت أال
ِت��ْم��ثَ��اِل َخ��طُّ َك��أنَّ��َه��ا ِب��آِن��َس��ٍة َوَل��يْ��َل��ٍة ل��َه��ْوُت َق��د يَ��ْوٍم ُربَّ ب��ل��ى
ذبَّ��ال ق��ن��ادي��ل ف��ي زي��ٍت ك��م��ص��ب��اٍح ل��ض��ج��ي��ع��ه��ا وج��ه��ه��ا ال��ف��راَش يُ��ض��يء
ب��أج��ذال وُك��فَّ ج��زًال غ��ًض��ى أص��اب ُم��ص��ط��ٍل ج��م��َر ل��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى ك��أنَّ
��ال ق��فَّ م��ن��ازِل ف��ي وش��م��اًال ص��بً��ا ��َوى ال��صُّ ب��ُم��ْخ��تَ��َل��ِف ِري��ٌح ل��ُه َوَه��بَّ��ْت
ال��خ��ال��ي ب��ه��ا ي��زنَّ أن ِع��رس��ي وأم��ن��ُع ِع��رس��ه ال��م��رء ع��ل��ى أُص��ب��ي ل��ق��د ك��ذب��ت
ِس��رب��ال��ي ُق��م��ُت إذا ��ي��ن��ي تُ��نَ��سِّ ل��ع��وب ط��ْف��ل��ة ال��ع��واِرض بَ��ي��ض��اء وم��ث��ل��ك
ِم��ت��ف��اِل َغ��ي��َر ��ًة ُم��ْرت��جَّ انْ��َف��تَ��َل��ْت إذَا ُم��َف��اَض��ٍة غ��ي��ُر ال��َك��ْش��ح َط��ي َل��ِط��ي��َف��ُة
ِم��ْج��ب��اِل َغ��ي��َر ه��ونَ��ًة َع��َل��ي��ِه تَ��ِم��ي��ُل ث��ي��اب��ه��ا م��ن اب��ت��زه��ا ال��ض��ج��ي��ُع م��ا إذا
وت��س��ه��ال م��س ل��ي��ن م��ن اح��ت��س��ب��ا ب��م��ا ف��ْوَق��ه ال��َول��ي��َداِن يَ��م��ِش��ي ال��نَّ��َق��ا ك��ِح��ْق��ِف
ال��ج��ال��ي ل��دى ك��ال��ج��م��ان م��ت��ن��ت��ي��ه��ا ع��ل��ى ح��م��ي��م��ه��ا ف��ي��ض ك��ان اس��ت��ح��م��ت م��ا إذا
َع��اِل نَ��َظ��ٌر َداِرَه��ا أْدن��ى ب��يَ��ثْ��ِرَب وأه��ل��ه��ا أَذِْرع��اٍت م��ن رت��ه��ا ت��ن��وَّ
ل��ق��ف��ال تُ��َش��بُّ ره��ب��ان م��ص��اب��ي��ح ك��أن��ه��ا وال��ن��ج��وم إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت
ح��اِل َع��ل��ى ح��اًال ال��م��اءِ َح��ب��اِب ُس��م��وَّ أَه��لُ��ه��ا ن��اَم بَ��ع��َدم��ا إَِل��ي��ه��ا َس��َم��وُت
أَح��وال��ي؟ َوال��ن��اَس ��اَر ��مَّ ال��سُّ تَ��رى أََل��س��َت ف��اِض��ح��ي إِنَّ��َك ال��ل��ُه َس��ب��اَك َف��ق��اَل��ت:
َوأَوص��ال��ي َل��َدي��ِك َرأس��ي َق��طَّ��ع��وا َوَل��و ق��اِع��ًدا أَب��َرُح ال��ل��ِه يَ��م��ي��َن َف��ُق��ل��ُت:
َم��يَّ��اِل َش��م��اري��َخ ذي ِب��ُغ��ص��ٍن َه��َص��رُت َوأَس��َم��َح��ت ال��َح��دي��َث تَ��ن��اَزع��ن��ا ��ا َف��َل��مَّ
إِذالِل! أَيَّ َص��ع��بَ��ًة َف��ذلَّ��ت َوُرض��ُت َك��الُم��ن��ا َوَرقَّ ال��ُح��س��ن��ى إِل��ى َف��ِص��رن��ا
ص��اِل َوال َح��دي��ٍث ِم��ن إِن َف��م��ا َل��ن��ام��وا ف��اِج��ٍر ِح��ل��َف��َة ِب��ال��ل��ِه َل��ه��ا َح��َل��ف��ُت
َوال��ب��اِل ال��ظَّ��نِّ ك��اس��َف ال��َق��ت��اُم َع��َل��ي��ِه بَ��ع��لُ��ه��ا َوأَص��بَ��َح َم��ع��ش��وًق��ا َف��أَص��بَ��ح��ُت
ِب��َق��تَّ��اِل َل��ي��َس َوال��َم��رءُ ِل��يَ��ق��تُ��َل��ن��ي ِخ��ن��اُق��ُه ُش��دَّ ال��بَ��ك��ِر َغ��ط��ي��َط يَ��ِغ��طُّ
أَغ��واِل؟! َك��أَن��ي��اِب ُزرٌق َوَم��س��ن��ونَ��ٌة ُم��َض��اِج��ِع��ي َوال��َم��ْش��َرف��يُّ أيَ��ْق��تُ��لُ��ن��ي
ِب��نَ��بَّ��اِل َوَل��ي��َس رم��ٍح ِب��ذي َوَل��ي��َس ِب��ِه َف��يَ��ق��ت��ل��ن��ي س��ي��ٍف ِب��ذي َوَل��ي��َس
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ال��ط��ال��ي؟! ال��رَُّج��ُل ال��َم��ه��ن��ؤَة ق��ط��َر َك��م��ا ُف��ؤاَده��ا ق��ط��رُت َوَق��د أَيَ��ق��تُ��َل��ن��ي
��اِل ِب��َف��عَّ َوَل��ي��َس يَ��ه��ذي ال��َف��ت��ى ِب��أَنَّ بَ��ع��ل��ه��ا ك��اَن َوإِن َس��ل��م��ى َع��ِل��َم��ت َوَق��د
أَق��واِل؟ َم��ح��اري��ِب ف��ي َرم��ٍل َك��ِغ��زالِن أَواِن��ًس��ا ذََك��رُت إِن َع��َل��ي��ِه َوم��اذا
ِم��ك��س��اِل ال��َم��راِف��ِق ��اءِ ِب��َج��مَّ يَ��ُط��ف��َن دخ��ل��ت��ُه َدج��ٍن يَ��وَم َع��ذارى َوبَ��ي��ِت
س��ل��س��ال ال��م��ذاق��ة ع��ذب ع��ن وت��ب��س��م وس��اوًس��ا إال ال��ل��ي��ل ج��ْرس ق��ل��ي��ل��ة
َوإِك��م��اِل تَ��م��اٍم ف��ي ال��ُخ��ص��وِر ِل��ط��اَف ك��ال��ق��ن��ا َوال��َع��ران��ي��ن ال��م��ت��ون ط��وال
ِب��ت��ض��الِل َض��الٍّ ال��ِح��ل��ِم ِألَه��ِل يَ��ُق��ل��َن ال��م��ن��ى ُس��بُ��َل ال��َه��وى يُ��ت��ِب��ع��َن أوان��س
ق��ال��ي َوال ال��ِخ��الِل ِب��م��ق��ل��يِّ َوَل��س��ُت ال��رَّدى َخ��ش��يَ��ِة ِم��ن َع��ن��ُه��نَّ ال��َه��وى َص��َرف��ُت
خ��ل��خ��اِل ذاَت ك��اِع��بً��ا أَتَ��بَ��طَّ��ن َوَل��م ِل��َل��ذٍَّة َج��واًدا أَرَك��ب َل��م َك��أَنِّ��َي
إِج��ف��اِل بَ��ع��َد َك��رًَّة ُك��رِّي ِل��َخ��ي��ِل��َي أَُق��ل َوَل��م ال��رَّويَّ ال��زقَّ أَس��بَ��أِ َوَل��م
َج��وَّاِل ال��ُج��زاَرِة ن��ه��د َه��ي��َك��ٍل َع��ل��ى ��ح��ى ِب��ال��ضُّ ال��ُم��غ��ي��َرَة ال��َخ��ي��َل أَش��َه��ِد َوَل��م
ال��ف��اِل َع��ل��ى ُم��ش��ِرف��اٌت َح��َج��ب��اٌت َل��ُه ال��نَّ��س��ا َش��نَ��َج ��وى ال��شَّ َع��ب��َل ��ظ��ى ال��شَّ َس��ل��ي��َم
َراِل َع��ل��ى ِم��ن��ُه ال��رِّدِف َم��ك��اَن َك��أَنَّ ال��َوج��ى ِم��َن يَ��ق��ي��َن م��ا ِص��الٌب َوُص��مٌّ
خ��اِل راِئ��ُدُه ال��َوس��ِم��يِّ ِم��َن ِل��َغ��ي��ٍث ُوك��ن��اِت��ه��ا ف��ي َوال��طَّ��ي��ُر أَغ��تَ��دي َوَق��د
َه��طَّ��اِل أَس��َح��َم ُك��لُّ َع��َل��ي��ِه َوج��اَد تَ��ح��اِم��يً��ا ال��رِّم��اِح أَط��راُف تَ��ح��ام��اُه
ِم��ن��واِل ِه��راَوُة َك��أَنَّ��ه��ا َك��م��ي��ٍت َل��ح��َم��ه��ا ال��َج��رُي أت��َرَز َق��د ِب��َع��ج��َل��َزٍة
ال��خ��اِل ِم��َن ال��بُ��روِد َوش��ي َوأَك��ُرُع��ُه ُج��ل��وُدُه نَ��ِق��يٍّ��ا ِس��ربً��ا ِب��ه��ا ذََع��رُت
ِب��أَج��الِل تَ��ج��وُل خ��ب��ٍل ُج��ُم��د َع��ل��ى غ��دوة ي��ج��اه��دن إِذ ��واَر ال��صُّ َك��أَنَّ
ذَيَّ��اِل أَخ��نَ��َس َوال��رَّوِق ال��ِق��را َط��وي��ِل ِب��َق��رَه��ٍب واتَّ��َق��ي��َن ��واُر ال��صُّ َف��ج��اَل
ب��اِل َع��ل��ى ِم��نِّ��ي ال��َوح��ِش ِع��داءُ َوك��اَن َونَ��ع��َج��ٍة ثَ��وٍر بَ��ي��َن ِع��داءً َف��ع��ادى
ِش��م��الل��ي َط��أَط��أُت ال��ِع��ق��ب��اِن ِم��َن َص��ي��وٍد َل��ق��َوٍة ال��َج��ن��اَح��ي��ِن ِب��َف��ت��خ��اءِ َك��أَنِّ��ي
أَوراِل ثَ��ع��اِل��ُب ِم��ن��ه��ا َح��َج��َرت َوَق��د ��ح��ى ِب��ال��ضُّ ��َربَّ��ِة ال��شُّ ِخ��زَّاَن تَ��َخ��طَّ��ُف
ال��ب��ال��ي َوال��َح��َش��ُف ال��ُع��نَّ��اُب َوك��ِره��ا َل��دى َوي��اِب��ًس��ا َرط��بً��ا ال��طَّ��ي��ِر ُق��ل��وَب َك��أَنَّ
ال��م��اِل ِم��َن َق��ل��ي��ٌل أَط��لُ��ب َوَل��م َك��ف��ان��ي َم��ع��ي��َش��ٍة ِألَدن��ى أَس��ع��ى أَنَّ��م��ا َف��َل��و
أَم��ث��ال��ي ال��ُم��َؤثَّ��َل ال��َم��ج��َد يُ��دِرُك َوَق��د ُم��َؤثَّ��ٍل ِل��َم��ج��ٍد أَس��ع��ى َوَل��ِك��نَّ��م��ا
آل��ي َوال ال��ُخ��ط��وِب أَط��راِف ِب��ُم��دِرِك نَ��ف��ِس��ِه ُح��ش��اَش��ُة داَم��ت م��ا ال��َم��رءُ َوم��ا
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النعمان، عىل دخل وقد املتجردة، يصف جاهيل، وهو الذبياني، النابغة وقال
بمعصمها: وجهها فغطَّت عنها، نصيفها فسقط ففاجأته،

م��زوِد؟ وغ��ي��َر زاٍد ذا َع��ج��الَن ُم��ْغ��تَ��ِدي أو رائ��ٌح َم��يَّ��َة آِل أِم��َن
ق��ِد وك��أْن ب��رح��ال��ن��ا ت��زْل ل��م��ا رك��اب��ن��ا أن غ��ي��ر ��ُل ال��تَّ��رحُّ أَِف��د
األس��ود ال��غ��داف خ��ب��رن��ا وب��ذاَك َغ��ًدا ِرْح��َل��تَ��ن��ا ب��أنَّ ال��غ��داف َزَع��َم
َغ��ِد ف��ي األح��بَّ��ِة تَ��ف��ري��ُق ك��اَن إن ب��ِه أه��ًال وال ب��غ��ٍد م��رح��بً��ا ال
َم��وِْع��دي م��ن��ه��ا واإلم��س��اءُ ��بْ��ُح وال��صُّ م��ه��َدًرا تُ��َودِّْع ول��م ال��رَّح��ي��ُل ح��اَن
تُ��ْق��ِص��ِد ل��م أْن غ��ي��ر ق��ل��بَ��ك ف��أص��اَب ب��َس��َه��ِم��ه��ا َرَم��تْ��َك غ��اِن��يَ��ٍة إثْ��ِر ف��ي
ِد وتَ��َودُّ رس��اَل��ٍة ب��َع��ْط��ِف م��ن��ه��ا ج��ي��رٌة ل��َك ُه��ُم إذ ب��ذل��ك غ��ن��ي��ْت
ُم��ص��رِد ب��َس��ه��ٍم ِم��ْرن��اٍن َظ��ْه��ِر ع��ن ح��بِّ��َه��ا ِم��ْن ف��ؤادُه أص��اَب ول��ق��د
م��ق��ل��ِد ال��م��ق��ل��ت��ي��ِن أح��مَّ أح��وى ُم��تَ��َربِّ��ٍب ش��اِدٍن ب��ُم��ْق��َل��ِة نَ��َظ��َرْت
ال��ُم��وَق��ِد ��ه��اِب ك��ال��شِّ ��ُد، ت��وقَّ ذه��ٌب ن��ح��ره��ا يُ��زيِّ��ُن ِس��ل��ٍك ف��ي وال��ن��ظ��ُم
ال��م��ت��أوِِّد ُغ��َل��واِئ��ِه ف��ي ك��ال��ُغ��ص��ِن َخ��ل��ُق��ه��ا أُْك��ِم��َل ��ي��َراءِ ك��ال��سِّ َص��ف��راءُ
ُم��ْق��َع��ِد ب��ثَ��ْدٍي تَ��نْ��ُف��ُج��ُه وال��ن��ح��ر َط��يُّ��ُه ل��ط��ي��ٌف ُع��َك��ٍن ذو وال��بَ��ط��ُن
ال��م��تَ��ج��رَِّد ��ُة بَ��ضَّ ال��رَّواِدِف ريَّ��ا ُم��ف��اَض��ٍة غ��ي��ُر ال��م��ت��نَ��ي��ِن م��ح��ُط��وَط��ُة
ب��األس��ُع��ِد ُط��لُ��وِع��ه��ا ي��وَم ��م��ِس ك��ال��شَّ ك��ل��ٍة س��ج��ف��ْي ب��ي��َن ت��راءى ق��ام��ْت
وي��س��ج��ِد يُ��ه��لَّ ي��ره��ا م��ت��ى ب��ه��ٌج غ��وَّاُص��ه��ا َص��َدِف��يَّ��ٍة ُدرٍَّة أو
وق��رم��ِد ي��ش��اُد ب��آُج��رٍّ ب��ن��ي��ْت م��رف��وع��ٍة َم��ْرَم��ٍر ِم��ْن ُدم��يَ��ٍة أو
ب��ال��ي��ِد واتَّ��َق��تْ��نَ��ا ف��ت��ن��اَوَل��تْ��ُه إس��ق��اَط��ُه تُ��ِرْد ول��م ال��نَّ��ص��ي��ُف َس��َق��َط
ي��ع��ق��د ال��ل��ط��اف��ة م��ن ي��ك��اد ع��ن��م ب��ن��انَ��ُه ك��أنَّ َرْخ��ٍص ��ٍب ب��ُم��َخ��ضَّ
ال��ُع��وَِّد وج��وِه إل��ى ال��س��ق��ي��ِم ن��ظ��َر تَ��ْق��ِض��ه��ا ل��م ب��ح��اج��ٍة إل��ي��ك ن��ظ��َرْت
ب��اإلث��م��ِد ل��ث��اتُ��ُه أُس��فَّ ب��رًدا أي��َك��ٍة َح��م��ام��ة ب��ق��اِدَم��تَ��ْي تَ��ْج��لُ��و
ن��ِدي وأس��ف��ل��ُه أع��ال��ي��ِه ��ْت ج��فَّ َس��م��اِئ��ه ِغ��ب َغ��داَة ك��األق��ح��واِن
ال��م��ورِد ش��ه��يُّ م��ق��ب��ل��ُه ع��ذٌب ب��اِرٌد ف��اه��ا ب��أنَّ ال��ُه��م��اُم َزَع��َم
ازدِد ق��ل��َت: ذق��ت��ُه م��ا إذا ع��ذٌب أنَّ��ُه — أذُْق��ُه ول��م — ال��ُه��م��اُم َزَع��َم
ال��ص��دي ال��ع��ِط��ُش ري��ق��ه��ا ب��َريَّ��ا ي��ش��ف��ى أنَّ��ُه — أذُْق��ُه ول��م — ال��ُه��م��اُم َزَع��َم
ُم��تَ��َس��رِِّد ُم��ت��ت��اِب��ٍع لُ��ؤلُ��ٍؤ ِم��ن ف��نَ��َظ��ْم��نَ��ُه ِع��ق��َده��ا ال��ع��ذارى أخ��ذ
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م��ت��ع��ب��ِد ص��رورٍة اِإلَل��َه ع��ب��َد راه��ٍب ألش��م��َط ع��رض��ْت أنَّ��ه��ا ل��و
ي��رش��ِد ل��م وإْن رش��ًدا ول��خ��ال��ُه ح��دي��ث��ه��ا وُح��س��ِن ل��ُرؤي��ت��ه��ا َل��َرنَ��ا
��ِد ��خَّ ال��صُّ ال��ه��ض��اِب أروى َل��ُه َل��َدنَ��ْت ك��الم��ُه تَ��س��تَ��ط��ي��ُع ل��و ب��تَ��َك��لُّ��ٍم
ال��م��س��ن��ِد ال��دع��اِم ع��ل��ى م��اَل ك��ال��ك��رِم ن��ب��ت��ُه أث��ي��ٍث َرِج��ٍل وب��ف��اح��ٍم
ال��ي��ِد م��لءَ ب��م��ك��ان��ِه ُم��ت��ح��ي��ًزا ج��اِث��يً��ا أج��ثَ��َم ل��م��س��َت َل��م��س��َت وإذا
ُم��َق��ْرَم��ِد ب��ال��َع��ب��ي��ِر ��ِة اَل��م��َج��سَّ راب��ي م��س��ت��ه��دٍف ف��ي ط��ع��ن��َت َط��َع��ن��َت وإذا
ال��ُم��ْح��َص��ِد ب��ال��رِّش��اءِ ِر ال��َح��َزوَّ ن��زَع م��س��ت��ح��ص��ٍف ع��ن ن��زع��َت ن��زع��َت وإذا
األدرِد ال��رِّج��اِل ِم��َن ال��َك��ب��ي��ِر ع��ضَّ أع��ض��اؤه��ا ُه ت��ش��دُّ يَ��ع��ضُّ وإذا
ال��ُم��وَق��ِد ��ع��ي��ِر ال��سَّ م��ث��ِل ب��ل��واف��ٍح ب��ه يَ��ْص��ل��ى َم��ْن ِج��ل��َد ي��ن��ِزُع وي��ك��اُد
ل��م��ورِد ي��ح��وُر ص��ِدٌر وال ع��ن��ه��ا، ل��م��ص��دٍر ي��ح��وُر م��ن��ه��ا وارٌد ال

مخرضم: وهو األعىش، وقال
ال��رَّج��ُل؟ أيُّ��ه��ا وداًع��ا تُ��ط��ي��ُق وه��ْل ُم��رت��ح��ُل ال��رَّك��َب إنَّ ه��ري��رَة ودِّْع
ال��َوِح��ُل ال��َوج��ي يَ��م��ِش��ي ك��م��ا ال��ُه��َوي��ن��ا تَ��م��ِش��ي َع��َواِرُض��ه��ا َم��ْص��ُق��وٌل َف��ْرَع��اءُ َغ��رَّاءُ
ع��ج��ُل وال ري��ٌث ال ��ح��اب��ِة ال��سَّ م��رُّ ج��اَرتِ��َه��ا بَ��يْ��ِت ِم��ْن ِم��ْش��يَ��تَ��َه��ا َك��أنَّ
َزِج��ُل ِع��ش��ِرٌق ب��ِري��ٍح اس��تَ��َع��اَن ك��َم��ا ان��َص��َرَف��ْت إذا َوْس��َواًس��ا ل��ل��َح��ل��ِي تَ��س��َم��ُع
ت��خ��ت��ت��ُل ال��ج��اِر ل��س��رِّ ت��راه��ا وال ط��ل��ع��ت��ه��ا ال��ج��ي��راُن ي��ك��ره ك��م��ْن ل��ي��س��ْت
ال��َك��َس��ُل َج��اَراِت��َه��ا إل��ى تَ��ُق��وُم إذا ُدَه��ا تَ��َش��دُّ َل��ْوال يَ��ص��َرُع��ه��ا يَ��ك��اُد
م��ن��ت��ع��ُل ��وِك ب��ال��شَّ أخ��م��ص��ه��ا ك��أنَّ م��راف��ق��ه��ا درٌم ُف��نُ��ٌق ه��رك��ول��ٌة
ش��م��ل أردان��ه��ا م��ن ال��ورُد وال��زن��ب��ُق أْص��ِوَرًة ال��ِم��ْس��ُك يَ��ُض��وُع تَ��ُق��وُم إذا
َه��ِط��ُل ُم��ْس��ِب��ٌل َع��َل��ي��ه��ا ج��اَد َخ��ض��َراءُ ُم��ع��ش��ب��ٌة ال��َح��ْزِن ِري��اِض ِم��ْن َرْوَض��ٌة م��ا
ُم��ْك��تَ��ِه��ُل ال��نَّ��بْ��ِت ِب��َع��ِم��ي��ِم ُم��ؤزٌَّر ش��رٌق ك��وك��ٌب م��ن��ه��ا ال��ش��م��َس يُ��ض��اح��ُك
األُص��ُل دن��ا إذْ م��ن��ه��ا ب��أح��س��ن وال َراِئ��َح��ٍة نَ��ْش��َر ِم��نْ��َه��ا ِب��أْط��يَ��ب يَ��ْوًم��ا

ومنها:
ت��ص��ُل م��ن ح��ب��َل خ��ل��ي��ٍد ب��أمِّ ج��ه��ًال ت��ك��لِّ��م��ن��ا م��ا ع��نَّ��ا ُه��ري��رُة ص��دَّْت
خ��ب��ل م��ف��ن��د وده��ر ال��م��ن��ون ري��ب ب��ِه أض��رَّ أع��ش��ى رج��ًال رأْت أأْن
َرُج��ُل! ي��ا م��ن��َك َوَوي��ل��ي َع��َل��ي��َك َويْ��ل��ي زائ��ره��ا: ج��ئ��ُت ��ا ل��مَّ ه��ري��رُة ق��ال��ْت
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َونَ��نْ��تَ��ِع��ُل نَ��ْح��َف��ى َم��ا َك��ذَِل��َك إنَّ��ا َل��نَ��ا ِن��َع��اَل ال ُح��َف��اًة تَ��َرانَ��ا أم��ا
ي��ئ��ُل م��ا ثُ��مَّ ِم��نِّ��ي يُ��ح��اِذُر وق��ْد غ��ف��ل��ت��ُه ال��ب��ي��ِت ربَّ أَُخ��اِل��ُس وق��ْد
ال��غ��زُل ��رَِّة ال��شِّ ذو يُ��ص��اح��ب��ن��ي وق��ْد ف��يَ��تْ��بَ��ُع��ن��ي يَ��ْوًم��ا ��ب��ا ال��صِّ أُق��وُد َوَق��ْد
َش��ِوُل ُش��ل��ُش��ٌل َش��لُ��وٌل ِم��َش��لٌّ َش��اٍو يَ��تْ��بَ��ُع��ن��ي ال��َح��انُ��وِت إل��ى َغ��َدْوُت َوَق��ْد
ال��ِح��يَ��ُل ال��ح��ي��ل��ِة ذي ع��ن يَ��دف��ُع َل��ي��َس أْن َع��ِل��ُم��وا ق��د ال��ِه��ن��ِد َك��ُس��يُ��وِف ِف��ت��يَ��ٍة ف��ي
خ��ض��ُل راووق��ه��ا م��زًة وق��ه��وًة م��ت��ك��ئً��ا ال��رَّي��ح��اِن ُق��ُض��َب ن��ازع��ت��ه��ْم
نَ��ِه��لُ��وا َوإْن َع��لُّ��وا َوإْن ِب��َه��اِت إالَّ راه��ن��ٌة وه��َي م��ن��ه��ا ي��س��ت��ف��ي��ق��وَن ال
ُم��ع��تَ��ِم��ُل ��رب��اِل ال��سِّ أس��َف��َل ُم��َق��لِّ��ٌص ن��ط��ٌف ل��ُه زج��اج��اٍت ذو ب��ه��ا ي��س��ع��ى
ال��ُف��ُض��ُل ال��َق��ي��نَ��ُة ف��ي��ِه ��ُع تُ��َرجِّ إِذا ت��س��َم��ُع��ُه ��ن��َج ال��صَّ تَ��خ��اُل َوُم��س��تَ��ج��ي��ٍب
ال��ع��ج��ُل أع��ج��ازه��ا ع��ل��ى وال��رَّاف��الُت آون��ًة ال��ري��ط ذي��وَل ��اح��ب��اُت وال��سَّ
َوال��َغ��َزُل ال��ل��ه��ِو ُط��وُل ال��تَّ��ج��ارِب َوف��ي ب��ه ل��ه��وُت ق��ْد ي��وٌم ذل��َك ك��لِّ م��ْن

إسالمي: وهو ربيعة، أبي بن عمر وقال

��ُر؟ َف��ُم��َه��جِّ راِئ��ٌح أَم َغ��ٍد َغ��داَة َف��ُم��ب��ِك��ر غ��اٍد أَن��َت نُ��ع��ٍم آِل أَِم��ن
تُ��ع��ِذُر َوال��َم��ق��اَل��ُة ُع��ذًرا َف��تُ��ب��ِل��غ َج��واِب��ه��ا ف��ي تَ��ُق��ل َل��م نَ��ف��ٍس ِل��ح��اَج��ِة
ُم��ق��ِص��ُر ال��َق��ل��ُب َوال َم��وص��وٌل ال��َح��ب��ُل َوال ج��اِم��ٌع ال��ش��م��ُل َف��ال نُ��ع��ٍم إِل��ى أه��ي��ُم
تَ��ص��ِب��ُر أَن��َت َوال يُ��س��ل��ي نَ��أيُ��ه��ا َوال ن��اف��ع ل��ك َدنَ��ت إِن نُ��ْع��ٍم ُق��رُب َوال
يُ��َف��كِّ��ُر أَو يَ��رَع��وي َل��و ال��نُّ��ه��ى ذا نَ��ه��ى َوِم��ث��لُ��ه��ا نُ��ْع��ٍم دوِن ِم��ن أَتَ��ت َوأُخ��رى
��ُر يَ��تَ��نَ��مَّ الَق��ي��تُ��ه��ا ُك��لَّ��م��ا َل��ه��ا َق��رابَ��ٍة ذو يَ��َزل َل��م نُ��ْع��ًم��ا ُزرُت إِذا
ُم��ظ��َه��ُر َوال��بُ��غ��ُض ��ح��ن��اءَ ال��شَّ ِل��َي يُ��ِس��رُّ ِب��بَ��ي��ِت��ه��ا أُِل��مَّ أَن َع��َل��ي��ِه َع��زي��ٌز
َويُ��نَ��كَّ��ُر ِب��ه��ا إِل��م��ام��ي ��ُر يُ��َش��هَّ َف��ِإنَّ��ُه ��الِم ِب��ال��سَّ إَِل��ي��ه��ا أَِل��ك��ن��ي
��ُر؟ ال��ُم��َش��هَّ أََه��ذا أَك��ن��اٍن: ِب��َم��دَف��ِع َل��ق��ي��تُ��ه��ا َغ��داَة ق��اَل��ت م��ا ِب��آيَ��ِة
ي��ذك��ُر؟ ك��اَن الَّ��ذي ال��ُم��غ��ي��ريُّ أََه��ذا تَ��ع��ِرف��ي��نَ��ُه؟ َه��ل أَس��م��اءُ َف��انْ��ُظ��ري ِق��ِف��ي
أُق��بَ��ُر؟ يَ��وِم إِل��ى أَن��س��اُه — رع��ي��ت��ِك — أَُك��ن َف��َل��م نَ��ع��تً��ا أَط��َري��ِت الَّ��ذي أََه��ذا
��ُر َوال��تَّ��َه��جُّ ��ُه نَ��صَّ يُ��ح��ِي��ي ال��لَّ��ي��ِل س��رى َل��ونَ��ُه َغ��يَّ��َر َش��كَّ ال نَ��َع��م َف��ق��اَل��ت:
يَ��تَ��َغ��يَّ��ُر َق��د َواإلِن��س��اُن ال��َع��ه��ِد َع��ِن بَ��ع��َدن��ا ح��اَل َل��َق��د إِيَّ��اُه ك��اَن َل��ِئ��ن
َف��يَ��خ��َص��ُر ِب��ال��َع��ش��يِّ ��ا َوأَمَّ َف��يَ��ض��ح��ى ع��اَرَض��ت ��م��ُس ال��شَّ إِذا ��ا أَمَّ َرُج��ًال َرأَْت
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أَغ��بَ��ُر أَش��َع��ُث َف��ه��َو َف��َل��واٌت ِب��ِه تَ��ق��اذََف��ت أَرٍض َج��وَّاَب َس��َف��ٍر أَخ��ا
ال��ُم��َح��بَّ��ُر ال��رِّداءُ َع��ن��ُه نَ��ف��ى م��ا ِس��وى ِظ��لُّ��ُه ال��َم��ِط��يَّ��ِة َظ��ه��ِر َع��ل��ى َق��ل��ي��ل
أَخ��َض��ُر ال��َح��داِئ��ِق ُم��ل��تَ��فُّ َوَريَّ��اُن ُغ��رَف��ٍة ِظ��لُّ َع��ي��ِش��ه��ا ِم��ن َوأَع��َج��بَ��ه��ا
تَ��س��َه��ُر ال��ل��ي��ِل آِخ��َر ِل��َش��يءٍ َف��َل��ي��َس��ت ��ه��ا يَ��ُه��مُّ َش��يءٍ ُك��لَّ َك��ف��اه��ا َوواٍل
ال��ُم��َغ��رَُّر ال��ُم��ِح��بُّ ال��َه��وَل يَ��ج��َش��ُم َوَق��د ال��س��رى ��م��ن��ي َج��شَّ َدوراَن ذي َوَل��ي��َل��َة
َوأَن��ُظ��ُر يَ��ط��وُف َم��ن ِم��ن��ُه��م أُح��اِذُر َش��ف��ا َع��ل��ى ِل��ل��رِّف��اِق َرق��ي��بً��ا َف��ِب��تُّ
أَوَع��ُر ال��لُّ��ب��انَ��ُة َل��وال َم��ج��ِل��ٌس َول��ى ِم��ن��ُه��ُم ال��نَّ��وُم يَ��س��تَ��م��ِك��ُن َم��ت��ى إَِل��ي��ِه��م
ُم��ع��ِوُر ج��اءَ ِل��َم��ن أَو َل��ي��ٍل ِل��ط��اِرِق َوَرح��لُ��ه��ا ِب��ال��َع��راءِ َق��ل��وص��ي َوب��اتَ��ت
َم��ص��َدُر؟ األَم��ِر ِم��َن آت��ي ِل��م��ا َوَك��ي��َف ِخ��ب��اُؤه��ا أَي��َن ال��نَّ��ف��َس أُن��اج��ي َوِب��تُّ
يَ��ظ��َه��ُر ك��اَد الَّ��ذي ال��نَّ��ف��ِس َوَه��وى َل��ه��ا َع��َرف��تُ��ه��ا َريَّ��ا ال��َق��ل��ب َع��َل��ي��ه��ا َف��َدلَّ
َوأَن��وُر ب��ال��ِع��ش��اءِ ُش��بَّ��ت َم��ص��اب��ي��ُح َوأُط��ِف��ئَ��ت ِم��ن��ُه��م ��وَت ال��صَّ َف��َق��دُت ��ا َف��َل��مَّ
��ُر ُس��مَّ َونَ��وََّم ُرع��ي��اٌن َح َوَروَّ ُغ��ي��وبَ��ُه أَه��وى ُك��ن��ُت ُق��َم��ي��ٌر َوغ��اَب
أَزَوُر ال��َح��يِّ َخ��ش��يَ��َة َوش��خ��ص��ي ـ��ُح��ب��اِب الـ ِم��ش��يَ��َة أَق��بَ��ل��ُت ال��ص��وت َع��نِّ��ي ��َض َوُخ��فِّ
تَ��ج��َه��ُر ال��تَّ��ِح��يَّ��ِة ِب��َم��خ��ف��وِض َوك��اَدت َف��تَ��َولَّ��َه��ت ف��اَج��أتُ��ه��ا إِذ َف��َح��ي��ي��ت
أَع��َس��ُر أَم��ِرَك َم��ي��س��وُر ام��ُرٌؤ َوأَن��َت َف��َض��ح��تَ��ن��ي ِب��ال��بَ��ن��اِن: ��ت وََع��ضَّ َوق��اَل��ت
��ُر؟! ُح��ضَّ َع��ُدوَِّك ِم��ن َوَح��ول��ي — ُوق��ي��َت — تَ��َخ��ف أََل��م َع��َل��ي��َك ُه��نَّ��ا إِذ أََري��تَ��َك
تَ��ح��ذَُر؟ ُك��ن��َت َم��ن ن��اَم َق��د أَم ِب��َك َس��َرت ح��اَج��ٍة أَتَ��ع��ج��ي��ُل أَدري م��ا ال��ل��ِه َف��َو
ت��ش��ع��ُر ال��ن��اِس ِم��َن ن��ف��ٌس َوم��ا إَِل��ي��ِك َوال��َه��وى ��وُق ال��شَّ ق��اَدن��ي بَ��ل َل��ه��ا: َف��ُق��ل��ُت
ف��يُ��ن��ح��ر» يُ��س��ت��ق��اد ح��ت��ى ال��ه��ول م��ن ال��ف��ت��ى ي��ح��م��ل ق��د ال��ح��ب ك��ذاك «ف��ق��ل��ت:
ال��ُم��تَ��َك��بِّ��ُر َربُّ��َك ِب��ِح��ف��ٍظ َك��الَك َروُع��ه��ا: َوأَف��َرَخ النَ��ت َوَق��د َف��ق��اَل��ت
��ُر ُم��َؤمَّ َم��ك��ث��َت م��ا أَم��ي��ٌر َع��َل��يَّ ُم��داف��ٍع َغ��ي��ُر ال��َخ��طَّ��اِب أَب��ا َف��أَن��َت
َف��أُك��ِث��ُر ال��َخ��الءِ ف��ي ف��اه��ا أَُق��بِّ��ُل ح��اَج��ت��ي أُع��ط��ي��ُت ال��َع��ي��ِن َق��ري��َر َف��ِب��تُّ
يَ��ق��ُص��ُر ذَِل��َك َق��ب��َل َل��ي��ل��ى ك��اَن َوم��ا ط��ولُ��ُه تَ��ق��اَص��َر َل��ي��ٍل ِم��ن َل��َك َف��ي��ا
ُر ُم��َك��دِّ َع��َل��ي��ن��ا ُرُه يُ��َك��دِّ َل��م َل��ن��ا َوَم��ج��ِل��س ُه��ن��اَك َم��ل��ًه��ى ِم��ن َل��َك َوي��ا
��ُر ُم��َؤشَّ ُغ��روٍب ذو ال��ث��ن��اي��ا ن��ق��يُّ ُم��ق��بَّ��ٌل ِم��ن��ه��ا ال��ِم��س��ِك ذَِك��يَّ يَ��ُم��جُّ
ُر ُم��نَ��وِّ أُق��ُح��واٌن أَو بَ��َرٍد َح��ص��ا َك��أَنَّ��ُه َع��ن��ُه اف��تَ��رُّ م��ا إِذا تَ��راُه
ُج��ؤذَُر ال��َخ��م��ي��َل��ِة َوس��َط ظ��ب��ي��ٍة إِل��ى َرن��ا َك��م��ا إَِل��يَّ ِب��َع��ي��نَ��ي��ه��ا َوتَ��رن��و
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ُر تَ��تَ��َغ��وَّ نَ��ج��ِم��ِه تَ��وال��ي َوك��اَدت أََق��لَّ��ُه إِالَّ ال��ل��ي��ُل ��ى تَ��َق��ضَّ ��ا َف��َل��مَّ
َع��زَوُر ِم��ن��َك َم��وِع��ٌد َوَل��ِك��ن ُه��ب��وٌب ِم��ن��ُه��ُم ح��اَن َق��د ال��َح��يَّ ِب��أَنَّ أَش��اَرت
أَش��َق��ُر ��ب��ِح ال��صُّ ِم��َن َم��ع��روٌف الَح َوَق��د ��ل��وا! تَ��َرحَّ ُم��ن��اٍد: إِالَّ راَع��ن��ي َف��م��ا
تَ��أُم��ُر؟ َك��ي��َف أَِش��ر ق��اَل��ت: َوأَي��ق��اَظ��ُه��م ِم��ن��ُه��م��و تَ��نَ��بَّ��َه َق��د َم��ن َرأَت ��ا َف��َل��مَّ
َف��يَ��ث��أَُر ثَ��أًرا ال��س��ي��ُف ي��ن��اُل ��ا َوإِمَّ أَف��وتُ��ُه��م ��ا َف��ِإمَّ أُب��ادي��ِه��م َف��ُق��ل��ُت:
يُ��ؤثَ��ُر؟ ك��اَن ِل��م��ا َوتَ��ص��دي��ًق��ا َع��َل��ي��ن��ا ك��اِش��ٌح ق��اَل ِل��م��ا أَتَ��ح��ق��ي��ًق��ا َف��ق��َل��ت:
َوأَس��تَ��ُر ِل��ل��َخ��ف��اءِ أَدن��ى األَم��ِر ِم��َن َف��َغ��ي��ُرُه ِم��ن��ُه بُ��دَّ ال م��ا ك��اَن َف��ِإن
��ُر ُم��تَ��أَخِّ ي��ع��َل��م��ا أَن ِم��ن ِل��َي َوم��ا َح��دي��ِث��ن��ا ب��دءَ أُخ��تَ��يَّ َع��ل��ى أَُق��صُّ
أَح��ُص��ُر ُك��ن��ُت ِب��م��ا س��ربً��ا ي��رُح��ب��ا َوأَن َم��خ��َرًج��ا َل��َك ي��ط��لُ��ب��ا أَن َل��َع��لَّ��ُه��م��ا
ُر تَ��تَ��َح��دَّ َع��ب��َرًة تُ��ذري ال��ُح��زِن ِم��َن َدٌم َوج��ِه��ه��ا ف��ي َل��ي��َس َك��ئ��ي��بً��ا َف��ق��اَم��ت
َوأَخ��َض��ُر ِدَم��ق��ٌس ؛ َخ��زٍّ ِم��ن ِك��س��اءاِن َع��َل��ي��ِه��م��ا ُح��رَّت��اِن إَِل��ي��ه��ا َف��ق��اَم��ت
يُ��ق��َدُر ِل��ألَم��ِر َواألَم��ُر زاِئ��ًرا أَت��ى َف��تً��ى َع��ل��ى أَع��ي��ن��ا ِألُخ��تَ��ي��ه��ا: َف��ق��اَل��ت
أَي��َس��ُر َف��ال��َخ��ط��ُب ال��ل��وَم َع��َل��ي��ِك أَِق��لِّ��ي ق��اَل��ت��ا: ثُ��مَّ َف��اْرتَ��اَع��ت��ا َف��أَق��بَ��َل��ت��ا
يَ��ح��ذَر ك��اَن إِن ال��بُ��رَد َوَه��ذا َودرع��ي ِم��ط��َرف��ي َس��أُع��ط��ي��ِه ��غ��رى: ال��صُّ َل��ه��ا َف��ق��اَل��ت
يَ��ظ��َه��ُر ُه��َو َوال يَ��ف��ش��و ِس��رُّن��ا َف��ال ُم��تَ��نَ��كِّ��ًرا بَ��ي��نَ��ن��ا َف��يَ��م��ش��ي يَ��ق��وُم
َوُم��ع��ِص��ُر ك��اِع��ب��اِن ُش��خ��وٍص؛ ثَ��الُث أَتَّ��ق��ي ُك��ن��ُت َم��ن دوَن ِم��َج��نِّ��ي َف��ك��اَن
ُم��ق��ِم��ُر؟ َوال��ل��ي��ُل األَع��داءَ تَ��تَّ��ق��ي ��ا أَمَّ ل��ي: ق��ل��َن ال��َح��يِّ س��اَح��َة أََج��زن��ا ��ا َف��َل��مَّ
تُ��َف��كِّ��ُر؟! أَو تَ��رَع��وي أَو تَ��س��تَ��ح��ي ��ا أَمَّ س��اِدًرا ال��دَّه��َر َدأبُ��َك أََه��ذا َوُق��ل��َن:
تَ��ن��ُظ��ُر َح��ي��ُث ال��َه��وى أَنَّ يَ��ح��ِس��ب��وا ِل��َك��ي َغ��ي��َرن��ا َع��ي��نَ��ي��َك َط��رَف َف��ام��نَ��ح ِج��ئ��َت إِذا
َوَم��ح��َج��ُر نَ��ِق��يٌّ َخ��دٌّ َل��ه��ا َوالَح أَع��َرَض��ت ح��ي��ث ِب��ه��ا ل��ي َع��ه��ٍد َف��آِخ��ُر
تُ��زَج��ُر األَرَح��ب��يَّ��اُت َوال��ِع��ت��اُق َل��ه��ا َق��وَل��ًة نُ��ع��ُم ي��ا ُق��ل��ُت َق��د أَنَّ��ن��ي ِس��وى
أَتَ��ذَكَّ��ُر ال��ذي َوَريَّ��اه��ا ـ��ذي��ذُ الـ نَ��ش��ُره��ا ال��ع��اِم��ِريَّ��ِة ِألَه��ِل َه��ن��ي��ئً��ا
��ُر ُم��تَ��َح��سِّ َل��ح��ُم��ه��ا َح��ت��ى ال��ل��ي��ِل س��رى نَ��يَّ��ه��ا َن تَ��َخ��وَّ َع��ن��ٍس إِل��ى َوُق��م��ُت
��ُر ُم��َؤسَّ ِش��ج��اٌر أَو َل��وٍح بَ��ِق��يَّ��ُة َك��أَنَّ��ه��ا َح��ت��ى ال��ح��اج��اِت َع��ل��ى َوَح��ب��س��ي
َم��ح��َض��ُر ال��ص��ي��َف ِب��ِه يَ��ح��ُدث َل��م بَ��س��اِب��َس أَن��ي��ُس��ُه َق��ل��ي��ٍل ِب��َم��وم��اٍة َوم��اءٍ
��ُر ُم��نَ��شَّ خ��اٌم األَرج��اءِ َط��َرِف َع��ل��ى َك��أَنَّ��ُه ِل��ل��َع��ن��َك��ب��وِت ُم��ب��تَ��نً��ى ِب��ِه
أَك��ثَ��ُر ِم��ن��ُه َم��ض��ى َق��د م��ا أَم ال��ل��ي��ِل ِم��َن َم��وِردي بَ��ع��َد أَم��ا أَدري َوم��ا َوِردُت
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تَ��ن��ُظ��ُر ح��ي��َن َم��ج��ن��ونَ��ٌة ال��تَ��َف��تَ��ت إِذا َك��أَنَّ��ه��ا أَرٍض ِم��ف��الِة إِل��ى َف��ُق��م��ُت
ُر ُم��َع��وَّ َق��ل��ي��ٌب تَ��ه��وى م��ا دوِن َوِم��ن َرأس��ه��ا ال��م��اءِ َع��ل��ى ِح��رًص��ا تُ��ن��اِزُع��ن��ي
��ُر تَ��َك��سَّ ِم��راًرا ك��اَدت َل��ه��ا َوَج��ذب��ي ِزم��اُم��ه��ا َل��وال ِل��ل��م��اءِ ُم��ح��اِوَل��ًة
��ُر ُم��َع��صَّ ف��ي��ه��ا َل��ي��َس أَرٍض ِب��بَ��ل��َدِة َوأَنَّ��ن��ي ِم��ن��ه��ا ال��ض��رَّ َرأَي��ُت ��ا َف��َل��مَّ
أَص��َغ��ُر ُه��َو أَو ��ب��ِر ال��شِّ َك��ق��اِب َج��دي��ًدا ً ُم��ن��ش��أ ال��َح��وِض ج��اِن��ِب ِم��ن َل��ه��ا َق��َص��رُت
ُم��س��أَُر ال��َك��فِّ ِق��دى ِم��ن��ُه َم��ش��اِف��ِره��ا ِل��ُم��ل��تَ��ق��ى َف��َل��ي��َس ف��ي��ِه َش��َرَع��ت إِذا
��ُر ال��ُم��ض��فَّ َواألَدي��ُم ِن��س��ٌع ال��م��اءِ إِل��ى ِرش��اءَُه ك��اَن اَل��ع��ق��ُب إِالَّ َدل��َو َوال
أَك��َدُر ال��م��اءِ ِم��َن َم��ط��روٌق ال��ريِّ َع��ِن ُش��ربَ��ه��ا َردَّ َوم��ا ع��اَف��ت َوم��ا َف��س��اَف��ت

مولَّد: وهو األندليس، زيدون ابن وقال
ت��ج��اف��ي��ن��ا ل��ق��ي��ان��ا ط��ي��ب ع��ن ون��اب ت��دان��ي��ن��ا م��ن ب��دي��ًال ال��ت��ن��ائ��ي أض��ح��ى
م��آِق��ي��نَ��ا ��ت َج��فَّ َوال إَل��ي��ُك��م َش��ْوًق��ا ج��وان��ح��ن��ا اب��ت��ل��ت ف��م��ا وِب��نَّ��ا ِب��نْ��تُ��م
��ي��نَ��ا ت��أسِّ َل��ْوال األَس��ى ع��َل��ي��ن��ا يَ��ق��ض��ي ض��م��ائ��رن��ا تُ��ن��اج��ي��ك��م ح��ي��ن ي��ك��اُد
َل��يَ��اِل��ي��نَ��ا ِب��ي��ًض��ا ب��ُك��ْم وك��ان��ْت ُس��وًدا ف��غ��دت أي��ام��ن��ا ل��ف��ق��دك��م َح��اَل��ت
تَ��َص��اِف��ي��نَ��ا ِم��ْن َص��اٍف ال��لَّ��ْه��ِو َوم��ورد ت��أل��ف��ن��ا م��ن ط��ل��ق ال��ع��ي��ش ج��ان��ب إذ
ِش��ي��نَ��ا م��ا ِم��نْ��ُه َف��َج��نَ��يْ��نَ��ا ق��ط��وُف��ه��ا دان��ي��ة ال��وص��ل ف��ن��ون ه��ص��رن��ا وإذ
َري��اح��ي��نَ�ا إالَّ ألرَواِح��نَ�ا ُك��نْ��تُ��ْم ف��م��ا ال��س��رور ع��ه��د ع��ه��دك��م��و ل��يُ��س��َق
وي��ب��ل��ي��ن��ا؟ ي��ب��ل��ى ال ال��ده��ر م��ع ح��زنً��ا ب��ان��ت��زاح��ه��م ال��م��ل��ب��س��ي��ن��ا م��ب��ل��ُغ َم��ن
يُ��ب��ك��ي��ن��ا ع��اد ق��د ب��ق��رب��ه��ُم أُن��ًس��ا يُ��ض��ح��ك��ن��ا زال م��ا ال��ذي ال��زم��ان أنَّ
آم��ي��نً��ا ال��ده��ر ف��ق��ال ن��غ��صَّ ب��أن ف��دع��وا ال��ه��وى ت��س��اق��ي��ن��ا م��ن ال��ع��دا غ��ي��ظ
ب��أي��دي��ن��ا م��وص��وًال ك��ان م��ا وان��ب��تَّ ب��أن��ف��س��ن��ا م��ع��ق��وًدا ك��ان م��ا ف��ان��ح��لَّ
ت��الق��ي��ن��ا يُ��رج��ى وم��ا ن��ح��ن ف��ال��ي��وم ت��ف��رُّق��ن��ا يُ��خ��ش��ى وم��ا ن��ك��ون وق��د
ِدي��نً��ا غ��ي��ره ن��ت��ق��لَّ��د ول��م رأيً��ا ل��ك��م ال��وف��اء إال ب��ع��دك��م ن��ع��ت��ق��د ل��م
ال��ُم��ِح��بِّ��ي��نَ��ا ال��نَّ��أُي َغ��يَّ��َر ط��اَل��م��ا أْن ي��غ��يِّ��ُرن��ا ع��نَّ��ا ن��أيَ��ك��م ت��ح��س��ب��وا ال
أم��ان��ي��نَ��ا ع��ن��ك��ْم ان��ص��َرف��ْت َوال ِم��نْ��ُك��ْم ب��دًال أه��واؤن��ا ط��ل��ب��ت م��ا وال��ل��ه
يُ��س��ل��ي��ن��ا م��ن��ك ب��دي��ًال اتَّ��َخ��ذنَ��ا وال ي��ش��غ��ل��ن��ا ع��ن��ك َخ��ل��ي��ًال اس��ت��ف��دن��ا وال
يَ��س��ق��ي��نَ��ا َوال��ُودَّ ال��َه��وى ِص��ْرف ك��اَن َم��ن ب��ه ف��اْس��ِق ال��ق��ص��ر غ��اد ال��ب��رق س��اري ي��ا
يُ��ح��ِي��ي��ن��ا ك��ان َح��يٍّ��ا ال��بُ��ْع��ِد ع��ل��ى َل��ْو َم��ْن ت��ح��ي��ت��ن��ا ب��لِّ��غ ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م وي��ا
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ون��س��ري��ن��ا ��ا غ��ضٍّ ال��ص��ب��ا ج��الُه ورًدا ل��واح��ظ��ن��ا أج��ن��ت ط��ال��م��ا روض��ة ي��ا
أف��ان��ي��ن��ا ول��ذات ض��روبً��ا ُم��نً��ى ب��زه��رت��ه��ا ت��م��لَّ��ي��ن��ا ح��ي��اة وي��ا
ح��ي��ن��ا ذي��ل��ه س��ح��ب��ن��ا ن��ع��م��ى وش��ي ف��ي غ��ض��ارت��ه م��ن رف��ل��ن��ا ن��ع��ي��ًم��ا وي��ا
ي��غ��ن��ي��ن��ا ذاك ع��ن ال��م��ع��ت��ل��ي وق��درك وت��ك��رم��ة إج��الًال ��ي��ك ن��س��مِّ ل��س��ن��ا
وت��ب��ي��ي��ن��ا إي��ض��اًح��ا ال��وص��ف ف��ح��س��ب��ن��ا ص��ف��ٍة ف��ي ش��ورك��ت وم��ا ان��ف��ردت إذا
وغ��س��ل��ي��ن��ا ��وًم��ا َزقُّ ال��ع��ذب وال��ك��وث��ر ب��س��ل��س��ه��ا أُب��دل��ن��ا ال��خ��ل��د ج��ن��ة ي��ا
واش��ي��ن��ا أج��ف��ان م��ن غ��ضَّ ق��د ��ع��د وال��سَّ ث��ال��ث��ن��ا وال��وص��ل ن��ِب��ْت ل��م ك��أنَّ��ن��ا
يُ��ف��ش��ي��ن��ا ال��ص��ب��ح ل��س��ان ي��ك��اد ح��ت��ى ي��ك��ت��م��ن��ا ال��ظ��ل��م��اء خ��اط��ر ف��ي س��رَّان
ن��اس��ي��ن��ا ال��ص��ب��ر وت��رك��ن��ا ال��ن��ه��ى ع��ن��ه ن��ه��ت ح��ي��ن ال��ح��زن ذك��رن��ا أنَّ��ا غ��رو ال
ت��ل��ق��ي��ن��ا ال��ص��ب��ر وأخ��ذن��ا م��ك��ت��وب��ة ُس��َوًرا ال��نَّ��وى ي��وم األس��ى ق��رأن��ا إنَّ��ا
ف��يُ��ظ��م��ي��ن��ا ي��روي��ن��ا ك��ان وإن ش��ربً��ا ب��م��ن��ه��ل��ه ن��ع��دل ف��ل��م ه��واك أم��ا
ق��ال��ي��ن��ا ن��ه��ج��ره ول��م ع��ن��ه س��ال��ي��ن ك��وك��ب��ه أن��ت ج��م��ال أف��ق ن��ج��ُف ل��م
ع��وادي��ن��ا ُك��ره ع��ل��ى ع��دت��ن��ا ل��ك��ن ك��ث��ٍب ع��ن ت��ج��ن��ب��ن��اك اخ��ت��ي��اًرا وال
ُم��غ��ن��ي��ن��ا وغ��نَّ��ان��ا ال��ش��م��ول ف��ي��ن��ا م��ش��ع��ش��ع��ة ح��ثَّ��ت إذا ع��ل��ي��ك ن��أس��ى
تُ��ل��ه��ي��ن��ا األوت��ار وال ارت��ي��اح س��ي��م��ا ش��م��ائ��ل��ن��ا م��ن ت��ب��دي ال��رَّاح أك��ؤس ال
دي��ن��ا ك��م��ا إن��ص��اًف��ا داَن َم��ن ف��ال��ح��ر م��ح��اف��ظ��ة دم��ن��ا م��ا ال��ع��ه��د ع��ل��ى دوم��ي
يُ��غ��ن��ي��ن��ا م��ن��ك ح��ب��ي��بً��ا اس��ت��ف��دن��ا وال ي��ح��س��ب��ن��ا م��ن��ك خ��ل��ي��ًال اب��ت��غ��ي��ن��ا ف��م��ا
ي��ص��ب��ي��ن��ا ح��اش��اك ي��ك��ن ل��م ال��دُّج��ى ب��دُر م��ط��ل��ع��ه ُع��ْل��ِو ِم��ن ن��ح��ون��ا ص��ب��ا ول��و
يَ��ك��ف��ي��ن��ا وال��ط��ي��ف يُ��ق��ن��ع��ن��ا ف��ال��ذِّك��ر ص��ل��ة ت��ب��ذُل��ي ل��م وإن وف��اءً أْول��ى
ت��ول��ي��ن��ا ِزل��ِت م��ا ال��ت��ي األي��ادي ب��ي��َض ب��ه ش��ف��ع��ِت ل��و ق��ن��اع ال��ج��واب وف��ي
ف��ت��خ��ف��ي��ن��ا ن��خ��ف��ي��ه��ا م��ن��ك ص��ب��اب��ة ب��ق��ي��ْت م��ا ال��ل��ه س��الم م��نِّ��ي ع��ل��ي��ِك

اآلن: سيالن جزيرة نزيل املرصي، سامي باشا محمود وقال
ال��ف��رق��د م��س��ت��ن��ي��َر ي��ك��أل ح��ي��ران ��ِد م��وسَّ غ��ي��ر ف��ب��ات ال��ظ��ن��ون ظ��نَّ
ال��ع��وَّد أي��دي ب��ي��ن م��ل��ًق��ى ل��ي��ظ��ل إن��ه ح��ت��ى ال��ذُّك��رات20 ب��ه ت��ل��وي

الحدة. وهي ذكرة، جمع الذكرات: 20
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ال��ي��د ع��ل��ى ي��م��ي��ل وت��ارات س��َرًف��ا ب��ن��ف��س��ه ي��زل ب��أن ي��ه��م ط��وًرا
األس��ود ُس��مَّ س��اغ أو م��ش��م��ول��ٌة ِح��ْل��م��ه ب��ط��ائ��ر اف��ت��رس��ت ف��ك��أن��م��ا
غ��د؟! إل��ى أع��ي��ش أن ال��ت��ف��رق خ��وَف ل��ه��م وَم��ن ال��رح��ي��ل ي��وم غ��ًدا ق��ال��وا:
َق��ِد ف��ك��أن ت��م��ت ل��م إن م��ع��م��ودة ب��ش��غ��اف��ه��ا ال��ه��وى ذه��ب م��ه��ج��ة ه��ي
ُم��ْق��َص��د21 دع��وة ق��وم ي��ا أدع��وك��ُم م��ن��اره ال��رف��ي��ع ال��ب��ي��ت ذا أه��ل ي��ا
أله��ت��دي ع��ل��يَّ ف��ردُّوه ع��ق��ل��ي ب��ي��وت��ك��م ب��ي��ن ال��ع��ام ف��ق��دت إن��ي
ت��دي أو ن��ف��س��ي إل��يَّ تُ��ردَّ ح��ت��ى ق��ي��ان��ك��م ب��ب��ع��ض ف��اس��ت��ق��ي��دون��ى22 أو
ف��أغ��ِم��ِد ال��ن��زي��َل ت��ح��ِم ل��م أن��ت إن ن��ج��اده ال��ط��وي��ل ال��س��ي��ف أخ��ا ي��ا ب��ل
م��ه��ن��د ب��غ��ي��ر ُخ��ْل��ًس��ا ب��ن��ا ف��ت��ك��ت ش��ع��اب��ك��م ب��ي��ن ال��غ��ي��د ل��ح��اظ ه��ذي
ال��م��ت��ج��رد23 س��ل��ي��م��ة ال��ش��ب��اب ريَّ��ا ب��دوي��ة ال��ص��ب��ا ن��اع��م��ة ك��ل م��ن
ال��م��ت��ش��دد ال��ع��اب��د ف��ؤاد س��ل��ب��ْت َرنَ��ْت وإذا َس��بَ��ْت خ��ط��رت إن ه��ي��ف��اء
ال��ُع��بَّ��ِد ال��ق��ان��ت��ات ِف��ع��ل ل��ل��ن��ف��س ت��خ��ت��ًال أب��ص��اره��ن م��ن ي��خ��ف��ض��ن
أص��ي��د ب��ط��رٍف م��ه��ج��ت��ه ورم��ي��ن س��ل��ب��ن��ه ال��ش��ب��اب أخ��ا أص��ب��ن ف��إذا
ب��ال��ي��د ال��م��ح��اس��ن ض��اح��ي��ة وس��ت��رن َق��ل��ي��ن��ه ال��م��ش��ي��ب أخ��ا ل��م��ح��ن وإذا
ال��م��ت��م��رِّد َزع��ارة24 أُف��لُّ ف��ل��ق��د ل��ع��ي��ون��ه��ا دري��ئ��ة غ��دوت ف��ل��ئ��ن
أش��ه��د ل��م إن ال��ح��ي راع��ي ول��ب��ئ��س إبَّ��ان��ه��ا ف��ي ال��ح��رب ش��ه��دت ول��ق��د
األدرد م��ث��ل ال��س��ي��ف ف��ي��ه��ا وي��ع��ود َح��َج��رات��ه��ا ف��ي ال��م��ران ت��ت��ق��ص��ف
ال��م��زب��د ك��األت��يِّ ال��ف��وارس ب��دم ��َق��ت ف��ت��دفَّ ال��رَّدى ري��ح ب��ه��ا ع��ص��ف��ت
ال��م��ج��س��د ال��رداء ح��اش��ي��ِة م��ث��ل ع��ن ان��ث��ن��ت ح��ت��ى ب��ي��ن��ه��ا أط��ع��ن زل��ت م��ا
أغ��ي��د األس��رَّة ��اح وضَّ ك��ل ف��ى ن��وره ي��ل��م��ع ال��غ��ي��ث ه��ب��ط��ت ول��ق��د
أب��رد وظ��لٍّ م��ش��ارب��ه��ا ط��اب��ت م��ن��اه��ل ب��ي��ن اآلرام ب��ه ت��ج��رى
ع��س��ج��د م��ن س��ب��ي��ك��ة ال��ح��م��ي��م ب��ع��د س��رات��ه25 ك��أن أرن ��ر ب��م��ض��مَّ

رسيًعا. ويموت يمرض الذي املقصد: 21
من. بمعنى الباء تكون هذا وعىل منه، فأقادني القاتل من األمري استقدت يقال: يل»، «فاستقيدوا لعلَّها 22

املصدر. وبالفتح: الجسم، بالكرس: املتجرد 23
الرشاسة. الزعارة: 24

الساق. مستدق والوظيف: العرق. هنا والحميم الظهر. والرساة: كفرح. أرن من مأخوذ النشيط، األرن: 25
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أج��رد وظ��ي��ٍف إل��ى ال��ب��ي��اض م��ن��ه ث��الث��ًة وع��مَّ ال��ي��م��ن��ى ل��ه خ��ل��ص��ت
م��ورد ف��ي ال��ض��ح��ى م��ن وخ��اض س��ل��بً��ا رداءه األص��ي��ل ان��ت��زع ف��ك��أن��م��ا
ال��م��رع��د26 ال��ح��ب��يِّ ك��زم��زم��ة دف��ًع��ا ص��ه��ي��ل��ه ال��ل��ه��اة ف��ي ي��ردد َزِج��ل
ال��م��ت��ف��رد ك��ال��ش��ارب ال��ص��ب��ا َم��َرُح ي��ه��زه ج��ان��ب��ي��ه ع��ن م��ت��ل��ف��تً��ا
ال��م��ت��ورد27 ال��رده��ة ك��س��ي��د ي��م��ط��و وج��دت��ه ال��ِع��ن��ان ل��ه ث��ن��ي��ت ف��إذا
ف��دف��د ف��ي ف��دف��ًدا ال��م��ه��اِم��َه ي��ط��وي رأي��ت��ه ال��ِع��ن��ان ل��ه أط��ع��ت وإذا
ال��ُم��وَق��ِد اإلب��اء ك��أل��ه��وب ا ش��دٍّ ب��ن��ب��أٍة اس��ت��ح��سَّ إذا م��ن��ه ي��ك��ف��ي��ك
ب��ج��ل��م��د ف��ي��ه رضَّ إال ��د ال��شَّ ف��ى ب��ج��ل��م��ٍد ي��م��ر ال ال��س��ن��اب��ك ص��ل��ب
األرب��د28 ال��ع��ج��اج ف��ي ال��ك��ري��ه��ة ي��وم ت��ق��ل��ص��ت ال��ش��ف��اه إذا ال��ع��ت��اد ن��ع��م
ال��م��يَّ��د ك��ال��غ��ص��ون ال��م��ع��اط��س ُش��مِّ غ��ط��ارف ب��ي��ن ال��خ��م��ر ش��رب��ت ول��ق��د
وي��غ��ت��دي ف��ي��ه ال��ِج��د ي��روح ل��ع��بً��ا ج��رت إذا ال��ك��ئ��وس ع��ل��ى ي��ت��الع��ب��ون
ن��ِدي م��ص��ق��ول ك��ال��روض ف��ك��الم��ه��م ال��ه��وى أم��ر م��ا ب��غ��ي��ر ي��ن��ط��ق��ون ال
أس��ود ل��ي��ٍل ج��ن��ح ��ط ت��وسَّ ق��م��ٌر ك��أنَّ��ه ال��ج��ب��ي��ن ��اح وضَّ ك��ل م��ن
أرم��د ل��واح��ظ ع��ن ي��ط��ِرف وال��ن��ج��م خ��ب��اءه��ا ط��رق��ت غ��ان��ي��ة ُربَّ ب��ل
ب��م��رص��د ف��ال��رج��ال ل��ش��أن��ك ف��ارج��ع ف��ض��ح��ت��ن��ي : إل��يَّ ن��ظ��رت وق��د ق��ال��ت
ب��ال��ي��د ال��ح��ب��ي��رة29 ط��يَّ وط��وي��ت��ه��ا ُرض��تُ��ه��ا ح��ت��ى ب��ال��ق��ول ف��خ��ل��ب��ت��ه��ا
األن��ق��ِد30 ب��ل��ي��ل ِب��ت��ن��ا ل��ق��د ح��تَّ��ى غ��واي��ة ال��م��ن��ام أم��ن��ع��ه��ا زل��ُت م��ا
ال��ه��ده��ِد ص��ي��اح م��ن وت��ج��زع ت��رًف��ا ال��ض��ح��ى ع��ص��اف��ي��ر م��ن ت��ف��زع روع��اء
ِد ال��م��ت��ب��دِّ ك��ال��م��ه��ا ال��ك��واك��ب زي��م31 وت��ت��اب��ع��ت ��ب��ا ال��صَّ ن��مَّ إذا ح��ت��ى
ال��م��س��ن��ِد32 ع��ار أب��ق��ي��ت وق��د إال ب��ارًح��ا إخ��ال��ك وم��ا دخ��ل��ت ق��ال��ت:

السحاب. : والحبيُّ والجلبة. الصوت ذو الزجل: 26
الجريء. األسد املتورد: والسيد يرسع. يمطو: 27

األغرب. األربد: 28
يماني. ثوب وهي كعنبة؛ حربة تصغري الُحبرَية: 29

كله. الليل ينام ال ألنه القنفذ؛ األنقد: 30
الدواب. من املتفرق الزيم: 31

الدهر. عار 32
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م��ح��ص��د ب��رأي روع��ت��ه��ا ون��ف��ي��ت ف��ؤاده��ا اط��م��أنَّ ح��ت��ى ف��م��س��ح��ت��ه��ا
ي��دي ف��ي ي��ل��م��ع وال��س��ي��ف م��ت��ل��ث��ًم��ا ال��ع��دا م��ن ال��ص��ف��وف أخ��ت��رق وخ��رج��ت
ي��ن��ف��د ل��م إن ال��ع��ي��ش ه��ذا ول��ن��ع��م ي��ن��ق��ض��ي ل��م ل��و ال��ع��ي��ش ذاك ف��ل��ن��ع��م
م��خ��لَّ��ِد غ��ي��ر وال��م��رء ون��ع��ي��م��ه ح��ي��ات��ه ط��ول ال��ده��ر ف��ي ال��ف��ت��ى ي��رج��و

الرثاء عىل متواردة أشعار (8)

جاهيل: وهو ُكليبًا، أخاه يرثي املهلهل قال

ان��ح��دار ل��ه��ا ف��ال��دم��وع ُه��ُدوَّا االذِّك��ار ع��ي��ن��َي ق��ذاء أه��اج
ن��ه��ار ل��ه ل��ي��س ال��ل��ي��ل ك��أن ع��ل��ي��ن��ا م��ش��ت��م��ًال ال��ل��ي��ل وص��ار
ان��ح��دار أوائ��ل��ه��ا م��ن ت��ق��ارب ح��ت��ى ال��ج��وزاء أراق��ب وب��تُّ
ف��غ��اروا ب��ه��م ال��ب��الد ت��ب��اي��ن��ت ق��وم إث��ر ف��ي م��ق��ل��ت��ي أص��رِّف
ال��ب��ح��ار ع��ن��ي ت��ح��وه��ا ل��م ك��أْن م��ط��لَّ��ع��ات وال��ن��ج��وم وأب��ك��ي
ال��غ��ب��ار ي��ح��ج��ب��ه��ا ال��خ��ي��ل ل��ق��اد ح��يٍّ��ا وك��ان نُ��ِع��ي��ُت ل��و م��ن ع��ل��ى
ال��ق��ف��ار ال��ب��ل��د يُ��ج��ي��ب��ن��ي وك��ي��ف تُ��ج��ب��ن��ي ف��ل��م ُك��ل��ي��ُب ي��ا دع��وت��ك
م��زار ل��ه��ا ال��ن��ف��وس ض��ن��ي��ن��ات ذمٌّ خ��الك ُك��ل��ي��ب ي��ا أج��ب��ن��ي
ن��زار ب��ف��ارس��ه��ا ف��ج��ع��ت ل��ق��د ذٌم خ��الك ُك��ل��ي��ب ي��ا أج��ب��ن��ي
ال��ي��س��ار يُ��ل��ت��م��س ح��ي��ن ويُ��س��ًرا غ��ي��ثً��ا ك��ن��ت إن��ك ال��غ��ي��ث س��ق��اك
ِش��ف��ار ل��ه��ا ال��ق��ت��اد غ��ض��ا ك��أنَّ ��ا ت��ك��فَّ أن ب��ع��دك ع��ي��ن��اي أب��ت
اق��ت��دار ول��ك ع��ن��ه��م وت��ع��ف��و رج��ال ع��ن ت��ح��ل��م ك��ن��ت وإن��ك
يُ��ج��اُر وال يُ��ج��ي��ُر م��ن م��خ��اف��ة ل��س��ان ��ه��م ي��م��سَّ أن وت��م��ن��ع
ال��تِّ��ج��ار ال��رب��ح ع��دَّت م��ا إذا ِرب��ًح��ا م��ن��ك ُق��رب��ي أع��دُّ وك��ن��ُت
ال��م��دار ب��ه��ا ي��س��ت��دي��ر ش��ع��وبً��ا ي��ل��ق��ى س��وف ف��ك��لٌّ ت��ب��َع��د ف��ال
ص��اروا ب��ح��ي��ث ي��ص��ي��ر أن ويُ��وش��ك أب��ي��ه ب��ن��ي ع��ن��د ال��م��رء ي��ع��ي��ش
ال��ُم��ع��ار ال��ش��يء يُ��س��ل��ب ق��د ك��م��ا ت��ول��ى وق��د ال��ح��ي��اة ط��ول أرى
ال��ش��رار ج��ن��ب��يَّ ب��ي��ن ت��ط��اي��ر ُك��ل��ي��بً��ا ال��ن��اع��ي ن��ع��ى إذ ك��أنِّ��ي
ال��ُع��ق��ار ب��ش��ارب��ه��ا دارت ك��م��ا ع��ل��ي��ه ب��ص��ري ع��ش��ى وق��د ف��درت
دار ال��ح��ي ب��س��ف��ح ل��ي: ف��ق��ال��وا دف��ن��ت��م��وه؟ أي��ن ال��ح��ي: س��أل��ت

119



العربية اللغة آداب تاريخ

ال��ق��رار وام��ت��ن��ع ال��ن��وم وط��ار ح��ث��ي��ثً��ا ب��ل��دي م��ن إل��ي��ه ف��س��رت
وال��ف��خ��ار ال��م��ك��ارم ف��ي��ه ث��وى ق��ب��ٍر ظ��ل ع��ن ن��اق��ت��ي وح��ادت
ع��ار ال��ن��اس ف��ي ل��ه ي��ح��دث ول��م ي��ش��ن��ه ل��م أردَع أوط��ان ل��دى
ال��ف��رار؟ أن��ج��اه ال��ق��وم ج��ب��ان م��ا إذا م��ع��ي ُك��ل��ي��ب ي��ا أت��غ��دوا
ال��ش��ف��ار؟ ي��ش��ح��ذه��ا ال��ق��وم ح��ل��وق م��ا إذا م��ع��ي ُك��ل��ي��ب ي��ا أت��غ��دوا
ان��ت��ص��ار ل��ذلِّ��ك��م أث��ي��روه��ا ف��ي��ه��ا: وال��ع��ز ل��ت��غ��ل��ب أق��ول
ال��ِح��س��ار ال��ق��وم ت��ت��اب��ع ع��ل��ي��ه ألم��ٍر وم��ض��وا إخ��وت��ي ت��ت��اب��ع
ال��دي��ار ح��وت م��ا ك��ل ب��ت��رك��َي ع��م��ري ع��ل��يَّ األك��ي��د ال��ع��ه��د خ��ِذ
تُ��س��ت��ع��ار ال ج��ب��ة ول��ب��س��ي ك��أس وش��رب ال��غ��ان��ي��ات وه��ج��ري
ال��ن��ه��ار ال��ل��ي��َل ي��خ��ل��ع أن إل��ى وس��ي��ف��ي درع��ي ب��خ��ال��ٍع ول��س��ت
أث��ار أب��ًدا ل��ه��ا ي��ب��ق��ى ف��ال ب��ك��ر س��راة ت��ب��ي��د أن وإال

مخرضمة: وهي الخنساء، وقالت

ار؟ ال��دَّ أه��ل��ه��ا م��ن َخ��َل��ْت إذ ذرََّف��ت أم ُع��وَّار؟ ب��ال��ع��ي��ن أَم ب��ع��ي��ن��ك ق��ذًى
م��درار ال��خ��دَّي��ن ع��ل��ى ي��س��ي��ل ف��ي��ٌض خ��ط��رت إذا ل��ذك��راه ع��ي��ن��ي ك��أنَّ
أس��ت��ار ال��تُّ��رب ج��دي��د م��ن ودون��ه ول��ه��ت وق��د ال��ع��ب��رى ه��ي ل��ص��خ��ر ت��ب��ك��ي
م��ف��ت��ار وه��ي رن��ي��ن ع��ل��ي��ه ل��ه��ا ع��م��رت م��ا ت��ن��ف��ك ف��م��ا خ��ن��اٌس ت��ب��ك��ي
ض��رار ال��دَّه��ر إنَّ ال��دَّه��ر راب��ه��ا إذ ل��ه��ا وُح��قَّ ص��خ��ر ع��ل��ى خ��ن��اٌس ت��ب��ك��ي
وأط��وار َح��وٌل ص��رف��ه ف��ي وال��ده��ر ع��ب��ٌر ص��رف��ه��ا ف��ي م��ي��ت��ٍة م��ن ب��دَّ ال
��ار ن��صَّ اع��ي��ن ل��ل��دَّ ال��م��ع��م��م ِن��ع��م ي��س��ودك��م ع��م��رو أب��و ف��ي��ك��م ك��ان ق��د
م��ه��ص��ار ال��ص��در ج��ريء ال��ح��روب وف��ي م��ن��ع��وا إذا ��اب وهَّ ال��ن��ح��ي��زة ص��ل��ب
ع��ار ِوْرِدِه ف��ي م��ا ال��م��وارد أه��ل ت��ن��اذره ق��د م��اءٍ َورَّاَد ص��خ��ر ي��ا
وأظ��ف��ار أن��ي��اٌب س��الح��ان؛ ل��ه م��ع��ض��ل��ٍة ه��ي��ج��اء إل��ى ال��س��بَ��نْ��ت��ى م��ش��ى
وإس��رار إع��الٌن ح��ن��ي��ن��ان؛ ل��ه��ا ب��ه تُ��ط��ي��ف ب��وٍّ ع��ل��ى ع��ج��ول وم��ا
وإدب��اُر إق��ب��اٌل ه��ي ف��إن��م��ا ادَّك��رت إذا ح��ت��ى رت��ع��ت م��ا ت��رت��ع
وت��س��ج��ار ت��ح��ن��ان ه��ي ف��إن��م��ا رت��ع��ت وإن أرٍض ف��ي ال��ده��َر ت��س��م��ُن ال
وإم��رار إح��الء ول��ل��ده��ر ص��خ��ر ف��ارق��ن��ي ي��وم م��ن��ي ب��أوج��د ي��وًم��ا
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��ار ل��ن��حَّ ن��ش��ت��و إذا ص��خ��ًرا وإنَّ وس��ي��دن��ا ل��وال��ي��ن��ا ص��خ��ًرا وإنَّ
��ار ل��َع��قَّ َج��اع��وا إذا ص��خ��ًرا وإنَّ َرك��ب��وا إذا ل��م��ق��دام ص��خ��ًرا وإنَّ
ن��ار رأس��ه ف��ي ع��ل��ٌم ك��أنَّ��ه ب��ه ال��ه��داة ل��ت��أت��مُّ ص��خ��ًرا وإنَّ
م��س��ع��ار ال��رْوع غ��داة ول��ل��ح��روب َوِرٌع ك��ام��ٌل ال��م��ح��يَّ��ا ج��م��ي��ل َج��ْل��ٌد
ج��رَّار ل��ل��ج��ي��ش أن��دي��ة ��اد ش��هَّ أودي��ة ه��بَّ��اط أل��وي��ة ��ال ح��مَّ
ون��يَّ��ار يُ��س��دي وح��ده ُم��ع��ات��ٌب ل��ه ل��ي��س ال��ده��َر رأي��ت ل��م��ا ف��ق��ل��ت
أخ��ب��ار ق��ب��ُل ع��ن��ه ��ُم تُ��َرجَّ ك��ان��ت ث��ق��ٍة أًخ��ا ل��ي ن��ه��ي��ٍك اب��ن ن��ع��ى ل��ق��د
أس��ت��ار ال��ن��ج��ِم غ��وِر دون أت��ى ح��ت��ى أرُق��بُ��ُه ل��ل��نَّ��ج��م س��اه��رًة ف��ب��تُّ
ال��ج��اُر ب��ي��تَ��ه يُ��خ��ل��ي ح��ي��ن ل��ري��ب��ة ب��س��اح��ت��ه��ا ي��م��ش��ي ج��ارٌة تَ��َرُه ل��م
م��ه��م��ار ب��ال��ص��ح��ن ب��ارٌز ل��ك��ن��ه ي��أك��ل��ه ال��ب��ي��ت ف��ي وم��ا ت��راه وال
م��ي��س��ار ال��ج��د ك��ري��م ال��ُج��دوب وف��ي م��س��غ��ب��ه��م ع��ن��د ش��ح��ًم��ا ال��ق��وم وُم��ط��ع��م
أوط��ار ل��ل��ع��ي��ش ف��م��ا أص��ي��ب ف��ق��د ن��س��ٍب ذي ك��ل م��ن خ��ال��ص��ت��ي ك��ان ق��د
أس��وار ال��بُ��رِد ط��يِّ ت��ح��ت ك��أن��ه ش��ب��ي��ب��ت��ه ت��ن��ف��د ل��م ال��رَُّدي��ِن��يِّ م��ث��ل
أح��رار ال��س��م��ك ط��وال م��ن آب��اؤه ُص��ورت��ه ال��ل��ي��َل ت��ض��يء ال��م��ح��يَّ��ا ج��ه��م
م��غ��وار ال��ع��زَّاء ف��ي ال��دَّس��ي��ع��ة ض��خ��م ن��ق��ي��ب��ت��ه م��ي��م��ون ال��م��ج��د م��َورَّث
��ار ف��خَّ ال��ج��م��ع ع��ن��د ال��م��ري��رة َج��ْل��ُد ُم��ؤت��ش��ٍب غ��ي��ر ك��ري��ٍم ل��ف��رٍع ف��رٌع
وأح��ج��ار م��ق��م��ط��رات َرم��س��ِه ف��ي ��نَ��ُه تَ��َض��مَّ ق��د ُم��ق��ي��ٌم ل��ح��ٍد ج��وف ف��ي
��ار أمَّ ب��ال��خ��ي��رات ال��دس��ي��ع��ة ض��خ��م َف��َج��ر ذو ال��خ��ي��ر ل��ف��ع��ل ال��ي��دي��ن ط��ل��ق
وإق��ت��ار بُ��ؤٌس وح��ال��ف��ه ده��ٌر ح��ري��ب��ت��ه أف��ن��ى م��ق��ت��ر ل��ي��ب��ك��ِه
ال��ق��ار ال��ط��خ��ي��ة ف��ي ظ��ل��م��ت��ه��ا ك��أن ب��م��ه��ل��ك��ٍة ح��ادي��ه��م ح��ار ورف��ق��ة
م��رَّار ب��ال��ل��ي��ل يُ��ج��اوزه وال ُخ��ْل��ع��ت��ه س��أل��وه إن ال��ق��وم ي��م��ن��ع ال

إسالمي: وهو الغنوي، سعد بن كعب وقال

ي��ش��ي��ب ال��ش��ب��اب ب��ع��د ام��رئ وك��ل ب��ع��دن��ا ش��ب��ت ق��د ال��ع��ب��س��ي: اب��ن��ة ت��ق��ول
وم��ص��ي��ب ُم��خ��ط��ئٌ إال ال��ق��ول وم��ا ج��ائ��يً��ا ك��ان غ��ائ��ب إال ال��ش��ي��ب وم��ا
ط��ب��ي��ُب؟! ال��ش��راَب ي��ح��م��ي��ك ك��أنَّ��ك ش��اح��بً��ا ل��ج��س��م��ك م��ا س��ل��ي��م��ى: ت��ق��ول
ن��ص��ي��ب: ال��ص��الب ال��ص��م ف��ي ول��ل��ده��ر أن��ح ول��م ال��ج��واب أع��َي ول��م ف��ق��ل��ت
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تُ��ش��ي��ب وال��خ��ط��وب رأس��ي ف��ش��يَّ��ب��ن إخ��وت��ي ت��خ��رَّم��ن أح��داث ت��ت��اب��ع
ش��ع��وب ل��ل��رج��ال وال��م��ن��اي��ا أخ��ي م��ن��ي��ة أص��اب��ت ك��ان��ت ل��ئ��ن ل��ع��م��ري
ي��ري��ب ح��ي��ن ال��ده��ر ل��ري��ب ع��روًف��ا م��اج��ًدا ال��ح��وادث م��ن��ي ع��ج��م��ت ل��ق��د
ف��ع��زي��ب ج��ه��ل��ه وأم��ا ع��ل��ي��ه ح ف��م��روِّ ِح��ل��ُم��ه ��ا أمَّ ك��ان ل��ق��د
ه��ي��وب ال��ل��ق��اء ع��ن��د وِرٌع وال ب��ي��ت��ه ع��ن��د ف��اح��ش ال أخ��ي م��ا أخ��ي
ت��ن��وب ح��ي��ن ال��ده��ر ن��ائ��ب��ات ع��ل��ى ي��ع��ي��ن��ن��ي وك��ان ي��ك��ف��ي��ن��ي ك��ان أخ��ي
غ��ل��وب ال��ل��ج��وج ل��ل��ن��ف��س ال��ش��ي��ب ُح��بَ��ى أط��ل��ق��ت ال��ج��ه��ل َس��ورُة م��ا إذا ح��ل��ي��م
غ��ض��وب ال��ِع��داة يَ��ل��ق��ى إذا ول��ي��ٌث ون��ائ��ًال ل��ي��نً��ا ال��م��اذي ال��ع��س��ل ه��و
ي��ئ��وب؟ ح��ي��ن ال��ل��ي��ل ي��َؤدي وم��اذا غ��اديً��ا ال��ص��ب��ح ي��ب��ع��ث م��ا ��ه أمُّ ه��وت
يُ��ث��ي��ب؟ ح��ي��ن وال��م��ع��روف ال��م��ج��د م��ن ق��ب��ُره ��ن تَ��َض��مَّ م��اذا ��ه أُمُّ ه��وت
وي��ط��ي��ب ق��دره ف��ي م��ا س��ي��ك��ث��ر أنَّ��ه ال��ض��ي��ف ي��ع��ل��م ش��ت��وات أخ��و
أدي��ب وه��و ش��بَّ ال��ُم��ح��يَّ��ا ج��م��ي��ُل ب��ي��ت��ه غ��ش��ي��ان ال��زوَّار إل��ى ح��ب��ي��ٌب
ع��ري��ب ب��ه��نَّ م��ا ق��ف��ٍر ب��س��اب��س ب��ه��ا ي��ك��ن ل��م م��ا ال��ح��ي ب��ي��وت ك��أن
ي��خ��ي��ب ال��رج��اُل ال��خ��ي��َل اب��ت��در إذا ي��ك��ن ل��م ال��رُّدي��ن��يِّ ال��رم��ح ك��ع��ال��ي��ة
ش��ب��ي��ب ال��م��ك��رم��ات أق��ص��ى ت��ن��اول ال��ُع��ال ع��ن ال��رج��ال أي��دي ق��ص��رت إذا
ذه��وب ب��ه��ن م��ك��روه ح��ال إذا ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��خ��ي��ر ِخ��الل َج��م��وٌع
ك��س��وب وال��م��ك��رم��ات ال��ن��دى ل��ف��ع��ل ُم��ع��وَّد ال��ف��ائ��دات ُم��ف��ي��د ُم��غ��ي��ٌث
ُم��ج��ي��ب ال��ن��داء ع��ن��د ي��س��ت��ج��ب ف��ل��م ال��نِّ��دا؟ إل��ى ي��ج��ي��ب َم��ن ي��ا دع��ا: وداٍع
ق��ري��ب م��ن��ك ال��م��غ��وار أب��ا ل��ع��لَّ ث��ان��يً��ا ��وَت ال��صَّ وارف��ِع أُخ��رى ادُع ف��ق��ل��ت:
أري��ب ال��ذراع رح��ب ب��أم��ث��ال��ه��ا إن��ه ي��ف��ع��ل ك��ان ق��د ك��م��ا يُ��ِج��بْ��ك
يُ��ج��ي��ُب ك��ان ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ذل��ك ال��ن��دى إل��ى واس��ت��ج��اب س��ري��ًع��ا أت��اك
م��ه��ي��ب ال��رم��اح ت��ح��ت ل��ج��ب ب��ذي م��رَّة ال��س��واب��ح ي��دع��و ي��ك��ن ل��م ك��أن
ق��ض��ي��ب ال��ح��دي��د م��اء م��ن اه��ت��زَّ ك��م��ا ل��ل��ن��دى ي��ه��ت��زُّ ك��ان أري��ح��يٌّ ف��تً��ى
ش��ح��وب ال��ك��رام ت َخ��الَّ ن��ال إذا ب��ج��س��م��ه ي��ك��ون أن يُ��ب��ال��ي م��ا ف��تً��ى
ق��ري��ب وه��و ال��ع��وراء ي��ن��ط��ق��وا ف��ل��م ��ُظ��وا ت��ح��فَّ ال��رِّج��اُل ت��راءاه م��ا إذا
ون��ص��ي��ُب ق��س��م��ٌة إال ال��خ��ي��ر وم��ا خ��الل��ه ال��رج��ال ك��ان م��ا خ��ي��ر ع��ل��ى
ف��يُ��ج��ي��ب ال��نَّ��دى وي��دع��وه س��ري��ًع��ا ف��ي��ج��ي��ب��ه ال��ن��دى ي��دع��و ال��نَّ��دى ح��ل��ي��ف
غ��ري��ب ال��دَُّخ��ان ي��غ��ش��ى وم��خ��ت��ب��ط ي��ع��ي��ن��ه َم��ن ي��ج��د ل��م ِل��َع��اٍن َغ��يَ��اٌث
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ع��ي��وب ت��ج��ت��ن��ح��ه ل��م س��ن��د إل��ى ف��ن��اؤه رح��ٌب ال��نَّ��ار رم��اد ع��ظ��ي��م
ح��ل��وب ال��م��ن��ق��ي��ات ف��ي ي��ك��ن ل��م إذا ض��ج��ي��ع��ه ع��م��رٍو أم ي��ا ال��نَّ��دى ي��ب��ي��ت
م��ه��ي��ب ال��ع��دو ع��ي��ن ف��ي ال��ح��ل��م م��ع أه��ل��ه زيَّ��ن ال��ح��ل��م م��ا إذا ح��ل��ي��ٌم
ق��ري��ب ال��رج��ال ع��ادى إذا ب��ع��ي��د ع��داوة ال��رج��ال ع��ادى إذا م��ع��نٍّ��ى
ت��ص��ي��ب األن��ام ك��ل ال��ت��ي ع��ل��ي��ن��ا ج��ل��ح��ت ث��م ح��ق��ب��ة ب��خ��ي��ر غ��ن��ي��ن��ا
ك��ذوب ال��ح��ي��اَة وال��راج��ي آلخ��ر وت��ج��ه��زَّت ذاه��بً��ا ق��ل��ي��ًال ف��أب��ق��ت
ق��ري��ب م��داه أق��ص��ى أج��ل إل��ى م��ن��ه��م ال��ح��ي ال��ب��اق��ي أن وأع��ل��ُم
ح��ب��ي��ب ع��ل��يَّ ِع��ْل��ق ي��وم��ه ع��ل��ى أت��ى وق��د ال��ح��ي��اَة ال��م��وُت أف��س��د ل��ق��د
ذن��وب ل��ه��نَّ ع��ادت ف��ق��د إل��يَّ م��رًة أَْح��َس��نَّ األي��ام ت��ك��ِن ف��إن
ش��ع��وب ال��ق��ن��اة ح��ت��ى ال��ع��ص��ا ص��دع��ن ال��ه��وى اج��ت��م��ع إذا ح��ت��ى ال��نَّ��وى ج��م��ع��ن
ن��ك��وب آث��اره��ن ع��ل��ى ن��ك��وب أم��رَّه ح��ت��ى ال��ع��ي��ش ح��ل��و دون أت��ى
رق��ي��ب ال��غ��زاة ال��ق��وم رب��أ إذا م��رق��بً��ا ي��وَف ل��م ال��م��غ��وار أب��ا ك��أنَّ
ه��ب��وب ال��ش��ت��اء ري��ح م��ن اش��ت��دَّ إذا ل��م��ي��س��ر ك��راًم��ا ف��ت��ي��انً��ا ي��دُع ول��م
خ��ص��ي��ب وال��ج��ن��اُب م��ن��ه��م ذاك ك��ف��ى ت��خ��اذل��وا أو غ��ائ��ٌب م��ن��ه��م غ��اب ف��إن
خ��ب��وب ب��ال��ف��الة ع��ن��ٌس ال��ب��ي��َد ب��ه تَ��ُج��ب ل��م ال��م��ج��د ذا ال��م��غ��وار أب��ا ك��أنَّ
نُ��دوب آث��اره��ن ع��ل��ى نُ��دوبً��ا رح��ل��ه��ا ح��طَّ إذا ف��ي��ه��ا ت��رى ع��الة
ك��ذوُب ال��ق��ائ��ل��ي��ن وب��ع��ض ع��ل��ي��ه ل��ص��ادٌق وإن��ي ل��ب��اك��ي��ِه وإنِّ��ي
وه��وب ال��ي��دي��ن م��ف��ض��ال ال��س��ل��م وف��ي س��م��ام��ه��ا ك��ان ح��ارب��ت إن ال��ح��رب ف��ت��ى
وق��ل��ي��ب روض��ة وه��ذا ف��ك��ي��ف ال��ق��رى ف��ي ال��م��وت أن��م��ا وح��دث��ت��م��ان��ي
ج��ن��وب ع��ل��ي��ه ت��ج��ري ب��داوي��ة م��ح��م��ة غ��ي��ر ك��ان س��م��اء وم��اء
ط��ب��ي��ب ع��ل��ي��ه ح��ك��م م��ن اق��ت��ال وم��ا وغ��ب��ط��ٍة ص��دٍق دار ف��ي وم��ن��زل��ه
ت��ط��ي��ب ال��ن��ف��وس ع��ن��ه ت��ك��ن ل��م ب��م��ا اش��ت��ري��ت��ه تُ��ب��اع ال��دن��ي��ا ك��ان��ت ف��ل��و
ي��ئ��وب ي��وم ال��ج��ذالن ال��غ��ان��م ه��و ل��ي: وق��ي��ل ي��دي يُ��م��ن��ى أو ب��ع��ي��ن��ي
ل��ق��ري��ب غ��ًدا ي��أت��ي ال��ذي وإنَّ م��ض��ى ل��م��ا ال��ب��ع��ي��د إنَّ ل��ع��م��رك��م��ا
ش��ع��وب ل��ق��اي ع��ن ��ب��ت��ه ش��عَّ وق��د ��ٍل ُم��ؤمَّ ل��ق��اءَ وت��أم��ي��ل��ي وإنِّ��ي
ُم��ج��ي��ُب ال��م��م��ات ح��ت��ى ي��ن��ال��ه وال م��ك��ل��ًف��ا ي��زاُل ال ُه��ذي��ل ك��داع��ي
س��ك��وب ال��س��ح��اب ��اُف زحَّ ال��ن��أي ع��ل��ى ��ل م��ؤمَّ م��ن ج��اءن��ا ذك��ر ك��لَّ س��ق��ى
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عضد صلبه ملا بَُويه الدولة عز وزير بقية ابن يرثي مولَّد، وهو األنباري، ابن وقال
الدولة: عز قتل بعد ببغداد الدولة

ال��م��ع��ج��زات إح��دى ت��ل��ك َل��َح��قٌّ ال��م��م��اِت وف��ي ال��ح��ي��اة ف��ي ع��ل��وٌّ
��الِت ال��صِّ أي��ام نَ��داك وف��وُد ق��ام��وا ح��ي��ن ح��ول��ك ال��ن��اَس ك��أنَّ
ل��ل��ص��الِة ق��ي��اٌم وك��ل��ه��م خ��ط��ي��بً��ا ف��ي��ه��م ق��ائ��ٌم ك��أنَّ��ك
ب��ال��ه��ب��ات إل��ي��ه��م ك��م��ده��م��ا اح��ت��ف��اءً ن��ح��وه��م ي��دي��ك م��ددت
ال��وف��اة ب��ع��د م��ن ُع��الك ي��ض��م أن ع��ن األرض ب��ط��ن ض��اق ول��م��ا
��اف��ي��ات ال��سَّ ث��وب األك��ف��ان ع��ن واس��ت��ع��اض��وا ق��ب��رك ال��ج��و أص��اروا
ث��ق��اِت ��اٍظ وُح��فَّ ِب��ُح��رَّاٍس تُ��رع��ى ب��ق��ي��ت ال��ن��ف��وس ف��ي ِل��ُع��ْظ��م��ك
ال��ح��ي��اة أي��ام ك��ن��ت ك��ذل��ك ل��ي��ًال ال��ن��ي��ران ح��ول��ك وت��وَق��د
ال��م��اض��ي��ات ال��س��ن��ي��ن ف��ي ع��اله��ا زي��د ق��ب��ل م��ن م��ط��يَّ��ًة رك��ب��ت
ال��ُع��داة ت��ع��ي��ي��ر ع��ن��ك تُ��ب��اع��د ت��أسٍّ ف��ي��ه��ا ف��ض��ي��ل��ة وت��ل��ك
ال��م��ك��رم��ات ع��ن��اق م��ن ت��م��كَّ��ن ِج��ذًع��ا ق��طُّ ِج��ذع��ك ق��ب��ل أَر ول��م
ال��ن��ائ��ب��ات ث��أر ق��ت��ي��ل ف��أن��ت ف��اس��ت��ث��ارت ال��ن��وائ��ب إل��ى أس��أت
ال��س��ي��ئ��ات ع��ظ��ي��م م��ن إل��ي��ن��ا ف��ي��ه اإلح��س��ان ده��رك وص��يَّ��ر
ب��ال��م��ن��ح��س��ات ت��ف��رق��وا م��ض��ي��ت ف��ل��م��ا س��ع��ًدا ل��م��ع��ش��ٍر وك��ن��ت
ال��ج��اري��ات ب��ال��دُّم��وع ��ف ي��خ��فَّ ف��ؤادي ف��ي ل��ك ب��اط��ن غ��ل��ي��ل
ب��ال��تِّ��َرات ل��ك ُم��ط��ال��بً��ا ف��ع��اد ال��ل��ي��ال��ي ص��رف م��ن تُ��ج��ي��ر وك��ن��ت
ال��واج��ب��ات وال��ح��ق��وق ب��ف��رض��ك ق��ي��ام ع��ل��ى ق��درت أنِّ��ي ول��و
ال��نَّ��ائ��ح��ات خ��الف ب��ه��ا ونُ��ْح��ُت ال��ق��واف��ي ن��ظ��م م��ن األرض م��ألت
ال��ج��ن��اة ِم��ن أُع��دَّ أن م��خ��اف��ة ن��ف��س��ي ع��ن��ك أُص��بِّ��ر ول��ك��ن��ي
ال��ه��اط��الت ه��ط��ل ن��ص��ب ألن��ك تُ��س��ق��ى ف��أق��ول ت��رب��ة ل��ك وم��ا
رائ��ح��ات غ��واٍد ب��رح��م��اٍت ت��ت��رى ال��رح��م��ن ت��ح��ي��ة ع��ل��ي��ك

مرص خديِو يرثي اآلن اإلسكندرية ثغر ُمحافظ صربي باشا إسماعيل الفاضل وقال
:١٣٠٩ سنة الثانية جمادى أوائل يف املتوىفَّ باشا، توفيق محمد

ف��ن��اء اإلل��ه س��وى وُق��ص��ارى ب��ق��اء ل��ح��يٍّ م��ا ل��ل��ه ن��ح��ن
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س��واء ع��ام أل��ف ع��اش وم��ن ت م��ا ف��م��ن راج��ع��ون ل��ل��ه ن��ح��ن
اإلم��س��اء ي��ك��نُّ��ه م��اذا ـ��ل��م ي��ع��ـ وم��ا ال��ص��ب��اح ف��ي ال��م��رءُ ي��ف��رح
ه��ب��اء ح��ط��ام م��ن ال��م��رء ب��ه ـ��ه��و ي��ل��ـ وم��ا ق��ل��ي��ل ال��دن��ي��ا وم��ت��اع
األن��ب��اء ب��ه��ول��ه روع��ت��ن��ا م��ل��مٌّ ال��ح��ي��اِة ف��ي ال��ن��اس زه��د
ال��ه��واء ويُ��س��ت��ط��اب ي��ح��ل��و ف��ي��ه ق��ص��ر أن��ض��ر ك��ن��ت ح��ل��وان ق��ص��ر
ال��ب��أس��اءُ أم��ام��ه��ا وت��ك��ب��و ـ��ر ال��ده��ـ ي��ح��اذره��ا ه��ي��ب��ة ذا ك��ن��َت
ارت��ق��اء؟ ال��م��ن��ي��ع رك��ن��ك إل��ى ـ��ب ول��ل��خ��ط��ـ ُم��س��ت��ض��اًم��ا أص��ب��ح��ت ك��ي��ف
ان��ق��ض��اء ي��ع��ت��ري��ِه أو ال��ل��ي��ال��ي ـ��ه ت��رم��ي��ـ ب��ع��زَِّك ع��ه��دن��ا ك��ذا م��ا
األح��ي��اءُ ب��ب��ش��ره ت��ح��ي��ا ـ��ب��اس ال��ع��ـ أب��و ذُراك ف��ي ب��األم��س ك��ان
وتُ��س��اء ب��س��ع��ِدِه ت��ش��ق��ى ق��ب��ُل وك��ان��ت ال��خ��ط��وب ب��رده ف��ط��وت
ال��ع��الء ع��ل��ي��ه ي��ب��ك��ي ك��ري��ًم��ا ـ��ر ال��ق��ب��ـ أودع��وا ق��د ش��يَّ��ع��وُه َم��ْن َويْ��َح
واألح��ش��اءُ ال��ق��ل��وب ت��س��ي��ل أن إالَّ ال��ح��زن وم��ا ب��ال��ب��ك��ا وارتَ��َض��ْوا
ال��ظِّ��َم��اءُ ال��ن��ف��وس ب��ه تُ��رَوى ـ��الق واألخ��ـ ال��ب��ش��اش��ة ع��ذب ف��ي��ن��ا ع��اش
م��اء ي��روي��ه ل��ي��س م��ا ع��ل��ي��ه ـ��ِد ال��وج��ـ م��ن ال��ص��دور وف��ي وت��ولَّ��ى
ال��ح��س��ن��اء ُح��ل��يِّ��ه��ا م��ن ع��ط��ل��ت ق��د ك��م��ا س��ن��اه م��ن م��ص��ر ع��ط��ل��ت
ع��زاء ف��ي��ه ل��ل��ن��اس يُ��رج��ى ـ��ر م��ص��ـ ي��ا خ��ط��ب��ِك ج��ن��ب ف��ي خ��ط��ٍب ك��لُّ
ال��ش��ع��راء؟! ت��ح��اول وم��اذا ـ��ق ت��وف��ي��ـ ف��ق��د ف��ي ال��راث��ون ي��ق��ول م��ا
ال��بُ��َل��َغ��اءُ ب��ع��ض��ه��ا ف��ي وت��ع��ي��ا ل ال��ق��و ي��ط��ل��ق ب��ع��ض��ه��ا ف��ي وال��رزاي��ا
ال��ب��ط��ح��اء وج��ه��ه ب��أن��وار ه��ى ت��ز َم��ن أح��س��ن ك��ان م��والك إنَّ
األض��واء ت��ح��ق��ر ل��دي��ه ء ض��و م��ف��رق��ه ف��وق ل��ل��ت��اج ك��ان
اآلراء ل��ه ت��ع��ن��و ب��رأي ـ��ت ج��لَّ��ـ إن ال��ك��وارث ُدج��ى ي��ج��ل��و ك��ان
ث��ن��اء! ال��نُّ��ف��وس خ��لَّ��د ل��و آه ث��ن��اء ب��ك��س��ب ال��م��ال أدرى ك��ان
ال��رداء! ِن��ْع��َم ف��ال��ص��ب��ر رداء ـ��ب��ر ال��ص��ـ اْل��بَ��س��وا ال��ك��رام ت��وف��ي��ق آل
ال��ف��ن��اء؟ ع��داه ذا م��ن ف��ق��ول��وا ن ك��ا م��ا ع��ل��م ف��ي ال��رَّاس��خ��ون أن��ت��م
ال��ع��ل��ي��اء؟ ت��ه��واه��م وك��ان��ت ه��ا وس��ادو ال��ب��الد ش��ادوا ق��وم أي��ن
نُ��َزالء بُ��ط��ون��ه��ا ف��ي وه��م��و أم��س��وا ث��م ح��ق��ب��ة األرض م��ل��ك��وا
واألن��ب��ي��اء ال��م��ل��وك م��ن��ه��ا ـ��ت��ث��َن يُ��س��ـ ل��م ال��ب��ريَّ��ِة ف��ي ال��ل��ه ُس��نَّ��ة
ال��ُح��ك��م��اء! ب��م��ث��ل��ه تُ��َع��زَّى أن ل��ق��ول��ي وأنَّ��ى أَُع��زِّي��ك��ُم ال
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ه��ن��اء ت��اله ق��د ف��ال��ب��ؤس ـ��ب��اح واإلص��ـ ال��ع��ش��ي��ة ف��ي ال��ل��ه أح��م��ُد
يُ��س��ت��ض��اءُ ب��ه ف��ع��بَّ��اس��ك��م ٌر ب��د س��م��ائ��ك��ُم م��ن خ��رَّ ي��ك��ن إن
ال��رَّج��اءُ ف��ي��ن��ا دبَّ ب��األم��ر ق��ام ��ا ف��ل��مَّ أب��ي��ه ع��ن ال��م��ل��ك ورث
ب��ن��اءُ ال��ب��الد ح��ول م��ن��ه دار وس��وًرا م��ج��د ط��ود واج��ت��ن��ي��ن��اُه
ق��ع��س��اءُ وع��زَّة ذل��وًال ـ��ب ال��ص��ع��ـ ت��ت��رك ه��م��ة م��ن��ه ح��بَّ��ذا
وإب��اءُ وح��ك��م��ة ل��ل��م��ع��ال��ي وث��ب��ات ط��يِّ��ه ف��ي وث��ب��ات
اإلح��ص��اء ي��س��ت��غ��رق وف��ي��ه��ا ـ��ف ال��وص��ـ ي��ع��ج��ز ك��ن��ه��ه��ا ع��ن وص��ف��ات
ان��ت��ه��اءُ ي��ش��وب��ه��ن ال أن��ُع��ًم��ا وي��س��دي ُح��س��نً��ا ال��زَّم��ان ي��ك��س��و دام

املزري الرَّصني الجزل الشعر من وهو تها، ابن ترثي التيمورية هانم عائشة وقالت
الخنساء: بشعر

َغ��دور وال��زَّم��ان ب��اٍغ ف��ال��دَّه��ر ب��ح��ور ال��ع��ي��ون غ��رب م��ن س��ال إن
وث��ب��وُر ل��وع��ٌة ق��ل��ب ول��ك��ل ال��دم��ا م��درار ح��ق ع��ي��ٍن ف��ل��ك��لِّ
ب��دور ال��ش��روق ب��ع��د وت��غ��يَّ��بَ��ت ال��ض��ح��ى ش��م��س وت��ح��ج��ب��ت ال��س��ن��ا ُس��ت��ر
وس��ع��ي��ر ج��ذوة ب��ق��ل��ب��ي وغ��دت األس��ا وج��رَّع��ن��ي أه��وى ال��ذي وم��ض��ى
ن��ذي��ر ال��ظ��الم م��ن ال��ع��ي��ون واَف��ى ال��ن��وى ع��ه��د ن��وى ل��م��ا ل��ي��ت��ه ي��ا
زف��ي��ر ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ل��ه��ا ن��ار ح��ش��اش��ت��ي ب��م��اء ف��ع��ل��ت م��ا ن��اه��ي��ك
ك��ث��ي��ر وال��م��ص��اب ق��ي��س ل��ُم��َص��اِب ي��ل��ت��ف��ت ل��م ال��ورى ف��ي ح��زن��ي بُ��ثَّ ل��و
ت��دور ال��دم��وع وأك��واب س��ح��ًرا ال��رََّدى ك��اس��ات ال��ص��وم ب��ش��ه��ر ط��اف��ت
ال��ت��غ��ي��ي��ر ش��ان��ه��ا خ��دٍّ َوْج��نَ��ات ف��ت��غ��يَّ��َرت ت��ي اب��ن م��ن��ه��ا ف��ت��ن��اول��ت
ون��ض��ي��ر م��ائ��س م��ن��ه��ا وان��ق��دَّ ب��روض��ه��ا ال��ح��ي��اة أزاه��ي��ر ف��ذوت
م��ري��ر وه��و ال��م��وت ش��راب ذاق��ت وق��د ص��غ��ر ف��ي ال��س��ق��م ث��ي��اَب ل��ب��س��ت
م��غ��رور ب��ط��بِّ��ِه ال��ط��ب��ي��ب إنَّ ��ف��ا ب��ال��شِّ ��َر وب��شَّ ُض��ًح��ى ال��ط��ب��ي��ب ج��اء
ب��ش��ي��ر ��ق��ام ال��سِّ ك��ل م��ن ب��ال��بُ��رء أن��ه ي��زع��م وه��و ال��ت��ج��رُّع وص��ف
خ��ب��ي��ر أن��ت ح��ي��ث ب��ب��رئِ��ي ��ل ع��جِّ ل��ه: ق��ائ��ل��ة ل��ل��ح��زن ��َس��ت ف��تَ��نَ��فَّ
وتُ��ش��ي��ر ال��ج��وى ل��ه��ا يُ��ِش��ي��ُر ثَ��ك��ل��ى َغ��َدْت وال��دت��ي إنَّ ش��ب��اب��ي وارح��م
ف��ت��ور ال��ج��ف��ون وف��ي ��َه��اد ال��سُّ ت��ش��ك��و ال��َك��َرى ط��ي��ب ُح��رَم��ت ب��ع��ي��ن وارأف
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غ��زي��ر: ال��م��ق��ل��ت��ي��ن ودم��ع ق��ال��ت وع��ج��زه ال��ط��ب��ي��ب ي��أس َرأَْت ��ا ل��مَّ
ن��ص��ي��ر ال��ح��ي��اة ف��ي ��ُل أؤمِّ م��م��ا وف��ات��ن��ي ال��ط��ب��ي��ب َك��لَّ ق��د ��اُه أُمَّ
ح��س��ي��ُر وه��و ال��طَّ��ْرَف ل��ردَّ بُ��رئ��ي ي��ب��ت��ِغ��ي ال��ي��م��ام��ة ع��رَّاف ج��اء ل��و
س��ت��ط��ي��ر ُوْرُق��َه��ا ق��ل��ي��ٍل ��ا ع��مَّ ال��ض��ن��ا نَ��ْزُع ح��لَّ��َه��ا روح��ي َروع ي��ا
ي��س��ي��ر ك��ال��ع��روس ن��ع��ش��ي س��ت��ري��ن غ��ٍد وف��ي ال��ل��ق��اء ع��زَّ ق��د ��اُه أُمَّ
ت��ص��ي��ُر ال��ج��م��وع ول��ه م��ن��زل��ي ه��و ال��ذي ال��ل��ح��د إل��ى ال��م��س��ع��ى وس��ي��ن��ت��ه��ي
ال��ت��ق��دي��ر س��اق��ه��ا ع��روًس��ا ج��اءت ب��اب��ن��ت��ي ِرْف��ًق��ا ال��لَّ��ح��د ل��ربِّ ق��ول��ي
ال��م��ق��دور راع��ه��ا روح ف��ت��راك بُ��ره��ة ل��ح��دي ب��إزاء وتَ��َج��لَّ��ِدي
ال��ت��ي��س��ي��ر س��اق��ه��ا ل��و ُح��س��ن��ه��ا ي��ا أم��ن��ي��ة ل��ن��ا س��ل��ف��ت ق��د ��اُه أُمَّ
ع��س��ي��ُر وه��و ال��بَ��يْ��ِن ي��وم ب��اَن ُم��ذ وتَ��َخ��لَّ��َف��ْت َم��َض��ْت ك��أح��الٍم ك��ان��ت
ت��أث��ي��ر ل��ه��ا ع��ن��ي خ��لَّ��ف��ت ق��د وم��آث��ٍر خ��ال َربْ��ٍع إل��ى ُع��وِدي
س��رور ال��زف��اف إل��ى م��ن��ه ك��ان ق��د ف��ل��ي ت��ذك��اًرا ال��ُع��رس ج��ه��از ُص��ون��ي
ال��م��س��ط��ور ون��ف��ذ ال��س��واد ل��ب��س ذا ب��ع��د ل��ك ف��رق��ت��ي م��ص��ائ��ب ج��رت
زه��ور ال��م��زار ع��ن��د ري��ح��ان��ه��ا روض��ة ق��دي ل��غ��ص��ن ص��ار وال��ق��ب��ر
ال��م��ق��ب��ور ي��ح��زن ل��ئ��الَّ ق��ب��ري ب��ن��وَّت��ي ب��ح��ق ت��ن��س��ي ال ��اُه أُمَّ
ي��زور ب��ال��ح��ن��ي��ن ل��ي َم��ن َف��ِس��َواِك م��ن��زل ت��الوة أو ع��ف��و ورج��اء
وغ��ف��ور ِب��نَ��ا بَ��رٌّ راح��ٌم ه��و خ��ال��ٍق ب��رح��م��ِة أح��ظ��ى ف��ل��ع��لَّ��َم��ا
ي��ج��ور ال��ج��وار ب��ع��د م��ن وال��ده��ر م��ن��ط��ق��ي ي��ح��ب��س وال��دم��ع ف��أج��ب��تُ��َه��ا
ال��ت��ك��دي��ر ش��أن��ه ص��ف��ٌو زال ق��د ُم��ه��ج��ت��ي ول��وع��ة ك��ب��دي ي��ا ب��ن��ت��اُه
وزف��ي��ر وح��س��رٌة ع��ل��ي��ِك ُح��زٌن وت��ي��نَ��ه��ا أذاَب ق��د ثَ��ْك��َل��ى تُ��وص��ي ال
ن��ور وف��ارق إن��س��ان غ��اب ُم��ذ ��ِف��ي وتَ��َل��هُّ ن��واظ��ري ب��غ��ضِّ َق��َس��ًم��ا
ع��ط��ي��ر وه��و ش��ذاه ِط��ي��ب ف��ح��رم��ت ن��ح��ب��ه ��ى ت��ق��ضَّ ث��غ��ًرا وب��ق��ب��َل��ِت��ي
ط��ي��ور ال��غ��ص��ون ف��وق غ��رََّدت م��ا وال��دُّع��ا ال��ت��الوة أس��ل��و ال وال��ل��ه
م��دث��ور ال��ث��رى ل��دى م��ن��ِك وال��ق��دُّ ��ِع��ي تَ��َوجُّ زف��ي��َر أن��س��ى وال ك��الَّ
ال��ت��أخ��ي��ر س��اءن��ي ع��ن��ي غ��اب ل��و إن��ن��ي ح��ت��ى ال��ح��زن أِل��ْف��ُت إنِّ��ي
ده��ور؟ وال��ب��ع��اد ال��تَّ��َص��بُّ��ر ك��ي��ف ب��ره��ة ال��ت��ب��اع��د أرض��ى ال ك��ن��ت ق��د
ال��ح��ور زيَّ��نَ��تْ��َه��ا خ��ل��ٍد ب��ري��اِض ج��نَّ��ٍة ف��ي ن��ل��ت��ق��ي ح��ت��ى أب��ك��ي��ِك
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خ��ب��ي��ُر واإلل��ه وص��ب��ري َع��ي��ِش��ي َف��نَ��ى ل��ق��د أق��ول: ع��ائ��ش��ة ق��ي��ل: إن
ال��م��س��ت��ور ج��م��ال��ه��ا ب��در غ��اب ق��د ال��ت��ي ال��ح��س��ن ت��وح��ي��دة ع��ل��ى َوَل��ه��ي
وغ��ف��ور ش��اك��ر وب��اٍك راٍض وخ��ال��ق��ي وال��لِّ��َس��ان وج��ف��ن��ي ق��ل��ب��ي
وق��ص��ور غ��رف��ة ل��ِك يِّ��نَ��ْت ازُّ م��ا ال��رض��ا ُخ��ل��د ف��ي ب��ال��رض��وان ُم��تِّ��ْع��ِت
م��ش��ك��ور ف��س��ع��ي��ك��م ال��س��الم دار ادخ��ل��وا ل��ل��ق��وم ال��ح��ق ق��ول وس��م��ع��ت
ال��م��ب��رور ع��ي��ش��ه إال ع��ي��ش ال ت��ل��ت��ق��ي األح��ب��ة ب��ه ال��ن��ع��ي��م ه��ذا
ال��ح��ور وم��ع��ه��ا ��ْت ُزفَّ ت��وح��ي��دة ب��دا ت��اري��خ��ي ف��ص��دق ال��ه��ن��اء ول��ِك

[٢٤٥ = الحور ،١٢٢ = ومعها ،٤٨٧ = ْت ُزفَّ ،٤٣٣ = توحيدة ،٧ = [بدا
١٢٩٤ سنة

سببه ولعلَّ غريب؛ أسلوب وهو بالنَّسيب مبدوءٌ أغلبها أنَّ املدح قصائد من فرتى (أ)
عىل يقصُّ اعر الشَّ فكان واقع، عن حكاية الغالب يف أشعارهم كانت العرب ُشعراء أنَّ
من لها ِلما فؤاده يف املكانة ذات ته ابن أو امرأته فراق من انتابه ما مدحته يف املمُدوح
اعرتاه ما أيًضا عليه ويقص صفاتها، وال اسمها ذكر من يأنف وال الحسان، فات الصِّ
املمدوح فيستعظم يمدحه ثم إليه، وصل حتى الخطر وركوب فر السَّ عناء من وراحلته
أن أرادوا املتأخرون الشعراء جاء فلما نابُه، ملا استعاضًة العطاء له ويُجزل الشاعر حال
وهمهم اخرتعه بمحبوب بالتشبُّب مدائحهم فافتتحوا العرب، شعر منوال عىل ينسجوا
تهييج ذلك يف السبب إنَّ الدسوقي: وقال لهم. مألوفة عادة األمر هذا وصار وخيالهم،
وقال ورياضتها. النفس وترويح الوصف يف واملبالغة للشعر النفس وتحريك القريحة
بامرأة تغزًُّال املدح قصائد يف يروا أن من اإلفرنج عند أفظع يشء ال إنه فارس أحمد
ذلك، أشبه وما الفرع سوداء العينني نجالء الكفل ثقيلة الخرص رقيقة بكونها ووصفها
املذكر؛ إىل املؤنث صفات من يشء نسبة وذاك هذا من وأقبح بغالم، التشبُّب منه وأفظع
املخاطب إىل يوجهونه املدح يبتدئون ما أول فإنهم ان»، حقَّ ثدياه «كأن الشاعر: كقول
من عىل وفضله ومقاصده املمدوح مساعي فيه فيذكرون التاريخ، من رضبًا ويجعلونه
«زارت مطلعها: التي بقصيدته تونس وايل باشا أحمد مدح ملا وأنَّه امللوك، من تقدمه
امرأة. اسم هو بل ال، فقال: «سعاد»؟ الباشا اسم هل ُسئل: مسدوُل»، الليل وثوب سعاُد

الباشا؟! وبني بينك املرأة دخل وما السائل: فقال
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شعر يف إال جاء ما هذا وإنَّ قط، بالغلمان تشبب كانت ما العرب إنَّ وأقول:
املذكر، إىل املؤنث صفات من يشء نسبة وأولئك هؤالء أشعار يف نَر ولم املتأخرين،
مري الضَّ فإنَّ وهٌم؛ ان» حقَّ ثدياه «كأنَّ اعر: الشَّ بقول هذا عىل فارس أحمد واستشهاد
من األول الشطر يف الصدر إىل يرجع بل توهمه، أن ُمذكَّر ملحبوٍب يعود ال «ثدياه» يف
الصدر هذا أنَّ جاءه أنَّى ومن اِن»، حقَّ ثدياه كأنَّ النَّحر ُمرشق «وصدٌر وهو: البيت،
وهو األبيات، من بعده ما وال البيت هذا قبل ما يُْرَو ولم فتاة صدر وليس غالم صدر
يخ الشَّ قال وقد وألزُم. أحقُّ فتاة صدر وكونه قائلها. يُعلم ال التي سيبويه شواهد من
صدر. ولها تقديره: محذوف والخرب باالبتداء، مرفوع «وصدر» هشام: بن الدِّين جمال

صدر. وله يقل: ولم
قصيدة يف ترى كما القديم العربي األسلوب العرص شعراء من كثري هجر وقد هذا

وغريه. بك حفني
ويخاطبون ونأيَهن، النساء رحيل يذكرون أنهم النسيب قصائد من وترى (ب)
قال معهن، قضوها ولذَّات ولهو شباب أيام ويذكرون محاسنهن، ويصفون أطاللهن
أهل من املحققني عند وهو بالغزل، عنه املعربَّ وهو التشبَّب، من نوع والنَّسيب بعٌض:
والنحول كالشغف الصفات؛ من امُلِحبِّ يف ما ذكر (١) أنواع: أربعة عىل يشتمل األدب
ورشاقة الخدِّ، كُحمرة الصفات؛ من املحبوب يف ما وذكر (٢) واألرق. والحزن والذبول
واعتذار وسلُوٍّ ووصٍل وصدٍّ هجٍر من بهما يتعلق ما وذكر (٣) والخَفر. واملالحة ، القدِّ
والرقباء الوشاة من بسببهما بغريهما يتعلق ما وذكر (٤) ذلك. ونحو وإخالف ووفاء

ونحوهما.
العربات، وفيض الفقيد، عىل الجزع حول دائرة أنَّها الرثاء قصائد من وترى (ج)

ذلك. ونحو مآثره ووصف عليه، واألسف والحزن
من ذلك يعلم كما ومكانه، زمانه يُناسب الشعر من نوع كل أن ترى وباإلجمال (د)

التتبع.
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الشعر يتبع فيام

والعراق األندلس يف والعمران الحضارة يف العربية األمة أقدام رسخت ملا اإلسالم بعد
ويزكيها يَُريِّضها ما إىل نفوسهم وركنت واآلداب، والفنون بالعلوم أُولعوا ولواحقهما،
وتوفرَّت ُملكها دعائم توطدت ة أُمَّ كل شأن امُلغنني وألحان عراء الشُّ أناشيد سماع من
تخطر ال التي الخياالت ذي عر الشِّ جيِّد ينظمون ُشعراؤهم فكان فيها، الرفه دواعي
املأثورة غري أوزاٍن عىل الكالم نظموا حتى ذلك يف أسالفهم ففاقوا البحت، العربي بفكر

بالشعر. األدباء ألحقها ستة ُفنونًا واستحدثوا أشعارهم، يف عنهم

املوشح أولها: (1)

قاله من وأول املوسيقى، أصوات عىل تطبيًقا األندلس أهل من األلحان أرباب واخرتعه
الرُّوم بالد من مرص إىل تجيء كانت املوسيقية األلحان بعض إنَّ وقيل معافر، بن ُمَقدَّم
يأخذون امُلغنُّون فكان الكالم، من خالية املوسيقى آالت عىل تُرضب ساذجة أوزان عىل
الكالم وينُظُمون وسواكنه، متحركاته مراعني وتوقيعه، دوره يف ويتأملون منها اللحن
ى ُمَقفٍّ موزونًا توشيًحا يكمل حتى والسالسل األغصان من فيه ما قدر وعىل هواه عىل

لغريه. مثاًال ويُؤخذ
يف التقفية فيه تلتزم ببيت تأتي أن منها ُمختلفة، وصور أوزان عىل ح املوشَّ ويجيء
«مذهبًا»، البيت هذا ويُسمى ورضبه، الثاني الشطر وصدر وعروضه األول الشطر صدر
ى وتُسمَّ آخر، حرٍف عىل لكن أيًضا، التقفية فيها تلتزم أخرى أشطر بثالثة تأتي ثم
التقفية حرف يف معه وُمتحد ل كاألوَّ ى مقفٍّ ببيٍت وتأتي تعود ثم «دوًرا»، األشطر هذه
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مثال األكثر، يف أدوار سبعة إىل وهكذا أخرى، وقفلة آخر بدور تأتي ثم قفلة، ويسمى
امللك: سناء ابن ح موشَّ هذا

ال��ج��دول م��ن��ع��ط��ف س��واره��ا واج��ع��ل��ي ب��ال��ُح��ِل��ي ال��رُّب��ا ت��ي��ج��ان ُس��ح��ب ي��ا ك��لِّ��ل��ي

املذهب
أن��ج��م��ا أَْش��َرق��ْت ن��ج��ًم��ا أغ��َرب��ِت ك��ل��م��ا وم��ا ن��ج��وم األرض وف��ي ف��ي��ك س��م��ا ي��ا

دور
وال��دم��ى ب��ال��ط��ال إال ت��ه��ط��ل م��ا وه��ي

وال��ف��وف��ل ال��ش��ه��د ط��ع��م ل��ل��دن وان��ق��ل��ي ت��م��ت��ل��ي ك��ي ال��ك��رم ق��ط��وف ع��ل��ى ف��اه��ط��ل��ي

قفلة
ي��ع��ت��ق��د م��ا ال��م��ج��وس��ي ف��ي��ه��ا ي��ع��ت��ق��د ل��ل��م��رت��ص��د ال��دري ك��ال��ك��وك��ب ت��ت��ق��د

دور
واع��ت��م��د ب��ه��ا ال��رَّاح س��اق��ي ي��ا ف��ات��ئ��د

يَ��ْق��تُ��ِل يَ��َزْد إن ك��ال��ع��ش��ق ف��ال��راح َق��لِّ��ِل م��ع��زل ف��ي ع��ن��ك ت��ران��ي ح��ت��ى ل��ي وام��َل

قفلة
وال��ن��دم ب��اط��ن��ه ف��ي ي��ج��ول ف��ال��س��دم ح��ك��م م��ا إذا ال��ح��س��ن دول��ة ف��ي ظ��ل��م م��ن

دور
ال��ق��م��م ف��وق س��ط��ر م��ا ي��ك��ت��ب وال��ق��ل��م

األك��ح��ل ال��رش��ا األل��ح��اظ ي��ع��زل ي��ع��دل ول��م ال��ح��س��ن دول��ة ف��ي ول��ي م��ن

قفلة
ق��دي��م وم��دام ج��دي��د ع��ي��ش ف��ال��ن��ع��ي��م ري��م ع��ش��ق وع��ن ص��ه��ب��اء ش��رب ع��ن أري��م ال

دور
ن��دي��م ي��ا ف��ق��م ب��ه��ذي��ن إال أه��ي��م ال

وال��م��ن��دل ال��ع��ن��ب��ر ن��ك��ه��ة م��ن أف��ض��ل ص��ن��دل م��ن ْرَن ُص��وِّ أك��ؤٍس م��ن وانْ��َه��ِل
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قفلة
وع��ود؟ ج��ن��ًك��ا ت��ض��رب ح��ض��رت��ي ف��ي وال��ج��ن��ود زرود ب��وادي ق��ط��ع��ن��اه ع��ي��ش ي��ع��ود ه��ل

دور
ي��س��ود ال غ��دا ع��ن��ا م��ع��زل ف��ي وال��ح��س��ود

ال��م��ب��ت��ل��ي ال��ع��اش��ق م��ث��ل ال��ح��ب ف��ي ال��خ��ل��ى م��ا ل��ي ل��ذَّ ف��ال��ه��وى ت��ع��ذل��ون��ي ال ُع��ذَّل��ي

قفلة
واس��ت��ب��ش��رت ال��م��ح��ب��وب ب��م��ل��ت��ق��ى ��َرْت بَ��شَّ أق��م��رت م��ذ ب��األن��س ل��ي��ل��ت��ن��ا أس��ف��رت

دور
ق��ص��رت: م��ذ ل��ل��ظ��ل��م��اء ف��ق��ل��ت ��َرْت َش��مَّ

م��ن��زل��ي ف��ي ف��ال��م��ح��ب��وب س��ت��رك واس��ب��ل��ي ت��ن��ج��ل��ى وال ال��وص��ل ل��ي��ل��ة ي��ا ط��وِّل��ي

قفلة
ال��ع��ظ��ي��م ال��م��رس��ل��ي��ن إم��ام ط��ه ل��ل��ك��ري��م ��ق��ي��م ال��سَّ ال��م��س��ت��ه��ام س��الم ب��لِّ��غ ن��س��ي��م ي��ا

املديح دور
ال��ق��دي��م وش��وق��ي َح��دِّْث ب��ه وج��دي ال��ي��م ع��ن

ال��ع��ل��ي ال��ج��ن��اب ذوي وآل��ه ال��ج��ل��ي األف��ض��ِل ال��ح��م��ى س��وى م��ل��ج��أ م��ن ل��ي ل��ي��س

قفلة

فاعلن فيه يأتي وقد فاعلن»، مستفعلن مستفعلن «فاعلن وزنه: املوشح هذا وشطر
فاعالن. عىل

أخرى. يف رضباهما ويتفق قافية يف عروضاهما يتفق بيتني املذهب يكون وقد
أخرى، يف وأُرضبها قافية يف أعاريضها تتفق منها ثالثة أبيات، خمسة الدور ويكون
املغاربة: بعض كقول القفلة، بمنزلة فهما قافيتيه، يف املذهب مع يتَّفقان اآلخران والبيتان

املذهب
ال��غ��ل��ِس أف��ق ب��ال��س��ي��ِف وم��ح��ا ف��ان��ه��زم��ا ال��دُّج��ى ال��ص��ب��ح ق��اب��ل
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ُك��ِس��ي ال��ج��و ب��ه دي��ب��اٍج ث��وب رق��م��ا ب��ب��رق ال��غ��ي��م وج��ال

دور
ال��ن��ه��اْر ل��وح ف��ي ب��ي��ض��اء ب��ي��ٍد ال��دَُّج��ى أح��ادي��ث ال��ص��ب��ح ن��س��خ
ال��ب��داْر ال��ش��رق ف��ي ال��ف��ج��ر ن��ادى ح��ي��ن ال��ت��ج��ى ال��ل��ي��ل ال��م��غ��رب ول��ك��ه��ف
وغ��ار ن��وره م��ن ال��نَّ��ج��م ف��اخ��ت��ف��ى أب��ل��ج��ا ج��ب��ي��نً��ا ال��ص��ب��ح وج��ال
أَْل��َع��ِس ب��ث��غ��ر ال��زه��ر ع��اط��ر اب��ت��س��م��ا ل��م��ا ال��ُق��م��ريُّ وب��ك��ى
ال��م��ن��ب��ج��س ال��ع��ارض ع��ي��ن دم��ع ف��ان��س��ج��م��ا ال��رُّب��ا خ��د وزه��ا

دور
ي��ن��ج��ل��ي زه��ر ب��ي��ن ي��ت��غ��نَّ��ى ب��ل��ب��ل��ه��ا ت��رى اذه��ب ل��ل��ري��اض
ال��ب��ل��ب��ِل الش��ت��ي��اق ط��ل دم��ع ك��ل��ل��ه��ا ق��د ال��روض وخ��دود
األس��ل م��ق��ام ال��غ��ص��ن ي��ان��ع ل��ه��ا ق��ام ق��د ال��ب��ان وق��دود
��ن��دس ال��سُّ ث��ي��اب م��ن وع��ل��ي��ه��ا خ��زًم��ا تُ��ح��اك��ي ف��اح��ت وال��رُّب��ا
األط��ل��ِس ث��وب ب��ال��ف��ض��ة ُزرَّ ك��م��ا ب��ال��زه��ر ُزرَِّر ج��ي��ب��ه��ا

بآداب الحليلة يُويص دمياط مستشفى طبيب الخوري أفندي أمني األديب وكقول
جليلة:

مذهب
ال��م��ؤن��ِس ال��زَّواج وق��ُت وأت��ى م��ض��ت ق��د ال��ت��اله��ي أوق��ات إنَّ
أن��ف��ِس ن��ف��ي��ٍس م��ن ف��ت��ات��ي ي��ا ��ع��ت ج��مِّ وص��اي��ا ع��ن��ي ف��ُخ��ِذي

دور
ح��اْل ك��ل ف��ي م��ث��ل��ن��ا ق��وم ب��ي��ت إل��ى أل��ق��ان��ا ال��ح��ظ ح��س��ن إنَّ
وك��م��اْل ورش��اٍد ج��م��اٍل م��ن ح��ال ف��ي��ه م��ا ك��لُّ وح��ل��ي��ٍل
ال��م��آْل ُح��س��ن ل��ك��م ال��ل��ه أس��أل اك��ت��م��ال َه��نَ��اِك بَ��ْدُر َف��ِب��ِه
ل��ألن��ف��ِس ب��ه��ج��ت��ُه وزه��ت ح��ل��ت ق��د ب��ح��س��ٍن ه��ام ي��ك��ن إن
ال��م��غ��رِس ط��ي��ُب ي��ق��ت��ض��ي��ِه ح��س��ب��م��ا َس��َم��ْت أخ��الًق��ا ف��ي��ِك ف��أري��ه
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دور
ال��ع��س��ْل ش��ه��ر ف��ي ائ��م ال��دَّ ��ف��ا وال��صَّ ب��االب��ت��دا ال��رض��ا س��ت��ن��ال��ي��ن
يَ��ُح��ل ت��ق��ي��م��ان أي��ن وال��َه��ن��ا س��ع��دا ف��ي��ك��م ال��ك��ل وي��ك��ون
ال��َم��ل��ْل ب��ع��ض ي��ع��ُق��ب��ُه ف��ل��ق��د س��رم��ًدا ي��ب��ق��ى ل��ي��س ذا إِنَّ��م��ا
ت��ب��ت��أس��ي وال ال��ظ��نَّ ف��أح��س��ن��ي َخ��بَ��ْت ال��زوج ه��وى ن��ار رب��م��ا
ال��ع��رِس ك��ش��ه��ر ال��ع��م��ر ت��ج��ع��ل ع��ق��ل��ت ذا ف��ي ال��م��رأة ف��إذا

دور
ألم��ِه اح��ت��رام ك��ل واب��ذل��ي أب��اْه واس��ت��رض��ي ال��زوج أخ��ت ودِّي
ع��م��ِه َْي اب��ن وال ال ب��م��زاٍح أخ��اه ت��ل��ق��ي وال ال��ه��زل ات��رك��ي
ه��م��ِه ف��ي ل��ُه اه��ت��م��ي وك��ذا أب��اْه م��ا وخ��لِّ��ي ي��رض��ى م��ا اق��ض��ي
وأتَ��ِن��ِس��ي ل��ُه ِب��ْش��ًرا أظ��ِه��ِري ظ��ه��رت ع��ل��ي��ه ال��ب��ش��رى وإذا
ل��ل��ش��رِس ت��ن��زع��ي ال ح��دة ب��درت ل��و ��ه غ��مِّ ف��ي وك��ذا

دور
ب��ال��ع��ظ��م��ْة ت��س��ت��ظ��ه��ري ل��ك��ي ال ال��ق��ري��ن أه��ل م��ع ال��ه��زل ع��ن��ِك خ��لِّ��ي
ال��م��ج��رم��ْة س��ج��اي��ا ال��ك��ب��ر م��ث��ل��م��ا م��ه��ي��ن ل��ل��ن��ف��س ال��ه��زل ألن ب��ل
ال��ك��ل��م��ْة ذوق��ي ال��ن��ط��ق وق��ب��ي��ل ال��رزي��ن ب��ال��ع��ق��ل األع��م��ال وِزنِ��ي
واح��ت��رس��ي ح��ب��ه��ا ع��ن ك��ذبً��ا بَ��ْرَه��نَ��ْت م��ه��م��ا ال��ج��ارة ح��اذري
ت��أن��س��ي ال ت��م��ل��ي��ق��ه��م ف��إل��ى أع��ج��ب��ت م��ه��م��ا األق��وام وب��ِك

دور
��ف��ا ال��صَّ وق��ت ف��ي ال��ح��اج��ة ول��دى ال��ف��ؤاد أع��م��اق س��رَِّك أوِدِع��ي
ل��ل��وف��ا يُ��رج��ى ل��ي��س س��واُه إذ ال��ع��ب��اد رب م��ن ال��م��خ��ت��ار زوج��ِك
ه��ف��ا ي��وًم��ا ول��و ��ك��وى ال��شَّ وأل��ق��ي ن��اد ك��ل ف��ي أط��واره ام��دح��ي
األن��س ب��ع��د ال��وح��ش��َة تُ��ورث ع��ن��ت ال��زوج م��ن ال��ش��ك��وى إن��م��ا
ال��خ��رس ب��ع��د األل��س��ُن ت��ن��ط��ق ج��رت ل��و ه��ذي م��ث��ل ف��أم��ور

دور
ال��م��راْم غ��ي��ر ع��ل��ى أم��ًرا أت��ى أو ط��را ي��وًم��ا ب��ه ع��ي��ٌب ي��ك��ن إْن
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وخ��ص��ام ل��ش��رٍّ ت��ق��ودي��ه أن ح��ذرا ع��ن��ه ط��رف��ِك م��ن ��ي ُغ��ضِّ
ال��ك��الم ب��ذء أو ال��ل��وم ب��ب��ذل ال ال��وط��را ت��ق��ض��ي ال��رأي ف��ب��ح��س��ن
واس��ت��ح��رس��ي ح��ري��ة م��ع��ُه وص��ل��ت م��ه��م��ا ال��واج��ب واح��ف��ظ��ي
ال��م��ل��ت��ب��ِس وص��م��ة م��ن خ��ي��ف��ًة ان��ط��ب��ع��ت ف��ي��ِك اآلداب وْل��تَ��ُك

دور
ت��ش��م��ئ��ز م��ن��ه ال��ن��ف��س م��ا وام��ن��ع��ي ل��دي��ْه م��ح��ب��وبً��ا ك��ان م��ا ال��ب��س��ي
ي��ع��ز ع��م��ن ف��ي��ه��ُم واش��غ��ل��ي��ه ي��دي��ْه ب��ي��ن أوالدُه اج��م��ع��ي
ال��م��س��ت��ع��ز ن��ف��س ف��ي��ِك وأري��ه ع��ل��ي��ْه ب��ال��س��ؤاالت ��ي تُ��ل��حِّ ال
األب��ؤِس ن��ذي��ر ف��ه��ي ب��ال��ح��ش��ى ف��ت��ك��ْت م��ه��م��ا ال��غ��ي��رة وأب��ع��دي
م��ف��ت��رِس أس��ٍد م��ن ك��ال��ظ��ب��ا ه��اج��م��ت م��ا إذا م��ن��ه��ا وان��ف��ري

دور
إرج��اع��ِه ل��دى ت��ف��وزي��ن ق��د ف��ق��ط وب��ال��ل��ي��ن ب��ال��ح��س��ن��ى أن��ِت
إق��ن��اع��ِه إل��ى ح��اٌل َدَع��ْت إن ال��ش��ط��ط م��ت��ن ت��رك��ب��ي أن ف��اح��ذري
إس��راع��ِه م��ن ل��ل��م��رء غ��ال��بً��ا ال��غ��ل��ط أنَّ واع��ل��م��ي وت��أنِّ��ي
األن��س ل��واءِ ت��ح��ت ق��ص��ده��ا أدرك��ت ق��د م��ن ال��م��رأة إن��م��ا
ب��ال��ه��وس رش��ده��ا ف��أض��اع��ت اش��ت��ع��ل��ت ف��ي��ه��ا ال��غ��ي��رة م��ن ال

دور
ال��وج��ود ه��ذا ف��ي ال��زوج ذاك ح��ال ت��ق��ت��ض��ي��ه ف��ي��م��ا ب��ي��ت��ِك رت��ب��ي
وُج��ود ت��ق��ت��ي��ًرا االث��ن��ي��ن؛ وام��ن��ع��ي ف��اق��ت��ص��دي��ه غ��نً��ى ع��ن��ه وال��ذي
وس��ود ب��ي��ض ع��م��رن��ا ف��ل��ي��ال��ي ي��ل��ت��ق��ي��ه ش��ي��ئً��ا وفَّ��ر م��ن إنَّ
ادرس��ي ب��أس ال م��ه��م��ات��ِك م��ن َخ��َل��ت ق��د ف��راغ وب��أوق��ات
ت��ل��ت��م��س��ي أن ي��ص��ل��ح ك��ل��م��ا ت��م��م��ت ق��د ط��ب��ن��ا ف��م��ب��ادي

عىل والرضب العروض جاءت وقد فاعلن»، فاعالتن «فاعالتن قبله: وما هذا وشطر
فاعالن.
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أخرى، قافية يف بها وأَْرضُ قافية يف أعاريضها تتحد أبيات أربعة املذهب يكون وقد
الرابع والبيت أخرى، يف وأرضبها قافية يف منها ثالثة أعاريض تتحد أخرى أربعة والدور

كقوله: املذهب، من كبيت

املذهب
ب��ال��ت��الِق ل��ي واس��م��ح��وا ش��م��ل��ي ب��ال��ق��رب اج��م��ع��وا
ال��م��ذاِق م��رُّ ف��ال��ن��وى ح��ب��ل��ي ب��ال��ودِّ وص��ل��وا
يُ��ط��اق ال م��ا ال��ه��وى ف��ي ق��ب��ل��ي ال��ع��ش��ق أه��ل ن��ال
ال��ف��راق؟! ت��ب��اري��ح م��ن م��ث��ل��ي ال��ن��اس ف��ي رأى م��ن

الدور
ال��غ��رام ب��م��س��اك��ي��ن رف��ًق��ا ال��ح��س��ن م��ل��وك ي��ا
��ق��ام ال��سِّ ��اُه وت��غ��شَّ ع��ش��ًق��ا ه��ام م��ن ارح��م��وا
م��رام أق��ص��ى ي��ا ع��ن��ك رًق��ا أن��ف��كُّ ال أن��ا
االش��ت��ي��اق ن��ار واْط��ِف ب��ف��ض��ٍل ف��ت��دارك��ن��ي

فاعالن. رضبه أنَّ إال فاعالتن، فاعالتن البيت: وشطر
تتحد بيتني والدور قافية، يف ورضباهما عروضاهما تتَِّحد بيتني املذهب يكون وقد
املذهب مع يتحد الثاني البيت ورضب أخرى، قافية يف األول البيت ورضب عروضاهما،
مدرسة بفتح االحتفال عند شوقي بك أحمد املجيد الشاعر قول ومنه وهكذا. القافية يف

الرجز: مجزوء من اإلسكندرية يف

ال��وط��ن م��دارَس أك��ِث��ر ال��م��ن��ن ذا ي��ا رب��ن��ا ي��ا
��ن��ن ال��سَّ ه��ذا ع��ل��ى ي��ج��ري ل��م��ن األج��ر واْج��ِزِل
ال��ط��ل��ب ف��ي ال��ث��ب��ات ح��س��ن ت��ه��ب ف��ي��م��ا ل��ن��ا وه��ب
ال��ِف��ط��ن م��نَّ��ا ت��رت��ق��ي ك��ي وأدب ع��ل��م وف��ض��ل
��رى ال��سُّ ف��ي ي��ه��دي ك��ال��ن��ج��م ل��ل��ورى ال��ع��ل��وم إنَّ
ال��ب��دن ف��ي ت��س��ري وال��روح ال��ث��رى ف��ي ي��ج��ري وال��م��اء
ال��ِغ��ن��ى أس��ب��اب وه��ي ال��م��ن��ى م��ف��ات��ي��ح ُه��نَّ
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ال��زَّم��ن ف��ي ك��ب��ي��ًرا ُم��ْل��ًك��ا اق��ت��ن��ى اق��ت��ن��اه��ن م��ن
غ��رس��وا ق��د ل��ه وم��ن أس��س��وا ل��ه��ذا م��ن ي��ا
ال��ح��س��ن ال��س��ع��ي ذا دوام ن��ل��ت��م��ُس ف��ض��ل��ك��م م��ن
أج��در م��ن��ا وال��ش��ك��ر ن��ش��ك��ر ج��ئ��ن��ا ن��ح��ن ه��ا
ث��م��ن ل��ل��ع��ل��م ف��ل��ي��س ن��ق��ص��ر إذا ع��ذًرا
س��ل��ط��ان��ن��ا م��ؤي��ًدا ل��ن��ا ال��ل��ه أب��ق��اك��م��و
ال��وط��ن ي��ح��ي��ا ب��ه ل��م��ا ع��ب��اس��ن��ا ��ًق��ا م��وفَّ

الدوبيت وثانيها: (2)

اسمه إنَّ وقيل بالرباعي، ويسمونه بيتان، ومعناه الفرس، عند نشأ أنَّه لفظه من ويُؤخذ
بمعنى و«بت» اثنني، بمعنى «دو» فارسيتني: كلمتني من ُمركَّب وأنه الياء بحذف الدوبت
تكونان وقافيتاه قافيتني، ذو فن «دوبت»: فمعنى الفن، حاشية القافية وعندهم حاشية،
أيًضا وتجيء قافيتيه، يف القمرية بدخول غريه عن فيمتاز «َقَمِري»، وزن عىل محركتني

ا.ه. الحسن. مع َدْرجه يف
األوىل. التسمية هو والشائع

إىل متفاعلن يُغريَّ وقد محرًكا»، فعلن فعولن متفاعلن «َفْعلن منه: الشطر ووزن
فعالن. إىل أو الساكن فعلن إىل املحرك وفعلن متفاعيلن، أو متفاعيل

عنه: اإلفراج يف سببًا فكان امللك، سجن يف وهو اإلربيل الصالح قول ومنه

واألس��ِف ب��األس��ى زم��ان��ي أف��ن��ي��ُت خ��ف��ي ال��ص��بِّ ع��ل��ى تَ��ج��نِّ��ي��ك أم��ر م��ا
ت��ل��ف��ي إال أردَت وم��ا ب��ال��غ��َت ول��ق��د ذن��ب��ي ب��ق��در غ��ض��ب ذا م��ا

ومنه:

ُه��ْو إال خ��ال��ق��ي ب��ع��د أذك��ر ال أن��س��اُه ال ال��ده��ر ط��ول إح��س��ان��ك
ال��ل��ه ع��ل��ي��ك خ��ل��ي��ف��ت��ي م��والي ح��س��ًدا ع��ن��ي ال��زم��ان أب��ع��دك إن
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ومنه:

ل��ب��ث��ا م��ا ت��ص��بُّ��ري ع��اي��ن��ه ُم��ذ ب��ع��ث��ا ل��ي األس��ى ك��ل رش��أ أه��وى
ع��ب��ث��ا ه��ذا خ��ل��ق��ت م��ا س��ب��ح��ان��ك خ��ل��ق��ت��ه ف��ي ف��ك��رت وق��د ن��ادي��ت

ومنه:

ف��ي��ك��ون ك��ن ل��ل��ه��وى ت��ق��ول ع��ي��ن��اه ف��ن��ون ال��ح��س��ن م��ن ح��وى رش��أ أه��وى
غ��ص��ون وال��ق��وم ال��ن��س��ي��م ه��و ش��كَّ ال ط��ربً��ا ال��ن��دام��ى ف��ت��م��اي��ل غ��نَّ��ى

بعيٍب. ليس الثَّاني يف اللحن إنَّ وقيل ُمعرَّبان، ح واملوشَّ والدوبيت

الزجل وثالثها: (3)

املكتب. يف صبي وهو قزمان»، «ابن قاله من وأول املغرب، حوارض يف كانت شهرته وأول
حاٍد.» صوت كأنه زجٌل «له قال: الطرب، بالصوت ُخصَّ ثم الصوت، رفع الزجل وأصل
أوزان عىل ويجيء ال، بزجَّ ليس وزن ألف يعرف ال من قيل: حتى ا جدٍّ كثرية أوزان وله
فيه يُشرتط إنَّه حتى ة، العامَّ بلسان بكونه بابيهما من يخرج أنَّه إال واملوشح الشعر

اللحن.
البسيط: وزن عىل فمنه

ق��م��ر ج��ف��ان��ي وال ك��س��وف ل��ش��م��س��ي ك��ان م��ا درر م��راك��ب ول��ي ذه��ب م��ائ��ي انَّ ل��َو

األندليس: مدغيس قول الرمل مجزوء وزن عىل ومنه

ي��ض��رب ال��ش��م��س وش��ع��اع ي��ن��زل دق ورذاٍذ
��ب ي��ذهِّ اآلخ��ر وت��رى ي��ف��ض��ض ال��واح��د ف��ت��رى
وت��ط��رب ت��رق��ص وال��غ��ص��ون وي��س��ك��ر ي��ش��رب وال��ن��ب��ات
وت��ه��رب ت��س��ت��ح��ي ث��م إل��ي��ن��ا ت��ج��ي وت��ري��د

بالحمل. الشعر قصيدة يشبه ما منه ويُسمى
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للغباري: ومنه

ي��زي��د أو ي��ج��ور ج��ا ال��ح��ج��اج دا ف��ق��ل��ت ح��ب��ي��ب��ي ج��ار
ال��رش��ي��د وي��ك��ون م��س��رور ب��و ع��ش��ت ع��دل ل��و

دور
ان��ح��دار ف��ي وال��دم��وع ال��ع��ش��اق ه��وى ف��ي ال��ق��ل��ب أق��ل��ع
ق��رار م��ن ل��ه��ا ل��ي��س ه��اج��ت إذا ال��ه��وى وب��ح��ور
ال��ب��ح��ار دي غ��رت��وا م��ع��وري��س ق��ل��ب��ي أح��س��ب ك��ن��ت
ي��زي��د ع��ش��ق��ك ب��ح��ر م��ح��ب��وب ي��ا وح��ل��ت ل��م��ا ص��ح��ت
ش��ه��ي��د م��ات غ��رق م��ن اف��رح ف��ق��ال ال��غ��رق ف��ي��ه خ��ف��ت

دور
ال��غ��دي��ر ش��ط ع��ل��ى ب��ات��ف��رَّج ال��غ��ب��وق ف��ي ي��وم أن��ا
ص��غ��ي��ر ص��يَّ��اد ش��ب واق��ف واح��د ع��ال��ش��ط رأي��ت إذ
ن��ظ��ي��ر ل��ُح��س��ن��و م��ا م��ن��ظ��ر إل��ى م��ق��ل��ت��ي ن��ظ��رت
ال��م��ص��ي��د ب��ال��ج��م��ال ال��ص��يَّ��اد غ��رك إن ع��ي��ن ي��ا ق��ل��ت
ي��ص��ي��د ك��ي وك��را ع��ش��ق��و ش��ب��اك ف��خ��اخ ف��ي ي��وق��ع��ك

دور
ص��دف ص��دف��ت��و ي��وم ق��ل��ب��ي س��ل��ب ح��دي��د ت��ح��ب��و م��ن
وق��ف وح��ال��و س��ال دم��ع��و ل��م��ن ق��اس��ي ي��ا ل��ي��ن ق��ل��ت
َخ��َل��ف اس��م��ي ق��ل��ت ب��اإلن��ج��ي��ل االس��م م��ا ل��ي وق��ال دار
ي��س��ت��ف��ي��د ال��ك��الم دا ي��س��م��ع وم��ن ي��ك��ت��ب ع��ل��ي��ن��ا ق��ال
ال��ح��دي��د ل��و ي��ل��ي��ن م��ا داود ي��ك��ون ال م��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي

دور
م��ث��ال م��ن ل��ه��ا ل��ي��س م��رق��وم��ة ال��خ��د ف��ي ع��وارض ل��ك
غ��زال ي��ا وك��ان ك��ان وص��ل��ك وب��اب ح��م��اق ص��ار وج��ف��اك
ال��دالل ع��زي��ز ي��ا ال��ق��ام��ة م��وش��ح دوب��ي��ت وأن��ت
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وال��ن��ش��ي��د ب��ال��زج��ل م��وال��ي��ا ص��ارت أل��ف��اظ ول��ك
ال��ق��ص��ي��د ب��ي��ت وأن��ت ال��ق��ام��ة ج م��ت��وَّ وب��ش��ع��رك

دور
ب��ال��ث��م��ار ون��ف��ط��ر ص��م��ن��ا ش��راب��ن��ا م��ح��رَّم ع��ن
الص��ف��رار ي��ذه��ب ال��ب��س��ت��ان س��ف��رج��ل وج��دن��ا ح��ي��ن
ال��ج��ل��ن��ار وك��ذا ي��ط��رب ال��ج��م��اد ب��ه ال��ط��ي��ر وغ��ن��ا
ع��ق��ي��د ت��ع��ال��ي��ق ف��ي��ه ق��اع��د ال��ث��م��ر رأى ح��ي��ن رب��ي��ع ف��ي
وق��ي��د ف��ي��ه ي��ق��ي��د ص��ار ش��ع��ب��ان م��ن ال��ن��ص ال��روض ح��س��ب

دور
ط��ف��ى م��ا ل��ل��ه��ي��ب ال��ط��وف��ان ج��رى م��دم��ع��ي ل��ه��ي��ب م��ن
ك��ف��ى ل��ي ج��رى م��ا ال��ع��ش��اق ف��ي ال��غ��ب��اري ه��و وأن��ا
وال��ج��ف��ا وال��ب��ع��اد وال��ه��ج��ران ب��ال��ص��د ع��ل��ي��ا ح��ي��ن
ي��زي��د أو ي��ج��ور ج��ا ال��ح��ج��اج دا ف��ق��ل��ت ح��ب��ي��ب��ي ج��ار
ال��رش��ي��د وي��ك��ون م��س��رور ب��و ع��ش��ت ع��دل ل��و

بالشام: تخربت أن بعد سيون مدينة يف قيل ما ومنه

مذهب
وال��ع��ظ��م ف��ي��ن راح وال��م��ج��د راح ال��ع��ز س��ي��ون ي��ا ف��ي��ن
وان��ه��دم إال ق��ص��ر م��ا ب��راح أرض��ك ص��ب��ِح��ْت ل��ي��ه

دور
ال��س��ح��اب ف��ي رءوس��ه��ا ال��ل��ي ال��ق��الع ف��ي��ن ال��ح��ص��ون ف��ي��ن
ل��ل��ت��راب م��س��اوي��ة ص��ب��ح��ت االرت��ف��اع ه��ذا ب��ع��د م��ن

دور
ف��ك��رت��ي ف��ي خ��ي��ال م��ن��ك أروح أو أغ��دو ك��ن��ت إن
ح��س��رت��ي ي��ا أق��ول دي��ًم��ا وان��وح ف��ق��دك ع��ل��ى أب��ك��ي
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دور
روي��ت ال��ل��ي ال��ري��اض ف��ي��ن م��ل��ي��ح ي��ا ل��ردن ن��ه��ر ي��ا
ب��ي��ت ال��ش��ط ف��ي ب��ق��ا وال ي��ص��ي��ح ك��روان ه��ن��اك ع��اد م��ا

دور
ل��ن��ا ��م وم��ت��ب��سِّ راي��ق وال��زم��ان وك��ن��ا ك��ان��ت
ه��ن��ا م��ن��ف��ي��ي��ن ب��ال��غ��ص��ب ك��م��ان ن��ف��ض��ل ت��رى ه��ل ي��ا

أحد عيل محمد الشيخ منهم مرص، أدباء من كثري هذا عرصنا يف الزجل ويقول
ناظر الفلكي باشا محمود قطع حينما أنشأه ما زجله ومن العلوم، دار مدرسة طلبة

وهو: الشهر، يف منهم لكٍل املرتَّب الجنيه املدرسة هذه طلبة من املعارف

ي��م��ي��ل وت��ارات ي��ع��دل ب��ن��ا ت��ارة ج��م��ي��ل ع��ل��ي��ن��ا ن��اس ي��ا ل��ل��زم��ان م��ا
ال��غ��ض��ب وي��ب��دي س��اع��ات ال��ف��رح ي��ب��دي ع��ج��ب م��ن أم��ور ف��ي��ن��ا ل��ل��زم��ن ك��م
ت��س��ي��ل دوم أدم��ع��ه ول��ك��ن ي��ض��ح��ك ان��ق��ل��ب م��ا إذا ال��م��اء دوالب ي��ح��ك��ي
األن��ي��ن ج��وره ك��ت��ر م��ن ب��ن��ا وازداد س��ن��ي��ن ي��س��ئ��ن��ا ب��ره��ة س��رن��ا إن
ذل��ي��ل ب��ح��ك��م��ه ي��ص��ب��ح ي��ب��ان خ��اي��ف ال��ج��ن��ي��ن أم��ه ب��ط��ن ف��ي اش��ت��ك��ى ح��ت��ى
ث��م��ود م��ع وع��اد اد ش��دَّ ع��ل��ى أخ��ن��ى األس��ود أذل ق��د ك��م ب��س��ط��وت��ه
ن��ب��ي��ل ب��ارع ش��ه��م م��اج��د ك��ل م��ن ج��ن��ود م��ن ق��ض��ى م��ا ي��ا وق��ب��ل��ه��م
ال��م��ك��ان وف��ات��و ال��ت��رت��ي��ب ع��ل��ى ش��رب��و ال��زم��ان ك��اس ال��ك��ل ب��ن��ادي دارت
وال��ع��ل��ي��ل ال��س��ل��ي��م ف��ي��ه��ا اس��ت��وى ح��ت��ى ك��ان ألخ��ب��ار ال��ه��ي��ئ��ة وان��ض��م��ت
زل��ط ت��الط��م ه��ام��ة ع��ل��ي��ه إال ق��ط ش��خ��ص م��ن ي��ن��َس ل��م ف��ط��ن��ت��ه م��ن
ج��م��ي��ل م��ه��ف��ه��ف م��ص��ري غ��الم ق��ب��ض ال��غ��ل��ط ب��ه وزاد م��رة غ��ل��ط ل��ك��ن
ك��ب��ي��ر ش��ي��خ وأرب��ع��ي��ن ث��م��ان��ي��ة ي��ب��ل��غ ك��ت��ي��ر ف��ي��ه وال��م��غ��رم��ي��ن ال��غ��الم ق��ب��ض
ق��ل��ي��ل ف��ع��م��ره ال��ح��ال ع��ل��ي��ه ط��ال وإن غ��دي��ر ب��خ��ده دم��ع��ه ش��ي��خ وك��ل
ال��ط��رب م��ا إذا ع��ط��ف��ه ي��ن��ث��ن��ي ال األدب أب��وه ع��ال��م ش��ي��خ ك��ل م��ن
ك��ح��ي��ل ط��رف��ه ال��خ��د زاه��ي ع��ط��ف أو ال��ع��رب غ��ان��ي��ات م��ع��اط��ف ي��ث��ن��ي
ال��ب��ي��ان ب��دي��ع م��ق��ري ف��ق��ي��ه ص��رف��ي ال��ل��س��ان ف��ص��ي��ح ن��ح��وي ش��ي��خ ك��ل م��ن
ال��خ��ل��ي��ل ي��الق��ي ك��ان زم��ان��ه أب��ق��اه ال��زم��ان ب��دي��ع ل��و ال��م��ع��ان��ي ح��ل��و
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رج��ال إال ع��ن��دك م��ا وال��ه��ن��دس��ة م��ج��ال ل��ه ال��ح��دي��ث ع��ل��م ف��ي وال��ك��ل
م��ث��ي��ل ل��وش م��ا وال��خ��ط ال��ح��س��اب وف��ي ال��م��ق��ال ك��ث��ي��ر ج��غ��راف��ي وك��ل
َج��َل��د ف��ي��ش وال روح��ه��م وي��ص��بَّ��روا ال��ول��د ل��ف��ق��د ي��ب��ك��وا دول وك��ل
ج��م��ي��ل ف��ص��ب��ر ن ع��الَّ وس��ي ف��الن س��ي ال��ب��ل��د والد ت��ع��زِّي��ه��م وج��ت
م��ق��ل��ت��ي��ه ع��ل��ى ال��م��ق��ل��ة وي��ك��ب��س ع��ل��ي��ه أح��ده��م ي��ب��ك��ي��ش م��ا إزَّي
أص��ي��ل وأص��ل��و غ��ي��ن��ا أك��رم��ي��ن م��ن ج��ن��ي��ه واس��م��ه ش��اط��ر ول��د ك��ان دا
ال��م��ج��ور وم��ل��و ��رم��ة وال��صَّ ��ة وال��ِع��مَّ وال��ف��ط��ور ع��ل��ي��ه م��ح��س��وب ال��ع��ش��ا ك��ان
ال��رح��ي��ل ن��ه��ار ال��م��رك��ب وأج��رة ون��ور ون��اب��ت األودة ك��را ح��ت��ى
ح��ك��ت ق��د ال��ع��ق��ي��ق ل��ون ال��دم��وع ح��ت��ى ب��ك��ت ق��د ع��ي��ون ك��م وف��ات��ه ي��وم م��ن
ال��ن��خ��ي��ل ف��ي ي��خ��ي��ل وق��ف��ط��ان��ه��م داب��ت ش��ك��ت ال��م��ش��اي��خ ك��وع م��ن وال��ج��ب��ة
ب��ع��ي��د ب��الده ع��رب��ي ل��غ��ات أرب��ع وال��ع��دي��د وال��ش��ل��ش��ل��ة ال��ن��واح ك��ان
ط��وي��ل وص��وت��ه��م ل��ي��ث��ي وي��ن��وَّح��وا ال��ص��ع��ي��د وأق��ص��ى وب��ح��راوي ش��رق��ي
ال��ع��ل��وم ل��دار ج��ت م��ص��ي��ب��ة واالَّ ل��ل��ع��م��وم ال��م��ص��اب ه��ذا ت��رى ه��ل ي��ا
ال��غ��ل��ي��ل وأش��ف��وا ف��رح��وا وال��م��ب��غ��ض��ي��ن ت��ل��وم ال��م��الم��ة أه��ل غ��دت ح��ت��ى
وم��ان ك��ان ت��ق��ول ل��ل��زوج��ة رح��ت وإن ال��زم��ان وأش��ك��ي أب��ك��ي ل��م��ي��ن أروح
س��ب��ي��ل ل��ك وُش��ف ال��ن��اس اب��ن ي��ا ط��ل��ق��ن��ي ك��م��ان ي��زرزر ش��يء وت��ف��ل��ي��س ��ه ِع��مَّ
ج��س��ور ل��وش م��ا ال��ب��ح��ر ش��ب��ي��ه ف��اي��رة ت��زور ي��وم ب��ي��ت��ن��ا ح��م��ات��ي ج��ت وإن
ي��م��ي��ل ب��ن��ت��ي ب��خ��ت ل��ي��ه أن��ا وت��ق��ول ال��ك��س��ور غ��ي��ر م��ت��ر ب��وزه��ا ت��م��ط
َدَك��ر ف��ق��ره ال��ع��ل��م ال��ك��الم ق��ص��ر وال��ف��ك��ر وال��ف��ن��ون ال��ب��الغ��ة اه��ل ي��ا
ال��دل��ي��ل ي��ق��ي��م ي��ك��ذِّب��ن��ي وال��ل��ي بَ��َط��ر وي��ك��ف��ي ص��ن��ع��ة ل��ك��م ش��وف��وا
وال��ص��ري��خ ال��زع��ي��ق ن��ان��ا خ��ذوا ع��ن��ي ال��ف��س��ي��خ ب��م��اء تُ��ك��تَ��ب م��س��أل��ة دي
ال��ع��وي��ل ي��ف��ي��د راح واش ال��ج��ن��ي م��ات ال��ت��اري��خ وش��وف��وا واق��روا وات��أم��ل��وا

= العويل ،١٠٤ = يفيد ،٢٠٩ = راح ،٣٠٧ = واش ،٩٤ = الجني ،٤٤١ = [مات
[١٤٧

١٣٠٢ سنة
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ق: حالَّ يف زجله ومن القويص»، «أحمد الشيخ األديب ومنهم

وال��ن��اس ال��دن��ي��ا م��زيِّ��ن ي��ا ريِّ��س ي��ا وص��لَّ��ح اص��ف��ح
ال��راس ف��وق أي��ادي ول��ك ال��ي��وم ف��ي��ن م��ث��ل��ك ِق»1 «َح��الَّ

دور
«ال��ش��ع��ران��ي» م��ق��ام واالَّ «م��وس��ى» س��ي��دن��ا ب��ح��ق
ث��ان��ي م��ث��ل��ك رأي��ت وال «ح��دَّك» ف��ي م��اش��ي ح��د م��ا

دور
ع��ن��دي «ف��ض��ل��ة» وم��ح��ب��ت��ك ط��اه��ر ط��ي��ب ج��دع دن��ت��ا
ودِّي م��ت��ح��ف��ظ��ش��ي ول��ي��ه «ال��ِج��ْل��َده»2 ف��ي م��ن��اف��ع ول��ك

دور
ش��ان��ك ع��ل��ى ب��ح��اس��ب وأن��ا ح��واس��ي ف��ي ب��ت��ج��رح إزَّي
أق��ران��ك «م��واس��ي» وان��ت «ب��دم» ال��ص��ح��ب��ة ع��ل��ى ت��ق��ول ول��ي��ه

دور
ب��ال��واج��ب ق��ائ��م وص��رت «َس��ن��ت��ه��ا» م��ح��اس��ن ول��ك
ال��ح��اج��ب ع��ل��ى ت��ع��ل��ى م��ا وال��ع��ي��ن ي��ط��ل��ع ك��ل��ه ال��غ��س��ي��ل وف��ي

دور
ب��ت��ق��ط��ع ع��ن��ي رأي��ت ل��م��ا ص��ن��ع��ة ك��س��وف ان��ك��س��ف��ت دن��ا
ت��س��م��ع ل��ي��ه «ق��ص��ة» وك��ل ال��دن��ي��ا م��ن إن��ت «وإش��ن��اب��ك»

دور
ب��اث��ن��ي��ن ال��واح��د وت��ج��ع��ل ف��ك��رك «م��رآة» وش��وف ادع��ك
ف��ي��ن م��ن��ي «وش��ك» ت��ودي ذن��ب غ��ي��ر م��ن ت��زع��ل ك��ن��ت إن

نالقي. رايحني 1

ده. الجيل يف 2
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دور
«ت��ص��لَّ��ح��ه��ا» س��ي��دي ي��ا أرج��وك غ��ل��ط��ة ف��ي��ه ك��الم��ي ك��ان وإن
ت��ق��ط��ع��ه��ا ل��ي��ه وال��م��س��ل��م��ي��ن ع��ن��دك دي ل��وح��دة3 وخ��د

دور
ع��ن��ه ت��س��أل وال «ب��ح��ل��ق» «ال��ح��ل��ق» ف��ي واق��ف ك��الم ك��ان وإن
س��ام��ح��ن��ي أرغ��ي وف��ض��ل��ت «ش��روط��ك» ف��ي م��رة «ط��ش��ت» وإن

أحماله: ومن النجار، محمد الشيخ الشهري األديب ومنهم

ال��م��ث��ل ب��ي ض��رب ف��ي��ك ب��ح��ب��ي وأن��ا ال��م��ث��ي��ل ع��دي��م ح��س��ن��ك ف��ي إن��ت ال��ل��ي ي��ا
ح��ص��ل م��ا ع��ل��ى ل��ك أح��ك��ي ك��ن��ت ل��و ط��وي��ل ح��ال��ي ش��رح غ��رام��ي وف��ي

دور
خ��ج��ل ف��ي ب��ق��ت خ��دك ض��ي��ا ن��ور م��ن ال��ض��ح��ى ش��م��س وه��ي ال��غ��زال��ة ال��ل��ي ي��ا
ال��ك��ح��ل أع��اروا ع��ي��ن��ي��ك س��واد وم��ن ال��ت��ف��ات ف��ي ل��ف��ت��ت��ك م��ن ال��غ��زال ال��ل��ي ي��ا
ال��ع��س��ل م��ذاق ف��ي��ه وش��ع��ره س��ع��ره غ��ال ح��س��ن��ك وص��ف ف��ي ال��غ��زل ال��ل��ي ي��ا
وال��غ��زل وال��غ��زال ال��غ��زال��ة أه��وى ج��م��ي��ل ي��ا ع��ل��ي��ك وج��دي م��ن أص��ب��ح��ت

دور
ال��ن��ق��ا غ��زال ج��ي��د ي��ح��اك��ي وج��ي��د ال��غ��ص��ون ي��ح��اك��ي م��يَّ��اس ق��وام ي��اب��و
ال��ل��ق��ا وح��س��ن ق��رب��ك ف��ي وط��م��ع��ت م��ل��ك ق��د ول��ي ق��ل��ب��ي م��ال ح��ب��ك
ال��ب��ق��ا ط��ول ال��ن��ف��س ح��ي��اة ي��ا ل��ك ان��ق��ض��ى وع��م��ري ص��ب��ري ف��ن��ى ح��ت��ى
ع��ذل م��ن ال��ه��وى ف��ي ع��ذرن��ي وك��م م��ل��ي��م غ��رام��ي ف��ي ل��ي رث��ى وك��م

دور
وال��غ��رام ال��ه��وى أه��ل م��ع��ت��رك ف��ي غ��زا ك��م غ��زال ي��ا ل��ح��ظ��ك ه��ن��دي
ق��وام ق��وام��ك ج��ي��ش م��ن ه��زم وك��م ُم��َه��ج وق��طَّ��ع ع��ش��اق أس��ر وك��م

واحدة. يل 3
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ون��ام ج��ف��ن��ك ك��س��ر ك��س��ره��م وك��م أس��ود ص��اد أك��م ال��س��ود وب��ال��ع��ي��ون
ق��ت��ل م��ن ال��ه��وى ف��ي ي��ط��ال��ب دم��ه ق��ت��ي��ل م��ن وارح��م��ت��اه س��ل��ب وك��م

دور
ب��رق ح��ي��ن ب��ال��ع��ق��ي��ق ث��غ��رك ودر ال��ع��ي��ون ض��ي��اء ي��ا األه��لَّ��ة ف��ق��ت
اح��ت��رق ف��ؤادي رع��ده ش��رار وم��ن م��ط��ر ع��ي��ون��ي م��ن بَ��ِري��ُق��ه أج��رى
ال��غ��رق ب��م��اء ن��اري ان��ط��ف��ت وم��ا ول��وع م��ن دم��وع ف��ي غ��رق��ان وص��رت
ج��ل��ل وأم��ري ض��دي��ن ب��ي��ن ال��ج��م��ع م��س��ت��ح��ي��ل ي��ق��ول م��ن اك��دِّب وص��رت

دور
م��ط��ل��ب��ه ب��اب ل��ل��وص��ل ان��ف��ت��ح وم��ا ن��اظ��ري ع��ل��ى ط��ل��س��م ال��ج��ف��ون س��ح��ر
واش��رب��ه آك��ل��ه زادي وال��دم��ع ال��ف��ال ب��وح��ش أس��ت��أن��س ال��رم��ل ف��ي
م��ش��رب��ه ح��ال ك��م ص��ب��ري وم��ر ال��ع��ذاب وع��ذب ذل��ي ل��ي ول��ذَّ
وان��ت��ح��ل ال��ن��ح��ي��ل خ��ص��ره م��ن ورق ع��ل��ي��ل ص��ار ال��س��ق��ي��م ج��ف��ن��و م��ن وال��ج��س��م

دور
س��ع��ي��د ب��ب��دره ط��ال��ع��ه ص��ار وال��ب��رج ال��ف��رج ح��ل ال��ق��ل��ب ح��ل��ل��ت ل��م��ا
ت��ق��ي��د ال ع��ل��ي��ه ب��رًدا ك��ن ق��ل��ب ي��ا ل��ه ق��ل��ت ع��ل��ي��ه ن��اري م��ن وخ��ف��ت
ح��دي��د م��اه��وش ال��ج��س��م دا ب��ق��ى ن��ان��ا ال��ق��ال وخ��ل��ي أق��ل��ل ه��اج��ري ي��ا
ال��َم��يَ��ل ط��ب��ع��ه وال��غ��ص��ن ب��ان غ��ص��ن ي��ا ي��م��ي��ل ق��دك م��ث��ل ل��ق��ل��ب��ك وق��ل

دور
س��ل��وك ف��ي ب��ات��س��اق ي��ن��ظ��م ب��ال��در ال��ل��س��ان ف��ص��ي��ح ي��ا ل��ف��ظ��ك ش��ب��ه��ت
أب��وك وال��ب��در ش��م��س أم��ك ب��أن ح��ج��ت��ي أق��ام ق��د ج��ب��ي��ن��ك ون��ور
ي��ح��س��دوك ع��ل��ي��ك وخ��اف ض��ي��اؤه س��ت��ر ق��م��ر م��ح��يَّ��ا ف��وق ال��ل��ي��ل وَش��ع��رك
وص��ل ج��م��ي��ل��ك ل��ي��ل ي��ا أق��ول الج��ل��ك وج��م��ي��ل ع��ل��يَّ ط��ول��ه ل��ك ش��ع��ر ي��ا

دور
ك��س��د رواج��ه��ا س��وق ح��رف��ة وك��ره��ت ال��ق��ري��ض ن��ظ��م ف��ت الج��ل��ك ال��ل��ي ي��ا
ف��س��د الخ��ر وال��وق��ت ص��ب��ون ك��ل��ه ع��ن��ده��م وال��ع��رب رج��ال��ه��ا راح��ت
ح��س��د م��اه��وش وق��ل��ت غ��ب��اره ط��يَّ��ر ن��ض��ار «ال��غ��ب��اري» ف��ن م��ن وص��غ��ت
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اش��ت��ع��ل ب��ال��م��ع��ان��ي ش��راره ي��وم م��ا ع��وي��ل وف��ح��م��ه ال��ف��ح��ام ي��م��دح��وا ل��ي��ه

دور
ال��ِم��الح ل��ع��ش��ق ق��ل��ب��ك ي��وم ي��ج��ر ال��ن��ظ��ر ت��خ��ل��ي ال��ب��ال خ��ل��ي ح��س��ك
وراح ف��ي��ه وق��ع ع��اش��ق غ��رق ي��ام��ا ب��ع��ي��د وب��ره واس��ع دا ال��ب��ح��ر
ال��ص��الح رج��ال وف��ي��ن ل��وج��ه��ه خ��ال��ص ي��ك��ون إم��ت��ى ال��ع��ش��ق واق��ول وارج��ع
وان��ق��ت��ل وك��ت��م ع��ف��ة ذا ح��ب م��ن ق��ب��ي��ل م��ن رج��ال ف��ي��ن ل��وج��ه��ه ك��ان إن

دور
ان��ت��ظ��م ون��ظ��م��ه ال��ت��ش��ب��ي��ه أح��س��ن ف��ي��ك ال��ص��ف��ات ب��دي��ع ي��ا م��ح��اس��ن��ك َم��دَّاح
وال��ح��ك��م ب��ال��م��ث��ل ت��ن��بَّ��أ م��ن س��ي��د ع��ل��ي��ه وق��ال��وا ال��ط��ي��ب» «أب��و ع��يِّ��ب
األت��م ب��ق��ول��ه ت��م��ام» «أب��و وف��اق وب��ح��ت��ره «ال��ب��ح��ت��ري» ك��الم ش��ح��ت��ر
وال��ع��ل��ل ال��زح��اف م��ن��ه زح��ف وال دخ��ي��ل ال��ق��واف��ي ف��ي ل��ه رأي��ت ي��وم م��ا

دور
وأع��ي��د أح��ك��ي ص��رت م��وض��وع ك��ل ف��ي ب��ل��ي��غ ُم��ن��ش��ي ص��رت الج��ل��ك ال��ل��ي ي��ا
ال��ح��م��ي��د» «ع��ب��د ُف��ق��ت ال��ك��ت��اب��ة وف��ي وال��ح��م��اس ال��غ��زل ف��ي «ع��ن��ت��ر» وف��ق��ت
ب��ل��ي��د ي��ع��ارض��ه ك��ان إن «ل��ب��ي��د» ت��ل��ق��ى م��م��ت��ن��ع ص��ار ال��س��ه��ل ف��ي ك��الم ول��ي
م��ب��ت��ذل ع��ارف��ي��ه غ��ي��ر ف��ي وال��ش��ع��ر ق��ل��ي��ل إال ال��ش��ع��ر ق��ص��رت ع��ل��ي��ك

دور
ال��ظ��ن��ون اخ��ت��الف وج��دي ف��ي وص��ح ال��ك��رى ج��ف��ان��ي ب��أس��ب��اب��ك ال��ل��ي ي��ا
ج��ن��ون أص��اب��ه ي��ق��ول وغ��ي��ره م��س��ح��ور ي��ق��ول وآخ��ر ع��اش��ق ي��ق��ول واح��د
ف��ن��ون وال��ص��ب��اب��ة ق��ول��ه وص��ح ال��غ��رض أص��اب ق��د ق��ائ��ل وك��ل
ال��خ��ب��ل داع��ي ال��ع��ش��ق وداء ع��ق��ل��ي م��زي��ل ل��ي وال��ج��ف��ا س��ح��ري ال��ل��ح��ظ

االستغفار دور
ي��ت��وب م��ن ق��ب��ول ف��ي��ك وظ��ن��ي ت��اي��ب إل��ي��ك وارج��ع رب ي��ا أس��ت��غ��ف��رك
ال��ذن��وب ك��ث��ي��ر ال��ع��اص��ي أن��ا ون��ا ع��ص��ى م��ن ع��ل��ى ال��ت��وَّاب اس��م��ك ان��ت دا
ق��ل��وب ت��ح��رق ب��ال��ع��دل ع��ام��ل��ت��ن��ا وإن ب��ف��ض��ل��ك ع��ام��ل��ن��ا رب ي��ا
ال��ج��م��ل ج��م��ي��ل رف��ع��ن��ا الج��ل��ك ج��م��ي��ل ع��ب��ي��دك ف��ي ص��ن��ع��ك رب ي��ا
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املديح دور
ال��ع��ص��اة ش��ف��ي��ع ه��ادي ون��ور رح��م��ة األم��م ل��خ��ي��ر ال��ن��اس خ��ي��ر أرس��ل��ت
ض��ي��اه الح دل��ي��ل ال��ق��رآن ب��ق��ي ل��ك��ن ص��دَّق��وه ال��ب��اه��رة ل��م��ع��ج��زات��ه
م��ع��اه وآل��ه األص��ح��اب وج��م��ل��ة ع��ل��ي��ه وس��ل��م ص��ل��ي رب��ن��ا ي��ا
زج��ل ط��ه وص��ف ف��ي ت��ل��ي وم��ا ال��دل��ي��ل وص��ح دع��وى ُص��دق��ت م��ا
ال��م��ث��ل ب��ي ُض��رب ف��ي��ك ب��ُح��بِّ��ي وأن��ا ال��م��ث��ي��ل ع��دي��م ح��س��ن��ك ف��ي ان��ت ال��ل��ي ي��ا

وكان كان ورابعها: (4)

شطٍر لكل بيتني، عىل يأتي دوره أنَّ بسبب ُمستقالٍّ فنٍّا ُجِعل أنه إال الزجل من نوع وهو
بني يختلفان منهما واألخريان وزن يف يتَِّحدان البيتني من األوَّالن والشطران قافية، منهما
وأعاريض قافية، يف الزوجية األبيات رضوب اتحدت أدوار من ُمركَّبًا جاء وإذا وزنني،

كقوله: أخرى، قافية يف تتَّحد قد به الفرد
ومنه:

خ��ب��ر ع��ن��دك وم��ا ت��س��م��ع م��ال��ك ال��ق��ل��ب ق��اس��ي ي��ا
األح��ج��ار الن��ت ق��د وع��ظ��ي ح��رارة وم��ن
ي��ن��ف��ع��ك ال م��ا ك��ل ف��ي وح��ال��ك م��ال��ك أف��ن��ي��ت
اإلص��رار ع��ن ت��ق��ل��ع ال��ح��ال��ة ذي ع��ل��ى ل��ي��ت��ك
م��ش��ت��غ��ل وذه��ن��ك غ��اي��ب ق��ل��ب��ك ول��ك��ن ت��ح��ض��ر
��ار؟! ال��ح��ضَّ م��ن تُ��ح��س��ب م��ت��خ��ل��ف ي��ا ف��ك��ي��َف
واس��ت��م��ع م��ق��ال��ي واف��ه��م ألم��رك ت��ن��ب��ه وي��ح��ك
األب��ص��ار ع��ن تُ��ح��ج��ب م��ح��اس��ن ال��م��ج��ال��س ف��ف��ي
ي��ع��ل��م��ه ل��ح��ظ��ك وغ��م��ز ف��ع��ل��ك دق��ائ��ق ي��ح��ص��ي
األس��رار؟ غ��وام��ض ع��ن��ه ت��ع��زب وك��ي��ف
واس��ت��م��ع ت��دب��ر ل��م��ن ون��ص��ح��ي ق��ول��ي ت��ل��وت

يشعث، أو فاعالتن يخبن وقد فاعالتن مستفعلن وزن عىل األوائل الشطور أنَّ فرتى
فاعالن. مستفعلن ووزن مستفعلن، مستفعلن وزن بني دائرة الثواني والشطور
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القومة وخامسها: (5)

تتحد شطورهما بيتني عىل دورها بمجيء تمتاز أنها إال أيًضا، الزجل من نوع وهي
أول وقيل فاعالن، مستفعلن منها: شطر كل ووزن الثالث، الشطر عدا ما قافية يف
نقطة ابن مات ملا أنَّه املستظرف ومن النارص. الخليفة برسم نقطة»، «ابن اخرتعه من
يف املسحرين من والده أتباع أخذ مفروضه ليأخذ بموته الخليفة يعرِّف أن ابنه وأراد
رقيق، بصوت القومة وغنَّى الشهر، هذا من ليلة أول القرص تحت ووقف رمضان شهر

وقال:

ع��ادات ب��ال��ك��رم ل��ك ال��س��ادات س��يِّ��د ي��ا
م��ات أب��وي��ا ت��ع��ي��ش ن��ق��ط��ة اب��ن ب��ن��يِّ أن��ا

ا.ه. ألبيه. كان ما ضعف له وفرض عليه، وخلع الخليفة منه فطرب
من املرَّة وهي بالقومة، ي ُسمِّ الفن هذا أنَّ بالذهن يخطر العبارة هذه قراءة ومن
بضم ويحرفونه للسحور، الناس لقيام رمضان يف تنشده كانت املسحرين ألنَّ القيام؛

فليحرر. الوحدة، تاء بدل باأللف يكتبه وبعٌض القاف،

املواليا وسادسها: (6)

والنهي بالربامكة الفتك بعد بغداد يف ظهر إنه فيقال موَّال، جمع باملواويل، اآلن ويعرف
يف متفقة قطع أربع ذي بكالٍم يندبنهم رصن جواريهم بعض وإن بالشعر، رثائهم عن
يأتي ما الفن هذا ومن بذلك. فسمَي مواليا؛ يا قولهن: من فيه يكثرن والتقفية، الوزن

العامة. بلسان يأتي ما ومنه األدب، أهل بلسان
ومنه:

ع��ود ب��أع��ل��ى ط��ي��ر ق��وام��ه ف��وق وم��ه��ج��ت��ي ع��ود ك��ح��ب��ة خ��ال خ��دوده ن��ار ع��ل��ى م��ن ي��ا
ع��ود ول��ف��ظ��ك ل��ي ف��وص��ل��ك ون��ادم واص��ل ع��ود وإال م��ن��ي ال��غ��ض��ب دي س��ب��ب ل��ي ق��ل
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ومنه:

ودع��اه ال��ع��اش��ق��ي��ن خ��لَّ��ى ال��ذل م��وق��ف ف��ي ودع��اه ال��ف��ؤاد ت��م��ن��اه ال��ل��ي ه��ي��ف أال
ع��اش��ق رح��م م��ا ع��م��ره ق��ل��ب ل��ه ف��إن وَدَع��اه ه��واه ع��ن ��ا ُك��فَّ ع��ي��ن��يَّ ق��ل��ت ك��م

وُدع��اه ال��دج��ى ف��ي ق��ي��ام��ه م��ن ي��خ��اف وال

ومنه:

م��ش��روح وع��ش ط��ي��ب ع��م��ل اع��م��ل ع��ب��د ي��ا ون��وح ال��م��ع��اص��ي ف��ع��ل ع��ل��ى اب��ك��ي ع��ب��د ي��ا
وت��روح ال��ب��ح��ار ش��ط ع��ل��ى م��ع��اش��ه��ا ت��رم��ي م��رك��ب ص��ف��ة ف��ي ت��ج��ي��ن��ا غ��رورة دن��ي��ا

ومنه:

ش��رَّك ودع خ��ي��رك وه��ات أذاك ادف��ع ب��رَّك ب��ال��ت��ق��ى ورب��ك ع��اق��ل ك��ن��ت إن
غ��رَّك؟! م��ا اإلن��س��ان أي��ه��ا ي��ا ن��ادي��ه ض��رَّك وال��ح��س��د ح��س��ودك ت��ع��دى وإن

والقافية. العروض يف تغيري مع البسيط، بحر من نراه الفن هذا وزن يف وبالتأمل
بالواو. يُعرف آخر ونوع الحمر4 باملواويل يُعرف اآلن شائع نوع مرص صعيد ويف

نجيب: بك مصطفى األديب قول األول: ومن

ي��م��ل��ي��ن��ي6 وال��ش��وق ال��ه��ن��ا ك��ت��اب واك��ت��ب ي��م��ل��ي��ن��ي5 ع��دل��ك زم��ان ي��ا ب��ق��ى ام��ت��ى
س��د8 ال��ح��ب��اي��ب دار وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ص��ب��ح��ت م��ل��ي��ن��ي7 ال��ي��وم وص��ب��ح��وا رف��اق��ة ل��ي ك��ان

النحوية القواعد عىل ينطبق ال غريبًا مزجيٍّا تركيبًا املركبة قوافيها، يف الفهم الصعبة بالحمر: يريدون 4

منه. الكثري يف
أميل. يبلغني 5
اإلمالء. من 6

امللل. من 7

حاجز. 8
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س��د ل��ي ي��ق��ول ح��دش وم��ا وأن��وح أب��ك��ي س��د9 ال��م��ح��ب��ة ن��ار ع��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي أق��ض��ي
م��ل��ي��ن��ي10 ل��ل��ش��وق ق��ال ع��ل��ق��ل��ب ال��ح��ق

ومنه:

إن��ج��ال��ك12 ال��ده��ر ل��ك��ي��د ال��ت��ع��رُّض م��ن أن��ج��ال��ك11 ال��م��ح��ت��اج ع��ل��ى م��ال��ك إن��ف��اق
م��الي��ي��ن14 أل��وف م��ن واح��د ال��ن��اس م��ن أن��ت أن��ج��ال��ك13 ك��ل ب��ل��وم��ه ال��ل��ي ت��س��م��ع م��ا
م��الي��ي��ن16 ح��دي��د م��ن ع��ل��ي��ن��ا ق��ل��ب��ه وال��ده��ر م��الي��ي��ن15 وال��ق��ل��ي��ل ف��وارع ع��دده��م أك��ث��ر

أن��ج��ال��ك17 وال��م��س��اك��ي��ن ال��ك��ل أب��و وأن��ت

الثاني: ومن

ك��ح��اي��ل ال��ل��ي��ال��ي وح��ت��ى وش��رود أري��اح ل��ه ال��ده��ر
ال��ك��ح��اي��ل ب��ع��د وح��م��ي��ر ب��ق��رود ال��غ��زاالت ب��دل

دائًما. 9

امللء. من 10

لك. أنجى 11
لك. جاء إن 12

لك. يجيء أن 13
مليون. جمع 14

مملوء. أو مآلن جمع 15

يلني. ما 16

أوالدك. 17
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الرابع الفصل

الشعر دواوين يف

وغاية أُميَّة، كانت ة األُمَّ أن بسبب الجاهلية؛ عرص يف ُدوِّنت ما الجاهليني العرب أشعار
بيته، وأهل هو به ُمِدح وما الفحول أشعار فيه ديوان املنذر آل عند كان أنه ُسمع ما
وإنما هذا اآلن. يوجد أين نعلم وال الديوان هذا نَر لم ولكن مروان، بني إىل ذلك فصار
الشعر برواية األدباء اهتم اإلسالم صدر ويف روايته. بتواتر يُحفظ األشعار بعض كان
الراوية وحماد عبيدة وأبي زيد وأبي األصمعي مثل: وتفسريه وتدوينه وجمعه الجاهيل
منه، وأكثروا الشعر وأولئك هؤالء ونظم خلفهم. َمن حذوهم حذا وقد األحمر، وخلف

غالبًا. بأنفسهم نظموه ما يدوِّنون الشعراء وأخذ

واشتُهر أشعارهم من تََدوَّن فمما (1)

وعنرتة الذبياني، النابغة الجاهليني: الستة الشعراء دواوين يف الثمني «العقد كتاب
وقد القيس». وامرئ الفحل، وعلقمة سلمى، أبي بن وزهري العبد، بن وطرفة العبيس،
الِكندي» القيس امرئ و«ديوان للميالد. ١٨٦٩ سنة َغَريِفزَوْلد مدينة يف العقد هذا ُطبع
مع للهجرة ١٢٨٢ سنة مرص يف ُطبع قصيدة ثالثون وبه للميالد؛ ٥٣٩ سنة املتوىفَّ
النَّابغة و«ديوان .١٣٠٧ سنة طبعه وأُعيد أيوب، بن عاصم بكر أبي للوزير رشحه
الشهري املرصي سامي باشا محمود بخط الخديوية باملكتبة نسخة منه وتُوجد الذبياني»
املتوىف الفحل» علقمة و«ديوان للميالد. ٥٥٠ سنة املتوىف املتلمس» و«ديوان بالبارودي.
سلمى» أبي بن زهري و«ديوان .١٨٦٧ سنة ليبسيك بمدينة ُطبع وقد للميالد، ٥٦١ سنة
بمدينة الشنتمري لألعلم منسوب له رشح مع ُطبع وقد سنة، بنحو اإلسالم قبل املتوىف
إىل ومنسوبة العربية بالطَُّرف اة ُمسمَّ مجموعة ضمن من للهجرة ١٣٠٦ سنة ليدن
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ُمسترشًقا إفرنجيٍّا وأظنه االسم، بهذا ى املسمَّ هو من أدري وال السويدي، عمر الشيخ
الذبياني، النَّابغة وهم: جاهلية، ألربعة دواوين خمسة عىل ُمشتمل ومجموع به. ى تسمَّ
ومع الفرزدق، وهو إسالمي والخامس الفحل، وعلقمة طيء، وحاتم الورد، بن وُعروة
ومع ،١٩٤ سنة املتوىف البطليويس أيوب بن عاصم بكر أبي للوزير رشحه األول يوان الدِّ
باملطبعة ُطِبع املجموع وهذا ،٢٤٤ سنة املتوىف كِّيت السِّ البن رشحهما والثالث الثاني

.١٢٩٣ سنة بمرص الوهبية
منه األُوىل الورقة وعىل الزَّْوَزنِي، هللا لعبد ورشحها» السبع «امُلعلَّقات ومجموعة
ونيسابور، هراة بني كبرية بلدة وهي الزوزن؛ إىل نسبة والزوزني ،٣٧٥ سنة تُويف أنَّه
سنة النيل يف الغريق النحاس بن ألحمد ورشحها ،١٢٨٨ سنة باإلسكندرية ُطبع وقد
و«جمهرة السابقني. الرشحني بني فيه جمع التنوخي عثمان للشيخ ورشحها ،٣٣٨
والشعراء، الشعر عىل فيها تكلَّم ،١٧٠ سنة املتوىف القريش زيد ألبي العرب» أشعار
واملذهبات واملنتقيات واملجمهرات املعلقات إىل مة ُمقسَّ قصيدة وأربعني تسعة لهم وجمع
باملطبعة طبع وقد الرشح، بعض القصائد هذه ورشح وامللحمات، واملشوبات واملراثي
الهجرة. قبل ومات اإلسالم أدرك الخطيم»، بن قيس و«ديوان .١٣٠٨ سنة األمريية
للهجرة، ٢٤ سنة اة املتوفَّ الخنساء» و«ديوان للهجرة. ٧ سنة املتوىف األعىش» و«ديوان
أُخرى. مراٍث إليه وأُضيفت للميالد، ١٨٨٩ سنة وببريوت ،١٨٨٨ سنة بمرص ُطبع وقد
الصالة عليه النَّبي شاعر وكان للهجرة، ٤٠ سنة املتوىف ثابت» بن حسان و«ديوان
و«ديوان الخطاب. بن عمر املؤمنني أمري خالفة يف املتوىف الُحطيئة» و«ديوان والسالم.
مطبوع وهو سنة، ١٤٠ عاش أن بعد ُمعاوية خالفة أول يف املتوىف ربيعة» بن لبيد
ورشحه الصحابي، الثقفي» محجن أبي و«ديوان للميالد. ١٨٨٠ سنة ويانة بمدينة
ضمن من للهجرة ١٣٠٣ سنة ليدن مدينة يف ُطبع وقد سهل، بن الحسن هالل ألبي
وبه العرب»، شعراء ُمختارات و«ديوان السابقة. العربية بالطُّرف اة امُلَسمَّ املجموعة
عيل سيدنا و«ديوان ،١٣٠٦ بمرص زيد أبي بمطبعة مطبوع وهو قصيدة، خمسون
ُطبع املعجم، حروف عىل ُمرتَّب وهو للهجرة، ٤٠ سنة بالكوفة املتوىف طالب» أبي بن
يف شعره وجميع ،٩٣ سنة املتوىف ربيعة» أبي بن عمر و«ديوان .١٢٥١ سنة ببوالق
إنما فقال: تمدحنا؟ ال ِلَم امللك: عبد بن سليمان له قال ولذا أحًدا؛ يمتدح ولم النسيب

.١٣١١ سنة بمرص الديوان هذا ُطبع وقد الرجال، ال النساء أمدح
تمَّ وقد سنة، مائة نحو عاش أن بعد ١١٠ سنة بالبرصة املتوىف الفرزدق» و«ديوان
باليمامة ١١٠ سنة املتوىف جرير» و«ديوان للميالد. ١٨٧٥ سنة باريس بمدينة طبعه
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سنة ُطبع وقد إسالمي، شاعر وهو ليىل» مجنون و«ديوان .١٣١٣ سنة بمرص ُطبع وقد
العجاج» و«ديوان للهجرة. ١١٧ سنة املتوىف ة» الرُّمَّ ذي و«ديوان بوالق. بمطبعة ١٢٩٤
أشعار وهي و«املفضليات» أراجيز. إال فيهما وليس ١٤٥ سنة املتوىف ُرؤبة ابنه وديوان
١٨٨٥ سنة ليبسيك بمدينة ُطبعت وقد األول، الضبي املفضل للمهدي جمعها ُمختارة

للميالد.
ُطبع وقد ببغداد، ١٩٥ سنة امُلتويف نوَّاس بأبي املعروف هانئ» بن الحسن و«ديوان
الدولة شعراء من الغواني برصيع ب امللقَّ الوليد» بن ُمسلم و«ديوان .١٢٧٧ سنة بمرص
و«ديوان ليدن. بمدينة للميالد ١٨٧٥ سنة الديوان وُطبع ،٢٠٨ سنة تُويف العباسية،
و«ديوان .١٨٨٦ سنة ببريوت ُطبع وقد ،٢١١ سنة املتوىف العتاهية» أبي إسماعيل
وفيه ،٢٣١ سنة وقيل: ،٢٢٨ سنة باملوصل املتوىف الطائي أوس بن حبيب ام» تمَّ أبي
والهجاء، والفخر، والغزل، والوصف، والعتاب، والرثاء، املديح، الشعر: من فنون سبعة
للهجرة، ١٢٩٢ سنة بمرص مطبوع وهو املعجم، حروف عىل ُمرتَّبة فنٍّ كل وقصائد

.١٨٨٩ سنة وببريوت
العرب، أشعار من اختاره ما ام تمَّ أبو فيه جمع ديوان وهو الحماسة»، و«ديوان
واإلضافات، والهجاء، والنسيب، واألدب، واملراثي، الحماسة، أبواب: عرشة عىل ورتَّبُه
الشهري يحيى زكريا ألبي رشحه مع مطبوع وهو النساء؛ ة ومذمَّ وامُلَلح، رَي، والسِّ والصفات،
الرومي» بن عيل و«ديوان سفرين. يف بوالق بمطبعة ١٢٩٦ سنة التربيزي بالخطيب
الحروف. عىل الصويل بكر أبو فرتبه ُمرتَّب غري شعره وكان ببغداد، ٢٨٣ سنة املتوىف
املعتز» بن هللا عبد و«ديوان بمنبج. ٢٨٤ سنة املتوىف الطائي البحرتي» الوليد و«ديوان
أحمد الطيب أبي و«ديوان .١٣٠٨ سنة بمرص ُطبع وقد ،٢٩٦ سنة املتوىف العبايس
،١٢٨٣ ُمنفرًدا بمرص ُطبع وقد ُمتداول، مشهور ديوان وهو ،٣٥٤ سنة املتوىف امُلتنبِّي»

سفرين. يف بوالق بمطبعة ١٢٨٤ سنة للعكربي رشحه مع وُطبع ،١٣٠٢ وسنة
األندليس» هانئ بن محمد و«ديوان .٣٥٧ سنة املتوىف الحمداني» فراس أبي و«ديوان
١٨٨٦ سنة بريوت ويف للهجرة، ١٢٧٤ سنة بوالق بمطبعة ُطبع وقد ،٣٦٢ سنة املتوىف
ُطبع وقد ،٤٠٦ سنة ببغداد املتوىف الريض» الرشيف الحسن أبي محمد و«ديوان للميالد.
سنة إشبيلية بمدينة املتوىف األندليس الوزير زيدون» بن أحمد و«ديوان .١٣١٣ سنة

.٤٦٣
الزند»، «سقط ب معروف الديوان وهذا ،٤٩٩ سنة املتوىف املعري» العالء أبي و«ديوان
إبراهيم و«ديوان .١٢٨٦ سنة «التنوير» ى امُلسمَّ رشحه مع املعارف جمعية طبعته وقد
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املعارف جمعية طبعته وقد ،٥٣٨ سنة وقيل: ،٥٣٣ سنة املتوىف األندليس خفاجى» بن
سنة املتوىف الشجري بن هللا هبة اختارها العرب» أشعار و«مختارات .١٢٨٦ سنة بمرص
ُمنفرًدا بمرص ُطبع وقد ،٥٧٩ سنة املتوىف الفارض» بن عمر و«ديوان ببغداد. ٥٤٢
رشَحي مجموع الرشح وهذا ،١٢٨٩ سنة غالب بن لرشيد رشحه مع وُطبع ،١٢٩٩ سنة
املرصي» النبيه بابن املعروف الدين كمال و«ديوان النابليس. الغني وعبد البوريني حسن
إبراهيم و«ديوان .١٣١٣ وسنة ،١٢٨٠ سنة بمرص ُطبع وقد ،٦١٩ سنة بنصيبني املتوىف
سنة املتوىف املرصي العطار حسن الشيخ جمعه ،٦٤٩ سنة املتوىف اإلشبييل» سهل بن
وقد ٦٥٦ سنة بمرص املتوىف زهري» البهاء و«ديوان بمرص. ١٢٧٩ سنة وُطبع ١٢٥٠

مراًرا. بمرص ُطبع
بدمشق املتوىف الظريف اب بالشَّ امللقب التلمساني» سليمان بن محمد و«ديوان
الطائي» العزيز عبد و«ديوان .١٣٠٨ وسنة ١٢٧٤ سنة بمرص طبع وقد ،٦٨٨ سنة
و«ديوان .١٢٩٧ سنة بدمشق ُطبع وقد ،٧٥٠ سنة املتوىف الحيلِّ الدِّين بصفي امللقب
و«ديوان .١٢٨٨ سنة بمرص ُطبع وقد ،٧٦٨ سنة املتوىف املرصي» نباتة بن الدِّين جمال
سنة بمرص ُطبع وقد ،١٠٨٧ سنة املتوىف معتوق بابن املعروف املوسوي» ين الدِّ شهاب
املتوىف الشرباوي» هللا عبد و«ديوان للميالد. ١٨٨٥ سنة بريوت ويف للهجرة، ١٢٧٨
،١٢٨٢ سنة بوالق بمطبعة ُطبع وقد املعجم، حروف عىل ُمرتَّب وهو ،١١٧١ سنة
بمرص املتوىف العيدروس» الرحمن عبد السيد و«ديوان .١٣١٤ سنة املحمودية وباملطبعة
الديوان وهذا ،١٢٧٠ سنة املتوىف املرصي» الدرويش عيل السيد و«ديوان .١١٩٢ سنة
الدِّين شهاب و«ديوان .١٢٨٤ سنة بمرص ُطبع وقد األشعار»، بحميد «اإلشعار ب ى ُمسمَّ
امللك «سفينة كتاب أيًضا وله ،١٢٧٧ سنة بمرص ُطبع وقد ،١٢٧٤ سنة املتوىف املرصي»
وكبري؛ ووسيط صغري أنابري: ثالثة عىل رتبها أنَّه خطبتها يف قال وقد الفلك»، ونفيسة
من فيها وما التالحني يف والثالث: فيها، نظمه فيما والثاني: املوسيقى، معرفة يف األول:

.١٢٨١ سنة بمرص ُطبعت وقد واألبيات، املوشحات
عرش الثالث القرن أواخر يف املتوىف الساعاتي» صفوت أفندي محمود و«ديوان
وقد ،١٢٩٨ سنة املتوىف النرص» أبي عيل السيد و«ديوان .١٢٧٦ سنة ُطِبع وقد الهجري،
سنة مطبوع وهو املعارصة، التيمورية» عائشة السيدة و«ديوان .١٣٠٠ سنة ببوالق ُطبع
اليسوعي، شيخو لويس األب حه وصحَّ جمعه النرصانية» «شعراء وكتاب للهجرة. ١٣٠٣
للميالد. ١٨٩٠ سنة بريوت يف مطبوعة الجاهلية شعراء يف أقسام أربعة منه رأيُت وقد
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من املختار يف جليًال كتابًا البكري توفيق السيد الفاضل هذا عرصنا يف جمع وقد
١٣١٣ سنة طبعه وقد للمقاصد، وُمبَيِّنًا للمعاني وشارًحا للغريب ا ً مفرسِّ العرب، أراجيز
سفر «هذا أوله: يف قال البالغة» «فحول سماه نافًعا كتابًا أيًضا صنَّف وقد للهجرة،
وهم: الكالم، وأمراء البالغة وأئمة الشعراء فحول من ثمانية شعر من املختار يف وضعناه
أوس بن حبيب ام تمَّ وأبو هانئ، بن الحسن نوَّاس وأبو الغواني، رصيع الوليد بن مسلم
الطيب وأبو املعتز، وابن العباس، بن عيل الرُّومي وابن البحرتي، عبادة وأبو الطائي،

للهجرة. ١٣ سنة األمريية باملطبعة طبعه وقد املعري.» العالء وأبو املتنبِّي، أحمد
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العروضوالقافية تاريخ يف

العروض (1)

وجاءه للهجرة، ١٧٠ سنة املتوىف أحمد» بن «الخليل اخرتعه والذي الشعر، أوزان علم
صناعة بني فرق ال قالوا: والنغم، اإليقاع معرفة من — خلكان ابن تاريخ يف كما — ذلك
العروض وصناعة بالنغم، الزَّمان تقسيم اإليقاع صناعة أنَّ إال اإليقاع، وصناعة العروض

املسموعة. بالحروف الزمان تقسيم
الحدادين مطارق طرقات وسمع البرصة بشوارع مرَّ حينما فكره يف جاء إنه وقيل

ُمختلفة. بأصوات
األيدي ى تُسمَّ عندهم والتفاعيل مخصوصة، أوزان له اليُونان شعر إنَّ بعٌض وقال
العروض. إبراز عىل فأعانه ذلك من يشء الخليل إىل وَصَل يكون أن يبعد وال واألرجل،
قال: أصل؟ للعروض هل الخليل: سألت قال: يزيد بن الحسن عن األخفش وروى

قل: له: يقول غالمه يعلِّم شيًخا فرأيت ا، حاجٍّ باملدينة مررت نعم،

ال ال ال/ن��ع��م ال/ن��ع��م ال ال/ن��ع��م ن��ع��م ال ال ال/ن��ع��م ال/ن��ع��م ال ال/ن��ع��م ن��ع��م

يُسمونه سلفهم عن يتوارثونه علٌم هو فقال: للصبي؟ تقول الذي هذا ما له: فقلت
الخليل فجرى فأحكمتها. الحج بعد فرجعت الخليل: قال نعم. فيه: لقولهم «التنعيم»؛
ال» ال و«نعم فعولن، ال» «نعم قوله: وزن فإنَّ الشيخ، من سمع ما عىل تجزئته يف
عر الشِّ من البيت شبَّه ملا ألنه بالعروض؛ الصناعة هذه الخليل ى وَسمَّ قيل: مفاعيلن.
يف املعرتضة الخشبة وهي الثاني، بعروض األول وزن يقيم ما شبَّه عر الشَّ من بالبيت
ملا إنه وقيل بالفواصل. والفواصل باألوتاد، واألوتاد باألسباب، األسباب وشبَّه سقفه،



العربية اللغة آداب تاريخ

أوساطها؛ يف منه أكثر الجملة عىل أبياته أواخر يف ل والتنقُّ االختالف ووجد الشعر امتحن
وهو بالعروض، تشبيًها أيًضا عروًضا األول قسمه ُمنتهى هو الذي البيت وسط ى سمَّ

له. تَبَدُّ وقلة لثباته الخباء وسط يف املعرتض العمود
اها سمَّ وزنًا عرش خمسة يف تنحُرص أوزانها أنَّ رأى العرب أشعار الخليل تتبَّع وملا
والهزج والكامل والوافر والبسيط واملديد الطويل ُمختلفة: بأسماء البحور وسمى بحوًرا،
واملتقارب. واملجتث واملقتضب واملضارع والخفيف واملنرسح والرسيع والرمل والرجز

الخبب. اه سمَّ بحًرا وزاد األخفش، عنه وأخذه سيبويه، الخليل عن العروَض وأخذ
هذا. وقتنا إىل الفن هذا العلماء أخذ يتواتر يزل ولم

سبعة فيها وجعل املتدارك، منها غري، ال عرش اثنى الشعر بحور الجوهري وجعل
وخمسة واملتدارك. واملتقارب، والرمل، والرجز، والهزج، والكامل، الوافر، وهي: مفردات
املتقارب من ُمركَّب فالطويل واملضارع. والخفيف، والبسيط، واملديد، الطويل، مركبات:
الطويل. ومنهما «مفاعيلن»، من مركب والهزج «فعولن»، من مركَّب امُلتقارب ألنَّ والهزج؛
«فاعلن»، من واملتدارك «فاعالتن» من الرمل ألن واملتدارك؛ الرمل من ُمركب واملديد
والرَّجز. الرَّمل من ُمركَّب والخفيف واملتدارك. الرجز من مركب والبسيط منهما. واملديد
الرسيع وأسقط شطر، والوافر الكامل من يرتكب ولم والرمل. الهزج من مركب واملضارع
وإال والرشح، للتقريب األلقاب الخليل كثَّر وإنما قال: واملجتث، واملقتضب واملنرسح
الرجز؛ من واملقتضب واملنرسح وفاعلن. مستفعلن من بناءهما ألن البسيط؛ من فالرسيع
واملجتث مستفعلن، مقلوب مفعوالت أنَّ قاعدته عىل بناء وهذا مستفعلن، من ألنهما
تقديم يف إال األجزاء هذه بني اختالف وال وفاعالتن، ُمستفعلن من ألنهما الخفيف؛ من

ا.ه. بعضها. تكرير أو وتأخري
للمتحركات عالمات فوقها وضعوا دوائر خمس رسموا البحور أجزاء وملعرفة
قلت شئت وإن ،(١) عالمته والساكن (٥) عالمته فاملتحرك بحر؛ كل شطر من والسواكن
.(٥٥) والثقيل (١٥) الخفيف والسبب ،(٥١٥) واملفروق (١٥٥) املجموع الوتد عالمة
يرشد الدوائر هذه يف والسري الشطر، مبدأ عالمة تحت الدائرة داخل البحر اسم ووضعوا

املوقف. إليه
بل تماًما، الدوائر من املستخرجة األجزاء عىل البحور أوزان تجيء أن يتحتَّم وال
يظهر كما موضعه، يف ُمبنيَّ هو مما ذلك وغري والشطر والجزء والعلل الزحاف يدخلها

العرب. عند املسموعة الشعر أبيات تقطيع من
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ُخمايس مختلفني: جزأين من لرتكبها املختلف بدائرة األوىل الدائرة ى وتُسمَّ (١)
واملديد الطويل منها ويُستخرج فاعالتن»، أو «َمفاعيلن وُسباعي فاعلن»، أو «فعولن

والبسيط.
العرب، شعر يف الدَّوران كثري وهو مرات، أربع مفاعيلن» «فعولن الطويل: فأجزاء

أولها: التي القيس امرئ قصيدة ومنه

أزم��ان م��ن��ذ آي��ات��ه ع��ف��ت ورس��م وع��رف��ان ح��ب��ي��ٍب ذك��رى م��ن ن��ب��ِك ق��ف��ا
ره��ب��ان م��ص��ح��ف ف��ي زب��وٍر ك��خ��ط ف��أص��ب��ح��ت ع��ل��ي��ه��ا ب��ع��دي ِح��ج��ٌج أت��ت

أولها: التي وقصيدته

ال��م��ع��ذب ال��ف��ؤاد ل��ب��ن��ات ل��ن��ق��ض��ي ج��ن��دب أم ع��ل��ى ب��ي م��رَّا خ��ل��ي��ل��يَّ

أولها: التي وقصيدته

ب��ي��ض ش��م��اري��خ ف��ي َح��ب��يٍّ��ا يُ��ض��يء وم��ي��ض أراه ب��رق ع��ل��ى أع��نِّ��ي
ال��م��ه��ي��ض ال��ك��ث��ي��ر ك��ت��ع��ت��اب ي��ن��وء وت��ارة س��ن��اه ت��ارات وي��ه��دأ

وال املحذوف الرضب بعده جاء إن ُحسنًا ويزداد حسن، الطويل يف فعولن وقبض
كقوله: مقبوًضا، إال يسمع يكاد

ب��ل��ب��ي��ِب ن��ص��ح��ه ُم��ؤٍت ك��ل وال ن��ص��ح��ه ب��ُم��ؤت��ي��ك لُ��بٍّ ذي ك��ل وم��ا

ًسا، ُمسدَّ إال يُسَمع لم لكنه الدائرة، يف مرات أربع فاعلن» «فاعالتن املديد وأجزاء
أولها: ا رشٍّ لتأبَّط قصيدة ومنه شعرهم، يف قليٌل وهو

يُ��ط��لُّ م��ا دم��ه ل��ق��ت��ي��ًال َس��ْل��ٍع دون ال��ذي ��ْع��ِب ب��ال��شِّ إنَّ
م��س��ت��ق��ل ل��ه ب��ال��ع��بء أن��ا وولَّ��ى ع��ل��يَّ ال��ع��بءَ َخ��لَّ��ف
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منها: القيس المرئ وقصيدة

أث��ره ع��ل��ى أب��ك��ي ال ث��م أف��ارق��ه ق��د وخ��ل��ي��ل
ك��دره م��ن ال��ح��وض م��اء ص��ف��و ل��ه ت��رك��ت ق��د ع��م واب��ن
ُغ��رره ف��ي ال��ص��ب��ح ض��وء م��ث��ل ب��ه ُف��ج��ع��ُت ق��د ع��م واب��ن

زيد: بن عيل وقول

ح��ارا ق��د ت��ه��وي��ن ف��ال��ذي ال��ن��ارا أوق��دي لُ��بَ��ي��ن��ى ي��ا
وال��غ��ارا ال��ه��ن��دي ت��ق��ض��م أرم��ق��ه��ا ِب��تُّ ن��اٍر ُربَّ
ت��ق��ص��ارا ال��ِج��ي��د ف��ي ع��اق��ٌد ��ُج��ه��ا يُ��ؤجِّ ظ��ب��ٌي ع��ن��ده��ا
دي��ن��ارا ال��وج��ه وت��خ��ال ح��ور ع��ي��ن��ه ف��ي ش��ادن

َلَكة، السُّ بن َليك السُّ أم أو ا رشٍّ تأبَّط أم إنها يقال المرأة قصيدة املديد مشطور ومن
وهي:

ف��ه��ل��ك ه��الٍك م��ن ن��ج��وًة ي��ب��غ��ي ط��اف
ق��ت��ل��ك! ش��يءٍ أي ض��لَّ��ًة ش��ع��ري ل��ي��ت
خ��ت��ل��ك؟ ع��دٌو أم تُ��َع��د ل��م أم��ري��ض
��ل��ك ال��سُّ ال��ده��ر ف��ي غ��ال م��ا ب��ك ت��ول��ى أم
س��ل��ك ح��ي��ث ل��ل��ف��ت��ى َرَص��ٌد وال��م��ن��اي��ا
ل��ك ي��ُك ل��م ل��ف��تً��ى ح��س��ٍن ش��يء أي
أج��ل��ك ت��ل��ق��ى ح��ي��ن ق��ات��ٌل ش��يء ك��ل
أم��ل��ك ك��دٍّ غ��ي��ر ف��ي ن��ل��َت ق��د م��ا ط��ال
ش��غ��ل��ك ج��واب��ي ع��ن ف��اِدًح��ا أم��ًرا إنَّ
س��أل��ك م��ن تُ��ِج��ب ل��م إذ ال��ن��ف��س َس��أُع��زِّي
م��ل��ك ع��ن��ك ص��ب��ُره س��اع��ة ق��ل��ب��ي ل��ي��ت
ب��َدل��ك ل��ل��م��ن��اي��ا ُق��دَِّم��ْت ن��ف��س��ي ل��ي��ت
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اج الزجَّ وذكره مسعدة، بن سعيد وال الخليل يذكره لم الوزن «هذا العالء: أبو قال
ا.ه. للمديد.» مشطوًرا يكون أن يُحتمل وقد للرمل، سابًعا وجعله

شعر من كثريًا استَْقَريُْت وقد الوجود، قليلة الثالثة بأرضبها الثانية والعروض
موضوعة، العروض كتب يف املذكورة شواهدها كانت وربما شيئًا، منها أَر فلم العرب
كقوله: متمم، رضب للثانية «وحكى الخزرجية: شارح يف ورأيت قائليها، يذكروا لم فإنهم

داء ال��ح��ب ل��ذي ف��ي��ه��ا ِدم��ن��ًة س��اع��ًة اس��ت��ن��ط��ق��ا ص��اح��ب��يَّ

رضبيها أنَّ أيًضا وفيه العرب.» عن فضًال ملحدث توجد أن قلَّ العروض وهذه
يجئ «لم اج: الزجَّ وقال للعرب، نظريهما يُسمع لم الخليل وضعهما اللذين والثالث الثاني
القصيدة. أول يذكر أن املقام هذا يف عليه وكان ا.ه. للطرماح.» إال قصيدة أولهما عىل

قول ومنه الشعر، يف شائع وهو مرات، أربع فاعلن» «مستفعلن البسيط: وأجزاء
وابصة: بن سالم

ال��ُخ��لُ��ُق دون��ه ي��أت��ي ال��ت��خ��لُّ��ق إنَّ ف��اع��ل��ه أن��ت ف��ي��م��ا ب��ال��ق��ص��د ع��ل��ي��ك
ال��ح��دق ب��ه وت��رم��ي��ن��ي ال��ذِّم��ار أح��م��ي ب��ه ق��م��ُت ال��س��ي��ف ح��د م��ث��ِل وم��وق��ٍف
َزلِ��ُق��وا أم��ث��ال��ه��ا ع��ل��ى ال��رج��ال إذا ف��اح��ش��ة أب��دي��ُت وال َزلِ��ق��ُت ف��م��ا

العباس: بن الفضل قول ومنه
م��دف��ونً��ا ك��ان م��ا ب��ي��ن��ن��ا ت��ن��ب��ش��وا ال م��وال��ي��ن��ا م��ه��ًال ��ن��ا ع��مِّ ب��ن��ي م��ه��ًال
وت��ؤذون��ا ع��ن��ك��م األذى ن��ك��فَّ وأن ون��ك��رم��ك��م ت��ه��ي��ن��ون��ا أن ت��ط��م��ع��وا ال
ت��س��ي��رون��ا ك��ن��ت��م ك��م��ا روي��ًدا س��ي��روا أثْ��ل��ت��ن��ا ن��ْح��ِت م��ن ع��م��ن��ا ب��ن��ي م��ه��ًال
ت��ح��ب��ون��ا ال أن ن��ل��وم��ك��ُم وال ن��ح��ب��ك��ُم ال أنَّ��ا ي��ع��ل��م ال��ل��ه
وت��ق��ل��ون��ا ن��ق��ل��ي��ك��م ال��ل��ه ب��ن��ع��م��ة ص��اح��ب��ِه ب��غ��ض ف��ي ن��ي��ة ل��ه ك��ل

لكن نادًرا، إال العرب شعر يف يجئ لم الوزن، قبيح االستعمال قليل البسيط وجزء
مخلًعا، حينئٍذ ى ويُسمَّ «فعولن»، إىل الجزء بعد والرضب العروض حولت إذا يحُسن

األعىش: قول ومنه
وال��ن��ه��ار ال��ل��ي��ل ب��ه��ا أودى وع��ادا إَرًم��ا تَ��َرْو أَل��م
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أولها: القيس المرئ قصيدة يف مفعولن فعولن مكان جاء وقد

أوش��ال ش��أن��ي��ه��م��ا ك��أنَّ ِس��ج��ال دم��ع��ه��م��ا ع��ي��ن��اِك
م��ج��ال ت��ح��ت��ه م��ن ل��ل��م��اءِ ن��خ��ٍل ظ��الل ف��ي ج��ْدَول أو
يُ��ن��ال م��ا رم��ت م��ا وخ��ي��ر ل��ي��ل��ى! وأي��ن ل��ي��ل��ى ذك��ر م��ن

مكان مفعوالت عىل املحدثني بإطباق واستدلَّ املنرسح، من املخلع إن بعٌض وقال
املعتز: ابن كقول فاعلن،

أَذُم؟ ال ه��ذي��ن ف��أي م��رٌّ وال��م��وت م��رٌّ ال��ع��ي��ش
ُس��م واألرض ال��م��ن��اي��ا خ��وف دار ك��ل م��ن رح��ل��ي أن��ق��ل

فاعلن. عىل العرب بإطباق وعورض
ربيعة: بن سلمى قول البسيط مخلع من ويقرب

األم��وِن ال��ب��ازل وخ��ب��َب ون��ش��وة ِش��واء إنَّ
ال��ب��ط��ي��ِن ال��غ��ائ��ط م��س��اف��َة ال��ه��وى ف��ي ال��م��رء يُ��ج��ش��م��ه��ا
ال��م��ص��وِن وال��ُم��ذه��ب ال��رَّي��ِط ف��ي ك��ال��دُّم��ى ي��رف��ل��ن وال��ب��ي��َض
ال��ح��ن��وِن ال��م��زه��ر وِش��َرَع آم��نً��ا وال��خ��ف��ض وال��ُك��ثْ��ر
ف��ن��وِن ذو وال��ده��ر ل��ل��ده��ر وال��ف��ت��ى ال��ع��ي��ش ل��ذة م��ن
ل��ل��م��ن��وِن وال��ح��يِّ ك��ال��ُع��دم وال��غ��ن��ى ك��ال��ي��س��ر وال��ع��س��ر
ُج��دوِن وذا ب��ه��ٍم َغ��ِذيَّ وب��ع��ده ط��س��م��ا أه��ل��ك��ن
وال��تُّ��ق��ون ل��ق��م��ان وح��يَّ وم��أِرٍب ج��أٍش وأه��َل

سعيد وضعه وعما الخليل، وضعه ا عمَّ خارجة األبيات «هذه التربيزي: قال
من وُعدَّ ا.ه. البسيط.» من السادس عىل تجيء أنها فيها يُقال ما وأقرب مسعدة، ابن

البسيط: مجزوء

األم��ْل! أب��ع��د وم��ا م��ن��ا األج��ْل أق��رب م��ا ع��ج��ب��ت
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وبيته: مشطوًرا، يجيء البسيط إن وقيل
وال��ع��دْم ال��ب��ل��ى ب��ي��ن ال��ق��دْم ع��ف��اه��ا دار

أربع فعولن» «مفاعيلن وزنه أحدهما مهملني، بحرين الدائرة هذه من واستخرجوا
املولدين: بعض قول ومنه املستطيل، وسموه الطويل، عكس مرات

ن��ص��ال؟ األل��ح��اظ م��ن ن��ح��وي س��ددت وق��د ي��ص��ل��ى ال��ح��ب ب��ن��ار ق��ل��ب ع��ن��ك أي��س��ل��و

قول ومنه املمتد، وسموه املديد، مقلوب مرات أربع فاعالتن» «فاعلن وثانيهما:
املولدين: بعض

ال��دي��ار ش��ج��ت��ه م��ا ش��ج��ان��ي إذ ل��ي��ت��ه ادِّك��ار واع��ت��ران��ي ح��ب��ي��ب ش��ج��ان��ي ق��د

ويُستخرج وتماثلها، أجزائها الئتالف املؤتلف؛ بدائرة الثانية الدائرة وتسمى (٢)
ورضبه عروضه لكن مرات، ست «مفاعلتن» أجزاؤه فالوافر والكامل، الوافر منها:
لقيس ومنه فعولن، إىل منهما كل فيحول الجزء، عدم عند مقطوفني إال يُسمعا لم

الخطيم: بن
ب��الء إال ال��ف��ت��ى ب��ه��ا يُ��ه��ان دي��اٍر ف��ي اإلق��ام��ة ب��ع��ض وم��ا
دواء ل��ه ل��ي��س ال��ب��ط��ن ك��داء داء األق��وام خ��الئ��ق وب��ع��ض
ي��ش��اء م��ا إال ال��ل��ه وي��أب��ى م��ن��اه يُ��ع��ط��ى أن ال��م��رء ي��ري��د
رخ��اء ش��دَّت��ه��ا ب��ع��د س��ي��أت��ي ب��ق��وٍم ن��زل��ت ش��دي��دٍة وك��ل
ال��ث��راء ال��ج��ود ع��ل��ى يُ��ن��م��ى وق��د ل��ح��رٍص غ��نً��ى ال��ح��ري��ص يُ��ع��ط��ى وال
ش��ق��اء ع��م��رت م��ا ال��ن��ف��س وف��ق��ر غ��ن��يٌّ ع��ِم��َرت م��ا ال��ن��ف��س غ��ن��يُّ
ال��س��خ��اء ب��ص��اح��ب��ه ُم��زٍر وال م��ال ال��ب��خ��ل ذا ب��ن��اف��ٍع ول��ي��س
ش��ف��اء ل��ه ل��ي��س ال��ن��وِك وداء ش��ف��اُه م��ل��ت��م��س ال��داء وب��ع��ض

ابنه: يف عربي قول البحر هذا مجزوء ومن
ص��ع��ُدْه ع��ق��اب��ُه ي��ه��ول ش��رٍف ُع��ال م��ن اب��ن��ي ه��وى
وي��ُدْه رج��لُ��ُه ف��زلَّ��ْت م��رق��ب��ة رأس م��ن ه��وى
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ف��ت��ف��ت��ق��ُدْه أخ��ٌت وال ف��ت��ب��ك��ي��ِه أمٌّ ف��ال
ك��ب��ُدْه ت��ح��ت��ه��ا ف��ُف��زَّت1 ص��ْل��ٍد ص��خ��رة ع��ن ه��وى
أج��دْه ف��ال وأل��م��س��ه تَ��بَ��كِّ��ي��ِه ع��ل��ى أُالُم
ول��دْه؟ ف��ات��ه ك��ب��ي��ر م��ح��زون يُ��الم وك��ي��ف

وبيتها: مثلها، رضب لها مقطوعة مجزوَّة ثالثة عروًضا األخفش وزاد
ذك��ري ال��ده��َر وأن��ت ��ي ه��مِّ أن��ِت ُع��ب��ي��ل��ُة

الشعر، يف الدوران كثرة يف كالطويل وهو مرات، ست «ُمتفاعلن» أجزاؤه والكامل
وأولها: عنرتة، ُمعلقة ومنه

��ِم؟ ت��وهُّ ب��ع��د ال��دار ع��رف��ت ه��ل أم ُم��ت��ردِم م��ن ال��ش��ع��راء غ��ادر ه��ل

ومنه:
رح��ي��ل؟ م��ن��ك وح��ان ارع��وي��ت وق��د ب��ع��ده ت��ذه��ب ف��أي��ن ال��م��ش��ي��ب ن��زل
ث��ق��ي��ُل ع��ل��يَّ م��ح��م��ل��ه وال��ش��ي��ب أي��ام��ه خ��ف��ي��ف��ة ال��ش��ب��اب ك��ان
ق��ل��ي��ُل ل��دي��ك وم��ا ت��ج��ود ح��ت��ى س��م��اح��ة ال��ف��ض��ول م��ن ال��ع��ط��اء ل��ي��س

عربي: وقول
أع��داءُ م��روءٍة ب��ي��ِت ول��ك��ل س��ع��ي��ه��م ف��ُض��لِّ��ل م��روءت��ن��ا ع��ادوا
األب��ن��اءُ أب��ي��ه��م ب��ف��ع��ل أزرى ك��م��ع��ش��ٍر ال��ف��ع��ال ذك��ر إذا ل��س��ن��ا

األسدي: عبدل ابن وقول
ال��ذُّب��ُح ُع يُ��نَ��زَّ ب��ح��ي��ث ي��وًم��ا ج��ل��س��وا ق��د ب��ال��ظ��ه��ر ب��ي��ن��اه��م��و
ُس��ُرُح خ��طَّ��ارٌة ب��ه ت��ه��وي م��واك��ب��ه ف��ي ب��ش��ر اب��ن ف��إذا
ُق��َزُح ق��وَس��ُه ع��لَّ��ق ح��ي��ث أو ق��م��ٍر إل��ى ن��ظ��روا ف��ك��أنَّ��م��ا

موضعها. من زالت كبده أنَّ يريد أزعجته، أي فززته؛ قولهم: من مأخوذ ُفزَّت: 1
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املنقري: عاصم بن قيس وقول
أْف��ن وال ي��ف��ن��ده َدنَ��ٌس خ��ل��ق��ي ي��ع��ت��ري ال ام��رٌؤ إنِّ��ي
ال��غ��ص��ن ح��ول��ه ي��ن��ب��ت وال��غ��ص��ن م��ك��رم��ة ب��ي��ت ف��ي م��ن��ق��ٍر م��ن
لُ��ْس��ن م��ص��اق��ع ال��وج��وه ب��ي��ض ق��ائ��ل��ه��م ي��ق��وم ح��ي��ن خ��ط��ب��اء

زهيمة: ابن قول الكامل مجزوء ومن
م��ت��ِع��ب��ا ش��دي��ًدا وْج��ًدا ب��زي��ن��ب��ا ال��ُف��ؤاد َوَج��َد
ال��م��س��ه��ب��ا ال��ش��ق��ي أدع��ى ب��ه��ا ك��ل��ٍف م��ن أم��س��ي��ت
ت��غ��ض��ب��ا ل��ك��ي��ال ع��ْم��ًدا اس��م��ه��ا ع��ن َك��نَ��ي��ُت ول��ق��د
م��ع��ج��بً��ا أم��ًرا وك��ن��ي��ت ِس��ت��رة زي��ن��ب وج��ع��ل��ت

النابغة: قول املرفل مجزوئه ومن
ي��ض��رُّه ق��د ع��ي��ش وط��ول ـ��ي��ش ي��ع��ي��ـ أن ي��أم��ل ال��م��رء
م��رُّه ال��ع��ي��ش ح��ل��و ب��ع��د ـ��ق��ى وي��ب��ـ ب��ش��اش��ت��ه ت��ف��ن��ى
ي��س��رُّه ش��ي��ئً��ا ي��رى ال ـ��ى ح��ت��ـ األي��ام وت��خ��ون��ه
َدرُّه! ل��ل��ه وق��ائ��ل: ـ��ت ه��ل��ك��ـ إن ل��ي ش��ام��ت ك��م

لم ما االختالف من أعاريضه يف وقع الكامل، حركات كثرت وملا مرزوق: ابن قال
القيس: امرئ كقول غريه؛ يف يقع

ال��رح��ل ح��ق��ي��ب��ة خ��ي��ر وال��ب��ر ب��ه ط��ل��ب��ت م��ا أن��ج��ح ال��ل��ه

بعينها: القصيدة هذه يف قوله بعد
رس��ل��ي ع��ل��ى ُم��تَّ��ِئ��ًدا وم��ش��ي��ت ح��ب��ال��ه��ا ص��رم��ت غ��ان��ي��ة ُربَّ ي��ا

له: قصيدة يف زهري وقول
أظ��ل��ت ي��وم غ��ط��ف��اُن ت��ب��ت��غ��ي م��ا م��ث��ل��ه��ا رزيَّ��ة ال ال��رزيَّ��ة إنَّ
وع��لَّ��ت ال��رم��اح ال��ع��ل��ق م��ن ن��ه��ل��ت إذا أن��ت ال��درع ح��ش��و ول��ن��ع��م
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العلل يف اشرتط ما خالف وهذا والحذاء، الساملة العروض األبيات هذه يف فاجتمع
اللزوم. من

وزنه الخفيف بب السَّ من باالبتداء ُمهمًال بحًرا ائرة الدَّ هذه من واستخرجوا
املولدين: بعض قول ومنه املتوفر، له: ويقال مرات، ست «فاعالتك»

ف��ؤادي ج��رح��ت ب��أس��ه��م رم��ي��ن إن ب��ال��ج��زي��رة ال��ج��آذر م��ن رأي��ت م��ا

دائرة من إليها اجتلبت كلها أجزاءها ألن املجتلب؛ بدائرة الثالثة وتسمى (٣)
مرات ست «مفاعيلن» أجزاؤه فالهزج والرمل، والرجز الهزج منها واستخرجوا املختلف،
استعماًال أقل وهو مجزوٍّا، إال العرب عن يُسمع لم لكنه دائرته، تقتضيِه ما حسب عىل

أولها: التي الزماني الفند قصيدة ومنه الكامل، من

إخ��واُن ال��ق��وم وق��ل��ن��ا ذه��ٍل ب��ن��ي ع��ن ص��ف��ح��ن��ا

كقوله: ا، جدٍّ قليل وهو األصل عىل مسدًسا الهزج استعمال وُحكي مرزوق: ابن قال

م��آق��ي��ه��ا ت��ج��ري م��ق��ل��ت��ي ف��ظ��لَّ��ت م��راع��ي��ه��ا س��ل��م��ى م��ن ص��اح ي��ا ع��ف��ا

ومنه:

إش��راق ك��أس ت��ع��اَط��ْوا ق��د ن��ش��اوى ب��ع��ش��اق ال��ح��ادي أي��ه��ا ��ق ت��رفَّ

املشطور، العرب منه يستعمل ما وأكثر مرات، ست «مستفعلن» أجزاؤه والرجز
ضبيعة: بن جحدر كقول

��ت��ي ُح��مَّ ال��ره��ان ب��ع��د وش��ع��ث��ْت ك��نَّ��ِت��ي وآم��ت ب��ن��ت��ي ي��ت��م��ْت ق��د
��ِت��ي ل��مَّ ف��ج��زُّوا يُ��ن��اج��زه��ا ل��م إن ��ِت أل��مَّ إن ال��خ��ي��ل ع��ل��يَّ ردوا
��ِت وش��مَّ خ��ِرق ف��ي ��ف��ت ل��فَّ م��ا ��ِت ض��مَّ م��ا وال��دٌة ع��ل��م��ت ق��د
��ِت أت��مَّ أم ال��ح��رب ف��ي أم��خ��دٌَّج ��ِت اْل��تَ��فَّ ب��ال��ك��م��اة ال��ك��م��اة إذا
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الزبَّاء: وكقول

ح��دي��دا؟! أم ي��ح��م��ل��ن أج��ن��دًال وئ��ي��دا م��ش��ي��ًه��ا ل��ل��ِج��م��ال م��ا
ش��دي��دا ت��ارًزا ص��رف��انً��ا أم

األعاريض بني التقفية العرب واْلتزمت بيت، هذا من شطرين كل إنَّ ويُقال
القيس: امرئ قول األكثر غري ومن واألرضب،

وم��ال أه��ٍل م��ن ال��ح��ي اس��ت��ف��أن��ا ح��ت��ى م��ض��ى ف��ي��م��ا خ��ي��ل��ك��م تَ��ْس��ِب��ن��ا ل��م
ك��ال��ِج��م��ال ب��وج��ه ال��ق��وم ت��س��ت��ق��ب��ل ق��د س��وداء ك��ن��دي��ة وك��م ذاك
ال��خ��م��ال وم��ح��روث ا ق��دٍّ ن��ط��ع��م��ه��ا ع��ف��ًرا ف��ي��ن��ا ي��أك��ل��ن ق��اي��ظ��ن��ن��ا
آل ح��زم م��ن ق��د نُ��طِّ��ق��ْت ك��أن��ه��ا م��ل��م��وم��ة ص��بَّ��ح��ن��اك��م أي��اَم
ال��ث��ق��ال ب��ال��ق��وم ال��خ��ي��ل ت��وان��ى إذا ال��وك��َرى ب��ع��ْدو ق��بَّ��اءَ ك��ل م��ن

هوازن: يوم مة الصِّ بن ُدَريد كقول الرجز ومنهوك

وأض��ع ف��ي��ه��ا أخ��بُّ ج��ذع ف��ي��ه��ا ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
ص��دَع ش��اة ك��أن��ه��ا ال��زَّم��ع وط��ف��اءَ أق��ود

واألرضب. األعاريض بني التقفية فيه امللتزم الرجز، مجزوء من هذا إنَّ ويُقال
والفخر، الحروب مواطن يف كالمهم يف لكثرته الرَّجز يف واتِّساع ف تَرصُّ ولِلَعَرب
الصمد عبد كقول ذلك، الحتمل ى مقفٍّ واحد جزء عىل شعر منه جاء ولو اج: الزجَّ قال

العدل: بن

ب��ص��ل أه��دى اح��ت��ف��ل ح��ي��ن ال��رج��ل ه��ذا ال��خ��ج��ل م��اذا أج��ل ق��ال��ت

املنجم: عيل بن يحيى قول ومثله «مستفعلن»، عىل بالقصيدة فجاء

األك��م ي��ط��وي ال��ع��ت��م ب��ع��د س��ل��م ب��ذي أل��مَّ ط��ي��ف
ي��ض��م إذا ن��ظ��م ف��ي��ه وم��ل��ت��زم ب��ف��م ج��اد
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موىس بها مدح قصيدة يف الخارس»، «مسلم هذا مثل انرتع من أول إنَّ ويُقال
وهي: الرَّشيد، أخا العباسيني الخلفاء رابع الهادي

ال��م��در أروى ان��ه��م��ر ث��م ب��ك��ر غ��ي��ث ال��م��ط��ر ُم��وس��ى
غ��ف��ر ث��م ق��در وك��م اي��ت��س��ر ث��م اع��ت��س��ر ك��م
وض��ر ن��ف��ع وش��ر خ��ي��ر األث��ر ب��اق��ي ال��س��ي��ر ع��دل
غ��ب��ر ل��م��ن وال��م��ف��ت��خ��ر ب��در ب��دٌر م��ض��ر ف��رع

دريد كقول جزأين، عىل كان لهم سمع ما وأقل العرب، عن هذا من يشء يُسمع ولم
السابق.

فيه ليس ديوان له منهما وكل ورؤبة، اج، العجَّ اإلسالم: صدر يف بالرجز واشتُهر
رجزه: ومن النجم، أبو وكذا األراجيز. غري الشعر من

م��خ��ت��ل��ف ب��خ��طٍّ رج��الي ت��خ��ط ك��ال��خ��رف زي��اد ع��ن��د م��ن خ��رج��ت
أل��ف الم ال��ط��ري��ق ف��ي ت��ك��ت��ب��ان

التقفية فيها ُملتزًما فرأيناها سبقهم؛ من وأراجيز أراجيزهم من كثريًا حنا تصفَّ وقد
مقصورة ذلك ومن التقفية. يلتزموا لم بعدهم جاء من لكن واألرضب، األعاريض بني

أولها: التي دريد ابن

ال��ن��ق��ا أش��ج��ار ب��ي��ن ال��خ��زام��ى ت��رع��ى ب��ال��م��ه��ا ش��يءٍ أش��ب��ه ظ��ب��ي��ة ي��ا
ال��دج��ا أذي��ال ت��ح��ت ص��ب��ح ط��رة ل��ون��ه ح��اك��ى رأس��ي ت��رى ��ا إمَّ

أجزاؤه والرمل املعلول. املزاحف الكامل من ابق السَّ القيس امرئ قول أن ويُحتمل
عند محذوفة إال العرب شعر يف تُسمع لم عروضه لكن مرات، ست «فاعالتن» الدائرة: يف

أولها: لطرفة قصيدة ومنه الجزء، عدم

م��س��ت��ِع��ْر ج��ن��وٌن ال��ح��ب وم��ن ِه��ْر؟ ش��اق��ت��ك أم ال��ي��وم أص��ح��وت
ب��ُح��ْر م��اِويُّ م��ن��ك ه��ذا ل��ي��س ق��ات��ًال داءً ح��ب��ك ي��ك��ن ال
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أولها: األبرص بن لعبيد وقصيدة

ِح��الل ح��يٍّ ع��ن ال��دارس ـ��م��ن��زل الـ واس��ت��خ��ب��را أرب��ع��ا خ��ل��ي��ل��ي ي��ا
ال��ش��م��ال وت��أوي��ب م��غ��ن��اه ـ��ق��ط��ر الـ ب��ع��دك ��ى ع��فَّ ال��ب��ْرد س��ح��ق م��ث��ل

أولها: مرة، بن اس جسَّ قصيدة البحر هذا مجزوِّ ومن

ع��ي��ال��ي أدن��ى ف��اع��ل��م��وا ل��ع��م��ري ج��اري إن��م��ا
ش��م��ال��ي م��ن َك��يَ��ِم��ي��ن��ي ��ا ح��قٍّ ل��ل��ج��ار وأرى

منها ويُستخرج أبحرها، الشتباه املشتبه؛ بدائرة الرَّابعة ائرة الدَّ ى وتُسمَّ (٤)
«مستفعلن أجزاؤه: «فالرسيع» واملجتث. واملقتضب واملضارع والخفيف واملنرسح الرسيع

ة. تامَّ تجيء ال أنها عروضه يف املسموع لكن مرتني، مفعوالت» مستفعلن
مرة: بن اس جسَّ قول ومنه

ال��ع��ق��وْق ب��ذات ال��ق��وم ن��ب��دأ ل��م ح��ادث م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى إنَّ��ا
ال��ح��ل��وق وح��زَّ ج��اروا إذ ب��ال��ط��ع��ن أرم��اح��ن��ا ت��غ��ل��ب ج��رَّب��ْت ق��د
ب��ال��ح��ق��وق ي��ع��ت��رف��وا ول��م ي��وًم��ا ب��غ��ي��ه��م ع��ن ذل��ك يَ��نْ��ه��ه��م ل��م
وال��ف��س��وق ب��اديً��ا ف��ي��ن��ا ل��ل��ظ��ل��م ن��ي��ران��ه��ا ل��ل��ح��رب وأس��ع��روا
ب��ال��م��ط��ي��ق؟ م��ن��ك��ُم ك��ل��ي��ب دون ِل��م��ْن ُك��ل��ي��بً��ا أردى م��ن أل��ي��س
ال��م��ض��ي��ق وض��ن��ك ال��ظ��ل��م اق��ت��رف ق��ات��ٍل ف��ي ال��ع��دوان ع ش��رَّ م��ن
ال��ح��ق��ي��ق ال��ع��دو م��ث��ل وك��ن��ت��ُم ق��وم��ك��م ف��ي ب��ال��ظ��ل��م ب��دأت��ُم
ي��ط��ي��ق أم��ر ك��ل ف��ي َم��نْ��ع��ة ذو ب��ه ي��س��ق��ى ل��ي��س ح��وض وال��ظ��ل��م
ال��ب��روق ذات ال��ف��ت��ن��ة م��ن ف��ي��ه��ا ب��م��ا ف��ارك��ب��وه��ا أب��ي��ت��م ف��إن

القيس: امرئ قول ومنه

َم��َح��ْل ل��ل��ك��ري��م ال��ك��ري��م إنَّ ث��ع��ِل ب��ن��ي ف��ي رح��ل��ي أح��ل��ل��ُت
ح��ن��ب��ْل أب��ا وأوف��اه��م ج��اًرا ك��ل��ه��ُم ال��ن��اس خ��ي��ر وج��دت
ب��خ��ْل إن وأج��وده��م ش��رٍّا وأب��ع��ده��م خ��ي��ًرا أق��رب��ه��م
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املعىل: بن حطَّان قول ومنه

خ��ف��ِض إل��ى ع��اٍل ش��ام��ٍخ م��ن ح��ك��م��ه ع��ل��ى ال��ده��ر أن��زل��ن��ي
ِع��رض��ي س��وى م��ال ل��ي ف��ل��ي��س ال��ِغ��نَ��ى ب��وف��ر ال��ده��ر وغ��ال��ن��ي
يُ��رض��ي ب��م��ا ال��دَّه��ر أض��ح��ك��ن��ي رب��م��ا وي��ا ال��ده��ر أب��ك��ان��ي
ب��ع��ِض إل��ى ب��ع��ٍض م��ن رددن ال��ق��ط��ا ك��ُزْغ��ب ب��ن��اٌت ل��وال
وال��ع��رِض ال��ط��ول ذات األرِض ف��ي واس��ع م��ض��ط��َرٌب ل��ي ل��ك��ان
األرِض ع��ل��ى ت��م��ش��ي أك��ب��ادن��ا ب��ي��ن��ن��ا أوالدن��ا وإن��م��ا
ال��غ��م��ِض م��ن ع��ي��ن��ي الم��ت��ن��ع��ت ب��ع��ض��ه��م ع��ل��ى ال��رِّي��ح ه��بَّ��ت ل��و

الحرمي: قبيصة قول الرسيع مشطور ومن

ل��ل��ورِد ِل��ق��ح��ًة ح��ل��ب��ُت أأَن س��ع��ٍد آل ب��ن��ت ي��ا ه��اج��َرت��ي
األَل��دِّ! ع��ط��ف��ِه ف��ي ون��ظ��ري ال��م��م��ت��دِّ ع��ن��ان��ه م��ن ج��ه��ل��ت
وَح��ْرِد غ��ض��ٍب م��ن م��م��ل��ؤة ت��ردي ج��اءت ال��خ��ي��ل ج��ي��اد إذا

التمام عند رضبه أنَّ إال مرتني، مستفعلن» مفعوالت «مستفعلن أجزاؤه: و«املنرسح»
تَتَبُّع هذا ويُؤيِّد مطويَّة، إال تجيء ال عروضه وكذا بعٌض: وقال مطويٍّا، إال يجيء ال

القيس: امرئ قول ومنه الصحيح، العرب شعر

ُع��ُص��ًم��ا وال ُح��ْج��ًرا ت��ل��وم��ا ول��م ل��وم��ك��م��ا اس��ت��ت��ب ع��ل��يَّ أنَّ��ى
ج��ش��ًم��ا ب��ن��و وأخ��وال��ن��ا ش��يء ي��ج��م��ع��ن��ا اإلل��ه ي��م��ي��ن ك��الَّ
إرم��ا أو ث��م��ود م��ن ك��أنَّ��ه��ا م��ل��ح��م��ًة ال��ض��ب��اع ي��زور ح��ت��ى

كقوله: البحر، لهذا مقطوًعا ْرضبًا الخليل غري وحكى الصبَّان: قال

ت��غ��ن��ي��ن��ا ب��اب��ه ع��ل��ى ق��ام��ت م��ط��وق��ة م��ن ال��ش��وق ه��يَّ��ج م��ا

منه. وأكثروا املحثون الرضب هذا واستحسن
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عتبة: بنت هند قول املنرسح منهوك ومن

ب��تَّ��اْر ب��ك��لِّ ض��ربً��ا األدب��اْر ُح��م��اة ص��ب��ًرا ال��داْر ع��ب��د ب��ن��ي ص��ب��ًرا

قول ومنه مرتني، فاعالتن» الوتد مفروق لن مستفع «فاعالتن أجزاؤه: و«الخفيف»
الهاليل: منقذ

رح��ي��ل وش��ك وب��ي��ن ح��لٍّ ب��ي��ن م��ن��ه ك��ن��ت إذا ع��ي��ش��ي ع��ي��ش أيُّ
ب��ذُح��ول أه��ل��ه ب��ع��ض ط��ال��ب ك��أنِّ��ي ال��ب��الد م��ن ف��ج ك��ل
ال��ف��ض��ول ِط��الب ع��ن ال��ن��ف��س ��ك ك��فَّ إال وال��ت��ك��رُّم ال��ف��ض��ل أرى م��ا
م��ن��ي��ل م��ن ب��ه ت��ؤت��ى م��نَّ��ا ـ��م��ع ت��س��ـ وإن األي��ادي ح��م��ل وب��الء

أولها: زيد، بن لُعَدي قصيدة ومنه

ب��ص��ي��را ب��ال��ص��ب��اح ال��ل��ي��ل أرق��ب ال��ت��ن��وي��را أراق��ب ل��ي��ل��ي ط��ال
ال��ك��ب��ي��را ي��ج��ن��ي األم��ور وص��غ��ي��ر م��نِّ��ي ت��ري��دي��ن ال��ذي وص��ل ش��طَّ
م��ق��ب��ورا ري��ط��ة ح��ش��و وغ��ًدا ت��م��نِّ��ي ص��ح��ي��ح م��ن ال��ي��وم ت��رى ك��م

ثقيف: فقيد قول الخفيف مجزوِّ ومن

ت��ك��ل��م��وا ك��ي وق��ف��وا اس��ل��م��وا ال��ج��ي��رة أيُّ��ه��ا
ت��ح��م��ح��ُم ريٍّ��ا ـ��ب��ح��ر الـ م��ن م��زن��ة خ��رج��ت
ح��ُم ل��ه��ا أن��ي ع��م وت��ز ك��نَّ��ت��ي م��ا ه��ي

أجزاؤه: و«املقتضب» مرتني. مفاعيلن» التن فاع «مفاعيلن أجزاؤه: و«املضارع»
وذكروا: وجوبًا، مجزوء كالهما قالوا مرتني، مستفعلن» مستفعلن «مفعوالت

األول: شاهد

س��ع��ادي ه��وى دواع��ي س��ع��ادي إل��ى دع��ان��ي
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الثاني: وشاهد

ك��ال��ث��بَ��ج ع��ارض��ان ل��ه��ا َف��َالح أق��بَ��َل��ْت
َوَه��ج ف��ي وال��ف��ؤاد ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت أْدبَ��َرْت
َح��َرج؟ م��ن ع��ش��ق��ت إن وي��ح��ك��م��ا ع��ل��يَّ ه��ل

كليهما من أبيات عىل أعثر فلم ة؛ ُحجَّ يُؤخذ الذي العرب شعر يف كثريًا بحثت وقد
األخفش أنكر الدمامني: «قال نصه: ما الكايف» عىل الدمنهوري «حاشية يف رأيت أن إىل
منهما، يشء منهم يسمع لم أنَّه وزعم العرب، شعر من واملقتضب املضارع يكون أن
منهما يُوجد ال إنه حتى قليالن هما الزَّجاج: وقال الخليل. بنقل محجوج وهو قلُت:
منهما بيت يُنسب وال والبيتان، البيت منهما واحد كل من يُرَوى وإنما لعربي، قصيدة

القبائل.» أشعار يف يُوجد وال العرب من شاعر إىل
يُستعمل لم لكنه فاعالتن»، فاعالتن لن «مستفع الدائرة: يف أجزاؤه و«املجتث»
قول ومنه واملقتضب، كاملضارع الجاهيل العرب شعر يف يُوجد ال أن ويكاد ُرباعيَّا، إال

موالها: مع ت حجَّ «فوز» اسمها جارية يف األحنف بن العباس

وزي��ن��ا أن��ًس��ا ك��ان م��ن ع��ل��ي��ن��ا ردَّ رب ي��ا
َل��َديْ��نَ��ا ي��ك��ون ح��ت��ى ب��ع��ي��ٍش نُ��َس��رُّ ال م��ن
وَح��ي��ن��ا ش��ؤًم��ا ه��واُه ل��ق��ل��ب��ي أت��اح م��ن ي��ا
ع��ي��ن��ا ال��ن��اس أس��خ��ن م��ن ع��ن��ي غ��ب��ت م��ذ زل��ت م��ا
ع��ل��ي��ن��ا ب��الءً إال ع��ن��دي ح��ج��ك ك��ان م��ا

امللك: عبد بن يزيد بن وللوليد

رنَّ��ة ال��رَّص��اف��ة ن��ح��و ب��ل��ي��ٍل س��م��ع��ت إنِّ��ي
ش��أن��ه��نَّ��ه م��ا أن��ظ��ر ذي��ل��ي أس��ح��ب خ��رج��ُت
وال��دُه��نَّ��ه ي��ن��دب��ن ه��ش��ام ب��ن��ات إذا
ب��ه��نَّ��ه ح��لَّ وال��وي��ل وع��وًال وي��ًال ي��ن��دب��ن
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وأنشد: ًسا، ُمَسدَّ املجتث استعمال بعضهم وحكى

يُ��الم��ا ل��ن م��ث��ل��ي إنَّ ت��ل��ح��ن��ي ال ُم��س��ت��ه��ام��ا ي��ل��ح��ى ال��ح��ب ع��ل��ى م��ن ي��ا

«فاعالتن أجزاؤه األول ُمهملة، أبحر ثالثة أيًضا الدائرة هذه من واستخرجوا
املولدين: بعض وقال «املتَِّئد»، ى ويُسمَّ مرَّتني، لن» مستفع فاعالتن

ال��م��س��ت��ك��م��ِل ال��ُم��ن��ي��ر ال��ب��در وال ال م��ش��بِّ��ِه م��ن ال��ب��راي��ا ف��ي ل��س��ل��م��ى م��ا

بعض منه وقال باملنرسد، ى ويُسمَّ الت»، فاع مفاعيلن «مفاعيلن أجزاؤه: والثاني
املولدين:

أج��اب��وا ل��و وق��ٍر م��ن ب��ال��س��م��ِع وم��ا ج��اب��وا ح��ي��ن أق��واًم��ا ن��ادي��ت ل��ق��د

منه وقال باملطرد، ى ويُسمَّ مرتني، مفاعيلن» مفاعيلن التن «فاع أجزاؤه: والثالث
املولدين: بعض

ب��ال��ق��رِب؟ اإلب��ع��اد م��ن م��زي��ل��ي م��ن وال��ُك��رِب األش��ج��ان م��ن ُم��ج��ي��ري َم��ن

منها: ويستخرج أجزائها، التفاق املتفق؛ بدائرة الخامسة ائرة الدَّ ى وتُسمَّ (٥)
برش قصيدة ومنه مرات، ثماني «فعولن» أجزاؤه: فاملتقارب واملتدارك، املتقارب

أولها: التي حازم أبي بن

س��ق��ام��ا م��ن��ه��ا ال��رس��م ل��ك ف��ه��اج ُم��ق��ام��ا ب��ش��رق ل��ل��ي��ل��ى َغ��ش��ي��َت
وش��ام��ا س��ل��م��ى م��ن��ازل ت��خ��ال ع��س��ع��ٍس إل��ى ال��ك��ث��ي��ب ب��س��ق��ط

أولها: الصمة بن لدريد قصيدة ومنه

م��م��تَ��َدْح ف��تً��ى م��ن ب��ه ف��أك��رم ال��م��دان ع��ب��د ب��ن ي��زي��د م��دح��ت
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العبدي: الصلتان قول ومنه
ب��ق��ي م��ا ح��اج��ة ل��ه وت��ب��ق��ى ح��اج��ات��ه ال��م��رء م��ع ت��م��وت

املشطور، منه يُستعمل ولم املجزوَّ منه يَِقلُّ أنَّه غري شعرهم، يف كثري البحر وهذا
العرب ف لترصُّ بالبرتاء واملحذوفة واملقصورة باملحذوفة التامة العروض خلط فيه ويجوز

األبرص: بن لعبيد منه وأنشدوا فيه.
ج��ع��دة أب��ا يُ��َك��ن��ى ال��ذِّي��ب ك��م��ا ال��ط��ال تُ��َك��ن��ى ال��خ��م��ر ه��ي

بقوله: الخليل وأصلحه
ج��ع��دة أب��ا يُ��ك��ن��ى ال��ذي��ب ك��م��ا ب��ال��ط��ال ي��ك��ن��ون��ه��ا ال��خ��م��ُر ه��ي

العرب أشعار يف له شواهد عىل أعثر ولم مرات، ستَّ «فاعلن» أجزاؤه: و«املتدارك»
دخله إذا خصوًصا النفوس، يف ُمؤثر األسماع ويف محبوب وزنه ذلك ومع الجاهلية،

نحو: الخبن،
رج��ل رج��ل ف��ت��ل��ق��ف��ه��ا ب��ص��وال��ج��ة ط��رح��ت ك��رة

نحو: القطع أو
األده��م ذاك ب��رذون��ي أو دره��م إال م��ال ل��ي م��ا

قوله: يف اجتمعا وقد
ف��ع��ِج ال��م��َح��ي��ا ذاك وع��ل��ى واب��ت��ه��ج ح��م��اة ن��ح��و ق��م

كثري «وحكم الصبَّان: وقال ذلك، وغري واملتسق الناقوس برضب البحر هذا وا سمُّ وقد
وهذا ا.ه. مخبونًا.» استعماله املطرد وأنَّ مجزوٍّا، ووروده سامًلا البحر هذا ورود بشذوذ
ومنه: قديم، أنَّه رشيق ابن وزعم سبق، كما األخفش زاده بل الخليل، يذكره لم البحر

ج��ئ��ت��م إذ ال��ض��ي��م ت��دف��ع��وا ل��م ث��م ت��ج��م��ع��ت��م ق��د ع��ام��ر ب��ن��ي ي��ا
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فقال: الخليل، بحور أسماء بعضهم نظم وقد

أرم��ال األراج��ي��ز أه��زاج ف��ك��ام��ل ف��واِف��ُر ف��ال��ب��س��ي��ُط م��دي��ٌد ط��وي��ٌل
ل��ت��ف��ض��ال ق��رب ُم��ج��ت��ث ف��م��ق��ت��ض��ب م��ض��ارع ف��ال��خ��ف��ي��ُف س��راٌح س��ري��ٌع

فقال: ، الِحيلِّ الصفي منهم الشعراء، من كثري البحور أوزان ونظم
الطويل:

م��ف��اع��ُل ف��ع��ول��ن م��ف��اع��ي��ل��ن ف��ع��ول��ن ف��ض��ائ��ُل ال��ب��ح��ور دون ل��ه ط��وي��ٌل

املديد:

ف��اع��الُت ف��اع��ل��ن ف��اع��الت��ن ص��ف��ات ع��ن��دي ال��ش��ع��ر ل��م��دي��د

البسيط:

ف��ع��ل م��س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن األم��ل ي��ب��س��ط ل��دي��ه ال��ب��س��ي��ط إنَّ

الوافر:

ف��ع��ول م��ف��اع��ل��ت��ن م��ف��اع��ل��ت��ن ج��م��ي��ل واف��ره��ا ال��ش��ع��ر ب��ح��ور

الكامل:

م��ت��ف��اع��ُل م��ت��ف��اع��ل��ن م��ت��ف��اع��ل��ن ال��ك��ام��ل ال��ب��ح��ور م��ن ال��ج��م��ال ك��م��ل

الهزج:

م��ف��اع��ي��ل م��ف��اع��ي��ل��ن ت��س��ه��ي��ل األه��زاج ع��ل��ى

الرمل:

ف��اع��الت ف��اع��الت��ن ف��اع��الت��ن ال��ث��ق��ات ي��روي��ه األب��ح��ر رم��ل
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الرسيع:

ف��اع��ل م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن س��اح��ل م��ال��ه س��ري��ع ب��ح��ر

الرجز:

م��س��ت��ف��ع��ل م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن ي��س��ه��ل ب��ح��ر األرج��از أب��ح��ر ف��ي

املنرسح:

م��ف��ت��ع��ل ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن ال��م��ث��ل ي��ض��رب ف��ي��ه م��ن��س��رح

الخفيف:

ف��اع��الت م��س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��الت��ن ال��ح��رك��ات ب��ه ��ْت خ��فَّ خ��ف��ي��ًف��ا ي��ا

املضارع:

ف��اع��الت م��ف��اع��ي��ل��ن ال��م��ض��ارع��ات ب��ع��د

املقتضب:

م��ف��ت��ع��ُل ف��اع��الت س��أل��وا ك��م��ا اق��ت��ض��ب

املجتث:

ف��اع��الت م��س��ت��ف��ع��ل��ن ال��ح��اج��ات اج��ت��ث

املتقارب:

ف��ع��ول ف��ع��ول��ن ف��ع��ول��ن ف��ع��ول��ن ال��خ��ل��ي��ل ق��ال ال��م��ت��ق��ارب ع��ن

املحدث:

ف��ع��ل ف��ع��ل��ن ف��ع��ل��ن ف��ع��ل��ن ت��ن��ت��ق��ل ال��م��ح��دث ح��رك��ات
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آية: ذلك فمن اتِّفاًقا، الشعرية األوزان عىل نبوية وأحاديث قرآنية آيات جاءت وقد
سبيل ويف دميِْت، أصبع إالَّ أنِت «إِْن وحديث: تُِحبُّوَن﴾. ا ِممَّ تُنِْفُقوا َحتَّى اْلِربَّ تَنَالُوا ﴿َلْن

املقطوع. الرجز من والحديث الرمل، مجزوِّ من فاآلية لقيِْت»؛ ما هللا
ومقتبًسا وأجزاءه، البحر اسم فيهما مبيِّنًا بحر لكلِّ بيتني شهاب يخ الشَّ نََظَم وقد

وزنه. عىل جاءت الكريم القرآن من آية
الطويل: يف فقال

ت��ن��ف��ر وال ف��أن��س ال��ظ��ب��ي ذا ي��ا وآم��ن��ت ال��ه��وى ك��ف��ران��ه ف��ي��ك ع��ذول��ي أط��ال
ف��ل��ي��ك��ف��ر ش��اء وم��ن ف��ل��ي��ؤم��ن ش��اء ف��م��ن م��ف��اع��ي��ل��ن ف��ع��ول��ن م��ف��اع��ي��ل��ن ف��ع��ول��ن

املديد: يف وقال

ل��ل��س��ق��ي��م ال��ش��ف��ا آي��ات ف��ي��ه ك��ت��اب م��ن ه��ل ال��ه��ج��ر م��دي��د ي��ا
ال��ح��ك��ي��م ال��ك��ت��اب آي��ات ت��ل��ك ف��اع��الت��ن ف��اع��ل��ن ف��اع��الت��ن

البسيط: يف وقال

أم��اك��ن��ه��م ت��خ��ل��و ع��س��ى ع��ل��ي��ك الم��وا ف��ئ��ٍة ع��ل��ى أدع��و ي��دي ب��س��ط��ُت إنِّ��ي
م��س��اك��ن��ه��م إال تُ��َرى ال ف��أص��ب��ح��وا ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن

الوافر: يف وقال

راك��زون��ا األزق��ة ف��ي ُوش��اة ��َرتْ��ُه َوفَّ ب��األح��بَّ��ة غ��رام��ي
ي��ت��غ��ام��زون��ا ب��ه��م م��رُّوا إذا ف��ع��ول��ن م��ف��اع��ل��ت��ن م��ف��اع��ل��ت��ن

الكامل: يف وقال

ن��م��ا ق��د ب��ك وح��ظ��ه��م ب��اي��ع��وِك ق��د ال��ه��وى وأول��و رش��ا ي��ا ص��ف��ات��ِك ك��ُم��َل��ت
إن��م��ا ي��ب��اي��ع��ون��ك ال��ذي��ن إن م��ت��ف��اع��ل��ن م��ت��ف��اع��ل��ن م��ت��ف��اع��ل��ن
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الهزج: يف وقال
ت��اه��وا ع��ش��ق��ه��م ف��ي ف��ُه��م ��اٍق ب��ع��شَّ ت��ه��زج ل��ئ��ن
ال��ل��ُه ح��س��ب��ن��ا وق��ال��وا م��ف��اع��ي��ل��ن م��ف��اع��ي��ل��ن

الرجز: يف وقال
ال��م��ب��ت��غ��ى ك��ان ف��ي��ه وع��ش��ق��ي أه��وى ال��ذي م��وس��ى ف��ي ب��ال��ل��وم راج��ًزا ي��ا
ط��غ��ى إن��ه ف��رع��ون إل��ى اذه��ب م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن

الرمل: يف وقال
أُن��ِس��ِه ب��داع��ي ف��اس��ت��م��ي��ل��وه ن��اف��ٍر ظ��ب��ٍي ن��ح��و رم��ل��ت��م إن
ن��ف��ِس��ِه ع��ن راوْدتُ��ُه ول��ق��د ف��اع��ل��ن ف��اع��الت��ن ف��اع��الت��ن

الرسيع: يف وقال
ص��بَّ��ك��م ارح��م��وا غ��ي��د أي��ا وق��ل ال��ح��م��ى وادي غ��زالن إل��ى س��ارع
رب��ك��م ات��ق��وا ال��ن��اس أيُّ��ه��ا ي��ا ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن

املنرسح: يف وقال
ب��ف��ي خ��ذه وق��ال ب��ك��أس ح��يَّ��ا رش��ا خ��دي��د ف��ي ال��ع��ي��ن ت��ن��س��رح
ف��ي ال��س��ك��ي��ن��ة أن��زل ال��ذي ه��و م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��ف��ع��والت م��س��ت��ف��ع��ل��ن

الخفيف: يف وقال
ت��ت��رنَّ��م ع��وازٌل ��َل��تْ��ُه ثَ��قَّ ول��ك��ن ع��ل��ي��ن��ا ال��ه��وى ح��م��ل خ��فَّ
ج��ه��ن��م ع��ذاب ع��نَّ��ا اص��رف رب��ن��ا ف��اع��الت��ن ل��ن م��س��ت��ف��ع ف��اع��الت��ن

املضارع: يف وقال
م��ن��ي��ر وج��ه��ه ف��تً��ى ت��ض��ارع��ون ك��م إل��ى
ن��ذي��ر ي��أت��ك��م أل��م الت��ن ف��اع م��ف��اع��ي��ل��ن
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املقتضب: يف وقال
ح��ل��ول��ه��م س��ن��اك م��ن ه��ًوى وش��اة اق��ت��ض��ب
ل��ه��م أض��اء ك��ل��م��ا م��ف��ت��ع��ل��ن م��ف��ع��والت

امُلجتَث: يف وقال
ال��نَّ��ظ��ي��م ال��ُج��م��ان ف��ي��ه ث��غ��ًرا ع��اب م��ن اج��ت��ث
ال��ع��ظ��ي��م ال��ع��ل��يُّ وه��و ف��اع��الت��ن ل��ن م��س��ت��ف��ع

املتقارب: يف وقال
ال��س��م��اء بُ��ع��َد وش��ات��ك وب��اع��د راح ك��أس اس��ق��ن��ي وه��ات ت��ق��ارب
ب��م��اء يُ��غ��اث��وا ي��س��ت��غ��ي��ث��وا وإن ف��ع��ول��ن ف��ع��ول��ن ف��ع��ول��ن ف��ع��ول��ن

املتدارك: يف وقال
ال��ج��وه��ر ن��ظ��م م��ب��س��ِم��ِه ف��ي ث��غ��ر ب��ل��م��ى ق��ل��ب��ي دارك
ال��ك��وث��ر أع��ط��ي��ن��اك إنَّ��ا ف��ع��ل��ن ف��ع��ل��ن ف��ع��ل��ن ف��ع��ل��ن

املخلع: يف وقال
ال��ح��رارة ُم��ه��ج��ت��ي ب��ه��ا ت��ص��ل��ى ع��ش��ٍق ب��ن��اِر ق��ل��ب��ي خ��ل��ع��ت
وال��ح��ج��ارة ال��ن��اس وق��وده��ا ف��ع��ول��ن ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن

الدوبيت: يف وقال
اإلم��ك��اُن ب��ك��س��ب��ه ��ُص��ه��م خ��صَّ م��ا م��ي��زاُن ف��ارٍس ل��ن��ظ��م دوب��ي��ُت
ك��ان��وا م��ا ق��ل��وب��ه��م ع��ل��ى ران ب��ل ف��ع��ل��ن ف��ع��ول��ن م��ت��ف��اع��ل��ن ف��ع��ل��ن

املواليا: يف وقال
ب��ال��اله ت��زل ال وإال ش��ا إذا ي��ه��دي��ك ب��ال��ل��ه واع��ت��ص��م األك��اب��ر ب��ال��م��وال��ي لُ��ذْ
ال��ل��ه ي��ش��اء أن إال ت��ش��اءون وم��ا ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن
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لطائف

العرويض فإنَّ ُمتََكلًَّفا؛ ويجيء شاق به الشعر ألن العروض؛ إىل حاجة ال قيل األوىل:
عىل واألسباب األوتاد من فيها ما ويُقابل أجزائه يف ينظر البيت وزن له ليتأتَّى

قصيدة. بالسليقة الشاعر ينظم بيتًا ينظم أن وإىل التفاعيل،
فراس: أبو قال

ن��ه��وض��ي ن��ح��وه��ا رأوا ��ا ل��مَّ ل��ل��م��ع��ال��ي ال��ن��اس ت��ن��اه��ض
ل��ل��ع��روض��ي ال��ن��ظ��م ت��ك��لُّ��ف ا ك��دٍّ ال��م��ك��رم��ات ت��ك��لَّ��ف��وا

اج: حجَّ ابن وقال
ف��ض��ول ك��ل��ه��ا م��س��ائ��ٌل ف��ع��ول ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن
ال��خ��ل��ي��ل يُ��خ��ل��ق أن ق��ب��ل ص��ح��ي��ًح��ا ال��ورى ش��ع��ر ك��ان ق��د

السبكي: الدين بهاء وقال
ك��رب ف��ي ال��ق��ل��ب ت��وق��ع ع��روض ل��ع��ل��م ت��م��ل ف��ال س��ل��ي��م ف��ك��ر ذا ك��ن��ت إذا
ل��ل��ض��رِب وان��س��اق ل��ل��ت��ق��ط��ي��ع ت��ع��رَّض ف��إن��م��ا ال��ع��روض ع��ان��ى ام��رئ ف��ك��ل

فقال: جبل، يف الصائغ ابن أَْلَغَز الثانية:
ي��ض��ط��رُب ب��ال��ف��ك��ر ب��ح��ره��ا ف��ط��ن ل��ه ع��روض��يٍّ��ا ي��ا
س��ب��ُب ص��ح��ف��ت��ه إذا وه��و وت��د وض��ع��ه اس��م أي��م��ا
ع��ج��ُب ت��ح��ري��ك��ه س��اك��ن ف��اص��ل��ة ال��وزن ف��ي وي��رى

جبل، صحفته إذا وهو أَْوتَاًدا﴾، ﴿اْلِجبَاَل َوَجَعْلنَا تعاىل: قال الجبل، بالوتد: أراد
ساكن. بعدها ُمتحركة أحرف ثالثة جبًال ألن صغرى؛ فاصلة ووزنه: لغًة، السبب وهو

فقال: اقية، السَّ يف بعضهم وأَْلَغَز
ام��ت��زج ب��ه ال��ع��روض ع��ل��م ال��ذي ال��ح��ب��ر أيُّ��ه��ا ي��ا
وه��زج ب��س��ي��ٍط ف��ي��ه��ا دائ��رة ل��ن��ا أِب��ن
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ألنَّ والهزج؛ البسيط يجمع ما العروض دوائر يف ليس ألنه مشكل؛ هذا وظاهر
املاء، يريد وهو بالبسيط وأَْوَهَم املجتلب دائرة من والهزج املختلف، دائرة من البسيط
الصفدي. من ا.ه. دورانها. حال الساقية من املسموع الصوت يريد وهو بالهزج وأوهم
املخمس الشعر: من نوعان للعرب وغريه: الخليل قال األرجية»: «النفحات يف قال الثالثة:
ثم واحدة، قافية عىل أقسام بخمسة يُؤتى أن «املخمس» رشيق: ابن قال واملسمط.
أقل عىل يُستعمل وقد أصله، هذه القصيدة، تمام إىل أخرى قافية عىل أخرى بخمسة

اج: الزجَّ أنشد أكثر. أو خمسة من
أح��وى ال��ودق ه��زي��م ب��ح��ْزوى ط��ل��ًال س��ق��ى
أق��وى ث��م زم��انً��ا أروى ف��ي��ه ع��ه��دن��ا
ص��دود ف��ي��ه��ا وال ك��ن��وٌد ال وأروى
ب��رود وم��ب��ت��س��م ص��ي��ود ط��ْرف ل��ه��ا
ال��دي��ار ون��أت ب��ه��ا ال��م��زار ش��ط ل��ئ��ن
ق��رار ل��ه ول��ي��س م��س��ت��ط��ار ف��ق��ل��ب��ي

املقبوض امُلضارع من أو املقطوع، الوافر مربع من يكون أن يُحتمل الوزن وهذا
غري واحدة قافية عىل أقسام بأربعة ثُمَّ مرصع، ببيٍت يُؤتى أنه و«املسمط» املكفوف.
نحو: األول؛ البيت مع والقافية الوزن يف ُمتحد واحٍد بشطٍر يُؤتى ثُمَّ األول، البيت قافية

ال��خ��ال��ي ال��زم��ن ف��ي ال��ده��ر ط��ول ع��ف��اه��نَّ أط��الل م��ع��ال��م ه��ن��د م��ن ��م��ُت ت��وسَّ
وع��وازف ص��ًدى ب��م��غ��ن��اه��ا ي��ص��ي��ح وم��ط��اي��ف خ��ل��ت ه��ن��د م��ن م��راب��ُع
رادف آخ��ر ث��م م��س��فٍّ وك��ل ال��ع��واص��ف ال��ري��اح ه��وج وغ��يَّ��ره��ا

ه��طَّ��ال ال��س��م��اك��ي��ن ن��وء م��ن ب��أس��م��ح

أشطر بثالثة باإلتيان التسميط كان وربما غلًطا، املخمس اسم عليه جرى وهذا
ورابعة التقفية، يف ُمتَّحدة أخرى بثالثة ثمَّ أُخرى، قافية عىل ورابعة التقفية يف ُمتحدة

كقوله: وهكذا، القافية يف السابقة الرابعة مع متحدة
ح��زن��ا ُم��ك��اب��ًدا ف��ِب��تُّ ش��ج��ن��ا ل��ي ه��اج خ��ي��ال
وال��ط��رب ال��ل��ه��و ب��ذك��ر م��رت��ه��ن��ا ال��ق��ل��ب ع��م��ي��د
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ع��س��ُل رض��اب��ه��ا ك��أنَّ ع��ط��ُل ظ��ب��ي��ة َس��بَ��تْ��ِن��ي
ال��ح��ق��ب روادف ك��م��ي��ل ك��ف��ل ب��خ��ص��ره��ا ي��ن��وء

ف. بترصُّ ا.ه.

التقفية، يف ُمتِّحدة أشطر بأربعة يُؤتى أن بمرص اآلن املستعمل التخميس وأقول:
املَؤدب رايض إبراهيم الشيخ كقول الترصيع، أريد إذا إال القافية، يف لها ُمخالفة وخامسة

البيت: هذا تخميس يف

م��خ��ت��ل��ف��ات» ��ب��اك ال��شِّ أنَّ غ��ي��ر ص��ي��ًدا ي��ط��ل��ب ال��وج��ود ف��ي م��ن «ك��ل
وط��ردا ع��ك��ًس��ا األم��ر ف��ي ��ر وت��ب��صَّ وبُ��ع��دا ق��ربً��ا س��واك م��ن اح��ت��رس
ص��ي��دا ي��ط��ل��ب ال��وج��ود ف��ي م��ن ك��ل ق��ْص��دا ت��ع��ل��م ل��س��ت ل��ل��ن��اس أن��ت

م��خ��ت��ل��ف��ات ال��ش��ب��اك أن غ��ي��ر

السابق: البيت يف كقوله بيتني، بيتًا تجعل أن والتشطري:

ال��غ��اي��ات ل��ق��ن��ص��ه ت��ت��ج��اَرى ص��ي��دا ي��ط��ل��ب ال��وج��ود ف��ي م��ن ك��ل
م��خ��ت��ل��ف��ات ال��ش��ب��اك أن غ��ي��ر الح��ت��رس��ن��ا ب��س��رِّه��ا ع��ل��م��ن��ا ل��و

شبه غريه، وذكره الخليل يذكره لم «القادويس» يسمى ثالث نوع الشعر ومن
نحو: أخرى؛ جهة يف وانخفاضها جهة يف قوافيه بعض الرتفاع الساقية بقواديس

م��ن��ازِل م��ن ب��ال��ح��س��ن األب��ك��ار ل��ل��دم��ى ك��م
م��ن��ازُل ت��ذك��اره��ا م��ن ل��ل��وج��د ب��م��ه��ج��ت��ي
ال��ه��واط��ِل س��واك��ب غ��يَّ��ره��ا م��ن��ازل
ه��واط��ُل ف��أدم��ع��ه س��اك��ن��ه��ا ن��اء ل��م��ا

القافية (2)

بينهما وما البيت آخر يف اللذين الساكنني مجموع عىل وتُطلق األبيات، أواخر أحوال علم
إنها الكوفيون وقال الخليل. قال كذا األول، الساكن قبل الذي واملتحرك املتحركات من
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فإنَّ هذا؛ يُخالف ما ليدن يف مطبوعة كيسان البن رسالة يف ورأيت ة. خاصَّ الروي حرف
حتى بيت كل آخر يف الشاعر يلزمه الذي الحرف القافية الخليل: «قال نصه: ما فيها
وهذا والروي.» الرضب القافية: فيها التي الكلمة يُسمي الخليل وكان شعره، من يفرغ
حرف آخر من القافية الخليل: وقال وهو: العرب، لسان يف جاء ولِما للمشهور، ُمخالف
قول من قوله عىل القافية كأن الساكن قبل التي الحركة مع يليه ساكن أول إىل البيت

البيت. آخر إىل القاف فتحة من فمقامها، محلها الديار َعَفت لبيد:
رويٍّا. املسمى وهو عليه، القصيدة تُبنى الذي الحرف القافية قطرب: وقال

بنحو هذا الذ وقد البيت. آخر يف إعادته لزمت يشء كل القافية كيسان: ابن وقال
فيه. خلل لوال الخليل قول

األخري. املرصاع هي آخرون: وقال البيت. يف كلمة آخر إنها األخفش وقال
تبقى حتى البيت قالوا إذا رأيناهم ألنا األخفش قول والقول التربيزي: الخطيب قال

القافية. بقيت قالوا: كلمة منه
تجمع كنت وإنما أبيات، أنصاف له تجمع لم قواٍف اجمع لك قال شاعًرا أنَّ ولو

ا.ه. القصيدة. روي تجعله أن تُريد الذي الحرف أواخرها كلمات له
القصيدة. وعىل البيت عىل القافية يُطلقون والعرب

ان: حسَّ قال
ال��دم��اء ت��خ��ت��ل��ط ح��ي��ن ون��ض��رب ه��ج��ان��ا م��ن ب��ال��ق��واف��ي ف��ن��ح��ك��م

آخر: وقال
ه��ج��ان��ي ق��اف��ي��ة ق��ال ��ا ف��ل��مَّ ال��ق��واف��ي ن��ظ��م ع��لَّ��م��ت��ه وك��م

الخنساء: وقالت
ق��ال��ه��ا م��ن وي��ه��ل��ك ت��ب��ق��ى ن ��ن��ا ال��سِّ ح��د م��ث��ل وق��اف��ي��ة

الحارثي: الشميذر وقال
ال��ق��واف��ي��ا ال��غ��م��ي��ر ب��ص��ح��راء دف��ن��ت��م ب��ع��دم��ا ال��ش��ع��ر ت��ذك��روا ال ��ن��ا ع��مِّ ب��ن��ي

القصائد. صاحب شاعركم الغمري بصحراء دفنتم أي:
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أحد يقل لم وأنه الطوال، القصائد تقفية أجاد من أوَّل ربيعة بن مهلهل إنَّ ويُقال
الشعر. من بيتًا ثالثون كلمة له يُروى من أوَّل وأنه واحد، رويٍّ من أبيات عرشة قبله

الفرزدق: قال
ل األوَّ ذاك ال��ش��ع��راء وم��ه��ل��ه��ل

العروض، علم من أنه فالظاهر القافية علم ا وأمَّ القوايف. وضع إليه نسبوا ولهذا
وحركاتها حروفها وأسماء االصطالحية القافية تعاريف فإن الخليل؛ وضع من فيكون
وضع الجاهلية زمن عن يُْؤثَر ولم تبعه، ومن الخليل إىل كلها منسوبة وأنواعها وعيوبها
الذبياني النَّابغة عىل خفي ملا املهلهل وضع من نفسه العلم كان ولو فن، تدوين وال علم

أولها: التي قصيدته يف اإلقواء عيب املحكم العرب شاعر

م��زوَِّد؟ وغ��ي��ر زاٍد ذا ع��ج��الن ُم��غ��ت��دي أو رائ��ٌح م��يَّ��ة آل أِم��ن

قال: حيث املكسور رويها مجرى فيها خالف فإنَّه

األس��وُد ال��غ��داف خ��بَّ��رن��ا وب��ذاك غ��ًدا رح��ل��ت��ن��ا أنَّ ال��ب��وارح زع��م

فتغنَّت جارية لسان عىل فألقوه أنكروا ما يعرف لم ذلك يثرب أهل عليه أنكر وملا
أبرصكم ما النابغة: فقال «األسوُد»، قوله يف صوتها ومدَّت «مزوِد» يف صوتها فمدَّت فيه

فقال: عنه ورجع الكالم، بمجاري يثرب أهل يا

األس��وِد ال��غ��راب ت��ن��ع��اب وب��ذاك

فقال: القصيدة، هذه من آخر موضع يف النابغة أقوى وقد

ب��ال��ي��ِد واتَّ��َق��ت��ن��ا ف��ت��ن��اوَل��تْ��ُه إس��ق��اط��ه تُ��رد ول��م ال��ن��ص��ي��ف س��ق��ط
ي��ع��ق��ُد ال��ل��ط��اف��ة م��ن ي��ك��اد ع��ن��م ب��ن��ان��ه ك��أن َرخ��ص ب��م��خ��ض��ب

القوايف أُفردت وإنما الخزرجية. شارح مرزوق ابن قول إليه ذهبنا ما ويَُؤيِّد
بالتآليف الفرائض أفردت كما مباحثها، لكثرة العروض علم من كانت وإن بالتأليف

النحو. علم من كان وإن بالتأليف الترصيف وكإفراد الفقه، علم من كانت وإن
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عليه َوَجَب شعره مطلع يف للشاعر جاءت إذا وحركات حروف البيت ولقافية
فقال: بعضهم نظمها ستة فالحروف بقيته؛ يف التزامها

دخ��ي��ل ث��م ال��ت��أس��ي��س ق��ب��ل��ه وم��ن وردف��ه وال��خ��روج ووص��ل روي

فقال: آخر نظمها أيًضا ست والحركات

يُ��الذُ ب��ه��نَّ ن��س��ق ع��ل��ى س��ت ح��رك��ات��ه��ا ع��ن��دن��ا ال��ق��واف��ي إنَّ
ون��ف��اذ ب��ع��ده وم��ج��رى ج��ي��ه ت��و ثُ��مَّ وح��ذو وإش��ب��اع رسٌّ

اكن: فالسَّ ومتحرًكا. ساكنًا ويكون الشعر، إليه ينسب الذي الحرف : فالرويُّ (١)
أولها: التي العبد بن طَرفة قصيدة يف أخريًا امللتزمة كامليم مقيًَّدا ويسمى

ال��ل��م��م ت��ح��الق ي��وم ب��ق��وان��ا ي��ع��رف��ن��ا ال��ذي ع��نَّ��ا س��ائ��ل��وا
ال��ن��ع��م أع��راج ال��خ��ي��ل وت��ل��ف أَْس��ُوِق��ه��ا ع��ن ال��ب��ي��ض ت��ب��دي ي��وم

طرفة». «ميمية لها: يقال ولذا
أولها: التي ِحلِّزة بن الحارث معلقة يف كالهمزة ُمطلًقا ى ويُسمَّ واملتحرك:

(و) ال��ث��واءُ م��ن��ه يُ��َم��لُّ ث��اٍو ُربَّ أس��م��اءُ ب��ب��ي��ن��ه��ا آذن��ت��ن��ا
ال��خ��ل��ص��اءُ دي��اره��ا ف��أدن��ى ء ��ا ش��مَّ ب��ب��رق��ة ل��ن��ا ع��ه��ٍد ب��ع��د

أولها: التي كلثوم بن عمرو معلقة يف وكالنون الحارث»، «همزية لها ويقال

األن��دري��ن��ا خ��م��ور ت��ب��ق��ي وال ف��اص��ب��ح��ي��ن��ا ب��ص��ح��ن��ِك ُه��بِّ��ي أال
س��خ��ي��ن��ا خ��ال��ط��ه��ا ال��م��اء م��ا إذا ف��ي��ه��ا ال��ُح��صَّ ك��أن م��ش��ع��ش��ة

أولها: التي النابغة قصيدة يف وكالباء النونيَّة، املعلَّقة لها ويُقال

ال��ك��واك��ِب ب��ط��يء أق��اس��ي��ه ول��ي��ل ن��اص��ب أُم��ي��م��ة ي��ا ل��ه��مٍّ ك��ل��ي��ن��ي
ب��آي��ِب ال��ن��ج��وم ي��رع��ى ال��ذي ول��ي��س ب��م��ن��ق��ِض ل��ي��س ق��ل��ُت ح��ت��ى ت��ط��اول
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أولها: التي األبرص بن عبيد قصيدة يف وكامليم بالبائية، ى وتُسمَّ

م��ع��ل��وم��ة غ��ي��َر ب��الًدا ��م��ات ُم��يَ��مِّ م��زم��وم��ة ال��ص��ب��ح ُق��ب��ي��ل ِج��م��اٌل ل��م��ن
م��ق��روم��ة ال��ع��ق��ل ب��ع��ت��ي��ق وَك��ل��ًال م��ظ��اه��رة وأن��م��اًط��ا رق��ًم��ا ع��اَل��يْ��َن

أولها: التي النشناش أبي قصيدة يف والباء

أق��ارب��ْه ع��ل��ي��ه ت��ع��ط��ف ول��م س��واًم��ا يُ��رْح ول��م س��واًم��ا يُ��س��َرح ل��م ال��م��رء إذا

أولها: زيابة البن قطعة يف والالم

(و) أخ��وال��ه ي��وع��د س��ن��ة ف��ي رأس��ُه غ��ارًزا ع��م��ًرا ن��ب��ئ��ُت
ق��ال��ه إذا ال��ش��يء ي��ف��ع��ل أن م��أم��ون��ة غ��ي��ر م��ن��ه وت��ل��ك

اِرِمي: الدَّ مسكني قول يف والعني

ج��م��اع��ه��ا أن��ي غ��ي��ر ب��ع��ض س��ر ع��ل��ى ب��ع��ض��ه��م م��ط��ل��َع ل��س��ُت ص��دق وف��ت��ي��ان
اطِّ��الع��ه��ا ي��رام ال ن��ج��وى وم��وض��ع ف��ارغ ال��ق��ل��ب م��ن ش��ع��ب ام��رئ ل��ك��ل
ان��ص��داع��ه��ا ال��رج��ال أع��ي��ا ص��خ��رٍة إل��ى وس��ره��م ال��ب��الد ف��ي ش��تَّ��ى ي��ظ��لُّ��ون

مشجعة: بن للهذيل قطعة يف والهمزة

(ي) وورائ��ه خ��ل��ف��ه م��ن ل��م��ق��اذف2 غ��ائ��بً��ا ��ي ع��مِّ اب��ن ك��ان وإن إنِّ��ي
وس��م��ائ��ِه أرض��ِه ف��ي م��ت��زح��زًح��ا ام��رأ ك��ان وإن ن��ص��ري وم��ف��ي��ده

إكفاء، العيب هذا وسموا واحٍد، شعر يف الروي حرف يغريِّ أن اعر الشَّ عىل ويعاب
رؤبة: كقول

ال��س��خِّ ك��ري��م ال��ب��ي��ت ��م ُم��يَ��مَّ ال��ش��حِّ ب��ن��ج��م ي��ول��د ل��و أزه��ُر

خلف. معه ذكر ألنه ام قدَّ بمعنى فوراء خلفه، ومن قدامه من عنه أذُبُّ إني يقول: الرامي، املقاذف: 2
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ويف توجيًها، املقيد الروي قبل ما وحركة مجرى، ى تُسمَّ املطلق الروي وحركة
السناد، عيب التوجيه اختالف ويف النابغة، شعر يف تقدَّم كما اإلقواء عيب املجرى اختالف

القيس: امرئ كقول
أِف��ْر أنِّ��ي ال��ق��وُم ي��دَِّع��ي ال ي ال��ع��ام��ر اب��ن��ة وأب��ي��ِك ف��ال
ُص��بُ��ْر ج��م��ي��ًع��ا ح��ول��ي وِك��ن��دُة وأش��ي��اع��ه��ا ُم��رٍّ ب��ن ت��م��ي��م
َق��ْر وال��ي��وم األرض ت��ح��رََّق��ت واس��ت��ألم��وا ال��خ��ي��ل رك��ب��وا إذا

«الثواء»، يف الهمزة بعد املتولدة كالواو املطلق، الروي تيل هاء أو لني والوصل: (٢)
امليم بعد التأنيث وهاء «الكواكب»، يف الباء بعد والياء «األندرينا»، يف النون بعد واأللف
فليست «ورائه»، ويف «جماعها» ويف «أخواله» ويف «أقاربه» يف الضمري وهاء «معلومة»، يف

أولها: التي الحطيئة قصيدة مثل يف وصًال الهاء
ك��راه��ا ��ت ق��ضَّ وم��ا تُ��ع��ات��ب��ن��ي ه��دءٍ ب��ع��د أم��ام��ُة ه��بَّ��ت أال
ث��ن��اه��ا ُم��ب��دي��ة ال��ن��ف��س ف��إنَّ ع��ت��اب��ي ذري أَُم��اُم ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت

هذا إىل وأشار املقيد، الروي يف يتأتَّى ال والوصل الوصل، واأللف الروي هي بل
فقال: الورَّاق،

ذُلُّ ال��ح��ب ف��ي واإلس��ار ب��ه ال��ح��ب ف��ي ت��ق��ي��دت ف��ق��د ص��ل��ن��ي ق��ل��ت:
َوص��ل ل��ل��م��ق��ي��د م��ا ت��غ��ال��ط ال ال��ق��واف��ي ع��ل��م ي��ج��ي��د م��ن ي��ا ق��ال:

اختالفها. شعر يف يسمع ولم نفاذ، أو نفاد الوصل هاء وحركة
كرسة وإن فألف، فتحة وإن فواو، ضمة إن الوصل؛ هاء ييل مد حرف والخروج: (٣)

و«ورائِه». و«جماعها» «أخوالُه» يف الهاء بعد املتولدة والياء واأللف كالواو فياء،
النون قبل والياء «الثواء»، يف الهمزة قبل كاأللف الروي قبل لني حرف والردف: (٤)
الشعر يف انفردت باأللف كان إذا والردف «معلومة». يف امليم قبل والواو «األندرينا»، يف

أولها: التي خازم أبي بن برش كقصيدة
ش��ف��اءُ ب��ان��ت إذ ل��ل��ق��ل��ب ف��م��ا ع��ن��اءُ س��ل��م��ى م��ن ال��ق��ل��َب تَ��َع��نَّ��ى
ع��زاءُ ظ��ع��نُ��وا إذ ل��ل��ق��ل��ب ف��م��ا ب��ارت��ح��اٍل س��ل��م��ى آل وآذن
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بدل بن املعلوط كقول واحد، شعٍر يف يجتمعا أن جاز الياء أو بالواو كان وإذا
السعدي:

ع��ي��ونً��ا ف��راق��ه��ن ع��ن��د أب��ك��ي��ن ُس��وي��ق��ٍة ج��وِّ ي��وم ال��ظَّ��ع��ائ��ن إنَّ
ول��ق��ي��ن��ا؟! ال��ه��وى م��ن ل��ق��ي��ت م��اذا ل��ي: وق��ل��ن ع��ب��رات��ه��نَّ م��ن غ��يَّ��ض��ن
وح��ي��ي��ن��ا ال��ه��وى م��ات ل��ق��د ي��وًم��ا ب��داره ال��غ��ي��ور يُ��س��اع��ف��ن��ا ل��و ب��ل

عبيد: كقول السناد، عيب اختالفها ويف حذو، الردف قبل ما وحركة

ك��ال��لُّ��ج��ي��ِن م��ن��ي ال��رأس وأض��ح��ى ش��ب��اب��ي أس��ًف��ا ف��اتَ��ن��ي ي��ُك ف��إن
ال��َق��ِري��ِن م��ن��ق��ط��ع ال��ي��وم ف��أض��ح��ى زم��انً��ا ح��ال��ف��ن��ي ال��ل��ه��ُو وك��ان
ع��ي��ن ع��ي��ون ع��ي��ون��ه��ن ك��أن ع��ذارى ع��ل��ى ال��خ��ب��اء أَِل��ج ف��ق��د

ان: حسَّ كقول السناد، عيب اآلخر البعض دون الشعر بعض إرداف ويف

ت��وِص��ِه وال ح��ك��ي��ًم��ا ف��أرس��ل م��رس��ًال ح��اج��ة ف��ي ك��ن��ت إذا
ت��ع��ص��ِه وال ل��ب��ي��بً��ا ف��ش��اِور اْل��تَ��َوى ع��ل��ي��ك أم��ر ب��اب وإن

أخرى، كلمة يف أو كلمته يف معه وكان بحرف الروي سبق ألف والتأسيس: (٥)
العليمي: حفص كقول ضمري، بعض أو ضمريًا الروي يكون أن برشط

ال��غ��وان��ي��ا ع��ل��يَّ ت��ذع��ر ال ول��ل��ش��ي��ب ال��ص��ب��ا ع��ن ت��زع��ن��ي ال ل��ح��ل��م��ي: أق��ول

كلمته). (من

ك��ف��ان��ي��ا م��ا ن��ج��دي��ه ف��ي وس��يَّ��رت ب��ل��غ��ت��ه ح��ت��ى ال��َغ��ْوريَّ ال��ه��وى ط��ل��ب��ت

(ضمري).

ه��ي��ا ك��م��ا ق��ذور واق��ب��ض ل��ه��م ق��ذوَر ت��دع ف��ال ل��ي ت��ق��ض��ه��ا ل��م إن رب ف��ي��ا

ضمري). (بعض

ت��الق��ي��ا أالَّ اث��ن��ي��ن ك��ل ب��ي��ن ق��ض��ى أالق��ه��ا ل��م إن ال��ل��ه أن ل��ي��ت وي��ا
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يكون فال بعضه؛ وال ضمريًا الرويُّ يكن ولم أخرى كلمة يف األلف كان إذا وأما
الطفيل: بن هللا عبد بن الصمة كقول تأسيًسا،

م��ع��ا وَش��ع��ب��اك��م��ا ريَّ��ا م��ن م��زارك ب��اع��دت ون��ف��س��َك ريَّ��ا إل��ى َح��نَ��نْ��َت
أس��م��ع��ا ال��ص��ب��اب��ة داع��ي إن وت��ج��زع ط��ائ��ًع��ا األم��ر ت��أت��ي أن ح��س��ن ف��م��ا

عنرتة: وكقول

ض��م��ض��م اب��ن��ي ع��ل��ى دائ��رة ل��ل��ح��رب تَ��ُدر ول��م أم��وت ب��أن خ��ش��ي��ُت ول��ق��د
دم��ي أل��ق��ه��م��ا ل��م وإن وال��ن��اذَري��ن أش��ت��م��ه��م��ا ول��م ع��رض��ي ال��ش��ات��َم��ي

الكندي: معدان كقول باقيه، يف التأسيس لزم مؤسًسا، الشعر أول جاء وإذا

ص��اح��ِب ق��ي��ل ب��ه ن��س��م��ع ول��م ع��دوٍّا نُ��ط��ع ل��م ث��م ص��ف��ا م��ا ل��ي��ل��ى ُودُّ ص��ف��ا
وج��ان��ب ل��ق��وم ت��ول��ي��ن��ا وق��وم ل��ج��ان��ب ل��ي��ل��ى ود ت��ولَّ��ى ��ا ف��ل��مَّ
م��ق��ارب ِب��ُودٍّ ي��رض��ى أو ال��غ��در ع��ل��ى ي��خ��اف��ن��ي ل��ي��ل��ى ب��ع��د خ��ل��ي��ل وك��ل

العبيس: حيَّة بن حجر كقول السناد، عيب جاء وإال

أث��اف��ي��ه��ا ف��ي��ه��ا م��ا ل��ت��م��ن��ع ب��خ��ًال ن��ض��ج��ت ب��ع��دم��ا ِق��دري أَُدوُِّم وال
ع��اف��ي��ه��ا ال��ل��ي��ل ت��ح��ت ي��َؤنَّ��ُب وال وس��ع��ت ب��ع��دم��ا ش��ت��ى ت��ق��س��م ح��ت��ى
أخ��زي��ه��ا ال��ح��يِّ ف��ي ب��ه��ا أق��وم وال اق��ت��رب��ت إذا ال��دن��ي��ا ال��ج��ارة أح��رم ال
أن��ادي��ه��ا إال أُخ��بِّ��ره��ا وال ع��الن��ي��ة إال أك��ل��م��ه��ا وال

التأسيس. فيه والباقي مَؤسس غري الثالث فالبيت
إشباع، وحركته «الغوانيا»، كنون والروي، التأسيس بني ُمتحرك حرف والدَّخيل (٦)

النابغة: كقول السناد عيب اختالفها ويف

غ��ائ��ر ت��ه��ام��ة م��ن ب��واٍد ب��ل��يٌّ ف��أص��ب��ح��ت ب��ل��يٍّ��ا م��ن��ه��ا ط��ردوا وه��م
ال��ت��غ��اُور ع��ن��د ال��ح��م��راء م��ض��ر وم��ن ك��ل��ه��ا ق��ض��اع��ة م��ن م��ن��ع��وه��ا وه��م
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أنواع: تسعة حروفها باعتبار القافية أن يُعلم تقدم ا وممَّ
أو مردوفة وكلتاهما وصل، لها ليس مقيَّدة أو وصل، لها أي مطلقة؛ ا إمَّ ألنها
بحرف موصولة إما الثالثة بأقسامها واملطلقة والتأسيس. الردف من مجردة أو مؤسسة

ِبَهاء. وإما لني
لت: الصَّ أبي بن أُميَّة كقول املوصولة املردوفة فاملطلقة

ي��زوال أن إل��ى م��رة ص��ائ��ر ي��وًم��ا ت��ط��اول وإن ع��ي��ٍش ك��لُّ
ال��وع��وال أرع��ى ال��ج��ب��ال ُرءوس ف��ي ل��ي ب��دا ق��د م��ا ق��ب��ل ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي

لني. حرف الوصل
زهري: امللك زوجة تمارض يرثي عنرتة وكقول

م��ج��ه��وده��ا أي��ام��ه��ا واس��ت��ف��رغ��ت ح��دوَدَه��ا ال��زم��ان ��ات ُم��ِل��مَّ ج��ازت
ُس��وَده��ا ال��ل��ي��ال��ي ب��ي��ض م��ن ب��ال��ك��ره ف��ع��وََّض��ت ب��ال��م��ن��ون ع��ل��ي��ن��ا وق��ض��ت

هاء. الوصل
ناشب: بن سعد كقول املوصولة املؤسسة واملطلقة

ج��ال��ب��ا ك��ان م��ا ال��ل��ه ق��ض��اء ع��ل��يَّ ج��ال��ب��ا ب��ال��س��ي��ف ال��ع��ار ع��نِّ��ي س��أغ��س��ل
ح��اج��ب��ا ��ة ال��م��ذَمَّ ب��اق��ي م��ن ل��ِع��رض��ي ه��دم��ه��ا وأج��ع��ل داري ع��ن وأذه��ل

لني. حرف الوصل
طرفة: وكقول

ت��ح��اس��ب��ه ق��ل��ي��ل ��ا ع��مَّ وأع��م��ال��ه م��خ��لَّ��ًدا ده��ًرا ال��م��رء ��ى يُ��َرجَّ ف��ك��ي��ف
ك��واك��ب��ه غ��اب��ت ث��م ال��ن��س��ور ع��ل��ي��ه ت��ت��ابَ��َع��ْت ع��اٍد ب��ن ل��ق��م��ان ت��َر أل��م

هاء. الوصل
ُمرَّة: بنت جليلة كقول املوصولة املجردة واملطلقة

ت��س��أل��ي ح��تَّ��ى ب��ال��ل��وم ت��ع��ج��ل��ي ف��ال لُ��ْم��ِت إن األق��وام اب��ن��ة ي��ا
واع��ذل��ي ف��ل��وم��ي ال��ل��وم يُ��وج��ب ال��ذي ت��ب��يَّ��ن��ِت أن��ِت ف��إذا

لني. حرف الوصل
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طرفة: وكقول
َع��َدُم��ه م��ع��دًم��ا ي��ض��ر ال نُ��ق��ات��ل��ك��م إذ ت��ذك��رون
ن��ص��ط��رم��ه ُج��زَّ م��ا ف��إذا ب��ه ن��ط��ي��ف ن��خ��ل أن��ت��م

القيس: امرئ كقول املردوفة واملقيدة
ي��م��ان��ون م��ع��ش��ر إنَّ��ا ��ون دمُّ ��ون َدمُّ ع��ل��ي��ن��ا ال��ل��ي��ل ت��ط��اول

ُم��ِح��بُّ��ون أله��ل��ن��ا وإنَّ��ا

الُحطيئة: كقول املؤسسة واملقيدة
ت��ام��ْر ال��ص��ي��ف ف��ي الِب��ٌن ـ��ك أن��ـ وزع��م��ت وغ��َرْرتَ��ِن��ي

طرفة: كقول املجردة واملقيدة
ت��ه��ر ال��ن��اس ع��ل��ى ك��ل��بً��ا ت��ك��ن ال واس��ع ب��خ��ل��ق ال��ن��اس خ��ال��ط

كان وإن السابق، القيس امرئ كقول املرتادف، فهي القافية َساِكنَا التقى وإن
حطَّان: كقول املتواتر فهي حركة بينهما

خ��ف��ض إل��ى ع��اٍل ش��ام��ٍخ م��ن ُح��ك��م��ه ع��ل��ى ال��دَّه��ر أن��َزَل��ِن��ي

املؤمل: كقول املتدارك، فهي حركتان بينهما كان وإن
وع��ل��ق��م ص��اٌب ف��ي��ه ش��ت��م��ي ك��ان وإن ش��ت��م��ت��ُه أن��ي ودَّ ل��ئ��ي��ٍم م��ن وك��م
ي��ش��ت��م ح��ي��ن ش��ت��م��ه م��ن ل��ه أض��رُّ ت��ك��رًُّم��ا ال��ل��ئ��ي��ِم ش��ت��م ع��ن وَل��ْل��َك��فُّ

طرفة: كقول فاملرتاكب، حركات ثالث كان وإن
َس��َرَق��ا م��ن ال��ن��اس وش��رُّ ُغ��ن��ي��ُت ع��ن��ه��ا أس��رق��ه��ا األش��ع��ار ع��ل��ى أُغ��ي��ُر وال
ص��دق��ا أن��ش��دت��ه إذا يُ��ق��ال ب��ي��ت ق��ائ��ل��ه أن��ت ب��ي��ٍت أح��س��ن وإن
َدَرج��ا ال��س��م��اء إل��ى ي��ب��ت��غ��وا أو ��اج: ال��ع��جَّ ك��ق��ول ف��ال��م��ت��ك��اوس، أرب��ٌع وإن

الشعر. يف نادرتان واملتكاوس املرتادف وقافيتا
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األول الفصل

والرصفواالشتقاق تعريفالنحو يف

وأحوالها الكلم أبنية عن فيه يُبحث فكان ف؛ الرصَّ يعم ما عىل يُطلق كان «النحو»:
انتحاء «هو «الخصائص»: يف جني ابن قال بذلك. ناطقة لف السَّ وكتب وُمَركَّبة، ُمفردة
والتكسري والتحقري والجمع كالتثنية وغريه إعراب من فه تَرصُّ يف العرب كالم سمت
بها فينطق الفصاحة يف بأهلها العربية أهل من ليس من ليلحق ذلك؛ وغري واإلضافة
أي شائع؛ مصدر األصل يف وهو إليها. ُردَّ عنها بعضهم شذَّ وإن منهم، يكن لم وإن

ا.ه. العلم.» من القبيل هذا انتحاء به ُخصَّ ثم قصًدا. قصدُت كقولك: نحًوا، نحوت
ثم العرب. لغة إىل بالنسبة وأواخرها الكلم ذوات تغريُّ بأقيسة علم النحو وقيل:
الكلم أبنية بعلم ُصوُه وخصَّ مسائله، ب لتََشعُّ بالتصنيف وأفردوه بالرصف العلماء ُعني
عىل املفعول واسم فاعل، عىل الثُّالثي من الفاعل اسم كبناء فاألبنية: ُمفردة. وأحوالها
مفِعل. أو مفَعل عىل الزمان واسم املكان واسم أفعل، عىل التفضيل واسم مفعول،
«التَّرصيف حيَّان: ألبي «االرتشاف» ويف واإلبدال. والحذف واإلدغام كاإلعالل واألحوال:

املعاني. من لرضوب ُمختلفة صيغ عىل الكلمة جعل أحدهما: قسمني؛ إىل ينقسم
واإلبدال والحذف الزِّيادة يف وينحرص عليها، طارئ معنًى لغري الكلمة تغيري واآلخر:

ا.ه. واإلدغام.» والنقل والقلب
خاصة ُمَركَّبة وهي الكلم، أحوال علم عىل وأطلقوه بالتأليف النحو أفردوا وكذا
وتأخريه حال، يف الخرب عىل املبتدأ وتقديم إليه املضاف وجر املفعول ونصب الفاعل كرفع

االقتضاء. عند أحدهما وحذف حال، يف
يف ومغايرتهما وتركيبًا، معنًى ُمناسبتهما برشط أخرى من كلمة أخذ واالشتقاق:
اآلخر، إىل أحدهما فرتُد والرتكيب املعنى يف تناُسبًا اللفظني بني تجد أن هو أو الصيغة،
اللفظني بني كان إن صغريًا يكون واالشتقاق العلم. باعتبار والثاني العمل باعتبار واألول
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بينهما كان إن وكبريًا الَجذْب، من َجذََب نحو: وترتيبها؛ األصلية الحروف يف تناُسب
يف تناسب بينهما كان إن وأكرب الجبذ، من جذب نحو الرتتيب دون الحروف يف تناسب
وإذا الثلم، من وثلب النهق، من كنعق اآلخر البعض مخارج ويف الحروف بعض نوع

للصغري. انرصف االشتقاق أطلق
عن بعضها الكلم خروج كيفية عن باحث علم االشتقاق الظنون»: «كشف يف وقال
والقيد جوهرها، باعتبار والفرعية باألصالة والخارج املخرج بني ُمناسبة بسبب بعض
بحسب ال لكن الكلم، بني والفرعية األصالة عن أيًضا فيه يبحث إذ الرصف؛ يُخرج األخري
بحسب ونعق نهق ُمناسبة عن االشتقاق يف يبحث مثًال الهيئة، بحسب بل الجوهرية،
م تَوهُّ واندفع اآلخر، عن أحدهما فامتاز الهيئة، بحسب ُمناسبته عن الرصف ويف املادة،
مخارج قواعد منها كثرية ومبادئه: املذكورة. الحيثية من املفردات وموضوعه: االتحاد.
بأي املفردات بني والفرعية األصالة أنَّ منها يُعرف التي القواعد ومسائله: الحروف.
مفردات وتتبُّع املخارج، علم قواعد من ُمستنبطة ودالئله: يُعلم. وجه وبأي يكون طريٍق
وجه عىل االنتساب بها يُعرف مَلكة تحصيل منه: والغرض واستعماالتها. العرب ألفاظ

االنتساب. يف الخلل عن االحرتاز وغايته: الصواب.
البعض إىل البعض وانتساب اللغة، من يُعرف بخصوصها الجواهر مدلول أنَّ واعلم
الفرق فظهر فالرصف، الهيئة يف كان وإن فاالشتقاق، الجوهر يف كان إن ُكيلِّ وجه عىل
الرصف عىل تقديمه استحسنوا ولهذا بينهما، واسطة االشتقاق وأنَّ الثالثة، العلوم بني
مفرًدا ن يُدوَّ وَقلَّما الترصيف، كتب يف يُذَْكر ما كثريًا إنه ثم التعليم. يف اللغة عن وتأخريه
عىل البواعث ُجملة من هذا إنَّ حتى املبادئ، يف الشرتاكهما أو قواعده، ِلِقلَِّة إما عنه
«الفوائد صاحب قال األمر، نفس يف االتحاد يستلزم ال التدوين يف واالتِّحاد اتِّحادهما.
وتحقيقه: العمل، باعتبار وتارة العلم، باعتبار تارة يُؤخذ االشتقاق أنَّ «اعلم الخاقانية»:
عنيَّ الواضع أنَّ عىل بناءً واملعنى األصول الحروف يف الرضب يُوافق مثًال ارب الضَّ أنَّ
تقتضيه ما عىل املتفرعة املعاني بإزاء كثرية ألفاًظا منها وفرَّع حروًفا، املعنى بإزاء
التفريع بهذا العلم بحسب فتحديده واألخذ، التفريع هذا هو فاالشتقاق التناسب؛ رعاية
رد فتعرف والرتكيب، املعنى يف تناُسبًا اللفظني بني تجد أن هو الوضع عن ادر الصَّ
باعتبار عرفناه عمله إىل أحد احتياج حيث من اعتربناه وإن منه، وأخذه اآلخر إىل أحدهما
عىل داالٍّ وتجعله واألصول، الحروف يف يُوافقه فرًعا أصٍل من تأخذ أن هو فنقول: العمل،
املطلوب وإنما إليه، محتاج غري زائد العمل اعتبار أنَّ والحق ا.ه. معناه.» يُوافق معنًى
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عن مرويَّات املشتقات أنَّ عىل وانقىض حصل قد الوضع إذ املوضوعات؛ باشتقاق العلم
إنَّ ثمَّ املحققني، بعض عن املنقول التعريف لتوجيه االعتبار ذلك ولعلَّ اللسان، أهل
االستفعال يف الزائدة الحروف إذ تقديًرا، ولو األصلية الحروف يف املوافقة فيهما املعترب
وترتيبها األصول يف اتَّحدا فلو نقصان، أو بزيادة إما أيًضا املعنى ويف تمنع، ال واالفتعال
من كجبذ الرتتيب دون الحروف يف توافقا ولو صغري، فاالشتقاق الرضب من كرضب
النهق من كنعق الباقي يف التناسب مع الحروف أكثر يف توافقا ولو كبري، فهو الجذب

ا.ه. أكرب فهو
كيفما الكلمة تقاليب عقد هو فاألكرب: وأصغر؛ أكرب «االشتقاق «االرتشاف»: ويف
معنى: عىل واللوق واللقو والوقل والولق والقلو القول نحو: واحد معنًى عىل قلبتها
والقوة. الشدة معنى: عىل وامللك واملكل واللمك واللكم والكمل والكلم عة. والرسُّ ة الِخفَّ

الفتح. أبو إال االشتقاق بهذا يقل ولم
من كأحمر: معناها، وعىل عليها يدل مادة من مركَّب إنشاء األصغر: واالشتقاق
من بدَّ وال بعض، من يُشتق قد الكلم بعض أن يف الجمهور أثبته االشتقاق وهذا الُحمرة.
داللته فرع اللفظ أنَّ عىل ويدلُّ املعنى، ويف واحٍد ترتيٍب عىل األصلية الحروف يف اتحاد
من يكون أن االشتقاق يف واألصل ورضب، ضارب نحو: منه اشتق ما عىل زائد معنًى عىل
والزمان املصادر وأسماء منها والصفات املزيدة األفعال يف يكون ما وأصدق املصادر،
االغرتاب، من يُشتق أن يمكن كغراب األجناس، أسماء يف ويِقلُّ الَعَلم، يف ويغلُُب واملكان،
اللغة قياس يف كربى أهمية الثالثة بأقسامه لالشتقاق وكان ا.ه. الجرد.» من وجرادة
اللغة»: «فقه يف فارس ابن قال تدوينها. يف السلف مدار كان ذلك وعىل واستنباطها،
الكلم بعض تشتق العرب وأنَّ قياًسا، العرب للُغة أنَّ منهم شذَّ من إال اللغة أهل «أجمع
السرت، عىل أبًدا ن تُدالَّ والنون الجيم وأنَّ االجتنان، من ُمشتق الجنِّ اسم وأن بعض، من
من اإلنس وأنَّ أمه، بطن يف هو أي جنني؛ وهذا الليل، وأجنَّه ُجنَّة. للدرع: العرب تقول

ا.ه. العرب.» كالم سائر هذا وعىل أبرصته. اليشء؛ آنست يقولون: الظهور،
االسم استفاد األعرابي: فقال الخيل، اشتقاق عن أعرابيٍّا العالء ابن عمرو وسأل
يقول: اج الزجَّ وكان ذلك. من اسمها فأُخذ ُخيَالء، مشيها يف أنَّ يريد ري، السَّ فعل من
ُسمي إنما والثوب األرض. يثري ألنه ثوًرا؛ ُسمي إنما والثَّور الرحيل، من مشتق الرَّحل

غزًال. كان أن بعد لباًسا ثاب ألنه ثوبًا؛
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أعرابي: قال والطبع، بالسليقة ُمعَربًا كالًما يتكلَّمون العرب كان

ف��أع��رب أق��ول س��ل��ي��ق��ي ول��ك��ن ل��س��ان��ه ي��ل��وك ب��ن��ح��ِويٍّ ول��س��ُت

ما وأول اللحن، لسانهم يف تولَّد األعاجم مع باختالطهم وقىض اإلسالم جاء فلما
فساد من فخوًفا والسالم، الصالة عليه النبي عهد من واملتعربني املوايل كالم يف ظهر
الدؤيل، األسود ألبي أعطاها لذلك أصوًال الراشدين الخلفاء رابع عيل اإلمام وضع اللغة
ويعرض األصول، هذه يف ويزيد اإلمام، له رسمه ما يتبع فصار منحاها، ينحو بأن وأمره
تعلم يف يرغب اإلمام وصار النحو، علم مبدأ ذلك فكان الشأن، هذا يف له عنَّ ما كل عليه

قال: أنه عنه يُروى ا فِممَّ العلم، هذا

ي��ل��ح��ن ل��م إذا ت��ك��رم��ه وال��م��رء األل��ك��ن ل��س��ان م��ن يُ��ص��ِل��ُح ال��ن��ح��و
األل��ُس��ن ُم��ق��ي��ُم ع��ن��دي ف��أج��لُّ��ه��ا أج��لَّ��ه��ا ال��ع��ل��وم م��ن أردت وإذا
األع��يُ��ن ِل��ح��اِظ م��ن ي��س��ق��ُط ف��ت��راه ق��دره ع��ن ي��ح��طُّ��ه ��ري��ف ال��شَّ ل��ح��ن
ف��أت��ق��ن ال��ع��ل��وم م��ث��ل أب��ن��اءه��م ورَّث��وا ف��ي��م��ا اآلب��اء ورَّث م��ا

يعرفون كانوا النحو وضع قبل العرب من العرفان ذوي أنَّ يظهر تقدم ما وعىل
لأللفاظ معرفة وال كتاب يف تدوين بدون أسالفهم عن والوراثة بالتلقي لسانهم علم
مرَّت وقد عكاظ سوق يف وحسان الخنساء حكاية ذلك إىل يرشد الحديثة، االصطالحية
عن روي وما القافية، عىل الكالم عند السالفة املدينة وقينة النابغة وحكاية الشعر، يف
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إنَّ ويُقال واملروءة. العقل يف تزيد فإنها العربية تعلَّموا قال: أنه الخلفاء ثاني عمر
بيته، سطح عىل ته ابن مع كان األسود أبا أنَّ واالستفهام التعجب باب وضع يف السبب
السماء أحسُن ما أبِت، يا فقالت: البديع، نظامها وحسن الزواهر ونجومها السماء فرأت
فيها. نظرته مما أحسن يشء أي عن تسأله أنها ظنٍّا نجومها؛ فقال: — النون بضم —
ما قويل: إذن فقال: وبهجتها! حسنها من واالستفهام التََّعجب أردُت أبِت، يا فقالت:
أبِت، يا له: فقالت بالبرصة له ابنة عىل دخل إنه وقيل: فاِك. وافتحي السماءَ! أحسَن
إنما فقالت: ناجر. شهر فقال: ُمستفهمة، فظنها ، أشدُّ ورفعت متعجبة، الحر. أشدُّ ما
«أَنَّ يقرأ: رجًال سمع أنه والنعت العطف باب وضع يف السبب وإن أسألك. ولم أخربتك
كان أيًضا هذا أنَّ الخط عىل الكالم يف وتقدَّم بالجر. َوَرُسولُِه» ِكنَي اْلُمْرشِ ِمَن بَِريءٌ هللاَ
أمره اإلمام، عىل وعرضه وأخواتها « «إنَّ باب وضع وملا اإلعراب. عالمات وضع يف سببًا
فقال: البرصة، أمري وهو زياد إىل األسود أبو جاء قال: عاصم وروى ،« «لكنَّ بزيادة
ما للعرب أضع أن يل أَفتَأْذَن ألسنتها، وفسدت األعاجم هذه خالطت قد العرب أََرى إنِّي
هللا أصلح فقال: زياد إىل رجل فجاء قال: تفعل. ال زياد: له فقال كالمهم؟ به يعرفون
ا.ه. عنه. نهاه كان ما يضع أن وأمره األسود أبا زياد فدعا بنونا. وترك أبانا تويف األمري!
فيما يزيد وكان منه، لألخذ إليه يختلفون والناس النحو لتعليم يجلس األسود أبو وكان

العرب. بكالم الناس أعلم وكان وضعه،
أَخذَتُْه قال: أبوك؟ فعل ما يوًما: له فقال النحو، منه يتعلَّم كان ُغالًما أنَّ يُحكى
امرأة فعلت فما قال: فرًخا. فرتكته فتًخا، وفتخته طبًخا، وطبخته فضًخا، فضخته ى ُحمَّ
وتزوج طلَّقها قال: وتماره؟ وتهاره وتزاره وتضاره وتجاره تشاره كانت التي أبيك
من حرف قال: أخي؟ ابن يا بظيت وما قال: وبِظيَْت. ورضيَْت عنده، فحظيَْت غريها،
خالفة يف األسود أبو ومات منها. يبلغني لم فيما لك خري ال قال: يبلغك. لم العربية
إىل وهؤالء آخرين، إىل نقلوه أناس النحو عنه أخذ وكان .٦٧ سنة الزبري بن هللا عبد
من لغتهم علوم واستنبطوا البوادي عرب وخالطوا وفرَّعوا األصول يف وزادوا غريهم،
إىل املسائل بعض يف القوم وانقسم االختالل، لها عرض كان الحرض لُغات فإنَّ كالمهم،
بالعراق مشهورتان مدينتان — الكوفة سكان وهم وكوفيني البرصة، أهل وهم برصيني
وتدوَّنت عظيًما، اتِّساًعا املدينتني هاتني يف األدب فاتَّسع — يْن امِلْرصَ تسميان: العربي

وغريهم. ومرص واملغرب واألندلس العراق أهل بني انترش وعنهما كثرية، كتب فيه
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البرصة نحاة (1)

النحو وتعلَّم الشعر روى الفيل، عنبسة له: ويُقال معدان: بن عنبسة البرصة نحاة فمن
أصحابه. أبرع وكان األسود، أبي من

الرشح. يف وزاد الناس َفَرأََس عنبسة وعن األسود أبي عن أخذ األقرن: ميمون ومنهم
البرصة، أهل أعلم وكان ميمون، عن أخذ الحرضمي: إسحاق أبي بن هللا عبد ومنهم
فقال شعره، يف ويكلمه الفرزدق، عىل كثريًا يردُّ وكان وقاسه، النحو علَّل من أوَّل وهو

الفرزدق: فيه

م��وال��ي��ا م��ول��ى ال��ل��ه ع��ب��د ول��ك��ن ه��ج��وت��ه م��وًل��ى ال��ل��ه ع��ب��د ك��ان ف��ل��و

أن ينبغي وكان مواليا، موىل قولك: يف أيًضا لحنت ولقد إسحاق: أبي ابن له فقال
امللك. عبد بن هشام خالفة يف ١١٧ سنة بالبرصة وتويف مواٍل! موىل تقول:

الناس أعلم وكان إسحاق، أبي ابن عرص يف كان املازني: العالء بن عمرو أبو ومنهم
ِبثَاِلٍث﴾، ﴿َفَعزَّْزنَا تعاىل: قوله عن سئل أنَّه ُروي العرب، ومذاهب والشعر بالعربية

وأنشد: شدْدنَا، املعنى فقال:

تَ��نْ��ِب��ُس1 ال ب��ِن��ْس��ِع��ه��ا ي��ش��د وإذا ل��ح��م��ه��ا ت��ع��زَّز َض��َم��َرْت إذا أُُج��ٌد

«فرجة» لفظ عيلَّ يشتبه وكان يوسف، بن الحجاج من هاربًا كنت قال: عنه ويُروى
يقول: قائًال فسمعت بالضم، أو بالفتح هو هل

ال��ع��ق��ال ك��ح��لِّ َف��ْرج��ة ل��ه ـ��ر األم��ـ م��ن ال��ن��ف��وس ت��ج��زع رب��م��ا

أدري فما عمرو: أبو قال الحجاج. مات قد إنه أال قال: ثُمَّ فرجة، من الفاء بفتح
سنة عمرو أبو وتويف الحجاج». «مات بقوله: أو «َفرجة» بقوله: فرًحا أشد كنُت بأيِّهما

املنصور. خالفة يف ١٥٤

تصوِّت. ال تنبس: وال . اشتدَّ وتعزَّز: قوية. ناقة أي أُُجٌد: 1
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يف ُر يتقعَّ متفيهًقا عامًلا وكان عمرو، أبي عن أخذ الثقفي: عمر بن عيىس ومنهم
«الجامع»، اه سمَّ مبسوٌط أحدهما النحو يف كتابني ألَّف األلفاظ، غريب ويستعمل الكالم

الخليل: يقول وفيهما «املكمل»، سماه ُمخترص واآلخر

ع��م��ر ب��ن ع��ي��س��ى ألَّ��ف م��ا غ��ي��ر ألَّ��ف��ت��م��و ال��ذي ال��ن��ح��و ب��َط��ل
وق��م��ر ش��م��س ل��ل��ن��اس ف��ه��م��ا ج��ام��ع وه��ذا إك��م��ال ذاك

املنصور. خالفة يف ١٤٩ سنة وتويف
من وكان العرب، من وسمع عمرو أبي عن أخذ الضبِّي: حبيب بن يُونس ومنهم
العربية طلبة بالبرصة حلقاته يقصد وكان بها، تفرَّد وأقيسة مذاهب له النحويني، أكابر

الرشيد. خالفة يف ١٨٣ سنة وتُويف والبادية، األعراب وُفَصَحاء
الشعر فرسَّ من أوَّل وهو أيًضا، عمرو أبي عن أخذ األخفش: خطَّاب أبو ومنهم
القصيدة من فرغوا إذا كانوا وإنما قبله، ذلك يعرفون النَّاس كان وما بيت، كل تحت

وها. فرسَّ
قبله يكن ولم عمر، بن وعيىس عمرو، أبي عن أخذ أحمد: بن الخليل اإلمام ومنهم
حابة الصَّ بعد للعرب يكن لم قالوا: وأفضلهم، وأذكاهم الناس أعلم وكان مثله، بعده وال

أجمع. وال املقفع ابن من أذكى العجم يف كان وال أجمع، وال الخليل، من أذكى
حتى العلماء أمر فتذاكرنا أفق، كل أدباء بمكة اجتمعنا التوجي: عمرو أبو قال
وأبدع العلوم. مفتاح وهو العرب، أذكى الخليل قال: إال أحد يبَق فلم الخليل، ذكر جرى
تُويفِّ للعروض. واخرتاعه «العني»، كتاب يف اللغة كتأليفه إليها؛ يُسبق لم بدائع الخليل

.١٦٠ سنة
منهم والشعر، واللغة النحو يف الناس أئمة وكانوا واحد، عٍرص يف كانوا ثالثة ومنهم
وكلهم واألصمعي» عبيدة، وأبو زيد، «أبو وهم: العلم، هذا من الناس أيدي يف ما جلُّ أُِخذَ
وعن حبيب، بن ويونس األخفش، الخطاب وأبي عمر، بن وعيىس عمرو، أبي عن: أخذوا
من النوادر صاحب ِكْرِكَرة بن عمرو مالك أبي مثل: وعلمائهم، األعراب ثقات من جماعة

نمري. بني
سيبويه، منهم النَّاس، أكابر عنه أخذ بالنحو، الثالثة أعلم كان األنصاري: زيد وأبو
فإنما بعربيته» أثق من «وحدَّثني قال: فإذا ذؤابتان، وله سيبويه مجليس يأتي كان قال:
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عن يسأل جاء قد أنَّه زيد أبو فظن زيد أبي حلقة عىل وقف أعرابيٍّا أنَّ ويُروى يريدني.
البديهة: عىل له فقال أعرابي! يا َسْل له: فقال النحو، يف مسألة

أرغ��ُب ف��ي��ه وال ال ج��ئ��ت��ك��م ل��ل��ن��ح��و ل��س��ت
يُ��ض��َرُب ال��ده��ر أب��د والم��رٍئ ل��ي م��ا أن��ا
ي��ذه��ب ش��اء أي��ن��م��ا ل��ش��أن��ِه زي��ًدا خ��لِّ
ال��تَّ��ط��رُّب ش��ج��اُه ق��د ع��اش��ٍق ق��ول واس��ت��م��ع
ي��ش��بِّ��ُب ف��ي��ه��ا ف��ه��و ط��ف��ل��ة ال��ده��ر ه��م��ه

ومن املأمون، خالفة يف ٢١٤ سنة ومات املائة، قارب حتى زيد أبي سن وكُرب
.١٣١٤ سنة عرصنا يف ُطبع وقد اللغة، يف «النوادر» كتاب مصنفاته

ألَّف من أوَّل وهو وأنسابهم، وأخبارهم العرب بأيام أعلمهم كان عبيدة وأبو
حرض ا فلمَّ الربيع، بن الفضُل الوزيُر بغداد إىل البرصة من وأَْقَدَمه الحديث. غريب
فأجلسه وُجلسائه الوزير ُكتَّاب من إسماعيل بن إبراهيُم َدَخَل ثُمَّ منه فطرب أنشده
أقدمناه البرصة، أهل مة عالَّ عبيدة أبو قال: ال. قال: هذا؟ أتعرف وسأله: بجانبه
هللا قال قال: هات! فقال: مسألة، يف استأذنه حيَّاه أن فبعد علمه. من لنستفيد
مثله، ُعِرف قد بما واإليعاد الوعد يقع وإنما يَاِطنِي﴾، الشَّ ُرءُوُس َُّه َكأَن ﴿َطْلُعَها تعاىل:
قول سمعت أما كالمهم، قدر عىل العرب كلم إنما هللا بأن فأجابه يُعرف. لم وهذا

القيس: امرئ

أغ��واِل ك��أن��ي��اب زرق وم��س��ن��ون��ة م��ض��اج��ع��ي وال��م��ش��رف��يُّ أي��ق��ت��ل��ن��ي

فاستحسن به. أوعدوا يهولهم الغول أمر كان ملا ولكنهم قط، الغول يروا لم وهم
القرآن، مجاز يف كتابًا عبيدة أبو يضع أن يف سببًا هذا وكان وإبراهيم، الفضل ذلك

.٢٠٧ سنة وتويف
الرشيد وكان حفًظا، وأحرضهم بالشعر وأعلمهم باللغة القوم أتقن كان واألصمعي:
وَخَلٍف. األصمعي من بالشعر أعلم أحًدا رأينا ما األخفش: قال الشعر. شيطان يسميه:
حنبل بن أحمد اإلمام وكان نحويٍّا. كان ألنه األصمعي؛ قال: أعلم؟ أيهما له: قيل
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من أصدق املعسكر بذلك رأيت ما الشافعي: وقال نَّة. السُّ يف ثقة األصمعي إن يقول:
بقوله: العتاهية أبو ورثاُه املأمون، خالفة يف ٢١٣ سنة تويف األصمعي.

س��ه��م ص��ال��ح��ة ك��ل ف��ي ل��ه ح��م��ي��ًدا م��ض��ى ل��ق��د األص��م��ع��ي ِل��َف��ْق��ِد أِس��ْف��ُت
وال��ع��ل��م األن��س ودع إذ وودَّع��ن��ا ب��ع��ده ال��م��ج��ال��س ب��ش��اش��ات ��ت ت��ق��ضَّ
ال��ن��ج��م أف��ل أي��ام��ه ان��ق��ض��ت ��ا ف��ل��مَّ ح��ي��ات��ه ف��ي��ن��ا ال��ع��ل��م ن��ج��م ك��ان وق��د

شميل بن والنرض بسيبويه، املعروف عمرو برش وأبو سلمة، بن اد حمَّ ومنهم:
وغريه. الخليل عن أخذوا وكلهم اليزيدي، محمد وأبو املازني،

حماد إىل جاء أنَّه النحو قراءته سبب أنَّ يُروى بالنحو، الجميع أعلم سيبويه وكان
أصحابي من «ليس والسالم: الصالة عليه قوله منه فاستمىل الحديث، لكتابة سلمة بن
الدرداء. أبا إال عليه لعتبت يعني: الدرداء»؛ أبا ليس عليه، ألخذت شئت ولو إال أحد
استثناء! هذا إنما سيبويه، يا َلَحنَْت حماد: به فصاح الدرداء. أبو ليس سيبويه: فقال
وغريه الخليل عن النحو وأخذ مىض ثم أحد. معه يلحنني ال ِعْلًما ألطلبنَّ وهللا فقال:
«الكتاب» اسم بالبرصة عليه يطلق وكان املشهور كتابه وألَّف وفاق، فيه برع حتى
بمدينة مطبوعة الخديوية باملكتبة منه نسخة عىل اطَّلعت وقد ومكانته، لشهرته فقط
ما علم باب هذا (١) املبدأ: يف منها بابًا ٥٧١ فرأيته امليالد2 بعد ١٨٨١ سنة باريس
املسند باب هذا (٣) العربية. من الكلم أواخر مجاري باب هذا (٢) العربية. من الكلم
األعراض. من اللفظ يف يكون ما باب هذا (٥) واملعاني. اللفظ باب هذا (٤) إليه. واملسند
اإلدغام باب هذا (٥٦٨) املتقاربة. الحروف يف اإلدغام باب هذا (٥٦٧) اآلخر: يف ومنها
من حرف به يُضارع الذي الحرف باب هذا (٥٦٩) والثنايا. اللسان طرف حروف يف
باب هذا (٥٧٠) موضعه. من وليس الحرف ذلك به يضارع ال الذي والحرف موضعه
خففوا مما شاذٍّا كان ما باب هذا (٥٧١) اللغات. بعض يف صاًدا السني فيه تقلب ما

بمطرد. ذلك وليس ألسنتهم عىل
تراجم بعض هنا ذكرُت فيها، وسريهم تآليفهم يف املتقدمني لسان امُلطَِّلع وليتعرَّف
أنَّ «اعلم للمعاني»: اللفظ باب «هذا وهو: أصاغرها من باب نَصَّ وأذكر األبواب، هذه

األمريية. بوالق بمطبعة ١٣١٨ سنة اآلن ُطبع وقد 2
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واتِّفاق واحد، واملعنى اللفظني واختالف املعنيني، الختالف اللفظني اختالف كالمهم من
الختالف اللفظني فاختالف تعاىل. هللا شاء إن ذلك وسنرى املعنيني، واختالف اللفظني
وانطلق. ذهب نحو: واحد واملعنى اللفظني واختالف وذهب. جلس نحو: هو املعنيني
أردت إذا ووَجدت: املوِجدة، من عليه: وَجدت نحو: ُمختلف واملعنى اللفظني واتِّفاق

.١٨٠ سنة وتويف كثري.» هذا وأشباه الضالة. وجدان
داد السَّ بني الفرق عن فسأله املأمون، بمجلس كان ُشميل بن النرض أنَّ ويُحكى
بالكرس: والسداد والسبيل. الدِّين يف القصد بالفتح: داد السَّ فقال: بالكرس، داد والسِّ بالفتح
قول وأنشد نعم، فأجاب: ذلك؟ العرب أَوتعرف له: قال شيئًا. به سددت ما وكل البلغة

اْلَعْرِجي:

ث��غ��ر وِس��داد ك��ري��ه��ة ل��ي��وِم أض��اع��وا ف��تً��ى وأيَّ أض��اع��ون��ي

بك! ما هللا مسح له: فقال صالح، أبا يَُكنَّى رجل عاده مرض ملا النرض أنَّ ويُحكى
الشاعر: قول سِمعت أَما وفرَّقه، هللا أذهبه أي «مصح»؛ قل: بل «مسح» تقل ال فقال:

وم��ص��ح ف��ي��ه��ا اإلزب��اد أف��ل أزب��دت ف��ي��ه��ا ال��خ��م��رة وإذا

وصقر والرساط، الرصاط يُقال: كما اد الصَّ من تُبدل السني إنَّ صالح: أبو فقال
.٢٠٣ سنة النرض وتويف سالح، أبو إذن أنت له: فقال وسقر.

فنسب ولده، يؤدِّب املهدي خال منصور بن يزيد يصحب اليزيدي محمد أبو وكان
يشء، عن يوًما سأله املأمون أنَّ ويُروى املأمون. ُمؤدِّب فجعله بالرشيد اتَّصل ثم إليه،
بعطيَّة ووصله املوضع هذا يف الواو زيادة منه فاستحسن فداءك. هللا وجعلني ال، فقال:
يف ومختًرصا واملمدود»، «املقصور وكتاب اللغة، يف «النوادر» كتاب اليزيدي وألََّف سنيَّة.

.٢٠٢ سنة وتويف والشكل». «النقط وكتاب النحو،
الطبقات ويف حبيب، بن يونس عن أخذ ل واألوَّ سالم: بن ومحمد قطرب ومنهم
عىل باألسحار يراه كان ألنه قطربًا؛ سماه الذي وهو سيبويه، عن النحو أخذ أنه
محمد واسمه تفرت. وال تدب ُدويبة والقطرب: ليل. قطرب أنت إنما له: فيقول بابه،
وكتاب الحديث»، «غريب وكتاب القرآن»، «معاني كتاب التصانيف من وله املستنري، بن
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«األضداد»، وكتاب «النوادر»، وكتاب «االشتقاق»، وكتاب «األصوات»، وكتاب «الصفات»،
وكتاب «األزمنة»، وكتاب «القوايف»، وكتاب وأفعل»، «فعل وكتاب اإلنسان»، «خلق وكتاب

املأمون. خالفة يف ٢٠٦ سنة وتويف النحو». يف «العلل وكتاب «املثلث»،
حماد عن أخذ أنه «الطبقات» ويف وغريه، يونس عن فأخذ سالم بن محمد وأما
حنبل، بن أحمد اإلمام عنه: وَرَوى الشعراء، طبقات يف كتابًا ألَّف وأنه سلمة، بن

.٢٣٢ سنة وتويف ثعلب، العباس وأبو
منه، أكرب وكان سيبويه، عن أََخذَ َمن أَْعَلَم وكان األخفش: سعيد الحسن أبو ومنهم

سبق. كما «الخبب» بحر العروض يف زاد الذي وهو
تعاىل:﴿َفِإْن قوله عن األخفش سأل املهلَّبي سعيد بن مروان أن «الطبقات» ويف
من امُلجرَّد العدد أفاد فقال: الخرب؟ هذا من الفائدة ما الثُّلُثَاِن﴾: َفَلُهَما اثْنَتنَْيِ َكانَتَا
امُلثَنَّى ضمري فرسَّ فِلَم التثنية تُفيد كانتا يف األلف أنَّ بسؤاله مروان وأراد فة. الصِّ
كان أنَّه األخفش وأراد خمًسا. أو ثالثًا كانتا فإن يُقال: أن يجوز ال أنَّه مع باالثنتني
ذلك، ونحو كذا فلهما كبريتني كانتا وإن كذا، فلهما صغريتني كانتا فإن يُقال: أن يجوز
بمجرد تعلَّق الثلثني فرض أن الخرب أفاد الثُّلُثَاِن﴾ َفَلُهَما اثْنَتنَْيِ َكانَتَا ﴿َفِإْن قال: فلما

ا.ه. املثنى. ضمري من يحصل لم فائدة الخرب من حصل فقد فقط، اثنتني كونهما
وكتاب «االشتقاق»، وكتاب النحو، يف «املقاييس» وكتاب «األوسط»، كتاب وله
«األصوات» وكتاب «امللوك»، وكتاب الشعر»، «معاني وكتاب «القوايف»، وكتاب «العروض»،

.٢٢١ سنة وقيل ،٢١٥ سنة وتويف ذلك. وغري
عن النحو وأخذ واللغة، بالنحو عامًلا فقيًها كان الجرمي: صالح عمرو أبو ومنهم
بغداد إىل البرصة من َقِدم واألصمعي. زيد وأبي عبيدة أبي عن واللغة وغريه، األخفش

الفرَّاء. وناظر
وله الجماعة، قرأِت وعليه سيبويه» «كتاب يف القوم أثبت الجرمي كان امُلَربِّد: قال
وكتاب النحو، يف ومخترص «العروض»، وكتاب «األبنية»، وكتاب عجيب، السري يف كتاب

.٢٢٥ سنة تويف سيبويه»، «غريب
عبيدة أبي عن أخذ واألدب، النحو يف عرصه إمام كان املازني: بكر عثمان أبو ومنهم
الذمة أهل بعض أنَّ املربد عنه وروى املربد. العباس أبو عنه وأخذ زيد، وأبي واألصمعي
ُجعلت له: قلت قال: فامتنع. دينار مائة له وبذل سيبويه»، «كتاب عليه ليقرأ قصده
وكذا ثالثمائة عىل يشتمل الكتاب هذا إنَّ له: فقال فاقتك؟ مع املنفعة هذه أتُرد فداك
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بحرضة جارية غنَّت أن فاتفق قال: يًا. ِذمِّ منها أَُمكِّْن أن أرى ولسُت هللا، كتاب من آية
العرجي: بقول الواثق

ظ��ل��م ت��ح��ي��ًة ال��س��الم أه��دى رج��ًال ُم��ص��اب��ك��م إنَّ أظ��ل��وُم

، إنَّ اسم وجعله نصبه من فمنهم «رجًال»، إعراب يف بالحرضة كان من فاختلف
املازني عثمان أبا شيخها أن عىل ة ُمِرصَّ والجارية خربها، أنَّه عىل رفعه من ومنهم
فقال: ذلك، عن سأله مجلسه حرض ا فلمَّ بإشخاصه، الواثق فأمر بالنصب، إيَّاه نها لقَّ
اليزيدي فعارضه أصابتكم. بمعنى مصدر فإنه ملصابكم، مفعول أنه عىل منصوب إنه
تقول: أن إىل معلق الكالم أن عليه والدليل ظلم، زيًدا رضبَك إن بمنزلة: إنه له: فقال
قال البرصة إىل عاد ا فلمَّ قال: دينار. بألف له وأمر الواثق فاستحسنه فيتم. «ظلم»
٢٤٦ سنة املازني وتويف ألًفا. فعوَّضنا مائة هلل َرَدْدنا العباس؟ أبا يا رأيت كيف يل:

بالبرصة.
الصورة، ُمَشوَّه كان لكنه ُمتفنِّنًا، أديبًا عامًلا كان الجاحظ: عمرو عثمان أبو ومنهم
منظري استبشع رآني ا فلمَّ أوالده، بعض لتأديب للمتوكل «ذُِكْرُت قال: أنه أخباره ومن

ورصفني.» درهم آالف بعرشة يل فأمر
األكل يف الجاحظ فأرسع بفالوذجة، فجاءوا الزيَّات ابن مع يأكل كان أنَّه وُروي
الناس! سماء قبل سماؤك عت تقشَّ الزيات: ابن له فقال يديه، بني ما خال حتى
و«البيان «الحيوان»، كتاب تصانيفه أحسن ومن رقيًقا. كان غيمها ألن الجاحظ: فقال

مرص. يف ١٣١٣ سنة هذا ُطبع وقد والتبيني»،
ذكر فجرى الوزير، العميد ابن األستاذ مجلس حرضنا السريايف: القاسم أبو قال
الرجل خرج فلما عنه، الوزير وسكت به، وأزرى الحارضين بعض منه فغضَّ الجاحظ،
فقال: أمثاله. عىل الرد يف عادتك مع قوله يف الرجل هذا عن الوزير أيها سكتَّ قلت:
وصار كتبه يف لنظر له وبيَّنت وافقته ولو جهله، عىل تركه من أبلغ مقابلته يف أجد لم
أستصلحه ولم ثانيًا، واألدب أوًال، العقل تعلِّم الجاحظ فُكتب القاسم، أبا يا إنسانًا بذلك
وال بَظرفه أثق أنا يقول: داود أبي ابن وكان املعتزلة، أئمة من الجاحظ وكان لذلك.

بدينه. أثق
أنت؟ كيف له: فقلُت عليل، وهو أيامه آخر يف الجاحظ عىل دخلت قال: املربد وروى
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اآلخر ونصفه به، أحسَّ ملا باملناشري نُِرش ولو مفلوج نصفه من يكون كيف فقال:
وأنشد: التسعني، جزت وقد آلمله بقربه الذُّبَاب طار لو منقرس

ال��ش��ب��اب أي��ام ك��ن��ت ق��د ك��م��ا ش��ي��خ وأن��ت ت��ك��ون أن أت��رج��و
ال��ث��ي��اب م��ن ك��ال��ج��دي��د خ��ل��ي��ق ث��وب ل��ي��س ن��ف��ُس��ك َك��ذَب��ت��ك ل��ق��د

بالبرصة. ٢٥٥ سنة وتويف
املازني عن أخذ واللغة، النحو يف إماًما كان بغداد، نزيل املربد: العباس أبو ومنهم
وكان النوادر، كثري األخبار مليح املحارضة َحَسن وكان وغريه، نفطويه عنه وأخذ وغريه،
أن ويُروى األدباء. تاريخ بهما ُخِتَم قد متناظرين عاملني الكويف ثعلب العباس وأبو هو

ينبغي: ال بما فيه تكلم ثعلبًا أن بلغه حني قال املربد

ب��ب��ال��ي ي��ج��ري ال وه��و ح��ال��ي ي��ع��ن��ي��ه م��ن ُربَّ
خ��ال��ي م��ن��ه وف��ؤادي م��ن��ي م��آلن ق��ل��ب��ه

املربد. يف الكالم عن انتهى ذلك ثعلبًا بلغ فلما
مرص يف حسنًا طبًعا ُطبع وقد «الكامل»، كتاب منها األدب يف تآليف وللمربد
نظم املعتضد خالفة يف ٢٨٥ سنة تُويفِّ وملَّا الهجرة، بعد ١٣٠٨ سنة الخريية باملطبعة

العالف: ُ ابن ثعلب ويف فيه

ث��ع��ل��ب ال��م��ب��رد أث��ر ول��ي��ذه��بَ��ن أي��ام��ه وان��ق��ض��ت ال��م��ب��رد ذه��ب
س��ي��خ��رب م��ن��ه ال��ن��ص��ف وب��اق��ي خ��ِربً��ا ن��ص��ف��ه أض��ح��ى اآلداب م��ن ب��ي��ت
ي��س��ل��ب م��ا ع��ل��ى أن��ف��س��ك��م ل��ل��ده��ر ووط��ن��وا ال��زم��ان س��ل��ب ل��م��ا ف��اب��ك��وا
ي��ش��رب ق��ري��ب ع��ن ال��م��ب��رد ش��رب م��ا ف��ب��ك��أس ث��ع��ل��ب م��ن وت��زوَّدوا
يُ��ك��ت��ب ��ا م��مَّ األن��ف��اس ك��ان��ت إن أن��ف��اس��ه ت��ك��ت��ب��وا أن ل��ك��م وأرى

وأخذ بها، ونشأ ٢٢٣ سنة بالبرصة ُولد دريد: بابن املعروف محمد بكر أبو ومنهم
فارس إىل خرج ثم البرصة إىل عاد ثم بها، وسكن عمان إىل انتقل ثم علمائها، عن
وكان املائة، من يقرب فعمره ،٣٢١ سنة وفاته حني إىل بها وأقام بغداد، إىل وانتقل
ُدريد ابن وكان الذهب»: «مروج يف املسعودي قال والشعر، واألدب اللغة يف عرصه إمام

212



العام باملعنى النحو تاريخ يف

اللغة يف أشياء وأورد الخليل، مقام وقام واللغة، الشعر يف زماننا يف برع ممن بغداد يف
قصيدته شعره جيِّد فمن مذهب، كل بالشعر يذهب وكان املتقدمني، كتب يف تُوجد لم

وأولها: وولديه، ميكال ابن الشاه بها مدح التي باملقصورة املشهورة

ال��دُّج��ى أذي��ال ت��ح��ت ص��ب��ح ط��رَّة ل��ون��ه ح��اك��ى رأس��ي ت��رى أم��ا
ال��غ��ض��ا ج��م��ر ف��ي ال��ن��ار اش��ت��ع��ال م��ث��ل م��س��ودِّه ف��ي ال��م��ب��ي��ضُّ واش��ت��ع��ل

وله عليه، الكالم تقدم وقد اللغة يف «الجمهرة» كتاب املشهورة املؤلَّفات من وله
«اللغات»، وكتاب العرب»، «زوار وكتاب واللجام»، «الرسج وكتاب «االشتقاق»، كتاب

ذلك. وغري «السالح» وكتاب

وأدباؤها الكوفة نحاة

وضع من أوَّل وهو الكسائي أستاذ الهراء: ُمسلم بن معاذ وأدبائها الكوفة نحاة من
زمنًا عاش وقد الشاعر، الكميت صديق وكان مصنف، له يظهر لم ولكن الترصيف،
وتويف ،٨٦ سنة املتوىف امللك عبد أيام يف ُولِد الصحيح عىل فإنه املائة، يتجاوز طويًال

منها: قصيدة اعر الشَّ سهل قال هذا ويف ،١٨٧ سنة أي الربامكة نكبة سنة

أم��د ع��م��ره ل��م��ي��ق��ات ل��ي��س رج��ل م��س��ل��م ب��ن ُم��ع��اذ إنَّ
ُج��ُدد ع��م��ره وأث��واب ـ��ر ال��ده��ـ واك��ت��ه��ل ال��زم��ان رأس ش��اب ق��د
األم��د ع��م��رك ط��ول م��ن ض��جَّ ق��د ب��ه: م��ررت إذا ل��م��ع��اذ ق��ل

وضع من أول وهو الهراء، معاذ أخي ابن وهو الرؤايس: محمد جعفر أبو ومنهم
أيًضا. الكسائي عنه وأخذ «الفيصل»، سماه النحو يف كتابًا الكوفيني من

يف إماًما كان الكوفة، أهل عالم وهو الكسائي: حمزة بن عيل الحسن أبو ومنهم
مىش أن بعد «عييت» مرَّة: قال أنه النحو تعلُّمه يف والسبب والقراءات. واللغة النحو
يف الحرية من و«َعييت» التعب، من «أَْعيَيُْت» تقول: أن الصواب بأن عليه فُردَّ طويًال،
وأخذ البرصة إىل ذهب ثم الهراء، مسلم بن معاذ عىل يتعلَّم وأخذ ذلك من فأِنَف األمر،
من سيبويه وجاء بغداد. إىل عاد ثم العرب، من وسمع البوادي إىل ذهب ثم الخليل، عن
وتناظرا، بينهما فجمع الرشيد، هارون بن األمني يعلِّم الكسائي وكان بغداد، إىل البرصة
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إيَّاها. هو فإذا النحلة، من لسًعا أشد الزنبور أظن كنت تقول: العرب أنَّ الكسائي وَزعم
عربيٍّ ُمراجعة عىل واتََّفَقا طويًال وتجادال هي. هو فإذا بل: كذا، املثل ليس سيبويه: فقال
الكسائي فوافق عربيٍّا، فأحرضوا الَحَرض، أهل كالم من يشءٌ كالَمه يشوب ال خالٍص

.١٨٩ سنة الكسائي وتُويف سيبويه. مع الحق أن مع األمني من بإيعاز
واللغة بالنحو وأعلمهم الكوفيني أبرع كان الفرَّاء: زياد بن يحيى زكريا أبو ومنهم
أن وأمره َوَلَديه، وعلَّم املأمون ِخالفة يف بغداد وَوَرَد الكسائي، عن أخذ األدب، وفنون
يف «الحدود» كتاب فصنَّف العربية، من سمع وما النحو أصول فيه يجمع كتابًا يُؤلِّف
الكسائي إال العربية علماء من والكوفة بغداد ألهل يكن لم لو األنباري: ابن قال سنتني.
خالفة يف ٢٠٧ سنة الفراء وتويف إليهما. العلوم انتهت إذ االفتخار؛ لهم لكان والفراء

املأمون.
األدب أخذ لغة، صاحب كان األعرابي: بابن املعروف محمد هللا عبد أبو ومنهم
العلماء يُناقش وكان السكيت، وابن ثعلب العباس أبو عنه وأخذ وغريه، الكسائي عن
واألصمعي ُعبيدة أبا أنَّ يزعم وكان اللغة، نََقَلة من كثريًا ويَُخطِّئ عليهم، ويستدرك
فال والظاء، الضاد بني يُعاقبوا أن العرب كالم يف جائز يقول: وكان شيئًا. يُحِسنان ال

وينشد: تلك موضع يف هذه يجعل من يخطئ

غ��ائ��ض ل��ي ك��ل��ه��ا خ��الٍل ث��الث أََوَده خ��ل��ي��ل م��ن أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى

من كثري مجلسه يحرض وكان العرب. ُفصحاء من سمعته هكذا ويقول: بالضاد،
«تاريخ وكتاب «األنواء»، وكتاب «النوادر»، كتاب منها: كثرية، ُمصنَّفات وله املستفيدين،
يف ُولد «األلفاظ»، وكتاب األمثال»، «تفسري وكتاب الشعر»، «معاني وكتاب القبائل»،

.٢٣١ سنة وتويف ١٥٠ سنة أي حنيفة؛ أبو اإلمام فيها تُويفِّ التي السنة
عن أخذ األدب، يف فاضًال كان الضبي: سلمة بن ل املفضَّ طالب أبو ومنهم
ومن كتابًا، ذلك يف وصنَّف «العني» كتاب يف الخليل عىل واستدرك وغريه، األعرابي ابن
واملالهي»، «العود وكتاب «املفاخر»، وكتاب اللغة»، علم يف «التاريخ كتاب تصانيفه:
واملمدود»، «املقصور وكتاب «االشتقاق»، وكتاب «الطيف»، وكتاب بَه»، الشُّ «جالء وكتاب
سنة منه سمع أنَّه وزعم الصويل، بكر أبو عنه وروى النحو». علم يف «املدخل وكتاب
الضبي واملفضل املفضل). بن محمد الطيب أبي ترجمة يف خلكان ابن من (انتهى ٢٩٠
أشعاًرا للمهدي جمع الذي الضبي» محمد بن املفضل الرحمن عبد «أبي غري هذا
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األعرابي؛ ابن عنه رواها التي وأصحها وتنقص، وتزيد «املفضليات» ب اها سمَّ اختارها
ذاك. إىل هذا من األدب ناقل املفضلني، بني متوسط األعرابي فابن

عن أخذ زمانه، يف واللغة النحو يف الكوفيني إمام كان ثعلب: العباس أبو ومنهم
األنباري، وابن عرفة، وابن األخفش، عيل الحسن أبو عنه: وأخذ وغريه، األعرابي ابن

ثعلب. الكوفيني أعلم يقول: املربد وكان وغريهم.
طليحان، والناقة الناقة راكب أي: طليحان؛ الناقة راكب العرب: عن ثعلب حكى
صغري وهو «الفصيح»، كتاب تصانيفه ومن الناقة. ذكر لتقدم املعطوف حذف أنه إال
ثعلب وتويف .١٢٨٥ سنة بالقاهرة النيل وادي مطبعة يف ُطبع وقد الفائدة، كثري الحجم

.٢٩١ سنة ببغداد

بغداد يف باألدب اشتُهر من (2)

اشتُهر وممن علمت، كما ويسكنونها بغداد إىل ينتقلون يْن امِلْرصَ علماء من كثري وكان
سلفوا: من غري بغداد يف باألدب

منها: صحيحة جيِّدة وُكتُبُه املتوكل، الخليفة أوالد يُؤدِّب كان كِّيت: السِّ بن يعقوب
،١٣١٤ سنة يف ُطبع وقد «األلفاظ»، وكتاب الخديوية، باملكتبة ويُوجد املنطق»، «إصالح

واإلبدال». «القلب وكتاب الشعر، معاني يف وكتاب
عىل عازًما وكان اللحياني، عيل الحسن أبي مجلس يف كنَّا الطويس: الحسن أبو قال
وهو السكيت ابن له فقال بذقنه. استعان مثقل العرب تقول فقال: نوادره، يُميل أن
فقطع بجنبيه، استعان نهض إذا الجمل يريدون بدفيه؛ استعان مثقل هو إنما َحَدٌث:
له فقال مكارشي. جاري هو العرب: تقول فقال: أمىل الثاني املجلس كان فلما اإلمالء.
أمىل فما بيته، ِكرس إىل بيتي ِكرس مكارسي هو إنما مكارشي؟ معنى وما السكيت: ابن

.٢٤٤ سنة ببغداد السكيت ابن ومات ذلك. بعد اللحياني
ببغداد، ٢١٣ سنة ُولد قتيبة: بابن املعروف ينََوري الدِّ مسلم بن هللا عبد محمد وأبو
فاضًال وكان بغداد، سكن ثم إليها، فنُسب قاضيًا ُمدَّة ينََور بالدِّ وأقام بالكوفة، وقيل
الكاتب»، «أدب كتاب التصانيف: من وله العلوم. يف متفنِّنًا والشعر، واللغة النحو يف ثقًة
وأقرأ ذلك، وغري والقداح» «امليرس وكتاب الشعراء»، «طبقات وكتاب «املعارف»، وكتاب
ُطبع وقد املعتمد، وزير الحسن ألبي الكاتب» «أدب كتاب ألَّف إنَّه ويقال ببغداد. كتبه
.٢٧٦ سنة قتيبة ابن وتويف البطليويس. رشحه وقد الوطن، بمطبعة ١٣٠٠ سنة مرص يف
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عنه وأخذ وثعلب، املربد عن أخذ األدب، يف ماهًرا عامًلا كان اج: الزجَّ إسحاق وأبو
«العروض»، وكتاب «االشتقاق»، وكتاب «األمايل»، كتاب مصنفاته: ومن الفاريس. عيل أبو
ينرصف «ما وكتاب وأفعلت»، «فعلت وكتاب النحو، يف مخترص وكتاب «القوايف»، وكتاب
ببغداد. ٣١٦ سنة وتُويفِّ «النوادر»، وكتاب سيبويه»، أبيات «رشح وكتاب ينرصف»، ال وما
املربد عن أخذ واألدب، النحو يف جليًال إِماًما كان اج: الرسِّ بن محمد بكر وأبو
مصنفاته ومن «صحاحه». يف الجوهري عنه ونقل السريايف، سعيد أبو عنه وأخذ وغريه،
«االشتقاق»، وكتاب األصول»، «جمل وكتاب العربية»، علم يف «األصول كتاب املشهورة:

.٣١٦ سنة وتويف والشعراء»، «الشعر وكتاب سيبويه»، كتاب و«رشح
سنة بها وتُويف بغداد وسكن بواسط ُولَِد النحوي: نفطويه إبراهيم هللا عبد وأبو

كتابه. ويُدرُِّس سيبويه طريقة يتبع وكان ،٣٢٣
وله األدب، يف وقته مة عالَّ وكان ثعلب، عن أََخذَ األنباري: بن محمد بكر وأبو
«الجاهليات»، وكتاب «األضداد»، وكتاب النحو، يف «الكايف» كتاب منها: كثرية ُمصنَّفات

.٣٢٧ سنة وتويف الطوال». و«السبع املفضليات» و«رشح واملؤنث»، «املذكر وكتاب
األنباري بن بكر أبي عن النحو وأخذ ببغداد نشأ الزَّجاجي: الرحمن عبد القاسم وأبو
وانتفع «الجمل»، ب املشهور كتابه وصنَّف إليه، فنُِسَب اج الزجَّ إسحاق أبا وصِحب وغريه،

.٣٣٧ سنة بها وتُويفِّ وسكنها دمشق إىل وانتقل كثريون، ناس به
ببغداد، وغريهما قتيبة وابن املربد عن األدب أخذ درستويه: بن هللا عبد محمد وأبو
«املقصور كتاب منها: كثرية مصنفات وله كالدارقطني. األفاضل من جماعة عنه وأخذ
وكتاب «الهجاء»، وكتاب النحو»، يف «اإلرشاد وكتاب الشعر»، «معاني وكتاب واملمدود»،

املطيع. خالفة يف ٣٤٧ سنة ببغداد وتويف النحويني». «أخبار
عن وأخذ .٣٠٧ سنة بغداد إىل انتقل ثُمَّ فسا، بمدينة ُولد الفاريس: الحسن وأبو
وكان حمدان، بن الدولة سيف عند بحلب أقام ثم النحو، يف برع حتى وغريه اج الزَّجَّ
َعَلت وقد بويه، بن الدولة عضد وَصِحب فارس إىل انتقل ثم مجالس. املتنبي وبني بينه
«اإليضاح»، كتاب له وصنَّف النحو، يف الفسوي عيل أبي غالم أنا قال: حتى عنده منزلته

ببغداد. ٣٧٧ سنة وتُويف ذلك، غري كثرية تصانيف وله النحو، يف و«التكملة»
بنحو الناس أعلم من وكان بغداد قضاء توىلَّ السريايف: الحسن سعيد وأبو
«أخبار وكتاب والقطع»، الوصل «ألفات كتاب وله سيبويه، كتاب رشح البرصيني،
عنه، اللغة وأخذ دريد، ابن مقصورة ورشح والبالغة»، الشعر «صنعة وكتاب النحويني»،
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كتاب صاحب األصبهاني الفرج أبي وبني بينه وكان الرساج، بن بكر أبي عن والنحو
هذا: فيه فقال تناُفس، «األغاني»

ب��ش��اِف ال��بَ��ِك��يُّ ِع��ل��م��ك وال ٍر ص��د ع��ل��ى ق��رأَت وال ص��دًرا ل��س��َت
س��ي��راِف م��ن ي��ج��يء وع��روٍض وش��ع��ر ن��ح��و ك��ل ال��ل��ه ل��ع��ن

ببغداد. ٣٦٠ سنة السريايف وتويف
الفاريس، عيل أبي عن األدب أخذ جني: بن عثمان الفتح أبو املوصل من واشتهر
الصناعة»، و«رس «الخصائص»، كتاب منها: كثرية مصنفات وله العربية، يف إماًما وكان
خلكان: ابن قال صاحبه. عىل قرأه قد وكان املتنبي» ديوان و«رشح النحو، يف و«التلقني»

قوله: عن املتنبي الطيب أبا شخص سأل قال: رشحه يف ورأيت

ت��ص��ب��را ل��م أم ص��ب��رت ه��واك ب��اٍد

تقول: أن الواجب وكان الجازمة؟ لم وجود مع تصربا يف األِلَف أثبَتَّ كيف فقال:
بدل هي األلف وهذه يعنيني. ألجابك! هنا الفتح أبو كان لو املتنبي: فقال تصِرب، لم
وقف إذا الخفيفة التوكيد ونون تَْصِربَْن، َلْم األصل: يف كان الخفيفة؛ التوكيد نون من

األعىش: قال أَِلًفا، منها أبدل عليها اإلنسان

ف��اع��ب��دا وال��ل��َه ال��ش��ي��ط��اَن تَ��ْع��بُ��ِد وال

جني ابن وتويف النون. من بدًال باأللف أتى وقف ا فلمَّ «فاعبدن»؛ األصل وكان
.٣٩٢ سنة ببغداد

سعيد أبي عن بغداد يف أخذ الربعي»: عيىس بن «عيل جني ابن عرص يف وكان
كتاب ورشح بغداد إىل عاد ثم الفاريس، عيل أبي عن وأخذ شرياز إىل خرج ثم السريايف،
٤٢٠ سنة وتويف النحو، يف «البديع» كتاب وصنَّف الجرمي، وكتاب عيل، ألبي «اإليضاح»

بغداد. يف
أهل من باألعلم: املعروف يوسف الحجاج أبو باألندلس العرص هذا يف واشتُِهر
ورشح ُعلمائها، عن وأخذ ة، ُمدَّ بها وأقام ٤٣٣ سنة قرطبة إىل رحل الغرب، شنتمرية
مفرد، كتاب يف الجمل» «أبيات كتاب ورشح الزجاجي، القاسم ألبي النحو» يف «الجمل

األندلس. جزيرة من إشبيلية بمدينة ٤٧٦ سنة وتويف
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قرأ ُمتفننًا، األدب واسع إماًما كان املعرِّي: أحمد العالء أبو املعرَّة من واشتهر
عليه وقرأ بحلب، النحوي هللا عبد بن محمد عىل ثم باملعرَّة، أبيه عىل واللغة النحو
«ِسقط ديوان منها: مشهورة وتصانيفه التربيزي، والخطيب التنوخي، عيل القاسم أبو
يقول كان ولهذا املتنبي؛ شعر رشح يف «الالمع» وكتاب السقط»، «ضوء ورشحه الزند»،

يقول: حيث الغيب بلحِظ إيلَّ ينظر املتنبي كأن أعمى: وهو

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

ومنه: يلزم»، ال ما «لزوم وديوان

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

اه وسمَّ البحرتي وديوان حبيب»، «ذكرى اه وسمَّ ورشحه ام تمَّ أبي ديوان واخترص
ال سنة وأربعني خمس مدة ومكث أحمد». «معجز وسماه املتنبي وديوان الوليد»، «عبث
العالء أبي رأي ترى بأوروبا طائفة يُوجد واآلن فيؤمله، الحيوان يذبح ال كي اللحم يأكل
بها وتويف املعرَّة إىل عاد ثم ،٣٩٨ سنة بغداد ودخل النبات. أكل عىل وتقترص املعري،

قربه: عىل يُكتب بأن وأوىص ،٤٤٩ سنة

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

محمد وأبي العالء أبي عن وأخذ التربيزي: الخطيب يحيى تربيز من واشتُهر
كتاب: تصانيفه ومن حسن. شعر وله ببغداد النظامية باملدرسة األدب ودرس ان، الدهَّ
جني». البن اللمع و«رشح والقوايف، العروض ِعْلَمي يف «الكايف» وكتاب القرآن»، «إعراب
دريد البن و«املقصورة» و«املفضليات» و«املعلَّقات» املتنبي» و«ديوان «الحماسة» َح وَرشَ

ببغداد. ٥٠٢ سنة وتويف الجواليقي، موهوب منصور أبو عنه وأخذ الزند»، و«سقط
نحويٍّا فاضًال أديبًا وكان البرصي: الحريري القاسم محمد أبو العرص هذا يف وكان
ورشحها، اإلعراب» و«ملحة الخواص»، أوهام يف الغوَّاص «درة مصنَّفاته: ومن ُمنشئًا،
املصنفات وهذه أدباؤها، يُصدِّقه فلم وادَّعاها بغداد إىل بها وجاء املشهورة»، و«املقامات
َعْمًرا، أسمَر وما زيًدا، أسوَد ما قلت إذا شيخه: عن نقًال يقول وكان ومشهورة. مطبوعة
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كل َفَسَدْت الفرس؛ هذا أحمَر وما الحمامة، هذه أبيَض وما الطائر، هذا أصفَر وما
األلوان، من ب التعجُّ أردت إذا جميعها فيفسد وجه، من ْت وصحَّ وجٍه من منها مسألٍة
بالليل الحديث وهو عمرو، وَسَمر زيد، ُسؤَدد من التعجب أردت إذا جميعها وتصحُّ
فوها. ينتن أن وهو الفرس؛ َحَمر ومن الحمامة، بيض وكثرة الطائر صفري ومن خاصة،

شعره: ومن

وم��ق��اص��ده أن��ح��ائ��ه ف��ي ال��رش��د ع��ن ال��ورى أب��و وه��و ال��دَّه��ر ت��ع��ام��ى ��ا ول��مَّ
وال��ده ح��ذو ال��ف��ت��ى ي��ح��ذو أن غ��رو وال ال��ع��م��ى أخ��و إن��ي ق��ي��ل ح��ت��ى ت��ع��ام��ي��ت

البرصة. من حرام ببني ٥١٦ سنة وتويف
املشهورة، «األمثال» كتاب صاحب امليداني: أحمد الفضل أبو نيسابور من واشتُهر
ذلك. غري حسنة مؤلَّفات وله مطبوعان، وهما الرصف»، علم يف الطَّْرف «نزهة وكتاب

كثريًا: يُنشد وكان

ب��ِع��ذاري ي��ك��ت��ف��ي ع��س��اه ف��ق��ل��ت: ع��ارض��ي ل��ي��ل ف��ي ال��ش��ي��ب ص��ب��ح ��س ت��ن��فَّ
ن��ه��اِر؟! ب��غ��ي��ر ص��ب��ًح��ا ت��رى ه��ل أي��ا ف��أج��اب��ن��ي: ع��ات��ب��ت��ه ف��ش��ا ف��ل��م��ا

بنيسابور. ٥١٨ سنة وتويف
فاضًال، أديبًا وكان أسد: بن آدم سعد أبو ُخراسان مدن إحدى هراة من واشتُهر
منصور أبي وبني بينه وجرى واألدب، الحديث عليه وُقرئ ،٥٢٠ سنة ا حاجٍّ بغداد َوَرَد
ال أنت للجواليقي: الهروي فقال فيه، اختلفا يشءٍ يف ُمنافرة نوع ببغداد الجواليقي
. تَِصحُّ ال الجمع إىل والنسبة الجمع إىل نسبًة الجواليقي فإن نفسك؛ تنسب أن تُحسن

يُنسب أن جاز به ي ُسمِّ إذا الجمع لفظ فإنَّ مغالطة؛ هذا أنَّ األنباري «طبقات» ويف
.٥٣٦ سنة وتويف وأنماري، كمدائني إليه

وكان الزمخرشي: محمود القاسم أبو خوارزم قرى إحدى زمخرش من واشتهر
منها: شأوه، يُدرك ال وأن منزلته علوِّ عىل تدلُّ جليلة تصانيف وله األدب، يف عرصه إمام
يف البالغة» و«أساس الحديث، تفسري يف و«الفائق» الكريم، القرآن تفسري يف «الكشاف»
و«القسطاس» العرب، أمثال يف و«املستقيص» النحو، يف و«األنموذج» ل»، و«املفصَّ اللغة،
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وغري والجبال» األودية «أسماء وكتاب الشعر»، و«ديوان الرسائل»، و«ديوان العروض، يف
٥٣٨ سنة وتويف هللا، جار له: يُقال فلذا زمانًا؛ بمكة وجاور للحج بغداد وَقِدَم ذلك،

مكة. من رجوعه بعد خوارزم بجرجانية
هللا وهبة الجواليقي، موهوب منصور أبو العرص هذا يف بغداد مفاخر ومن

ان: الدهَّ بابن املعروف سعيد محمد وأبو الشجري، بن
املقتفي لإلمام وصنََّف التربيزي، الخطيب عن أخذ األدب، فنون يف إماًما كان ل: فاألوَّ
الغوَّاص» «ُدرَّة وتتمة و«املعرَّب»، الكاتب»، أدب «رشح وألَّف العروض، يف لطيًفا كتابًا
النحو، يف منه أمثل اللغة يف وكان العامة». فيه يلحن فيما «التكملة اها: وسمَّ للحريري

ببغداد. ٥٣٩ سنة وتُويف
«األمايل» كتاب وله وأيامها، العرب وأشعار واللغة النحو يف إماًما كان والثاني:
يف وتصانيف تمام، أبي «حماسة» به ضاهى «الحماسة» سماه وكتاب األدب، فنون يف
والعدل، والتأنيث التعريف علل: ثالث فيه اجتمع أنه َحذَاِم بناء يف املربد عن حكى النَّحو.
والزمخرشي الشجري ابن وتقابل البناء. يجب وبالثالثة الرصف، منع يجب فِبِعلَّتنَْي

ببغداد. ٥٤٢ سنة وتويف ببغداد،
اإليضاح» «رشح األدب: يف املفيدة تصانيفه ومن عرصه، سيبويه كان والثالث:
وكتاب «العروض»، وكتاب «الُغرَّة»، وسماه جني البن «اللمع» ورشح و«التكملة»،
رسقات عىل يشتمل الِكندية» املآخذ يف السعيدية «الرسالة وكتاب النحو، يف «الدروس»
إىل بغداد من وانتقل األضداد». يف و«الُغنية واملمدود»، املقصور يف و«العقود املتنبي،
من فسريَّ البلد، عىل السنة تلك الغرق فاستوىل ببغداد، تخلََّفت قد ُكتبه وكانت املوصل،
لتظهر بالالذن رها بخَّ الصورة تلك عىل إليه ُحملت وملا غرقت، قد فوجدها إليه، يُحرضها

.٥٦٩ سنة وتويف باملوصل، كثري خلق عنه وأخذ ذلك، من فُعِمي كتابتها
— بغداد من فراسخ عرشة عىل الفرات عىل قديمة قرية وهي — األنبار من واشتُهر
ه وتفقَّ الشجري، وابن الجواليقي عن وأخذ بغداد سكن األنباري: محمد بن الرحمن عبد
علماء عنه وأخذ األدب، علم يف ر وتبَحَّ بها، النحو إلقراء وتصدَّر النظامية، باملدرسة
األدباء»، «طبقات وكتاب «امليزان»، وكتاب العربية»، «أرسار كتاب النحو يف وله كثريون،
مات حتى بالعلم مشتغًال يزل ولم اآلن. بصدده أنا ما خلكان ابن ومن منه اقتََطْفُت وقد

ببغداد. ٥٧٧ سنة
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تخرَّج اإلشبييل: خروف بابن املعروف عيلٌّ الحسن أبو أيًضا باألندلس واشتُهر
القاسم ألبي «الجمل» وكتاب سيبويه» «كتاب ورشح األندليس، النَّحوي طاهر ابن عىل

بإشبيلية. ٦١٠ سنة وتويفِّ اجي، الزَّجَّ
الصائغ)، بابن (املعروف يعيش، بن عيل بن يعيش البقاء أبو حلب من واشتُهر
الكندي، زيد اليُمن أبي بالشيخ دمشق يف واجتمع والرصف، النحو يف ماهًرا عامًلا كان
العارشة: املقامة يف الحريري قول إعراب وعن العربية، يف ُمشكلة مواضع عن وسأله
عىل الجواب فاستَبَْهَم وحان»، الفجر انبالج وآن الرسحان، ذَنَب األفق ألأل إذا «حتى

منصوب؟ واآلخر مرفوع أحدهما أو منصوبان أو مرفوعان وذَنَب األفق هل الكندي
ذَنَب. ورفع األفق نصب منها واملختار أوجه، أربعة ذلك يف ويجوز قالوا:

البالد أُم ذاك إذ وهي بالعلم؛ لالشتغال ٦٢٦ سنة حلب وصلت وملا خلكان: ابن قال
عليه قرأت األدب يف الجماعة شيخ الصائغ ابن وكان واملشتغلني، بالعلماء مشحونة
الروح خفيف الكالم لطيف التفهيم حسن وكان عليه، جني البن «اللمع» بقراءة وابتدأت
للزمخرشي، «املفصل» كتاب ورشح ووقار، سكينٍة مع املجون كثري الشمائل ظريف

.٦٤٣ سنة بحلب وتويف جني، البن امللوكي» و«ترصيف
علوم يف وبرع بها ج تخرَّ الحاجب: بابن املعروف عثمان عمرو أبو بالقاهرة واشتُهر
عن سألته وقد خلكان: ابن قال بجامعها. ودرس دمشق إىل انتقل ثم وغريها، العربية
املتنبي: بيت يف سألته أن ذلك ُجملة ومن إجابة، أبلغ فأجاب ُمْشِكَلة العربية يف مواضع

م��ق��ت��َح��ِم الت ح��ت��ى أُق��َح��ُم ف��اآلن م��ص��ط��ب��ٍر الت ح��ت��ى ت��ص��بَّ��رت ل��ق��د

الكالم فأطال الجر، أدوات من ليس والت ومقتحٍم مصطٍرب خفض يف السبب عن
خوف ذلك عن الحاجب ابن إجابة صورة خلكان ابن يذكر ولم ا.ه. الجواب. وأحسن
جروا كما حاجًزا ليست َكَال والت بحتَّى الجر يكون أن هذا يف يجوز وأقول: اإلطالة،
يعلم»، «لئالَّ نحو: يف بأنَّ املضارع ونصبوا رأي، عىل زاٍد» بال «جئت قولهم: يف بالباء
الحروف: يف تُزاد وقد زائدة، الت يف التاء املوضع هذا يف للعكربي املتنبي» «رشح ويف

وأنشدوا: العرب ِبه جرَّ وقد شاذ، به والجر وربَّت، وُربَّ ت وثمَّ َكثَمَّ

ب��ق��اء ح��ي��ن الت أن ف��أج��ب��ن��ا أوان والت ص��ل��ح��ن��ا ط��ل��ب��وا

ا.ه.
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يف «الكافية» مصنفاته: ومن كثري، خلق عنه وأخذ القاهرة، إىل الحاجب ابن عاد ثم
.٦٤٦ سنة وتويف الرصف، يف و«الشافية» النحو،

الحسن بن محمد الدين ريض رشح أشهرها: من كثرية رشوح «الكافية» وعىل
.٦٩٠ سنة حوايل املتوىف األسرتباذي

وشواهد غريه، يف تُوجد ال أشياء فيه الفوائد، كثري االعتبار جليل الرشح وهذا
خزانته عليها بنى ١٠٩٣ سنة بالقاهرة املتوىف البغدادي القادر عبد أخذها الرشح هذا
مملوءة األرجاء واسعة وهي العرب»، لسان لباب ولب األدب «خزانة اة املسمَّ املشهورة
ُطبعت وقد األديب، ضالة فهي يُحاكيها بابها يف كتاب يوجد أن قلَّ األدب، بجواهر

ضخمة. أسفار أربعة يف ١٢٩٩ سنة بوالق بمطبعة
ثم األندلس، من جيان بمدينة نشأ مالك: بن هللا عبد بن محمد بدمشق واشتُهر
النحو، يف خصوًصا العلوم، يف عبابه يُشقُّ ال بحًرا وكان بها، وأقام دمشق إىل انتقل
لعلمه. ويحرتمه خلكان ابن القضاة قايض به يجتمع وكان العربية، إلقراء بحلب وتصدَّر
ثم ورشحها بيت آالف ثالثة وهي النحو؛ يف الشافية» «الكافية منظومة تصانيفه ومن
ونثر «األلفيَّة»، ب تُعرف ولذا بيت ألف وهي «الخالصة»؛ سماها أرجوزة يف لخصها
وتكميله الكتاب هذا ولتسهيل املحوية»، واملقاصد النحوية «الفوائد اه: سمَّ كتاب يف هذه
دون «التسهيل» كتاب واشتهر املقاصد»، وتكميل الفوائد «تسهيل سماه: كتابًا صنَّف
وعمدة الالفظ ة و«ُعدَّ الكالم»، بمثلث «اإلعالم أيًضا: تصانيفه ومن «الفوائد». كتاب

.٦٧٢ سنة بدمشق وتُويف الحافظ»،
ولذا أحكامها؛ ويتعرفون يحفظونها «األلفية» عىل زائًدا إقباًال الناس أقبل وقد هذا
بدمشق، ٦٨٦ سنة املتوىف ناظمها بن محمد رشحها ن فممَّ رشوحها، من العلماء أكثر
وحسن ،٦٩٨ سنة بالقاهرة املتوىف عقيل بابن املشهور الرحمن عبد بن هللا وعبد
الرحمن عبد زيد وأبو أيًضا، «التسهيل» رشح وقد ٧٤٩ سنة املتوىف املرصي قاسم بن
سنة املتوىف السيوطي الدين جالل الرحمن عبد الفضل وأبو ،٨٠١ سنة املتوىف املكودي
«منهج ى يُسمَّ الرشح وهذا ،٩٠٠ سنة حدود يف املتوىف األشموني عيل الدين وبدر ،٩١١
منه أوسع ألنه عقيل»؛ ابن «رشح بعد باألزهر ويَُدرَّس مالك»، ابن ألفية إىل السالك
العبادي قاسم بن أحمد حاشية ذلك فمن حوايش، الرشوح هذه عىل ودوَّنوا وأصعب.
سنة املتوىف السجاعي أحمد الشيخ وحاشية الناظم، ابن رشح عىل ٩٩٢ سنة املتوىف
املتوىف الدمياطي الخرضي محمد الشيخ وحاشية عقيل»، ابن «رشح عىل بمرص ١١٩٧
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تُقرأ وكالهما السجاعي»، «حاشية من وأنفع أوسع وهي الرشح، هذا عىل ١٢٨٨ سنة
«رشح عىل بمرص ١١٠١ سنة املتوىف املرصي الحفني محمد الشيخ وحاشية باألزهر،
الرشح هذا عىل ١٢١٦ سنة املتوىف املرصي الصبان محمد الشيخ وحاشية األشموني»،

باألزهر. املنتهون ويقرؤها أيًضا،
إماًما كان الضائع: بابن املعروف الحسن أبو الكتامي محمد بن عيل إشبيلية ومن
الفاريس، «إيضاح» عىل أمىل بأرسهم. أصحابه وفاق الشلوبني الزم يُجارى، ال العربية يف
البطليويس واعرتاضات سيبويه عىل واعرتاضات الفاريس عىل الطراوة ابن اعرتاضات وَردَّ
«كتاب ورشح الجمل»، «رشح وله اختياراته، معظم عصفور ابن عىل وردَّ الزجاجي، عىل
تويف عجائب، مشكالته يف وله خروف، وابن السريايف رشحي بني فيه جمع سيبويه»،

.٦٨٠ سنة
آُجرُّوم بابن املعروف داُود بن محمد بن محمد هللا عبد أبو فاس أهل من وكان
عنه يُؤثر وال ،٧٢٣ سنة املتوىف باملغرب، قبيلة وهي صنهاجة؛ إىل نسبًة الصنهاجي:
املتوىف األزهري» خالد الشيخ «رشح منها كثرية؛ رشوح وعليها اآلجرومية»، «متن إال
ومنها عرش. الثالث القرن نحاة من النجا أبي محمد للسيد حاشية وعليه ،٩٠٥ سنة
الكربى)، املحلة من بالقرب حجازي الشيخ كفر إىل (نسبًة الكفراوي حسن الشيخ رشح
شيخ الحامدي إسماعيل للشيخ حاشية وعليه بالقاهرة، ١٢٠٢ سنة املتوىف األزهري
النحو طالب يقرؤه كتاب أول الرشح وهذا ،(١٣١٤ (سنة اآلن باألزهر الصعائدة رواق
ورشحها «األزهرية» بعدهما ويقرأ السابق، خالد» الشيخ «رشح بعده ويقرأ باألزهر
،١٢٣٢ سنة املتوىف األمري محمد للشيخ حاشية «األزهرية» وعىل املذكور، خالد للشيخ

.١٢٥٠ سنة املتوىف املرصي العطار حسن للشيخ وحاشية
مرص، نزيل الغرناطي: األندليس يوسف بن محمد حيان أبو األندلس من واشتُهر
األئمة من كثري عنه وأخذ وغريه، الضائع ابن عن أخذ األدب، فنون يف عرصه إمام كان
«كتاب الناس يُقرئ وكان والسمني. عقيل، وابن قاسم، وابن السبكي، الدين َكتِقيِّ
العربية يف ومصنفاته غامضها. لهم ويرشح فيها بهم ويَُرغِّ مالك ابن ومصنفات سيبويه»
كتاب يف واخترصه ل، ُمَطوَّ وهو التسهيل»، رشح يف و«التكميل «التذييل»، منها: كثرية،
أو يسمع إالَّ قط أره لم الصفدي: قال العرب»، لسان من الرضب «ارتشاف اه: سمَّ
والرصف النحو وأما باللغة، عارًفا قيًِّما ثبتًا وكان كتاب، يف ينظر أو يكتب أو يشتغل
أقطار يف أحد يُدركه ال صار حتى عمره أكثر العلم وخدم فيهما، املطلق اإلمام فهو
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خصوًصا طبقاتهم ومعرفة الناس وتراجم والحديث التفسري يف الطوىل اليد وله األرض،
شعره: ومن املغاربة،

األع��ادي��ا ع��نِّ��ي ال��رح��م��ن أذه��ب ف��ال وم��نَّ��ة ع��ل��يَّ ف��ض��ل ل��ه��م ع��داي
ال��م��ع��ال��ي��ا ف��اك��ت��س��ب��ُت ن��اف��س��ون��ي وه��م ف��اج��ت��ن��ب��تُ��ه��ا ذلَّ��ت��ي ع��ن ب��ح��ث��وا ه��م

ومنه:

ن��ق��ل��ه ع��ن��ي أح��ب َم��ن ن��وى إذ ال��م��ط��اي��ا ب��ال��م��س��ي��ر ال��دم��ع س��ب��ق
م��ق��ل��ة؟! اب��ن وه��و يُ��ج��ي��د ال ولِ��َم ال��خ��دِّ ص��ف��ح��ة ف��ي ال��س��ط��ور وأج��اد

.٧٤٥ سنة بالقاهرة ومات
واملذاهب، اآلراء ذوي النحاة خاتمة األنصاري: هشام بن هللا عبد مرص من واشتُهر
وللناس القدم ورسوخ املكانة برفعة له تشهد النحو يف ومصنَّفاته يُبَارى، ال إماًما كان
معرفة يف الذهب و«شذور ورشحه، َدى» الصَّ وبلُّ النَّدى «قطر فمنها: عليها، إقبال
عىل عقيل» ابن «رشح قبل باألزهر و«الشذور» «القطر» ويُقرأ ورشحه، العرب» كالم
تفسري يف األول: أبواب، ثمانية عىل ورتَّبُه اللبيب» «ُمغني ومنها «األزهرية»، وبعد األلفية
أقسامها وذكر الجملة تفسري يف والثاني: أشبهها، وما املعاني حروف يذكر وفيه املفردات
وذكر واملجرور والجار الظرف وهو الجملة، يُشبه ما أحكام ذكر يف والثالث: وأحكامها،
والخامس: جهلها، باملعرب ويقبح دوُرها يكثر أحكام ذكر يف والرابع: التعلق، يف حكمهما
من التحذير يف والسادس جهتها، من املعرب عىل االعرتاض يدخل التي الجهات ذكر يف
يف والثامن: اإلعراب، كيفية يف والسابع: خالفها، والصواب املعربني بني اشتهرت أمور
قاعدة عرشة إحدى وهي الجزئية، الصور من ينحرص ال ما عليها يتخرَّج كلية أمور ذكر
كتاب أيًضا وله الكتاب. فهرس عىل االطالع من تُعرف كثرية مواد باب كل تحت ويندرج
يف األمري قال «التوضيح»، ب ويُعرف فيه، نثرها وقد مالك» ابن ألفيَّة إىل املسالك «أوضح
حيان، أبي عن يأخذ ولم ٧٠٨ سنة بالقاهرة هشام ابن ُولِد هذا: امُلغِني عىل حاشيته

شعره: ومن سلمى»، أبي بن زهري «ديوان منه سمع أنه غري

ال��ب��ذِل ع��ل��ى ي��ص��ب��ر ال��ح��س��ن��اء ي��خ��ط��ب وم��ن ب��نَ��يْ��ِل��ِه ي��ظ��ف��ر ل��ل��ع��ل��م ي��ص��ط��ب��ر وم��ن
ذُلِّ أخ��ا ط��وي��ًال ده��ًرا ي��ع��ش ي��س��ي��ًرا ال��ُع��ال ط��ل��ب ف��ي ال��ن��ف��س ي��ذل ل��م وم��ن
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وحماة مرص صاحب املؤيد امللك شاعر املرصي نباتة ابن ورثاه ،٧٦١ سنة وتويف
بقوله:

غ��م��اِم ذي��ل م��ث��واه ع��ل��ى ي��ج��ر رح��م��ة ن��وء ال��ث��رى ف��ي ه��ش��ام اب��ن س��ق��ى
ه��ش��اِم اب��ن س��ي��رة أروي زل��ت ف��م��ا س��ي��رًة ال��م��دح س��ائ��ر م��ن ل��ه س��أروي

ا.ه. «السرية». صاحب هشام بن امللك بعبد تَْوِريَة
فمن الحوايش؛ عليها وكتبوا فرشحوها هشام، ابن بمصنفات العلماء اعتنى وقد
اإلسكندري املخزومي بكر أبي بن ملحمد اللبيب» مغني عىل الكالم يف القريب «تحفة ذلك:
بأمر الرشح هذا وألَّف ،٨٢٧ سنة بالهند وتويف باإلسكندرية ولد بالدماميني، املعروف
التوضيح»؛ بمضمون و«الترصيح الهندي، شاه محمد الدين نارص الفتح أبي السلطان
شذور برشح اإلرب و«بلوغ ،٩٠٥ سنة بالقاهرة املتوىف األزهري خالد للشيخ رشح وهو
السجاعي» و«حاشية ،٩٢٦ سنة بمرص املتوىف األنصاري زكريا يحيى ألبي الذهب»
،١٢٣٢ سنة املتوىف األمري» محمد و«حاشية القطر»، «رشح عىل ١١٩٧ سنة املتوىف

«املغني». عىل وكالهما ،١٢٣٩ سنة املتوىف الدسوقي» محمد و«حاشية
السيوطي»: الدين بجالل املعروف الرحمن عبد الفضل «أبو أيًضا مرص من واشتهر
عن أخذ كتاب، ثالثمائة تبلغ التي مصنفاته بذلك تشهد كما العلوم يف ُمجتهًدا إماًما كان
علوم: سبعة يف َر تبحَّ إنه وقال وغريهما، الكافيجي الدين ومحيي الشمني، الدين تقي
هذه يف وصل وقد الفلسفة. وأصل والبديع، واملعاني، والنحو، والفقه، والحديث، التفسري،
ومن أشياخه، من أحد عليها وقف وال إليها يصل لم درجة إىل الفقه سوى الستة العلوم
للمهمات جامع كتاب وهو النحوية»، والنظائر «األشباه كتاب العربية: فنِّ يف مصنفاته
أصول علم يف «االقرتاح» وكتاب ولقب، بخطبة مستقل فنٍّ كل فنون سبعة عىل مرتٌَّب
ترتيبه، إىل أُسبق لم علم يف الصنع عجيب الوضع غريب كتاب هذا أوَّله: يف قال النحو،
الفقه. إىل بالنسبة الفقه كأصول النحو إىل بالنسبة هو الذي النحو أصول علم وهو
وَحىشَّ وشواهده و«املغني» و«التوضيح» «األلفية» ورشح كتب، وسبعة مقدمة عىل رتَّبه

كتابه يف برتجمته فعليك مصنفاته أسماء عىل االطالع أردت وإن ذلك، وغري «الشذور»
.٩١١ سنة وتويف املحارضة»، «حسن ب املسمى

االبتداع عن الغالب يف النحاة ماَل هذا وقتنا، إىل بعده وما الهجري، السابع القرن ويف
الرشوح تصنيف من فأكثروا السلف؛ دوَّنَه ما وتفهيم فهم عىل ِهَمهم وقرصوا األصول يف
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هشام، ابن ومصنفات مالك ابن ُمصنَّفات يف فعلوا رأيتهم كما متونهم عىل والحوايش
شمس كتقارير التقارير وها َسمَّ الحوايش عىل ُكتُبًا كتبوا حتى األمر هذا يف تغالوا وقد
عىل النجاء» أبي «حاشية عىل عرش الرابع القرن علماء أكابر من اإلنبابي، محمد الدين
األزهرية»، «رشح عىل العطار» «حاشية وعىل اآلجرومية»، «متن عىل خالد» الشيخ «رشح
حوايش وعىل عقيل»، «ابن حوايش وعىل «الشذور»، حوايش وعىل «القطر»، حوايش وعىل

.١٣١٣ سنة اإلنبابي الشيخ تُويف وقد «الصبَّان».

األزهر يف النحو دراسة (3)

مدرسة األزهر فنقول: الشهري الجامع هذا تاريخ من ملعة نذكر ذلك يف الخوض قبل
سنة مرص فتح أن بعد الفاطمي املعز الخليفة قائد جوهر أنشأها األرجاء، واسعة جامعة
،٣٦١ سنة بناؤه وكمل ،٣٥٩ سنة بنائه يف الرشوع وكان القاهرة، مدينة واختطَّ ٣٥٨
األزهر أخذ ولقد املعز. بن العزيز عهد يف ٣٨٠ سنة به العلم لقراءة املتصدرون وترتب
والشام مرص أقايص من أفواًجا الناس إليه فُهرعت األرض؛ طباق مألت واسعة شهرة
لكلِّ وبه علمائه، عن واألخذ للعلم طلبًا وغريها والهند واليمن والكرد والرتك واملغرب
يضع خشب من خزائن بها بالحارة تعرف جهة أو بالرواق، يُعرف منزل ممتازة طائفة
رواًقا، ٢٢ نحو األروقة من به ما عدد ويبلغ الخفيفة. اتهم مختصَّ بعض الطالب فيها
بطائفته. يختص فيما إليه يُرجع شيخ حارة أو رواق ولكل حارة، ١٥ الحارات ومن

ست وله صهاريج، أربعة بها بالصحن، تُعرف ا جدٍّ واسعة سماوية رحبة وللجامع
فرجتني ذي باب كل بعد أبواب وثمانية الوقت، ملعرفة مزاول وسبع لألذان، منارات
ُدون ويُجدِّ باألزهر يعتنون املعز الخليفة بعد وأمراؤها مرص ملوك زال وما بابني.
األمري ١١٩٠ سنة ففي هذا؛ وقتنا إىل وطالبه علمائه عىل األرزاق ويوقفون بنائه يف
أرضه املرتفعة القسم وهو عظيًما، قسًما وعرًضا طوًال اتِّساعه يف زاد كتخدا الرحمن عبد
من مثلها تحمل الرخام من عموًدا ٥٠ عىل القسم هذا ويشتمل الرشق، جهة من قليًال
ورواًقا له، مدفنًا بنى الجنوبية جهته ويف جديدين، ومنربًا محرابًا به وأنشأ البواكي،
بجانب ومنارة الرواق، بجوار واسعتني فرجتني ذا كبريًا وبابًا بأعاله وكتَّابًا للصعائدة،
األقبغاوية ومدرسة (١) الطيربسية مدرسة َد جدَّ الجامع من الغربية وبالجبهة الباب،
منشآت وله ُكتَّابًا، الباب فوق وبنى كالسابق، باب إىل ينتهي ممًىش املدرستني وبني ،(٢)

ذلك. غري بالجامع
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الثاني حلمي باشا عباس مرص عزيز األفخم الخديِو موالنا أمر العرص هذا ويف
عمارة وبناء فيه، وإدخالها الغربي جنوبه من الجامع تتاخم التي األمالك برشاء األكرم
العمارة فأقيمت للمشيخة، رفيع ومحل عظيم رواق عىل تشتمل موضعها يف ضخمة
أمر وكذا العبَّايس، بالرواق ي وُسمِّ األزهر، يف رواق وأبدع أفخم فجاء الرواق وُشيِّد
مجلس وبتشكيل األقبغاوية، املدرسة محل يف نفيسة مكتبة بإنشاء — هللا حفظه —
واألعضاء الجامع، شيخ الرَّئيس أعضاء؛ وخمسة رئيس من يرتَكَّب األزهر شئون إلدارة
املجلس ورئيس الحكومة. يف املوظفني العلماء من واثنان األزهر، ُعَلَماء أفاضل من ثالثة
الفضل أرباب وأعضاؤه النواوي»، «حسونة الشيخ الفضيلة صاحب ١٣١٤ سنة اآلن
الكريم «عبد والشيخ األهلية، االستئناف بمحكمة القايض عبده» «محمد الشيخ والعرفان:
شيخ البرشي» «سليم والشيخ الداخلية، بديوان املرصية» «الوقائع قلم وكيل سلمان»
الحنابلة. شيخ النابليس» «يوسف والشيخ الشافعي، عز» «مصطفى والشيخ املالكية،

ثمانية يتجاوز به الطلبة وعدد ،١٩٠ نحو اآلن األزهر وُمدرِّيس علماء عدد ويبلغ
هو اآلن والضابط الجامع، شيخ يأمره كما وقائعهم يف يفصل عام ضابٌط وعليهم آالف،

الجندي. أحمد السيد
وعلم وأصوله، والفقه والحديث، القرآن، تفسري هي: باألزهر تُدرَُّس التي والعلوم
والعروض، والبديع، والبيان، واملعاني، والرصف، والنحو، واملنطق، (اإللهيات)، الكالم

ذلك. وغري والقافية
فنقول: اآلن بصدده نحن ما إىل ولنرجع

متن عىل الكفراوي حسن الشيخ «رشح النحو: كتب من األزهر يف يدرِّسون
عىل العطار «حاشية ثم خالد»، الشيخ رشح عىل النجا أبي «حاشية ثم اآلجرومية»،
ثم وحواشيه، الشذور» «رشح ثم القطر»، رشح عىل السجاعي «حاشية ثم األزهرية»،
ثُمَّ مالك»، ابن ألفية عىل عقيل ابن رشح عىل — الخرضي أو — السجاعي «حاشية
وحواشيه، ورشوحه «املغني» ثم األلفية»، عىل األشموني رشح عىل الصبَّان «حاشية
األلفية ومنظومة اآلجرومية متن الطالب حفظ بعد كله وهذا سنوات، ستِّ نحو يف وذلك
قراءته املراد الكتاب أول من جزءًا لطلبته املدرس يعنيِّ أن الدراسة وكيفية وغريهما.
التايل اليوم يف يجيئون ثم غريه، مع باالشرتاك أو انفراده عىل منهم واحٍد كل يُطالعه
ويناقشونه لهم عيَّنه ما توضيح منه ويسمعون َحْلَقة بهيئة شيخهم يدي بني ويجلسون
يجتهد منهم وكل وهكذا، عنه يجيب وثالث املصنِّف، عىل يعرتض وهذا يسأل هذا فيه،
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وال قراءتها، املقرر غري حوايش الغرض لهذا طالع وربما مناقشاته يف علمه إظهار يف
وربما ساعتني، نحو يف الدرس ينتهي أن إىل وتخطئة وتصويب ورد أخٍذ يف الطلبة يزال
أن إىل وهكذا سابقه يف حصل ما فيه ويحصل آخر جزءًا لهم فيعنيِّ املعنيَّ الجزء يتمُّ ال

والبحث. الجدل مَلكة فيهم تَُربِّي الطريقة وهذه الكتاب، يفرغ

املدارس يف النحو دراسة

باشا عيل محمد استيالء قبل فنقول: مرص، يف املدارس تاريخ من نبذة بذكر أوًال نتقدم
القراءة معرفة عىل قارصة فيها املعارف كانت مرص عىل الخديوية الفخيمة األرسة رأس
وعىل وأمراؤهم، املماليك سالطني أنشأها التي بالكتاتيب الكريم القرآن وحفظ والكتابة
واألزهر ابتدائية، مدارس بمنزلة الكتاتيب هذه فكانت السابقة، األزهر علوم من التخرُّج
ذات مدارس عدة أنشأ الديار بهذه للباشا األمر استقام فلما وُعليا، ثانوية مدارس بمنزلة
لأللسن، ومدرسة ببوالق، للهندسة ومدرسة زعبل، بأبي للطب مدرسة منها: كبري، شأن
ثم الحربية. للفنون مدارس وثالث للصناعات، ومدرسة نربوه، ببلد للزراعة ومدرسة
وأرشاف حكوماتهم وكذا الخديوية األرسة هذه أمراء من َخَلَفُه َمن ذلك يف أثره اقتفى
ما إىل وصلت أن إىل النفقات لها وفرضوا أركانها يف وشيَّدوا املدارس يف فزادوا األمة؛
وزير يرأسه عاٍل ديوان شئونها يُدير والنظام، التقدم من الحارض وقتنا يف عليه هي
وُكتَّاب ماهرون ومفتُِّشون وأعاملهم األمراء كبار من وكيل وله الحكومة وزراء من كبري
العطوفة صاحبا (١٣١٤ (سنة اآلن ويرأسه املعارف، ديوان ى يُسمَّ الديوان وهذا أماثل،
أربعني نحو الديوان هذا ويتبع أرتني». باشا و«يعقوب فخري»، باشا «حسني والعرفان
الهندسة ومبادئ والحساب والنحو والقرآن والكتابة القراءة فيها تُعلَُّم ابتدائية مدرسة
واألخالق والتاريخ البلدان وتقويم ض األر وصور األشكال ورسم الحروف ورسم والخط
مدارس وثالث سنني. أربع ة ُمدَّ يف وذلك والرتكية، والفرنساوية اإلنكليزية واللغات
ويُزاد فروعها، يف والزيادة مسائلها يف االتساع مع السابقة العلوم فيها تَُعلَّم تجهيزيَّة
والهيئة، والكيميا والطبيعة الطبيعي والتاريخ واإلنشا والبديع والبيان املعاني عليها
ومدرسة للطب ومدرسة للهندسة ومدرسة للحقوق ومدرسة سنني، خمس مدة يف وهذا
باملنصورة، واألخرى ببوالق إحداهما للصنائع ومدرستان للوالدة، ومدرسة للصيدلة

أكَفاء. معلمني لتخريج مدارس وثالث بالجيزة، للزراعة ومدرسة
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الديوان ويف وفيها ُمتعلِّم، آالف وتسعة آالف ثمانية بني ما اآلن املدارس هذه ويف
وضبَّاط، ومدرسني مدارس ونُظَّار وُكتَّاب ومفتشني ووكيل رئيس بني موظًفا ٤٤٣
لتخريج مدرسة تُوجد وأيًضا مرصي. جنيه ألف مائة يتجاوز ما كله ذلك يف ويُنَفق
عن تقل ال أُخرى مدارس واألجانب ولألهايل الحربية. لديوان تابعة الجيش يف ضباط
كثرية وهي وغريها، املنتظمة الكتاتيب خالف وتلك وهذه العدد. يف الحكومة مدارس
املدارس يف ا عمَّ األُخرى العلم وجوامع واألزهر هي املتعلمني من بها ما عدد يزيد ا جدٍّ

كلها. السابقة

بصدده نحن ما إىل عوٌد

الفكرية»، «الفصول كتاب هو األمريية االبتدائية باملدارس النحو يف تدريسه املقرر كان
سنة املتوىف عرش الرابع القرن وأمراء علماء من فكري، باشا هللا عبد املرحوم تأليف
املدارس. وأساتذة األزهر علماء من حسني محمد للشيخ األولية» «القواعد وكتاب ،١٣٠٧
وايل، حسني للشيخ الحريري» ُملحة «رشح فوقها: وما التجهيزية وللمدارس
و«أنوار للسيوطي، «األلفية» ورشح عسكر، محمد للشيخ الزمخرشي» أنموذج و«رشح
يف النحو تعليم وكان العالم. محمود للشيخ والبديع» والبيان والرصف النحو يف الربيع
إال ذاتها يف صحيحة كانت وإن الكتب هذه ألن املطلوبة؛ بالثمرة يأتي ال املدارس هذه
هذا ُمعلِّمي وألنَّ املتعلمني، الناشئة أعمار حسب عىل تصنيفها يف منسوقة ليست أنها
يُراعون وال األحداث، أذهان إىل أدائه طريقة يُحسنون ال به عارفني كانوا وإن العلم
تعلمهم. طريق يف الصعوبات من يعرتضهم ما بسبب يهملونه هؤالء فكان طاقاتهم،

١٨٨٤ سنة أرتني باشا يعقوب والدراية السعادة صاحب املعارف بزمام أخذ ا فلمَّ
الفضل ذوي من كثريًا أمر النجاح طرق يف بها والسري شئونها إصالح يف ورشع للميالد
وحفني أنا أمرني وقد للناشئني، موافقة املدارس علوم يف جديدة مؤلفات بتصنيف
طموم مصطفى والشيخ األهلية، باملحاكم اآلن القاضيني صالح بك ومحمد ناصف بك
حسب عىل مدرجة النحو يف املأخذ سهلة كتب ثالثة بتأليف الخديوية باملدرسة املدرس
عىل فعرضها سعادته، إىل وقدَّمناها الكتب هذه فألَّفنا االبتدائية، املدارس تالمذة أعمار
فُطبعت بطبعها وأمر القبول، محل لديه وحلَّت عليها، فأثنوا العلماء أفاضل من لجنة
شهرة وأخذت زائًدا، انتفاًعا بها وانتفعوا املدارس أبناء بني وانترشت بوالق بمطبعة
يف رابع كتاب بتصنيف ذلك بعد أمرنا ثمَّ مرصية. لرية بمائة عليها وأجازنا واسعة،
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التجهيزية للمدارس البالغة علوم يف خامس وكتاب املتقدمة، الثالثة من أوسع النحو
الكتاب يف معنا وكان أخرى. بمائة عليهما وأجازنا نفعهما وعمَّ وُطِبعا فصنفناهما،
أفندي محمد الخامس الكتاب ويف صالح، بك محمد من بدًال عمر أفندي محمود الرابع

منهما. بدًال الحقوق بمدرسة العربية اللغة أستاذ سلطان
ال فيها املعلم فإن األزهر؛ يف كطريقته املدارس يف النحو تعليم طريقة وليست
املحدَّد وقته يف أوًال الدرس يعطي بل قبل، من التالميذ تطالعه الكتاب من جزءًا يحدد
أسئلة ويسألهم ُسًدى، الزَّمن معها يضيع ُمناقشة كبري بدون منه يفهمونه والتالمذة له
عىل تطبيًقا منازلهم يف يُؤدُّونه علمي بواجب يُكلِّفهم ثُمَّ أذهانهم، يف أخذوه ما تُثَبُِّت
الدرس مسائل بعض يف البعض سؤال يُعيد التايل اليوم ويف سمعوه، الذي الدرس
املسامحة أشهر عدا ما أشهر ثالثة كل خالل ويف وهكذا، آخر درًسا يُعطي ثم السابق،
وقبل فيه، إجاباتهم حسب عىل درجات ويعطيهم العلم، من لوه حصَّ فيما يختربهم

العىل. الدرجات عىل الحصول يف رغبًة مذاكرته يف يجتهدون االختبار
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والبديع املعاينوالبيان

كالم تتبَّعوا النحو، لذلك ودوَّنوا صحته جهة من العرب كالم يف السلف علماء نظر بعدما
عن زائدة ثانوية معاٍن عىل تدلُّ وخواص بهيئات تتفاوت تراكيبه أن فرأوا منهم البلغاء
يُبحث األول: علوم؛ ثالثة إىل ونوَّعوها دوَّنوها أصوًال ذلك من فاستنبطوا املعنى، أصل
أو البالغة «علم وسموه واألحوال، املقامات تقتضيها التي والهيئات الخواص عن فيه
عليه، الداللة وضوح يف مختلفة بعبارات الواحد املعنى إيراد به يُعرف والثاني: املعاني».
والكناية. واملجاز التشبيه عن فيه يُبحث علم هو قلت: شئت وإن البيان»، «علم وسموه
العلوم سموا وقد «البديع». وسموه ُحسنًا، الكالم تكسو وجوه عن فيه يُبحث والثالث:
واحدة، دفعة تجئ لم الفنون هذه ومسائل البالغة. بعلوم وتارة بالبديع، تارة الثالثة

أخريًا. ُرتِّبَت ثم أخرى بعد واحدة تالحقت بل
ُسئل ملا فإنه املجاز، يف صنَّف من أوَّل هو ٢٠٦ سنة املتوىف عبيدة أبا أن ويظهر
يَاِطني﴾ الشَّ ُرءُوُس َُّه َكأَن ﴿َطْلُعَها تعاىل: قوله يف التشبيه عن الربيع بن الفضل بمجلس

القيس: امرئ كقول بأنه وأجاب

أغ��وال؟! ك��أن��ي��اب زرق وم��س��ن��ون��ة م��ض��اج��ع��ي وال��م��ش��رف��يُّ أي��ق��ت��ل��ن��ي

تاريخ يف ذلك بسط سبق وقد القرآن، مجاز يف كتابًا يضع أن يف سببًا هذا كان
النحو.

من جمع فإنه البديع، يف كتب من أول ٢٩٦ سنة املتوىف العبايس املعتز بن هللا وعبد
سبقني وال أحٌد البالغة فنوَن قبيل جمَع «وما كتابه: يف وقال نوًعا، عرش سبعة وجوهه
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إضافة رأى ومن فليفعل، اخرتعناه ما عىل ويقترص بي يقتدي أن أََحبَّ ومن مؤلِّف، إليه
اختياره.» فله إليه املحاسن من يشء

وسلِّم منها سبعة عىل معه توارد نوًعا عرشين منها فجمع الكاتب، ُقَداَمة وعارصه
سبعة ٣٩٥ سنة املتوىف العسكري هالل أبو جمع ثُمَّ ثالثون، لهما فتكامل عرش، ثالثة له
سنة املتوىف القريواني رشيق ابن مثلها جمع ثُمَّ «الصناعتني». ب ى املسمَّ كتابه يف وثالثني
العدواني األصبع أبي بن العظيم عبد أوصلها ثم «العمدة»، ب املسمى كتابه يف ٤٥٦
البديع». علم يف التحبري «تحرير سماه كتاٍب يف التسعني إىل ٦٥٤ سنة املتوىف املرصي

طويلة قصيدة ونظم ٧٥٠ سنة املتوىف الحيلِّ العزيز عبد الدين صفي جاء ثم
لنوع، مثاًال منها بيت كل وجعل واحًدا، نوًعا التجنيس أصناف باعتبار نوًعا ١٤٠ فيها
رشًحا رشحها ثم البديعية»، «الكافية وسماها البيت جانب إىل البديعي النوع اسم وذكر
املتوىف املوصيل الدين عز بديعية منها بديعيات، ونظموا حذوه الناس حذا ثم لطيًفا.
ى وتسمَّ وافيًا، رشًحا ورشحها النوع، اسم ِذكر البيت يف ملتَِزًما ،٨٠٠ سنة حدود يف
املعروف اليمني إسماعيل الدين رشف بديعية ومنها ،« الحيلِّ مطارحة يف اآليل «الفتح ب
الشيخ وبديعية البديع، أنواع من نوًعا ١٥٠ فيها جمع ،٨٣٧ سنة املتوىف املقري بابن
األدب» «خزانة ب وتُعرف ،٨٣٧ سنة املتوىف الحموي حجة بابن املعروف عيل بكر أبي
ومجاريًا النوع، تسمية فيها ملتزًما بنظمها له رسم الذي هو النارص واملوىل ورشحها،
أصفى الصفي بيت له ويقول بهدمه، له فريسم البيت يشيد وكان ، الحيلِّ الصفيِّ فيها
بديعية ومنها الرشح. خطبة يف ذكر كذا بالسبق، له يَحكم أن إىل النظم فيعيد مورًدا،
َحتْها َرشَ وقد املبني»، «الفتح ب وتسمى ،٩٢٢ سنة املتوفاة الدمشقية الباعونية عائشة
املطبعة يف ١٣٠٤ سنة حجة ابن بديعية رشح مع مطبوع والرشح مختًرصا، رشًحا
«نسمات اة املسمَّ ١١٤٣ سنة املتوىف النابليس الغني عبد بديعية ومنها بالقاهرة، الخريية
عىل خطبته يف أتى األزهار»، «نفحات اه سمَّ ُمتقنًا جليًال رشًحا رشحها وقد األسحار»،
الرشح ُطبع وقد حجة، وابن املوصيل بديعتي وعاب ابقة، السَّ األربع البديعيات ذكر

.١٢٩٩ سنة بوالق بمطبعة
و«أرسار اإلعجاز» «دالئل كتاب ألَّف ٤٧١ سنة املتوىف الجرجاني القاهر عبد والشيخ
التفاضل به ويقع النظر فيه يدق الذي الكالم «إن كالمه: ومن والبيان، املعاني يف البالغة»
املعنى عىل ثانية داللة اللفظ لذلك تجد ثم اللغوي، معناه عىل بلفظه تدلُّ الذي هو

ثواٍن.» ومعاٍن أَُول ومعاٍن ألفاظ فهناك املقصود،
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يف قال العلوم» «مفتاح كتاب ألَّف ،٦٢٦ سنة املتوىف السكاكي يوسف يعقوب وأبو
بعض عىل الوقوف مجرد فيه الخوض عىل الحامل كان متى األدب علم أن «اعلم مقدمته:
ة ِلهمَّ فيه خضت إذا أما الثمام، طرف عىل لديك فهو االصطالحات، من ويشء األوضاع
منه دونك اعرتض فيها، الصواب ة جادَّ وسلوك العربية يف الخطأ عن االحرتاز عىل تبعثك
هللا ملراد بالتلقي الشغف تك ِهمَّ إىل انضم إذا سيما ال القربة، َعَرق ألدناها تلقى أنواع
منها يستقبلك فهناك خلفه، من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي كالمه من تعاىل
النحو ذكر إال العلم هذا من معك وليس بك وكأني القهقرى، يُرجعك أن يبعد ال ما
ال الصناعة عصبية افرتعته قد يشءٌ هو سمعك قرع ما أن إىل الوهم بك ذهب قد واللغة
عىل اطلعت إذا لكنك العظمة، تلك تعظم بأنواع األدب علم لصاحب فمن وإال له، تحقيق
ذلك لك يتم ولن إليه، اإلشارة تجب ما إىل فيه مشريين هذا كتابنا مستودعوه نحن ما
ليس الحديث صوغ أن ذاك إذ علمت وذلول؛ صعب كل التأمل من له تركب أن بعد إال

السداد.» وجوهر التحقيق عني من إال
والثالث: النحو. يف والثاني: الرصف. يف األول: أقسام؛ ثالثة إىل «املفتاح» م قسَّ وقد
يف الكالم تراكيب خواص تتبع بأنه املعاني وعرَّف والبديع. والبيان املعاني علوم يف
تطبيق يف الخطأ من عليها بالوقوف ليحرتز وغريه االستحسان من بها يتَّصل وما اإلفادة
عمن الصادرة الرتاكيب الكالم برتاكيب وأعني قال: ذكره، الحال يقتيض ما عىل الكالم
صناعة يف لنزولها سواهم عمن الصادرة ال البلغاء تراكيب وهي ومعرفة، تمييز فضل له
وعرَّف الرتكيب. ذلك سماع عند الفهم إىل منه يسبق ما الرتكيب بخاصية وأعني البالغة.
أو عليه الداللة وضوح يف بالزيادة ُمختلفة بطرق الواحد املعنى إيراد معرفة بأنه البيان
وقد منه. املراد لتمام الكالم مطابقة يف الخطأ عن ذلك عىل بالوقوف ليحرتز بالنقصان،

للهجرة. ١٣١٧ سنة بالقاهرة األدبية باملطبعة طبع
املتوىف الشريازي مسعود بن محمود مة العالَّ «املفتاح» من الثالث القسم رشح وقد
الجرجاني عيل الرشيف السيد أيًضا ورشحه املفتاح»، «مفتاح رشحه ى وسمَّ ،٧١٠ سنة
دمشق خطيب القزويني الرحمن عبد بن محمد القسم هذا ولخص ،٨١٦ سنة املتوىف
«إيضاح سماه كتاب يف وضحه ثم املفتاح»، «تلخيص كتابه وسمى ،٧٣٩ سنة املتوىف
«دالئل من زيادات مع «املفتاح» تضمنه مما عنه خال ما إليه وضمَّ والبيان»، املعاني
املدعو — التفتازاني عمر بن مسعود «التلخيص» رشح وقد البالغة»، و«أرسار اإلعجاز»
رشح يف املطوَّل اخترص ثم ل»، «امُلَطوَّ سماه واسًعا رشًحا — ٧٩١ سنة املتوىف بسعد
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اإلسفراييني إبراهيم الدين عصام أيًضا «التلخيص» رشح وقد السعد». «ُمختََرص ب يُعرف
أخذ وقد «األطول». ب رشحه ى وسمَّ — ٩٤٥ سنة وقيل — ٩٥١ سنة بسمرقند املتوىف
جليًال كتابًا عليها وبنى ،٩٦٣ سنة املتوىف العبايس الرحيم عبد الشيخ «التلخيص» شواهد
التلخيص ورشوح التنصيص». «معاهد اه وسمَّ للبغدادي، األدب» «خزانة يُشبه األدب يف
رشحي عىل الحوايش من العلماء أكثر وقد النحو، كتب بعد باألزهر تُقرأ السابقة الثالثة
حسن وحاشية ،٨١٦ سنة املتوىف الجرجاني السيد حاشية املطوَّل عىل فمنها التفتازاني؛
ومنها .١٠٦٧ سنة املتوىف الهندي الحكيم عبد وحاشية ،٨٨٦ سنة املتوىف الفناري چلبي
محمد وحاشية ،٩٠٦ سنة املتوىف السعد حفيد يحيى بن أحمد حاشية املخترص عىل

.١٢٣٠ سنة املتوىف الدسوقي محمد الشيخ وحاشية ،١١٨١ سنة املتوىف الحنفي
يف متنًا صنَّف التاسع القرن من الثاني النصف علماء من السمرقندي الليث وأبو
من كثري عليه كتب وقد املبتدئون، الطالب يقرؤه «السمرقندية»، ب يُعرف االستعارات
و«حاشية ،١١٨١ سنة املتوىف امللوي» أحمد و«رشح العصام»، «رشح ذلك فمن العلماء،
املتوىف الباجوري» إبراهيم الشيخ و«حاشية ،١٢٥٠ سنة املتوىف العطار» حسن الشيخ
،١٠٠٧ سنة بمكة املتوىف عيل الشيخ لحفيده حاشية العصام» «رشح وعىل ،١٢٦٧ سنة
للشيخ حاشية امللوي» «رشح وعىل ،١٢٠٦ سنة املتوىف الصبَّان محمد للشيخ وحاشية
من فرغ الدمنهوري محمد للشيخ وحاشية ،١٢٣٢ سنة املتوىف املرصي األمري محمد

.١٢٨٨ سنة املتوىف الدمياطي الخرضي محمد للشيخ وحاشية ،١٢٣٣ سنة تأليفها
والبيان املعاني يف منظومة له بحلب ٨١٥ سنة املتوىف الرتكي الشحنه بن ومحمد
الحق عبد بن وملحمد والبيان». املعاني «مائية لها: يُقال ولذا بيت؛ مائة وهي والبديع،
،١١٠٩ سنة تأليفه من فرغ املستحسنة» الفوائد «درر سماه عليها رشح الطرابليس
.١١٣٤ سنة تأليفه من فرغ الرحمن» «مواهب سماه أيًضا عليها رشح العزى بن وملحمد
«عقود سماها أُرجوزة له ٩١١ سنة املتوىف السيوطي الرحمن عبد الدين وجالل

فيها: قال والبيان»، املعاني علم يف الُجمان

وال��ب��ي��ان ال��م��ع��ان��ي ع��ل��م ��ن��ت��ه��ا ض��مَّ ال��ج��م��ان م��ث��ل أرج��وزة وه��ذه
ال��ل��م��ع ك��أم��ث��ال زي��ادات ض��م م��ْع ال��ت��ل��خ��ي��ص ح��وى م��ا ف��ي��ه��ا ل��خ��ص��ت

حسنًا. رشًحا رشحها وقد
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الثالثة يف املكنون «الجوهر سماها أيًضا منظومة له األخرضي الرحمن عبد والشيخ
الشيخ تأليف املصون»، اللب حلية «رشح وعليها ،٩٥٠ سنة نظمها من فرغ فنون»،
من فرغ الرشح هذا عىل حاشية مخلوف وللشيخ .١١٩٢ سنة املتوىف الدمنهوري أحمد

.١٢٦٥ سنة تأليفها
«الرسالة ب يعرف البيان يف كتاب له ١٢٠٦ سنة املتوىف الصبان محمد والشيخ
للشيخ وكذا عليها، حاشية ١٢٩٩ سنة املتوىف املرصي عليش محمد وللشيخ البيانية»،
للشيخ وأيًضا بمرص، الوهبية باملطبعة ١٢٨٥ سنة ُطبعت وقد عليها، حاشية مخلوف

.١٣١٥ سنة ببوالق ُطبعت عليها كبرية حاشية اإلنبابي محمد
فنون يف جليل كتاب له املرصية املدارس أساتذة من املرصفي حسني والشيخ
وكان امللكية، املدارس بمطبعة ١٢٨٩ سنة ُطبع وقد األدبية»، «الوسيلة ب ى ويُسمَّ األدب
قرأت والنوادر املحارضة حسن األدب يف االطالع واسع بصريًا كونه مع — هللا رحمه —
هذه أنَّ «اعلم نصه: ما مقدمته يف جاء وقد العلوم»، «دار بمدرسة هذا كتابه عليه
يف هممهم لباذيل تحصلت إنما إليه اإلشارة سبقت كما العربية علوم من وغريها الفنون
الستخراج تنبَّه من وأوَّل عنهم، ويروونه منهم يسمعونه العربي، الكلم بتتبع تحصيلها
الشهريان الشاعران تقتضيه ما حسب الكالم لصناعة معياًرا واتخاذها الفنون هذه
كانا وإنما يدوِّناها، لم ولكن الطائي»، أوس بن حبيب تمام و«أبو الوليد» بن «مسلم
شعراء بعض وتبعهما مقتضياتها استعمال من أكثر وملا البديع، ويسميانها بها يتحدثان
حتى العربية، هيئته غري هيئة الشعر أخذ األلفاظ، زخرفة مع َميلهم غالب العرص ذلك
يُسمونه الذي اليشء بذلك الشعر هؤالء أفسد قد يقولون: كانوا ذاك إذ الشعراء فحول إنَّ
الكاتب، وُقَدامة املعتز، بن هللا عبد جاء أن إىل ذلك يف الحديث يتزايد يزل ولم البديع.
اإلنشاء كتاب عليه وأقبل بعُد فيه القول اتَّسع ثم لطيًفا، موضوًعا منهما كل فوضع

البيان. وسموه:
عىل «البالغة بقوله: كتابه بعضهم ابتدأ الفنون، هذه يف األوائل تأليف أنموذج وهذا
والترصيف، والتجانس، والفواصل، والتالؤم، واالستعارة، والتشبيه، اإليجاز، أقسام: عرشة
وِذْكر عليه، واالستشهاد منها كل بيان يف أخذ ثم البيان.» وحسن واملبالغة، والتضمني،
أفىض حتى املسلمني بني الفلسفية العلوم يف القول دائرة اتسعت وملا فيه. البلغاء تفاوت
النبوَّة حقيقة كشف إىل عنها به الشُّ وإزاحة اإلسالمية العقائد تخليص يف التكلم بهم
هو الذي القرآن إعجاز معرفة يف الفنون هذه نفع الناس رأى القرآن، إعجاز جهة وبيان
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وأكثروا الناس من طائفة بها واشتغل الدينية، العلوم من فصارت الحق، الدين برهان
ميَّزوا البحث جهات اختالف وبحسب القاهر. عبد الشيخ وأوَّلهم التآليف، من فيها
كونها حيث من األلفاظ عن يبحث فٌن فنون: ثالثة وهي بلقب، كالٍّ وا وخصُّ الفنون
وسموه املناسبات، عىل اعتماًدا يُناسبها فيما أو لها ُوِضَعت التي معانيها يف مستعملة
األغراض الختالف صورها تختلف حيث من امُلَركَّبات عن يبحث وفن البيان»، «فن
وسموه ُحسنًا فتُكسبُُه للكالم تَْعرض أحوال عن يبحث وفن املعاني»، «فن وسموه منها،

ا.ه. «البديع».»
العلوم يف كتاب له املدارس، وأساتذة األزهر علماء من البسيوني محمد والشيخ
يُقرأ وكان ،١٣٠١ سنة املعارف ديوان بمطبعة ُطبع وقد الصنيع»، «حسن سماه الثالثة

الحقوق. بمدرسة
سنة حوايل املتوىف املدارس، وأساتذة األزهر علماء من املنزيل، العالم محمود والشيخ
والبديع، والبيان، واملعاني، والنحو، الرصف، علوم: خمسة فيه جمع كتاب له ،١٣١٠
باملدارس يُقرأ وكان ،١٣٠٢ سنة بوالق مطبعة يف ُطبع وقد الربيع»، «أنوار اه وسمَّ

التجهيزية.
كتاب له املدارس، وأساتذة األزهر علماء من الرزاق، عبد هارون الفاضل والشيخ
وهو للميالد، ١٨٨٩ سنة ببوالق األمريية باملطبعة ُطبع البالغة فنون يف الصياغة حسن

باملدارس. تُقرأ كانت صغرية رسالة
طموم مصطفى والشيخ سلطان، أفندي ومحمد ناصف بك وحفني أنا ألَّفنا وقد
وقد السابقة، النحوية كتبنا بعد يُقرأ التجهيزية، املدارس لتالمذة البالغة» «دروس كتاب

.١٣١٠ سنة األمريية باملطبعة ُطبع
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العباس بني وخلفاء واألندلس، الشام يف أمية بني خلفاء عهد يف رائجة األدب سوق كانت
نفوسهم ُح يَُروِّ بما ليحادثوهم عرصهم أُدباء مجالسهم من يَُقرِّبُون كانوا إذ العراق؛ يف
وعىل رقيقة. أشعار وإنشاد عجيبة وأخبار غريبة نوادر َقصِّ من صدورهم ويرشح
السالفني أنباء تعرف يف وسعه يبذل األديب فكان األمصار؛ يف الهم ُعمَّ جرى سننهم
واسع اطِّالع ذا ليكون ولطائفهم ُمَلحهم واستحضار أشعارهم وحفظ والحارضين
ذكره، الحال يقتيض ما األمري أو الخليفة مجلس يف بداهًة يحرضه أن عىل بارع واقتدار
وُمَلًحا وأخباًرا نوادر تجمع مصنفات الغرض لهذا دوَّنوا وقد جائزة. كذا منه لينال
علم من خاص نوع ريب ال وهو املحارضات، بعلم ذلك معرفة وسموا وغريها، وأشعاًرا

التاريخ.
العربية إىل ترجمه الذي ودمنة»، «كليلة كتاب يقال ما عىل العلم هذا وأساس
سنة الخالفة املتويل العبايس املنصور جعفر أبي الخليفة كاتب املقفع بن هللا عبد
نة متضمِّ الحيوانات، ألسنة عىل موضوعة حكايات عىل يشتمل كتاب وهو للهجرة، ١٣٧
القرن يف الهند مللك بيدبا الفيلسوف وضعه والنفوس، األخالق تَُهذِّب وسياسات ِحَكًما
ِدَسايس بسلفسرت الشهري اإلفرنج علماء أحد الكتاب هذا َطبَع وقد امليالد، قبل الرابع
سنة بالقاهرة النيل وادي مطبعة يف أيًضا وُطبع ،١٨١٦ سنة Sylvestere de saey
املنصور الخليفة عرص ويف .١٨٨٤ سنة بريوت ويف بوالق، مطبعة ويف للهجرة، ١٢٩٧

والسري». «املغازي كتاب إسحاق بن محمد صنَّف هذا
محمد بن أحمد الدين لشهاب الفريد» «الِعْقد كتاب املحارضات يف ُدوِّن ا وممَّ
فإن «وبعد، خطبته: يف قال ،٣٢٨ سنة بقرطبة املتوىف ربه، عبد بابن املعروف األندليس،
لسان كل عىل العلوم يف وتفلسفوا األدب يف تكلموا قد أمة كل وجهابذة طبقة كل أهل
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بديع اختصار يف مجهوده وبذل غايته استفرغ قد منهم متكلم كل وإن زمان، كل ومع
املخترص احتاج حتى ذلك يف وأكثروا الفني، السَّ ألفاظ جواهر واختيار املتقدمني معاني
حكمة كل وواضعي طبقة كل آخر رأيت إني ثم اختيار. إىل واملتخري اختصار، إىل منها
ألنه األول؛ من طريقًة وأوضح مذهبًا وأحكم بنيًة وأسهل ألفاًظا أعذب أدب كل ومؤلفي
امُلرتجمة والكتب امُلحَكَمة األوضاع إىل الناظر فلينظر متقدم، باٍد واألول متعقب ناقض
باسقة شجرة أنها يعلم ذلك فعند قاطًعا، عادًال حكًما عقله يجعل ثم إنصاف، بعني
من إرٍث عىل كان منها بنصيبه أخذ فمن الثمرة، يانعة الرتبة زكية املنبت طيبة الفرع
ألَّفت وقد به. ك تمسَّ من يضل وال صاحبه يستوحش ال الحكمة، من ومنهاج النبوَّة
فكان البيان، جوامع ومحصول اآلداب، جواهر متخري من جواهره ت وتخريَّ الكتاب هذا
لدور وفرش االختصار وحسن االختيار تأليف فيه يل وإنما اللُّباب. ولُباب الجوهر جوهر

واألدباء. الحكماء عن ومأثور العلماء أفواه من فمأخوذ سواه وما كتاب، كل
وال األخبار فنون يف متفرقة غري فوجدتها املوضوعة، الكتب بعض يف نظرُت وقد
عىل تجري التي املعاني ألكثر جامًعا كافيًا الكتاب هذا فجعلت اآلثار، لجمل جامعة
بشواهَد منها كتاب كل وحلَّيُْت وقة، والسُّ امللوك ألسنة عىل وتدور والخاصة العامة أفواه
من غرائب بها وقرنت مذاهبها، يف وتوافقها معانيها، يف األخبار تُجانس الشعر من
من حظٍّا انقطاعه عىل وبلدنا قاصيته عىل ِلَمغربنا أنَّ هذا كتابنا يف الناظر ليعلم شعري
مع الكالم جواهر ُمختلف من فيه ملا الفريد»؛ «العقد كتاب وسميته واملنثور. املنظوم
جزءان، منها كتاب كل كتابًا وعرشين خمسة عىل وجزَّأته النظام، وحسن املسلك دقة
جوهرة باسم منها كتاب كل انفرد قد كتابًا، وعرشين خمسة يف جزءًا خمسون فتلك
الحروب يف «الفريدة كتاب ثم السلطان»، يف «اللؤلؤة كتاب فأولها العقد. جواهر من
الوفود»، يف «الجمانة كتاب ثم واألصفاد»، األجواد يف «الزبرجدة كتاب ثم أمرها»، ومدار
كتاب ثم واألدب»، العلم يف «الياقوتة كتاب ثم امللوك»، مخاطبة يف «املرجانة كتاب ثم
التعازي يف «الدرَّة كتاب ثم والزهد»، املواعظ يف «الزُُّمرَُّدة كتاب ثم األمثال»، يف «الجوهرة
كالم يف «العسجدة كتاب ثم العرب»، وفضائل النسب يف «اليتيمة كتاب ثم واملراثي»،
كتاب ثم الُخطب»، يف «الواسطة كتاب ثم األجوبة»، يف «املجنبة كتاب ثم األعراب»،
«العسجدة كتاب ثم الَكتَبَة»، وأخبار والصدور والفصول التوقيعات يف الثانية «املجنبة
اج والحجَّ زياد أخبار يف الثانية «اليتيمة كتاب ثم وأيامهم»، وتواريخهم الخلفاء يف الثانية
كتاب ثم ووقائعهم»، العرب أيام يف الثانية رَّة «الدُّ كتاب ثم والربامكة»، والطالبيني
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يف الثانية «الجوهرة كتاب ثم ومخارجه»، ومقاطعه الشعر فضائل يف الثانية «الزمردة
الناس واختالف األلحان يف الثانية «الياقوتة كتاب ثم القوايف»، وعلل الشعر أعاريض
يف الثانية «الجمانة كتاب ثم وصفاتهن»، النساء يف الثانية «املرجانة كتاب ثم فيه»،
طبائع بيان يف الثانية «الزبرجدة كتاب ثم والطفيليني»، والبخالء واملوسومني املتنبئني
كتاب ثم والرشاب»، الطعام يف الثانية «الفريدة كتاب ثم الحيوان»، وسائر اإلنسان

.١٢٩٣ سنة بوالق بمطبعة ُطبع وقد ا.ه. وامُلَلح».» الفكاهات يف الثانية «اللؤلؤة
كتاب وهو ،٣٥٦ سنة ببغداد املتوىف األصفهاني عيل الفرج ألبي «األغاني» وكتاب
يف امللوك وقصص وأخبارهم، العرب وأيام واألشعار والنوادر السري من لكثري جامع
هارون للخليفة املختارة صوت املائة عىل ذلك كل بنى وقد اإلسالم، يف والخلفاء الجاهلية
بمطبعة ِسْفًرا عرشين يف ُطبع وقد مثيل، له يُوجد أن قلَّ الكتاب وهذا العبايس، الرشيد
مدينة يف الكتاب هذا من والعرشون الحادي السفر وُطبع ،١٢٨٥ سنة األمريية بوالق

.١٣٠٥ سنة ليدن
بويه، بن رستم الدَّولة مجد وزير الحسني بن منصور سعد ألبي الدرر» «نثر وكتاب

األدب». «نزهة كتاب من اخترصه الرابع، القرن أدباء من
الحسني القاسم ألبي والبَُلَغاء» الشعراء ومحاورات األدباء «محارضات وكتاب
نفيس كتاب وهو الخامسة، املائة أوائل يف كان األصفهاني، بالراغب املعروف محمد بن
املويلحي. إبراهيم السيد بمطبعة ١٢٨٧ سنة املرصية املعارف جمعية طبعته سفرين، يف
بالحرصي املعروف إبراهيم إسحاق ألبي األلباب» وثمر اآلداب «زهر وكتاب
املتقدم. الفريد» «العقد كتاب هامش عىل ُطبع وقد ،٤٥٣ سنة بالقريوان املتوىف القريواني
ببغداد املتوىف الطاهر بن عيل القاسم أبي املرتىض للرشيف والدرر» «الغرر وكتاب

أسفار. ثالثة ذو وهو ٤٣٦ سنة
املتوىف الزمخرشي محمود القاسم ألبي األخبار» ونصوص األبرار «ربيع وكتاب

.٥٣٨ سنة
.٥٥٧ سنة بأصبهان املتوىف األبيوردي محمد املظفر ألبي الرفاق» «زاد وكتاب

املوصل، يف ٦٣٧ سنة املتوىف اإلربيل أحمد بن مبارك الدين لرشف قماش» و«أبو
يُحىص. ال ما النوادر من فيه جمع

ملحيي واألخبار» والنوادر األدبيات يف األخيار ومسامرة األبرار «محارضة وكتاب
.٦٣٨ سنة بدمشق املتوىف العربي، بابن املعروف محمد بكر أبي الدين
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الثاني النصف علماء من املراغي، زكريا يحيى أبي تأليف واملعدود» «العدد وكتاب
ُمنفردة. وعرشون مقاالت، خمس يف منها ثمانون باب، مائة فيه السادس، القرن من

فيه جمع ،٦٧٣ سنة املتوىف األندليس موىس بن عيل الحسن ألبي األدب» و«ريحانة
األشعار». و«مستحسنات األخبار»، «عيون بني

جهور، ابن إىل بها كتب التي زيدون» ابن رسالة رشح إىل املتون «تمام وكتاب
.٧٦٤ سنة املتوىف فدي الصَّ أيبك بن خليل الدِّين لصالح

جمع سفًرا ثالثون وهي أيًضا، الصفدي أيبك بن خليل الدين لصالح و«التذكرة»
ونثًرا. نظًما األبيات ولطائف األشعار نوادر فيها

سنة منفرًدا ُطبع وقد ،٨٣٧ سنة املتوىف الحموي، حجة البن األوراق» و«ثمرات
السابقة. الراغب» «محارضات هامش عىل أيًضا وطبع الوهبية، باملطبعة ١٣٠٠

املعروف الدمشقي أحمد الدين لشهاب الظرفاء» ومفاكهة الخلفاء و«فاكهة
كتاب منحى نحا وقد ،٨٥٤ سنة القاهرة من الصالحية بالخانقاه املتوىف شاه عرب بابن

.١٢٧٦ سنة بوالق بمطبعة ُطبع وقد ودمنة»، «كليلة
املتوىف الخطيب، بن محمد الدين ملحيي األبرار» ربيع من املنتخب األخبار و«روض
استخرجت غايته؛ تُدَرُك ال نافًعا علًما املحارضات علم كان «ملا أوله: يف قال ،٩٤٠ سنة
الكتاب واسم ا.ه. األدباء.» كتب يف عليه عثرت ما االختصار وجه عىل فوائده بحث من

الزمخرشي. كتاب من انتخابه عىل يدل
القرن علماء من اإلبشيهي، أحمد الدين لشهاب مستظرف» فن كل يف و«املستطرف

.١٢٨٥ سنة بوالق يف ُطبع وقد التاسع،
أيًضا وله ،١٠٦٩ سنة املتوىف الخفاجي محمد بن ألحمد املجالس» «طراز وكتاب
واألدباء الشعراء من عارصهم من فيه ذكر الدنيا»، الحياة وزهرة األلباء «ريحانة كتاب

.١٢٧٣ سنة بوالق بمطبعة ُطبع وقد ومرص، العرب وجزيرة واملغرب الشام يف
اليمني، األنصاري محمد بن ألحمد َجن»، الشَّ بذكره يزول فيما اليمن «نفحة وكتاب

الهجري. عرش الثالث القرن من األول النصف علماء من
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فصول اربع وفيه اإلنشاء تاريخ يف





األول الفصل

وأنواعه تعلمه ووجه تعريفاإلنشاء يف

امليش. يف َع َرشَ إذا يميش؛ الغالم أنشأ نقول: والوضع، واإليجاد الرشوع اللغة: يف اإلنشاء
وضعه. الحديث: فالن وأنشأ أوجدهم. العالم: هللا وأنشأ

قرض يُقابل فهو الكتابة؛ بفن ويُعرف النثر، صناعة هو األدباء: اصطالح ويف
ومرسًال. الفواصل، وموازن سجًعا، ويكون الشعر،

* َمْرُفوَعٌة ٌر ﴿ُرسُ نحو: األخري؛ الحرف يف فواصلها ُمتَِّحدة ِفَقر ذا يكون ْجع: فالسَّ
كانت فإن العني، يف اتَّحدتا و«موضوعة» «مرفوعة» الفاصلتني فإن َمْوُضوَعٌة﴾؛ َوأَْكَواٌب
السجع كان وتقفيًة وزنًا قرينتها ألفاظ من يُقابلها ما مثل أكثرها أو الفقرة ألفاظ

وعظه.» بزواجر األسماع ويقرع لفظه، بجواهر األسجاع «يطبع نحو: ًعا مرصَّ
﴿َونََماِرُق نحو: األخري؛ الحرف ُدون الوزن يف تتحد فواصله لكن كالسجع واملوازن:
التقفية؛ ُدون الوزن يف اتَّحدتا و«مبثوثة» «مصفوفة» فإن َمبْثُوثٌَة﴾؛ َوَزَراِبيُّ * َمْصُفوَفٌة
إحدى ألفاظ كانت وإن التأنيث. بتاء عربة وال الثاء عىل والثانية الفاء عىل األوىل إذ
نحو: مماثًال؛ املوازن كان الوزن يف األخرى من يُقابلها ما مثل أكثرها أو القرينتني

اْلُمْستَِقيَم﴾. اَط َ الرصِّ َوَهَديْنَاُهَما * اْلُمْستَِبنَي اْلِكتَاَب ﴿َوآتَيْنَاُهَما
وأحسنها القرآن، بالثالثة جاء وقد وزن، أو تقفية ي توخِّ غري من جاء ما واملرسل:
السجع ُمنشئ فإن املعنى، أداء يف األفهام إىل وأرسع النَفس، مع يميض فإنه املرسل؛
يتيرس كي موضعه يُوافق ال بلفٍظ اإلتيان أو التأخري، وحقه لفظ تقديم إىل يضطر قد
ركيًكا، معقوًدا الكالم فيأتي عنه عبارته تضيق ما يحذف وقد الوزن، أو التقفية له
التكلُّف غبار الكالم عىل يظهر ال بحيث املعاني ترتيب عىل فيهما األلفاظ جاءت فإن
غري يف يُوجدان ال وهما األسماع، يف وقعهما بحسن املرسل عن امتازا فقد القالقة؛ أو

العربية.
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كلمتني كل يف ويُلتزم ِقَطًعا، به يُؤتى الذي الكالم هو «السجع خلدون: ابن قال
يُرسل بل أجزاءً يَُقطَّع وال إطالًقا فيه الكالم يطلق الذي هو واملرسل واحدة، قافية منه
وموازينه الشعر أساليب املتأخرون استعمل وقد غريها. وال بقافية تقييد غري من إرساًال
وصار األغراض، يدي بني النسيب وتقديم التقفية والتزام اإلسجاع كثرة من املنثور يف
هذه عىل واستمروا الوزن، يف إال يفرتقا ولم وفنه، الشعر باب من تأملته إذا املنثور هذا
عىل كله املنثور يف االستعمال وقرصوا السلطانية، املخاطبات يف واستعملوها الطريقة
أهل وخصوًصا وتناسوه، املرسل وهجروا فيه، األساليب وخلطوا ارتضوه، الذي الفن هذا
هذا عىل جاريًة الغفل الُكتَّاب عند العهد لهذا لطانية السُّ املخاطبات وصارت املرشق،
الكالم تطبيق يف يُالحظ ملا البالغة جهة من صواب عىل وهو إليه، أرشنا الذي األسلوب
عن املخاطبات هذه تُنَزَّه أن ويجب واملخاَطب، املخاِطب أحوال من الحال ُمْقتََىض عىل
يف واإلطناب بالهزل، الجد وخلط اللوذعية تُنافيها الشعر أساليب إذ املقفى؛ املنثور هذا
ذلك إىل رضورة تدعو ال حيث واالستعارات التشبيهات وكثرة األمثال، ورضب األوصاف،

الخطاب. يف
غري من وإرساله الكالم إطالق وهو ل؛ َسُّ الرتَّ السلطانية الخطابات يف واملحمود
عىل إجراؤها ا أمَّ له، تكلٍُّف غري من إرساًال امَلَلَكة تُرسله وحيث النادر األقل يف إال تسجيع
استيالء إالَّ العرص أهل عليه َحَمَل وما فمذموم، الشعر أساليب من هو الذي النحو هذا
الحال، ملقتىض مطابقته يف حقه الكالم إعطاء عن لذلك وقصورهم ألسنتهم عىل الُعجمة
الكالم تطبيق من نقصهم ما به يلفقون امُلسجع بهذا وأولعوا املرسل الكالم عن فعجزوا
ويغفلون البديعة، واأللقاب باإلسجاع التزيني من القدر بذلك ويَجربونه املقصود عىل
يف لهم دخلت إذا الكلمات يف والترصيف باإلعراب يُِخلُّون إنهم حتى ذلك، سوى ا عمَّ
تساوت ما السجع وأحسن ف. بترصُّ ا.ه. صحتها.» مع يجتمعان ال ُمطابقة أو تجنيس
ْر َفَطهِّ َوثِيَابََك * ْ َفَكربِّ َوَربََّك * َفأَنِْذْر ُقْم * ثُِّر اْلُمدَّ أَيَُّها ﴿يَا نحو: ت وَقُرصَ القرائن فيه
عن يُخرجها ال طوًال األوىل عن الثانية القرينة فيه طالت ما ويليه َفاْهُجْر﴾، َوالرُّْجَز *
ْت َقَرصَ فإذا كاألوىل، الثانية طول ًعا متوقِّ يكون السمع فإن حسن، غري وعكسه االعتدال،

املنتظرة. غايته إىل يصل ولم عنها نبا
اللغة سيما ال األدب، فنون من يتزوَّد أن اإلنشاء صناعة يف يربع أن يريد من وعىل
ثم الصناعة، هذه يف بالرباعة اشتهروا َمن منشآت نظر بإمعان يُطالع ثُمَّ واملحارضات،
ص ويلخِّ خلدون»، ابن «مقدمة ک ممتاز كتاب من فصوًال يدرس أو شعرية أبياتًا ينثر
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يأخذ أو منها، بذهنه علق ما نفسه تلقاء من ويكتب الكتاب يطوي أو الفصول هذه
رآه، منظًرا يصف أو سمعها قصة يكتب أو واسًعا، موضوًعا عليه ويبني سائًرا مثًال
هذه وبالجملة الصواب. إىل يرشده كي ماهر ُمنشئ عىل كتبه ما يعرض هذا كل ويف

ْربَة. والدُّ باملرانة إال َمَلَكة تصري ال الصناعة
ومنها أيًضا. الكتب ى وتسمَّ الرسائل، إنشاء أي الرتسل؛ منها أنواع: واإلنشاء
التأليف؛ ومنها بالجرائد. املعروفة األخبار وصحف الحكومات دواوين كتابة أي التحرير؛
ومنها الحكايات. أو القصص وضع أي الَقَصص؛ ومنها العلوم. كتب تصنيف أي

الوصف. ومنها الخطب. وضع أي الخطابة؛
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فالن»، إىل فالن «من بكتابة: والتابعني والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد يف تُفتَُح الرسائل كانت
يسبق وقد متساويني، بني أو أعىل، إىل أدنى من أو أدنى، إىل أعىل من الكتابة كانت سواء
الُهدى»، اتَّبع من عىل «السالم أو عليك»، «السالم ويليه: الرحيم» الرحمن هللا «بسم ذلك:
األمر وإن هللا إليك أحمد فإني بعد؛ ا «أمَّ أو وكيت»، كيت األمر فإنَّ بعد؛ ا «أمَّ هذا: وبعد

الكتاب. آخر يف السالم ر يؤخَّ وقد وكذا.» كذا
إذا إال األلفاظ فيها تزيني وال السجع فيها ى يُتََوخَّ ال سهلة الرسائل عبارة وكانت

عفًوا. ذلك جاء
ال إنهم هللا، رسول يا له: قيل للملوك يكتب أن والسالم الصالة عليه أراد وملا
أسطر: ثالثة عليه منقوًشا فضة من خاتًما ملسو هيلع هللا ىلص فاتَّخذ مختوًما. كان إذا إال كتابًا يقرءون
اتُِّخذَ وقد كتبه، به يختم وصار ذلك، فوق و«هللا» الوسط يف و«رسول» سطر يف «محمد»

بعده. من ُسنًَّة هذا
وأمراء الصحابة إىل يكتب هللا رسول «كان نصه: ما «ِعقده» يف ربه عبد ابن قال
فممن بأنفسهم. يبدءون إليه يكتبون كانوا وكذا ُفالن. إىل هللا رسول د ُمحمَّ من جنوده:
الصحابة ُكتب وكذلك وغريهما، الحرضمي بن والعالء بكر أبو بنفسه وبدأ إليه كتب
يُكاتبه ال أن وأمر الكتاب فَعظَّم امللك عبد بن الوليد َوِيلَ حتى تزل لم ثم والتابعني.
كان ما إال هذا، يومنا إىل الوليد سنة به فَجَرْت بعًضا، بعضهم به يكاتب ما بمثل الناس
األمر رجع ثم ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بسنة عمال فإنهما الكامل؛ ويزيد العزيز عبد بن ُعَمر من

ا.ه. اليوم.» إىل عليه والقوم الوليد، رأي إىل
مجال واتسع والفخار العظمة من مبلغها وبلغت اإلسالمية الخالفة شأن ارتفع وملَّا
ما أو الخالفة ديوان إىل َمة امُلَقدَّ كتبهم بها يَُصدِّرون ديباجات عىل اصطلحوا األدب،
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خلَّد أو العزيز، الديوان بقاء هللا «أدام الكتاب: أول يف الخليفة إىل يكتبون فكانوا يتبعها؛
أشبه»، ما أو ملكه هللا خلَّد أو امللك بقاء هللا «أطال امللك: وإىل ذلك» نحو أو سلطانه،
الوزير: وإىل نحوه»، أو نرصه هللا أعزَّ أو الرشيف، الجانب أنصار هللا «أعزَّ األمري: وإىل
ويدعون شاكله»، ما أو نعمه عليه أسبغ أو مجده خلَّد أو الوزير، سعادة هللا «أدام
إليه املكتوب يمدحون كانوا الدعاء هذا بعد ثم وتأييدها، األحكام بعز والحكام للقضاة
العبارات هذه بمثل لهم املقصودة أغراضهم يف يدخلون ثم بمقامه، تليق أوصاف ِة ِبِعدَّ
أو: وكذا» كذا هو ما وينهي الرشيفة األعتاب أو األرض، يَُقبُِّل اململوك أو «العبد اآلتية:
هو ما بعرض ف يترشَّ «صنيعتكم أو: «… ويُنهي الكريمة األيدي يَُقبُِّل املطيع «الخادم
يختمونها الرسالة من الغرض بيان وبعد «… هو ما ينهي اعي «الدَّ أو وكيت»، كيت
أو منه، ليلة ألول «ُكِتَب بكتابة: الشهر من ليلة أول يف كانت إن ويؤرُِّخونََها بالدعاء،
آخر إىل القياس هذا وعىل الثانية»، ِللَّيلة «ُكِتَب الثانية: الليلة ويف ُمْستََهلِّه»، أو لغرَّته،
كتب وإن انسالخه»، أو سلخه، أو منه، ليلة «آلخر األخرية: الليلة يف ويكتب الشهر.
ويف الشهر»، غرَّة أو الشهر، أول أو خلت، لليلة «ُكتب بكتابة: يؤرخون األول اليوم يف
أو خلون لياٍل «عرش إىل وكذا خلت»، أو َخَلْوَن «لثالٍث الثالث: ويف َخَلتَا»، «لليلتني الثاني:
فيكتبون: عرش الرابع إىل خلون» أو خلت ليلة عرشة «إلحدى عرش: الحادي ويف خلت»،
السادس ويف كذا»، من «للنصف عرش الخامس ويف خلون»، أو خلت ليلة عرشة «ألربع
ليلة عرشة «إلحدى فيكتبون: عرش التاسع إىل بقني» أو بقيَت ليلة عرشة «ألربع عرش:
والعرشين الثامن إىل وهكذا بقيت» أو بقني لياٍل «لعِرش العرشين: ويف بقني»، أو بقيت
«آلخر األخري: اليوم ويف بقيْت»، «لليلٍة والعرشين: التاسع ويف بقيتا»، «لليلتني فيكتبون:
ليلة أول هر الشَّ وأول النهار سابق عندهم فالليل انسالخه». أو سلخه أو كذا من يوم
يدل ال ألنه الكتاب؛ تاريخ من بد «ال «عقده»: يف ربه عبد ابن قال الهالل. فيها يرون
كتابك تؤرِّخ أن أردت فإن بالتاريخ، إال وبعده الكتاب عهد وقرب األخبار تحقيق عىل
الشهر نصف من أكثر بقي ما كان فإن منه، بقي وما الشهر من مىض ما إىل فانظر
جعلت النصف من أقل الباقي كان وإن كذا، شهر من مضت ليلة كذا أو لكذا كتبت
من مىض بما إال أرَّخت إذا تكتب «ال الُكتَّاب: بعض قال وقد «بَِقيَْت». «مضت» مكان

ا.ه. مجهول».» منه بقي وما معروف ألنه الشهر؛
عرض فإذا خواتمهم. يطبعون أو أسماءهم، الرسائل عىل يكتبون التاريخ وبعد
عىل يكتب أن وأمره إليه املرفوعة الرسالة األمري أو السلطان أو الخليفة عىل الكاتب

252



اإلنشاء تاريخ يف

عرصنا يف هذا ومثل توقيًعا1 يسمونه كانوا كتبه فما شأنها يف يفصل بما حاشيتها
رشًحا. ى يُسمَّ

يدي بني الكاتب يجلس أن وهو التوقيع، الكتابة خطط «ومن خلدون: ابن قال
والفصل أحكامها إليه املرفوعة القصص عىل ع ويوقِّ وفصله، حكمه مجالس يف السلطان
الكاتب يحذو أن ا وإمَّ كذلك تصدر أن ا فإمَّ وأبلغه، لفٍظ بأوجز لطان السُّ من اة متلقَّ فيها

ا.ه. القصة.» صاحب بيد يكوُن ِسِجلٍّ يف مثالها عىل
العباس بني خالفة عهد إىل العرص سالف يف وغريها الرسائل «إنَّ أيًضا: وقال
وكثر والتدوين التأليف بحر طمى ثم الجلد، من بالصناعة امُلَهيَّأ الرق يف تُكتُب كانت
بصناعة يحيى بن الفضل فأشار ذلك؛ عن الرق وضاق وصكوكه السلطان ترسيل
صحًفا بعده من النَّاس واتخذه وصكوكه، السلطان رسائل فيه وكتب وصنعه الكاغد،

ا.ه. شاءت.» ما صناعته يف اإلجادة وبلغت والعلمية، السلطانية ملكتوباتهم
الكاتب وكان رفيعة، العباس بني عند الكتابة صناعة «وكانت آخر: موضع يف وقال
طابع وهو السلطان؛ بخاتم عليها ويختم اسمه، آخرها يف ويكتب مطلقة السجالت يصدر
طني ى ويسمَّ باملاء ُمذَاب أحمر طني يف يُْغَمُس شارته، أو السلطان اسم فيه منقوش
بعدهم من السجالت صارت ثُمَّ وإلصاقه، طيِّه عند جل السِّ طريف عىل به ويُطبع الختم،
ا «وأمَّ أيًضا: وقال ا.ه. وآِخًرا.» أوًال عالمته فيها الكاتب ويضع السلطان باسم تصدر
والصكوك الرسائل عىل والختم امللوكية، والوظائف لطانية السُّ الخطط من فهو الخاتم
يكتب أن أراد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أنَّ الصحيحني يف ثَبت وقد وبعده، اإلسالم قبل للملوك معروف
من خاتًما فاتَّخذَ مختوًما. يكون أن إال كتابًا يقبلون ال العجم إن له: فقيل قيرص، إىل
أسطر ثالثة يف كلمات الثالث جعل البخاري: قال هللا». رسول «محمد فيه ونقش فضة
سقط ثم وعثمان، وعمر بكر أبو به وتََختََّم قال: مثله. أحد ينقش ال وقال: به، وختم
وتطريَّ عثمان واغتمَّ بعد، قعرها يدرك فلم املاء قليلة وكانت أريس، برئ يف عثمان يد من

مثله. عىل آخر وصنع منه

أن ويُحتمل األحمال، حبال فيه أثرت إذا الجنب؛ موقعة ناقة يقال: القليل، التأثري العرب: كالم يف معناه 1

َظَلُموا﴾ ِبَما َعَليِْهْم اْلَقْوُل ﴿َوَوَقَع تعاىل: قوله يف كما ولزم، حق إذا األمر؛ وقع قولهم: من مأخوذًا يكون
وَوَجَب. حقَّ أي:
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التي اآللة عىل يُطلق الخاتم أنَّ وذلك وجوه؛ به والختم الخاتم نقش كيفية ويف
األمر؛ ختمت ومنه: والتمام، النهاية عىل ويُطلق لبسه. إذا تََختَّم؛ ومنه: اإلصبع، يف تُجعل
عىل ويطلق األمر. وخاتم النبيني، خاتم ومنه: كذلك. القرآن وختمت آخره، بلغت إذا
ِمْسٌك﴾، ﴿ِختَاُمُه تعاىل: قوله ومنه ختام، فيه ويقال والدنان األواني به يُسدُّ الذي اد دَّ السِّ
املسك، ريح رشابهم يف يجدونه ما آخر ألن قال: والتمام، بالنهاية هذا فرسَّ من غلط وقد
الدن يف لها يُجَعل الخمر ألنَّ اد؛ دَّ السِّ هو الذي الختام من هو وإنما عليه املعنى وليس
بأنَّ الجنة خمر وصف يف فبُولَِغ وذوقها، َعرفها ويطيِّب يحفظها القار أو الطني ِسداد
فإذا الدنيا. يف املعهوَديْن والطني القار من وذوًقا َعرًفا أطيب وهو املسك، من ادها ِسدَّ
الخاتم أن وذلك عنها؛ الناشئ أثرها عىل إطالقه صحَّ كلها هذه عىل الخاتم إطالق صحَّ
صفح عىل ووقع مداد أو الطني من مداف يف ُغِمَس ثم أشكال أو كلمات به نُقشت إذا
كالشمع ٍ لنيِّ جسٍم عىل به طبع إذا وكذلك الصفح، ذلك يف الكلمات أثر بقي القرطاس
من يُقرأ فقد وارتسمت كلمات كانت وإذا فيه. ُمرتَِسًما املكتوب ذلك نقش يبقى فإنه
اليمنى الجهة من يُقرأ وقد اليمنى، من االستقامة عىل النقش كان إذا اليرسى الجهة
يف كان ا عمَّ الصفح يف الخط جهة يقلب الختم ألن اليرسى؛ الجهة من النقش كان إذا
أو املداد يف بغمسه الخاتم بهذا الختم يكون أن فيحتمل يسار، أو يمني من النقش
والتمام، النهاية معنى من هذا ويكون فيه الكلمات فتُنقش الصفح عىل ووضعه الطني
وهو العالمات بهذه به العمل يتم إنما الكتاب كأن ونفوذه، املكتوب ذلك صحة بمعنى

«… بتمام ليس ُملًغى دونها من
مراعاة مع لهم يعنُّ بما يبتدئونها فكانوا بينهم سائرة كانت التي الرسائل وأما
أو: بقاءه»، هللا أطال فالن إىل «كتابي بنحو: يبتدئ كان فبعضهم إليه، املكتوب حال
يقول: ثم إقباله»، هللا أدام التاجر فالن «إىل أو: به»، هللا أمتع العزيز ولدي إىل «كتابي
بالسالم يبتدئ كان وبعضهم «والسالم». بقوله: الرسالة ينهي ثم وكيت»، فكيت «وبعد؛
يقول: ثم له ويدعو ويمدحه فالن» بذلك «نخصُّ يقول: ثم وصفها، يف ويبالغ والتحية
الرسائل ويُؤرِّخون باالنتهاء، يُشعر بما الكتاب يُتم ثم وكذا»، كذا هو ما فاألمر «وبعد؛

سبق. كما عليها عون ويوقِّ
يطنب كان بعضهم لكن األلفاظ، وتحسني السجع الرسائل هذه يف ون يتوخَّ وكانوا
غري وهذا املقصود، الغرض يف ويُوجز إليه املكتوب مدح يف ويُبالغ الكتب صدور يف
ُمخترصة ديباجات واألهلية الرسمية الكتب صدور يف اآلن اختاروا ولهذا زماننا؛ يف حسٍن

املقصود. الغرض يتلوها
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أو الحكومة موظفي بني الرسائل قلت: شئت وإن — مرص يف الرسمية الكتب ا أمَّ
عبارات أن مع بالرتكية، مشوبة عربية فديباجاتها — الجوابات أو اإلفادات يقولون كما

فيكتبون: محضة، عربية نفسها الرسائل
حرضتلريناه. أفندمز النعم ويل شوكتلو السلطان: لجاللة

حرضتلري. أفندمز مرص خديِو فخامتلو دولتلو الخديوية: الفخيمة وللحرضة
حرضتلري. أفندم أعظم صدر فخامتلو دولتلو األعظم: وللصدر

حرضتلري. أفندم سماحتلو دولتلو اإلسالم: ولشيخ
حرضتلري. أفندم عطوفتلو دولتلو وللرسعسكر:

حرضتلري. أفندم دولتلو وللمشري:
حرضتلري. أفندم عطوفتلو األول: الصنف من األوىل الرتبة ولذي
حرضتلري. أفندم سعادتلو الثاني: الصنف من األوىل الرتبة ولذي

أفندم. عزتلو األول: الصنف من الثانية الرتبة ولذي
بك. أو أفندي عزتلو الثاني: الصنف من الثانية الرتبة ولذي

بك. أو أفندي رفعتلو الثالثة: الرتبة ولذي
أفندي. فتوتلو الرابعة: الرتبة ولذي

أفندي. حميتلو الخامسة: الرتبة ولذي
عربية ديباجات عىل االصطالح ويمكن األتراك. حوزة يف مرص دخول من هذا وجاء
فخامتلو» «دولتلو بدل فكتبوا اآلن ذلك يف الناس بعض أخذ وقد هذه، تُوازي خالصة

ذلك. وغري موالنا «أفندمز» وبدل والفخامة، الدولة صاحب
مثل: إليه باملكتوب تليق وجيزة بعبارات املقاصد عىل يدخلون الديباجات هذه وبعد
للمقام هذا برفع «أترشف أو: «… وينهي فالن الخاضع العبد الكريمة للسدة هذا «يَرفع
علًما عطوفتكم «أُحيط أو: «… هو ما دولتكم مسامع عىل «أعرض أو: «… وأنهي العايل
أو: وكيت» كيت عزتكم من «ألتمس أو: كذا» راجيًا لسعادتكم هذا «أقدم أو: «… هو بما

«أفندم». كلمة االنتهاء وعالمة كذا» لحرضتكم «أبدي
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واملستعمل الرسالة. أسفل ويضعونه مًعا، واإلفرنجي العربي بالتاريخ ويؤرخونها
اسم ثم الشهر اسم وبعده بالرقم الشهر أيام من مىض ما عدد يكتب أن التاريخ يف اآلن

.«١٣١٤ سنة شعبان ٢٥» مثًال: فيكتب األرقام، من عليها يدل ما وفوقها السنة،
االسم كتابة عىل املرسل اقترص وإن تحتها. ويختمون وظائفهم أسماء يكتبون ثم

خاتًما. ال ختًما االسم طبع آلة ويسمون إمضاءً، ذلك سموا
«طبًقا بنحو: الديباجات بعد ابتدءوها أخرى عن جوابًا الرسمية الرسائل كانت وإن
سعادتكم» أو عطوفتكم أمر عىل «بناءً أو: دولتكم» أمر أو كذا نمرة كذا يف الصادر لألمر

كذا». طلبتم حرضتكم إن «حيث أو: عزتكم» من إلينا ورد ما عىل «بناءً أو:
الكامل أو الفاضل «حرضة مثل: صدورها يف فيكتبون اآلن األهلية الرسائل وأما
زال ال أو بقاؤه دام فالن السيد أو صديقنا أو األخ أو العزيز أو املحرتم أو األديب أو
بعد ثم ثالثة، أو وصفني بني الكاتب يجمع وقد ذلك». نحو أو العناية بعني ملحوًظا
األغراض يف يدخلون ثم إليه، املكتوب إىل والسالم التحية إهداء تُفيد عبارات يذكرون ذلك
العربي بالتاريخ ويؤرخونها والسالم». احرتامي، فائق «اقبلوا بنحو: الكتاب ُمون ويتمِّ
اإلفرنج، كعادة أعالها يكتبه وبعضهم الرسالة أسفل يكتبه وبعضهم اإلفرنجي، أو
املحب أو صديقكم أو محسوبكم أو املطيع الخاضع أو فالن «عبدكم بكتابة: ويمضونها
قد هذا ومع ذلك». نحو أو الحقري أو تعاىل إليه الفقري أو أخوكم أو والدكم أو املخلص

ختمه. أو مجرًَّدا االسم كتابة عىل واقترصوا هذا مثل ترك إىل الناس أغلب مال
عىل مصنوًعا «ظرًفا» ى يُسمَّ غالف يف تُوضع أهليًة أو رسميًة الرسالة إنهاء وبعد
ويُكتب ببعض، بعضها ويُلصق فتُبَلُّ مصمغة الظروف وأطراف طيِّها، بعد صورتها

الرسالة. بها املصدرة الديباجة وهو إليه، املكتوب عنوان عليه
عرصنا أدباء أن إال السجع، فيها ى يُتوخَّ ال سهلة واألهلية الرسمية الرسائل وعبارة

أدبهم. فضل ليظهروا السلف أدباء حذو رسائلهم يف يحذون
املعروف الحسني بن أحمد الفضل أبي رسائل الرسائل: يف ُكتب ما أشهر ومن
،١٢٩٨ سنة الجوائب بمطبعة ُطبعت وقد ،٣٩٣ سنة املتوىف الهمذاني، الزمان ببديع
سنة الرشح هذا وُطبع الطرابليس، األحدب إبراهيم الشيخ مفيًدا رشًحا عليها َكتََب وقد
ُطبعت وقد للبديع، ُمعاًرصا وكان الخوارزمي، بكر أبي ورسائل بريوت. يف للميالد ١٨٩٠
األندليس زيدون بابن املعروف أحمد الوليد أبي ورسالة .١٢٩٧ سنة الجوائب بمطبعة
الوزير هجاء يف املستكِفي بنت دة والَّ لسان عىل أنشأها وقد ،٤٦٣ سنة بإشبيلية املتوىف
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املتوىف نباتة بن محمد بكر ألبي جليل رشح وعليها بالفار، امللقب عبدوس بن عامر أبي
العيون». «رسح ب يُعرف ٧٦٨ سنة

ُصُحف للهجرة) ١٣١٤ (سنة هذا عرصنا يف اإلنشاء صناعة تقدم عىل ساعد ومما
العوام يفهمه حسن مرسل الجملة يف وإنشاؤها بالجرائد، املعروفة الحارضة األخبار
املعروفة الرسمية الجريدة مرص يف اآلن املنترشة العربية الجرائد وأقدم الخواص. ويرضاه
محمد له املغفور عهد يف سنة وستني ستٍّ منذ كان إنشاءها فإن املرصية»؛ «الوقائع ب
«تقال الفاضل وصاحبها سنة ٢٢ نحو من أُنشئت التي «األهرام» جريدة ثمَّ باشا، عيل
وكلتاهما السيد»، عبد أفندي «ميخائيل الفاضل ومحررها «الوطن» جريدة ثمَّ باشا»،
أنشئت التي «املقطَّم» جريدة ثم مرص، خديِو باشا إسماعيل له املغفور عهد يف ظهرت
وجاهني نمر أفندي وفارس رصوف أفندي يعقوب األفاضل: ومنشئوها سنني، تسع منذ
نحو وعمرها يوسف عيل الشيخ الفاضل وصاحبها «املؤيد» جريدة ثم مكاريوس، أفندي

مرص. خديِو توفيق باشا محمد له املغفور عهد يف ظهرت وكلتاهما سنني، ثماني
اللهم السالف، العرص يف عليه كان ا عمَّ يتغري لم فيها التأليف فسري العلوم كتب وأما
يبتدئوها أن عاداتهم ومن األذهان. إىل والتقريب والرتتيب الوضع حسن جهة من إال
وكذا، فكذا وبعُد؛ يقولون: ثُمَّ والتسليم، والصالة والحمدلة بالبسملة مفتتحة بُخطب
األمري أو امللك أو الخليفة اسم فيه يذكرون وقد الكتاب، تأليف من الغرض ويُبَيِّنون
هذا أنَّ وفاتهم ذلك يستحسنون ال معارصينا وبعض الكتاب. هذا عرصه يف أُلِّف الذي
ويتوخون اإلنشاء، يف براعتهم يُظهرون املؤلفون الخطب هذه ويف العلوم. تاريخ يف مفيد
ولهذا والجناس، والسجع االستهالل كرباعة البديع بأنواع وتحسينه الكالم تهذيب فيها

بالرشوح. املصنفات خطب بعض العلماء أفرد
هو ما ومنها التاريخ، علم من فيكون يُطابقه خارج له ما فمنها القصص وأما
وهذا وليلة»، ليلة «ألف ككتاب الفراغ وقت النفوس لتسلية ُوضعت ُمخرتعة حكايات
باإلفرنج، اقتداءً معارصونا فيه التصنيف من أكثر وقد بالروايات، اآلن يُعرف النوع

السبق. قصبات حازوا قد الفن هذا يف فإنهم
مواد جمع منشئوها بها َقصد التي األدبية» «املقاماُت املوضوعة الحكايات ومن
حفظها عليه ويسُهل األدب طالب فيها يرغب األسلوب، حسنة لطيفة حكايات يف لغوية
الهمذاني» الحسني بن أحمد الفضل أبي «مقامات ک اإلنشاء، أساليب منها ويتعرَّف
ومبنى هشام، بن عيىس إىل روايتها نسب ،٣٩٣ سنة املتوىف الزمان ببديع املعروف
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هذه ُطبعت وقد وخياله. وهمه اخرتعه وكالهما اإلسكندري الفتح أبي إىل حديثها
رشًحا رشحها وقد مقامة، وخمسون إحدى وهي الجوائب، بمطبعة ١٢٩٣ سنة املقامات
للميالد. ١٨٨٩ سنة بريوت يف الرشح هذا طبع وقد عبده، محمد الشيخ الفاضل لطيًفا
بالبرصة، ٥١٦ سنة املتوىف البرصي» الحريري عيل بن القاسم محمد أبي و«مقامات
العرص هذا يف ركدت الذي األدب أندية ببعض جرى قد فإنه «وبعد؛ خطبتها: يف قال
رحمه — همذان مة وعالَّ الزمان بديع ابتدعها التي املقامات ذكر مصابيحه، وخبت ريحه
وكالهما روايتها هشام بن عيىس وإىل نشأتها، اإلسكندري الفتح أبي إىل وعزا — هللا
أُنشئ أن إىل ُغنم وطاعته حكم إشارته َمن فأشار تتعرف، ال ونكرة يُعرف ال مجهوٌل
قال: أن إىل «… الضليع شأو الظالع يدرك لم وإن البديع، تلو فيها أتلو مقامات
وغرر وجزله، اللفظ ورقيق وهزله، القول ِجد عىل تحتوي مقامة خمسني «وأنشأت
الكنايات ومحاسن اآليات من به وشحتها ما إىل ونوادره، األدب وُمَلح ودرره، البيان
اللغوية والفتاوي النحوية واألحاجي األدبية واللطائف العربية األمثال من فيها ورصعتُُه
جميعه أمليت مما امللهية واألضاحيك املبكية واملواعظ املحربة والخطب املبتكرة والرسائل
أن إىل «… البرصي همام بن الحارث إىل روايته وأسندت الرسوجي زيد أبي لسان عىل
املقامات هذه نظم األصول، مباني يف النظر وأنعم املعقول، بعني األشياء نقَد «وَمن قال:
بمن يسمع ولم والجمادات، العجماوات عن املوضوعات مسلك وسلكها اإلفادات، سلك يف
من عىل حرج فأي … األوقات من وقت يف ُرواِتها أثَّم أو الحكايات تلك عن سمعه نبا
إال ذلك يف هو وهل األكاذيب؟! ال التهذيب منحى بها ونحا للتمويه، ال للتنبيه ُملًحا أنشأ
سنة بوالق يف ُطبعت وقد ا.ه. مستقيم؟!» رصاط إىل ُهِدَي أو لتعليم انتدب من بمنزلة
عليها األدباء علَّق وقد بعضها. أو يحفظونها األدب طالب من وكثري للهجرة، ١٣٠٠
القييس املؤمن عبد بن أحمد العباس ألبي الثالثة الرشوح أشهرها من كثرية رشوًحا
بوالق بمطبعة سفرين يف الكبري» «الرشح منها: ُطبع وقد ،٦١٩ سنة املتوىف الرشييش

.١٣٠٠ سنة
املعروف الرسقسطي» يوسف بن محمد الطاهر أبي الدين جمال و«مقامات
منوال عىل بقرطبة أنشأها مقامة خمسون وهي ،٥٣٨ سنة املتوىف اإلشرتكوني بابن
وحدَّث اللزومية»، «املقامات ب تُعرف ولذا يلزم؛ ال ما فيها والتزم الحريري»، «مقامات

تمام. بن السائب عن حمام بن املنذر فيها
املعروف الفتح أبي ابن معد الندى أبي الدين لشمس الزينبية» و«املقامات
منوال عىل مقامة خمسون وهي ،٧٠١ سنة املتوىف الجزري صيقل بابن
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جربال بن القاسم إىل روايتها وعزا املرصي نرص أبي إىل نسبها الحريري»، «مقامات
أنشأها الحريري»، «مقامات منوال عىل مقامة ستون وهو البحرين» و«مجمع الدمشقي.
وسنة ١٨٥٦ سنة ببريوت ُطبعت وقد ،١٢٨٧ سنة املتوىف اليازجي ناصيف الشيخ

للميالد. ١٨٧٢
مقامًة «جلل» مادة ألفاظ يف أنشأُت العرب» لغة فصيح يف الذهب «قالئد كتابي ويف
املادة هذه من بكلمة آتي أن منها سجعة كل يف التزمت الحريري»، «مقامات منوال عىل

الثالث. الفصل يف ذكرها وسيأتي الجاللية»، «املقامة ب وتعرف
ليخطبوا نبالئهم قيام إىل تدعو عٍرص كل يف الناس أحوال تزال فال الخطب وأما
أو الحسنة املوعظة يعظهم أو صالحهم فيه ما إىل يُرشدهم أو معوجهم يَُقوِّم بما فيهم
الف السَّ العِرص يف الخطباء وكان ذلك. نحو أو ضري عن يُثبطهم أو خري إىل يستفزَّهم
فيها يُلُقون أسواق لهم كانت اإلسالم وقبل بينهم، القائمة األحوال يف ارتجاًال يخطبون
الدينية الخطب هذا عرصنا ويف واملساجد. املحافل يف يلقونها كانوا وبعده الخطب،
وهذه الظهر، وقت املصلني عىل الُجَمع أيام هي كما ويُلقونها الخطباء يحفظها مدوَّنة
لكل صنَّف العلماء من وكثري املنابر. عىل وهم يُلقونها ألنهم «املنربية»؛ ب ى تُسمَّ الخطب
فإذا «الدواوين»، ب تُعرف الخطب وُمصنفات بها، خاصة خطبة شهر كل من جمعة
الخطابة. سني قدر الواحدة الخطبة تكرَّرت خاص؛ خطب ديوان مسجد خطيب اتَّبع

ببغداد ٤٣٦ سنة املتوىف الطاهر بن عىل القاسم أبو املرتىض السيد جمع وقد هذا،
كتاٍب يف والحكم والرسائل الخطب يف طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري كالم من املختار
أقطاٍب عىل يدور السالم عليه كالمه رأيت «وقد خطبته: يف قال البالغة» «نهج سماه
وعىل واملواعظ.» الحكم وثالثها: والرسائل، الكتب وثانيها: واألوامر، الخطب أولها: ثالثة؛
١٨٨٥ سنة بريوت يف ُطبع عبده، محمد الشيخ الفاضل للقايض لطيف رشٌح النهج هذا

للميالد.
٣٧٤ سنة املتوىف حلب خطيب نباتة بابن املعروف الرحيم عبد يحيى وألبي
البغدادي اللطيف لعبد رشح منها كثرية، رشوح عليه أدبية» خطب «ديوان بميافارقني
العرص، هذا أفاضل من الجزائري، أفندي طاهر الشيخ رشح ومنها ،٦٢٩ سنة املتوىف
مع اجتمع هذا نباتة وابن .١٣١١ سنة بريوت يف الخطب مع الرشح هذا طبع وقد

حمدان. بن الدولة سيف خدمة يف املتنبي
املواعظ يف الذهب «أطواق ب املعروفة الزمخرشي مقاالت الخطب سلك يف وينخرط
لطيف رشح وعليها ،١٢٩٣ سنة الفنون جمعية مطبعة يف بريوت يف ُطِبَعت والخطب»،
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ُطبعت وقد الوعظية، الزمخرشي» و«مقامات األسري. أفندي يوسف الفاضل للشيخ
املغربي املؤمن» عبد و«مقاالت له. رشح وعليها ،١٣١٢ سنة بمرص العباسية باملطبعة
«أطواقه»، يف الزمخرشي مسلك فيها سلك قد الذهب»، «أطباق ب املعروفة األصفهاني

للهجرة. ١٢٨٠ سنة ببوالق الطباعة بدار ُطبعت وقد
املتوىف األنصاري زكريا يحيى أبي اإلسالم شيخ ديوان املنربية الخطب دواوين ومن
السقا إبراهيم الشيخ وديوان املنربية». الخطب يف العلية «التحفة ب ى ويُسمَّ ،٩٢٦ سنة
الفاضل وديوان املنربية». الخطب يف األُمنية «غاية ى ويُسمَّ ،١٢٩٨ سنة املتوىف األزهري،
بمطبعة (١٣١٤ (سنة السنة هذه ُطبع وقد الخديوية، املكتبة وكيل الببالوي محمد السيد

بوالق.
ابتكار حيث من غريه يف كطريقتهم فيه والخلف السلف كتابة فطريقة الوصف ا وأمَّ
العصور مع املبتدعة املرثيات َد تَجدُّ أنَّ إال وإرساله، الكالم وتسجيع وحسنها املعاني
قبل، عليه كانت ا عمَّ اآلن بديعة فيها اإلنشاء صور جعلت املختلفة واألمكنة املتوالية
وهذا الشعر، عىل كتأثريهما الكتابي الوصف عىل عظيم تأثري لهما واإلقليم فالحضارة
تبًعا كثريًا اإلفرنج به ُعني وقد املنشئني، أقدار تتفاوت وفيه اإلنشاء، أنواع أهم من النوع

ملدنيتهم.
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الثالث الفصل

السلفواخللف منشآت يفشذراتمن

الذي هلل «الحمد فقال: خويلد بنت بخديجة ملسو هيلع هللا ىلص النبي زواج محفل يف طالب أبو خطب
بيتًا لنا وجعل مرض، وعنرص َمعد، وِضئِضئ إسماعيل، وزرع إبراهيم، ذريَّة من جعلنا
وإنَّ النَّاس. عىل ُحكَّاًما وجعلنا حرمه، وُسوَّاس بيته أمناء وجعلنا آمنًا، وحرًما محجوًجا
كان فإن به، رجح إال أحٌد به يُوزُن ال وهو قرابته، علمتم من هللا عبد بن محمد أخي ابن
الصداق من لها وبذل خويلد، بنت خديجة خطب وقد زائٌل، ِظلٌّ املال فإنَّ ُقلٌّ املال يف

جليٌل.» وخطٌر عظيٌم، ٌ نبأ له هذا بعد وهللا وهو وكذا، كذا مايل من وآجله عاجله ما
بإسالم له كتابه عن جوابًا الوليد بن خالد إىل والسالم الصالة عليه وكتب
سالٌم الوليد، بن خالد إىل هللا رسول محمد «من وهو: إليهم، أُرِسل وقد الحارث بني
رسولك مع جاءني كتابك فإنَّ بعد؛ أما هو. إال إله ال الذي هللا إليك أحمد فإنِّي عليك،
من إليه دعوتهم ما إىل وأجابوا تقاتلهم، أن قبل أسلموا قد الحارث بني بأن يخربني
بهداه، هللا هداهم قد وأن ورسوله، عبده محمًدا وأن هللا إال إله ال أن وشهدوا اإلسالم،

وبركاته.» هللا ورحمة عليك والسالم وفدهم، معك وليقبل وأقبل وأنذرهم هم فبرشِّ
أنه عبيدة أبي عن ُروي عيل: إىل قيل كما بها بعثا وعمر بكر أبي إىل معزوَّة رسالة

قال:

الهيبة بعني ولُِحَظ واألنصار املهاجرين بني بكر ألبي الخالفة استقامت ملَّا
عز — هللا فدفع بها، الشيطان كاده هنٍَّة بعد كذلك يزل لم كان وإن والوقار،
وقسم كيدها وردَّ ضريها وأزاح خريها ويرسَّ عرَّها ورحض ها رشَّ — وجل
عن — عنه هللا ريض — الصديق بكر أبا بلغ أهلها؛ من والفسوق النفاق ظهر
وَكِره ونفاس، وتهمهم وشماس، تلكُّؤ — عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيل
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لجاهٍل ُدربة ذلك ويصري البني، ذات وتنفرج العداوة وتبدو الحال يتمادى أن
العنان، خوَّار القلب ضعيف سالمة صاحب أو دهاء، ذي عاقل أو مغرور،
بالرسجني، أرضه يدمل وكان وحده، الخطاب بن عمر وعنده فحرضته دعاني
فقال لسانه. عىل ويستميل برأيه، يستيضء معه ظهريًا له قبًسا عمر وكان
ولقد وعارضيك، عينيك بني الخري وأبني ناصيتك، أيمن ما عبيدة، أبا يا يل:
يوم يف فيك قال ولقد املغبوط، واملحل املحوط باملكان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من كنت
فساده وأصلح اإلسالم، بك هللا أعز وطاملا األمة.» هذه أمني عبيدة «أبو مشهود:
ردءًا، وإلخوانك ُركنًا، وألهلك دوًحا، وللمؤمنني ملجأً، للدين تزل ولم يديك، عىل
يندمل لم ولنئ معروف، وصالحه مخوف، خطره بعده، ما له ألمر أردتك قد
البأس، وأعضل اليأس وقع فقد لرقيتك، حيَّته تستجب ولم بمسربك جرحه
أسأل وهللاَ وأغلق. منه وأعرس وأعلق، ذلك من أمرُّ هو ما إىل ذلك بعد واحتيج
هلل وانصح فيه، وتََلطَّف عبيدة، أبا يا له فتأنَّ يديك، عىل ونظامه بك تمامه
كالئك وهللا ا، ِجدٍّ قاٍل وال ُجهًدا، آٍل غري العصابة ولهذه ملسو هيلع هللا ىلص ولرسوله تعاىل
واخفض عيل إىل امِض والتوفيق. الحول وبه ومبرصك، وهاديك ونارصك،
ومكانه طالب، أبي ساللة أنه واعلم عنده، صوتك من واغضض له، جناحك

له: وُقل مكانه، ملسو هيلع هللا ىلص باألمس فقدناه قد ممن
َجلواء، والسماء أغلف، والليل أكلف، والجو َمْفَرَقة، والرب َمْغَرَقة، البحر
عطوف، رءوف والحق متعرس، والهبوط متعذر، والصعود َصْلعاء، واألرض
والتعريض البوار، رائد والضغن الرشار، قادُح والُعجب عنوف، شنوف والباطل
متحبِّل شماله عىل ُمتَّكئٌ الشيطان وهذا العداوة، ثقوب والِقعة الفتنة، ِشجار
بالشحناء األمة بني ويدب والفرقة، الشتات ينتظر ألهله حضنيه نافج بيمينه،
بالغرور، ويُديل بالفجور يوسوس ثالبًا، ولدينه ملسو هيلع هللا ىلص، ولرسوله هلل عناًدا والعداوة
عىل كان ُمذ له دأبًا والزُّور، بالباطل أوليائه إىل ويُوحي الرشور، أهل ويَُمنِّي
الدهر، سالف يف — وجل عزَّ — هللا أهانه منذ منه وعادة ملسو هيلع هللا ىلص، آدم أبينا عهد
ووطء الباطل، عن الطرف وغضِّ الحق، عىل النواجذ ِبَعضِّ إال منه يُنَْجى ال
هلل النفس وإسالم ، فاألحدِّ واألحدِّ ، فاألشدِّ باألشدِّ الدين وعدو هللا عدو هامة

سخطه. وَجنَب رضاه، حاز فيما — وجلَّ عزَّ —
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أرشدك ولقد غبُّه، وخيف السكوت، رضَّ إذا ينفع قول من اآلن بدَّ وال
آثر من بك الخري وأراد بعتابك، لك مودته أحيا من وصافاك ضالتك، أفاء َمن

معك. البقاء
رأيك؟ عليك به ويلتوي قلبك؟ به ويدوى نفسك؟ لك ُل تسوِّ الذي هذا ما
معه وتكثر نََفُسك؟ معه ويرتادَّ ظعنك؟ فيه ويرسي طرفك؟ دونه ويتخاوص
إيضاح؟ بعد أتلبيٌس إفصاح؟ بعد أعجمة لسانك؟ به يفيض وال ُصَعداؤك
النبي هدى غري أُهًدى القرآن؟ ُخلُق غري أُخلٌُق وجل؟ عز هللا دين غري أدين
عليه ينقبض مثلك أم الَخَمر؟ إليه يميش أو اء؟ الرضَّ له يدب أمثيل ملسو هيلع هللا ىلص؟
الوعوعة هذه وما بالشنان؟ القعقعة هذه ما القمر؟ عينه يف يُكسف أو الفضاء
عليه — ولرسوله — وجل عز — هلل باستجابتنا عارٍف جد إنك باللسان؟
ذكره، عزَّ تعاىل هللا إىل هجرًة وأوالدنا وأموالنا أوطاننا من وخروجنا — السالم
ا عمَّ غافل الغرارة، وِخْدر بَا الصِّ كنِّ يف فيه أنت زمان يف ملسو هيلع هللا ىلص نبيه ولنرصة
ما سوى ويُقاُد يُساق ما تحصل وال ويُشاُد، يُراُد ما تَِعي ال ويريب، يُشيب
مجهول غري رحلك حطَّ وعندها بك، عدَّى إليها التي غايتك إىل عليه جاٍر أنت
الروايس، تزيل أحواًال نُعاني ذلك أثناء يف ونحن الفضل، مجحود وال القدر
صابها، نتجرع تيَّارها راكبني غمارها خائضني النواىص، تُشيب أهواًال ونقاىس
تَُحدِّج والعيون أمراسها، ونربم أساسها ونحكم ُعبابها، ونسوغ عيابها، ونُِرشج
تتطاول واألعناق بالغيظ، تستعر والصدور بالكرب، تعطس واألنوف بالحسد،
املساء عند ننتظر وال بالخوف، تميُد واألرض باملكر، تشحذ والشفار بالفخر،
نحسو أن بعد إال لنا أمٍر نحِر يف ندفع وال مساءً، الصباح عند وال صباًحا،
إال ُمنْآًدا نقوِّم وال معه، الغصص جرع بعد إال يشء إىل نبلغ وال دونه، املوت
واالم، باألب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول ذلك كل يف فادين عنده، الحياة من اليأس بعد
عني، وقرور نفٍس بطيِب والِبلَّة، والِهلَّة واللبد، والسبد والنشب، والعم، والخال
هذا ألسن، وذالقة أوجه، وطالقة ُعُقول، ة وِصحَّ عزائم، وثبات أعطان، ورحب
تكن لم سنِّك حداثة ولوال غافًال، عنها كنت أخبار ومكنونات أرسار خفيَّات إىل
والقول مخبور، وغيبك معجوم، وعودك مشهوم، وفؤادك كيف ناكًال. عنها
يديك. بني مرادك وجعل لك، الخري وأرهص بك، هللا بلغ قد واآلن كثري؟ فيك
س التجسُّ َودَع أردانك، إليه وقلِّص زمانك فارتقب تسمع، ما أقول علٍم وعن
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غض، فاألمر عطا، إذا عنك يتزحزح وال خطا، إذا إليك يضلع ال ملن س والتعسُّ
العضب وسيفها لجاًجا، تَْحلُْم فال األمة هذه أديم وإنك مض، فيها والنفوس
هللا رسول سألت لقد وهللا أجاًجا. تَُحل فال العذب وماؤها اعوجاًجا، تَنُْب فال
فيه يرغب ملن ال عنه، يرغب ملن هو بكر، أبا «يا يل: فقال األمر، هذا عن ملسو هيلع هللا ىلص
ملن ال لك، هو يقول: وملن إليه، ينتفخ ملن ال له تضاءل وملن عليه، ويجاحش

يل.» هو يقول:
قريش، من فتيانًا فذكر الصهر، يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول شاورني لقد وهللا
سنه.» وحداثة شبابه، ميعة لفاطمة ألكره «إني فقال: عيلٍّ؟ من أنت أين فقلت:
عليهما وسبغت الربكة، بهما حفت عينك وَرَعتُْه يدك َكنَفتُْه متى له: فقلت
يف منك عرفت كنت وما فيك، بتُُه ورغَّ عنك به خطبت كثري كالم مع النعمة،
ِسَواك، رائحة وأجد غريك، مكان أرى وأنا قلُت ما فقلُت َلوَجاء، وال َحْوَجاء ذلك
فقد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بك عرَّض كان ولنئ يل، اآلن منك خريًا ذاك إذ لك وكنت
نفسك يف يختلج وإن سواك. عن سكت فما فيك قال كان وإن غريك، عن كنَّى
رسول نُِقَل ولقد ُمطاع، والحق مسموع، والصواب ، مريضٌّ فالحكم فَهلُمَّ يشء
وعليها راٍض، العصابة هذه عن وهو — وجل عز — هللا عند ما إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا
ما ويُسخطه أرضاها ما ويرضيه كادها، ما ويكيُدُه َها يَُرسُّ ما ُه يُرسُّ َحِدب،
وشجرائه وأقاربه وخلطائه أصحابه من أحًدا يَدَْع لم أنه تعلم ألم أسخطها.
لكان عليه األمة أصفقت لو بُخاللة وأفرده بمكرمة، ُه وخصَّ بفضيلة، أبَانَُه إال
ُسَدى نًرشا األمة ترك ملسو هيلع هللا ىلص أنه أتظنُّ وغزارتها، وكرامتها وكفالتها إبالتها عنده
وال ذائد ال الحق، عن مغبونًة بالباطل مفتونًة ِطالًحا مباهل عباهل عدى بددا
ربه إىل اشتاق ما وهللا كالَّ حادي؟! وال هادي وال واقي وال ساقي وال حائط
ن وأمَّ الهدى، وأوضح وى، الصُّ رضب حتى رضوانه إىل املصري سأله وال تعاىل
عز هللا بإذن الرشك يافوخ وشدخ واملهايع، املبارك ل وسهَّ واملطاوح، املهالك
هللا ذات يف الفتنة أنف وَجدََع ه، َجدُّ تعاىل هللا لوجه النفاق وجه ورشم وجل،
فيه بملء وصدع ذكره، جلَّ هللا بعون الشيطان وجه يف وتََفَل اسمه، تبارك

وجل. عز هللا بأمر ويده
وبقعة واحدة، داٍر يف ومعك عندك واألنصار املهاجرون فهؤالء وبعد،
وصائٌر يدك، يف يدي واضٌع فأنا بك، عندي وأشاروا لك استقالوني إن جامعة،
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العون وكن املسلمون، فيه دخل فيما فادخل األخرى، تكن وإن فيك، رأيهم إىل
أمر فقد لغاويهم، والرادع لضالهم، واملرشد ملغالقهم، والفاتح مصالحهم، عىل
الحياة هذه نقيض ودعنا الحق، عىل التنارص إىل وأهاب الرب، عىل بالتعاون هللا
غن. الضِّ من سليمة بقلوب وجل عز هللا ونلقى ، الغلِّ من بريئة بصدوٍر الدنيا
نفسك تُْشِق وال لهم، ولِن عليهم، واحُن بهم، فارفق ثمامة فالناس وبعد،
الفتنة وباب واقًعا، الرش وطائر حصيًدا، الحقد ناجم واترك فيهم، خاصة بنا
نقول ما عىل — وجل عز — وهللا تبيع، وال لوم وال قيل، وال قال فال ُغلًُقا،

بصري. عليه نحن وبما وكيل،

معك فيل هنيهة الباب لدى كن عمر: يل قال للنهوض، تهيأُت ا فلمَّ عبيدة: أبو قال
تهلًُّال، يندى بوجٍه لحقني أنه إال بعدي، كان ما أدِري وال فوقفُت القول، من نصيٌب

لعيل: قل وقال:

مقام وله إال أحد منَّا وما مفحمة، والهوى َمْلَحمة، واللجاج َمْحَلمة، الرقاد
من الَكيْىس أكيس وإنَّ مكتوم، أو ظاهر ونبأ مقسوم، أو مشاع وحق معلوم،
يخلط ولم بميزانه، امرئ كل ووزن تلطًفا، البعيد وقاَرَب تألًفا، الشارد منح
يف خري وال ه، رشِّ مكان خريه وال شربه، مكان َفَرته يجعل ولم بعيانه، خربه
البعري رفغ كجلدة ولسنا جهل، يف معتمل علم يف وال بنكرة، مشوبة معرفة
كان وما قراره. فإىل سبيل وكل فبناره، صاٍل وكل الذنب، وبني العجان بني
َرتٍْق، أو لفتٍق اليوم وكالمها ، َوَيشٍّ لعيٍّ الغاية هذه إىل العصابة هذه سكوت
وقطع جبار، كل ظهر وقصم كرب، ذي كل أنف ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد هللا جدع فقد
يف التي الخنزوانة هذه ما الضالل؟! إال الحق بعد فماذا كذوب، كل لسان
الوحرة هذه وما أنفاسك؟ مدارج يف املعرتض الشجا هذا وما رأسك؟ فراش
والدس الدخس هذا وما ناظرك؟ أَْعَشْت التي والقذاة رشاسيفك، أكلت التي
جلدة بسببه لبست الذي هذا وما الطباع؟ وخور الباع، ضيق عىل ن يدالَّ اللذان
ورسيت إليها، استسعيت ما َلَشد والنكر، بالشحناء عليه واشتملت النمر؟
خربة، تكلم ال الَحصان وإن الِخمرة، تعلِّم ال الَعوان إن إليها. أنقد ابن رسى
رسول خرج لقد حال! إىل الصلعاء أفقر وما فال، إىل الفرعاء أحوج وما
ولم قوًال، فيك يسريِّ ولم … ملمس فيه ألحد ليس ُمْحبَس، واألمر ملسو هيلع هللا ىلص هللا
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وال كرسى، كرسوية يف ولسنا حكًما، شأنك يف يجزم ولم قرآنًا، فيك يستنزل
جزًرا هللا جعلهم قوٌم األصفر، وأبناء فارس، ألخدان ذلك إنما قيرص، قيرصية
نور يف نحن بل لسلطاننا، وتبًعا ِلطعاننا، ومرًمى لرماحنا، وَخَرًزا لسيوفنا،
عصمة، وظل نعمة، وعنوان رحمة، وأثرة حكمة، وثمرة رسالة، وضياء نبوة،
عز هللا من لها والرتق، الفتق عىل مأمونة والصدق، بالحق مهدية أمة بني
بكر أبا أن أتظنُّ بارصة. وعنٌي نارصة، ويٌد ، قويٌّ وساعٌد ، أبيٌّ قلٌب وجل
عليها؟! متسلًِّطا لها، خادًعا األمة هذه عىل مفتاتًا األمر، هذا عىل َوثََب الصديق
واستلَّ عقولها، وأحال عقدها، وحلَّ أبصارها، وأزاغ أحالمها، امتلخ أتراه
وأنضب رشاءها، ونكث عصبيَّتَها، أكبادها من وانتزع َحِميَّتَها، صدورها من
كيًال، ووزنها ليًال، نهارها وجعل َرَداها، إىل وساقها ُهداها، عن وأَضلََّها ماءها،
كيده وإن ملبني، سحره إنَّ هكذا كان إن فساًدا؟ وصالحها رقاًدا، ويقظتها
وبأي وُمنَّة، قوة وبأي ونصل، سنان وبأيِّ ورجل، خيٍل بأيِّ وهللا كالَّ ملتني!
لقد وبسطة؟! تدرع وبأي وأرسة، عشرية وبأي وشدة، أيٍد وبأي ة، وُعدَّ ذخٍر
عنها؛ سال ولكن وهللا ال العتبة. رفيع العقبة، منيع وسمته بما عندك أصبح
دونها؛ واشتمل إليه، فمالت عنها، ومال به، فلصقت لها؛ وتطامن إليه، فولهت
هللا رسبله ونعمة إيَّاها، هللا بلََّغُه وعاقبة بها، هللا حباه حبوة عليه، فاشتملت
يف فوقه حلَّقت ولطاملا لها، به هللا نظر وأمة شكرها، عليه أوجب ويد جمالها،
بخلقه، أعلم وهللا وقتها، يرتصد وال لفتها، يلتفت ال وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أيام

الخرية. لهم كان ما يختاُر بعباده، وأرأف
وكهف الرسالة، ومعدن النبوَّة، بيت من موضعك يُجَهل ال بحيث وإنك
أضخم بمنكٍب يزاحمك من لك ولكن ربك، أتاك فيما حقك يُجَحد وال الحكمة،
من أروع وشيبة سنِّك، من أعىل وسنٍّ ُقرِبك، من أمسَّ وقرٍب منكبك، من
ومواقف والرشيعة، اإلسالم يف وفرع الجاهلية، من عرق لها وسيادة شيبتك،
ترضب وال ساقة، وال مقدمة يف منها تذكر وال ناقة، وال جمل من فيها لك ليس
فيما نفسك عذرت فإن ُهبَع، وال ببازل منها تخرج وال إصبع، وال بذراع فيها
وسكون، لني يف منا تسمع فيما فاعذرنا صاغيتك، من شقشقتك به تهدر
عليك ليتنخشن نفسك، بهذا حدثت ولنئ عليه. تناضله وال منه، تبعده ال مما
أنفسنا يف ما به عرضنا من علم ولو األخرى، عن ويلهيك األوىل، ينسيك ما
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بكر أبو فأما األرب. بعض إىل وليجة أنت والتخذت سكت، ملا وعليه؛ له
رسه، وعيبة همه، وعالقة ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول قلب سويداء حبة يزل فلم الصديق
كله وذلك طرفه، ومرمق كفه، وراحة ومشورته، رأيه ومفزع حزنه، ومثوى
الداللة عن مغنية شهرته واألنصار، املهاجرين من والوارد الصادر بمحرض
والقرابة قربة، أقرب لكنه قرابة، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل أقرب إنك ولعمري عليه،
صاروا وكذلك املؤمنون، عرفه قد فرق وهذا ونفس، روح والقربة ودم، لحم
ألهل ورضوانه الجماعة، مع هللا يد أن تشك فال فيه شككت ومهما أجمعني،
تعلَّق ما فيك من واْلِفْظ غًدا، لك وأنفع اليوم، لك خري هو فيما فادخل الطاعة،
األجل ويف طول، األمد يف يكن فإن نُفاثك، عن صدرك سخيمة وانفث بلهاتك،
رادَّ ال حني ، هنيٍّ غري أو هنيٍّا وسترشبه ، مريٍّ غري أو مريٍّا فستأكله فسحة
إهابك، يمضُّ فيك، طامًعا كان من إال لك تابع وال منك، كان من إال لقولك
املاء وتجرع ندم، من السن تقرع هناك هديك، عىل ويزري قادمتك، ويفري
أن فتودُّ قومك، من ودرج عمرك، من مىض ما عىل تأىس وحينئٍذ بدم، ممزوًجا
فينا تعاىل وهلل استربيتها. التي للحال وُرددت أَبَيْتَها، التي بالكأس ُسِقيت لو
وهو اِئها، ورسَّ اِئها لرضَّ املرجوُّ هو وعاقبة شاهده، هو وغيٌب بالغه، هو أمٌر

الودود. الغفور الحميد، الويل

رأيس؛ أم عىل أخطو كأنما ى أتوجَّ متزمًال فمشيت عنه: هللا ريض عبيدة أبو قال
يف — عنه تعاىل هللا ريض — عيلٍّ إىل وصلت حتى األمة، عىل وشفًقا الفرقة، من فَرًقا
يف ورست ووعاها، سمعها فلما به، ورفقت منه إليه وبرئت كله، بَثِّي فأبثثته خالء،
من لها أدنى التعس حليِت ال َحِل مخروَّطة، وَولَّْت ُمعلوَّطة، حلت قال: حمياها، أوصاله

لعا: أقول أن

ب��ال��تَّ��ْع��ِري��ِس ال��ل��ي��ل��ة تَ��نْ��َع��ِم��ي ال ه��ي��س��ي َف��ه��ي��ِس��ي ل��ي��ال��ي��ك إْح��َدى

به؟ ويضطبعون عليه يحتبون القوم، أنفس يف هذا أكلُّ عبيدة، أبا يا نعم
فتق وراتٌق الدَّين، حقَّ قاٍض أنا إنما عندي، لك جواب ال فقلت: عبيدة: أبو قال

نفيس. وقرارة قلبي، جلجالن من ذلك هللا يعلم األمة، ثلمة وسادٌّ اإلسالم،
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وال للخالفة، قصًدا البيت هذا ِكرس يف قعودي كان ما وهللا عنه: هللا ريض عيل قال
وأودعني بفراقه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول به وقذني ملا بل مسلم، عىل زراية وال للمعروف، إنكاًرا
شجًوا، وذكَّرني حزنًا، يل جدَّد إال مشهًدا بعده أشهد لم أني وذلك بفقده، الحزن من
فيه، أنظر هللا عهد عىل عكفت فقد غريه، يف الطمع عن كاٍف به اللحاق إىل وق الشَّ وإنَّ
عىل ربه. ومشيئة لعلمه وسلم عمله أخلص ملن ُمَعدٍّ ثواٍب رجاء منه، تفرَّق ما وأجمع
أفعم قد وإذا دافع، إيلَّ سبق الذي الحق عن وال واقع، عيلَّ التظاهر أنَّ علمت ما أني
النفس ويف املسلمني، من أحًدا ساء بما مرحبًا فال أجيل، من النادي وُحِشَد بي، الوادي
تُه لُجَّ وُخضُت وبنرصي، بخنرصي غيظي لشفيت عهد، وسالف قول، سابق لوال كالم
وأنا بي. نزل ما أحتسب وعنده وجل، عز هللا ألقى أن إىل ملجم لكني ومفرقي، بأخميص
أمًرا هللا ليقيض كم؛ ورسَّ ساءني ما عىل وصابر لصاحبكم، ومبايع جماعتكم، إىل غاٍد

شهيًدا. يشء كل عىل هللا وكان مفعوًال، كان
فنصصُت — عنهما تعاىل هللا ريض — وعمر بكر أبي إىل َفُعْدُت عبيدة: أبو قال
كان فلما املسجد. إىل غدوِّه وذكرت ومره، حلوه من شيئًا أختزُل ولم غرِّه، عىل القول
وجلس جميًال، ووصف خريًا، وقال فبايعه، بكر أبي إىل فخرق عيلٌّ، واىف يومئٍذ صباح
عيل: له فقال عنده، ملا واستئثاًرا له تكرمًة عمر؛ فشيعه ونهض، للقيام واستأذن َزِميتًا،
وإنى ِلِعلَّة، أقول ما أقول وإنما منه، َفِرًقا أتيته وال له، كارًها صاحبكم عن قعدت ما
عىل أزمت قد ولكني سهمي، وموقع قويس، ومنزع قدمي، وَمْخَطى طريف، َمْسَمى ألعرف

واآلخرة. الدنيا يف اإلبالة يف باهلل ثقة فأيس؛
بلحائها، العصا ودع رسبك، واستوقف غربك، كفكف عنه: هللا ريض عمر له فقال
وإن أروينا، متحنا وإن أورينا، قدحنا إن وورائها، خلفها من فإنا برشائها، والدالء
أُِكَل صدٍر عن بها لغوت التي أماثيلك سمعت ولقد أربينا، نصحنا وإن أدمينا، جرحنا
أنك زعمت قلته، ما عىل ندمت سمعته إذا ما مقالتك عىل لقلت شئت ولو بالجوى،
وقذك ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أفراق بفراقه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول به وقذك ملا بيتك؛ كرس يف قعدت
يَُصدَّع أال ُمصابه حق من فإن ذلك، من وأعز أعظم مصابه بل سواك؟! يقذ ولم وحدك
الشيطان كيد يُؤمن ال بما أخيارها عىل يزرى وال لها، عصام ال بكلمة الجماعة شمل
ممساه. يف نلتِق لم يوٍم مصبح يف علينا تداعت لو وهللا حولنا العرب هذه عقباها. يف
نرصة إليه الشوق فمن غريه، يف الطمع عن كاٍف به اللحاق إىل بك الشوق أنَّ وزعمَت
عز هللا عهد عىل عكفت أنك وزعمت فيه. ومعاونتهم َجدُّه، تعاىل هللا أولياء ومؤازرة دينه،
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َخْلِقه، عىل ة والرِّقَّ لعباده، النصيحة عهده عىل العكوف فمن منه، تبدد ما تجمع وجل؛
واقع، عليك التظاهر أن تعلم لم أنك وزعمت إليه. ويرشدون به، يصلحون ما وبذل
دونك، ليط لك حق وأي عليك، وقع تظاهر فأي دافع! إليك سبق الذي الحق عن ولك
فهل وظهًرا، بطنًا عليه تقلبت وما وجهًرا، ا رسٍّ باألمس لك األنصار قالت ما علمت وقد
بلسانه قال الذي من املهاجرون، هؤالء عنك؟! رضاها وجدنا أو بك، أشارت أو ذكَرتْك
من ضلُّوا قد الناس أنَّ أتظن نفسه؟! يف همهم أو بعينه، أومأ أو األمر، لهذا تصلح
وهللا، ال عليك؟! تحامًال ملسو هيلع هللا ىلص؛ ورسوله وجل عز هللا وباعوا فيك، زهًدا كفاًرا وعادوا أجلك
وجل عز هللا طواه أمر ذاك لك، امللك مناجاة وتتَوكَّف الوحي، تنتظر اعتزلت ولكنك
وهللا، كال ليطة؟! بأطراف مشدوًدا أو بأنشوطة، معقوًدا األمر أكان ملسو هيلع هللا ىلص، محمد بعد
وال فصحت، وقد إال هللا حمد بعد عجماء وال ملورقة، الشجرة وإن ملحلقة، الغيابة إن
أعجب ومن نقحت، وقد إال شوكاء وال فطنت، وقد إال بلهاء وال سمنت، وقد إال عجفاء
أهله من ألحد الدين تََرَك وهل غيظي! لشفيت عهد وسالف قول سابق لوال قولك: شأنك
الناس عن ودفع شأفتها، هللا استأصل قد جاهلية تلك ولسانه، بيده غيظه يشفي أن
والهدى والريحان، الرَّوح منها وأبدل سيلها، َر وَغوَّ ليلها، َر وَهوَّ جرثومتها، واقتلع آفتها،
ما وطلب رضاه، وآثر وجل، عز هللا اتَّقى من إنَّ فلعمري م، ُملجَّ أنَّك وزعمت والربهان،

وراءه. ملا سعيه وجعل فاه، وأطبق لسانه، أمسك عنده،
أقررت بما أقررت وال نكثه، أريد وأنا بذلت ما بذلت ما وهللا عنه: هللا ريض عيل قال
الشقاق، واحتضن النفاق، آثر من هللا عند صفقًة الناس أخرس وإنَّ عنه، حوًال أريد وأنا
ناقع حفص أبا يا ارجع الحوادث، جميع يف التوكل وعليه كارث، كل من سلوة وباهلل
يشد ما إال وقلته سمعته ما وراء فليس اللسان فصيح الغليل، مربود البال، فسيح القلب،
هللا بمعونة الزلفة، ويوقع الكلفة ويرفع األلفة ويجمع اإلرص، ويضع الوزر ويحط األزر

توفيقه. وحسن وجل، عز
وعالنيتكم، رسيرتكم يف هللا اتقوا الناس، «أيها فقال: الخطاب، بن عمر وخطب
أحدهم فأقبل سفينة يف كانوا قوم مثل تكونوا وال املنكر، عن وانَهْوا باملعروف وأمروا
عليه، أحكم أن ويل موضعي هو فقال: فمنعوه، أصحابه إليه فنظر يخرقه، موضعه عىل
لكم، رضبته َمثٌَل وهذا معه، وهلكوا هلك تركوه وإن وَسِلُموا، َسِلَم يده عىل أخذوا فإن

وإياكم.» هللا رحمنا
القضاء فإن بعد، أما الرحيم، الرحمن هللا «بسم األشعري: موىس أبي إىل وكتب
له، نفاذ ال بحق تكلم ينفع ال فإنه إليك؛ أُديل إذا فافهم ُمتَّبعة، وُسنَّة محكمة، فريضة
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ضعيف يخاف وال حيفك، يف رشيف يطمع ال حتى ووجهك، مجلسك يف الناس بني آِس
إال املسلمني، بني جائٌز والصلح أنكر. من عىل واليمني ادَّعى، من عىل والبينة جورك. من
نفسك فيه راجعت باألمس قضيته قضاء يمنعك وال حراًما، أحلَّ أو حالًال َحرََّم صلًحا
يف التمادي من خريٌ الحق ومراجعة قديم، الحق فإن عنه، ترجع أن لرشدك فيه وُهديت
النبي سنة وال هللا كتاب يف يبلغك لم مما صدرك يف يتلجلُج ما عند الفهَم الفهَم الباطل.
وأشبهها هللا إىل أحبها إىل اعمد ثم ذلك، عند األموَر َوِقِس واألشباه، األمثال اعرف ملسو هيلع هللا ىلص.
بيِّنة أحرض فإن إليه، ينتهي أمًدا بينًة أو غائبًا ا حقٍّ للُمدَّعي واجعل ترى، فيما بالحق
يف وأبلغ للعمى وأجىل للشك أنفى ذلك فإن القضاء، عليه وجهت وإالَّ بحقه له أخذَت
شهادة عليه مجرَّبًا أو حدٍّ يف مجلوًدا إال بعض، عىل بعضهم عدول املسلمون العذر.
بالشبهات. عنكم ودرأ الرسائر منكم توىلَّ قد هللا فإن قرابة، أو والءٍ يف ظنينًا أو زور،
يُوجب التي الحق مواطن يف للخصوم والتنكر بالناس والتأذي والضجر والقلق إياك ثم
تبارك — هللا وبني بينه فيما نيته يُخلص من فإنه الذخر! به ويحسن األجر، بها هللا
هللا يعلم بما للناس تزيَّن ومن الناس، وبني بينه ما هللا يَْكِفه نفسه عىل ولو — وتعاىل

عليك.» والسالم فعله، وأبدى سرته هللا هتك منه خالفه
صورته: بما يبنيه بنيان يف اص وقَّ أبي بن سعد إليه كتبه كتاب أسفل يف ووقع

املطر.» وأذى الهواجر من يُِكنَُّك ما «ابِْن
أحاط وقد الينبع إىل خرج وكان طالب أبي بن عيل إىل ان عفَّ بن عثمان وكتب
كل يفَّ وطمع الطبيني، الحزام وجاوز الزُّبى، السيل بلغ فقد بعد، «أما بعثمان: النَّاس

عدوٍّا: أو صديًقا إيلَّ فأقبل ُمَغلٌَّب مثل يغلبك ولم نفسه، عن يضعف كان من

أم��زق!» ول��م��ا ف��أدرك��ن��ي وإال آك��ل خ��ي��ر ف��ك��ن م��أك��وًال ك��ن��ُت ف��إن

سفيان وأبو العباس خاطبه ملا — السالم عليه — طالب أبي بن عيل وخطب
وا شقُّ الناس، «أيُّها منها: خطبة، ملسو هيلع هللا ىلص النبي موت بعد بالخالفة له يبايعا أن يف حرب بن
أفلح املفاخرة، تيجان عن وضعوا املنافرة، طريق عن وعرِّجوا النجاة، بسفن الفتن أمواج
ومجتنى آكلها، بها يغصُّ ولقمة آجن، ماء هذا فأراح. استسلم أو بجناح، نهض من
وإن امُللك، عىل َحرص يقولوا: أُقل فإن أرضه، بغري كالزَّارع إيناعها وقت لغري الثمرة
باملوت آنٌس طالب أبي َالبُْن وهللا والتي، اللتيَّا بعد هيهات املوت! من جزع يقولوا: أسكْت
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اضطراب الضطربتم به بُْحُت لو علٍم مكنون عىل اندمجُت بل أمه، بثدي الطفل من
البعيدة.» الطوى يف األرشية

املحاسن، من كثريًا يجمع عهًدا وأعمالها مرص عىل ه والَّ ملَّا النخعي لألشرت وكتب
الحارث بن مالَك املؤمنني أمري عيلٌّ هللا عبد به أمر ما هذا الرحيم، الرحمن هللا «بسم وهو:
أهلها، واستصالح عدوها، وجهاد خراجها، جباية مرص: ُه والَّ حني إليه عهده يف األشرت
فرائضه من كتابه يف به هللا أمر ما واتِّباع طاعته، وإيثار هللا، بتقوى أمره بالدها؛ وعمارة
ينرص وأن وإضاعتها، جحودها مع إالَّ يشقى وال باتِّباعها، إالَّ أحد يسعد ال التي وسننه
وإعزاز ُه، نََرصَ من بنِرص ل تكفَّ قد اسمه جلَّ فإنَّه ولسانه؛ ويده بقلبه — سبحانه — هللا
ارة أمَّ النفس فإنَّ الجمحات؛ عند ها ويَُزعَّ الشهوات، عند نفسه يكرس أن وأمره أعزَُّه، من

هللا. رحم ما إالَّ بالسوء
وجور، عدل من قبلك دول عليها جرت قد بالد إىل هتَُك وجَّ أنِّي مالك يا اعلم ثمَّ
ويقولون قبلك، الوالة أُمور من فيه تنظر كنت ما مثل يف أُمورك من ينظرون الناس وأنَّ
ألسن عىل لهم هللا يُجري بما الصالحني عىل يُستََدلُّ وإنَّما فيهم، تقول كنت ما فيك
ال ا عمَّ بنفسك وُشح هواك فاملك الصالح، العمل ذخرية إليك الذخائر أحب فليكن عباده،
الرحمة قلبَك وأَْشِعْر َكِرَهْت. أو أحبَّْت فيما منها اإلنصاف بالنفس الشح فإنَّ لك؛ يحلُّ
فإنَّهم أكلهم؛ تغتنم ضاريًا سبًعا عليهم تكوننَّ وال بهم، واللطف لهم، واملحبَّة للرعية،
لهم وتَعِرض الزلل، منهم يفرط الخلق، يف لك نظري أو الدين، يف لك أخ ا إمَّ صنفان:
تحبُّ الذي مثل وصفحك عفوك من فأعطهم والخطأ، العمد يف أيديهم عىل ويؤتى الِعلل،
من فوق وهللا فوقك، عليك األمر ووايل فوقهم، فإنَّك وصفحه؛ عفوه من هللا يعطيك أن
لك يَد ال فإنَّه هللا؛ لحرب نفسك تنصبنَّ وال بهم. وابتالك أمرهم استكفاك وقد ك، والَّ
وال بعقوبة، تبجحنَّ وال عفٍو، عىل تندمنَّ وال ورحمته، عفوه عن بك ِغنَى وال بنقمته،
إدغال ذلك فإنَّ فأُطاع؛ آمر ُر ُمَؤمَّ إنِّي تقولنَّ وال مندوحة، منها وجدت بادرة إىل ترسعنَّ
أُبَّهًة سلطانك من فيه أنت ما لك أحدث فإذا الغري، من وتقرُّب للدين، ومنهكة القلب، يف
نفسك؛ من عليه تقدر ال ما عىل منك وقدرته فوقك، هللا ملك عظم إىل فانظر مخيلًة، أو
عنك عزب بما إليك ويفيء غربك، من عنك ويكفُّ طماحك، من إليك يُطاِمن ذلك فإنَّ

عقلك. من
ويهني جبَّار، كل يذلُّ هللا فإنَّ جربوته؛ يف به والتشبُّه عظمته، يف هللا ومساماة وإيَّاك
هًوى فيه لك ومن أهلك ة خاصَّ ومن نفسك من الناس وأنصف هللا أنِصف مختال. كل
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ومن عباده، دون خصمه هللا كان هللا عباد ظلم ومن تظلم، تفعل إالَّ فإنَّك رعيتك؛ من
تغيري إىل أدعى يشء وليس ويتوب. ينزع حتَّى حربًا هلل وكان ته، حجَّ أدحض هللا خاصمه
وهو املضطهدين، دعوة سميٌع هللا فإنَّ ظلم؛ عىل إقامة من نقمته وتعجيل هللا نعمة
وأجمعها العدل، يف وأعمها ، الحقِّ يف أوسطها إليك األُمور أحب وليكن باملرصاد. للظاملني
يُْغتََفُر ة الخاصَّ سخط وإنَّ ة، الخاصَّ برضا يجحف ة العامَّ سخط فإنَّ الرعية؛ لرضا
معونة وأقل الرخاء، يف مؤنة الوايل عىل أثقل الرعيَّة من أحد وليس ة. العامَّ رضا مع
عذًرا وأبطأ اإلعطاء، عند شكًرا وأقلَّ باإللحاف، وأسأل لإلنصاف، وأكره البالء، يف له
وجماع الدِّين عماد وإنَّما الخاصة، أهل من الدهر ات ُمِلمَّ عند صربًا وأضعُف املنع، عند
أبعد وليكن معهم. وميلك لهم، َصْغُوَك فليكن ة، األُمَّ من العامة لألعداء؛ والعدة املسلمني
َمن أحق الوايل عيوبًا الناس يف فإنَّ الناس؛ ملعائب أطلبهم عندك وأشنأهم منك رعيتك
عىل يحكم وهللا لك ظهر ما تطهري عليك فإنما منها، عنك غاب عما تكشفنَّ فال َسَرتَها،
أطلق رعيَّتك. من سرته تحبُّ ما منك هللا يسرت استطعت؛ ما العورة فاسرت عنك، غاب ما
لك، يصح ال ما كل عن وتغاب ِوتر، كل سبب عنك واقطع حقد، كل عقدة الناس عن
يف تُدِخلنَّ وال بالناصحني، تشبَّه وإن غاشٌّ الساعي فإنَّ ساٍع؛ تصديق إىل تعجلنَّ وال
وال األُمور، عن يضعفك جبانًا وال الفقر، ويعدك الفضل، عن بك يعدل بخيًال مشورتك
سوء يجمعها شتَّى غرائز والحرص والجبن البخل فإنَّ بالجور؛ الرشه لك يزين حريًصا

باهلل. الظن
لك يكوننَّ فال اآلثام؛ يف َرشكهم وَمن وزيًرا قبلك لألرشار كان من وزرائك رش إنَّ
مثل له ن ممَّ الخَلف خري منهم واجد وأنت الظلمة، وإخوان األثمة، أعوان فإنَّهم بطانة،
وال ُظلمه، عىل ظامًلا يُعاون ال ن ممَّ وأوزارهم آصارهم مثل عليه وليس ونفاذهم آرائهم
وأقل عطًفا، عليك وأحنى معونة، لك وأحسن مئونة، عليك أخفُّ أُولئك إثمه، عىل آثًما
بُمرِّ أقولهم عندك آثرهم ليكن ثمَّ وحفالتك. لخلواتك ة خاصَّ أُولئك فاتِِّخذ إلًفا؛ لغريك
حيث هواك من واقًعا ألوليائه هللا كره مما منك يكون فيما مساعدة وأقلَّهم لك، الحق
لم بباطل حوك يبجِّ وال يُطروك، أالَّ عىل ُرْضهم ثمَّ والصدق، الورع بأهل واْلَصْق وقع.

العزة. من وتدني الزهو تُحدث اإلطراء كثرة فإنَّ تفعله؛
يف اإلحسان ألهل تزهيًدا ذلك فإنَّ سواء؛ بمنزلة عندك وامليسء املحسن يكونن وال
أنَّه واعلم نفسه. ألزم ما منهم كالٍّ وألِزم اإلساءة، عىل اإلساءة ألهل وتدريبًا اإلحسان،
عليهم، املئونات وتخفيفه إليهم، إحسانه من برعيته راٍع ظن حسن إىل بأدعى يشء ليس
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حسن به لك يجتمع أمر ذلك يف منك فليكن قبلهم، ليس ما عىل إيَّاهم استكراهه وترك
به ظنك حسن من أحق وإنَّ طويًال. نََصبًا عنك يقطع الظن حسن فإنَّ برعيَّتك؛ الظن

عنده. بالؤك ساء ملن به ظنك ساء من أحق وإن عنده، بالؤك حسن ملن
وصلحت األُلفة، بها واجتمعت ة، األُمَّ هذه صدور بها َعِمَل صالحة سنَّة تنقض وال
سنَّها، ملن األجر فيكون السنن؛ تلك مايض من بيشء ترضُّ ُسنَّة تحدثنَّ وال الرعية، عليها
ما تثبيت يف الحكماء، ومنافثة العلماء، مدارسة وأكِثر منها. نقضت بما عليك والوزر
ال طبقات، الرعيَّة أنَّ واعلم قبلك. الناس به استقام ما وإقامة بالدك، أمر عليه صلح
كتَّاب ومنها هللا، جنود فمنها بعض؛ عن ببعضها غنى وال ببعض، إالَّ بعضها يصلح
الجزية أهل ومنها والرفق، اإلنصاف ال عمَّ ومنها العدل، قضاة ومنها ة، والخاصَّ ة العامَّ
الطبقة ومنها الصناعات، وأهل ار التجَّ ومنها الناس، وَمسَلمة ة الذمَّ أهل من والخراج
فريضة حدِّه عىل ووضع سهمه، هللا ى سمَّ قد وكالٍّ واملسكنة، الحاجة ذوي من السفىل
بإذن فالجنود محفوًظا. عندنا منه عهًدا — وآله عليه هللا صىل — نبيِّه ُسنَّة أو كتابه يف
بهم، إالَّ الرعيَّة تقوم وليس األمن، وسبل الدين، وعز الوالة، وزين الرعيَّة، حصون هللا
عدوهم، جهاد يف به يقوون الذي الخراج من لهم هللا يخرج بما إالَّ للجنود ِقوام ال ثمَّ
الصنفني لهذين ِقوام ال ثمَّ حاجاتهم، وراء من ويكون يُصلحهم، فيما عليه ويعتمدون
ويجمعون املعاقد، من يحكمون ملا والكتَّاب؛ ال والعمَّ القضاة من الثالث بالصنف إالَّ
ار بالتجَّ إالَّ جميًعا لهم ِقوام وال وعوامها، األُمور خواصِّ من عليه ويؤتمنون املنافع، من
ويكفونهم أسواقهم، من ويقيمونه مرافقهم، من عليه يجتمعون فيما الصناعات وذوي
واملسكنة الحاجة أهل من السفىل الطبقة ثمَّ غريهم، رفق يبلغه ال ما بأيديهم ق الرتفُّ من
يصلحه. ما بقدر حق الوايل عىل ولكلٍّ سعة، لكلٍّ هللا ويف ومعونتهم، ِرفدهم يحقُّ الذين
وتوطني باهلل واالستعانة باالهتمام إالَّ ذلك من هللا ألزمه ما حقيقة من الوايل يَخرج وليس
أنصحهم جنودك من فولِّ ثَُقل. أو عليه خفَّ فيما عليه والصرب الحق لزوم عىل نفسه
الغضب، عن يُبطئ ن ممَّ حلًما، وأفضلهم جيبًا، وأنقاهم وإلمامك، ولرسوله هلل نفسك يف
وال العنف، يثريه ال ن وممَّ األقوياء، عىل وينبو بالضعفاء، ويرأف العذر، إىل ويسرتيح
الحسنة، وابق والسَّ الحة الصَّ البيوتات وأهل األحساب بذوي اْلَصْق ثمَّ الضعف. به يقعد
من وُشَعٌب الكرم، من ِجماع فإنَّهم والسماحة؛ والسخاء والشجاعة النجدة أهل ثم
يشء نفسك يف يتفاقمنَّ وال ولدهما، من الوالدان د يتفقَّ ما أُمورهم من د تَفقَّ ثمَّ الُعرف،
النصيحة بذل إىل لهم داعية فإنَّه ؛ قلَّ وإن به تعاهدتهم لطًفا تحقرنَّ وال به، يتهم قوَّ
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من لليسري فإنَّ جسيمها؛ عىل اتَِّكاًال أُمورهم َلطيِف د تفقُّ تدع وال بك، الظن وحسن لك
عنه. يستغنون ال موقًعا وللجسيم به، ينتفعون موضًعا لطفك

ِجدته من عليهم وأفضل معونته، يف واساهم من عندك جندك رءوس آثر وليكن
جهاد يف واحًدا ا همٍّ همهم يكون حتَّى أهليهم، خلوف من وراءهم َمن ويسع يسعهم بما
استقامة الوالة عني قرَّة أفضل وإنَّ عليك. قلوبهم يعطف عليهم عطفك فإنَّ العدو،
وال صدرهم، بسالمة إالَّ مودَّتهم تظهر ال وأنَّه الرعيَّة، ة مودَّ وظهور البالد، يف العدل
استبطاء وترك دولهم، استثقال وقلَّة أُمورهم، والة عىل بحيطتهم إالَّ نصيحتهم تصح
ذوو أبىل ما وتعديد عليهم، الثَّناء حسن يف وواصل آمالهم، يف فأفسح مدَّتهم. انقطاع
هللاَّ. شاء إن النَّاكل وتَُحرِّض جاع، الشُّ تهزُّ أفعالهم لحسن الذِّكر كثرة فإنَّ منهم؛ البالء
دون به تقرصنَّ وال غريه، إىل امرئ بالء تضيفنَّ وال أبىل، ما منهم امرئ لكلِّ اعرف ثمَّ
ِضَعة وال صغريًا، كان ما بالئه من تعظم أن إىل امرئ رشف يدعونََّك وال بالئه، غاية
من يضلعك ما ورسوله هللاَّ إىل واردد عظيًما. كان ما بالئه من تستصغر أن إىل امرئ
أَيَُّها إرشادهم:﴿يَا أحبَّ لقوم تعاىل هللاَّ قال فقد األمور؛ من عليك ويشتبه الخطوب،
َفُردُّوُه ءٍ َيشْ ِيف تَنَاَزْعتُْم َفِإْن ِمنُْكْم اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ أَِطيُعوا آَمنُوا الَِّذيَن
بسنَّته األخذ الرسول: إىل والرد كتابه، بمحكم األخذ هللا: إىل فالرَّد َوالرَُّسوِل﴾، ِهللا إَِىل

املفرِّقة. غري الجامعة
وال األمور، به تضيق ال ن ممَّ نفسك يف رعيَّتك أفضل الناس بني للحكم اخرت ثمَّ
وال عرفه، إذا الحقِّ إىل الفيء من يحرص وال الزلة، يف يتمادى وال الخصوم، تمحكه
وآخذهم الشبهات، يف أَْوَقفهم أقصاه، دون فهم بأدنى يكتفى وال طمع، عىل نفسه ترشف
عند مهم وأَْرصَ األمور، ف تكشُّ عىل وأصربهم الخصم، بمراجعة تربًُّما وأََقلهم بالحجج،
تعاهد أكثر ثمَّ قليل. وأولئك إغراء، يستميله وال إطراء، يزدهيه ال ن ممَّ الحكم، اتِّضاح
من وأعِطِه الناس، إىل حاجته معه وتقلُّ علَّته، يزيل ما البذل يف له وأفِسح قضائه،
عندك، له الرجال اغتيال بذلك ليأمن تك؛ خاصَّ من غريه فيه يطمع ال ما لديك املنزلة
فيه يُعمل األرشار، أيدي يف أسريًا كان قد الدين هذا فإنَّ بليًغا، نظًرا ذلك يف فانظر
محاباًة تولِّهم وال اختباًرا، فاستعملهم اِلك ُعمَّ أمور ىف انظر ثم الدنيا. به ويُطلب بالهوى،
من والحياء التَّجربة أهل منهم وتََوخَّ والخيانة، الجور شعب من جماع فإنَّهم وأثرًة،
أعراًضا، وأصحُّ أخالًقا، أكرم فإنهم املتقدِّمة، اإلسالم يف والقدم الحة، الصَّ البيوتات أهل
ذلك فإنَّ األرزاق؛ عليهم أسبغ ثُمَّ نظًرا. األمور عواقب يف وأبلغ إرشاًفا، املطامع يف وأقل
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إن عليهم ة وُحجَّ أيديهم، تحت ما تناول عن لهم وِغنًى أنفسهم، استصالح عىل لهم قوَّة
والوفاء الصدق أهل من العيون وابعث أعمالهم د تفقَّ ثم أمانتك. ثلموا أو أمرك خالفوا
بالرعيَّة. والرفق األمانة استعمال عىل لهم حدوة ألمورهم الرسِّ يف تعاهدك فإنَّ عليهم،
أخبار عندك عليه بها اجتمعت خيانة إىل يده بسط منهم أحد فإْن األعوان من ظ وتحفَّ
عمله، من أصاب بما وأخذته بدنه، يف العقوبة عليه فبسطت شاهًدا، بذلك اكتفيت عيونك

التُّهمة. عار وقلَّدته بالخيانة، ووسمته املذلَّة، بمقام بته نصَّ ثم
سواهم، ملن صالًحا وصالحهم صالحه يف فإنَّ أهله، يصلح بما الخراج أمر د وتفقَّ
نظرك وليكن وأهله. الخراج عىل عيال كلُّهم الناس ألنَّ بهم؛ إالَّ سواهم ملن صالح وال
بالعمارة، إالَّ يُْدَرك ال ذلك ألنَّ الخراج؛ استجالب يف نظرك من أبلغ األرض عمارة يف
قليًال، إالَّ أمره يستقم ولم العباد، وأهلك البالد أخرب عمارة بغري الخراج طلب ومن
أجحف أو غرق اغتمرها أرض إحالة أو بالَّة أو رشب انقطاع أو علَّة أو ثقًال شكوا فإن
به خففت يشء عليك يثقلن وال أمرهم. به يصلح أن ترجو بما عنهم خففت عطش، بها
استجالبك مع واليتك، وتزيني بالدك، عمارة يف عليك به يعودون ذخر فإنه عنهم، املئونة
عندهم ذخرت بما قوَّتهم فضل معتمًدا فيهم، العدل باستفاضة وتبجحك ثنائهم، حسن
حدث فربما بهم، رفقك يف عليهم عدلك من عوَّدتهم بما منهم والثقة لهم، إجمامك من
العمران فإن به، أنفسهم طيِّبًة احتملوه بعُد من عليهم فيه عوَّلت إذا ما األمور من
إلرشاف أهلُها يعوز وإنما أهلها، إعواز من األرض خراب يؤتَى وإنما لته، حمَّ ما محتمل

بالِعرب. انتفاعهم وقلة بالبقاء، ظنهم وسوء الجمع، عىل الوالة أنفس
تدخل التي رسائلك واخصص خريهم، أمورك عىل فولِّ ُكتَّابك، حال ىف انظر ثم
فيجرتئ الكرامة، تُبطره ال ممن األخالق صالح لوجود بأجمعهم وأرسارك مكائدك فيها
الك عمَّ مكاتبات إيراد عن الغفلة به تقترص وال مأل، بحرضة لك خالف يف عليك بها
عقًدا يضعف وال منك، ويُعطي لك يأخذ فيما عنك واب الصَّ عىل جواباتها وإصدار عليك،
األمور؛ يف نفسه قدر مبلغ يجهل وال عليك، عقد ما إطالق عن يعجز وال لك، اعتقده
فراستك عىل إيَّاهم اختيارك يكن ال ثم أجهل. غريه بقدر يكون نفسه بقدر الجاهل فإنَّ
وحسن بتصنعهم الوالة لفراسات يتعرَّفون الرجال فإنَّ منك، الظن وحسن واستنامتك
للصالحني ُولُّوا بما اختربهم ولكن يشء، واألمانة النصيحة من ذلك وراء وليس خدمتهم،
عىل دليل ذلك فإنَّ وجًها، باألمانة وأعرفهم أثًرا، العامة يف كان ألحسنهم فاعمد قبلك؛
يقهره ال منهم رأًسا أُمورك من أمر كلِّ لرأس واجعل أمره، وليت وملن هلل نصيحتك

ألزمته. عنه فتغابيت عيب من ُكتَّابك يف كان ومهما كثريها. عليه يتشتَّت وال كبريها،
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واملضطرب منهم املقيم خريًا، بهم وأوِص الصناعات وذوي بالتجار استوِص ثم
واملطارح املباعد من بها وجالَّ املرافق وأسباب املنافع، موادُّ فإنهم ببدنه؛ ق واملرتفِّ بماله،
عليها، يجرتئون وال ملواضعها الناس يلتئم ال وحيث وجبلك، وسهلك وبَْحِرك بَرِّك يف
حوايش ويف بحرضتك أمورهم وتفقد غائلته. تُخىش ال وصلح بائقته تخاف ال سلم فإنهم
للمنافع، واحتكاًرا قبيًحا ا وُشحٍّ فاحًشا ضيًقا منهم كثري يف أنَّ ذلك مع واعلم بالدك،
فإنَّ االحتكار من فامنع الوالة، عىل وعيب ة للعامَّ ة مرضَّ باب وذلك البياعات، يف وتحكًُّما
عدل، بموازين َسْمًحا بيًعا البيع وليكن منه، منع — وآله عليه هللا صىل — هللا رسول
فنكِّل إيَّاه نهيك بعد حكرة قارف فمن واملبتاع، البائع من بالفريقني تجحف ال وأسعار

إرساف. غري يف وعاقب به،
وأهل واملحتاجني املساكني من لهم حيلة ال الذين من السفىل الطبقة يف هللاَ هللاَ ثم
حقه من استحفظك ما هللا واحفظ ومعرتٍّا. قانًعا الطبقة هذه يف فإنَّ والزمنى البؤىس
فإنَّ بلد كل يف اإلسالم صوايف غالت من وقسًما مالك، بيت من قسًما لهم واجعل فيهم،
فإنَّك بطر، عنهم يشغلنَّك فال ه، حقَّ اسرتعيت قد وكلٌّ لألدنى، الذي مثل منهم لألقىص
خدَّك ر وتَُصعِّ عنهم، ك همَّ تشخص فال املهم، الكثري إلحكامك التافه بتضييعك تُعذر ال
ففرِّغ الرجال، وتحقره العيون تقتحمه ممن منهم إليك يصل ال من أمور د وتفقَّ لهم.
إىل باإلعذار فيهم اعمل ثم أمورهم، إليك فلريفع والتواضع، الخشية أهل من ثقتك ألولئك
إىل فأعذر وكلٌّ غريهم. من اإلنصاف إىل أحوج الرعيَّة بني من هؤالء فإنَّ تلقاه، يوم هللا
ينصب وال له، حيلة ال ممن السن يف الرقة وذوي اليتم أهل د وتعهَّ إليه. حقه تأدية يف هللا
طلبوا أقوام عىل هللا يخففه وقد ثقيل، كله والحق ثقيل الوالة عىل وذلك نفسه، للمسألة
منك الحاجات لذوي واجعل لهم. هللا موعود بصدق ووثقوا أنفسهم، وا فصربَّ العاقبة
خلقك، الذي هلل فيه فتتواضع ا عامٍّ مجلًسا لهم وتجلس شخصك، فيه لهم تُفرغ قسًما
متتعتع، غري متكلِّمهم يكلمك حتى ورشطك أحراسك من وأعوانك جندك عنهم وتقعد
ة أمَّ تقدس «لن موطن: غري يف يقول — وآله عليه هللا صىل — هللا رسول سمعت فإني
، والعيَّ منهم الخرق احتمل ثم متتعتع.» غري القويِّ من حقه فيها للضعيف يُؤخذ ال
طاعته. ثواب لك ويُوجب رحمته، أكناف بذلك عليك هللا يبسط واألنَف الضيق عنهم ونحِّ

وإعذاٍر. إجماٍل يف وامنع هنيئًا، أعطيت ما وأعِط
كتَّابك. عنه يعيا بما الك عمَّ إجابة منها: مبارشتها؛ من لك بد ال أمورك من أمور ثم
وأمِض أعوانك. صدور به تحرج بما عليك ورودها يوم الناس حاجات إصدار ومنها:
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تلك أفضل هللا وبني بينك فيما لنفسك واجعل فيه، ما يوم لكلِّ فإنَّ عمله، يوم لكل
منها وسلمت النيَّة، فيها َصلَُحت إذا هلل كلها كانت وإن األقسام تلك وأجزل املواقيت،
فأعِط ة خاصَّ له هي التي فرائضه إقامة دينك؛ هلل به تخلص ما خاصة يف وليكن الرعية.
مثلوٍم غري كامًال ذلك من هللا إىل به تقرَّبت ما ووفِّ ونهارك، ليلك يف بدنك من هللاَ
وال ًرا ُمنَفِّ تكوننَّ فال للناس صالتك يف قمت وإذا بلغ. ما بدنك من بالًغا منقوٍض وال
عليه هللا صىل — هللا رسول سألت وقد الحاجة، وله العلَّة به من الناس يف فإنَّ ُمَضيًِّعا،
وُكن أضعفهم، كصالة بهم «صلِّ فقال: بهم؟ أصيلِّ كيف اليمن إىل َهني وجَّ حني — وآله

رحيًما.» باملؤمنني
من شعبة الرعيَّة عن الُوالة احتجاب فإنَّ رعيَّتك، عن احتجابك تُطوِّلنَّ فال بعد، ا أمَّ
فيصغر دونه احتجبوا ما علم عنهم يقطع منهم واالحتجاب باألمور، علم وقلة الضيق،
بالباطل، الحق ويشاب القبيح، ويحسن الحسن ويقبح الصغري، ويعظم الكبري، عندهم
سمات الحقِّ عىل وليست األمور، من به الناس عنه توارى ما يعرف ال برش الوايل وإنَّما
نفسك َسَخْت امرؤ ا إمَّ رجلني: أحد أنت وإنما الكذب، من الصدق رضوب بها تعرف
ُمبْتًَىل أو تسديه؟ كريم فعل أو تعطيه حق واجب من احتجابك ففيم الحقِّ يف بالبذل
الناس حاجات أكثر أن مع بَذِْلَك ِمْن أِيسوا إذا مسألتك عن الناس كف أرسع فما باملنع
للوايل إنَّ ثم معاملة. يف إنصاف طلب أو مظلمة شكاة من عليك فيه مئونة ال مما إليك
بقطع أولئك ة مادَّ فاحِسم ُمعاملة، يف إنصاف وقلَّة وتطاول استئثار فيهم وبطانة ة خاصَّ
يف منك يطمعنَّ وال قطيعة، تك وحامَّ حاشيتك من ألحٍد تقطعنَّ وال األحوال، تلك أسباب
عىل مئونته يحملون مشرتك عمل أو رشب يف الناس من يليها بمن ترضُّ عقدة اعتقاد
لزمه من الحق وألِزم واآلخرة. الدنيا يف عليك وعيبه دونك، لهم ذلك مهنأ فيكون غريهم،
حيث وخاصتك قرابتك من ذلك واقًعا محتسبًا، صابًرا ذلك يف وكن والبعيد، القريب من
بَك الرعيَّة ظنَّت وإن محمودة، ذلك مغبَّة فإنَّ منه، عليك يثقل بما عاقبته وابتِغ وقع،
منك رياضة ذلك يف فإنَّ بإصحارك، ظنونهم عنك واعدل بعذرك، لهم فأصحر حيًفا
تدفعنَّ وال الحق. عىل تقويمهم من حاجتك به تبلغ وإعذاًرا برعيَّتك، ورفًقا لنفسك،
همومك، من وراحة لجنودك دعة الصلح يف فإنَّ رًضا، فيه وهلل عدوُّك إليه دعاك صلًحا
قارب ربما العدو فإنَّ صلحه، بعد عدوِّك من الحذر كل الحذر ولكن لبالدك، وأمنًا
عقدة عدوك وبني بينك عقدت وإن الظن. حسن ذلك يف واتَِّهم بالحزم، فخذ ل، ليتغفَّ
دون ُجنَّة نفسك واجعل باألمانة، تك ِذمَّ واْرَع بالوفاء، عهدك َفُحْط ة، ذمَّ منك ألبسته أو
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أهوائهم تفرُّق مع اجتماًعا عليه أشدُّ الناس يشء هللا فرائض من ليس فإنه أعطيت، ما
دون بينهم فيما املرشكون ذلك لزم وقد بالعهود، الوفاء تعظيم من آرائهم وتشتُّت
تختان وال بعهدك تخيسنَّ وال بذمتك تغدرنَّ فال الغدر، عواقب من استوبلوا ملا املسلمني
أفضاه أمنًا وذمته عهده هللا جعل وقد شقي، جاهل إالَّ هللا عىل يجرتئ ال فإنَّه عدوك،
وال إدغال فال جواره، إىل ويستفيضون منعته، إىل يسكنون وحريًما برحمته، العباد بني

فيه. خداع وال مدالسة
وال والتَّوثقة، التَّأكيد بعد قوٍل لحِن عىل تعوِّلنَّ وال العلل، فيه تجوز عقًدا تعقد وال
عىل صربك فإنَّ الحق، بغري انفساخه طلب إىل هللا عهد فيه لزمك أمر ضيق يدعَونَّك
من بك تحيط وأن تبعته، تخاف عذر من خري عاقبته وفضل انفراجه ترجو أمر ضيق

آخرتك. وال دنياك فيها تستقيل فال طلبة فيه هللا
لتبعة، أعظم وال لنقمة، أدعى يشء ليس فإنَّه حلها! بغري وسفكها والدماء إيَّاك
ُمبتدئ سبحانه وهللا حقها، بغري الدماء سفك من مدَّة وانقطاع نعمة بزوال أحرى وال
دم بسفك سلطانك يَنَّ تَُقوِّ فال القيامة، يوم الدماء من تسافكوا فيما العباد بني بالحكم
يف عندي وال هللا عند لك عذر وال وينقله، يُزيله بل ويُوهنه يضعفه ا ممَّ ذلك فإنَّ حرام؛
يدك أو سيفك أو سوطك عليك وأفرط بخطأ ابتليت وإن البدن، قود فيه ألنَّ العمد؛ قتل
إىل تؤدِّي أن عن سلطانك نخوة بك تطمحنَّ فال مقتلة، فوقها فما الوكزة يف فإنَّ بعقوبة،
اإلطراء! وحب منها، يعجبك بما والثقة بنفسك، واإلعجاب وإيَّاك حقهم. املقتول أولياء
املحسنني. إحسان من يكون ما ليمحق نفسه يف الشيطان فرص أوثق من ذلك فإنَّ
فتتبع تعدهم أن أو فعلك، من كان فيما التزيُّد أو بإحسانك، رعيَّتك عىل واملنَّ وإيَّاك
يُوجب والخلف الحق، بنور يذهب والتزيُّد اإلحسان، يُبطل املنَّ فإنَّ بخلفك، موعدك
تَْفَعلُوَن﴾. َال َما تَُقولُوا أَْن ِهللا ِعنَْد َمْقتًا ﴿َكُربَ تعاىل: هللا قال والناس، هللا عند املقت
إذا فيها اللجاجة أو إمكانها، عند فيها ط التَسقُّ أو أوانها، قبل باألمور والعجلة وإيَّاك
موقعه. عمل كل وأوقع موضعه، أمر كل فضع استوضحت. إذا عنها الوهن أو تنكَّرت،
للعيون، َوضَح قد ا ممَّ به يُعنى ا عمَّ والتغاِبي أسوة، فيه الناس بما واالستئثار وإيَّاك
للمظلوم. منك ويُنْتََصف األمور، أغطية عنك تنكشف قليل ا وعمَّ لغريك، منك مأخوذ فإنَّه
بكفِّ ذلك كلِّ من واحرتس لسانك، وغرب يدك، وسطوة حدك، وَسْوَرة أنفك، حميَّة املك
نفسك من ذلك تحكم ولن االختيار، فتملك غضبك يسكن حتَّى طوة، السَّ وتأخري البادرة،
من تقدَّمك ملن مىض ما تتذكَّر أن عليك والواجب ربك. إىل املعاد بذكر همومك تكثر حتَّى
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كتاب يف فريضة أو وآله، عليه هللا صىل نبينا عن أثر أو فاضلة، سنَّة أو عادلة، حكومة
يف إليك عهدت ما اتِّباع يف لنفسك وتجتهد فيها، به عملنا ا ممَّ شاهدت بما فتقتدي هللا،
نفسك ع ترسُّ عند علَّة لك تكون لكيال عليك؛ لنفىس ة الحجَّ من به واستوثقت هذا، عهدي
يوفقني أن رغبة، كل إعطاء عىل قدرته وعظيم رحمته، بسعة هللا أسأل وأنا هواها. إىل
الثناء حسن مع خلقه، وإىل إليه الواضح العذر عىل اإلقامة من رضاه فيه ملا وإيَّاك
ولك يل يُختم وأن الكرامة، وتضعيف النعمة، وتمام البالد، يف األثر وجميل العباد، يف
— وآله عليه هللا صىل — هللا رسول عىل والسالم راغبون. إليه إنَّا والشهادة، بالسعادة

والسالم.» كثريًا. تسليًما وسلِّم الطاهرين، الطيِّبني
إني املدينة، أهل «يا قال: ثم عليه وأثنى هللا فحمد املدينة، منرب عىل معاوية وخطب
شيعة منهم امرئ كل فيه، وهم اليشء يعيبون العراق، كخلق خلًقا تكونوا أن أحبُّ لسُت
قد زمان ُمنكر هذا زماننا معروف وإن لكم، رشٌّ وراءنا ما فإنَّ فينا، بما واقبلونا نفسه.
ويف الفتق، من خري فالرتق أتى قد ولو يأِت، لم زمان معروف هذا زماننا ومنكر مىض،

الرزيَّة.» عىل مقام وال بالغ كل
يف املهلب إىل الناس يحرش أن وأمره العراق امللك عبد ه والَّ حني اج الحجَّ وخطب

األزارقة: حرب

ت��ع��رف��ون��ي ال��ع��م��ام��ة أض��ع م��ت��ى ال��ث��ن��اي��ا ع وط��الَّ ج��ال اب��ن «أن��ا
ال��ج��ب��ي��ن ��اح وضَّ ال��س��ي��ف ك��ن��ص��ل ِن��زاٍر َس��َل��َف��ْي م��ن ال��ع��ود ص��ل��ي��ب
األرب��ع��ي��ن؟ ح��د ج��اوزت وق��د م��نِّ��ي ال��ش��ع��راء ت��ب��ت��غ��ي وم��اذا
ال��ش��ئ��ون م��داورة وت��ن��ج��دن��ي أُش��دِّي م��ج��ت��م��ع خ��م��س��ي��ن أخ��و

رءوًسا ألرى وإني بمثله، وأجزيه بفعله، وأحذوه بحمله، الرش ألحمل إني وهللا أما
ترتقرق. واللحى العمائم بني الدماء ألنظر وإني لصاحبها، وإني قطافها، وحان أينعت قد

زي��م ف��اش��ت��دِّي ال��ح��رب أوان ه��ذا ��ري ف��ش��مِّ س��اق��ه��ا ع��ن ��َرْت َش��مَّ ق��د
َغ��نَ��م وال إب��ٍل ب��راع��ي ل��ي��س ُح��َط��م ب��س��وَّاق ال��ل��ي��ُل ل��ف��ه��ا ق��د

وَض��م ظ��ه��ِر ع��ل��ى ب��ج��زَّاٍر وال
ِويِّ ال��دَّ م��ن ج��رَّاٍح أروَع ب��ع��ص��ل��ِب��ي ال��ل��ي��ل ��ه��ا ل��فَّ ق��د
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ب��أع��راب��يِّ ل��ي��س ُم��ه��اج��ر
َج��ْل��ُد ش��ي��خ وأن��ا ع��ل��ت��ي م��ا ف��ُش��دُّوا س��اق��ه��ا ع��ن ��َرت ش��مَّ ق��د
أَش��دُّ أو ال��بَ��ك��ِر ذراع م��ث��ل ِع��ِردُّ وت��ر ف��ي��ه��ا وال��ق��وس

جانبي يُغمز ال األخالق، ومساوئ والنفاق قاق الشِّ ومعدن العراق، أهل يا وهللا إني
وأُجريت تجربة، عن وفتَّشت ذكاء، عن ُفِرْرت ولقد نان، بالشِّ يل يقعقع وال التنني، كتغماز
وأشدَّها عوًدا، أمرَّها فوجدني عيدانها، عجم ثم كنانته، نثر املؤمنني أمري وإنَّ الغاية، مع
البغي سنن وسننتم الفتن يف أوضعتم طاملا فإنَّه بي، ورماكم إليكم هني فوجَّ مكًرسا،
وألعصبنَّكم امَلْرَوة، قرع وألقرعنَّكم العصا، لحو أللحونكم هللا وايُم الضاللة. يف وسعيتم
أَْخلُُق وال وفيُت، إال أِعد ال وهللا أما اإلبل. غرائب رضب وألرضبنَّكم السلمة، عصب
وهللا أنتم! وفيم يقولون وما وقيل وقال والجماعات، الزرافات وهذه وإيَّاي فريت، إال
بعد وجدته من جسده. يف شغًال منكم رُجٍل لكلِّ ألدعن أو ، الحقِّ طريق عىل َلتستقيُمنَّ

منزله.» وهدمُت ماله، وانتهبُت دمه، سفكُت املهلب بعث من ثالثة
واملسامع والدم اللحم فخالط استبطنكم قد يطان الشَّ إنَّ العراق، أهل «يا أيًضا: وله
ثم َش، فعشَّ ارتفع ثم واألصماخ، األمخاخ إىل مىض ثم والشفاه، واألعضاد واألطراف
تتبعونه، دليًال اتخذتموه خالًفا، أشعركم وإن ونفاًقا، ِشقاًقا فحشاكم خ، وفرَّ باض
أو وقعة، تعظكم أو تجربة تنفعكم وكيف تستشريونه، ومؤاِمًرا تطيعونه، وقائًدا
وسعيتم املكر، رمتم حيث باألهواز أصحابي ألستم إيمان؟! يردكم أو إسالم، يحجزكم
بطريف أرميكم وأنا وخالفته، دينه يخذل هللا أنَّ وظننتم للكفر، واستجمعتم بالغدر،
فشلكم كان بها الزاوية! يوم وما الزاوية، يوم رساًعا؟! وتنهزمون لواذًا، تنسلون وأنتم
إىل الشوارد كاإلبل وليتم إذا عنكم وليه ونُُكوص منكم، هللاَّ وبراءة وتخاذلكم، وتنازعكم
حتى بنيه، عىل الشيخ يلوي وال أخيه، عن املرء يسأل ال أعطانها، إىل النوازع أوطانها
املعارك كانت به الجماجم! دير وما الجماجم. دير يوم الرِّماح وقصمتكم الح، السِّ كم عضَّ
أهَل العراق، أهل يا خليله. عن الخليل ويذهل مقيله عن الهام يزيل برضب واملالحم،
ثغوركم إىل أبعثكم إن الثورات، بعد والثورة الخرتات، بعد والغَدرات والفَجرات، الكَفرات
تشكرون وال نقمة تذكرون ال نافقتم، خفتم وإن أرجفتم، أمنتكم وإن وخنتم، غللتم
عاٍص، استفزَّكم أو غاٍو، استغواكم أو ناكث، استخفكم هل العراق، أهل يا نعمة.
ونرصتموه وعزَّرتموه وآويتموه وثَّقتُُموه إال خالع استعضدكم أو ظالم، استنرصكم أو
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ناعق، نعق أو ناعب، نعب أو شاغب، شغب هل العراق، أهل يا وأرضيتموه؟! ورضيتموه
تزجركم ألم املواعظ؟ تنهكم ألم العراق، أهل يا وأنصاره؟! أتباعه كنتم إال زافر زفر أو
ويباعد املدر، عنها ينفي فراخه عن الذابِّ كالظليم لكم أنا إنما الشأم، أهل يا الوقائع؟
أهل يا الذباب، من ويحرسها باب الضِّ من ويحميها املطر، من ويُكنِّها الحجر، عنها

والحذاء.» العدَّة وأنتم والرداء، الُجبَّة أنتم الشأم،
لُكتَّاب رسالة أمية، بني خلفاء آخر محمد، بن مروان كاتب الحميد عبد وكتب
الكتابة، صناعة أهل يا هللا حفظكم بعُد، ا «أمَّ وهي: اآلداب، بمحاسن فيها أوصاهم
واملرسلني األنبياء بعَد الناَس جعل وجل عز هللا فإنَّ وأرشدكم، قكم ووفَّ وحاطكم
يف كانوا وإن أصناًفا، املكرمني امللوك بعِد ومن — أجمعني عليهم وسالمه هللا صلوات —
معاشهم أسباب إىل املحاَوالت، وب وُرضُ الصناعات، ُصنُوف يف َفُهم ورصَّ سواءً، الحقيقة
والعلم واملروءات، األدب أهَل الجهات، أرشف يف الُكتَّاب معَرش فجعلكم أرزاقهم، وأبواب
للخلق هللا يُصلُح وبنصحائكم أموُرها، وتستقيم محاسنُها، للخالفة تنتظم ِبُكْم والرزانة.
من َفَمْوِقُعُكْم منكم؛ إال كاٍف يُوَجُد وال عنكم، امللُك يستغني ال بلدانهم، وتَْعُمر سلطانَهم
التي وألسنتهم يُبِْرصون، بها التي وأبصارهم يسمعون، بها التي أسماعهم َمْوِقُع امللوك
صناعتكم، فضل من كم خصَّ بما هللا فأمتعكم يَبِْطُشون، بها التي وأيديهم يَنِْطقون، بها
أحوَج كلها الصناعات أهل من أحٌد وليس عليكم! النِّعمة من أضفاه ما عنكم نََزَع وال

منكم. املعدودة املذكورة الَفْضل وِخصال املحمودة، الخري ِخالل اجتماع إىل
يحتاج الكاتب فإنَّ صفتكم، من الكتاب هذا يف يأتي ما عىل كنتم إذا الُكتَّاب، أيُّها
موضع يف حليًما يكون أْن أموره ات ُمِهمَّ يف به يَثُِق الذي صاحبه منه ويحتاج نفسه من
اإلحجام، موضع يف مْحِجًما اإلقدام، موضع يف ِمْقَداًما الُحْكِم، موضع يف َفِهيًما الحلم،
من يأتي بما عامًلا الشدائد، عند وفيٍّا لألرسار، َكتُوًما واإلنصاف، والعدل للعفاف ُمْؤثًِرا
العلم فنون من فنٍّ كلِّ يف نظر قد أماكنها، يف والطوارق مواضَعها، األمور يضع النوازل،
وُحسن عقله بغريزة يَْعِرُف به. يُكتفى ما بمقدار منه أخذ يُْحِكْمُه لم وإن فأحكمه،
فيُِعدُّ صدوره، قبل عنه يصدر ما وعاقبة وروده قبل عليه يَِرُد ما تجِربته وفضل أدبه
يف الُكتَّاب معَرش يا فتنافسوا وعادته. هيئته وجٍه لكلِّ ويَُهيِّئُ وَعتَادُه، تَه ُعدَّ أمٍر لكلِّ
العربيَّة ثم والفرائض، وجل عزَّ هللا كتاب بعلم وابدءوا الدِّين، يف هوا وتفقَّ اآلداب، ُصنُوف
غريبها واْعِرفوا األشعار واْرُووا كتبكم، حلية فإنَّه الخطَّ أجيدوا ثم ألسنتكم، ِثَقاف فإنَّها
تَْسُمو ما عىل لكم ُمِعنٌي ذلك فإنَّ وسريها؛ وأحاديثها والعجم العرب وأيَّام ومعانيها،
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بأنفسكم وارغبوا الخراج. كتاب قوام فإنه الحساب؛ يف النظر تَُضيِّعوا وال ِهَمُمكم. إليه
َمْفَسَدة للرِّقاب، َمذَلَّة فإنَّها وَمَحاقرها؛ األمور وَسْفَساف وَدِنيَِّها، َسِنيَِّها املطامع عن
فيه وما والنميمة عاية السِّ عن بأنفسكم واْربَئوا ناءة، الدَّ عن ِصنَاَعتكم ونزِّهوا للُكتَّاب.
إِْحنَة. غري من ُمْجتََلبَة عداوة فإنَّها والعظمة؛ والسخف واْلِكْربَ وإيَّاكم الجهاالت. أهل
الفضل ألهل أليق هو بالذي عليها وتََواَصْوا صناعتكم، يف — وجل عز — هللا يف وتحابُّوا
حتى وواُسوه عليه، فاعطفوا منكم برجٍل الزَّماُن نَبَا وإن َسَلِفكم. من والنُّبْل والعدل
إخوانه ولقاء مكسبه عن اْلِكَربُ منكم أحًدا أقعد وإن أمُره، إليه ويثوب حالُه إليه يرجَع
الرجل وليكن معرفته. وقديم تجربته بفضل واستظهروا وشاِوُروه، وعظِّموه فُزوُروه
وأخيه؛ ولده عىل منه أحوط إليه حاجته ليوم به واستظهر اصطنعه من عىل منكم
فليحملها ة َمذَمَّ عرضت وإن صاحبه، إىل إالَّ يرصفها فال َمْحَمَدة الشغل يف َعَرَضْت فإْن
معرش إليكم العيب فإنَّ الحال؛ تغريُّ عند وامللل والزلَّة ْقطة السَّ وليحذر دونه، من هو
إذا منكم الرجل أن علمتم فقد لها، منه أفسد لكم وهو الفراء، إىل منه أرسُع الُكتَّاب
من له يعتقد أن عليه فواجٌب ه، حقِّ من عليه له يجب ما نفسه من له يبذل َمن صحبه
جزاء هو ما أمره وتدبري رسه، وكتمان ونصيحته، وخريه، واحتماله، وُشْكِره، وفائه،
ذلك فاستشعروا لديه، ما إىل واالضطرار إليه، الحاجة عند له تبًعا ذلك ويصدِّق ِه، ِلَحقِّ
اء والرسَّ واإلحسان، واملواساة، والحرمان ة، دَّ والشِّ الرخاء حالة يف أنفسكم من هللا قكم وفَّ

الرشيفة! الصناعة هذه أهل من بها ُوِسَم ِلَمن هذه الشيمة فنعمت اء، والرضَّ
عز — هللا فلرياقب أمر وعياله هللا خلق أمر من إليه َ ُصريِّ أو منكم الرجُل َ ُويلِّ وإذا
عيال الخلق فإنَّ منصًفا؛ وللمظلوم رفيًقا الضعيف عىل وليكن طاعته، وليُْؤثِْر — وجلَّ
وللفيء ُمْكِرًما، ولألرشاف حاكًما، بالعدل ليكن ثم بعياله، أرفقهم إليه وأحبُّهم هللا،
ُمتواضًعا مجلسه يف وليكن متخلًِّفا. أذاهم وعن متألًِّفا، وللرعية عامًرا، وللبالد ًرا، موفِّ
فليخترب رجًال أحدكم صحب وإذا رفيًقا. حقوقه واستقضاء َخَراجه ت ِسِجالَّ ويف حليًما،
رصفه عىل واحتال الَحَسِن، من يَُوافقه ما عىل أعانه وقبيحها َحَسنَها َعَرَف فإذا خالئقه،
كان إذا البهيمة سائس أنَّ علمتم وقد وسيلة. وأجمل حيلة بألطف الُقبِْح من يهواه ا عمَّ
وإن ركبها، إذا يِهْجَها لم َرُموًحا كانت فإن أخالقها؛ معرفة التمس بسياستها بصريًا
رأسها، ناحية من اها توقَّ رشوًدا منها خاف وإن يديها، بني من اتَّقاها َشبُوبًا كانت
له َفيَْسلُس يَِسريًا َعَطَفها استمرَّت فإن طرقها، يف هواها برفٍق َقَمَع َحُرونًا كانت وإن
وداَخَلُهم. وجرَّبهم وعاملهم الناَس ساس ملن دالئُل السياسة من الوصف هذا ويف قيادها.
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الناس من يحاوله ملن ومعاملته حيلته، ولطيف صنعته، ورشيف أدبه، لفضل والكاتب
من أََوِده وتقويم ومداراته لصاحبه، بالرفق أَْوَىل َسْطَوته يخاف أو عنه ويفهم ويُناظره
ما بقدر إالَّ خطابًا، تفهم وال صوابًا، تعرف وال جوابًا، تُِحري ال التي البهيمة سائس
أمكنكم ما وأْعِملُوا النظر، يف هللا رحمكم فارفقوا أال عليها. الرَّاكب صاحبها إليه ها يَُصريِّ
والَجْفَوة، واالستثقاَل النَّبَْوَة صحبتموه ممن هللا بإذن تأمنوا والِفكِر، الرِويَّة من فيه

هللا. شاء إن والشفقة، املؤاخاة إىل منه وتصريوا املوافقة، إىل منكم ويصري
ونباله ومرشبه ومطعمه ومركبه وملبسه مجلسه هيئة يف منكم الرجل يجاوزن وال
رشف من به هللا َلكم فضَّ ما مع فإنكم حقه، قدر أمره فنون من ذلك وغري وخدمه
أفعال منكم تُحتمل ال وَحَفظة التقصري، عىل خدمتكم يف تُحملون ال َخَدمة صنعتكم
وقصصته لكم ذكرته ما كل يف بالقصد عفافكم عىل واستعينوا والتبذير. التضييع
الرقاب ويذالن الفقر يعقبان فإنهما الرتف، عاقبة وسوء الرسف متالف واحذروا عليكم،
عىل دليل وبعضها أشباه ولألمور اآلداب. وأرباب الُكتَّاب سيما وال أهلهما، ويفضحان
مسالك من اسلكوا ثم تجربتكم، إليه سبقت بما أعمالكم مؤتنف عىل فاستدلوا بعض،
ُمتلفة، آفة للتدبري أنَّ واعلموا عاقبة. وأحمدها ة، ُحجَّ وأصدقها ة، محجَّ أوضحها التدبري
مجلسه يف منكم الرجل فليقصد ورويَّته، علمه إنفاذ عن لصاحبه اغل الشَّ الوصف وهو
ذلك فإن حججه، بمجامع وليأخذ وجوابه، ابتدائه يف وليُوجز منطقه، من الكايف قصد
وإمداده توفيقه صلة يف هللا إىل وليرضع إكثاره عن للشاغل ومدفعة لفعله، مصلحة
أو ، ظانٌّ منكم ظنَّ إن فإنه وآدابه، وعقله ببدنه املرض الغلط يف وقوعه مخافة بتسديده
وحسن حيلته بفضل هو إنما حركته وقوة صنعته جميل من برز الذي إن قائل قال
نفسه، إىل — وجل عز — هللا يَِكَله أن إىل مقالته أو ظنه بحسن تعرض فقد تدبريه،
أبرص إنه منكم أحد يقول وال خاٍف. غري له تأمَّ من عىل وذلك كاٍف، غري إىل منها فيصري
أعقل فإن خدمته، يف ومصاحبه صناعته يف مرافقه من التدبري لعبء وأحمل باألمور
منه أعقل أصحابه أن ورأى ظهره، وراء بالُعجب رمى من األلباب ذوي عند الرجلني
من ثناؤه جل هللا نعم فضل يعرف أن الفريقني من واحد كل وعىل طريقته، يف وأجمل
وعشريه. وصاحبه نظريه، أو أخيه عىل يُكاثر وال لنفسه، تزكية وال برأيه، اغرتار غري
بنعمته. والتحدث لعزته، والتذلُّل لعظمته، بالتواضع وذلك الجميع عىل واجب هللا وحمد
وهو العمل، يلزمه النصيحة تلزمه َمن املثل: به سبق ما هذا كتابي يف أقول وأنا
آخره جعلته فلذلك وجل؛ عز هللا ذكر من فيه الذي بعد كالمه وغرة الكتاب هذا جوهر
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علمه سبق َمن به يتوىل بما والَكتَبَة الطلبة معرش يا وإياكم هللا توالنا به. وتممته
وبركاته.» هللا ورحمة عليكم والسالم وبيده. إليه ذلك فإن وإرشاده، بإسعاده

عليك هذا كتابي موصل «حقُّ فقال: الرؤساء، بعض إىل شخص عىل وصاية وكتب
أمله.» فصدق الحاجة أنجزت وقد لحاجته، أهًال ورآني ألمله، موضًعا رآك إذ عيلَّ؛ كحقه
بالكره محفوفة الدنيا جعل تعاىل هللا فإنَّ بعد: ا «أمَّ مروان: مع منهزم وهو وكتب
عليها، ساخًطا ها ذَمَّ بنابها ته عضَّ ومن إليها، سكن فيها الحظ ساعده فمن والرسور،
نافرة بنا جمحت ثم استحليناها، أفاويق أذاقتنا كانت وقد لها، مستزيًدا وشكاها
اإلخوان، عن وفرَّقتنا األوطان، عن فأبعدتنا لينها، وخشن عذبها فملح مولِّية، ورمحتنا
تتم فإن َوْجًدا، وإليكم بعًدا، منكم تزيدنا واأليام كتبت وقد بارحة، والطري نازحة ار فالدَّ
َمن أظفار من جارح ُظْفُر يلحقنا وإن وبنا، بكم العهد آخر يكن مدتها أقىص إىل البليَّة
من ويذلُّ يشاء من يعزُّ الذي هللا نسأُل جاٍر. َرشُّ والذُّلُّ اإلسار، ِبذُلِّ إليكم نرجع يليكم
رب فإنه واألديان، األبدان سالمة تجمع آمنة داٍر يف جامعة أُلفة ولكم لنا يهب أن يشاء

الراحمني.» وأرحم العاملني
شاكروك، وَقلَّ شاكوك، كثَُر «قد عماله: بعض شكاه رجل إىل يحيى بن جعفر ع ووقَّ

اعتزلت.» وإما عدلت فإما
ترشف لنا مأدبة يف «نحن يدعوه: له صديق إىل سهل بن الحسن بن الحسني وكتب
بنوارها، حالية بمائها مرشقة فهي تعلها، السماء باتت قد حسنًا، تضاحك روضة عىل

ببعض.» بعضنا استمتاع من سواء عىل لنكون فاحرضنا
املطي وحثُّ انتجاعها، لوجب األطراف أقايص يف كانت لو فة الصِّ «هذه إليه: فكتب
وطيب وجهك حسن منظره أنيق إىل وتجمع تسكنه، أنت موضٍع يف فكيف ابتغائها، يف

الجواب.» وأنا شمائلك؟
قواده ِمن ِقبيل وَمن املؤمنني أمري إىل «كتابي املأمون: إىل مسعدة بن عمرو وكتب
أرزاقهم، تأخرت جند طاعة تكون، ما أحسن عىل والطَّاعة االنقياد يف أجناده وسائر
قرأه فلما أمورهم.» معه واْلتَاثَْت أحوالهم، لذلك واختلَّت أعطياتهم، تراخت كفاة وانقياد

أشهر. لسبعة بعطائهم للجند وأمر استحسنه، املأمون
ه والَّ حني طاهر بابن املعروف هللا عبد العباس أبي البنه الحسني بن طاهر وكتب
والسياسة، اآلداب من األمراء إليه تحتاج ما كل فيه جمع كتابًا مرص إىل الرقة من املأمون
وخشيته له، رشيك ال وحده هللا بتقوى فعليك بعد: أما الرحيم، الرحمن هللا «بسم وهو:
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هللا ألبسك ما واْلَزْم والنهار. الليل يف رعيتك وحفظ سخطه، ومزايلة وجل عز ومراقبته
يف والعمل عنه، ومسئول عليه، وموقوف إليه، صائر أنت وما ملعادك، بالذكر العافية من
عذابه، وأليم عقابه من القيامة يوم وينجيك — وجل عز — هللا يعصمك بما كله ذلك
أمرهم اسرتعاك بمن الرأفة عليك وأوجب إليك، أحسن قد — وتعاىل سبحانه — هللا فإن
عن والدفع عنهم، والذبَّ عليهم، وحدوده بحقه والقيام فيهم، العدل وألزمك عباده، من
وُمؤاِخذُك عليهم، الراحة وإدخال لسبيلهم، واألمن لدمائهم، والحقن وبيضتهم، حريمهم
فَفرِّغ رت، وأخَّ قدمت بما عليه وُمِثيبُك عنه، وُمَساِئلَُك عليه، وُموِقُفَك عليك فرض بما
وأول شأنك، ومالك أمرك، رأس فإنه شاغل، عنه يشغلك وال ونظرك، وعقلك فهمك لذلك

لرشدك. به وجل عز هللا يوفقك ما
هللا افرتض ما عىل املواظبة أفعالك؛ إليه وتنسب نفسك، به تلزم ما أول وليكن
من سننها: وعىل بالناس، عليها والجماعة الخمس، الصلوات من عليك — وجل عز —
وتمكِّن قراءتك، يف وترتِّل فيها، — وجل عز — هللا ذكر وافتتاح لها، الوضوء إسباغ
من جماعة عليها واحضض ونبيك، لربك فيها وتصدق وتشهدك، وسجودك ركوعك يف
الفحشاء عن تنهى — وجل عز — هللا قال كما فإنها عليها واْدأَْب يدك، وتحت معك
آثار واقتفاء خالئقه، عىل وباملثابرة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بسنن باألخذ ذلك أتِْبع ثم واملنكر.
وجل عز — هللا باستخارة عليه فاستعن أمر عليك ورد وإذا بعده. من الصالح السلف
وحرامه، وحالله ونهيه أمره من كتابه يف — وجل عز — هللا أنزل ما ولزوم وتقواه، —
— وجل عز — هلل يحق بما فيه قم ثم ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عن اآلثار به جاءت ما وإتمام
الفقه وآثر بعيٍد، أو الناس من لقريٍب كرهت أو أحببت فيما العدل عن تَِمل وال عليك.
به يَُزيَُّن ما أفضل فإن به، والعاملني — وجل عز — هللا وكتاب وَحَمَلته، والدين وأهله،
— هللا إىل منه به يتقرب بما واملعرفة عليه، والحث له، والطلب هللا، دين يف الفقه املرء
واملوبقات املعايص عن والنَّاهي به واآلمر له والقائد كله الخري عىل الدليل فإنه وجل؛ عز
للدرجات ودرًكا له وإجالًال له معرفًة العبد يزداد — وجلَّ عزَّ — هللا توفيق مع وبه كلها،
بك، واألنس لسلطانك والهيبة ألمرك، التوقري من للناس ظهوره يف ما مع املعاد، يف العىل

بَعْدِلك. والثقة
أجمع وال أمنًا أخص وال نفًعا، أبنَْي يشء فليس كلها، األمور يف باالقتصاد وعليك
السعادة، إىل قائد والتوفيق التوفيق، عىل دليل والرشد الرشد، إىل داٍع والقصد منه، فضًال
اآلخرة طلب يف تقرص وال كلها. دنياك يف وأثره باالقتصاد، الهادية والسنن الدين وقوام
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له والسعي الرب الستكثار غاية وال الرشد، ومعالم املعروفة والسنن الصالحة، واألعمال
القصد أنَّ واعلم كرامته. دار يف أوليائه وُمرافقة ومرضاته هللا وجه به يُطلب كان إذا
وال ومرتبتك نفسك تحوط لن وإنَّك الذنوب، من ُن ويَُحصِّ ، العزَّ يُورث الدنيا شأن يف
خاصتك وتصلح مقدرتك، وتَِزد أمورك تتمُّ به واهتِد فأِتِه منه، بأفضل أمورك تستصلح
يف إليه الوسيلَة والتمِس رعيتك، لك تستقْم — وجلَّ عزَّ — باهلل الظنَّ َوأَْحِسِن وعامتك.

عليك. النعمَة به تستدْم كلها األمور
إيقاع فإن أمره، تستكشف أن قبل عملك من توليه فيما الناس من أحًدا تتهمنَّ وال
واطرد بأصحابك، الظن ُحسن شأنك من فاجعل مأثم، بهم السيئة والظنون بالُربآء التهم
يجدنَّ وال ورياضتهم، اصطناعهم عىل ذلك يُِعنَْك فيهم، وارفضه بهم الظن سوء عنك
عليك فيدخل َوَهِنك، من بالقليل يكتفي إنما فإنه مغمًزا، أمرك يف الشيطاُن هللا عدو
قوة الظن بحسن تجد أنك واعلم عيشك. لذاذة ينقص ما بهم الظن سوء يف الغمِّ من
واالستقامة محبتك إىل الناس به وتدعو أمورك، من كفايته أحببت ما به وتكتفي وراحة،
تستعمل أن برعيتك والرأفة بأصحابك الظنِّ حسن يمنعنك وال لك. كلها األمور يف
يقيمها فيما والنظر للرعية والحياطة األولياء، ألمور واملبارشة أمورك عن والبحث املسألة
وحمل حوائجهم يف والنظر للرعية والحياطة األولياء ألمور املبارشة لتكن بل ويصلحها،
يف نيتك وأخلص للسنة. وأحيا للدين، أقوم فإنه ذلك، سوى مما عندك آثَر مئوناتهم
بما ومجزيٌّ صنع، ا عمَّ مسئول أنه يعلم َمن تَفرَُّد نفسك بتقويم وتََفرَّد هذا، جميع
َمِن ورفع وعزٍّا، حرًزا الدِّين جعل — وجل عز — هللا فإنَّ أساء، بما ومأخوذٌ أحسن،
هللا حدوَد وأَِقْم الهدى، وطريقة الدين نهج وترعاه تسوسه بمن فاسلك وعزََّزه، اتبعه
وال ذلك، تَُعطِّل وال استحقوه، وما منازلهم قدر عىل الجرائم أصحاب يف — وجل عز —
حسن عليك يُفسد ما ذلك يف تفريطك يف فإنَّ العقوبة، أهل عقوبة ر تؤخِّ وال فيه، تَهاوْن
دينك، لك يَْسَلْم والشبهات البدع وَجاِنب املعروفة، بالسنن ذلك يف أمرك عىل واعزم ظنك.
الحسنة واقبل فأنجزه. خريًا وعدت وإذا به، فأوِف عهًدا عاهدت وإذا مروءتك. لك وتُقم
الكذب قول عن لسانك واشدد رعيتك. من عيٍب ذي كل عيب عن وأْغِمض بها، وادفع
الكذوب تقريب وآجلها: عاجلها يف أمورك فساد أول فإنَّ النميمة، أهل وأَبِْغْض والزور،
ال النميمة ألن خاتمتها؛ والنميمة والزُّور املآثم، رأس الكذب ألنَّ الكذب؛ عىل والجرأة
الصالح أهل وأحبب أمر. ملطيعها يستقيم وال صاحب، له يسلم ال وقائلها صاحبها، يسلم
تعاىل هللا وجه بذلك وابتغ الرَّحَم َوِصِل عفاء، الضُّ وواِس بالحق، األرشاَف وأَِعزَّ والصدق
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وارصف والجور، األهواء سوء واجتنب اآلخرة، والدار ثوابه فيه واْلتَِمْس أمره، وإعزاز
بالحقِّ وُقم سياستهم، يف بالعدل وانَْعْم لرعيتك، ذلك من براءتك وأظهر رأيك، عنهما
الوقاَر وآِثِر الغضب، عند نفسك واملك الهدى. سبيل إىل بك تنتهي التي وباملعرفة فيهم
ُمَسلَّط أنا تقول: أن وإيَّاك بسبيله! أنت فيما والغرور والطيش والحدَّة وإيَّاك والحلم،
هلل وأَْخِلْص وجل. عز — باهلل اليقني وقلة الرأي نقص إىل رسيع ذلك فإنَّ أشاء! ما أفعل

به. واليقني فيه النية وحده
ولن يشاء، ممن وينزعه يشاء، من يُؤتيه — وتعاىل سبحانه — هلل امُللك أن واعلم
السلطان أصحاب من النعمة جهلة إىل منه أرسع أحد إىل النقمة وحلول النعمة تغري تجد
عزَّ — هللا آتاهم بما واستطالوا وإحسانه، هللا ِنعم كفروا إذا الدولة، يف لهم واملبسوط
وتكنز تدخر التي وكنوزك ذخائرك ولتكن نفسك، َه َرشَ عنك َودَْع فضله. من — وجلَّ
والحفظ ألمورهم، والتفقد بالدهم وعمارة الرعية، واستصالح والعدل، والتقوى، الرب
تنمو، ال الخزائن يف ِخَرت وادُّ كثَُرت إذا األموال أنَّ واعلم مللهوفهم، واإلغاثة لدمائهم،
وَصلَُحت وَزَكت، نََمت عنهم املئونة وكفِّ حقوقهم وإعطاء الرعية صالح يف كانت وإذا
كنز فليكن وامِلنَْعة. العز فيه واعتقد الزمان، بها وطاب الوالة، بها وتزيَّنَت العامة، بها
قبلك املؤمنني أمري أولياء عىل منه وَفرِّق وأهله، اإلسالم عمارة يف األموال تفريق خزائنك
فإنَّك ومعاشهم، أمورهم يصلح ما د وتعهَّ حصصهم، ذلك من رعيتك وأوِف حقوقهم،
بذلك وكنت — وجل عز — هللا من املزيد واستوجبت عليك، النعمة قرَّت ذلك فعلت إذا
عدلك من شملهم ملا الجميع وكان أقدر، وعملك رعيتك أموال وجمع خراجك جباية عىل
لك حددت فيما نفسك فاجهد أردت. ما بكل نفًسا وأطيب لطاعتك، أساًسا وإحسانك
واعرف هللا. سبيل يف أُنِفَق ما املال من يبقى وإنما فيه، خشيتك ولتعظم الباب هذا يف

عليه. وأَِثبُهم شكرهم للشاكرين
التهاون فإن عليك! يحق بما فتتهاون اآلخرة هول وغرورها الدنيا تنسيك أن وإيَّاك
الثواب َواْرُج — وجل عز — هلل عملك وليكن البوار. يورث والتفريط التفريط، يورث
فاعتصم فضله، لديك وأظهر الدنيا، يف نعمته عليك أسبغ قد سبحانه هللا فإن فيه،
بقدر يثيب — وجل عز — هللا فإن وإحسانًا، خريًا هللا يَِزْدَك فاعتمد؛ وعليه بالشكر
ترحمنَّ وال حاسًدا، تُمالنئ وال ذنبًا، َرنَّ تَُحقِّ وال املحسنني. وإحسان الشاكرين، شكر
تواِلنَيَّ وال اًرا، َغدَّ تأمننَّ وال اًما، نَمَّ تصدق وال عدًوا، تداهنن وال كفوًرا، تصلن وال فاجًرا،
فقريًا، سائًال تُردَّنَّ وال إنسانًا، تحقرنَّ وال ُمرائيًا، تحمدنَّ وال غاويًا، تَتَِّبَعنَّ وال فاسًقا،
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تُظهرن وال فخًرا، تزُهَونَّ وال وعًدا، تُخلفن وال مضحًكا، تالحظن وال باطًال، نن تحسِّ وال
اآلخرة، طلب يف تُفرِّطنَّ وال سفيًها، تُزكِّنيَّ وال مرًحا، تمشني وال ندًما، تأتني وال غضبًا،
ثواب تطلبنَّ وال ُمحاباة، أو منه رهبًة ظالم عن تغمضن وال عتابًا، األيام تدفعنَّ وال
التجارب أهل عن وُخذ بالِحلم، نفسك واستعمل الفقهاء، مشاورة وأكِثر الدنيا، يف اآلخرة
تسمعنَّ وال والبخل، الرْفه أهل مشورتك يف تُدِخلنَّ وال والحكمة، والرأي العقل وذوي
أمر فيه استقبلت ملا فساًدا أرسع يشء وليس منفعتهم، من أكثر رضرهم فإن قوًال، لهم
كنت وإذا العطية، قليل األخذ كثري كنت حريًصا كنت إذا أنك واعلم ، حِّ الشُّ من رعيتك
أموالهم، عن بالكفِّ محبتك عىل تعقد إنما رعيتك فإن قليًال، إال أمرك يستقم لم كذلك
لهم، العطية وحسن عليهم باإلفضال أوليائك من صافاَك من وواِل عليهم. الجور وترك
وهو ، الحريِّ بمنزلة العايص وأن ربه، به اإلنسان َعىص ما أول أنه واعلم ، حَّ الشُّ واجتنِب
الجود طريَق ل فسهِّ اْلُمْفِلُحوَن﴾. ُهُم َفأُوَلِئَك نَْفِسِه ُشحَّ يُوَق ﴿َوَمْن وجل: عز هللا قول
أعمال أفضل من الجود أنَّ وأيقن ونصيبًا، حظٍّا فيئك من كلهم للمسلمني واجعل بالحق،

ومذهبًا. عمًال به وارَض ُخلًُقا، لنفسك فاعدده العباد،
يف عليهم ع وَوسِّ أرزاقهم، عليهم وأدِرر ومكاتبهم، دواوينهم يف الجند د وتفقَّ
قلوبهم به وتزيد أمرهم، لك فيقوى فاقتهم، بذلك — وجل عز — هللا ليُذِهب معايشهم،
عىل يكون أن السعادة من السلطان ذي وحسب وانرشاًحا. خلوًصا وأمرك طاعتك يف
وتوسعته، وِبرِّه وشفقته وعنايته وإنصافه وحيطته عدله يف رحمة ذا ورعيته جنده
هللا شاء إن — تلَق به العمل ولزوم اآلخر فضيلة باستشعار البابني أحد مكروه فزايل

وفالًحا. وصالًحا نجاًحا — تعاىل
ألنَّه األمور؛ من يشء به يعدل ليس الذي باملكان تعاىل هللا من القضاء أنَّ واعلم
والعمل القضاء يف العدل وبإقامة األرض، يف الناس أحوال عليه تعدل الذي هللا ميزان
وتحسن حقوقهم الناس ويأخذ املظلوم، وينتصف السبل، وتأمن الرَّعية، أحوال تصلح
السنن وتجري الدِّين، ويقوم والسالمة، العافية هللا ويرزق الطاعة، حق ويُؤدَّى املعيشة،
وجل، عز هللا أمر يف واشتدَّ القضاء. يف والعدل الحق بتنجيز مجاريها عىل والرشائع
والقلق، الضجر عن وابعد العجلة، وأقلل الحدود، إلقامة وامِض النََّطف، عن وتورَّع
واسدد صمتك، يف وانتبه بتجربتك، وانتفع حدَّك، ويقر ريحك، وليسكن بالقسم واقنْع
أحد يف يأخذك وال الحجة، يف وأبلغ الشبهة، عند وِقف الخصم، وأنصف منطقك، يف
وتدبَّر وتفكَّر وانظر، وراقب وتأنَّ وتثبَّت الئم، لومة وال مجاملة وال محاباة رعيتك من
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إىل ترسعنَّ وال نفسك، عىل الحق وسلِّط الرعية بجميع وارفق لربِّك، وتواضع واعترب،
وانظر حقها، بغري لها انتهاًكا عظيم بمكاٍن — وجلَّ عزَّ — هللا من الدماء فإنَّ دم، سفك
توسعًة وألهله ورفعة، عزٍّا لإلسالم هللا وجعله الرعية، عليه استقامت الذي الخراج هذا
بني فوزِّعه وَصَغاًرا، ذالٍّ معاهدتهم من الكفر وألهل وغيًظا، كبتًا وعدوهم ولعدوه ومنعة،
لرشفه، رشيٍف عن شيئًا منه ترفعنَّ وال فيه، والعموم والتسوية والعدل بالحق أصحابه
تأخذن وال وحاشيتك، خاصتك من أحد عن وال لك، كاتٍب عن وال لغناُه، غنيٍّ عن وال
فإنَّ الحق، مر عىل كلهم الناس واحمل شطط، فيه أمًرا تكلفن وال االحتمال، فوق منه

العامة. لرضا وألزم أللفتهم، أجمع ذلك
رعيَّتك؛ عملك أهل َي ُسمِّ وإنما وراعيًا، وحافًظا خازنًا بواليتك ُجعلت أنك واعلم
وصالحهم أمرهم ِقوام يف ونفذه عفوهم من أعطوك ما منهم وخذ وقيُِّمهم، راعيهم ألنك
والعلم بالعمل، والخربة والتجربة والتدبري الرأي ذوي عليهم واستعمل أَودهم، وتقويم
تقلَّدت فيما لك الالزمة الحقوق من ذلك فإنَّ الرزق يف عليهم ع ووسِّ والعفاف، بالسياسة
وقمت آثرته متى فإنَّك صارف، عنه يرصفنَّك وال شاغل، عنه يشغلنك وال إليك، وأُسِند
واستجررت عملك، يف األحدوثة وحسن ربك، من النِّعمة زيادة به استدعيت بالواجب فيه
بناحيتك، العمارة وَفَشت ببلدك، الخريات َفدرَّْت الصالح عىل وأُعنت رعيتك، من املحبة به
جندك ارتياض عىل بذلك وقويت أموالك رت وتوفَّ خراجك وكثُر ُكَورك، يف الخصب وظهر
العدل مريضَّ السياسة محمود وكنت نفسك، من فيهم العطاء بإفاضة العامة وإرضاء
وال هذا يف فتنافس وعدة، وقوة وآلة عدل ذا كلها أمورك يف وكنت عدوك، عند ذلك يف

تعاىل. هللا شاء إن أمرك مغبَّة تحمْد شيئًا؛ عليه تَُقدِّم
بسرَيِِهم إليك ويكتب عمالك، أخبار يخربك أمينًا عملك من ُكورة كل يف واجعل
تأمرهم أن أردت فإن كلها، ألموره ُمعاين عمله يف عامل كل مع كأنك حتى وأعمالهم،
حسن فيه ورجوت والعافية فيه المة السَّ رأيت فإن ذلك، من أردت ما عواقب يف فانظر
عدته، فيه ُخذ ثُمَّ به، والعلم البرص أهل وراجع عنه، فتوقف وإالَّ فأمِضه والصنع الدفاع
وأعجبه، ذلك عىل فأغواه يهوى ما عىل أتاه قد أموره من أمر يف الرجل نظر ربما فإنَّه
أردت، ما كل يف الحزم فاستعِمل أمره، عليه ونقض أهلكه عواقبه يف ينظر لم فإن
أمورك. جميع يف ربك استخارة من وأكثر بالقوة. — وجل عز — هللا عون بعد وبارشه
يومك عمل عن تُلهيك وحوادث أموًرا لغٍد فإنَّ لَغٍد، ره تُؤخِّ وال يومك، عمل من وافُرغ
عمل عليك اجتمع عمله رت أخَّ فإذا فيه، بما ذهب مىض إذا اليوم أنَّ واعلم رت، أخَّ الَّذي
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وبدنك، نفسك أرحت عمله يوم لكل أمضيت وإذا عنه، تعرض حتى ذلك فيثقلك يومني،
سلطانك. أمور وأحكمت

وشهدت طويتهم، صفاء بلوت ممن منهم الفضل وذوي الناس أحرار وانظر
إليهم. وأحِسن فاستخلصهم أمرك، عىل واملحافظة بالنصح ومظاهرتهم لك مودتهم
حالهم وأصلح مئونتهم، فاحتمل الحاجة عليهم َدَخَلْت قد ممن البيوتات أهل وتعاهد
يقدر ال ومن واملساكني الفقراء أمور يف بالنظر نفسك وأفرد ا. مسٍّ لَخلَِّتِهم يجدوا ال حتى
مسألة، أحفى عنه فسل ه، حقِّ بطلب له علم ال الذي واملحتقر إليك، مظلمته رفع عىل
فيها لتنظر إليك وحاالتهم حوائجهم برفع وُمْرُهم رعيتك من الصالح أهل بأمثاله وَوكِّل
من أرزاًقا لهم واجعل وأراملهم، ويتاماهم البأساء ذوي وتعاهد أمرهم، به هللا يصلح بما
هللا ليصلح لهم، لة والصِّ عليهم، العطف يف — هللا أعزَّه — املؤمنني بأمري اقتداءً املال بيت
القرآن َحَمَلة وقدِّم املال، بيت من اء لألرضَّ َوأَْجِر وزيادة. بركة به ويرزقك عيشهم بذلك
تُئويهم، دوًرا املسلمني ملرىض وانصب غريهم، عىل الجراية يف ألكثره والحافظني منهم
إىل ذلك يؤدِّ لم ما بشهواتهم وأسِعفهم أسقامهم، يُعالجون وأطبَّاء بهم، يرفقون وُقوَّاًما
ذلك، يُرضهم لم أمانيهم وأفضل حقوقهم أُعطوا إذا الناس أن واعلم املال. بيت يف إرساف
الرفق وفضل الزيادة، نيل يف طمًعا والتهم إىل حوائجهم رفع دون أنفسهم تطب ولم
منها وفكره ذهنه ويشغل عليه يَِرُد ما لكثرة الناس ألمور ح املتصفِّ يربم وربما منهم،
العاجل، يف أموره محاسن ويعرف العدل يف يرغب من وليس ة، ومشقَّ مئونة به يناله ما
وأكثِر رحمته. به ويلتمس تعاىل هللا إىل يقربه بما يستفز كالَّذي اآلجل ثواب وفضل
وأظهر جناحك، لهم واخفض ُحرَّاسك، لهم وسكِّن وجهك، وأِرِهم عليك، للناس اإلذَن
أعطيت وإذا وفضلك، بجودك عليهم واعطف واملنطق، املسألة يف لهم ولِْن ِبْرشك، لهم
فإنَّ امتنان، وال تكدُّر غري من واألجر للصنيعة والتماس نفسك، وطيب بسماحة، فأعِط

تعاىل. هللا شاء إن ُمربحة تجارة ذلك عىل العطية
يف والرئاسة لطان السُّ أهل من قبلك مىض ومن الدنيا، أمور من ترى بما واعترب
محبته عند والوقوف هللا بأمر كلها أحوالك يف اعتصم ثم البائدة، واألمم الخالية، القرون
إىل دعا ما وخالف ذلك فارق ما واجتنب وكتابه، دينه وإقامة وسنته، برشيعته والعمل
تجمع وال منها وينفقون األموال من الك ُعمَّ يجمع ما واعرف وجل. عز — هللا سخط
هواك وليكن ومخالطتهم، وُمشاورتهم العلماء مجالسة وأكِثر إرساًفا. تنفق وال حراًما
وخاصتك دخالئك أكرم وليكن ومعاليها. األمور مكارم وإيثار وإقامتها، نن السُّ اتِّباع
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فيه ما وإعالمك ، رسٍّ يف إليك ذلك إنهاء عن هيبتك تمنعه لم فيك عيبًا رأى إذا َمن عليك
لك. ومظاهريك أوليائك أنصح أولئك فإنَّ النقص، من

يدخل وقتًا يوم كل يف منهم رجل لكلِّ ت َفَوقِّ وُكتَّابك بحرضتك الذين الك ُعمَّ وانظر
فرِّغ ثم ورعيتك. كورك وأمور الك، ُعمَّ حوائج من عنده وما ومؤامرته، بكتبه عليك فيه
فما له، والتدبُّر فيه النظر وكرِّر وعقلك، وفهمك وبرصك سمعك ذلك من عليك يورده ملا
ُمخالًفا كان وما فيه، — وجلَّ عزَّ — هللا واستخِر فأمِضِه، والحزم للحقِّ ُموافًقا كان
تُؤتيه بمعروف غريهم وال رعيتك عىل تمنُّ وال عنه. واملسألة فيه التثبُّت إىل فارصفه لذلك
تصنعن وال املسلمني، أمور يف والَعْون واالستقامة الوفاء إال منهم أحد من تقبل وال إليهم،
عىل باهلل واستعن به والعمل فيه النظر وأكِثر إليك، كتابي م وتََفهَّ ذلك. عىل إال املعروف
وأفضل سريتك، أعظم وليكن وأهله. الصالح مع — وجل عز — هللا فإنَّ أمورك، جميع
ة والذمَّ وللِملَّة وتمكينًا، ِعزٍّا وألهله نظاًما ولدينه رًضا — وجل عز — هلل كان ما رغبتك

والسالم.» وكالءتك. ورشدك وتوفيقك عونك يحسن أن هللا أسأل وأنا وصالًحا. عدًال
«خري بويه: ابن الدَّولة ركن وزير العميد، بابن املشهور محمد الفضل أبي نثر ومن
ُمنْتََسَخة زمان كل وِصَفة بزمانه، يشء أشبه املرء هزله. وألهاك ه، ِجدُّ أغناَك ما القول
ُفِتحا إذا بابان والهزل املرح امليل. وشيطان الهوى سلطان اجتنب سلطانه، سجايا من

الرش.» غري يُنتجا لم ألَقَحا إذا وفحالن الُعرس، بعد إال يُغلقا لم
الدين صالح وزير الفاضل، بالقايض املعروف املرصي الرحيم عبد عيل أبو وكتب
وهامة سحاب، يف ونجم عقاب، يف عقاب القلعة «وهذه شاهقة: قلعة صفة يف األيوبي،

قالمة.» لها الهالل كان األصيل خضبها إذا وأنملة عمامة، الغمامة لها
َعنَِت من باالنطالق العهد قريب فصادفني كتابك، «وصل الطربي: هللا عبد إىل وكتب
عىل جرى الدهر فإنَّ االشتياق، َجَوى من والجوانح األعضاء مسرتيح ووافقني الِفراق،
وأعتقني األشكال، تغيري يف املعروف رسمه عىل ومىض األحوال، تحويل يف املألوف حكمه
َدَرًكا معها تستوجب ال براءة ُعهَدِتك من وأبرأني والء، به تستحق ال إعتاًقا مخالبك من
يُرضم كان ما عىل ورشَّ جفائك، بيَدي إخائك يف الذل ربقة عنقي من ونزع استثناء، وال
الوجد من صدري يف يلتهب كان ما عىل وشنَّ بالسلو، الشوق نريان من ضمريي يف
فالحم كبدي أفالذ وشعب الصرب، بجميل فطوري َفَألََم قلبي أعشار ومسَح اليأس، ماء
عنك، نزوًعا إليك النزاع عن فعوَّض أنفايس مسالك يف وتغلغل العزاء، بحسن صدوعها
برصي، عىل الهوى ألقاه ما ضبابات عينيَّ عن وكشف دونك، رجوًعا فيك الذهاب ومن

291



العربية اللغة آداب تاريخ

ِشيَِمك، صفحات عن النقاب َحَدَر حتى نظري، دون الشكُّ َسَدَلُه ما غيابات عنها ورفع
عهدك.» ِذَمم إليك ورَدْدُت غارِبك، عىل َحبْلك ألقيُت فقد فاذهب خليقتك، وجوه عن وسفر
رشابًا، يستهديه أصدقائه بعض إىل كتابًا عيلٌّ الفتح أبو العميد ابن ولد وكتب
الدهر، عني من رقدًة — وموالي سيدي يا بقاءك هللا أطال — الليلة اغتنمت «قد وهو:
تحفظ لم فإن الثريا، سمط يف أصحابي مع وانتظمت العمر، فرص من فرصة وانتهزت

والسالم.» نعٍش، كبنات عدنا امُلدام، بإهداء النظام علينا
عنك، إال غنًى مجلس يف سيِّدي يا «نحن له: صديق إىل عباد ابن احب الصَّ وكتب
مجامر وفاحت البَنَْفَسج، خدود وتَورََّدت النَّْرِجس، عيون فيه تفتََّحت قد منك، إال شاكر
وهبَّت األطيار، خطباء وقامت العيدان، ألسن وانطلقت الناَرنج، فأراُت وُفتَِّقْت ، األُتُْرجِّ
إال فبحياتي ، النَّدِّ سحاب وامتدَّ الطرب، منادي وقام األنس، سوق ونفقت األقداح، رياح
ال أن غناؤه وأقَسَم يُمناك. تتناولها أن إال تصفو أن مجلسنا راُح أبَْت فقد حرضت ما
قد نرجسه وعيون إلبطائك، خجًال احمرَّت قد نَاَرنِجه فخدوُد أذناك، تَِعيَه حتى يطيب

للقائك.» تأميًال حدقت
سيدي بقاء هللا أطال — «كنُت املرزبان: بن نرص أبي إىل الهمذاني البديع وكتب
الرزق، أخالف عليهم يُِدرَّ أن هللاَ وأسأل الخري، للكتَّاب أتمنى الزمان قديم يف — وموالي
ويُْرِكبُُهم الفضل، أصناف ويؤتيهم املجد، أعراف ويوطئهم العيش، أكناف لهم ويمدَّ
يف لهم يمد وال الكفاية، فوق ينيلهم ال أن يف تعاىل هللا إىل أرغب أن وقصاراي العز، أكتاف
من ينظرون ما َع وَرسُ يعلونها، والدرجة ينالونها، للنعمة يطغون ما فشدَّ الرعاية، حبل
الخشونة، أوقات اللدونة أيام وتُنسيهم مال، من ويجمعون حال، من ينظمون بما عاٍل،

الصعوبة. ساعات العذوبة وأزمان
ويف السمط، انتظم كما إخوان العطلة يف هم فبينما الباب؛ هذا يف َمِزيَّة وللكتَّاب
أو عمالة، بمنشور حمقاء لحظة الجد لحظهم حتى املشط، انفرج كما أعوان العزلة
أمورهم غلت فما رسابًا، عهدهم رشاب وينقلُب خرابًا، ودِّهم عامر فيعود ُجعالة؛ َصك
ضاقت إال دورهم اتَّسعت وال بدورهم، خلت إال قدورهم علت وال ستورهم، أسبلت حتى
وال معروفهم، نََقَص إال مالهم زاد وال نورهم، انطفأ إال نارهم أُوِقدت وال صدورهم،
صلحت وال أخالقهم، فظعت إال عتاقهم لت تبجَّ وال أنوفهم، ورمت إال أكياسهم ورمت
جاههم فاض وال خاللهم، َقبَُحْت إال حالهم َحُسنَْت وال أفعالهم، فسدت إال أحوالهم
َسُفَل إال جدودهم علت وال حدودهم، َصلُبَت إال برودهم النت وال مياههم، غاضت إال
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تخته ينصب أن املجد من أحدهم وقصارى أياديهم، قرصت إال أيديهم طالت وال جودهم،
أرضها، يصهرج دار الكرم من ونائبه أمامه غالمه ويقف دسته، اْستَه ويوطئ تحته،
الغاشية تحمل أن الفضِل من وكفاُه شفوفها، ويعلق سقوفها، ويُزوِّق بعضها، ويزبرج
يلبسها مشقاعيَّة، وثياب فقاعيَّة، ألفاظ الرشف من وناهيه أمامه، الحاشية وتغدو قدامه،
ُخْشكاره أيام الود يحتمل من ومنهم فاضلهم. صفة وهذه ولُوًما، َلوًما ويحشوها ملوًما،
وأمينه كيسه، وأنيسه رغيفه، وأليفه أكيله، وأسنانه وكيله، ميزانه جعل أيرس إذا حتى
الذرة، إىل الذرة جمع ثم صديقه، وصناديقه ضجيعه، ومفتاحه سمريه، ودنانريه يمينه،
يُخرج وال كفه، من الرصة وال طرفه، من النظر يضع فلم البدرة، عىل البدرة ووضع
يسلك مماته، وارث أو حياته، لحادث يجمع فهو مأتمه، يوم إال خاتمه عهدة من ماله

صديق. ألف بالدرهم ويبيع طريق، كلَّ الغدر يف
من كنًفا آوانا أخصب إذا أنه — تعاىل هللا أيَّده — سعيد أبي بصديقنا الظن كان وقد
طارت حني — الشيخ بقاء هللا أطال — إنه بعدله؟ اآلن لنا فمن فضله، من وحبانا ظله،
عذرة افتَضَّ اإليوان، صدر يف الديوان من وجلس بالرئيس، املخاطبة ُعقاب رأسه عىل
ويشحن األتراك، بمال عليه ويسبِّب للهالك، يعرضه وجعل إيلَّ، املختلفة ببعض السياسة
فأذكِّره أخرى، وأقصده مرة أكاتبه وجعلُت الة. والرجَّ بالفرسان ه ويُكدُّ الة، بالدَّجَّ داره
العذر، لسان عىل الخجل ريق يجف ثم ُعزل، ربما والوايل استُنزل، ربما الراكب أنَّ
وجعل تحكمه، يف وعلوٍّا تهكمه، يف غلوٍّا إال قويل زاده فما الصدر. يف الحزازة وتبقى
منه: الرد وعزَّة السؤال ذلة رأيت إذا وأقول علمه، من إيلَّ ويربأ ظلمه، يف الجمر يمسني

ب��ي��دق؟! ي��ا أرى م��ا ع��ة س��ر ف��رزن��ت م��ت��ى ل��ي: ق��ل

بقرحه، القلب نكأ فقد ورشحه، الشوق إىل هلمَّ قطعته، بذكره وقتًا أضيع وما
فما انحالله، عروة ينتقض وال حاله، فروة الدهر يفرع ال شوًقا أصف أكاُد وكيف

ًال.» مفصَّ وأتركه مجمًال، أذكره أن أوالني
— الرئيس الشيخ بقاء هللا أطال — عيلَّ «يعز الكرجي: القاسم إىل أيًضا وكتب
مرشعة ويرد وصويل، دون رسويل برؤيته ويسعد قدمي، عن قلمي خدمته يف ينوب أن

ة: جمَّ والعوائق الحيلة ما ولكن ركابي، قبل كتابي به األنس

ال��ن��ج��اح إدراك ع��ل��يَّ ـ��س ول��ي��ـ أس��ع��ى أن وع��ل��يَّ
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وال بالقطان، شغًفا ولكن الحيطان ُحب بي وما جداره، وقبَّلت داره حرضت وقد
الشوق ضمري أمليت عنه العوادي عدت وحني كان. السُّ إىل شوًقا ولكن الجدران عشق
َعَرض، الخدمة يف وفتوٍر وقع، تقصرٍي عن الحقيقة عىل الشيخ إىل معتذًرا القلم لسان عىل

أقول: ولكني

ع��ق��اب��ا» أراك ال أن ف��ك��ف��ى ذن��بً��ا ل��ق��ص��دك ت��رك��ي ي��ك��ن إن

يعزِّيه: الضبي عامر أبي إىل وكتب

ب��آخ��ري��ن أن��اخ ح��وادث��ه أن��اس ع��ل��ى ج��ر ال��ده��ر م��ا «إذا
ل��ق��ي��ن��ا ك��م��ا ال��ش��ام��ت��ون س��ي��ل��ق��ى أف��ي��ق��وا ب��ن��ا: ل��ل��ش��ام��ت��ي��ن ف��ق��ل

إذا الجفىل يدعو فهو بالرغائب، وخصوصه بالنوائب، عمومه الدهر يف ما أحسن
ولينظر يشمت! أن فله أفلت كان فإن الشامت، فلينظر شاء. إذا بالنعمة ويختص ساء،
يجد هل عمره، خاتمة إىل أمره، فاتحة من وصنوفه، واملوت ورصوفه، الدهر يف اإلنسان
ِلِحيَِله أم ألمله؟ تقديًما لعمله أم تصويره؟ عىل عونًا لتدبريه أم نفسه؟ يف أثًرا لنفسه
فهو مقدوًرا، وُرزق مقهوًرا، ُخلق مذكوًرا، شيئًا يكن لم العبد هو بل ، كالَّ ألجله؟ تأخريًا
والوجود أصًال، العدم كان فإن قبًال، كان كيف املرء وليتأمل صربًا. ويهلك جربًا، يحيا
بما رض ما ليُذْهب ساء، ما الدهر حوائل من رفع من والعاقل عدًال. املوت فليعلم فضًال،
فهل يرسة، ليعطف ثم محنة؟ إال يرى فهل يمنة، فلينظر يحزن ال أن أحب وإن نفع،

حرسة؟ إال يرى
صدًرا لنعمتها فأعد الدار، هذه وعرف األرسار لهذه تفطَّن َمن الرئيس الشيخ ومثل
للمتعة أنَّ يعلم َمن برأي الدهر وَصحب جزًعا، يطري ال قلبًا ولبؤسها فرًحا، يملؤه ال

ا. ردٍّ وللعارية ا، حدٍّ
آمايل عيلَّ فعرضت — رضيحه وبَرََّد روحه هللا قدَّس — قبيصة أبو إيلَّ نُعي ولقد
يُضِحك، ما الشدائد ورش وضحكُت يملك، بما والسخي وبكيت سوًدا، وأمانيَّ قعوًدا،
حتى َعُظَم قد خطب واملوت تمنيته، حتى املوت وذممت أفنيته، حتى اإلصبع وعضضت
حتى تنكرت قد والدنيا ُعْرًفا، صار حتى عمَّ قد حتى ونكِّر الن، حتى َخُشَن قد وأمر هان،
أيرس صار حتى وأضمرت ذنوبها، أصغر صار حتى وَجنَْت خطوبها، أخف املوت صار
ما وأزكى كنانتها، يف ما آخر السهم هذا ولعلَّ عيوبها، أظهر صار حتى وأبهمت غيوبها،
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نحثه فال أفعاله، من والجميل أخالقه، من األدب نتعلم التبع معارش ونحن خزانتها، يف
هللا.» شاء إن رأيه فيهما فلرَيَ األجر، وهو الجزيل يف به نَُرغِّ وال الصرب، وهو الجميل عىل
املؤتلف، املنتظر سيدي كتاب «وصل سعيد: سهل ابن إىل الخوارزمي بكر أبو وكتب
البخت فيه ذممت أن وبعد ولُْمتُه، تأخره عىل الدهر عاتبت أن بعد املتشوف، واملستبطأ
له عددت أن وبعد خياًال، النوم يف ورأيته مثاًال، غائب وهو إليه نظرت أن وبعد وشتمته،
الظنون ظننت أن وبعد وعقًدا، رضبًا واألنفاس األوقات يف وحسبت ا، عدٍّ واأليام الليايل
أثبت قد أنه هللا أستغفر وأنا وحسبت وعهده، وفائه يف األيام وتوهمت وبوده، بسيدي

فيه: أنشدت أن وبعد الدهر، أبناء وجالس الغدر، جريدة يف اسمه

ت��خ��ون ك��ي��ف األي��ام ع��لَّ��َم��تْ��َك ح��ت��ى ال��خ��ي��ان��ة ت��ج��ه��ل ت��زل ل��م

من حلٍّ يف يجعلني ولم منِّي، بدر ما يل يغفر ولم عنِّي، سيدي يَْعُف لم إن فوييل
حفظت حتى ذلك يف تزوَّدت ثم حفظته، حتى قراءته أكرر أزل ولم وفهمته، ظني، سوء
عىل عرضته ثم أوقاتي. أكثر وتستهلك صالتي عيلَّ تقطع روايته وصارت باءاته، غاية
أن ونيَّته واستعارنيه، فيه ونافسني سألنيه من إال منهم فما والئي، وأصدقاء أصدقائي،

أعادوه. ملا منهم طلبته ولو نسخوه، ثم األمانة. يُؤدِّي وال العارية، يرد ال
عن إال يرتجم ولم لساني، عن إال فيه يتكلم لم ما إليه شوقي من سيدي ذكر
الرَّاح وطلَّقت والندام، املؤانسة صحيفة ورفعت امُلدام، بساط بعده طويت ولقد شاني،
األترج بناني ونيس الرَّاح، واستخصتني األقداح، ت جفَّ حتَّى بثاثًا، الغناء وفارقت ثالثًا،
الفرح وآثار دارسة، إخوانه من الطرب رسوم بخروجه سيدي ترك ولقد والتفاح.
هبَّت قد متنكرة، واملساعدة املحادثة وأطالل مقفرة، واملجالسة املنادمة وديار طامسة،
وملستها الفناء، حكم فيها ونفذ واإلقفار، البالء نجم عليها وطلع األدبار، ريح بغتة عليها
بل يلقاه؟ ال كان وإن يراه، من يذكره ال وكيف له، ذكري عن سيدي سألني العفاء. يد
ذكره يغبُّ وكيف منه؟ عوًضا يرى ال من عنه يسلو وكيف ينساه؟ ليس من يذكره كيف
الرشاب َهَجرنا أنَّا عرَّفته وقد إليه. منه وأحبُّ عليه، منه أكرم عىل عينيه يفتح ال من
وال تذكاره، إال نُْقَل فال خالفة بيعة أو نبوة فرتة كل يف رشبنا إن ثم الباب، هذا وأغلقنا
املغني عىل اقرتاح وال اآلن، له ووحشتنا كان، به أُنسنا إال حديث وال أذكاره، إال تحية
الذين إخوانه إىل سيدي تعاىل هللا ردَّ أوبته. تََمنِّي آخر ويف غيبته، ذكر أوَّله يف األشعر
وتكل حقها، وراء الشكر يقع حالة عىل الرتبة، يف آخرهم كنت وإن املحبة، يف أولهم أنا
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ساملني، إىل سامًلا هللا ردَّك يقولون والناس طرقها، مسافات يف والبرش التعديد مطايا
من أن كما غانم، فهو بلقياك سعد من فإن غانمني، إىل غانًما تعاىل ردَّك أقول وأنا
فيجتمع الفطر، عند بوصوله سيدي يتقدم أن وأرجو غارم. فهو طلعتك إىل النظر ُحِرَم
صوم من أشد العني َصوم أنَّ عىل صومان، بغيبته عيلَّ اجتمع كما وفطران، عيدان يل
ومسافة واملدد، الزيادة مخوفة والعدد، األمد مجهولة العني صوم مسافة فإن البطن،
السنة هذه صوم من تي فحصَّ الغدوة. من العشية قريب املهلة، وشيك يوم البطن صوم
يف مزدوجة إال تأتيني أن الدهر رصوف وتأبى يومان، منه ويومي حصتان، املباركة
عن وصمت وشعبان، رجب شهري سيدي طلعة إىل النظر عن ُصمُت أني وذلك ِقَران،

الشامي: الخليع قال وقد رمضان، شهر والرشاب الطعام

ُس��ك��ران؟! ب��ه ف��تً��ى ي��ف��ي��ق ف��م��ت��ى ُم��دام��ة وُس��ك��ر ه��ًوى ُس��ك��ر ُس��ك��ران

أقول: وأنا

ص��وم��ان؟!» ل��ه ف��تً��ى ي��ع��ي��ش ف��م��ت��ى ع��ب��ادٍة وص��وم ن��ًوى ص��وم ص��وم��ان

اطِّالعي ني غمَّ ثم إليه، نظري ني فرسَّ سيدي يا كتابك «وصل له: تلميذ إىل وكتب
األوىل عىل أعدمك وال عافية، وآخرها ارة كفَّ أولها هللا جعل علَّتك، ذكر من نه تضمَّ ملا عليه
بالتعهد عنك فاحتملت عيادتك، متناول عيلَّ قرب لو وبودي شكًرا، األخرى وعىل أجًرا
قلبي ومِرَض كقسمك، قسم العلة هذه من ني خصَّ فلقد علتك، أعباء بعض واملساعدة
هللا بحمد فإني منك، أَعلُّ وأنا عنك النرصفت عليًال لقيتك لو أني وأظن جسمك، ملرض
إذا الدهر سهم عنِّي يَنْبُو أصدقائي، أوجاع عىل َجْلٍد غري أعضائي أوجاع عىل َجْلٌد تعاىل
أبعدها أن كما عني، سهامه أبعد مني سهامه فأقرب إخواني، رمى إذا يفَّ وينفذ رماني،
وغفر جنبك ورفع وكفاك، املحذور فيك وكفاني وعافاك، هللا شفاك مني، أقربها عني

كعبك.» وأعىل قلبك، ورشح رسبك وآمن ذنبك،
وفائك، صحة عن يل تراجمة وبينك بيني — هللا أيدك — «األيام صديق: إىل وكتب
شكرك، بغري لساني أشغل أالَّ يُلزمني عيلَّ حقوقك وأقل إخائك، صدق عىل عندي وشهوٌد
َخْصل وتنازعوا امِلقة، ميدان يف مودتك أهل طبقات تجاوز ولو بذكرك، إال قلبي وال
تجىل وأن الحق، معه يذكر وال سابق، له ليس سابًقا أكون أن رجوت والثقة، األنس
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سعيك خرب بلغني وقد بالدعاء. ُمْرَضع شكر وعن بالوفاء، مربَّاة محبة عن مني الغاية
كان وإن عنه فشكرتك عرصه أعمال فوق كان وإن قدره، دون هو الذي العمل يف لفالن
أتطفل وال إليه، شكرك أَِكَل أن وأردت وأوىل. أحق حقك وبإيفائك وأمىل أوىف بشكرك
جريدة تُختم وأن اسم، فيها يل يجِر ولم الشكر صحيفة تُطوى أن فكرهت عليه، فيه
مني لك وهو عنه وشكرتك أذكر، له وأنت لك فذكرته قسم، فيها يل يكن ولم املشاركة
الرجال، أقدام مزالق فإنها األعمال، بأوضار التلطخ عن الُحرِّ بذلك أرغب أني عىل أشكر،
مقتسمة عليه ونعمتك األوهام، ُمدانسة عن ملحله وصيانة األيام، تخاليط عن به ضنٍّا
لك وتستعبد شكرين، تكسبك واحدة بعارفة ظنك فما دونه، يل أكثرها بل وبينه، بيني
أن رعايتك، أجنحة حوله ورفرفت عنايتك، سحائب عليه هطلت بمن وجدير حرين.
عزَّ — وهللاَ مهزوًما. الزمان عسكر ساحته عن ويرجع مثلوًما، الزمان سيف عنه ينبو
حسود. عني عنك تفقأ ومنَّة ودود، عنُق إليك بها يَُمدُّ نعمة يحرمك ال أن أسأُل — وجل
ببالك، أخطر أن ليرسني وإنه بزيارتي، نفسك تَُحدِّث — هللا أيدك — أنك أُخِربُت
نائب ليلة كل يف خيالك فإن نفسك، م تجشِّ وال إشغالك، يف زيادة أصري أن ويسوءني

منك.» يل عوض كلها الدنيا يف وال فيه يكن لم وإن عنك، عندي
قال: َهمام، بن الحارث روى املراغيَّة: السادسة املقامة الحريري» «مقامات ومن
فرسان من حرض من فأجمع البالغة، ذكر به جرى وقد باملراغة، النظر ديوان حرضت
وال شاء، كيف فيه ويترصف اإلنشاء، ينقح َمن يبَق لم أنه عىل الرياعة، وأرباب الرباعة،
ُكتَّاب من املفلق وأن عذراء، رسالًة يفرتع أو غرَّاء، طريقة يبتدع من السلف، بعد خلف
وائل. سحبان فصاحة ملك ولو األوائل، عىل كالعيال البيان، ة أَِزمَّ من امُلتََمكِّن األوان، هذا
شطَّ كلما فكان الحاشية، مواقف عند الحاشية، يف جالس كهل باملجلس وكان
أنفه، وتشامخ طرفه، تخازر يُنِْبئ نَْوِطِهم، من والنجوة العجوة ونثروا َشْوطهم، يف القوُم
النضال، يبغي ورابض النبال، يربي ونابض الباَع، سيَُمدُّ ٌز وُمْجَرمِّ ليَنْباَع، ُمْخَرنِْبٌق أنه
الزماجر، وسكنت املنازع، وكفَّ الزعازع، وركدت السكائن، وفاءت الكنائن، نُثلت فلما
القصد عن وجرتم ا، إدٍّ شيئًا جئتم لقد وقال: الجماعة عىل أقبل والزاجر، املزجور وسكت
فيهم الذين جيلكم وغمصتم فات، من إىل امليل يف وافتتم الرُّفات، العظام وعظمتم ا، جدٍّ
ما والعقد، الحل وموابذة النقد، جهابذة يا أنسيتم ات. املودَّ انعقدت ومعهم اللدات، لكم
واالستعارات املهذَّبة، العبارات من القارح عىل الَجذَع فيه وبَرََّز القرائح، طوارف أبرزته
من النظر أنعم إذا للقدماء وهل املستملحة؟ واألساجيع املوشحة، والرسائل املستعذبة،
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ال املوالد، لتقادم عنهم املأثورة الشوارد، املعقولة املوارد، املطروقة املعاني غري حَرض،
أسهب وإن ،َ حربَّ َ عربَّ وإذا ، وىشَّ أنشا إذا من اآلن ألعرف وإني الوار؟ عىل الصادر لتقدم
الديوان، ناظورة له فقال خرع، اخرتع ومتى شَدَه، بَدَه وإن أعجز، أوجز وإذا أذهب،
ِقرن إنه فقال: الصفات؟ هذه وقريع الصفاة، هذي قارع من األعيان: أولئك وعني
فقال عجيبًا. لرتى مجيبًا، وادع نجيبًا، فرض ذاك شئت وإذا جدالك، وقرين مجالك،
متيرس، ة والَقضَّ الفضة بني عندنا والتمييز يستنرس، ال بأرضنا البُغاث إنَّ هذا يا له:
يقذ فلم االمتحان، نقع استثار أو العضال، الداء من فخلص للنضال، استهدف من وقلَّ
كل فقال: الناصح، نصاحة عن تعرض وال للمفاضح، عرضك تعرض فال باالمتهان،
به يسرب فيما الجماعة فتناجت صبحه. عن الليل وسيتفرَّى ِقْدِحه، ِبَوْسِم أَْعَرُف امرئ
فإنها قصتي، بحجر ألرميه تي، حصَّ يف ذروه أحدهم: فقال تقليبه. فيه ويعمد قليبه،
نَعامة. أبا الخوارج تقليد الزعامة، األمر هذا يف فقلَّدوه املنتقد، وَمَحك الُعَقد، عضلة
وكنت الحايل، بالبيان حايل ح وأرقِّ الوايل، هذا أوايل أني اعلم وقال: الكهل عىل فأقبل
حاذي، ثقل فلما عددي، قلة مع يدي، ذات بسعة بلدي يف أَْودي، تقويم عىل أستعني
للوفادة َفَهشَّ وإروائي، روائي إلعادة ودعوته برجائي، أرجائي من أممته رذاذي، ونفد
قد قال: امِلراح، كاهل عىل امُلراح، إىل امِلراح يف استأذنته فلما وراح. باإلفادة وغدا وراح،
تودعها رسالة ارتحالك، أمام يل تنشئ أو شتاتًا، لك أجمع وال بتاتًا، أزوِّدك ال أن أزمعت
وقد قط، يعجمن لم األخرى وحروف النقط، يعمها كلمتيها إحدى حروف حالك، رشح
واستعنت ِسنة، إال ازداد فما سنة، فكري ونبهت قوًال، أحاَر فما حوًال، بياني استأنيت
بآية فأِت باليقني، وصفك عن صدعت كنت فإن وتاب. قطَّب منهم فكل الُكتَّاب، بقاطبة
وأعطيت أسكوبًا، واستسقيت يعيوبًا، استسعيت لقد له: فقال الصادقني. من كنت إن
لقحته، واستدرَّ قريحته، استجم ريثما فكَّر ثم بانيها، الدار وأسكنت باريها، القوس

واكتب: أداتك وخذ وأقرب، دواتك ألِق وقال:
— حسودك جفن الدهُر غضَّ — واللؤم يزين، — سعودك جيش هللا ثبَّت — الكرم
يغذي، واَلسمح يخيف، واملاحل يُضيف، والُحالحل يخيب، واملغِور يثيب، واألروع يشني،
يجزي، والحر ينقي واملدح يقي والدعاء يُشجي، واملطال ينجي والعطاء يقذي، واملحك
غبني، إالَّ ضن وما بْغٌي، اآلمال بني ومحرمة ، غيٌّ الحرمة ذي واطَّراح يخزي، واإللطاط
وآراؤك يفي، وعدك فتئ وما تقي. راحه قبض وال شقي، إالَّ خزن وال ضنني، إال غبن وال
يفني، وُحسامك تثني، وأعداؤك تغني، وآالؤك يغيض، وحلمك ييض، وهاللك تشفي،
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تَغيث، وسماؤك يُغيث، وسماحك يقتني، ومادحك يجتني، ومواصلك يقني، وسؤَدُدك
يغيض. وَردُّك يفيض، ودرك

بنَخب ومدحك يثب، حرصه بظنٍّ َك أَمَّ يشء، له يبَق ولم يفء، حكاه شيخ لك ومؤمِّ
ووراءه يجتنب، ومالمه يجتذب، وإطراؤه تشف، وأوارصه يخف، ومرامه تَِجب، مهورها
يذيب، وولٍه يجيب، دمع يف وهو قشف، هم وعمَّ َجنف، ُهم وَحصَّ شظف، هم مسَّ َضَفف،
يزغ ولم تغيَّب، وهدو نيَّب، وعدو شيَّب، وإهمال خيَّب، ملأمول نيَّف، وكمد تضيَّف، وهمٍّ
فيبغض، وصله نشز وال فينفض، صدره نفث وال فيُقَضب، عوده َخبَُث وال فيغضب، ُودُّه
بقيت عامله، بني حمدك ينُثُّ أمله، بتخفيف أمله فبيِّض ُحَرمه، نبذ كرمك يقتيض وما
ورسور بخفض، موصوًال يََفْن، ومراعاة َشَجْن، ومداواة نشب، وإعطاء َشَجب، إلماطة

والسالم. غبي، َوَهُم ُخِيشَ أو غني، معهد ُغِيشَ ما غض،
الجماعة أرضته بسالته، عن البالغة هيجاء يف وجىلَّ رسالته، إمالء من فرغ فلما
الشعاب أي ويف ِنجاره، الشعوب أي من ُسئل ثم وَطْوًال. حفاوًة وأوسعته وقوًال، فعًال

فقال: وجاره؟

ال��ق��دي��م��ْة ت��رب��ت��ي وس��روج ال��ص��م��ي��م��ْة أس��رت��ي ��ان غ��سَّ
ج��س��ي��م��ْة وم��ن��زل��ة ـ��راًق��ا إش��ـ ال��ش��م��س م��ث��ل ف��ال��ب��ي��ت
وق��ي��م��ْة وم��ن��زه��ة ـ��ي��ب��ًة م��ط��ـ ك��ال��ف��ردوس وال��رَّب��ع
ع��م��ي��م��ْة! ول��ذَّاٍت ف��ي��ه��ا ل��ي ك��ان ل��ع��ي��ٍش واًه��ا
ال��ع��زي��م��ْة م��اض��ي روض��ه��ا ف��ي ُم��ط��رف��ي أس��ح��ب أي��ام
ال��وس��ي��م��ْة ال��ن��ع��م وأج��ت��ل��ي ب ال��ش��ب��ا ب��رد ف��ي أخ��ت��ال
ال��م��ل��ي��م��ْة ح��وادث��ه وال ن ال��زم��ا نُ��َوَب أت��ق��ي ال
ال��م��ق��ي��م��ْة ُك��َرِب��ي م��ن ل��ت��ل��ف��ت م��ت��ل��ٌف َك��ْربً��ا انَّ ف��ل��َو
ال��ك��ري��م��ْة م��ه��ج��ت��ي ل��َف��َدتْ��ُه م��ض��ى ع��ي��ش يُ��ف��ت��َدى أو
ال��ب��ه��ي��م��ْة ع��ي��ش ع��ي��ِش��ِه م��ن ل��ل��ف��ت��ى خ��ي��ٌر ف��ال��م��وت
وال��ه��ض��ي��م��ْة ال��ع��ظ��ي��م��ة إل��ى ر ال��ص��غ��ا بُ��َرُة ت��ق��ت��اده
ال��م��س��ت��ض��ي��م��ْة ال��ض��ب��اع أي��دي ت��ن��وش��ه��ا ال��س��ب��اع وي��رى
ش��ي��م��ْة تَ��نْ��ُب ل��م ش��ؤم��ه��ا ال ل��و ل��ألي��ام وال��ذن��ب
م��س��ت��ق��ي��م��ة ف��ي��ه��ا أح��وال ال��ـ ك��ان��ت اس��ت��ق��ام��ت ول��و
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وييل أحشائه، إىل ينضوي أن وسامه بالآليل، فاه فمأل الوايل، إىل نما خربه إنَّ ثم
اإلباء. الوالية عن وظلفه الحباء، فأحسبه إنشائه، ديوان

قدره، علوِّ عىل أنبِّه وكدت ثمرته، إيناع قبل شجرته، عود عرفت وكنت الراوي: قال
خرج ا فلمَّ جفنه. من عضبه أجرد ال أن جفنه، بإيماض إيلَّ فأوحى بدره، استنارة قبل
رفض عىل له والحيًا الرعاية، حق قاضيًا شيعته بالُفْلج، فائًزا وفصل الخرج، بطني

ُمَرتَنًِّما: وأنشد متبسًما، فأعرض الوالية،

ال��م��رت��ب��ْة م��ن إل��يَّ أح��بُّ ال��م��ت��رب��ْة م��ع ال��ب��الد َل��َج��ْوب
م��ع��ت��ب��ْة! ل��ه��ا ي��ا وم��ع��ت��ب��ة نَ��بْ��َوة ل��ه��م ال��والة ألن
رتَّ��بَ��ْه م��ا ي��ش��يِّ��د م��ن وال ـ��ي��ع ال��ص��ن��ـ ي��رب م��ن ف��ي��ه��م وم��ا
اش��ت��ب��ْه م��ا إذا أم��ًرا ت��أِت وال ال��س��راب ل��م��وع ي��خ��دع��نْ��َك ف��ال
ان��ت��ب��ْه! ل��م��ا ال��رَّْوُع وأدَرَك��ُه ُح��ْل��م��ه س��رَّه ح��ال��م ف��ك��م

الضمري، سالمة يف كنت لو أسعدك «ما الثامنة: املقامة الذهب» «أطواق ومن
كصدر الطيَّة، نفاذ ويف الغريبة، كمرآة الريبة، عن النقاء ويف النمري، املاء كسالسة
ومتلطخ الغدير، كرجرجة تكدير، ذو لكنك النُّهبة! يف كالواقع األُهبة، أخذ ويف الَخطيَّة،
لالستعداد، وتارك الغواني، كمْكسال وتواني، عجز وذو الطامث، كخرقة بالخبائث،

امَلعاد.» يف كالشاكِّ
وأفضل أَحرُّها، األنفاس «أرشف والعرشون: السابعة املقالة الذهب» «أطباق ومن
يشبه الذكر ترك سالم. إفشاؤه يحسن والذي الم، بالدعاء الجهر وراء ها، أرسُّ األذكار
تجهر وال َفَعم، هللا دعوت فإذا زكرياء، ُسنة وإخفاؤه الرِّياء، يُوجب وإعالنه الكربياء،
والحروف، األصوات إىل منك يحتاج وال بالغرضوف، يسمع ال إنه م، الصُّ تنادي ال فإنك
يحرص كما األوهام، خطرات يعلم العش، يف النعاب ورازق العمش، النمال راحم هو
واإلرهاق، باإللحاح أتسرتزق النداء، جهوريَّ ويا الدعاء، يف امُلِلحُّ أيُّها فيا الرهام، قطرات
عىل ولألتان خوار، نهم إذا وللُعجول جؤار، حرص إذا للَعجول بالنهاق، القضيم وتقتيض
والقانع الشغب، كثري السغب، رسيع والحريص نقيق، األديِّ يف وللضفدع نهيق، األريِّ
من والصرب املقول. بحركات ال ِه برسِّ يدعو واملخلص املعول، بنقرات املاء يستنبط ال
أشبع، العصفور من والفيل أنفع، الرصاخ من والصمت وأعمل، أبلغ والنيَّة أجمل، الهلع
الرحمة وبساط أفصح، الحال ولسان أشنع، الضفادع وزعاق أقنع، الصموت والحوت
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ودون وخيفًة ًعا ترضُّ نفسك يف ربك واذكر النهر، يف الحيتان تسبيح فسبِّح أفسح،
حبل من إليك أقرب فهو ندائك من واخفض يريد، ملا ال فعَّ فهو سؤالك من وأقلَّ الجهر،

الوريد.»
٧٧٩ سنة املتوىف الصبا»، «نسيم كتاب صاحب الحلبي حبيب بن محمد وكتب
النجوم، يف نظرًة فنظرُت الهموم، دواعي ليلًة «أيَقَظتِْني وزينتها: السماء وصف يف
عليه تطفو غدير أو ُمسفرة، جواريه كنَّس رصح أو ُمزهرة، روضٌة كأنها السماء فإذا
لعني به سرت أو َغوَّاص، ُدَرُر عليه ألقي ِمسح أو المع، أقاحه نور بنفسج أو الفواقع،

أجاد: من قال كما أو رماد، خالل يف جمر أو وصواص، نجم كل

دراه��م ت��خ��ال��ط��ه��ا دن��ان��ي��ر ع��ل��ي��ه ن��ث��رت زم��رد ب��س��اط

صفا نهر من له يا نرجسها، ذابل ليسقي ويرسي سندسها، يف يجري املجرة ونهر
نحوه ويقبل عليه، الطرف طرف ويقف إليه، القلب يتقلَّب لواؤه! األفق عىل وعقد ماؤه،
والرسطان. الحوت فيه ويعوم النرسان، حوله ويحوم امليزان، شطه عىل وينصب بَران، الدَّ

وش��اح أو ط��ائ��ر أو ب��ن��ان أو ك��ج��ام أو ك��ال��ك��رة وال��ثُّ��َريَّ��ا

عسجد، من شمس أو يتوقد، شمع أو املجلس، يف يُدار كأس أو نرجس، من باقة أو
ترتعد َخْوٍد أقراط أو االتِّساق، حسن لؤلؤ عقد أو عنقود، أو َكْرم أو منضود، شذر أو

الِفراق: من َفَرًقا

ال��خ��ف��ق��ان ف��ي ال��م��ح��ب وق��ل��ب ن ال��ل��و ف��ي ال��ح��ب ك��وج��ن��ة وس��ه��ي��ٍل

ِحَمى يف فارس أو يَِرد، أن يريد ظامئ أو الرياح، أيدي به تلعُب كمصباٍح أو
قوة يدَّعي غريق أو يُزار، وال يزور ال غريب أو اآلثار، يتبع مشوق أو ُمجتهد، الِحَمى
محب أو يجيب، فال يُدعى ُمغاضب أو السياحة، فألف الذل من أَِنف ماجد أو السباحة،

املنورة: كالشجرة النرية والجوزاء الرقيب، خوف ويفتحه الطرف يغض

أزرق ق��ب��اء ع��ل��ى ع��ق��دت ق��د ذه��ب م��ن م��ن��ط��ق��ة ك��أن��ه��ا
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املرشدان: الهاديان والفرقدان

س��ام��ع ف��إن��ي ق��ل أخ��ي��ه: ل��ش��خ��ص ك��الُه��م��ا ق��ال إل��ف��ان ك��أن��ه��م��ا

عن يعوق والعيوق الطرق، مفارق عىل تسجد والجبهة األفق، شقة يذرع والذراع
والنثرة رمحه، معتقل والسماك ِخَمار، اها تغشَّ قد نشاوى أعينها والعواء سار، إذا السري
وبهرام الخزامى، بني تُيضء الزهرة وزهرة النعامى، تحدوها والنعائم بحة، كالسُّ منتظمة
اإلعناق عن يتأخر ال واملقدم األظعان، مسايرة من يكل ليس واإلكليل البهرمان، يُخجل

باالنرصاف: العسكر مع ت همَّ قد والرصفة واإليجاف،

اإلزار ُط��وي م��ث��ل��م��ا ن��ه��اًرا وتُ��ط��وى ل��ي��ًال ب��واديً��ا ت��م��ر
غ��رار أب��ًدا ل��ه��ا ي��ص��دى وم��ا ال��ب��راي��ا ص��دي ب��ص��ق��ال��ه��ا ف��ك��م

وأَُقدُِّس فكري، جواد رياضها يف وأروِّض نظري، الدراري درر يف ح أرسِّ أنا فبينما
السحر، نسيم َهبَّ إذ وبحره، بَرِّه يف خلقه َهَدى َمن وأُنَزُِّه بأمره، رات ُمَسخَّ هي من
وأهدى ولطفه، برقته الرق وملك ِبَعرفه، الكون فَعطََّر الخرب، أطيب نجد أهل عن يروي

الصحاح: بأحاديثه السمع وأطرب األرواح، إىل الرَّوح

ن��ف��وس أن��ف��اس��ه ك��أنَّ ح��يٍّ ل��ك��ل ح��ي��اة ف��ه��و

وقلت رسي، بمناجاته ورس وفوده، من الفائدة عىل وحصلُت بوروده، فاستبرشُت
تجري: والدموع له

وال��ص��دِر ب��األض��ال��ع أض��رم��وه وإن م��ح��دث��ي ي��ا ال��غ��ض��ا ح��لَّ م��ن ذك��ر أَِع��ْد
ال��ه��ج��ِر ة ُم��دَّ ف��ي أج��َرْوُه وج��ن��ت��ي ع��ل��ى ه��م وإن ال��ع��ق��ي��ق ُس��كَّ��ان ت��ن��َس وال

الفجر تبسم واإلسعاد؛ اإلسعاف طلب يف ورشعُت واإلنشاد، اإلنشاء أتممُت ا َفلمَّ
غمره من وكفَّ الليل، نرش فانطوى أُُفِقِه، منازل عىل أعالمه ونصب رشِقِه، من ضاحًكا
وفضَّ الظالم، غراب الضوء بازي واقتنص الشهب، نار َجت وتأجَّ الحجب، وارتفت الذيل،

الختام: مسك الغسق عن النور كافور

ال��س��ود أل��واِح��ِه ف��ي ال��ب��ي��ض س��ط��وره ف��ات��ض��ح��ت ال��ل��ي��ل ع��ن��ا ال��ص��ب��ح وش��رََّد
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وتال الرَّحيل، إىل جنحه وجنح َسَجى، ما منه النهار وَحرََّك الدَُّجى، جيوش وَفلَّْت
اْألَبَْصاِر﴾.» ِألُوِيل َلِعْربًَة ذَِلَك ِيف إِنَّ َوالنََّهاَر اللَّيَْل هللاُ ﴿يَُقلُِّب التحويل: حال لسان

خلق يف أتََفكَُّر الفرض، أداء بعد يوًما «بكَّرُت والقمر: الشمس وصف يف أيًضا وله
نار، جذوة كأنه ظهر، قد الغزالة قرن وإذا بالنظر، املرشق فلمحت واألرض، السموات
ثُمَّ بنقاب، وجهها غطَّت حسناء أو بالحباب، بعضه ُسِرت كأس أو دينار، من قطعة أو
دوالب مجن أو ميدان، يف كرة كأنها وبرزت أنوارها، األفق عىل وألقت أستارها، كشفت
أو أزرق، خمار يف املليحة وجه أو تطرق، ولم تصقل لم مرآة أو بالزعفران، خ ضمِّ

ذائب: ذهب فيها يحرك بُودقة أو الجوانب، ُمنتفخة زجاج سبيكة

ال��م��ش��رق ف��روع ع��ل��ى ي��ذوب ت��ب��ر ش��ع��اع��ه��ا ان��ب��س��اط ع��ن��د وك��أنَّ��ه��ا

منها تغار التي والعني الجارية، عن يُغني ما طلعتها يف التي بالجارية، أهًال فقلُت:
أنِت األبراج. بها تََربََّجت التي اج الوهَّ والرساج الجبني، منها وضح التي والجونة العني،
برهان، للحكمة أنِت السبعة، الكواكب عقد واسطة أنِت والرفعة، بالرشف املخصوصة
أنِت ونعتها، وصفها عن البليغ قرص التي صمتها، يف النَّاطقة أنِت وميزان، معيار وللفلك
ذكا أنِت وتروح، العالم مصالح يف تغدو التي يوح، أنِت األعظم، النري أنِت مقدم، ملك
األوقات تُعرف بها التي مس، الشَّ أنِت منارها، عال التي َحى الضُّ أنِت نارها، ذكت التي
طريق عىل ويُستدل ويَْقَوى، ضعفه بعد النبات ويشتد ويُطوى، الظل يُنرش بك الخمس،
آية محيت امُلعصفرة، الحلل يف رافلًة سفرِت ملا والحساب. السنني عدد ويُعلم الصواب،
منزَّلة. الكتاب يف صفاتك أنَّ وَحْسبُِك منزلة، بها وناهيِك ُمبرصة، النهار آية وجعلت الليل
إىل ُمرشدًة َفَلِكَها يف وسبحت ورياطها، َوْشِيَها يف وَخَطَرْت ِبساطها، عىل ْت تمشَّ ثم

والدقائق: والدَرج الساعات أرسار ُمظهرًة الحقائق،

م��ع��ض��ل أم��ر دف��اع ه��ن��اك ت��ب��غ��ي ك��أنَّ��ه��ا ال��س��م��اء ك��ب��د إل��ى ت��س��م��و

تَْقِديُر ذَِلَك َلَها ِلُمْستََقرٍّ تَْجِري ْمُس ﴿َوالشَّ النسيم، مرُّ يحدوها سائرة واستََمرَّْت
ويَُراِقبَُها: يرعاها وطريف يُصاحبها، فكري يََزل فلم اْلَعِليِم﴾، اْلَعِزيِز

م��ن��زل ع��ن س��ائ��ٍل ك��وق��ف��ة وق��ف��ت ان��ت��ه��ت ح��ي��ث إل��ى ب��ل��غ��ت إذا ح��ت��ى
أج��دل م��ن ل��م��خ��اف��ٍة ه��ف��ا ط��ي��ٌر ك��أنَّ��ه��ا ال��خ��دوَر ت��ب��غ��ي ان��ث��ن��ت ث��م
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واكتحلت ُقرَصَها، املرشق يد من املغرب وخطف شخصها، العيون عن حجبت فلما
كأنَّه الَجالل، ذي بأمر الهالل، بََزَغ النهار، روِميَّ الليل زنِجيُّ وطرد بالنار، األفق جفون
لحصاد ُمَعدٌّ منجٌل أو ِسوار شطُر أو الدَّيجور، بحر يف ُمنحدر زورق أو موتور، قوس
أو مائلة، كأس شفة أو لجني، من مرسومٌة نوٌن أو النَّصَلني، مرهُف ِخنَْجٌر أو األعمار،
عرجون أو جيم، حرف أو للصيد، نُِصَب َفخٌّ أو قيد، من قطعة أو صائلة، عقاب مخلب
ذباب أو سقط، الدَّجى أدهم حافر من نعل أو الشمط، أدركه شيخ حاجب أو قديم،
قصيدة: من معناه ويف بإذنه. إال أمر يحدث ال من يعبد راكع أو جفنه، من خرج سيف

ي��رم��ي��ن��ي ب��ال��م��ن��ى ك��ق��وس ي��ب��دو ال��س��م��ا أُُف��ِق ف��ي ي��لُ��وُح ال��ه��الل وت��رى
وال��ع��رج��وِن ال��م��رآة وك��ج��ان��ب غ��ادة ك��دم��ل��ج أو ف��خٍّ ش��ب��ه أو
م��ص��وِن ب��ال��ن��ق��اب خ��ود وك��وج��ه َزَه��ا ق��د ب��ال��ع��م��ام��ة ِح��بٍّ وج��ب��ي��ن
م��ق��روِن وك��ح��اج��ب وك��زورق أن��م��ل ق��الم��ة أو ف��ي��ل وك��ن��اب
ن��وِن أو ُم��ذَْه��ب س��رج ق��رب��وس أو ال��ب��ع��ض م��ن��ه أزي��ل ك��ال��س��وار أو
م��س��ن��وِن وم��ن��ج��ل ال��ش��ف��اه ض��م��ن ب��ع��ض��ه ال��م��خ��بَّ��أ ال��ك��أس وك��ش��أف��ة
وال��ت��ح��س��ي��ِن ال��ت��زي��ي��ن أُْولِ��ي ي��ف��ن��ي ال��ذي ل��ل��ح��ص��د األع��م��ار م��ن��ج��ل ه��و
ل��ع��ي��وِن ب��دا ل��ت��ع��وي��ذ ن��ص��ف ك��أن��ه ت��راه س��ب��ع م��ض��ى وإذا
م��ك��ن��وِن ل��ؤل��ٍؤ م��ن وك��أنَّ��ُه ص��اف��يً��ا ج��اًم��ا ص��ار ت��ك��ام��ل وإذا
وال��ت��زي��ي��ن ال��ت��ح��س��ي��ن ع��ن غ��ن��ي��ت وج��ه��ه��ا ع��ن أس��ف��رت ق��د غ��ادة أو
ي��ك��ف��ي��ن��ي ج��م��ع��ه وذل��ك ق��دًم��ا ت��ش��ب��ي��ه��ه ف��ي ال��م��ش��ه��ور ه��و ه��ذا

تصريُ ثم ثالث، بعد قمًرا ستعوُد عينًا َقرَّ رثاث، مناوئه ثياب بمن مرحبًا فقلُت:
لذكرى: ذلك يف إن بدرا،

ك��ام��ًال ب��دًرا س��ي��ك��وَن أن أي��ق��ن��ُت ن��م��وِِّه ال��ه��الل م��ن رأي��ُت وإذا

شهر كل يف له الذي الزبرقان أنت نظري، نضارته يف له ليس الذي الزمهرير أنت
َمثل إال أنت ما الباهر، الواضح أيُّها السمر، فيك له طاب محٍب كم القمر، أيُّها مهرجان.
وال الدرج، من فاتك ما عىل تأَس ال شامل، للربيِة فضلُُه الذي الكامل، البدر أيها سائر،

حرج: الغزالة من صدرك يف يكن
رائ��ق وال��ك��ل األن��وار ت��ف��اوت��ت ب��ض��وئِ��ه��ا ال��ص��ب��اح ال��ش��م��س ت��خ��م��د ف��ق��د
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ظاهرة، وآياتك راسخ، وقدمك باذخ، ورشفك موصوفة، ومحاسنك معروفة، منازلك
محبوبًا وذكرَت الفريق، إىل الرفيق وهديَت طريق، من أوضحَت كم سافرة، وسفارتك
جعلك بهالتك، مثًال وحسبي ذبالتك! بضوء أَْحِسْن مطلوبه. غاية طالبًا وبلَّغت ملحبوبه،
حندس بُمَحيَّاَك جال من فسبحان مقدوًرا، قدًرا هللا أمر وكان نوًرا، السموات يف الباري
نبيل، نبيه ومحبك أثيل، أثيث قدرك اتََّسَق﴾. إِذَا ﴿َواْلَقَمِر قوله: يف بك وأقسم الغسق،

جميل: الحسن بثينة يا ووجهك

رس��ي��ل وال ال��ع��الء ُرتَ��ِب إل��ى ُم��َج��اٍر م��ن ل��ك ف��م��ا رس��ٍل ع��ل��ى

ألهل مصباحني جعلكما من َجدُّ وتعاىل الحرب، أحسن ألبسكما من اسم فتبارك
َواْلَقَمُر﴾. ْمُس َوالشَّ َوالنََّهاُر اللَّيُْل آيَاِتِه ﴿َوِمْن النظر،

غاب أن إىل األصبح، وجهه أشاهد وأنا وينجيل أبرح، ال وأنا يرسي يربح لم ثم
وَكَفى.» هللاُ وحْسبُنَا واختفى،

البحر ثبج امتطاء إىل البسيط، األمل رياح «هزَّتِْني والنهر: البحر وصف يف أيًضا وله
ومرساها، مجراها هللا باسم فيها وركبُت مثواها، للسفر يطيب سفينة فأتيت املحيط،

الشاعر: قول عن معرًضا صائر، املقدور بأنَّ موقنًا

ال��م��ع��اط��ب م��ن��ه ع��ل��يَّ أخ��ش��ى ال��ب��ح��ر أرك��ب ال
ذائ��ب ال��م��اء ف��ي وال��ط��ي��ن م��اء وه��و أن��ا ط��ي��ٌن

بغري وتطري الرياح، مع تجري وألواح، درس ذات أمينة، األموال عىل سفينة! لها يا
كالقالع، قالع لها ترشب. وال وتَِرُد وتلعب، تخوض ح. باملالَّ الحادي عن وتعتاض جناح،
وأضالع وفقار، وجؤجؤ وإمكان، ومكانة وسكان، وسكينة عاع، الشُّ يحجب ورشاع
بني ما بعيدة السواد، بمنزلة املاء عني يف وهو الفؤاد، من عاٍر وجسم بالقار، محكمة
كالخيل، الخري بنواصيها معقوًدا البحر، يف املنشآت الجواري أحسن من والنحر، السْحر

الليل: ى ُرسَ من وال النهار سري من تمل ال

ال��ق��داح س��ي��ر ت��س��ي��ُر س��واه��ا ءِ ال��م��ا ع��ل��ى ق��ص��وٍر م��ن ال��ن��اس رأى م��ا
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أو شائلة، عقرب أو سائق، يحثُّه سابق عرباض أو شاهٍق، من ينحطُّ وعل كأنها
فرَّ جواد أو الظالم، يف نفر ظليم أو أرقم، أو تمساح أو أعصم، غراب أو صائلة. عقاب
يهتدي وبرمه، أمرها بنقض عارف حكمه، يف عادل حاكمها األنام، صحبة من مستنكًفا
أهلها إحسانهم يشمل جنود، يف نواتيها من يربز القيوم، الحي باسم ويبتدي بالنجوم،

يؤمرون: ما ويفعلون يعمرون، فيما يتأنقون رقود، وهم أيقاًظا

ال��ص��ي��اح ذاك خ��وف م��ن ت��ج��ري ـ��ْف��ن ال��س��ـ ك��أن ح��ت��ى ال��ص��ي��اح يُ��ك��ِث��ُروَن

ريح وثارت طروسه، يف الغيم حروف الجو كتب قاموسه، يف البحر من نحن فبينما
املاء رشف من شفتها وَدنَْت واضطربت، الفلك بنا فمالت قاصف، رعد يتبعها عاصف،
كِل يف وتهيم األوتاد، عىل وتعلو وترفض، وتقرب وتخفض، ترفع واستمرت واقرتبت،
القلوب بلغت أن إىل ناجر، نار الكبود يف ُم وتُْرضِ وتجول، وتجود وتحول، وتحوم واد،

الحناجر:

وال��غ��رق ال��ِغ��نَ��ى ف��ي��ه ال��ب��ح��ر ه��و إنَّ��ُه واخ��َش��ه ف��ارُج��ُه أال

بعض إىل العبيد بحمل الجارية وأمر الرسائر، عليه تخفى ال من إلينا نظر ثُمَّ
فانحدرت الغزيرة، بمحاسنها النفوس ترسُّ جزيرة، تجاه ونحن إال ندِر فلم الجزائر،
الكثبان، ُمْخَضلَّة األفنان، َة ُمْخَرضَّ فوجدتها وساكنيها، السفينة عن نائبًا بنيها، إىل ماضيًا
وبني واألفاويه، الفواكه يحمل ما األشجار ومن مناويه، خاسئًا يرجع ما الياقوت من بها
رسر: وداراته عكن وأمواجه ُدَرر، وحصباؤه ذهب أرضه الخرض، شديد نهر رياضها

ي��ن��ه��ُل خ��ود ري��ق م��ن ف��ك��أنَّ��ُه ن��اه��ٌل م��ن��ه ع��بَّ م��ا إذا ع��ذٌب

موضونة، دروع فكأنه النسيم، ويفركه با الصَّ يصقله تسنيم، من مزاجه األديم، لني
صفحة أو يسيل، فضة ذوب أو تتململ، أفاٍع أو يتسلسل، دمع أو مسنونة، مبارد أو

مختوم: باملسك رحيق أو مرقوم، بلور لوح أو صقيل، سيف

ف��راخ��ا ت��زق ب��ه ص��ف��اء م��ن ورَدتْ��ُه إذ ال��ط��ي��ور وك��أن
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فالغيد الظِّباء منه كرعت وإن الخيال، يف ترقص فالشخوص الغصون إليه مالت إن
أرجائه، يف يدوُر الفلك ِخلت النجوم عليه أرشقت وإن الزالل، أترابهن ثغور من يرشفن

الطغرائي: الدين مؤيد قال أحشائه. بني خافًقا قلبًا حسبته البدر له تجىلَّ وإن

ن��اظ��رة م��رآت��ه ف��ي ح��س��ن��اء ال��ض��ح��ى راد واف��ت��ه إن ��م��س وال��شَّ
اآلخ��رة ف��ي نُ��س��ق��اه ب��أن ـ��وع��د الـ ج��اءن��ا ال��ذي ال��م��اء أن��م��وذج

ورشه، خريه بالقدر مؤمنًا ة، الشدَّ بعد الفرج من رأيت فيما مفكًِّرا مدة، فيها فلبثت
بأمره: البحر يف الفلك تجري من شكر عىل واقًفا ومره، وحلوه

ال��ع��ق��ال ك��ح��ل ف��رج��ة ول��ه��ا ألم��ٍر ال��ن��ف��وس ت��ج��زع رب��م��ا

كان ما منِّي هللا حرَّك أن إىل بال، وأنعم عيش وأرغد حال، أحسن يف بها أزل ولم
آمنًا.» بمشيئته مرص وأدخلني ساكنًا،

الخديوية الحرضة عن ،١٣٠٧ سنة املتوىف فكري، باشا هللا عبد له املغفور وكتب
الدِّين، يف إخوانًا بنعمته وجعلهم املؤمنني، قلوب بني ألَّف ملن «حمًدا دارفور: ملك إىل
الديار كاِفل ِمن وأصحابه، آله وعىل أحبابه، وسيد جنابه رسول عىل وسالًما وصالًة
ما الجامع األماجد، السادة صفوة حرضة إىل السودانية، األقطار من واالها وما املرصية
الفضل بحر األعىل، املجد عني وقرة األجىل، الرشف جبني غرَّة املحامد، مكارم من تفرَّق
لطان السُّ امُلَعظَّم، امللك واألواخر، األوائل وفخر واملفاخر، املحاسن سماء وبدر الزَّاخر،
الرسور، بدوام هللا حفظه دارفور، مملكة سلطان املهدي الحسني بن محمد م، امُلَفخَّ

آمني. املوفور. والسعد
املحبَّة صحيح من الفؤاد، صميم يف ا عمَّ ويُخربُ الوداد، رصيح عن يُنبئ سالٍم بعد
عبريها، طيب الوالء صدق عن ويعرب تكريرها، حسن األلسن عىل يحلو وتحية واالتحاد،
معاليه، هللا أدام العايل الخاطر عن وسؤال البنان، دونه ويكلُّ البيان، عنه يَِقلُّ وشوق
والثناء الرسائل، من يَِرُد ما انتظار يف نحن بينما ولياليه. أيامه السعد بطوالع وحفَّ
ورسرنا التعظيم، من بمزيد فقابلناه الكريم، خطابكم لنا ورد الشمائل، تلك حسن عىل
ويلحظها، الصحة تلك يرعى فاهلل مودَّتكم، لطف من أبديتموه وما صحتكم، بحسن
املجيد ربه رحمة إىل املنتقل السعيد سلفنا أنَّ أوضحتم وقد ويحفظها. املحبة هذه ويُديم
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أموركم رؤية يف وكيًال فالنًا جعل قد كان — جنَّاته أعايلَ وأحلَّه حسناته هللا ضاعف —
باالهتمام وأوصيناه الوظيفة، هذه يف قررناه أيًضا ونحن داد، السَّ منهج عىل البهيَّة
التسهيل ودوام املساعدة، حسن ذلك يف منَّا وسيجد الرشيفة، الحرضة بتلك يتعلق فيما
من الواردين القاصدين يد عىل خطابكم، كريم مع بإرساله تكرَّمتم ما ثمَّ واملعاضدة.
لناديكم املذكورين القاصدين مع واملبعوث وصوله، عند بقبوله ُقوبل جنابكم، عايل
روابط بيننا تتصل أن واملرجو الرقيم، هذا مع املطويَّة بالبطاقة ح موضَّ هو ما الكريم،
بدر محمد سيدنا عىل هللا وصىلَّ اإلسالم! يف األخوَّة عالقة جمعتنا كما الدَّوام، عىل الُودِّ

الكمال.» وغايات األفضال، غيوث األعالم، وأصحابه آله وعىل التمام،
مملكة عاصمة استُكُهلم بمدينة املسترشقني ُمؤتمر إىل — هللا رحمه — سافر وملَّا

صورته: باشا، رياض الدولة صاحب إىل خطابًا أرسل السويد،

حرضتلري أفندم دولتلو
بدوام داعيًا الكريم، املقام بذلك يليق ما والتكريم، التبجيل تحايا من أَُقدِّم
الثناء، بأريج األرجاء أعطر اآلمال، وكمال األحوال، وجمال اإلقبال، ظالل
الِهمم، عِيلِّ الباشا لسيدي حررت هذا وقبل الدعاء. بخري اإلجابة قبلة وأستقبل
الواجهة طريق يف وردناها، التي الجهات بعض وذكرت املحرتم، الطلعة مبارك
أنتظر ولبثت ء، األِخالَّ السادة من ء، األِجالَّ لبعض أيًضا وكتبت قصدناها، التي
عن جاءَني فما ُظفر، قالمة بقدر ولو سطر، بعض أو بسطر أحد يُجيبني أن
قبل يظهر فلم األصدقاء، لبعض بالتلغراف حررت حتى خرب، غريها وال ار الدَّ
بالتلغراف العيد، يوم باريس من كتبت أني إال اللهم أثر. السويد إىل وصولنا
النعم ويل لجناب والتربيك التعبيد، من العبودية بواجب قياًما السنية للمعيَّة
وحظ مديٍد بُعمٍر آله وجميع بأنجاله ُمَمتًَّعا هللا أبقاه السعيد، األعظم الخديِو
يَُشيُِّع بواسم، السعيد كمحياه له املرسة وثغور واملواسم، باألعياد ً ُمَهنَّأ مزيد،
فجاءني نوًرا؛ نوِرِه من ويكسوها مرسوًرا، اآلتي ويَستَقِبُل مربوًرا، املايض

واملمنونية. بالقبول ا ً مبرشِّ يتأخر، لم اليوم بياض يف الجواب
ين وُمِرسِّ نني، ومَؤمِّ داعني هلل وسجدنا أوفر، وحظ أكرب، عيٌد لدينا وذلك
وظيفة نُؤدِّي نزلناه، وموقٍع حللناه، موضٍع كل يف دأبنا يََزل ولم وُمعلنني،
يف ونُخلِّد النَّرش، عاطرة الجليلة مدائحه ألوية وننرش األداء، أحسن الدعاء
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واملفاخر الَغرَّاء املآثر من نعلم ما ونَُعدِّد الذكر، طيِّب واملجامع املسامع
األمناء رجاله، أمراء محاسن بذكر ونستتبعها اإلحصاء، عىل تربو الحسناء،
يف وأقمنا ِخالِله، محاسن يف منواله، عىل الناسجني أعماله، يف له املوازين
حرَّرناها التي املواضيع من بمرص كتبناه ما نُراجع يوًما عرشين نحو باريس
عىل نرتدَّد ذلك خالل ويف النَّظر عليها ونُعيد السويدي، املؤتمر عىل للعرض
الصنائع من فشاهدنا الشهرية، املواضع من وغريه العام باريس معرض
من إيضاحه يف يحتاج ما واإلحكام، واإلتقان والنظام البدائع وأنواع والبضائع

أعوام. واستخدام ِضخام، مجلدات إىل لألفهام، وتقريبه البيان،
وغريها العاصمة هذه يف رأيناه ا ممَّ — هللا شاء إن — الرحلة يف وسنذكر
املدارس ُمعاينة أردنا ة امُلدَّ تلك أثناء ويف الحال. عليه ويساعد الجهد يبلغه ما
فلم ُمَعطَّلة، ُمقفلة كلها فكانت عطلة، وقت الوقت فصادفنا ُهنا، املوجودة
كاٍف قدر تحصيل يف ُجهًدا آُل لم أنِّي إالَّ ذلك، من الغرض عىل أحصل
وثانوية، ابتدائية من متنوعة أنواع عن وترتيباتها وقوانينها بروجراماتها من
جداول جملة وأحرضت باالستهداء، وبعضها بالرشاء بعضها وخصوصية
ُجملة وشاهدنا بيعها، ومحالت وأثمانها، التعليم أدوات بعض عن وبيانات
واملدرسني الدروس من خالية أنها إالَّ األنواع، ُمختلفة املذكورة املدارس من
وبعض التدريس محالت فرأينا الخدم، وبعض البواب إالَّ بها ليس والتالمذة،
من إليها سافرنا زراعية مدرسة رأيناه ما ُجملة من وكان التعليم. أدوات
مدرسة نجد ولم أيًضا، ُمغلقة وكانت يومنا، يف ورجعنا الحديد بسكة باريس
من غار الصِّ باألطفال ة خاصَّ مدرسة إال العمل فيها جاريًا رأيناها التي من
فيها أمرهم ويتوىلَّ ستة، سن إىل بها يُقيمون سنني وثالث ونصف سنتني سنِّ
إليهن، ويتحبَّبون إليهم يتحببن املشفقات، كاألمهات لهنَّ رصن قد ُمَعلِّمات
لحال واملالءمة واللطافة البساطة غاية يف سهلة بطرق تعليمهم ويُراعني

واملحادثة. اللعب من إال يظنها ال الطفل،
ثم ا. جدٍّ بها املتَّبعة الطريقة وأعجبتني ًال، ُمَفصَّ عنها ترتيبًا أحرضنا وقد
معرجني املأمورية محل إىل ومنها أياًما، بها وأقمنا لوندرة، إىل باريس من رسنا
كوبنهاج، ثم هامبورج، ثم كولونيا، ثم أمسرتدام، ثم َليِْدن، ثم روتردام، عىل
العاصمة إىل منها مسرينا أثناء ويف السويد. مملكة ثغور أول وهي ماملو، ثم
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الطربوش من املرشقيَّة مالبسنا هيئة من عرف من البالد معتربي من صادفنا
السفر، مرامي بالدهم إىل بهم طوَّحت الذين املؤتمر أعضاء من أننا والعمامة
لنا ويجملون امُلالطفة، غاية ويُالِطفوننا ِمنَّا ويتقرَّبون إلينا يتعرَّفون فصاروا
اجتمعنا وهناك األوتيل. ونزلنا استكُهلم، إىل وصلنا أن إىل واملعاملة، املقابلة
محل املؤتمر مكتب إىل معه ومضينا علينا، وسلَّم فحرض الندبرج، بالكونت
والخاصة ة العامَّ جلساته يف املؤتمر النعقاد امُلَعد املحل عىل فأطلعنا أشغاله،
وخلف للملك كريس وبه بَدَرج، باقيه عن مرتفع جزءٍ يف وهي فيه، ومواضعنا
الوفد لجلوس وكرايس يخطب من موقف يساره وعن امللوكيَّة، العائلة ظهره
محسن العليَّة؛ اآلستانة يف العجم وسفري وزرائه بعض يمينه وعن املرصي،
ويف إليه. املهداة الكتب يديه وبني العجم، وفد وبقيَّة العثماني والوفد خان،
واملحل املؤتمر، أعضاء الناس باقي مواضع الدرجة هذه من أسفل املحل باقي
النساء لجلوس عليه ُمرشف مرتفع محل أعاله ويف نفس، خمسمائة فوق يسع
يف العضوية عالمة ِمنَّا واحٍد لكلِّ الكونت وأعَطى وخمسني. مائة نحو يسع به،
السويد َعَلَمي يف املوجودة باأللوان ملون ملَّاع قماش من وردة شبه وهي املؤتمر،
منها. واحدة امللك لبس السرتة، ُعروة يف يُجعل ِزرٍّ شبه يف ُمثبَّتة والنرويج،

بيده علينا فسلَّم الكونت بنا وعرََّفه فرآنا هناك، وجودنا أثناء يف حرض وقد
الخديِو للجناب محبته أظهر عيلَّ سلَّم وملَّا البشاشة، بغاية وقابلنا واحًدا، واحًدا
بك أمني عىل سلَّم وملَّا بحضوري، ورسوره الوفد، إرسال عىل وشكره امُلعظم،
رسايته إىل طلبنا األحد يوم وهو يوم ثاني ويف لوالدك، ترجماني أنت له: قال
رسمية، األَْمِسيَّة املقابلة تكن ولم الرسمية، املقابلة ملقابلته إلينا حرضت بعربات
عليه دخلنا فلما علينا، أُشري كما والنياشني الترشيفية بالكساوي هنا فتوجَّ
والثناء واملمنونيَّة ة املرسَّ فأعلن أيًضا، والنشانات الترشيفية بالكسوة وجدناه
قائًال: وأجبُت الخديِو، الكريم املحرر إليه وسلَّمت الفخيم، الخديِو الجناب عىل

واإلجالل التعظيم تحايا الشأن الرفيع مقامك لجالل أقدِّم موالي،
بتقديم ذلك مَؤيًِّدا امُلعظم، مرص خديِو موالي َلُدن من الفائق والثناء
وتعيني تعييني املتضمن ة، املودَّ خالص عىل املنطوي سموِّه محرر
العمومي املؤتمر يف للحضور عظمتكم، يدي بني املاثلني رفاقي
اململكة هذه يف النعقاده امللوكية خواطركم هت توجَّ الذي العلمي
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وتقدُّمه العلم لنرش املهمة الفوائد من عليه يرتتب ِلما العامرة،
يكن ولم فيه، والغربي والرشقي والبعيد القريب باشرتاك واتِّحاده،
الجزيل الفضل موالي يا فلك إليه. امللوك ة همَّ بتوجه إال ليتَأَتَّى ذلك
نلت ملا تََشكُّراتي واجب بتقديم قويل وأختم الجميل، املسعى ذلك عىل
موقع زال ال النبيل، املوقف هذا يف سيما ال امللوكية، الرعاية لطف من
.١٨٨٩ سنة سبتمرب أول األحد، يوم ذلك وكان كمال. وُمنتهى إجالل

وحرض املؤتمر، الفتتاح الناس اجتمع يوم ثاني ويف انرصفنا، ذلك وبعد
املؤتمر امللك فافتتح موضعه، كلٌّ وأخذ الناس وحرض املقرر، امليعاد يف امللك
السلطة «إنَّ ضمنها: يف قال أدائها، حسن ويف فيها وأجاد ألقاها حسنة بخطبة
ها أتمَّ حتى فيها ومىض للعلم.» إال اآلن وليست واالستبداد للقوة كانت قبُل
وافد كريمر املسيو بعده وخطب جلس. ثم وقوف، يديه بني والناس واقًفا
السلطنة وافد ثم الفارسية، باللغة خطبة فخطب العجم، سفري ثم النمسا،
إيلَّ، أُشري ثم الرتكية. باللغة مقالة فتال أفندي، مدحت أحمد العثمانية العليَّة
فأتممتُها باريس، من ارتحالنا بعد لذلك أعددتُها كنت قصيدة وأنشدت فقمُت

أقول: فابتدأت استُكُهلم، يف وبيَّضتُها الطريق، يف

أن��وار س��م��ائ��ه��ا ل��ش��م��س وب��دت ن��ه��ار ل��ل��ع��ل��وم أس��ف��ر ال��ي��وم

يل وبالجملة خطب، من لكلِّ الناس َق وصفَّ آخرها، إىل فيها ومضيت
وحرض اليوم، يف باستحسانها منهم أُناس وخاطبني اإلنشاد، أتممُت ما
يف فأخذها نُسختها، بطلب وسارَّني منها، الفراغ أثر عىل املؤتمر كاتب
وكانت فرنسا. وافد ِشِفر املوسيو منهم أُناس، ذلك بعد وخطب الحفلة.
امللك قام ثم علمية. موضوعات تقديم فيها ليس بذلك ة خاصَّ الحفلة هذه
وانرصفنا، وانرصف ُحْسنًا، وقال وصافحنا البعض وصافح الحارضين، وودَّع

الجمعية. ت وارفضَّ الحفلة، ت وانفضَّ
املعد األول الفصل يف َفُكنَّا متعددة، فصول إىل املؤتمر انقسم ذلك وبعد
امُلَعدَّة املوضوعات فيها ُم وتَُقدَّ يوم كل تجتمع الفصول وصارت العربية، للغة
يوم كل يف ويكون إجماًال. اللجنة لُكتَّاب بيانها يقدم أن بعد عليها للعرض
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قبلها. التي غري وبكيفية جهة يف مرَّة كل ونزهة ووليمة ُفسحة الظهر بعد
فصوله جلسات انعقاد أثناء ويف املؤتمر. انقىض أن إىل ذلك عىل الحال واستمرَّ
لذلك، أعددناه مما تقديمه أردنا ما رفاقي جميع ومن منِّي َم ُقدِّ املذكورة
ِمنَّا واحٌد أبقى وقد واالعتبار، باالستحسان منَّا واحٍد كل من ُعِرض ما وُقوبل
بالدِه، من نشان معه من وأعطى نسخته، تقديم بعد عرضه مما نُسخة عنده
الدرجة من «وازا» املسمى النوع من نشانًا وأُعطيُت امللك، طرف من نشانًا

األكرم. الخديِو النعم َوِيلِّ ملوالي ودعوت للملك فشكرت األوىل،
إليها دعا رسايته يف ة خاصَّ وليمة امللك أَْوَلَم استُكُهلم من قيامنا وقبل
الدخول وقبل ُجملتهم، من وكنُت ة، الخاصَّ مائدته إىل املؤتمر أعضاء خواص
يمني عن فكان بجانبيه، َمن وموضع منها بموضعه واحد كل أُعِلَم املائدة إىل
البارون إليه املشار السفري يمني وعن السعادة، دار يف العجم سفري امللك
وعن دوكريمر، البارون يمني عن وكنُت النمسا، طرف من الوافد دوكريمر

دوالندبرج. الكونت يميني
بعد خاصة الخديِو، الجناب اسم عىل امللك ِرشَب الطعام، أثناء ويف

والشكر. التعظيم رسوم مؤديًا فقمُت ناحيتي، إىل االلتفات
وشكره سالمه بإبالغ يَُكلُِّفني املواضع من موضع يف صادفني كلَّما وكان
إنه وقال: الكريم للجناب بمحبته القول وكرََّر الخديوية، الفخيمة للحرضة
آخر يف آخرها كان ِمراًرا، الخديوية الحرضة بسالم املوسيقى وُعِزَفت أخي.
أثناء يف نقوم فُكنَّا النورويج، مملكة من خرستيانيا بناحية املؤتمر ة ُمدَّ
هللا بحمد واملأمورية املؤتمر وانتهى واالحرتام. التعظيم شعائر مؤدين السالم
األحوال، وانتظام والكمال االستقامة غاية يف معنا ن ممَّ واحٍد وكلُّ خري، عىل
صالته، وإقامة بالده ومالبس وهيئاته وحكومته ديانته شعائر عىل واملحافظة

ملدائحه. نارشين األعظم للخديِو داعني
«جوتمربج»، ناحية إىل ووصلنا العزيز، الوطن إىل الرجوع يف أخذنا وقد
إىل «ويانة»، إىل «برلني»، إىل «كوبنهاج»، إىل هللا شاء إن اليوم نتوَّجه ومنها
والصالة دقة الصَّ بعض ناذرين «اإلسكندرية»، إىل «برنديزي»، إىل «تريستا»،
امُلَعظَّم خديِونا جناب يد بتقبيل حظينا إذا الم السَّ عليه النبي عىل والسالم
.١٨٨٩ سنة سبتمرب ١٣ الكرام، وأحبابنا وإخواننا ساداتنا ولقاء اإلنعام، ويلِّ
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أحمد الشيخ إىل ١٣٠١ سنة يف اإلبياري نجا الهادي عبد الشيخ املرحوم وكتب
األحدبيَّة»: الرسائل يف األدبية «الوسائل يف جاء كما الحلواني

هللاوبحمده بسم
الوفاء تخصيص موارد بها وتحلو املحبَّة، تنصيص معاهد بها تحيا تحية
ألهيَف ممشوق، خٍرص من أََرقُّ وقلبه، وعينه نفسه الحبيب به ُح يَُفرِّ الذي
نََحَلُه جسٍم من وأدق الراووق، ُسالفها ى صفَّ الدِّيك كَعنْي صهبا ومن معشوق،
وثناء بُقربك، بُِيلَ أن بعد ِببَيْنَِك ابتُِيل كمن العنا وأكلُه ُمحبِّك، كجسم الضنى
وجه نرضة لحرضة ضياء، والشمس نوًرا القمر ويفوق وسناء، سنًا يروق
الذي السيد األنام، واأليام الليايل بني فرًقا َعَرف ملا لوالها التي األيام، هذه
روض السعادة، بحر البسيطة وجه عىل بمدده ومدَّ السيادة، أزر به هللا شدَّ
محبِّيه عىل يتيه زال ال الحلواني، السيد الُهمام األخ حرضة واألماني، األمايل

«آمني». أمني، فيه صديق كل ويليه املساكني، بعض عىل امللوك تيه
يزال ال والذي لعهدك، ينَس لم الذي مُلحبك تناسيك أوجب الذي ما سيدي،
الفقري صديقك يف توهمته الذي وما ودَّك؟ ويرعى إلَّك، يرقب األيام ممر عىل
سيدي، واثق؟ وبك وامق، بها وهو عنه رسائلك صدقات قطعت حتى الصادق
استأخرت، عني كتبك ِلعرائس ما سيدي، عنِّي؟ واإلغضاء التجني، هذا ما
الشفوف. بحسنها شغوف، لرءوف بها وإني استنفرت؟ مني فضلك وألوانس
إال اإليمان دوام بعد يتمنَّى وال وذكراك، بذكرك َلِهَج َمن نسيت لك ما سيدي،
الغائبني؟ من كان أم املبني، كتابك هدهد أرى ال يل ما سيدي، ُمَحيَّاك؟ دوام
يأتيني مبني، بسلطاٍن ليأتينِّي أو ألذبحنَّه أو شديًدا عذابًا به خاطري ألَُعذِّبَنَّ
الجريح لقلبي شفاء أنه فيقيني الجوى، من يقيني يقني، بنبأ ساحتك سبأ من
القطيعة سيف جرَّد أحد البالغة يف به يُِحط لم بما أحاط أََفأَْن النوى. من
خميس جنَّد مزح، أو ، جدَّ ما الرباعة درسيس جدَّ أن أو وأََحد؟! أِحبَّته لرحم
ربما كان وإن كريم، لكتاب إنه ، كالَّ ومرح؟! لإلخوان، ُه خدَّ َر وَصعَّ الهجران،
نسمات أعطافها تهز كانت التي جمائلك لخمائل ما سيدي، كريم. ونفر رشد
كعادتها؟ تتثنَّ ولم تسنَّْت أنني، آٍن كل يف له به الذي بينك أسيف إىل الحنني،
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وألذُّ الزرافة، من أحىل وهي اللطافة، شمول بها لعبت التي لشمائلك وما
بهجتها؟ حرائر يف الرافالت غاداتها، حور ترمقني ولم تجنَّت الكنافة، من
جميل، وجه له وليس املالل ذلك وما دليل؟ من له وما الدالل هذا ما سيدي،
كماٍل بكل فأنت ا ً ُمَقرصِّ كنُت إن الجليل؟ الجناب ذلك من الجميل دلَِّك بعد
ُمتََملِّق. بابك عىل اآلن فإنِّي أسلفت فيما أقرصت الوفاء عن كنُت أو ُمحلِّق،
أميل كان كذا ما وفيك؟ وحميك وأخيك بمعاليك، الظنُّ هذا ما وأبيك، سيدي،
وال سجاياك؟ سماء اإلحسان بغري تخرق أن علياك، أمكن كيف سيدي، فيك!
السموات يف وااللتئام الخرق إن أيًضا قيل وقد مجال، وال العوائد لخرق سبيل
ساعدي، إيلَّ حنانك إىل بعودك يشتد حتى سيدي، سيدي أقول: أزال وال محال،
السالمة وأَِحبَّاك وَحبَاك وأنجالك أنجاك الذي هلل الحمد سيدي، فأقول: أرجع ثم
أحًدا يجرع ولم أمره، الجميع كفى الذي هلل والحمد املهول، الحادث ذلك من
ما أكثر والشكر الحمد تعاىل وله األكرب، الهناء وللجميع ولنا فلكم ُمرَّه، منَّا
مطالع هي التي طلعتكم، بدوام الوجود يمتِّع تعاىل وهللا يُشكر، ما وأكرب يُحمد
الهادي. عبد الفقري من الرفيع مقامكم عىل بالثناء نادي، كل تعطر ما السعود

نصه: ما الرسالة هذه بعد الهادي عبد الشيخ قال

جوابه يف الشيخ حرضة أشار كما أنه مع لنا، يرد لم الرسالة هذه وجواب
الطريق قطع أو بريدها، بها َضنَّ فكأنَّما وغريه، هو أرسله أنه يعلم اآلتي
متن وكان ما، جواب حرضته ساحة من يصلني ولم شهور مضت ثم مريدها.
فأرسله بطرفه، برشحه هو ل وتفضَّ األضداد أسماء يف نظمناه الذي الدورق
فيه عليه درجنا ملا بيان فيه بالهامش، ُمَخرًَّجا كان بيتًا خطبته يف فوجدت
منسوًجا كنظمها، نثرها سجع جاعًال الرسالة، هذه له فكتبت عليه، مرضوبًا
تكون أن أهله استحسن إذا الوقت كملبوس تكون حتى واحد، َرِويٍّ عىل
الختالف السجع لذلك السمع سآمة عدم مع متقارب، أو واحد لوٍن من البدلة

فقلت: أظن، فيما مناسباته والتئام حركاته،
ِع��زَُّة؟ ذل��ك ب��ع��د ل��ك أف��يُ��رتَ��َج��ى َع��زَُّة ب��ال��ل��واح��ظ ل��ك أوَم��أَْت ق��د
ال��ذِّلَّ��ُة ع��ل��ي��ه ض��رب��ت وق��د إال بَ��َدْت أب��ًدا ل��م��ت��ي��ٍم ف��م��ا ك��الَّ
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ف��ت��رة ت��ع��ت��ري��ه��ا ال ال��ه��وى أه��ل ب��ه��ا ت��غ��زو ف��ت��رة ُم��ق��ل��ت��ي��ه��ا ف��ي
م��ي��ت؟! ت��َح��رَّك ه��ل ح��راك أب��ًدا ب��م��ت��ي��ٍم ف��م��ا ت��ح��رَّك��ت��ا م��ه��م��ا
ك��س��رة ال��ص��ب��اب��ة أب��ط��اَل ف��ت��ن��وب َس��ك��رة دالًال ي��ش��وب��ه��م��ا ول��ق��د
س��ك��رة؟ إل��ي��ه��ا ن��ظ��ٍر م��ن ي��غ��ش��اُه ال ث��م س��ك��رى األل��ح��اظ ي��رى ذا م��ن
ه��زَّة؟ اخ��ت��ي��ار دون م��ن ت��ع��روُه ال ث��م راق��ص��ات ي��راه��ا ذا م��ن
غ��ن��ج��ة؟ خ��ي��ال ف��ي م��ن��ه ي��وق��ع��ه ل��م ث��م ال��ت��َغ��نُّ��ج ه��ذا ي��رى ذا م��ن
ال��م��ه��ج��ة؟ ال��م��ره��ف��ات أف��ت��س��ت��ط��ي��ع م��ه��ج��ة ح��اج��ب��ي��ه��ا ��ج ُم��َزجَّ ي��غ��زو
ن��ج��دة؟ َدَه��اُه م��م��ا ل��ه أْن ع��م ي��ز ث��م ��ج ال��تَّ��َزجُّ ه��ذا ي��رى ذا م��ن
ُح��رق��ة ق��ل��ٍب ك��ل ف��ي ل��ه ش��رًرا ال��ح��ش��ا ف��ي ت��رم��ي األه��داب وك��أنَّ��م��ا
ال��رَّْم��يَ��ة ف��ت��ص��م��ي ح��اج��ب��ه��ا ق��وس ع��ن ب��ه ت��رم��ي م��ن��يَّ��ة س��ه��م ري��ش ه��ي
ال��ف��ك��رُة ال��ع��ق��وَل ل��خ��دع��ت��ه ح��ارت ال��ذي ال��َح��َور ذل��ك ن��ظ��رة رام م��ن
ال��م��ح��ن��ة! ت��ل��ك َغ��ِش��يَ��تْ��ُه إن وي��الُه ي��ا ت��غ��ش��اُه ل��م��ح��ن��ة ف��ل��ي��س��ت��ع��دَّ
ح��م��ي��دة إل��ي��ك ت��س��ف��ر ت��غ��ض��ض��ْن ل��م إن ط��رف ي��ا ح��م��ي��دة غ��ي��ر ع��ق��ب��اك
أنَّ��ُة آن ك��ل ف��ي ل��ه ج��رٍف ش��ف��ا ع��ل��ى وال��ف��ؤاد ت��ش��خ��ص ف��ال��ع��ي��ن
ت��ت��ف��ت��ت ذوائ��ٌب ف��ال��ق��ل��وب ٍت م��س��ت��رس��ال َغ��َدت ذواِئ��بُ��ه��ا وإذا
ت��ت��ش��ت��ت ذوائ��ٌب ف��ال��ع��ق��ول ت م��ت��م��اي��س��ا ان��ث��ن��ت م��ع��اط��ف��ه��ا وإذا
ال��م��ي��س��ة وال��س��ك��ون ال��ت��ح��رك ج��م��ع ك��أْن تُ��رى ت��ك��اد ال لُ��ط��ٍف ح��رك��ات
ال��ب��س��ط��ة ف��ي��ه ال��ق��ب��ض ف��ي��ه ال��ط��ي ـ��ه ف��ي��ـ ال��ن��ش��ر ف��ي��ه��ا ف��إن ت��ع��ج��ب��نَّ ال
ج��ن��ة ل��ل��ن��واظ��ر وف��ي��ه��ا أب��ًدا ج��ه��ن��م ل��ل��ق��ل��وب وب��وج��ن��ت��ي��ه��ا
ن��ه��ي��ة س��وائ��ي ك��ن��ه��ى أن��ه��ا ـ��س��ب ت��ح��ـ وه��ي ل��ي ن��ه��ي��ة ت��ع��ب��د ك��ادت
ُم��ْك��تَ��نَّ��ُة م��ل��ح��وظ��ة س��ي��دي ـ��يُ��ن ب��أع��ـ ال��م��رض��ى وع��ي��ون��ه��ا أن��ه��ا ال
األم��ة ل��ع��م��ري ف��ن��ج��ت اق��ت��دت ئ��ق��ه ط��را ب��ُه��َدى م��ن ال��ح��ل��وان ال��س��ي��د
أئ��م��ة ال��م��ح��ي��ط ال��ب��ح��ر ذل��ك م��ن وارتَ��َوْت األف��اض��ل اه��ت��دت وب��ن��وره
م��ك��ن��يَّ��ة ح��ق��ائ��ق ال��ب��ي��ان ط��رق م��ن وبَ��اَن ال��ف��ه��وم ت��رش��ح��ت وب��ه
ص��ع��ب��ة ط��رق اآلداب م��ن س��ُه��َل��ت ت��ح��ري��رات��ه ت��ص��ري��ف��ات وب��ن��ح��و
ِش��رع��ة ل��ل��م��ع��ارف وس��اغ��ت راق��ت ت��ح��ري��رات��ه ت��ح��ب��ي��رات وب��ح��س��ن
ع��دَّة ل��ل��م��ع��ان��ي ه��ي وف��ص��اح��ة ب��الغ��ة ع��ق��ود ان��ت��ث��رت ن��ظ��م��ه م��ن
ب��ه��ج��ة ل��ل��ب��دائ��ع ه��ي وب��داع��ة ب��راع��ة س��م��وط ان��ت��ظ��م��ت وب��ن��ث��ره
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ُم��نْ��يَ��ة ه��ي وِم��نَّ��ة ل��ل��ن��اظ��ري��ن وق��رة ل��ل��ع��ال��م��ي��ن ق��دوة ه��و
ال��َم��يْ��تَ��ة ال��ن��ف��وس ت��ح��ي��ا ب��ه ع��ذٌب م��ن��ط��ٌق م��ن��ه األس��م��اع ف��ي��ش��نِّ��ف
ط��ل��ق��ة ب��ش��ر ب��ك��ل ل��ل��وف��ود ه��ي ط��ل��ع��ٌة م��ن��ه األب��ص��ار وي��ش��وُِّف
أدب��ي��ة ن��ك��ت��ة أو ش��رع��ي��ٌة ح��ك��م��ٌة م��ن��ه األب��ص��ار وت��رن��ح
رِويَّ��ة وه��ي األل��ب��اب ب��ه��ا ت��غ��دو رؤي��ٌة م��ن��ه األرواح ح وت��روِّ
خ��ل��ي��ق��ة وب��ال��س��ن��اء ب��ال��ث��ن��اء ه��ي خ��ل��ي��ق��ٌة م��ن��ه األح��ب��اب وت��ف��رح
ُس��ن��يَّ��ة س��ن��ة ل��ع��م��رك م��ن��ه ال��ه��دى أب��واب األب��واب وت��ف��تَّ��ح
ه��ديَّ��ة ه��داه م��ن ق��ل��ٍب ول��ك��لِّ ق��رٌة س��ن��اه م��ن ع��ي��ن ف��ل��ك��ل
ح��ل��ي��ة ح��اله م��ن ش��خ��ص ول��ك��ل م��ن��ي��ٌة ع��اله م��ن ن��ف��س ول��ك��ل
ض��بَّ��ة الح��ت��ي��اج ل��ك��ن ف��ي��ه ف��ي دورق��ي أع��ه��د ك��ن��ت ق��د س��ي��دي ي��ا
ش��ط��ب��ة ع��ن��دك ال��م��ب��ي��ض وج��ه��ه��ا َد وس��وَّ خ��ف��ي��ت أت��ى ل��م��ا ف��رأي��ت��ه��ا
ق��ت��رة ف��ارق��ت��ه أن م��ن ره��ق��ت��ه ق��ط��رٌة وح��ق��ك م��ن��ه أف��رغ��ت ق��د
ق��ل��ة ع��ن��دي وأب��ي��ك ل��ك��ن��ه��ا ف��ل��ة ال��ش��ري��ف��ة ح��ض��رت��ك ع��ن��د ه��ي
ق��ل��ع��ة ال��ص��ن��اع��ة ِل��بَ��ِن��ي ل��ك��ن��ه ن��ظ��م��ه م��دي��ن��ة م��ن ت��ه��دَّم ب��ي��ت
ق��ي��ن��ة م��ن��ه ب��ح��اله ف��ت��روََّح��ت ف��أج��ب��ت��ه��ا خ��ط��ب��ٌة م��ن��ي خ��ط��ب��ت��ه
ال��ف��رق��ة ب��ال��ب��الء ده��ت��ه��ا ف��ل��ق��د ألص��ل��ه��ا ب��ال��رج��وع ع��ل��ي��ه��ا ف��ام��ن��ن
ال��ع��زَّة ب��األم��ان��ي ل��ك وأس��ف��رت ء ت��ش��ا م��ا ت��ث��ب��ت ث��م ت��م��ح��و زل��ت ال

بيِّنات، آيات كواكب اإلخاء صدق عىل منه املهارق مشارق يف تلوح سالم
يراجع عنربيات، نفحاٌت بعهده الوفاء حق من خده شقائق رقائق يف وتفوح
الود عهد به ويجدد بتٍّا، طالقها السيد بَتَّ التي املعارشة معارشة مهديه به
با الصَّ نسمات من أرق وتحياٌت أمتًا. وال عوًجا سبيله يف ترى ال الذي الوثيق
رقيق رف من وأشوق تبسمت، إذا با الصِّ بسمات من وأرشق تنسمت، إذا
َسَمر من آنس ت، وشفَّ غالئها رفَّت َخْود َقدِّ رشيق ولف ت، ُزفَّ عروس ثغر
مائسة من وأنفس تارات، وتتغنى تارة سمرها يف تتغنج تطوست، غانية
برصي روضة حرضة إىل الحركات، الرقيقة الرشيقة معاطفها تنثني تربَّجت
قصور بُنيت بإعرابه الذي السيد ونعمتي، نعمي طلعة ونرضة وبصريتي،
بعد املعاني أشتات جمعت بدائهه وببدائع َرت، وُسوِّ انقضاضها بعد البيان
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عىل للخليقة الطريقة ومرقاة والحقيقة، الرشيعة مشكاة وصورت انفضاضها،
الحقيقة.

ما َقط عنِّي ِبرٍّ وعوائد توالت، عيلَّ فضل أيادي أشكر له الذي سيدي
رأيت الذي لبينه ومشقتي بعدت، التي ُشقتي أشكو وإليه توانت، وال تناءت
ومنن غدوة، غدوة كل يف لروحي كانت التي كتبه وتواني بعدت، قد به روحي
شاء إن — وأظنُّه وغدوة. مساء كل يف النفوس عن س تنفِّ كانت التي تحنُّنه
بعد منٍّا ا فإمَّ ورحمتي، راحتي به بما ممتَنٍّا عيلَّ ويُقِبل شكايتي، يَقبَُل — هللا
من الكربى النعمة هو بما — وأمي أبي فداه — فداء ا وإمَّ باملراسالت، بُعده
حنني وعينه أثره إىل أحنُّ أني أعلم — أعلم وهللا — وهللا فإنِّي املشاهدات.
والبنت، االبن عىل الوالدة حنو لطائفه طرائف عىل وأحنو الست، إىل الخمس
وتروق تفوق بذلك فإن شبيبتي، رونق عيد لَعوِد شيبتي تشوُّق إليه ق وأتشوَّ

قريحتي. رونق به يعوق وال ويغوث صحتي،
حسنى من مالك ُجملة من ذلك جعلت إذا السيد أيُّها عليك وماذا
هللا منحك السنوات؟ بتسنُّه وده يتسنَّه ال الذي محبك به ومنحت الحسنات،
يف آمني. انتهيت، وحيثما كنت أينما قدسه بنفحات ونفحك تمنيت، ما كل

.١٣٠١ سنة ١٣ج

صورته: بما تاريخه سنة ٢٢ج يف الرسالة هذه جواب فورد

وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
من دمًعا أسالها بل الرتاقي، إىل الروح صعد فقد أشواقي، توقد ا أمَّ سيدي،
حدق، من لها فآًها راقي، من لها وال بها ما املآقي، منهلَُّة فهي أحداقي،
بالغرق، فيقيض الغدق، دمعها يصوب ال وكيف األرق! اها ومسَّ الدمع صبَّحها
إىل َرنَت أو انفلق، وإال لرقَّ الصخر من دنت لو التي الشمائل بتلك هياًما
حتى لطاب النيل أنه فلو انفرق؟ وإال الُحَرق يشفي فراتًا عذبًا ألصبح البحر
الخلق ذلك إىل شوًقا يعروها ال كيف أم احرتق. وإال ِرشق منه يشتكي ال
الشوق ذلك من وآًها آًها ثم أرق؟ عىل أرٌق النسيم، من أرقُّ هو الذي الكريم،
من انشلوه فقيل أيًضا، العرق غىل وحتى مرق! العرق حتى طبخني الذي
وأروح، أغدو املرشوح، الحال هذا مع أني العجب ومن احرتق. وإال املرق
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ويقول أكذا؟ حبيبي فيا مذبوح! وهو طري طار وربما الروح، حالوة من ولكن
الزمان إىل بها أَُمتُّ التي وهي وكيف بتٍّا، الرشيفة عرشته طلقت أني السيد
فكيف املثل، تغيري يف تؤاخذني وال بََطل، ال عبدك مكرٌه السيد، أيها يا َمتٍّا؟
أيحكم بإطباق؟ أقول وال باتفاق، إغالق يف طالق وال الطالق، السيد يثبت
مذهبه، خالف وذلك الريق، عىل الكأس هذه ويدير الطريق، عىل بالتفريق
بقرب أجلو حتى بمرص، لتوطُّني به، تعطُّيش علم قد أَليس يقول، ال ومما

اإلرص؟ من لبعده أصابني ما صدأ الكريم، مجلسه
فقد قضيَّتي؛ وعني شكيَّتي، فذلك األسفار، وتواني األخبار، انقطاع ا فأمَّ
يف طارا فهل عني، وال أثٍر عىل جوابهما من أقف ولم كتابني، للسيد أرسلت
فوق كيوان وتربُّع البخت، سوء يف أصنع فما إذن املابنَْي؟ يف البنَْي، مخالب
يف الصرب استعمال من به نتعلَّل ما لوال املقت؟ بأنواع الوقت ف وتَرصُّ التخت،
صبيحة يف أنا فبينا حرج. كل يغتال أن الصرب وعادة الفرج، حالوة انتظار
كوكب طلع إذ املالحة، منه تألألت املليحة كوجه بالصباحة، ابتسمت قد
تائية، كل عىل املسبوك وتربها املحبوك، بوشِيَها أربت التي البهية السيد تائيَّة
ُمعتًال غمه، فسلت مغموًما همه، فسلت مهموًما العبد عىل وردت لقد ولعمري
لها: فقلت ففقهته، جاهًال فنبهته، غافًال غليله، فربدت ُمستهاًما عليله، فأبرأت
خيال من أدق أنك عىل سافرة، غزال من أرشد أنك عىل زائرة، من بك أهًال
شمًسا، للدراري بل شمسة للدر فلوحي حالل، الزالل سحرك أن عىل ساحرة،
ذلك بعد تسمعها فال همسة، الروائع بدائعك من نربز وغريها للتائيات وبُوحي
حتى البشيش، امُلَحيَّا بذلك املعاني بدائع بيان يف تفننك عىل واسطعي همًسا، إال
واطريف الريش، يف تلوُّنه بديع عىل حسني أن شك ال الطواويس، أجنحة تقول
حر السَّ نسيم نفس واكتمي النرضة، اليانعة ألفاظك بطرف الشجر نور عني
تتقاطر أصبحت التي باألرواح وامتزجي العطرة، الرائعة معانيك بأنفاس
معترصة، منشيك شمائل لطائف من فإنك السمر، بلطف فروِّحيها عليك،
قد بأنهن قضيِت قد فإنِك بصكهن واكتبي باملعلقات، فاهزئي يل تفضَّ ثم
بشار نسائج ولفي الفرزدق، بفخارة جرير سيارة وارضبي مطلقات، رصن
جواهرك ببواسم واضحكي الشمقمق، أبي مهلهالت وجه يف بها وارمي أبيه يف
مقاطعات الجزار تقاطيف رأس عن وقطعي ام، بسَّ ابن تقاطيع من املنتظمة
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يساميِك ما قفا واصفعي ق، املفوَّ سهمك رنة ق املطوَّ سجع وأسِمِعي اللحام،
الطائي أبي فعل بجميعها وافعيل العجم، أشعار بوجه العرب أشعار من
يف كنت وإن َعزَّتُها، فإنك األشعار ِحسان وبخدود فافعيل هكذا ثم بالغنم،
وال غبار، لك يشق فما بوجودي، فديتِك سودي فتنعيل ًا، ُكثريِّ ال جميًال عشقي

مضمار. يف تجارين
الرمزات، من مالك عىل احذري رصيحة، فُخذيها نصيحة لِك عندي ثم
ُمغازلة، تختلسها أن غزلياتك رقة وعىل غمزات، الغواني عيون ترسقها أن
مقاطيع عن مواصيلِك وصوني للُمقاتلة. سيوًفا تستلَّها أن حماسياتك وشدَّة
إال التورية برباقع وتربقعي اق. رسَّ األدب حرفة من أدركهم ملا فإنهم الشعراء،
خربيني هاتي ثم مراق. األدب نهزة عن ففيهم األَِلبَّاء، ألباب من األكفاء عن
كالصديق الصدق كان وإن واصدقيني يعربه، من فمثلِك عنه، أسألِك رسٍّ عن
السيد أراد ماذا باهلل أكذبه! أعذبه والشعر شعر أنا تقويل: وال مطلبه، عزَّ قد
أُحسن ال القدوس، حافة عىل ترين كما وأنا العروس، أيتها يا إيلَّ زفافك من
إىل بالنظر تتمتع أن أراد فقالت: أدوس؟ وال أحوس وال أبوس أن وال أعضَّ أن
قالت: بهًرا؟ املحاسن بتلك يبهره حتى عقيل عليه أهان فقلت: الغرَّا. محاسني
يستحيل وهل هللا، سبحان فقلُت: ذكًرا. األدب أهل بني لك يحيي أن ورام
نثًرا. به ذكرك كما نظًما الوداد بعهد يذكرك أن وأَحبَّ قالت: بدًرا؟ السها
حلة عليك يفرغ أن واشتهى قالت: للذكرى؟ فأحتاج لحظة نسيته وهل قلت:
لعمري تلك فقلت: سطًرا؟ ولو طرازها عىل تكتب أن فلعلك البالغة، أساليب
قًرسا، دأية ابن عز قد النرس أنَّ عىل حرسى، دونها األماني تسقط ُرتَب
بدًرا، شيبي صار ما أفبعد ُظهًرا، منه النجوم رأيت حتى وكريه يف َش وعشَّ
لبٍّا األيام رحى أبقت وهل شعرى؟ الشعر من أو بدًرا، األدب من عندي يبغي
أن وقصد قالت: ُغفًرا! اللهم خمًرا؟ أو َخالٍّ الدهر معصار ترك أو قًرشا، أو
وكرست نحًرا، خطبته نحرت فإنك ا، رسٍّ الرسى بدورقه صنعته ملا يتعرف
تروي الناس وتركت جهًرا، بذلك أيًضا أنت فهِت وقد قلت: كًرسا. فمها ضبة
اكتحلت حني السكرى، إشارتك وألحاظ ال وبحًرا! برٍّا بك تروي كما عنك ذلك
جمشت ما بهًرا، قلت: أتحبها؟ قالوا: ثم أًرسا، الصبابة أبطال فأرست ِسحًرا،
لريقها أََرْقُت وال درٍّا لفيها أسقطت وال نحًرا، لها خمشت وال العذراء، تلك

قطًرا. يقطر حسنها تركت وإنما خمًرا، العذب
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صدقت كيف باهلل ثم شطًرا؟ وأربعني أربعٍة عن خطبة زادت متى باهلل
لقد لعمري قالت: غدًرا؟ عندي عهدت وما بطًرا، سطًرا منها أنقض أني
بك أرد ولم ا، رشٍّ لك أستبطن لم أني عىل زجًرا، وأوسعتَُك ُعًرسا، أرهقتَُك
فيك م أتوهَّ وهل برٍّا، قلت: هذه؟ يميني ترى فكيف خريًا، إال — لعمري —
تخلصه وحسن ال غرٍّا، طلعة للوفود هي التي السيد وطلعة ال نُكًرا؟! شيئًا
فقدم إذن قالت: تربا. املرض من فإنها املرىض العيون به اكتََحَلْت إن الذي
زففت فقد فعلت؛ قد قلُت: ُعذًرا. كان فيما له د وَمهِّ ُشكًرا، وجهي عىل للسيد
قالت: ُصغرى. كافية بل قلت: كربى؟ تائيَّة مثيل أهي قالت: ِبكًرا. عروًسا إليه
الكاف أليست قلت: شزًرا؟! الروي خالفت إذ إليك ينظرون الشعراء تركت ولَم
حًرصا؟! يجل فيما وتقالبها تالقيها أليست ترتى، جاءت أمور يف التاء أخت
يف أتممتها قد فقلُت: أخرى. نكتة من للعدول بد فال هي هي ما ولكن قالت:
عذًرا، فليكن هذا ا أمَّ قالت: بَُرشى. للسيد تكون أن فأحببت ق؛ املروَّ الكأس
أو كفًال أو شعًرا، أو نثًرا تحكيني وهل الغرَّا، محاسني يف مثيل أهي فقل:
تؤكل لم إن ولكنها كال، قلت: َقَدًرا؟ أو قدرًة أو نحًرا، أو صدًرا أو خًرصا،
لم وإن فبدًرا، شمًسا تنظر لم وإن فدرٍّا، قهوًة ترشب لم وإن فتمًرا، درمًكا
ذلك يف فرشت ربما أني عىل فزهًرا. ِمسًكا تُشم لم وإن فَعْمًرا، معبًدا تسمع
وأعظم أًرسا، وأشدُّ أرسى فأنِت قًرشا، للُبِِّك تجيء فما حاٍل كل وعىل فًرشا،
القوم، عني وحدِّث النوم، من استيِقظ ثم الصوم غريي عن فانِو قالت: قدًرا.

اليوم. القصائد سيدة إنِّي
لم فإن التمام، حدَّ وبينها بيني امُلحاَورة بلَغت وقد املنام، من فاستيقظت
سنة ٢٦ج والسالم. أحالم. أضغاث األقل عىل ِه فليَُسمِّ يرام، بما السيد يَؤوِّله

.١٣٠١

الجواب يف إليها امُلشار القصيدة

أس��لُ��ِك ل��م ت��رض��ي��ن��ه م��ا ول��غ��ي��ِر أَْس��لُ��ِك ل��م وال��ه��وى ب��ث��ي��ن��ُة ي��ا ال
ف��ت��ش��ت��ك��ي؟ م��ن��ِك أس��ل��وُه أن ْرُت َق��دَّ ال��ذي م��ا خ��بِّ��ري��ن��ي ف��دي��تُ��ِك ه��ات��ي
تَ��َه��تُّ��ِك��ي؟! أص��ل وه��و ق��وام��ِك أو م��ِك ك��ال أم س��الم��ِك أم اب��ت��س��ام��ِك أه��و
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ال��م��ض��ح��ِك! ذاك رش��ف��ات ع��ل��ى آًه��ا ال��ظ��م��ا؟ وق��د ق��د وإل��ي��ه ال��ل��م��ى أه��َو
��ِك؟ ال��ُم��تَ��نَ��سِّ ��ِد ال��ُم��تَ��َزهِّ خ��ص��رِك م��ن ال��ه��وى أرب��اب ك��دي��ن ال��رق��ي��ق أه��و
ال��ُف��تَّ��ِك؟ ال��ج��ف��ون م��ن ال��ِم��راض أه��و ت��زده��ي؟ ال��ث��ن��اي��ا م��ن ال��ص��ح��اح أه��و
��ِك��ي تَ��نَ��سُّ س��ل��وُت ن��ع��م ه��واِك ي��وًم��ا َس��ال ق��ل��ب��ي م��ا وال��ل��ه ال ب��ث��ُن ي��ا
ال��م��ح��ل��ول��ِك ف��رع��ك م��ن وال��دُّج��ى ال ال��ُم��زَدِه��ي ال��ج��ب��ي��ن م��ن وال��ص��ب��اح ال
ال��ُم��س��ت��ض��ح��ِك وج��ه��ك م��ن ��ح��ى ال��ضُّ ش��م��ُس أش��رَق��ت م��ه��م��ا ال��ك��ون وازده��ار ال
م��ه��ِل��ِك��ي؟! س��رع��ة م��ن��ك أخ��ش��ى أَول��س��ت س��ل��وت��ي؟ ت��م��ك��ن ك��ي��ف ق��ول��ي ب��ال��ل��ه
أَتَ��َح��رَِّك َف��َل��ْم اْس��ُك��ْن إل��يَّ أَْوَم��ا ُم��ن��ت��ض��ى س��ي��ف ف��ه��و ل��ح��اظ��ِك أخ��ش��ى
ال��ذك��ي اب��ن ال��ذك��ي ل��ف��ظ ف��ك��أنَّ��ُه راَق��ن��ي إذ راع��ن��ي ق��د وب��س��ح��رِه
ال��ُم��ش��ت��ك��ي ال��ل��ه��ي��ف غ��وث وال��ُم��رت��ج��ى ال��ُم��ل��ت��ج��ي ع��ون ال��ن��ح��وي ال��س��ي��د
يُ��ْدَرِك ل��م ال��ُع��ال ف��ي ف��أص��بَ��َح َم��ْج��ًدا ال��ورى َس��بَ��ق ال��ذي ال��ن��دس ال��ب��ارع
م��س��ل��ِك م��ن ب��ش��طِّ��ه ل��ألن��ام م��ا زاخ��ر ع��ل��م ك��ل ع��ل��م غ��وَّاص
ُح��ك��ي ف��ي��م��ا ال��ورى أح��د ي��ح��ِك��ِه ل��م م��ًدى إل��ى ال��ف��ن��ون آف��اق ج��وَّاب
ي��س��ب��ِك ل��م م��ا ط��ب��ي��ب ال��ن��ض��ار ـ��َك��ِت ال��ن��ـ م��ن ق��رائ��ح��ه س��ب��ك��ت م��ا ص��وَّاغ
تُ��ْح��بَ��ِك ل��م ق��ب��ل��ه��ا م��ن ل��ه ب��ُح��ًل��ى م��ح��ب��وك��ة َغ��َدت ال��دن��ي��ا ت��رى أَوم��ا
ن��ت��َح��كَّ��ِك ال ث��م وال��رس��ائ��ل ئ��ل وال��وس��ا وال��م��ط��ال��ع ال��م��ط��ال��ع وس��ل
ال��زك��ي َدورق��ه ف��ثَ��مَّ ال��ف��ت��وح ب��اب م��ن ال��ق��ص��ر دخ��ل��ت إن ي��م��ي��ن��ك وع��ل��ى
ف��اس��لُ��ِك ال��ف��واك��ه وإل��ى أُن��س��ه ـ��ق��ة ح��دي��ـ وادُخ��ل ك��أِس��ِه م��ن إذن ف��ان��ه��ْل
وت��م��س��ِك إذن ف��ق��م ثَ��مَّ ـ��م��ف��ض��ال الـ ال��س��ي��د ذاك أري��ج َش��َم��ْم��ت وإذا
ُم��م��ل��ِك أََج��لَّ َغ��َدا ال��ف��ن��ون ك��ل ف��ي ب��اإلج��م��اع ف��ه��و ف��ب��اي��ع ول��ه
واس��ت��م��س��ِك َف��ِث��ق وب��ه َف��ِم��ْق ول��ه ف��ان��ق��ص��م أو اع��ت��ص��م وب��ه ال��ت��زم ول��ه
أض��نَ��ِك م��ق��اٍم ف��ي ان��ف��ص��ام أدن��ى ي��ع��ره��ا ل��م ال��ت��ي ال��دي��ن ع��روة ه��و
ت��ش��ت��ك��ي م��م��ا األل��ب��اب ص��ي��ق��ل ه��و ن��ع��ي��م��ه��ا وروق ال��دن��ي��ا رون��ق ه��و
ال��ُح��لَّ��ِك ال��وج��وه ف��ي ِب��ْش��ًرا ي��ن��س��اب ذك��اؤه ي��ك��اد يَ��ِق��ظ م��ن أف��دي��ِه
ب��ت��َف��كُّ��ِك أع��ض��اءه��ا رم��ى أع��يَ��ت ال��ت��ي ال��ع��ض��ل إل��ى أَْوَم��ا إذا ثَ��ِق��ٌف
ال��دوس��ِك ق��ل��ب ف��ط��ار َج��دَّ وت��راه ف��ك��اه��ة اس��ت��ط��رت َف��ِك��َه إذا روض
��ِك ت��ن��سُّ ربُّ ق��ل��ت: ي��رش��د ج��اء أو ص��ب��اب��ة َع��بْ��ُد ق��ل��ت: ي��ن��ش��د راح إن
ال��م��درِك ال��م��ف��ي��د وص��ف ف��ي ف��ص��رت ـ��د ال��م��س��ت��ف��ي��ـ م��ث��ل ظ��ل أف��ادك وإذا
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يُ��دِرِك ل��م ل��ط��ف��ه ل��ي��درك ُح��ُق��بً��ا س��رى ول��و ال��ن��س��ي��ُم َس��َج��َد ل��ه ُخ��ل��ٌق
ت��أف��ِك ل��م م��م��ل��وك��ه اغ��ت��دى ق��ل��ت ف��إن ل��ه اس��ت��رق األدب إل��ى وان��ظ��ر
األس��ل��ِك ل��ل��رق��ي��ق ي��ح��س��ن وال��ح��ر ع��ت��ي��ق��ه ف��ه��و ال��ش��ع��ر رق��ي��ق أم��ا
��ِك تَ��َم��سُّ أيُّ ال��ب��ح��ر ب��ق��اع ف��ل��ه ن��ث��رِه دراري راع��ت��ه وال��درُّ
ل��ت��ب��رِك ب��ل ال��س��ج��ع ل��ت��ح��ك��ي ن��غ��ًم��ا س��ج��ِع��ِه ل��ط��اف��ة أدَّت م��ا وال��ُورُق
ال��م��ت��ت��رِك ع��ج��م��ة ت��م��ح��و ـ��ع��رب��ي الـ ل��ف��ِظ��ِه رق��ائ��ق س��ال��ت إن ال��ورق م��ا
ب��م��أل��ِك ي��خ��ط أو ي��س��م��ُع وال��ك��ون م��ن��ب��ٌر وال��ب��الغ��ة ي��خ��ط��ب ال��ل��ف��ظ
ت��َش��كُّ��ِك ب��ع��ُض ي��ب��َق ل��م بَ��َدت ف��إذا ت��رى م��ن رويَّ��ة ب��دي��ه��ت��ه ف��ض��ح��ت
م��ع��رِك ف��ي ظ��ل��م��ات��ه م��ن ال��ن��اس م��ا ب��ده��اِت��ِه م��ن ال��ش��م��س ب��زوغ ي��ج��ل��و
ت��ه��ت��ِك ب��ع��د ال��ب��ح��ر م��ن��ه غ��ار ق��د م��ط��رب ح��دي��ث ع��ن��دي ول��ج��وده
ب��ب��رم��ك��ي ي��ق��ول ف��ال ي��رت��ج��ي��ِه م��ن ب��ه ي��ح��ي��ى ف��ض��ِل��ِه م��ن ج��ع��ف��ر ك��م
األح��ل��ِك ال��ه��م��وم ل��ي��ل ُدَج��ى َق��َش��َع��ْت ظ��لِّ��ِه ف��ي َم��َض��ْت ألي��اٍم ُس��ْق��ي��ا
ت��ش��بُّ��ِك م��زي��د ف��ي وال��ع��وارف رف وال��م��ع��ا وال��ظ��رائ��ُف ال��ط��رائ��ُف ح��ي��ث
وأوش��ك��ي ف��دي��ت ف��ع��ودي��ن��ا ع��ودي ع��ودة؟ ل��ك ه��ل األي��ام ع��ادة ي��ا
ات��ُرك��ي أو ح��ش��اي وخ��ذي ال��ُع��ال ت��ل��ك إل��ى ً ظ��م��أ ذوى ق��د ف��ع��ودي ع��ودي
ف��ام��ل��ك��ي م��ل��ك��ي ول��ك��ل ال��ص��ف��ا ن��ادي ف��ي ال��س��ل��س��ال ال��دورق ل��دور ع��ودي
ُم��َش��رِّك��ي األق��ل ع��ل��ى ي��ك��ون ول��ق��د ل��ن��ف��ِس��ِه اص��ط��ف��اه ف��م��والي ع��ودي
ت��م��لُّ��ِك��ي ف��ي��ه أص��ل��ت وق��د م��ل��ك��ي دورق��ي ه��ذا األس��ت��اذ أيُّ��ه��ا ي��ا
أتَّ��ِك��ي األراِئ��ِك ع��ل��ى ثَ��مَّ ف��ظ��ل��ل��ت ب��روِض��ِه ال��ق��ص��ور ح��ور ل��ي وأب��ح��ت
ت��ض��نُّ��ِك س��ب��ي��ل إذن ان��ت��ه��ج��ت ل��ق��د ال��ُم��ن��ى ل��َي وف��ي��ه خ��س��ًف��ا أأس��وم��ه
ي��ش��ت��ك��ي ل��ث��م دون ث��ل��م أي��ق��وم ث��غ��ره وأث��ل��م ب��دم��ي أأح��وط��ه
ح��ك��ي ل��م��ا ع��ج��ب��ت وق��د ع��ل��م��ت ف��ي��م��ا درة م��ن��ه أس��ق��ط��ت م��ا وأب��ي��ك
ب��ت��ف��كُّ��ِك تُ��َرْع ل��م م��ت��ن��اس��ق��ات رب��ه��ا ب��خ��ات��م خ��ط��ب��ت��ه ف��ع��ق��ود
ب��ت��دكُّ��ِك وال ال ب��ن��ق��ٍض ت��رت��ع ل��م ال��ع��ل��ي��اء ق��ص��وره��ا ع��ه��دت وك��م��ا
ل��ت��ورِك رأي��ه اق��ت��ض��اه م��ا ـ��رم ي��ب��ـ ف��األس��ت��اذ ال��ن��ق��ض اف��ت��راض وع��ل��ى
تَ��َش��كُّ��ِك��ي اس��ت��ف��زَّ ف��ق��د ل��ه أَْوَم��ا ال��ذي ال��ب��ي��ت ف��ي األس��ت��اذ ول��ي��ن��ظ��ر
ف��ل��ن��س��ت��درِك ك��ذاك ي��ج��ده ل��م إن َردِّه ب��ن��ع��م��ة ف��ل��ي��ط��وِّق��ن��ا أو
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ش��ك��ي ن��ق��دٍّا وال ا ع��دٍّ وال َم��ح��ًوا وال إث��ب��اتً��ا ل��دي ل��ي��س ف��ال��ب��ي��ت
ال��زَّك��ي َخ��اِط��ِره ِط��ي��ِب ريَّ��ا ف��ن��ش��مُّ ن��ف��ح��ة ب��أل��ط��ف ي��ن��ف��ح��ن��ا زال ال

الحلواني أحمد

يف مسائل عن ذيلهما يف يسأل منه وردا لكتابني ا ردٍّ أيًضا الحلواني إىل اإلبياري وكتب
السعد كواكب تربح ال وأن دوامه، إال اإليمان دوام بعد أطلب ال الذي «سيدي الدورق:
رضب من عندي أوقع فكانا والثاني، األول جوابك ورد امه، وُخدَّ أنصاره إال والسؤدد
روحي وروح مهجتي، بهجة هي التي السيد سالمة خرب من أنبآه بما واملثاني، املثالث
وحقق النرجسية، لواحظه يف النعاس رنق حبيب تجنِّي كرب عيلَّ كربا وإن سدتي، وسداد
مجازيَّة. ولو قياسيَّة غري واملطاوعة مقيًسا الدالل فرأى مصور، اللطائف ماء من أنه
تلقاء من يَِرُد أو كتاب، الحرضة تلك من يأتيني يوم إال عندي، العيد يوم ما ولعمري
العظمُّ َوَهَن َقْد إذ وارتياب؛ ارتباك يف منه أبيت كنت وإن سؤال، الباهر فضلها مدين
املتوهمة حالتي حسناء تعدم ال األمراض ملالزمة وأصبحُت شيبًا الرأس واشتعل منِّي
طلعتك طالع رؤية من املديد األمد حرماني من لذلك ينضمُّ ما مع عيبًا، تفقد وال ا ذامٍّ
كتابك يف أرشت من حاشا — رؤيتي وكثرة حرضتك، سمر ثمر بقطف روحي ح وتروُّ
قرائحهم؛ مجاراة من يتفق بما القرائح وتتجرح برؤيتهم، العني تقذِّي من — إليهم
من تفقأ رقة نفحة أولئك يمنح أن إليه ونلجأ مرتني، وقٍت كل يف هللا نحمد فلذا
أشوقه، بما لقلبي وتلمح بروقه، يل تلمُع هللا لطُف يزال ال ولكن عني، كل غلظتهم
آيٍس لكل وفرح فرج كل وتمنح بائٍس، كل عن بأس كل تمنع التي السيد كتب من
رسائلك إنَّ وأبيك نظره. قصور من فذلك قدره عن لطفه انفكاك ظن ومن ويائٍس،
ال ُغرَّة، من ناهيك لُغرَّة ووجاهتي وجهي ولطلَعتَْي لُقرَّة، وبصريتي برصي لَعيْنَْي
الرويَّة تلك منافعها، جمال لكمال الغبطة وال مواقعها، لحسن العجب وربك أملك
أحصاها، إال كبريًة وال صغريًة يُغاِدُر ال الذي النظر ذلك ودقة سوَّاها، من وسبحان
النظيم، أنسه مجلس يف يقول لكالنديم التنبيهات، هذه من إيلَّ تبديه بما هللا وحق وإنِّي
املحمدية والسنة الحقيقية، املحبة تكون هكذا وهكذا وهات، فهاِت لنا الصبوح طاب
األعمار ضيعة فيا وإال النافع، والعلم اليافع، اإليمان يكون وكذا فال وإال األحمدية،

سبهلًال. تميش
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وآمايل فهمك، إصابة يف وأماني شيمتك، جمال يف يل الدهر وجه يكون أن أود ولقد
يجعلني وأن الدارين، اتِّحاد أو بقرب هللا فأدعو مجابًا دعائي وليت قريحتك. جودة يف
من وأكثر أكثر حرضتك إىل شوقي فإن الدارين، يف للجوهر الَعَرض مالزمة لك ُمالزًما
سماحك وعدم عني صربك من إال وأكرب أكرب عليك ولهفي وذكراك، ذكرك من إال يشء كل
عليه، فرتبع وطيئًا النقد فراش — هللا حفظه — السيد رأى أن ويروقني أراك، بأن
أقول ما وهللا ال جناحيه. فقص تحرير بغري الجمع رساج عىل متهافتًا مني القلم وفراش
مرآة واملؤمن يكون، اإلخالص وهكذا طوًقا، عنقي يف تزال ال يًدا لك به أرى ا، حقٍّ إال ذلك

لفظه: ما «ذاج» يف عندي أُثِبت وقد تفيدون، كما املؤمن

ظ��م��أ روي��ت ح��ت��ى أو ق��لَّ م��ا ش��رب��ُت م��ع��ج��م��ة ب��ع��د ب��ه��م��ز م��اءً ذأج��ُت

كان وقد إلخ، … ومرحانًا وجماعة واحد شخص الفيج َ وَفرسَّ «الفوج»: يف وقلت
قلنا قد الرشح وبيت مرتىض، غري فيه تأميل عدم وكان مرتىض، السيد تشبيه فيه غرَّني
يُفهم ما بحسب بل رصيًحا، التضاد فيه أَر لم بأنِّي منبئ وهو — فهما كما — قافيته يف
فتجارة فائحة لحرضتكم غدت فإن الرائحة، تلك منها أشمُّ أزل لم اآلن وإىل عبارتهم من
املطاوعة ا وأمَّ دعيٍّا. موافق بال فيه أكون من أوىل ُكلِّيٍّا، بيته هدم من مانع فما وإال رابحة،

. أحقُّ تراه فما وإال كافيًا كان فإن سبق، ما بغري يجري أن فيها الرياع يُِطْعِني فلم
فضًال وفضلك ُحبِّك بدوام ويزيدني ورسوًرا، نَرضًة بلقياك يلقيني أن هللا أسأُل
هللا شاء إن به وأسرتوح األيام، وطاب به أمأل ما صنيعتك شكر من ويُوزعني وحبوًرا،
نرشهم بعبري الكتاب وطيبتم بذكرهم نوهتم من وحرضات هذا الختام. حسن طيب
غري ُمتباهيات أشواٍق غالئل يف تتهادى تحيات، عرائس فضلكم ساحة إىل يزفون

والسالم.» ُمتناهيات،
بسبب السجن يف وكان أصحابه أحد إىل عبده محمد الشيخ الفاضل القايض وكتب

:١٣٠٠ سنة ُمحرَّم ٩ يف الُعرابية الحوادث

عزيزي

م��ن��ه��زِم ك��فِّ ف��ي ص��ارٌم ك��أن��ن��ي ُم��دب��رة وه��ي ال��ل��ي��ال��ي تَ��َق��لَّ��َدتْ��ِن��ي

صخوره فأَخذَْت ر، تحجَّ بل َم تجسَّ حتى الفتن ظالم اشتدَّ حالتي، هذه
وامتدَّت واملغرب، املرشق بني ما واعَرتََضْت األعىل، املحيط إىل األرض مركز من
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عىل طبيعتها تغلَّبَت إذ الناس؛ طباع طبقاتها يف فاستحجرت القطبني إىل
َقْسَوًة، أََشدَّ أَْو َكاْلِحَجاَرِة الثقلني قلوب فأصبحت اإلنسانية، أو الحيوانية املواد
واألقمار، الشموس وتدهورت الهدى، نجوم انتثرت الخالقني! أقدر هللا فتبارك
األفالك ودارت الظالم، عالم من منهزًما ميضء كل وَفرَّ َة، النريِّ الثوابت وتغيَّبَت
الخري آلهة معها فوىلَّ هذا، عاملنا غري عوالم إىل بنرياتها ذاهبة العكس، دورة
وا وغريَّ الِخَلق لوا وبدَّ الطباع فقلبوا الرش، آللهة السلطة َضت وتمحَّ أجمعني،

قادرين. ذلك عىل وكانوا هللا َخلق
داجية ليلة يف أطرافه عىل البرص يأتي ال َمْهَمٍه يف اليوم نفيس رأيُت
إنسانًا أرى ال ركاًما، ركاًما فتكاثف سوء، بغمام السماء وجه فيها ُغطَِّي
وكالبًا تزأر، وسباًعا تعوي ذئابًا أسمُع ُمجيبًا، أتوهم وال ناطًقا أسمع وال
تنِّينَان رجيل عىل والتفَّ الكاتب. ذات هي واحدة، فريسة يطلب كلها تنبح
كانت ومن الجوع، سلطان فيها وتََحكََّم ، الُكلِّ بطون خويت وقد عظيمان،
الرجاء، عروة وانفصمت األمل تقطََّع الهالكني. من ريب ال فهو حاله هذه
الدعاء، بإجابة القول وبطل باألصفياء، االعتقاد وَضلَّ باألولياء، الثقة وانحلَّت
هللا لعنة األرض أهل عىل ت وحقَّ السماء، كبد الباطل صدمة من وانفطر
ماء وغاَض الذَِّمَم، وَخِربَت الِهَمَم، سقطت العاملني. وجميع واألنبياء واملالئكة
إال يبَق ولم القوانني، َلت وبُدِّ الرشائع وُحرَِّفت الحق، معالم وُطِمَسْت الوفاء،
القدر، ُسنَُّة تلك ذ، تُنَفَّ وخشونة يحتدم، وغيظ تُقَىض، وشهوات يتحكم هًوى
املاضية الحوادث بحور يف السلطة ذوو وذهب الَخاِئِنني، َكيَْد يَْهِدي ال وهللا
اللمم، من وسواقط التُّهم، من ومقذوفات بَه، الشُّ من أصداف لطلب يغوصون
يف ليربزوها القوة، معادن من بأغشية ويُغشوها السفسطة، بمياه ليموهوها
يُبَيِّنُونَه، لغامٍض ذلك يطلبون ال الناظرين. أعني بها وا ويَِغشُّ السطوة، معرض
نظام أو ُعونَه، فرُيَقِّ بََدا خرق أو فيُظِهُرونَه، َخِفيٍّ ِلَحقٍّ أو يكشفونه، ملستوٍر أو
ُمخطئني، غري حبسوه من حبس يف أنهم ليُثبتوا بل ؛ كالَّ فيُصلحونه. فاسد
األخالق وفاسدي املروءة، وأعداء الدناءة حلفاء من أعوانًا لذلك وجدوا وقد
اإلفك. واختالق البهتان، وافرتاء الزور قول ألنفسهم رضوا األعراق. وُخبثاء
بها ليكونوا األباطيل، من محشوَّة بتقارير التحقيق مجلس إىل تقدَّموا وقد
وحشة، قلبي تحل ولم دهشة، فيه تأخذني لم ذلك كل اهدين، الشَّ من علينا
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يُْربُِمُه أو الحكم به يصدر بما مباٍل غري تعلمها التي أوصايف أتمِّ عىل أنا بل
ُظلٍم نتيجة فهو البالء، من ساقه وما القدر يسوقه ما كل بأنَّ عامًلا القضاء،
ما كل من بريء أنني — تعلم أنت كما — يعلم هللا ألن فيه؛ للحق ُشبهة ال

احكني! الضَّ من كنت أو رعبًا منه لولَّيت عليه اطََّلعت ولو به، رموني
عندما كاملة ليلة النوم وفارقني الهمُّ، فؤادَي وأحمى الغمُّ، حنقني نعم،
أعمال إليهم تُنَسب املساكني واإلخوان األبناء بقية واسم الكريم اسمك رأيت
قلبي اطمأنَّ لكن املسجونني، يف هم زجِّ لقصد عنهم تصدر لم وأقوال تكن، لم
رشر يصلكم لم ذلك ومع ُمتقادمة، التقارير تواريخ رأيت عندما جأيش وسكن
امليِّتنِي. وال األحياء يذر ال بابًا تفتح أن تُِرْد لم الحكومة أنَّ فرجوت الرش،
عنقي، عىل املاضية الحوادث تبعات فيهما جعال تقريرين وفالن فالن َم قدَّ
جميًعا أنتم أموٍر يف أسماءكم وذََكَرا قااله، إال التخريف من شيئًا يرتكا ولم
ب أتعجَّ ولم املجانني! من ألراهما فإنِّي عليهما َحَرَج ال لكن عنها، الناس أبعد
الجرم هذا ويرتكبان القبيح، الذنب هذا مثل يعمالن إذ الشخَصني؛ هذَين من
عجبي؛ يف ِشئت ما باِلغ العجب غاية العجب كل العجب أخذني ولكن الشنيع،
وأبلغتُُه السالم، إليه أرسلت الذي فالن َمُه َقدَّ بتقريٍر عنِّي املدافع أخربني إذ
الوقت هذا إىل رهني، الحبس هذا يف وأنا باستخدامه، سمعت عندما رسوري
يشء بأقبح شهادة أنه بلغني فيما إنَّما إيلَّ، سيصل ولكن التقرير يصلني لم
ويأخذه ألملي، يألم أنَّه أظنُّ كنُت الذي اللئيم هذا ُمبني. عدوٌّ إال به يشهد ال
نفًعا، له قدمُت فكم عنِّي، املدافعة يف أمكنه إن وسعه ويبذل لحايل، األسف
هجاء أقاوم سمعني كم الحاكمني، قلوب يف منزلًة له وجعلُت ِذكًرا، له ورفعُت
وكان الجنونية، الحركات بتلك ُ وأهزأ وتقريًعا، لوًما محرِّريها وأوسع الجرائد
القصد لسوء فالنًا ينسب كان الالئمني، من هذه أفكاري بعض يف عيلَّ هو
أبخس ولم عهًدا، له أنقض لم ثم املعارضة، أشدُّ وأعارضه فالن، لرأي اتِّباًعا
النَّاكثني؟! من أصبح باله فما موظًفا لوجوده مرسوًرا كنُت وحقيقًة ا، ُودٍّ له
ما للوالء، حفظه أشد ما األحرف، هذه يميل الذي القلب هذا أطيب ما آٍه،
أشد ما الضعفاء، عىل ه أرقَّ ما الوفاء، عىل أثبته ما األولياء، حقوق عىل أغرَيه
مودة، أدنى وبينه بينهم من ملصائب أسفه أعظم ما األصدقاء، بشئون اهتمامه
ما لألعداء، ولو اإليذاء، عن القلب هذا أبعد ما صادقني! غري فيها كانوا وإن
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ما كل من حذره أعظم ما العهد، عىل محافظة أشدَّه ما للود، رعاية أشدَّه
ال الحق، والقول الحق، العمل عىل إقداًما أقواه ما الطاهرة، الذمم عليه توبخ
الذي القلب هذا غافلني! عنها وكانوا قوم بمصالح اهتم وكم جزاء، عليه يطلب
وَلطََّف بالتقدُّم، فرًحا ومألها بالرتقية، قلوبهم َرسَّ الذي هو بأكاذيبهم يُؤملونه
عنهم ودافع املجاملة، بلطيف صدورهم ورشح املعاملة، بحسن خواطرهم
القلوب ونُشفي يحرجون؟ وهم الصدور أفنرشح اللئيم، هذا خصوًصا أزمانًا،
هذا ُمْهتَِديَن. َكانُوا َوَما أَضلُّوا َقْد تاهلل يُحزنون؟ وهم ونُفرحها يؤملون؟ وهم
هذه مصائِب من العمومية بالهيئة يلمُّ ما عىل األسف من معظمه ذاب القلب
ُمستديم، قلٍق يف العموم يجعل الذي الطباع، فساد من عنها ينشأ وما التََّقلُّبات
فإن مودته، عهد عىل يعرفهم من عىل خوف يف فهو القلب هذا من بقي وما
وقايًة واتَّخذوه خالني، مودته من وأصبحوا األعمال، هذه بمثل جميًعا تسلَّلُوا
مون يتوهَّ التي النوائب سهام ي لتلقِّ يعرضونه ترًسا وجعلوه ة، املرضَّ من لهم
منها فينالون أغراضهم به يُصيبون سهًما ذلك قبل اتخذوه كما إليهم تفويقها
وهو حسابهم يتوىل وهللا فيهم، الفكر من البقية تلك أراحوا فقد حظوظهم،

الحاِسبني. أرسُع
وإن األِحبَّة شئون يف الفكر شاغل من تسرتيح البقية تلك أن أظن ما آٍه،
بذي اتَّصل إذا الخز ناعم لطبيعة القلب هذا طبيعة إنَّ ترصفهم. يف جاروا
القلب هذا وإن خشونته، مزََّقته ولو ينفصل أن فصعب خِشنًا كان وإن الود،
كيماوي وأيُّما يحدث حادث أيَُّما الحرارة، مع كالضياء اء األودَّ مع عالقة يف
فيه الطبيعة تلك بثبوت العلم يف وأظنك سبيًال، بينهما للتحليل يجد ال يدقق

املتحققني. من كنت
عزيزي: أي

وسأُردُّ بََلَغِني، كما ووجدته نظرة، بأول فقرأتُُه اللئيم، تقرير وصلني اآلن
تصادف ولكن إنسانًا، كان إن ويُخجله وجهه يَُسوِّد بما دقائق بضع يف عليه
ساعات بعض إليك رقيمي وتتميم عليه بالردِّ فسأنتظر الدواة، من الحرب فراغ

املنتظرين. من فُكن
فالنًا فيه وذكر والتغرير، الغش فيه ما كل وكان التقرير عىل رَدْدُت
دفعت ولكن قبله، الخبيثان ذكره كما املسألة هذه يف إنسان به يُؤاخذ ما بأشنع
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إليكم، أو إليه تُنسب مسئولية كل نفيس عىل وأخذت أيًضا، جانبه يف قاله ما
عن «القموسيون» يسألكم ربما منكرين، تكونوا أن إال سئلتم إن عليكم فما
واإلرهاب، السؤال غش عليكم يدخل فال الحوادث، أيام شئوني يف معلوماتكم
تهزأ كانت التي وأقوايل أفكاري من وتعلمون تشهدون كنتم ا عمَّ عربوا ولكن

الطالبني. من لها كانوا ومن الفالنية بالحكومة
بعاملني. األحالم بتأويل نحن ما فقولوا: ُسئلتم فإن ِقُفوا، الحد هذا إىل
يدي ورفعُت فقمُت مركزكم، يف ببقائكم ا ً ُمبَرشِّ الرقيم وصلني الوقت هذا يف
لكن فالن، حبس عىل األسف وأخذني العاملني، رب هلل الحمد وناديت: ورجيل

الباقني. حالة حسن عىل إطالقه دلَّ
مشاهق من بهم ُقِذَف كأنَّما القوم ألولئك ما ذكر إىل أعود عزيزي، يا
فقاموا غشيهم، ما الصدمة شدة من فغشيهم رءوسهم عىل فسقطوا جبل،
أفواههم من يقذفون بالهم ما يفهمون. وال ويتكلمون يعلمون، ال بما ينطقون
مِّ السُّ من جرعة جرعوا وكأنما الصفراء؟ من وأمرَّ البلغم، من أقذر أخالًطا
دنان بال ما يحملون. ما أخبث حالقيمهم من فاستفرغت أمعاءهم فقلبت
بشعة بسائالت تقذف برهوت، برئ فيضان من بأشد اللؤم من تفيض قلوبهم
أعضاء لكن منها؟ للفرار معانيها تضطر الرَّائحة، كريهة النَّظر خبيثة الطعم
ظلماتها ومن يذوقون، وال ون يشمُّ ال األخرية الحوادث زكام من التحقيق
أسري «اإلنسان النبوات: لسان عىل جاء ما عزيزي يا بطل هل يُبرصون. ال
يف يغرسها املحبة بذر «املعروف ذلك: من جاء ما نُِقَض هل اإلحسان»؟
يقاد واإلنسان بالزمام، يُقاد الحيوان «إنَّ قاعدة: ُهِدَمت هل القلوب»؟ أعماق
تقسيًما الطويلة الفصول من الحكماء قرره ما خراًفا كان هل بالصنيعة»؟
كان هل الخبيث؟ اإلنساني االجتماع يف ومنافعها لفضائلها وبيانًا للمحبة
كله صحَّ أم البرشي؟ النوع روابط بموجبات ُمتعلًقا الكتب حوته ما خراًفا
ف أتأسَّ هل الخريات؟ إىل سبَّاًقا كنُت أن ف أتأسَّ هل جاهلون؟ به الناس لكن
ذوي عن الدفاع يف شجاًعا كنت أن ف أتأسَّ هل امُلكرمات؟ يف مقداًما كنُت أن
صلتي؟ ألويل ذل أو مكروه يُنسب أن أغار أبيٍّا كنت أن ف أتأسَّ هل مودتي؟
لن وهللا كال، كارهون؟ لها والناس لبالدي ُحبِّي عىل العقاب أستحق هل
عليها املحافظة يف أزدد ولم بصرية، إال الفضيلة سبيل يف أزدد ولم ذلك، يكون
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يف الهاوي وألنقذن امللهوف، وألغيثنَّ املعروف، ألصنعنَّ عشت ولنئ ثباتًا، إال
السيئات عن وألتجاوزنَّ الظلم، ضغط من املترضع بيِد وآلخذنَّ الغدر، حفرة
يعمهون، ظلماٍت يف كانوا أنهم لقومي وألُبَيِّنَنَّ ات، املرضَّ جميع وألتناسنيَّ
لهم وألثبتن ُحَلِله، أبهى يف للناس وألجلَُونَُّه صوره، أجمل يف الصديق وألُظهرنَّ
حياتك يف اآلخر جسمك وأنه الواحدة، روحك يف الثاني فكرك أنه العمل بربهان
الهموم، دجى أغسق إذا ومصباحك الكدر، ليل طال إذا صاحبك وأنه املتحدة،
إىل به وتذهب عثر، ما تيسري يف بقوته وتستعني انعقد، ما حل يف به تستيضء

بون. يتعجَّ الصديق معجزات من والناس املعايل، أوج
حريَّة عن امُلفِلس ومن النخل، طلوع عن امُلقَعد من أعجز اليوم إنني
فينحف الفاتن، الجميل يصيب كمرض الجاه سقوط صار وقد الترصف،
الحركة، عن ويُقِعد الُقوى، ويضعف الشفاه، ويَُقلِّص اللون، ويَُغريِّ الجسم
ويسئمهم التمريض يف والعشائر األهل عن ويُثقل املطلوب، نيل عن ويُبعد
كان وقد املنازل، أدنى يف منهم املريض فيُصِبح العالج معاناة من طال إن
وتنكره الضياء، وجهه من وينكسف البهاء عنه يذهب ساجدون، له وهم ربٍّا
تلك جبينه من وتمحي األذواق، ذوي طباع ُه وتَُمجُّ اق، الُعشَّ أعني الرؤية عن
كنز هنا ها القائلة بالحق الناطقة النسبة الصادقة العبارة الجلية األسطر
يقيض ما هنا ها الروح، يروح ما هنا ها الحاجات، منال هنا ها الرغبات،
عنه فينحرف واألفئدة، األرواح عىل منه يخىش ما هنا ها األنفس، يف وطًرا
مرض عىل وقيسوا يتدافعون. غباره آثار عىل قبُل كانوا وقد إليه السالكون

تجهلون. بالقياس أظنكم وال جاه، صاحب مرض الجميل
يرد، سوف الرشف وإن تنىس، سوف املريعة الحوادث إن لكم أقول لكن
فليعودن نصيب عوده من لها يكون أن بخستها األرض هذه طبيعة أبت ولنئ
ذلك كل ينجذبون، املجد إىل وَمن أحبَّتِي املجد إىل وألجذبن منها، خري بالد يف
هللا معونة سوى هذين فوق شيئًا أطلب وال الجسم، صحة وساعدتني عشت إن
تسأم، فال الكالم عليك أطلت منكرون. له وبعضهم الناس بعض عرفه الذي
مرة بالكتابة يسمح حادث يحدث أن إال السجن يف إليك منِّي كتاب آخر وأظنُُّه
أجلَّ املراسلة كانت وإال أزكى، املشافهة كانت اليوم بعد تالقينا فإن أخرى،
هللا وأسأل مون، يتوهَّ ا ممَّ أهون وهو يُفِزع، ما األمر يف فليس تجزع وال وأعىل.
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قلبي ويرسَّ الخائنني، نكاية من ويحفظكم الظاملني، أبصار عنكم يغضَّ أن
أجمعني. واألبناء اإلخوان سائر وعىل عليكم بالطمأنينة

حرضة إنشاء من ١٨٨٧ سنة يناير ٢٦ يف الصادرة الرسمية الجريدة يف وجاء
عابدين قرص يف راقصة ليلة فيه يصف فصٌل سلمان الكريم عبد الشيخ الفاضل

الخديوي:

عابدين رساي باللو
١٨٨٧ يناير ٢٥ الثالثاء ليلة

مبادئها من والِبرش ة املرسَّ جامعة وهي الفخر، وطراز الدهر، حلية هي
العوائد ومظاهر الطرف، ومرائي التَُّحف، مرايا وهي الفجر، مطلع حتى
النهار بياض تطل لم وإن طاولت املستبدعات، اللطائف ومجايل امُلستعذبات،
املعظم الخديِو أفاض فبها انتصاًرا، شموسه عىل نورها حجة وعلت افتخاًرا،
صفات يف للكل فظهر وكرمه، برِّه موارد اختارهم من وأورد نعمه، سجال يف

الهتون. فضله غيث وأوالهم الحنون، الوالد
العامرة، الرساي ظواهر عىل العميمة النعم تلك آثار ظهرت ولقد
الفوارس فيها وانتظمت ، معنيَّ شكٍل عىل األساطني بشعل رحبتها فتألألت
باألضواء ومداخلها وجهها وتحلَّت السالم، ويبتدرون النظام، يحفظون وامُلشاة

وصنوًفا. رضوبًا الشموع وأنوار وصفوًفا، أشكاًال الكهربائية
األرضية النور بأُكر واليرسة اليمنة مرصع طريقه فكان الرساي مدخل أما
أشكال عىل والصحب بالنجف مزدانًا يليه وما الدرية، الشفافة األلوان ذوات
الرياضة مواطن إىل الصعود سلم إىل ذلك وراء ومن الريحانية الباقات
إن لسانه ويشق التوصيف، أراد إذا القلم لسان يكلُّ مما فكلها والجلوس،
من بينها ما أعذب ما ويا الغريبة! املرائي هذه أبهج ما فيا التعريف. رام
وتتوحد الوحدة فتعدد تتقابل مرايا يف تتالعب شموع القريبة! املناسبات تلك
الزهور منثور تتباهى الطرقات، يف الريحان وباقات الشتيتات وتجتمع الكثرة!

األخوات! به تفاخر ما أَُميَلح فما املجتمعات، يف
السطحية، الحديقة بتلك مما بأغرب هو فما قلناه ما فوق هذا كان ولنئ
الدور سطح فوق ونجومها أشجارها غرست الحديقة، تلك ما أدراك وما
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بمجامع تأخذ هندسية أشكال عىل طرقاتها وفصلت والرخام، املرمر بني األول
األنوار كانت ولقد السقوف، تحت ة املخرضَّ أعوادها ونبتت استغرابًا، القلوب
بعض منها هي فتختلس اإلعجاب، بعني إليها وترنو النباتات هاتيك تُغازل
أصوله إىل الضوء بينهما فيتحلَّل الزَّاهي، بلونها عليها وتعرضها الضوء،
إال يسعه فال األضواء، تحليل الطبيعي عىل فينبهم الفروع، وتتعدد األصلية

… عليم علٍم ذي كل فوق بأن التسليم
وُفراَدى، زمًرا يَْغُدوَن املدعوُّون بدأ العربية الخامسة الساعة أوائل ويف
الساعة تكمل ولم االمتياز، وعالمات الرشف وسامات صدورهم يف تتالعب
عنهم وريض ودعاهم املعظم. الخديوي قربهم من عدد َكُمَل حتى الخامسة
بالده وأمراء دولته ورجال آله رساة من واملائتني األلف نحو وهم ورعاهم،
ء وأِجالَّ القطر، نزالء وكرباء رعيته ووجوه دياره وعلماء والعسكرية، امللكية
ومشاهري اإلنجليز، من االحتالل وجيش املرصي الجيش وضباط القنصالتات،
واالنتماء التبعية يف اختالفهم عىل األوروباويني من واألعيان الروحية الرؤساء
أولئك كل والهيئات. الزي من يكون ما أجمل عىل وإناث، ذُكران بني ما
واإلجالل العميم الكرم من فالقوا آمنني، الفيحاء الخديوية الساحة تلك حلُّوا

… الغرَّاء الليلة تلك قبل فكر عىل خطر وال رأت عني ال ما والتكريم،
مخصوص وجٍه عىل الخديوية الفخيمة الحرضة لدى باملثول ف ترشَّ وقد
وأجنبيني، وطنيني بني واألكارم، والنبالء والوجوه والُفضالء األمراء من كثري
يكاد ال ما الكريم جنابه من فالقوا وسيدات، رجال من وعسكريني، ملكيني
الخطاب، ل وسهَّ الجانب فأالن والتبجيل، والتحية اإلكرام من الوصف يبيِّنه
عليه، ُجبل الذي العايل جنابه شأن باملثول َفت تَرشَّ ذاٍت كل عىل ة املرسَّ وأدخل

حال. كل يف إليه ومال به ُفِطَر الذي الكريم وطبعه
فتسابقت الرقص قاعة ُفِتَحت العربية، السادسة الساعة منتصف ويف
الزهو حلل يف ويتبخرتون الُخيَالء، مطارف يسَحبن الغانيات، غادات إليها
الغزالن، هاتيك بها فطربت األلحان، سور املوسيقى عليهن وتََلْت واإلعجاب،
امليدان وسط يف السمهريَّات القدود تلك فماست الجوارح، عىل آثاره وظهرت
الكواكب من الذنب ذوات دوائر َميَسانها يف ورسمت القلوب أرقصت حتى
اإلفرنجية الهيئة فانترصت السموات، شهب من النيازك وخطوط العلويات،
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إال بارصة تبَق ولم الفنون، هذه يف وبطليموس أرسطو تعاليم عىل الحديثة
واالستحسان. اإلعجاب بعني الدقيق الصنع هذا إىل َشَخَصت

وإذا (بوفيه)، الكرم موائد قاعة ُفِتَحت دقائق ببضع الليل منتصف وبعد
النفوس، إليه تتوق ما املأكل صنوف من فيها الراغب، وِطلبة الطالب بغية هي
وِرشبوا هنيئًا وأكلوا النادي جمعهم من كل عليها فتواَرد األرواح، وتشتهيه
كلما يرتددون وتحلية، وتََفكٍُّه وُرشٍب أكٍل بني لوا وتنقَّ مريئًا، وطاب حال ما
من بأرسع أيديهم بني حاًرضا فيجدونه يشتهون ما ويطلبون النفوس، تاقت
حاجته فرغت من وكل املعقوالت. يف األفكار حركة من وأمىض الطرف، ملح
مواطن ويف القاعات بني الطرقات ويف الحديقة يف الرياضة إىل خرج منهم
جوانبها يف ة ُمْصَطفَّ الخاطر، وُقرَّة الناظر بهجة كانت وكلها االسرتاحات،
الناس يزال ولن اإلتقان، بديع من يمكن ما أحسن عىل واألنوار الزهور
الرفيع، الجناب كرم بعميم يتباهون وابتهاج، ة ومرسَّ وفرٍح مرٍح يف كذلك
جالئل املنيف ملقامه ويرفعون الكريم، جنابه عىل الثناء كيفيَّة يف ويتفاخرون
االنرصاف. يف فأخذوا ساعتان، الليل نصف بعد مىض حتى واالمتنان، الشكر

الفصل: هذا ١٨٩٧ سنة أكتوبر ٢٥ يف الصادرة «األهرام» جريدة يف وجاء

البنات قعود
عامًة الرشق أبناء إىل ه نزفُّ بعُد، ُعبَاِبه يف الرشق يَُخِض لم جديد بحث هذا
أهم من بأنه العتقادنا العام الرضا له نتوقع ونحن الفائدة، من فيه نجد ملا
بعد ولو به سيأنس الرشقي الرأي بأن ولثقتنا بالتدوين، وأخلقها األبحاث
استئصال إىل فنتوصل فيه، الجدال ويُعمُّ الحقيقة عن الغياهب فتنجيل حني،

فنقول: البحث، بنت الحقيقة إذ منَّا؛ تمكَّن قد داءٍ شأفة
إىل ويدعو اإلشفاق عىل ويحمل الخواطر يشغل أن يستحق ما ليس
فتجلس الزواج، سن بها يمرُّ التي البنت تلك شأن من أكثر الكتاب اشتغال
ومعاتبة النفس حديث غري لها شاغل وال أيامها، مايض إىل تنظر منزلها يف
يذكرها، شاعًرا نرى وال بشأنها، يهتم من نجد ال أننا العجيب ومن القضاء.
إنما ذكرهم أكثر إن بل عنها، يَُمثُِّل مرَسًحا وال بها، يحتفل اًصا قصَّ وال
يعرتض ال ألنه ذلك ولعلَّ الزواج؛ عىل القادمات لآلنسات أو للمتزوجات يكون
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إنه حتى االهتمام، هذا مثل إىل يدعو ما الظاهر مقتىض عىل الساكنة حياتها
حزن، دمعة عليها يذرف من خلقه بني نجد فال هللا رحمة بها استأثرت إذا

إشفاق. بنظرة الذابلة الزهرة تلك يودِّع أو
ال أن عليها وقىض هللا، سنن عىل تجري ال أن عليها هللا قدَّر التي تلك ا أمَّ
يميض أن بعد تزال ال فهي الجنسية، يف أخواتها كسائر الزوجية يف تشرتك
وال الناس، َهناء إىل النظر لها يروق ال العيش صة ُمنَغَّ الشبيبة عرص عليها

الزائل. شبابها عىل واألسف أيامها، سابق إىل الرجوع إال لديها يطيب
فإن حاًال؛ أتعس وال نكًدا منها أشدَّ اإلنساني املجتمع يف نرى ولسنا
ذلك كل لأليام، وممارستها والحنان الرفق بشعائر وتحلِّيها بالفضيلة لها تجمُّ
هذا محاسنها، دولة وانقضاء وجهها، نضارة بذهاب األكثرين عند يشفع ال
مالزمة تزال ال العثار ذلك وصمة فإن وإال شبابها، زمن يف العثار ُوِقيَْت إذا

القرب. يف معها تُدَرج حتى العمر طوال لها
يدها مدَّت إذا اللون، شاحبة الطرف، ساهية الجسم ناحلة نراها وإننا
واختلجت اضطربت وربما الحياة، دم فيها يجول ال كأنما باردة نجدها للسالم
فال َعة، الضِّ من القنوط فيها يخلق ملا وذلك فيه؛ هي مما مخرًجا تجد فال

فيه. بالدخول لها حقَّ أالَّ وتظنُّ املجتمع، ذلك أعضاء من نفسها تحسب
وزهرة تقلَّص، وقد باب الشَّ ظلِّ إىل ينُظرن البنات أولئك بعض وإنَّ
لهنَّ هناء وال الوجود، هذا يف الهناء بعض من لهن بد ال وأن ذَبَُلت، وقد الرجاء
الناس، هناء وراء السعي عىل فيعملن األمل، وفوت الشباب، اضمحالل بعد
ال ذلك أنَّ غري اآلخرين. بسعادة يهنأن فهنَّ السعادة لهنَّ يتيرسَّ لم فإذا
فهن االضطرار، طريق من الهناء ذلك وراء ولسعيهن بينهن، لندوره به يُعبأ

القلب. يف به يشعرن وال بالعني، إليه ينظرن
فإذا أمر، كل يف للقضاء التسليم مبدأ اليأس ذلك بعد فيهن يتولَّد وقد
فال ألحد عثرة عىل وقفن أو موضعها غري يف ُوضعت قد حاجة مثًال رأين
هذا ينسبن بل العاثر، ذلك عىل باللوم يندفعن وال الحاجة، تلك واضع يخطِّنئ
ُكنَّ وإذ عليهن. أمر كل يَِقْسَن ألنهن ذلك القضاء؛ إرادة إىل العثرة وتلك الخلل
ويكتفني أتاه، ذنٍب يف أحًدا يخطَِّنئ ال فهن قعودهن يف لهنَّ ذنب أالَّ يعتقدن

سعيًدا. ليكون خلق ما العاثر ذلك أن بالقول
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الكاذبة األحالم من لهنُّ سبق ا عمَّ ينتج لطيف ذهول يعرتيهن إنه ثم
والنشاط الرغبة ملؤها خطواٍت الوجود هذا يف خطون قد فهن الخائبة، واآلمال
األيام تلك بذكر يبدأن فإنهن ولذلك مساعيهن؛ كل فخابت واملطامع، واألمل
الذكرى تلك عىل يُخيِّم أن إىل يوم كل يف تكراره عن ينقطعن فال الزائلة،
انقطع، قد األمل صوت وهو الحنون الصوت ذلك صدى أن ويرين امللل، ضباب
الناس. عن واالنقطاع الوحدة غري لهن يطيب وال فالخمول، اليأس إىل فينتبهن
الوجنات تلك يف تظهر التجعيد آثار تبتدئ عندما شقاؤهن يكون ما أشدَّ وما
تلك يف ماتت وقد الشباب حياة ويرون النسيم، خطرات تجرحها كانت التي
إىل ينظرن وهنَّ قانطات، الرءوس فيطرقن وتُميت. تُحِيي كانت التي العيون
الهائلة، الساعة تلك عليهن تأتي ثم والخالء. الفراغ غري يجدن فال املستقبل
تبحث كأنها أيديهن فرتتجف العمر من والثالثني الخامسة إىل بلوغهن وهي
حيوان إىل اإلنسان عن قلوبهن حنان وينرصف تجده. وال تضمه طفل عن
إىل أو الجنون إىل أْفَضْت فربما الكآبة فيهن وتشتدُّ به. يأنسَن وطري يالعبنه،
لهن يبدو ما لكل وينذهلن أمر لكل فيعجبن كاألطفال يصبحن أنهن أو املوت،
األحداث. عن يشء يف يتميَّزن فال الغرابة، يُوجب مما يشءٍ عىل يكن لم وإن

الهيئة َظَلَمتَْها قد التي الفتاة تلك مثل الشفقة عىل يحمل ما نجد ال وإنَّنا
الهرم سن يبلغ قد العزب الرجل فإنَّ القضاء؛ ظلمها ما فوق االجتماعية
حتى الزواج سن تخطو أن تلبث فال العزبة الفتاة وأما محرتًما، يزال وال
رأينا إذ ذلك بعد عجب وال عني. كل يف وتسُمُج إنسان، كل عنها يُعِرض
ظلمهنَّ وقف لو وحبذا األعمار! تنقيص عىل يحِرْصَن اآلنسات سيما وال النساء
ال فإنها يديها عمل من االرتزاق إىل اضطرَّت إذا الفتاة فإنَّ الحد، هذا عند
أضفت فإذا العمل! يف تساويا ولو الرجل به يُكافأ ما بنصف عملها عن تكافأ
ُحرِّيَتها، يد تغل التي واملصطلحات العوائد من الهيئة به تَُقيُِّدها ما ذلك إىل

حاًال. البرش أتعس من أنها وجدت
أهم من إنَّ نقول الشهرية، الجرائد إحدى عن ًصا ُمَلخَّ نقلناه ما هذا
قرين فإنَّ أكفاءً لهن يجدن لم وإذا لبناتهن، أكفاء يجدوا أن اآلباء واجبات

القعود. من لهن خري السوء
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الفاضل إنشاء من ١٨٩٧ سنة أغسطس ٢٣ يف الصادرة «املقطَّم» جريدة يف وجاء
الفصل: هذا يف الجاويش أفندي نجيب

الرشق يف القلم
«املقطم» أصحاب األفاضل حرضات

وأن التمدن، لوازم من والكتابة الِعلم أن رصيح عقل ذي كل عىل خاٍف غري
إىل ضمريه يف ما إعالم إىل محتاًجا وكان بالطبع مدنيَّا كان ملا اإلنسان نوع
انتحله وما املعارف ومبادئ العلوم مسائل إليصال شتى طرائق له اتَّخذ غريه،
البرشية. نفسه تكميل إىل وتلقينًا محاكاًة وتارة وتعليًما، علًما تارة املذاهب من
أدركناه الذي العهد لهذا نجد ولم األشياء. بحقائق بالعلم إال يتم ال والتكميل
الوقت من يمكن ما بأرسع الفنون وسائر العلوم كافة لنقل ذريعة أو واسطة
اإلنسانية الكماالت إىل النفوس وتشويق بها، األخالق وتهذيب عليها، لالطِّالع
واملحدثني األقدمني آثار إىل النَّظر بإمرار واالقتفاء االقتداء حسن إىل وتحريكها
هذا يف اإلفاضة أريُد أني يظنُّ عارٍض ألوَّل موضوعي يف والنَّاظر الجرائد. إال
والتحقيق املعارف أمر يف البحث املقال هذا من املقصود ي همِّ وإنما املجال؛
معارش نحن — ظهرانَينا بني القلم إليه آل وما والتصنيف، الكتابة شأن يف
وتقاعدهم املورسين وتقتري األغنياء بخل عليه ساعف الذي األمر الرشقيني—
خملوا قد الذين أولئك تنشيط عن وتراجعهم واملؤلفني العلم حملة أزر شد عن

األموال. وحشد الدنيا جمع يف الكرام هؤالء تعب حيث من واسرتاحوا
مع قلُت أولئك، عىل نابًضا والحرص البخل من العرق هذا رأيت وملا
قليًال، نفًرا يتعدَّى ال والعلم ميِّتًا، الرشق يف يزال ال القلم إن اليوم القائلني
واجتهاًدا، ا كدٍّ ذووه اه تلقَّ محيل رسٌم أو ضئيٌل، أثٌر إال له يُدَرُك يكاد وال
الرشق يف األقالم وَحَمَلة العلم لرجال يِحقُّ وعليه بًا. تكسُّ ال بًا تأدُّ وتعلَّموه
النهر وراء ما علماء فعل كما الفضل مناحة ويعقدوا العلم، مأتم يُقيموا أن
وقالوا: الكسل، وأرباب اء األِخسَّ إليهما تواىف قد والحكمة العلم أن بلغهم ملَّا
العلم يقصدون الذين الزكيَّة، واألنفس العليَّة الهمم أرباب بهما يشتغل كان
ُهجرت هنا ها ومن وبعلمهم، بهم ويُنتفع علماء فيأتون به، والكمال لرشفه
نندب َغَدْونَا قد اليوم ونحن لذاتها. رشيفة كانت وإن الحكمة وعلوم الفنون
القائمني اعتناء لقلة الرُّتبة ُمنحط املنزلة ساقط العلم فيها أمىس التي الحالة
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وموت سوقه ولكساد ناقله، عىل وِعبئًا صاحبه، عىل حمًال القلم وأصبح بأمره،
هذا لبهارج وتََفرُّغهم الدينار، وكسب الحطام جمع عىل وإقبالهم الطامعني
ولهذا الغرباء؛ بلغات البالد أهل من الكبري السواد واشتغال الجديد، التمدُّن
القلم، وتَُعساء الشعب فقراء عىل مالهم بفضالت األغنياء ضنَّ الظاهر السبب

املعرِّي: قول تحت هؤالء دخل وقد

ال��ُق��َرب��اءُ ع��ن��ه��م وت��ن��أى ت��ش��ذُّ ُغ��رب��اءُ أوط��ان��ه��م ف��ي ال��ف��ض��ل أول��و
س��ب��اء ل��ل��خ��راد م��ن��ه��م ك��ان وال ل��ل��ذٍة ال��ك��م��ي��ت ال��راح س��ب��ئ��وا ف��م��ا

فقد غاية، إىل تنتهي ال النفوس ومطامع حد، عند تقف ال األنظار أن غري
محاسنه فابتذلوا املقرصين، من قوم به واتَّجر املقلدين، من رهط اليوم به تزيَّا
القائلني املحصلني وفحولة الُكتَّاب أكابر من جملة عرفت وقد زهرته، وصوَّحوا
بمسوح ُ ونتسرتَّ الخمول زوايا يف نقبع أن فيه لنا يحقُّ الذي اليوم جاء قد
أِعنَّتَها واستلم إليها تطاول قد ألنه واألقالم؛ املحابر ونهجر واالنقباض األىس
يف يميش الذي القلم هللا فقاتل التعليم! إىل املكاتب صبيان من أحوج هم قوم

األغرار! الضعفة تحت يميش أنه يعلم وال األغمار، ال الُجهَّ أيدي
بجواد أشبه تكون النور إىل الظلمة من الخارجة ة األمَّ أنَّ منكر وغري
برصه، عشا بغتة بالنور وواجهته لجامه حللت إذا داٍج، مكان يف مرتبط
تأخر يف نحن ملاذا ُسئلنا وإذا العقال. من رضبًا جريه وأصبح عينه، وانبهرت
يزالون ال الرشقيني أن العارفني مع أجبنا بنا؟ يشء أشبه وبالدنا وانحطاط؟
والتعلم التدرُّب لهم يقتيض ًعا ُرضَّ أطفاًال والقبائل األمم من غريهم إىل بالنسبة
الشغف عىل ويشبُّوا ليدرجوا الخالص، والتهذيب الصحيحة بالرتبية املقرون
والعمارية. باإلصالح األمة عىل تعود التي والفنون بالصنائع والَكَلف بالعلوم،
قل شئت إذا أو بالربسام، يشء أشبه عقام داء املشارقة عىل سطا وقد
بالًغا أخاه رأى إذا املرء فإنَّ وامُلباغضة، امُلحاسدة داء به ونعني الرسسام،
والخرسان. الويل أرشاك يف ليوقعه الليل وسهر الفكر أعمل عنه هو َقَرصَ ا حدٍّ
الناس ألنَّ والسخرية؛ للتهكُّم موضوًعا لقلمه الِعنان أطلق إذا الكاتب وصار
طريقة هجروا قد والخطباء العلماء ترى ولهذا ساسة؛ كلهم اليوم أصبحوا
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يصبحوا لئال أقالمهم ونفثات بأفكارهم وضنوا والتعليم، الكتابة يف الفرنجة
القائل: قول من وخرجوا املدعني، شفاه بني وملاظة املتشدقني، أفواه يف ُمضغة

وي��ن��ك��ُر ع��ل��ي��ه ي��زري أح��ًدا ل��ه ي��رى ال ي��وم ال��ف��ت��ى أي��ام وأس��وأ

عن التمييز أنفسهم يف يعتقدون الذين أولئك من طائفة رأيت وقد
نظٍر غري من يكتبون رشُعوا قد والذكاء، الفطنة من بمزيد والنظر األتراب
صوب عن الصارفة التشبُّه بأذيال التعثُّر عن صادٍر بتقليٍد بل وتحصيل،
حبُّ االغرتار هذا مصدر وكل كالرساب. املتأللئة املزخرفة واالنخداعات الصواب
والزخارف التقطوها، التي القشور ببعض والرتَدِّي التحذلق بمظهر الظهور
مجهر تحت ُوضعت إذا حتى ُمزجاة، ببضاعٍة التكايس ليظهروا لبسوها، التي
يف االنصباب عىل حملني وما قلت: ُمزجاة. مغشوشة ُوِجَدت والفحص، النظر
سيارة جريدة يف وخصوًصا الخشن؟ املركب هذا مثل وركوب املضمار هذا
عن القناع كاشًفا الصبابة، بهذه أعنيها عصابة عن الذود هوى إالَّ «املقطم» ک
يُصاحبها ال غربة دار يف كأنها الرشق يف اليوم أصبحت التي الحقيقة وجه
إلنشاء الكافة وانرباء األشكال، وتَبدُّل األحوال، الختالط إالَّ ذلك وما أهلها، إال
األوطان منار رفع إىل اآليلة والفنون العلوم مبادئ ونبذهم السياسة، صحف

حدب. كل من والطارئني اإلفرنج مخالب تحت الواقعة
املتسرتون، بزيِّهم وتسرتَّ أحوالهم، واختلفت املتشبِّهون كثر لقد نعم،
املفضول. من الفاضل يُعرف يعد ولم حال، كل سوق وكسدت األعمال، وفسدت
عن خلوِّه عىل لُه ِعيًا مدَّ الفن، هذا يف طامًعا إال أرى ال أني األشياء أعجب ومن
السقيم. سقم إليه ينتهي ال داءٌ الجهل إنَّ قيل وقد وأسبابه، آالته تحصيل

دقيقة، وأنظار جوهريَّة، مواد الجليل املوضوع هذا مطاوي يف يندرج وقد
جدواها، بقلَّة «املقطم» ُقرَّاء عند املعروفة الجرائد هذه مثل ذيوع أسباب منها
عىل والطعن املَعد وحشو الكسب لغرض إال تُنرش لم ألنها أهلها؛ بضاعة ة وخفَّ
أصحابها أدمغة يف ليس جرائد من يُرجى ماذا وباهلل الفضل. وأرباب العلماء
طائل ال سفاسف يف زمانه يستهلك من كل عىل أسفي والعلم؟ النور من شعاعة
الصحيحة املعارف يف أهلها قدم يثبت لم التي البالد شأن يكون هكذا تحتها!
لتهذيب املقصودة الرشيفة الصناعات من مَراء وال الجرائد ألن ة؛ الحقَّ واملبادئ
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القديم املبدأ هذا عىل هي والتي الخاصة، املنفعة قبل األخالق وتدريب األفكار
صار حتى اليوم رذلت قد الرشيفة العناية هذه إنَّ ا، حقٍّ تُعرف. أن من أشهر

أكاذيبهم. بها يَُروِّجون ُجَهالء يتعاطونها الذين أكثر
من الصحيح املبدأ ُفقدان الرشق: أهل ر تأخُّ أُسُّ هو الذي الثاني والسبب
مبدئهم ألجل الحياة وا ضحُّ الذين أما املغرب. يف النجاح دعامة وهو الصدور،
أصاب مما لك َع تََوجَّ إال يوًما أحًدا منهم تلَق ولم هم، ما فقليٌل الرشقيني من
بالدفاع للقيام الرجال من الكايف العدد وجود لعدم َغار والصَّ الذُّل من األوطان
من الليوث وتهبُّ إال الحني من َرَدح يميض ال أنه ويقيني وآله. الرشق عن
إال ألمٍة حياة وال القلم، أهل إىل حاجة يف أسلفنا كما الرشق ألن غاباتها؛

العرفان. وأقمار العلم مصابيح فهم وُهداتها، بأعالمها
هذه إليه آلت وما أوربا، تمدُّن من املرشق أصاب ا عمَّ كثريٌ كالٌم وعندي
والصنائع، الفنون ودرس العلمية املجامع إقامة ووجوب الفكرية، الحركة
عىل والحض ومصريه، التأليف وحالة البعيدة، البالد من طلبها يف والرحلة
منهم مأثرة ال هؤالء ألن الرشق؛ بالد يف واليسار الِغنَى أهل عىل االعتماد عدم

يُرجى: خري وال تُؤمل

ل��ه��اه��ا وم��ن دف��ر أم م��ن ك��ن��وز ع��ن��دُه وظ��ال��م
اش��ت��ه��اه��ا ق��د ع��ل��ي��ٍل ع��ل��ى ب��ع��س��ٍر ح��اج��ة وع��ذَّرت

رهطي وتشجيع قومي بني لتنشيط أخرى فرصة يف ذلك بسطت وربما
وتجديد املايض، رونقه وإعادة القلم مجد إحياء سبيل يف واالندفاع اإلقدام عىل
القلم ومات الرشقيني عند دثرت قد العلوم إن يوًما يُقال ال حتى السلف ذكر

فَعمل. َعِلَم عبدا هللا ورِحَم والسيايس، األدبي بموتهم

يصف للهجرة، ١٣١٧ سنة األوىل جمادى ٢٨ يف الصادرة «املؤيد» جريدة يف وجاء
نصه: ما ماطرة، ليلة

الجاِرف السيل
عصف من ضواحيها عن نَُحدِّثهم ما ببعض اليوم صباح القاهرة أهايل ثنا حدَّ

جاِرًفا. سيًال إال نعدها ال التي األمطار وانهمال الرعود وقصف الرياح
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أجود هو فيما األطباء إلشارة تبًعا الزَّيتون، عزبة أيام بضعة منذ قطنَّا
أديم اختفى حتى مساءً تحني العارشة الساعة تكد فلم الهواء، من لألطفال
تُك فلم بالهجوم، ورعوده بالرعود، بروقه وأنذََرت األفق، وجه واسودَّ السماء،
رآه كاذب لرساب ال فوق، من سقائه يف ما السحاب هراق حتى هنيهة إال
كل الشديد بتيَّاره جارًفا الجبال أعايل من قليل بعد سيأتي السيل ألن ولكن

أمامه. يجده ما
من شاهدنا ما قصة يف ولكن الرشح، القارئ عىل نُطيل ألن حاجة وال

الكبري. الحادث يرشح صغري مثال النازلة شدائد من كابدنا وما املزعجات
أفدنة، ثالثة مساحتها كبريٍة، حديقٍة زاوية يف صغريًا بيتًا القارئ فليمثل
تلك يف نقطنه ُكنَّا الذي املنزل هو ذلك بإحكام، جوانبها جميع من رة ُمَسوَّ
بمثلها. مثله اعتناءَ العاصمة ذوات من صاحبها بها اعتنى قد الرحبة، الحديقة
القاصف، الرعد دوي عىل استيقظنا الغزير بوابلها السحب جادت ا فلمَّ
الزمان، من ساعة نحو السقف عىل ينزل املاء وخرير الخاطف، الربق وبريق
األطفال. عىل وخصوًصا قلًقا، زادتنا قطرات منه ونزلت السقف تأثَّر حتى

هذا من أشدَّ كابدنا نحن العاصمة: ُقرَّاء لقال الحد هذا عىل اقترص ولو
يل السَّ أن هو ألوانًا املوت فأرانا ذلك بعد به فوجئنا الذي ولكن هوًال! العناء
هديره صدى وصار الكربى، الت الشالَّ أحد من يفيض النيل هو كأنما انقضَّ
يصعق يكاد آخر بعد واحًدا املنازل سقوط وَدِويُّ النذير، وراء النذير لنا يرسل
بسياٍج لنعتصم الحديقة إىل ونلجأ مأوانا نهجر أن من ا بُدٍّ نجد فلم القلوب، منَّا
الحديقة جنوب إىل وصل قد يل السَّ اندالق أن عندئٍذ قنا تحقَّ ثم أشجارها، من
مرت، مائة عن يقل ال وهو الغرب، إىل الرشق من واحدة دفعة السور فجرف
علوِّ يف الشمال إىل قطعها حتى كلها الحديقة عرض يف السيل تيار ق وتدفَّ
كل وأُتِْلَف ماءً امتأل حتى املنزل محيط من خروجنا استَتَمَّ فما ماء، مرت نحو
الجنوبي، سقوط مثال عىل الشمايل السور سقط أن يلبث لم ثم فيه. يشءٍ
نحن أما األربع، جدرانها تقوََّضت ثم ساعات ثالث نحو ذلك بعد الدار وبقيت
الحالة هذه يف كأنها كانت التي الحديقة يف ربوة تحمنا ولم شجر يعصمنا فلم
ألنه سطحها؛ فنعلو الساقية عجلة إىل نلجأ أن هللا ألهمنا ولكن سحيق، واٍد
جنباتها. بني أمواجها ترضب ة لُجَّ صارت التي الحديقة يف مكان كل آمن
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أشد صباًحا السابعة والساعة عرشة الحادية الساعة بني املسافة قضينا وهكذا
أيدينا بني وليس مدراًرا، خاللها يف علينا األمطار نزول ويُؤذينا يُؤملنا كان ما
ما هول من يُنِجنا لم ثمَّ املاء، من حظه أضعاف أخذ وقد إال وطاء وال غطاء
الكربة. هذه من إلنقاذنا باكًرا جاءتنا التي العربات إال عقباه وسوء فيه ُكنَّا
ناب مما أكثر الدهياء الليلة هذه هول من نابنا ما أنَّ أحسب كنت وقد
قد الزيتون عزبة من الشمالية الجهة ُسكَّان أكثر أن تحققُت ولكني سوانا،
من تمكََّن ساقية منهم واحد كل لدى ليس إذ وأمر؛ أدهى مصائبهم كانت
أن القاهرة ألهايل ينبغي النمط هذا وعىل ويالته. بعض فت فخفَّ إليها االلتجاء
الزيتون عزبة بني فيها بما السيل جرفها منزل ٣٠٠ نحو سكان لحالة يرثوا
هللا لطف شأن. الحادثة هذه يف القاهرة لحديث معه يبَق لم مما واملطريَّة
آمني! العام، هذا لبعضرشاقي ريٍّا الفجائي الحادث هذا ماء من وجعل بعباده

شيخ البكري توفيق السيد الفاضل إىل ناصف بك حفني الفاضل صديقنا وكتب
بحفاوته: يقم فلم بيته، يف احتفال يوم زاره قد وكان الطرق، مشايخ

منه، أنتظره ال ما فذلك عنه، الجواب أجشمه وال السند، السيد إىل كتابي
أن ذلك بعد الرأي وله مطالعته، إىل ويتنزَّل قراءته، إىل ينشط أن أسأله وإنما

لها. أو عليها ويحكم يَُزكِّيها أو نفسه يُحاسب
ن��ف��ع��ا ف��ال م��الًال ف��أم��ا َدالًال ه��ج��ره��م ك��ان إذا ال��ذك��رى ت��ن��ف��ع ف��ق��د

وكلفي بقائه، عىل كحريص لقائه، إىل شوقي أن هللا ويعلم السيد زرُت
الفراِق، أمد وطال التالِق، هذا عهد وهللا بَُعَد فقد بوجوده، كشغفي بشهوده
وهو زائر، لتشييع خرج إنه يل فقيل حرمان، يف رؤيته من وأنا الزمان، َم وترصَّ
اللحظات، أعدُّ أََزل ولم طلوعه، بت وترقَّ ُرجوعه، فانتظرت حارض، قليٍل ا عمَّ
االستبشار وظهر الدار، صحن وارتجَّ األنوار، بََزَغت حتى األوقات، وأستطيل
فقمنا ومنصبه، محتده وجاللة مركبه، يف السيد وجاء الزُّوَّار، وجوه عىل
عىل وكرب حازاني، حتى القوم وجوه يتعرَّف فمرَّ بكماله، وهينمنا الستقباله،
وجرَّ جاري، عىل السالم يف وأخذ يساري، عىل ومن فغادرني تراني، أن عينه
يف أني جاري، أوهم الحال هذه يف وأنا والقيام، القعود وتكرََّر الكالم، السالم

الكلفة. تسقط األُلفة، ة ِشدَّ أنَّ للناس وأُظهر داري،
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يستدرك لم أنه الغريب ومن مرات، ثالث أمامي من ذلك بعد السيد ومرَّ
إىل ودعاهم أربعة املجلس من لنفسه استخلص أنه منه وأغرب فات، ما

الكالم: عن واإلمساك القيام إال يبَق فلم معه، فدخلوا الحجرة
ح��رام إذْن ع��ل��يَّ ك��الم��ك��م��و ت��ع��وج��وا ول��م ال��دي��اَر ت��م��رُّون

فإذا يُخفر، ال لديه عهدي وأن تُنَكر، ال السيد عند مكانتي أن أظنُّ وكنُت
أو صاحب وذهاب كثري، السيد عند وغريي النفري، يف وال العري، يف لست أنا

يسري: عليه أكثر
ص��غ��ي��ُر ل��دي��ه إن��س��ان ف��أك��ب��ر ي��م��ي��ن��ه��ا إل��ي��ه ال��َع��ل��ي��ا م��دَّت وم��ن

يف أُدانيه أو َحَسِبه، علوِّ يف — هللا صانه — السيد أوازي أني ِعي أدَّ وال
وإنما وذهبه، ته فضَّ يف أُكاثره أو ورتبه، مناصبه يف أُقاربه أو وأدبه، علمه
وشهود واألذكار، األغاني لسماع يزوره من بني يميز أن للسيد ينبغي أقول:
اإلسالم، جامعة وتأييد للسالم، يزوره من وبني اإلفطار، مائدة عىل األواني
لدعوة إجابة يرتدد ومن للخالص، استخالًصا عليه يرتدد من بني يُفرِّق وأن
الشوارد وُقنَّاص العوائد، ب بُطالَّ الفوائد ب ُطالَّ عليه يشتبه ال وأن اإلخالص،

الحرف: بأرباب الطَُّرف وُروَّاد املوالد، بنَُقباء
ال��ع��رف��ا س��ائ��ل��ك ق��اب��ل��ت م��ن ك��ل وال ح��اج��ٍة ص��اح��ُب الق��ي��َت َم��ْن ك��لُّ ف��م��ا

يغيض أن يُحَسن فال األجناس، بعض عن يغيض أن السيد عند َحُسَن فإن
بصنوف ويحيِّيهم الضيوف، بعض عىل يطوف فلماذا وإال الناس، جميع عن
زعم فإن الصفوف، ألجله ويخرتق وف، لرصُّ الرقاب ويتَخطَّى املعروف، من
أنه رأى وإن اإلسالم، يف هجرة بأقدم فليس األقالم، بترصيف أعلم أنه السيد

أوليائه: من يتخذه أن بممكن فليس إطرائه، عىل مني أقدر
رام��ا إذا م��ن��ي ب��ه��ا أح��قُّ غ��ي��ري م��ن��زل��ًة ال��ل��ه ب��ح��م��د أروُم وال
س��ع��ة: ال��دن��ي��ا وف��ي ل��ل��ض��ي��ق أَُع��رِّض��ه��ا وال ��َع��ة وال��ضِّ ال��م��ه��ان��ة ع��ن ن��ف��س��ي أص��وُن وإن��م��ا
ب��ع��دي أح��د ع��ل��ى تُ��ك��رم ل��م وح��ق��ك أه��ن��ت��ه��ا إن إن��ن��ي ن��ف��س��ي وأك��رم
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يغض وال بُعده، من ألزمني بما رضيُت فقد ِه، خدِّ من السيد ر يَُصعِّ فال
إىل يكلمني وال بعيد، من صاحبًا وليتخذني وبينه، بيني فراُق فهذا عينه، من

الوعيد: يوم

ت��غ��ان��ي��ا أش��دُّ م��ت��ن��ا إذا ون��ح��ن ح��ي��اتَ��ُه أخ��ي��ه ع��ن غ��ن��يٌّ ك��الن��ا

عام وكل جديًدا، لبس إذا ومبارٌك الدوام، عىل السالم، السيد عىل ومني
غاب، إذا السالمة وشيعته أصاب إذا ومرحى عيًدا، استقبل إذا بخري وهو
أنجب، إذا املسعود وبالطالع أعرس، إذا والبنني وبالرفاء آب، إذا مبارًكا وقدوًما
وهنيئًا استيقظ، إذا نومه وصحَّ نعس، إذا العافية ونوم عطس، إذا هللا ورِحَمُه
وسعد الفجر، انفجر إذا صاحبه ونعم ركب، إذا كان هللا شاء وما رشب، إذا
وأفاد وأجاد شعر، إذا فوه ُفضَّ وال نثر، إذا بٍخ وبٍخ العرص، أذََّن إذا مساؤه
شيَّع وإذا مربوًرا، ا فحجٍّ البيت حج وإذا كتب، إذا وأغرب وأطرب خطب، إذا

مشكوًرا. فسعيًا جنازتي

اليازجي: إبراهيم الشيخ الفاضل وكتب

إىل تائقة والقريحة نفارها، يزيل ما إىل نازعة والنفس العزيز كتابك وافاني
عىل ردَّت قد النسائم، فائحة الكمائم، باسمة روضة فكان غرارها، يَشحذ ما
ويش بني ما منه فأنا نشاطها، فاستأنفت البادرة وأحيت انبساطها، النفس
رشاقة منه تناجيني السابرية، نرضة دونه وزخرف العبقرية، طراز يخجل
ورقة الجنان، َوْرد منها يغار أنفاس وغضاضة الحسان، قدود تفتضح ألفاظ
املاء من أعذب وعتب ويف، وكرم حفي، ولطٍف صفي، ُودٍّ عن يشف خطاب
تقصريي، إيلَّ حبََّب لقد حتى الصباح، يف الصبا نسمات من وأرق القراح،
يعرتيه ال الوالء من عندي ما أنَّ عىل معاذيري. قبول يف نفيس عند وشفَع
رصوف ولكن وطن، ترامي أو زمن، تمادي يخلقه وال َوَهن، — هللا معاذ —
أني يعلم وهللا القصد. عن العزيمة جواد ورصفت الجهد، قرصت قد األحداث
الصرب، ساقة من بقي بما طالئعها أدافع ولم الدهر، نوازل حكم عىل نزلت لو
ما العذر من وحسبي والرقاع. املحابر وهجر الرياع، كرس إال همتي يف كان ملا
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يبقيك أن أسأل وهللاَ املعروف، كرمك من أَِلْفتُه وما املألوف، ِحلمك من أعرفه
وكرِمه. بمنِِّه قريبًا بلقائك ويُمتعني نصيبًا، الدهر من يل

نجيب: بك مصطفى الفاضل وكتب

الفونوغراف
ويختِطف اقتطاًفا، األلفاظ يقتطف سابقة، إرادة غري من الناطقة، القوة مثال
إىل ناحية من الكالم ينقل الكلمات، ومرآة األصوات، مطبعة اختطاًفا. الصوت
يف الصدى من أشدُّ سارية. إىل — عنه هللا ريض — عمر كالم نقل ناحية،
يد عن والوتر الطابع، يد عن الحرف كأنه أصله، عىل الصوت إعادة يف فعله،
استعدته ومتى يبيده، وال الكالم يحفظ القاصب. فم عن والقصب الضارب،
كأنَّما أمره، من شيئًا يكتم أو صدره، يف لفًظا يبقي أن غري من يعيده، منه
احتجنا ملا الزمن مرتبة يف الوجود له تقدم فلو طبيعة، نفسه يف الوديعة، ِحفظ
السيد كالم يُسمعنا كان بل بيِّنة، إىل الدعاوى يف وال عنعنة، إىل األخبار يف
حكمتهم، الفالسفة استَْوَدَعتُْه وكانت اللحد، من عازر وصوت املهد، يف املسيح
سمعنا وربما الرومان، وبدائع اليونان غرائب به فرأينا كلمتهم، وأنشدوه
اإلنسان، وجود وأصبح اللسان، بذلك ان، حسَّ سيدنا وشعر سحبان، خطب

األزمان. من بزمٍن محدوٍد غري
ُمعيًدا لحظة، يف ويستخلصه املعلم، عند ما يستوعب تلميٍذ من َدرُّه هلل

ولفظه! صوته ناقًال لقوله

ف��ق��ل ق��ائ��ًال ل��س��انً��ا وج��دت ف��إن س��ع��ة ذا ال��ق��ول م��ك��ان وج��دت ل��ق��د

تسكته تقصري، إليه يُنسب ال وسمري النديم، هفوة فيه ليس نديم
األحوال، هذه كل يف وهو وتستزيده، وتنقصه وتستجيده، ه وتذمُّ وتستعيده،
يَنُمُّ لك يَنُمُّ كما ام نمَّ حديث. من يملُّ وال تحديث، من يكلُّ ال يُقال، بما راٍض
لغة، بكل املتكلم ، فنٍّ لكل املصور فهو إليك، ينقل كما لغريك وينقل عليك،
ال العازف، املغني النَّاثر، اعر، الشَّ زمان، لكل املؤرِّخ إنسان، كل عن املتحدِّث
أصل، تباين وال شكل، اختالف يرضه وال األداء، يُجهده وال العبارة، تُعجزه
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إىل العجماوات، أصوات حفظ إىل اللغات، من البرشية حفظه ِشدَّة تعدَّت بل
الجمادات. اصطكاك حركة

صوتنا نقل وقد الفونوغراف أمن نَطرُب؟ وأليهما نعجُب؟ أيهما من هلل فيا
من فنرى ُخِلْقنَا؟ كما صورتنا ينقل إذ الفوتوغراف شقيقه من أم نطقنا؟ كما
حديثه ويسمعنا يتحول، لم مكانه عن وِكالنا ويرانا األرض أقطار أقىص يف

املسلسل. حديثنا ونسمعه املعنعن

عدم عىل المه وقد أصحابه، لبعض توفيق أفندي حسن الفاضل صديقنا وكتب
مكاتبته:

وأنا يل، أنت كما لك أكون أن لُت أمَّ حيث عذل، حنَي والت الصديق أيها عذلت
إرجاء أَغرََّك صدًقا. أحشاؤه وُحشيت شوًقا، جوانحه ُملئت الذي الخدن ذلك
فهي كون السُّ أصدأها إذا كالسبيكة والقلوب األقالم؟ صمت َغرََّك أم املكاتبة؟
لديك تََحكََّم بل الظاهر. مغربَّة وهي ج تتأجَّ الزند كجمرة أو الباطن، خالصة
عذلك، عىل ألشكرك فإني هذا ومع اليقني. بك عهدي وكان فحكمت، الشك
وما اء، أودَّ بني إال عتاب وال أصدقاء، بني إال لوم فال فضلك، عىل وأحمدك
رؤيتك صديٍق يف يقينًا َشكََّك أجعل أن بل عصاك، أقرع أن بهذا اختياري

والسالم. أمنياته، أعظم ولقاؤك آماله، أشهى

الدمياطي: أفندي مصطفى الفاضل وكتب

األناة
التي العجلة يف العجز وإنما الَفْوت، من أدنت ولو العجز مظنة األناة يف ليس

رويَّة! بال املرء انتهزها إذا الفرصة أضيع فما الندامة، تعقبها
جموح فرس الغاية ع؟ الترسُّ عن بعيًدا األناة، طويل اإلنسان يكون ال ولم
جواًدا امتطى كمن إال عجوًال اإلنسان مثل وما والتأنِّي، الحزم بغري تُراُض ال
إيقافه عن عاجًزا فرتاه ضبطه، عىل قادرة غري يده ألن رياضته؛ عىل يقوى ال
به تعدو فهي يرضها، لم برغبات مدفوًعا تراه ل امُلتََعجِّ كذلك الحاجة، عند
ل يتعجَّ فعالم منها. ينهض فلن فيها سقط إذا قرارها عمق هوة إىل ولكن

األمر؟ يف الرَِّويَّة يغفل ملاذا بل املريد؟
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ت��ل��وي��ح ذات ن��ار ول��ل��ب��دي��ه��ة م��ن��ض��ج��ة ِج��د ن��ار ال��رويَّ��ة ن��ار
ال��ري��ح م��ع ي��م��ض��ي ع��اج��ل ل��ك��ن��ه ل��ع��اج��ل��ه��ا ق��وم ��ل��ه��ا يُ��َف��ضِّ وق��د

من يأكل أن أو البذر؟ إبان يف يحصد أو سكِّني؟ وال يقطع أن أيريد
أن قبل الباب يكرس أو له؟ يُؤذن أن قبل الدار يدخل أو ة؟ ِفجَّ وهي الفواكه

الحكمة؟ بغري يعمل أن أو عليه؟ يُفتح

ط��رًق��ا ت��ط��الِب��ِه ف��ي ال��ح��زِم م��ن ف��اس��ل��ك ت��ح��اول��ه أم��ٍر ع��ل��ى ع��زم��ت إذا
س��ب��ق��ا أج��ه��دت��ه وإن ال��ل��ح��اق ع��ن ون��ى ون��ي��ت إن ل��ِط��رٌف األن��اة إن

يف املؤتمر»، إىل «السفر كتابه من الثالثة رسالته زكي بك أحمد الفاضل وكتب
فقال: املدائن، رومية وصف

بهذا ُمقامي كأنَّ أو العرب، بلغة الكتابة نسيت كأني للعجب! يا للعجب يا
حاولت كلما وأنا العمل؟! فكيف العمل فكيف الرََّشد، وأذهب اللُّب أضاع البلد،
وانهالت التفكري، جواد وَحَرَن القلم استعىص التحبري، يف أخذت أو التحرير
الختام؟ يكون ومتى االستهالل؟ يجب بَم أعرف يجعلني ال انهياًال املطالب عيلَّ
التي العديدة واملفكرات ة؟ الجمَّ املذكرات من يشء تلخيص إىل أتخلص وكيف
امُلَجلََّلة والجمال، البهاء ُحَلِل يف املختالة املدينة هذه عىل جمعتها أو اقتطفتها
الفاخرة العمائر ففيها الجالل، ومشاهد العظمة آثار من فيها أُودع بما
والبقايا املتنوعة، املتعددة واملزارات الشاهقة، الواسعة والقصور الفائقة،
واألرشاف واألُمراء، والقناصل واإلمرباطرة، القيارصة فيها خلََّفُه مما الكثرية
عاصمة زالت ما اآلن إىل نشأتها يوم من فإنها والباباوات، والسادات والُكَربَاء،
يتوىلَّ من وكل النرصانية، ثم الوثنية الديانة وكعبة والعْقد، والحل السياسة
زخرفتها، يف جهده وبذل نطاقها، لتوسيِع وسعه يف بما سعى فيها األمر
شوارعها ترى فلذلك األيام، ممر عىل ذكره ويستبقي الَفَخار، له يُوجب بما
وفيها منها، املاء يتدفق فسقيَّة ساحة كل ويف أنيقة، وميادينها فسيحة،
التي ت املسالَّ من كثريًا فيها نََصبُوا وقد مطِربَة، وأصوات ُمعجبة، بأشكال
بقي (والذي باملرة منها خلو القاهرة عاصمتنا أنَّ مع بالدنا، من استجلبوها
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ويتَحرسَّ حوله، كان الذي التمدُّن ينُدُب موضعه يف زال ما ت املسالَّ من عندنا
منظٌر رومية يف وللمباني وأمريكا). أوروبا يف أمثاله مثل به العناية عدم عىل
وأبوابها جدرانها جميع وعىل النُّظَّار، تعجب برَّاقة زاهيٍة بألواٍن بهيج رائٌق
البارزة، النقوش من التماثيل ترى وأفاريزها َفاتها وُرشُ تها ومطالَّ ونوافذها
أن أراد أهاليها من واحد كل كأنَّ املتعددة، والرسوم املختلفة، والتصاوير
بهم قام غرام هذا بل والجائني. والرائحني والجائلني السائحني يستوقف
حانوته ق يزوِّ الجزَّار حتى ترى ألنك عنه؛ لهم مندوحة فال الزمهم وشغف
أعالها ا ُملتفٍّ ِقَطًعا، ُمَقطًَّعا األنظار عىل اللحم ويعرض األشجار، بأغصان
من زهرة فتجمعها بعضها إىل ثنياته تنضم األبيض، الورق من بقراطيس
العرض، وجمال الرتتيب حسن يف الُخَرض بائع ومثله األلوان. املختلف الزهر
عليه. باإلقبال الخالئق يُلزم فيما يتفنَّن واحد فكل غريهما، عنهما ينقص وال
التي الكنائس من به ما لزيارة البلد بهذا مقامنا فرصة اغتنمنا وقد
تناهي والالَّ اإلبداع، يف والتناِهي واملتانة والفخامة الضخامة يف املثل بها يَُرضب
واملتعبدات، املتعبدين شك وال تُلهي التي والزخرفة الهائل والتشييد اإلغراب، يف
كيفية يف ليحار العقل وإن إليها. بالنظر َكات واملتنسِّ ِكني املتنسِّ وتشغل
أبرزها ثم القرطاس، عىل بالقلم َرها صوَّ الذي ذلك باقتدار ويُذعن تشييدها،
وإحكام التناسب، وتمام التناسق، كمال حاوية البسيطة، سطح عىل َمة ُمَجسَّ
عقودها إىل وسواريها وعمدانها جدرانها من نوع كل يف الوضع وإتقان الصنع،
الستعمال مجاًال يدع ولم لقائل، مقاًال يرتك لم إنه حتى قبابها، إىل سقوفها إىل
كل ففي قبلها؛ وال بعدها ال عناية بحفظها للقوم فإن ذلك وفوق وَلو. َليَْت
الكنائس كثرة ومع والتتميم، والتجبري والرتميم، للتعمري ساللم منها كنيسة
بتشييد مشتغلني القوم رأينا — األلف نصف تُناهز تكاد فإنها — بها والِبيَع
الدينية والسلطة البابوية بالحكومة الزمان هذا يف حاق ما تعلم وأنت غريها.
الخصوص. عىل وإيطاليا العموم عىل أوروبا بالد يف واالضمحالل الضعف من
يف والُفَسيِْفَساء الفصوص ومصنع والرسوم، الصور معرض زرنا وقد هذا
تفصيلها يقرصعن التي والغرائب العجائب من بهما ورأينا «الفاتيكان»، قرص
واملعارض واملتاحف القدماء آثار من باملدينة ما شاهدنا ثم اإلجمال. هذا
حيث الجبل، قلب يف املنقورة والرساديب القديمة واألطالل امللوكي والقرص
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باالختفاء ويتَُّقون االضطهاد، أيام إليها يلجئون أمرهم مبدأ يف النصارى كان
األوثان. ُعبَّاد رش فيها

األرجاء كافة ويف وبساتينها وميادينها وباحاتها ساحاتها كل يف رأينا وقد
الوطن، بخدمة قاموا الذين وعظمائهم كبارهم تماثيل وشوارعها، منازهها من
يمحوه أن يمكن ال ِذكرهم إنَّ بحيث األمة، مقام وتعزيز البالد شأن وترقية
األجر مقداَر وحقريهم كبريهم وجاهلهم عاِلُمهم األهلون عرف وبذلك الزمان،
كان. عمل وبأيِّ كان، وجه أيِّ من الوطن ينفع من يصيبه الذي العظيم
فائدة البالد منهم استفادت الذين أولئك تواريخ عىل عموًما السكان ووقف
الناشئني األبناء لتهذيب نموذًجا واتََّخذُوهم جليلة، أو قليلة معنويَّة أو حسيَّة
ينبغي وهنا األوطان. خدمة يف ومحاكاتهم جادتهم يف السري عىل وتربيتهم
الذي األمر هذا بالدنا أهل إهمال عىل ا ً ُمتََحرسِّ البال كاسف قليًال أقف أن يل
خدم إذا أنه يعلم الذي فإن الرحال؛ ألجله تَُشدُّ ما وأجلُّ األعمال، أفضل هو
تضمن التي واملباني اآلثار له وشادوا ذكره، وأجلُّوا قدره، قومه َعرف وطنه
ي يَُضحِّ أنه شكَّ ال جيل، كل إىل حياته وتستديم الفاني، العمر غري عمًرا له
بعده ليس الذي الرشف هذا لنيل والعمل السعي عىل ويُواظب والنفيس النفس
بمجرد ذكرهم انقرض قد وُفَضالئنا علمائنا من الكثري أنَّ ترى أال رشف.
وهم — مشهور ُمتداول كتاب لهم يكون أن إال اللهم رمسهم، يف دخولهم
تخليد يف السعي بأن الكرام وطني بني أَُعرِّف أن يل يصحُّ وهل األقلون؟
بالنفوس، ينهض باعث أكرب هو الوطن يخدمون الذين األماثل األماجد ذكر
األمة فتغتنم العظائم، عىل اإلقدام ويُوجب القرائح، ويُِحدُّ العزائم، ويَُحرِّك
أن غري من أبنائهما، وسعي أفرادهما باجتهاد ويربحان املغانم أجلَّ والوطن
نورهما، بمشكاة إال نسري ال والدخيل، األجنبي إىل حاجة يف الدوام عىل يكونا
الحقائق هذه إىل نفطن أن لنا آن أم وإرشادهما؟ بهدايتهما إال نهتدي وال
يف جميًعا ونسعى نفوسنا، من الحسد فنطرح املنافع، من وراءها ما وندرك
لنكون بعضنا د ونَُعضِّ عنده، ما بقدر ُكلٌّ العزيز الوطن لصالح واحدة وجهٍة
فيهم وتثور املرصية، األريحية تهزهم بالدنا أهل فلعلَّ املرصوص؟ كالبنيان
والنجاح! الفالح لنوال أوروبا بأمم فيتشبهون األهلية والحمية الوطنية النخوة
أن بد ال القرَّاء من الكثري بأن السطور هذه كتابة عند نفيس تحدثني أواه!
السمع ألقى أو قلب له كان أو حياة له من أنادي ولكني املقال، بهذا يستخف
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يشعر لو وددت قومية وإحساسات وطنية عواطف لعمرك فتلك شهيد، وهو
واقفني املدينة هذه يف والعامة الخاصة رأيت حينما تملََّكتِْني كما أهيل، بها
التماثيل لهم أُقيَمت الذين العظماء أولئك ماجريات جميع عىل الوقوف تمام
ذلك كان حتى الدواوين، وقاعات امللوك قصور بصوِرِهم وتزيَّنَْت واألنصاب،
وألفت الكبرية، املعامل فُفِتَحت العظيمة، األمم مباراة عىل الطليانية لألمة باعثًا
وروَّجت البالد، ثروة فحفظت األعمال مهام عىل وأقدمت الجليلة، الرشكات
الطليانية الدولة أنَّ ننكر ال نعم، اكتساب. أيَّما فاكتسبت الوطنية، الصنائع
واضح عذر لها ولكن الفقر، جمل فيها برك وقد مالية أزمة يف اآلن واقعة
كثريًا وأنجزت بحرية، حربية مواني أنشأت قصري وقت يف إنها حيث من
واألمم الكبرية الدول تُضاهي كي العمومية املنفعة ذات العظيمة األعمال من
بََدأَْت وقد والريع، الغلَّة ينتظر ثم عنده ما كل يُنفق كالزَّاِرع فكانت املثرية،
نحو عليها يميض ال أنه وأظنُّ عليها، يدرُّ الخري وأخذ َغَرَست ما ثمار تجني
من بها حاق مما وتفيق الفاَقة، غبار من عليها ما تنفض حتى مائة النصف

واإلعسار. االرتباك
ذلك بدل مني وتََود االستطراد، هذا من مللت قد القارئ أيها بك وكأنِّي
قد التي الثانوية، العرضية األمور من البالد هذه يف رأيته بما أُكاشفك أن
العربات مثل: بالدنا، يف إدخالها يمكن جزئية معجلة فائدة وراءها يكون
أشبه وما (البوليس)، والرشطة والبواخر والتلغراف والربيد الحديدية والسكة
من مربعة رقع عىل الشوارع أسماء يضعون أنهم من التنظيمات من ذلك
التي األخشاب يف عندنا حصل كما برسعة، البالء إليها يتطرق ال لكي الرخام؛
إن لك أقول ولكني باهظة. بمصاريف القاهرة يف األشغال نظارة وضعتها
لإلسكندرية مبارحتي عهد من منك أكثر منه أقايس وإني ا، جدٍّ شديد الحر
اآلن ذلك من فأعِفِني السودان، أو أسوان إىل ذهبت كأنِّي حتى اليوم، هذا إىل
عام، كل يف منه أشد بأوروبا العام هذا يف الحر أنَّ وأعتقد — هلل عافاك —
أوروبا أرض يف ذلك أستغرب كنت ولقد اآلن، قبل مثيًال له القوم يعهد لم بل
تلغراًفا أغسطس ٢٢ اإلثنني يوم يف الصادرة «الرتيبونا» جريدة يف قرأت حتى
وهم الجنود صحة أتلف قد العادة فوق الحر اشتداد بأنَّ يُنبئها باريس، من
وأنه فيها مستمر القيظ إن يقول ويانة من وآخر جهات، جملة يف يتمرَّنون
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سبعة وأن كثرية، َوَفيَات سبََّب الحر أن مدائن جملة من األخبار عليها وردت
وأن مرانتهم، يف كانوا بينما الحر، اشتداد من أرواحهم زهقت العساكر من
بليغة. أرضار أصابتها قد الفاكهة وأنَّ أعمالهم، لرتك اضطروا قد الفالحني
أتريَُّض األحد) (يوم باألمس أيًضا كنت وقد كله؟ ذلك مع عيلَّ تشفق ال فكيف
… اإلشارة هذه مني وحسبك رأيت، وما رأيت من مناِزِهَها يف ورأيُت رومة، يف

وقٌع له وكان الفرنسوية، املجالت إحدى نرشته حكميٍّا فصًال الفاضل هذا وعرَّب
وأخذًا أسلوبًا أصله املعرب فاق حتى عرب، ما إنشاء يف فأبدع ُقرَّائها، نفوس يف عظيٌم
ه بنصِّ الفصل هو وها معرباتهم! يف املنحى هذا ينحون املعربني ليت ويا بالقلوب.

الفائق:

املجانني بنَي
الجاه من ولها والثراء، بالنعمة مشهورة العد، يف كثرية املجد، يف أثيلة أرستي
الرشاقة من به امتازوا ملا واألغصان، البدور تحسدهم إخوة ويل علياء. مكانة
العقول، يسحرن األلباب، لذوي فتنًة هللا خلقُهنَّ فقد أخواتي وأما والجمال،
والبشاعة بالدمامة أفردتني ربي يا فلماذا ُجناح، وال … باألرواح ويفتكن
الزاهرة؟! الزاهية الباهرة، الباهية األرسة هذه أفراد بني والشناعة والسماجة
النفور أسباب مجمع أو األكوان، نظام يف واالعتالل االختالل عنوان كأنني

إنسان. جسد يف مة مجسَّ الرحمن لعنة بل واالشمئزاز،
فؤادي أنَّ هللا ويعلم آمايل. كعبة أجعلها واحدة وجهة أمامي أرى ال
فرًدا أجد ال ولكنني الصادق، والوالء الشديد، الحب عواطف عىل ينطوي
أفٍّ وأفٍّ والهيام! الحب َدرُّ أميايل. حوله تحوم بأن يرىض الوجود يف
إليه د التودُّ يف أسعى من كل والَفَزع! الَجَزع ينبوع فيه أنا الذي العالم لهذا
عواطفهم تدفعهم الذين إن بل مذعوًرا، مرعوبًا وجهي من يفرُّ منه والتقرُّب
أن يلبثون ال لحايل، والرثاء عيلَّ الشفقة إىل الرشيفة وإحساساتهم الكريمة

وَفرًقا! َهَلًعا ظهورهم، ويولوني عنِّي أبصارهم وا يغضُّ
بي املحيط الجو رأيت أقدامي، ساقتني وأينما وجهي، وليُت وحيثما
ونحس الَقَدر، معاندُة عيلَّ حكمت فقد والبغضاء، القَىل بجراثيم مشحونًا
أجد وال بهماء، بيداء يف وجهي، عىل وحدي، أهيم بأن الطلعة، وُقبح الطالع،
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الرغائب من ذلك وغري الشهرة وحب ات واملرسَّ فاألماني للنجاة. وسيلة فيها
ومناطق مسحورة، دوائر أمامي كلها هي عليها، الناس بقيَّة ُفِطَر التي
العذاب بأنواع عليها، امُلوكل الرَصد يقذفني حتى منها أقرتب أكاد ال ُمَطلَسَمة،

والنكال. والهوان …
دونها يقف بحيث متعددة، غزيرة ومعلوماتي متنوعة، واسعة معاريف
العزيمة قوة من عندي واالستفادة. الجهالة موقف املشهورين العلماء أكابر
كله فؤادي يُطاق. ال عذابًا نظري يف الرَّاحة يجعل ما النشاط، عىل والثبات
الحرشة عىل ألُشفُق إنني حتى اإلطالق، عىل املخلوقات كافة عىل وحنان، رأفة

منِّي. علٍم غري عىل بقدمي أطأهما أن الضئيلة والدودة الضعيفة،
أفضتَها التي املواهب بهذه أصنع ماذا الراحمني! أرحم أنت ربي، سبحانك
كي بالناس االختالط يل ينبغي أفال فضلك؟ ونفحات علمك، خزائن من عيلَّ
أشكال العذاب من يصيبني منهم اقرتبت متى فلماذا ومزاياها؟ آثارها تظهر
يف سببًا وكنت واالزدراء؟ والسخرية الهزء بي أحاط نزلت وأينما وألوان؟
خطواتي من خطوة وكل أصبحُت لقد العقول؟ واضطراب القلوب انخالع
غموم كلها وحياتي وم، زقُّ فعييش سحيقة، وَغيَابَة عميقة، هاوية إىل تقودني

وهموم.
األرض، عىل بعنٍف ألقتني القابلة، واستقبََلتِْني الوجود عالم إىل أتيُت ملَّا
الدار، خارج إىل وَهْرَوَلْت ارتََجَفْت املرضعة، رأتني وملَّا مذعورة! صارخة وفرَّت
ِبَدرِّها! تغذوني وال صدرها، عىل تحملني لن أنها األيمان، بأغلظ تُقسم وهي
مغًمى كرسيها عن ووقعت َغِشيََها، ما الهمِّ من فغشيها والدتي إيلَّ فنظَرْت
فرائصه، وارتعدت أسنانه اصطكَّت أبرصني، وإذ والدي؛ فأدركها عليها،
فتسامع يعيش!» أن يستحق وال دميم، مسٌخ إالَّ هذا إن بًرشا هذا «ما وصاح:
عىل وعنوانًا امُلُسوخ غرائب عىل غريبًا مثاًال نحفظه «بل وقالوا: األطبَّاء، بي

التشويه!» يف الطبيعة فلتات
بالئي من أُقاسيه ما أصل بل حياتي، سبب فهم األِطبَّاء، عىل هللا لعنة أال
الحنان فأخذها واألولياء، األهل عن منقطعة شمطاء، عجوز وجاءت وشقائي!
شغف فؤادي يف فإذا تَرْعَرعُت، حتى برتبيتي وقامت وآوتني، وأخذَتني، عيلَّ،
أرض من برصي، عليه وقع ما كل إىل بكليتي فملُت والوداد، باملحبة شديد
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تحت ترعى التي البهيمة من يشء بكل ولوًعا وِهْمُت الفالة، يف وحيوان وُعشب
يفزع أنه ولو امللكوت، بدائع يف ليتأمل هللا خلقه الذي اإلنسان حتى أقدامي،
إىل وأسماها أرشفها من الكائنات، بحب شغفُت أمامي. من ويفرُّ لرؤيتي،
املحبة، بعني ترمقني أن إليها عُت وترضَّ أمي، أمام ركعُت وأدناها. أحقرها
فنهرني أبي، إىل ذهبُت ُهداها! وضاع قواها وخارت شديد، رعب فنالها
بشكله ُمفتخًرا العبيد أحقر حتى عني نفر بل واشمئزاٍز. بنفوٍر وطردني
عالئم عليه بشخٍص عالقة أدنى له يكون أن ورفض اآلدمي، وظاهره اإلنيس
من اخرتته الذي الكلب … الكلب إنَّ بل الرباني. والسخط السماوي، الغضب
سيقانه وأطلق وجِهي، من خاف وأشنعها، وأشوهها وأبشعها، األنواع أقبح

منظري! من للهرب
الوحدة عىل رأيي أجمعُت ملعونًا، ممقوتًا مهجوًرا، طريًدا نفيس رأيت فلما
حقريًا، منفرًدا الجبال، نوايص وفوق الغابات بطون يف واملعيشة واالعتزال،
األفكار تزيدها اآلالم، أعاني ُعزلتي، يف وبقيُت األصم. الَحَجِر يف كالدودة
ال الذي العالم هذا من النفي بسبب واألحزان، الهموم وأُقايس واألشجان،

والوداد. الحب من نصيب فيه يل يكون أن ينبغي
عجائب يف للنظر غ أتفرَّ أن رأيُت الناس، معارشة من مطروًدا أصبحُت وملا
ي التلقِّ سهري يف وَسَمِري يومي، طول ي همِّ وصار الطبيعة، وجمال الكون
أتعابهم، وثمرة أفكارهم، زبدة لنا تركوا الذين األموات مشاهري عن والتحصيل
كتب وسلَّمتني وعجائبها، كنوزها إىل األرض وأرَشَدتِْني أعمالهم، وخالصة
انكَشَفت حتى وفكَّرت، ونظرت، فقرأت، ومعارفهم. علومهم مفاتيح الحكماء
بطابعها صدري عىل وانطبعت املكتوم، ها ورسِّ املكنون، خدرها من الحقائق يلَ
أرسار أمامي وانكشفت الظهور، أتمِّ يف املايض خفايا يل وظهرت الربَّاني،
املراقبة، بطول لُت توصَّ بل الوسيم، ُمَحيَّاها يحُجُب قناع ما غري من الوجود،
والشئون، األمور من املستقبل معرفة إىل االختبار، وكثرة الرياضة، ودوام
وا لكن وأفكاري، آرائي خالصة ضمنتها والدراري، الدرر القريض من ونََظْمُت
آالمي ازدادت قريحتي، وَصَفْت فكري نطاق واتََّسَع عقيل ارتقى كلما أسفاه!
— والهناء والحب السعادة عالم — العالم هذا يف أراني حينما ة، وِحدَّ ِشدَّة
أكون ال وأن وشقاء، وكراهة نكد يف أعيش بأن سواي دون عيلَّ محكوًما

هللا. شاء ما إىل اإلطالق، عىل محبوبًا
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هذه من األخرى األجزاء بعض يف أجد لعيلِّ السياحة، عىل عزمت لذلك
يف جعلت التي الربَّانية، الصورة هذه غري عىل مخلوقني أُناًسا امللعونة املسكونة
حرستى! فوا قومي! (قلت: والكربياء األنفة حدود فاق بأنفسهم إعجابًا قومي

إليهم؟!) يُنتسُب قوم له أمثيل
تسياري أثناء أجد ال فلماذا الحرص، تفوق أنواع عىل البرشية الخالئق إن
أيًضا أنا يصيبني ال وملاذا ويُحبونني؟ يشبهونني أُناًسا املعمور أطراف يف
ُعِنَي الذي الوحيد الشخص ذلك هللا فاستودعت والهناء؟ السعادة من نصيبي
فلم بلهاء، عمياء أصبحت قد وكانت الشمطاء، العجوز تلك به وأعني بي،
يل ودعت ودَّعتني ثم الدميم، املشوَّه رأيس عىل املرتعشة يدها وضع من تشمئز
تخرج لم بُنَي يا «ليتك الكلمات: بهذه دعائها اختتام من تتمالك لم ولكنها …
وهرولت تهكٌُّم، يصحبه ٌم، تبسُّ عني رغًما فمي، من فأفَلَت العدم!» حيِّز من

… دارها خارج إىل ُمِرسًعا
إذا حتى وترحال، حلٍّ يف كله النهار أمضيُت أنني األيام بعض يف يل اتََّفَق
منها بالقرب وأبرصُت الغابات، إحدى ُمنتهى يف نفيس وجدُت األصيل، حان
وتتناغى األزهار، أعطار منها تفوُح األشجار، حولها ت التفَّ جميلة خالويَّة داًرا
وتشابََكت أسوارها، عىل والياسمني الورد أغصان تسلََّقْت وقد األطيار، فوقها
شذاها، فضاع املساء، ندى األزهار عىل ونزل واللبالب، الدوايل فروع فوقها
بَشَغٍف األعطار وهذه النسيم هذا أستنشق فأخذُت األرجاء. سائر به وتأرََّجْت
عيلَّ، محظوًرا يكن لم األقل عىل النعيم هذا ألنَّ وهيام؛ بشغف نعم، وهيام.
إذا البهيج، باملنظر وعيني األريج، بشميم أنِفي أُمتُِّع أنا وبينما … عنِّي ممنوًعا
البستان، يف رخيم صوت اسرتعاه فقد النعيم، هذا يف أيًضا اشرتك قد بسمعي
وأصغيُت، نََفِيس، فكتمُت نساء، رسب من صادٌر أنه إىل النغمة ة رقَّ وأرَشَدتِْني
الحبِّ عن الكالم، أطراف يتجاذبن بهنَّ وإذا حوايس، بكل بل وحدها، بأذني ال

الفؤاد. يف تولِّدُه التي والخواص الصفات وعن والغرام،
عجيب، سحٌر الكليم، فؤادي يف لها كان كلمات، تقول إحداهنَّ وسمعُت
قيادي؛ ويمتلك فؤادي، يجذب الذي هو الرجال، يف الجمال ليس ، «كالَّ قالت:
بسُموِّ يمتاز الذي هو عواطفي، إليه وتميل روحي، إليه تتوق الذي الرجل بل
وهيام، شغف كله فؤاد له ويكون اآلخرين، عقول عىل يتسلَّط حتى املداِرك،
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وُخالصة ُمشتََهيَاِتي. وأدنى أغرايض، أقل خدمة يف قريحته يستخدم يجعله
وجٌد كله يكون بحيث عرصه، يف الرجال نابغة هو أتطلبه الذي أن القول
ُصَويحباتها: إحدى فسأَلتَْها سيَّان.» والعدم عندي فهو ذلك عدا وما وغرام؛
العواطف يف اآليات آية كان ولو ممسوًخا ُمَشوًَّها رجًال تُِحبِّي أن «أتقدرين
بصوتها األوىل فأجابتها والفضل؟» الذكاء يف العرص أعجوبة أو واإلحساسات؟
فؤادي كان وإذا القدرة، بهذه نفيس من أشعر «نعم، ِهي: الشَّ ولفظها ِجي، الشَّ
بنبيل املمتاز بالرجل وجًدا أهيُم أني إيلَّ يَُخيَُّل فإنه ظنِّي، يَُخيُِّب ال أعهده كما

دميمة.» ُمَشوََّهة خلقته كانت مهما الصفات، وجليل الِخصال،
خاللها من النظر فاْسَرتَْقُت األغصان، بني ثغرة البستان سياج يف وكان
بمقالها نفثت التي تلك إىل بنظرة أحظى لعيلِّ ورائها، من السمع اسرتقُت كما
شدَّة عىل يدلُّ ما مالمحها يف فرأيُت الحريان، اليَئِس فؤادي يف الرجاء روح
ولها اح، الوضَّ جبينها عىل ُمرسلة الذهبية ذوائبها وكانت واالستغراق؛ التفكري
دليل حركاتها من حركة كل ويف الساحرة، الساجية لواحظها عىل ممدود ظٌل
صفاء عن يشفُّ كان الصايف لونها إن بل العواطف. ة ورقَّ النفس علوِّ عىل
ربَّات بني تَُعدُّ ال غريي نظر يف صاحبتي كانت وربما روحها. وارتياح ضمريها،
يل قل إنسان. صورة يف َمَلًكا أمامي روها صوَّ وفؤادي عيوني ولكن الجمال،
أرسلت التي تلك مثل ولذائذ محاسن يهديك اللطيف الطيف هو أين بعيشك،

والقنوط؟ اليأس ُه توالَّ أن بعد الربَّاني، األمل من ُشعاًعا الكئيب قلبي إىل
إىل بالعودة أرسعُت فإنني حياتي؛ يف سببًا اللحظة هذه كانت لعمري!
وهنالك كهوفها، يف الوحوش وقاسمُت الغادة، تلك بمنزل املحدقة الغابة،
سدوله الظالم أرخى متى وكنُت والهيام، الغرام يف أحالم وكلها األيام، رصفت
كل عىل حاِرًسا فؤادي وأقمُت دارها، إىل سعيُت الرَُّقبَاء، أعني عن ذاتي وسرت
إلمتاع األغصان، بني أتسلَّل وكنُت ورواحها. ُغُدوِّها يف خطواتها من خطوٍة
نوافذ تحت كلها أقضيها فكنُت الليايل ا أمَّ الرنَّان، صوتها بنغمات األسماع
من الشكوى وكثرة التغريد، ترديد سوى همٍّ من حينئٍذ يل يكن ولم غرفتها،
وكانت األوقات، أغلب يف نومها من يُوقظها الشجيُّ صوتي فكان الجوى؛ لوعة
شكوى إليها تبثُّ الَغَزلِيَّة قصائدي ترى تنزهها، أثناء أقدامها وضعت أينما

بُحبها. والتشبيب بها اإلعجاب ودوام الهوى، وقسوة الضنى،
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االستطالع حب دواعي نفسها يف تحرَّكت أن الحال بها انتهت لقد حتى
يف البكر، خيالها فوقع الرس، هذا غوامض وكشف األمر، حقيقة عىل للوقوف
وملاذا ساعدي؟ يَُشلُّ ولم يدي؟ تَيْبَْس لم ملاذا آه! فخر. وال … العشق أُحبولة
هذه تُشاطرني َجْعِلها من تمكَّنُت أن قبل صدري؟ يف صوتي ينقبُض لم

امللعونة؟ الغراميَّة العواطف
سمعُت إنني لها وقلُت وحزني، وجدي َّانها يبُث ونثري، نَْظِمي لها أرسلُت
األبالسة من حتى تشويًها وأشد دمامة أكثر ولكنني أترابها، مع تََحاُوَرها
أو َرُه صوَّ ما كل من املرَّات من بآالف أقبُح وإنني والشياطني، والعفاريت
من تقُرب درجة إىل ُقَها أَتََعشَّ بأنني أخربتها وإنَّما والخيال، الوهم ُرُه يَُصوِّ

العدم. فهو عداها وما أمامي، الوجود هي وأنها العبادة،
معها يَُصدَّق يكاد ال بحيث َشِجيَّة ونغماتي مطِربَة، كانت ألحاني أن غري
عامًلا حوِيل، من جديًدا عامًلا جوابها وأوجَد فأجابتني، خلقتي، بتشويه اعرتايف
ولكن اإلطالق، عىل الجمال إىل تنظر ال أنها يل وأكدت ات، ومرسَّ لذَّات كله
ولطف التعبري ة رقَّ يف مثيل كان من وأن بُحبِّها؛ الجديرة هي وحدها الروح
ولو تُحبُّني بأنها وعَدتِْني بل والنفور، املقت بعني تراُه أن يمكن ال الشعور،

نفيس. لها وصفُت مما أكثر والبشاعة الدمامة يف كنت
قولها، ْقُت صدَّ فإنني الغرور! ويسوق الحماقة تنتهي أين فانظروا، تعالوا
بأنها يل َحَلَفتَْها التي األيَْمان عىل واعتمدت ُكلَّه، جسمي سرت برداءٍ وتدثَّرُت
امُلباغتة، لهذه بل امُلكاشفة، لهذه أَُعيِّنُُه الذي اليوم قبل رؤيتي يف تسعى ال
كثيفة أيكٍة يف بجانبها، والجلوس منها، التقرُّب عىل ليلة كل يف أتجرَّأ فكنُت
بعض إال إلينا، الوصول إىل أحد يتوصل ال بحيُث األغصان، ة ُملتَفَّ األشجار،

القمر. ضياء من األشعة
خزائن وأفتُح الطبيعة، أرسار لها فأرشُح معها، َمَر السَّ أطيل وكنُت
والغرام، الوجد وصف ألُهِمل كنُت ما ولكنني املعارف، كنوز وأكشف العلوم،
الحكيم مظهِر يف أمامها أتجىلَّ تارة كنت بحيُث والهيام، الهوى وشكوى
والعاشق امُلتَيَّم، امُلغرم ثياب ألبس أن ألبث ال ثم الفاضل؛ والفيلسوف العاقل،

… الولهان
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انقضاء ورسعة الوصال، هذا بانرصام ربي يا قضيت ملاذا حرستاه! وا
صاحبتي يل قالت حتى الحياة بَلذَّة أتََمتَُّع كدُت ما فإنني السعيد؟ الزمن هذا
بك اإلعجاب يف مثيل الناس تجعل حيُث إىل اذهب عني، بعيًدا «سافر ليلة: ذات
انتقائي، وتؤيِّد اختياري، تَُزكِّي فائقة شهرة لنفسك واجعل إليك، واالشتياق
مسئوًال.» كان العهد إنَّ بالعهد؛ والوفاء الوعد، بإنجاز وطالبني إيلَّ ارجع ثم
املقال، وتوكيد امليعاد ُعَرى توثيق منها وطلبُت الفراق، من َفَرًقا فُت فتلهَّ
ويُداعب األوراق، يُالعب الهواء كان الدقيقة تلك ويف واألقسام. األيمان فأغَلَظِت
ضياءٍ ُشعاع وأرسَل علينا، منها القمر أطلَّ نافذة بينهما فيما ففتح األغصان،
لم أنها عىل يدلُّ بريًقا والهيام، الوجد ة شدَّ من بريًقا عينيها يف مُت فتوسَّ إلينا،
مالمحها عىل ويلوح ومستقرٍّا، هادئًا نظرها كان فقد والخداع، املكيدة تُحاول
وانحبََس َطَربًا، فؤادي فَخَفَق نفسها؛ عىل به قضت عظيم، ألمٍر استسَلَمت أنها
ساكت وأنا … ُهنَيَْهة قلبي عىل فوضعتها يدها وأخذُت اضطرابًا، لساني
بي تسمُع تُعد فلم حرضتها، من وانرصفُت وثُالث، مثنى قبَّْلتُها ثم ساكن،

… ِطوال أياٍم ة ُمدَّ
منها باملنطوق وبَُرصُت العلوم، َغْور فيها سربُت ُخلوًة لنفيس اخرتُت
أفكاري بأبكار الطروس يُحيلِّ الرياَع وأرسلُت الشعر، أودية يف وِهْمُت واملفهوم،
صدري، ِخزانة يف عة متجمِّ كلها كانت وقد السامية، تصوراتي وبدائع العالية،
الفالسفة حنى إعجاب، أيَّما بإعجاٍب فقابلوها الناس، من املأل عىل نرشتُها ثم
العلماء وأما ُمجاَراتي، عن بالعجز وأقرُّوا ونظريَّاتي، فرويض أمام رءوسهم
هديتهم التي الجديدة الطرق يف الزمان، من هللا شاء ما إىل أثري فسيقتفون
العلوم يف بالبحث أقنع ولم إيَّاها. أهديتهم التي املبتكرة والطرائق إليها،
ونََظْمُت الشعر، هلهلُت بل العويصة، واملسائل الغامضة، واملطالب العالية،
لها، وترتنَّح بها ترتَنَّم العذراء فكانت والتشبيب، النسيب يف القصائد قالئد
عىل يتألأل نديٌّ بخاٌر الفؤاد احرتاق من فيخرج الجوى، بنار تلتهب حتى
وإناث، ذكوٍر من الناس وأجمَع اء. الَوضَّ ُمَحيَّاها منه ويحمرُّ اح، الوضَّ جبينها
بهذا اإلعجاب عىل واألوطان، واألديان واألجناس، األعمار يف اختالفهم مع
له أتاح إذ األعاجيب؛ وأُعجوبة اآليات، آية هللا جعله الذي املجهول، النابغة

والخيال. الفكر وصايف والعرفان، العلم سامي بني الجمع
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بالربهان وأتيتها املعهود، بالتََّكتُّم وُزْرتُها صاحبتي، إىل رجعت حينئٍذ
الطباق، السبع شهرته طبقت الذي ذلك أنني عىل الصادع، والدليل الصادق،
طالبتها ثم بذلك، ثَها حدَّ فؤادها كان وقد اآلفاق، يف الرُّكبان بذكره وتحدَّث
وكانت التِّحادنا. ستاًرا الظالم واتَّخذْنا … الجزاء وُحسن الجميل، بالوعد
عليها، وال بها1 حراَك ال مطمِئنَّة ساكنة واألرض النجوم، من خالية السماء
أي منها تصُدر ولم صدري، عىل فاستندت األغصان، عىل ثابتة األشجار وأوراق
مقابالتنا وتعدََّدت اجتماعاتنا، توالت وقد واالستنكاف. بالنفور تُشِعُر حركة
حبنا ثمرة ولكن حوايس! أَُصدُِّق أكاُد وال نفيس أغبط سعيًدا، سعيًدا وكنُت …
أن الالزم من أصبح بحيُث نا، رسَّ وتفضُح أمرنا، تكشف أن أوشكت املشئوم،
كما الناس، بني امُلقرَّرة الرسمية باالحتفاالت ارتباطنا نوثِّق أن أو بها، أهرب
وأذهبَت بمواعيدها، فخدعتني التأجيل، علينا واستحال الحال. بطبيعة أكَّدناه
وحينئٍذ وأعماني، وأغواني فأغراني فؤادي؛ ذلك إىل وانضم بدموعها، رشادي
حليلها، بل خليلها وجِه إىل األوىل النظرة تنظر أنها عىل واتَّفقنا النيَّة، عقدُت

بيننا. الرشعي العقد صيغة يتوىلَّ الذي أمام ونحن
سوى معها وليس دارها، يف ِخدِرها من بََرَزت املوعود، اليوم حلَّ ا فلمَّ
للفضيحة دفًعا باقرتاننا الرضا إىل اضُطرَّ ألنه امَلحزون؛ وأبيها شاهَديْن،
الوجه ُمَشوَّه الخلقة، دميم شخٍص ملرأى هيأتهم صاحبتي كانت وقد والعار.
ار الدَّ فدخلُت … لرؤيتي تَُهيِّئهم أن ُوسعها يف يكن لم ولكنها والنهاية، للغاية
فصاح إيلَّ، شاخصًة نحوي، َهًة موجَّ — عيناها إال — كلها األنظار وكانت
فقد العاِقد ا أمَّ الدار، جدران لها اهتزَّت واضطراب، َفَزٍع صيحَة الحارضون
ويقرأ تمييز، وال معرفة غري من ويُتَْمِتم يَُهْمِهم وَطَفَق يده، من الِكتاب َوَقَع
يقوم لن وقعًة أبوها ووقع والعفاريت، الجن لطرد املخصصة واألدعية األوراد
ال وهما الدار خارج إىل بالهرِب فأَرسَعا الشاهدان وأما القيامة، يوم إال منها

بالنجاة. قان يَُصدِّ
ضئيل، بنوٍر الدار تيضء األنوار فكانت الحفلة؛ لهذه الليل اخرتنا قد وكنا
تجُرسُ تكن ولم وتبكي، ترتعُش وهي عرويس من فاقرتبُت الريح، به تعبُث

هائل. زلزال حدوث اللحظة هذه يف يجب كان أنه مع 1
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وكشفُت سيدتي!» يا زوجِك هو ها «انظري لها: وقلُت نحوي، برصها رفع عىل
حلَّت التي املصيبة مقدار تعلم فلم عليها، وأُغِمَي جسمها، فانتفَض نقابها،
قد إذ صامتًا؛ ثابتًا … مكاني يف وقفُت بل األرض، عن أرفعها فلم أنا أما بها.
والصواب، الرشد معه ضاع خبال ني وتََوالَّ ربِّي، لعنُة عيلَّ ت وحقَّ سعِدي، زال
قليًال، قليًال بالناس املكان امتأل ُهنَيَهة وبعد مخدعها، إىل العروس فحملوا
لنفيس، فتنبَّهُت واالرتعاد، االرتياب بعني الوحش إىل ينظرون القوم وكان
الدار، خارج إىل بنفيس فرميُت األدبار، فولَّوا شديدًة رصخًة فيهم ورصخُت

األشجار. بني الغابة يف واختفيُت
إىل خفية ذهبُت املعتاد، اجتماعنا ميعاد وحان الظالم تكاثف إذا حتى
فيها، أحًدا أجد فلم غرفتها، إىل فتسلَّقُت مفتوًحا، صاحبتي شباك فرأيُت الدار،
العروس، رسير من بالقرب مصباحني ورأيت باألنوار، تسطُع ذلك مع وكانت
ع أتوجَّ ولم أنتِحْب فلم األموات، ِعداد يف هي وإذا (الناموسية)، الِكلَّة فرفعُت
أبرصُت حينما وجمود، قسوة كله قلب عن صادٍر بفرٍح شعرُت بل ، كالَّ …
فاقد الجسم، بارد أمامي، مطروًحا العالم هذا يف أحبَّني الذي الوحيد الشخص
وليمة قريب ا عمَّ سيكون الذي املحبوب الشخص هذا اإلحساس، عادم الحراك،
تحتُه رأيُت أسود، بغطاءٍ ُمَجلَّلة بمائدة فإذا الغرفة يف نظري قلَّبُت ثم للدُّود.
دميمة ومالمحة مخوفة، هائلة أشداًقا لُه رأيُت الحياة، فارقته قد مولود جثة
بهيئة جسده كل عىل نابتان والوبر والشعر نحيفة، نحيلة وأعضاؤه قبيحة،
حينئٍذ قُت فتحقَّ أبيه، سوى يُشبُه ال تشويه، يف تشويٌه أنه والخالصة فظيعة.

ظلم. فما أبَُه يشابه ومن حالل»، «ابن أنه
مغارة يف معهما واختفيُت الغابة، إىل بهما وذهبُت وولدي، زوجتي حملُت
يف وتمرُح ترسُح كانت التي الديدان أالعب بجانبهما ونمُت عميقة، مظلمة
إذا حتى املغارة! يف وجودي أثناء بالسعادة أشعر كنُت نعم، … جسديهما
إىل وعدُت الباليتني، تني الرِّمَّ دفنُت الرميم، العظم سوى الجسدين من يبَق لم

رأيس. مسقِط
سبقته قد بأنني النفس يُعلِّلون إخوتي وبقيَّة نَْحبَُه، قىض قد أبي وجدُت
نفيس وتاقت واألموال، األمالك كافة عىل يدي ووضعُت أجمعني، فطردتهم …
نابعة ُمرَّة بدموٍع يته فروَّ … قربها الناس فأراني … ربَّتني التي املرأة لرؤية
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أجد لم أنني مع عليها، البكاء أمكنني كيف أدري ال ولعمري َحرَّى. كبٍد من
وولدي! امرأتي فقد عند واحدة دمعة

للعلم لوا توصَّ الناس ولكن الزمان. من ُمدَّة بال وراحة سعادة يف وعشُت
واشتهر صيته ذاع الذي املفلق الشاعر وذلك املجهول، الفيلسوف ذلك بأنني
الخالئق أصبََحت إذ والسالم؛ الراحة من شيئًا ذلك بعد أنْل فلم فضله،
يحظى الذي السعيد والسعيد بداري، وأحاطوا مكان، كل من عيلَّ تتوافد
بي، محيطني والقهقهة والضحك إيلَّ، شاخصًة كلها األبصار وكانت بمقابلتي!
ذلك ومن … ويضحكون يتهكَّمون شياطني مشحونًا الهواء أتخيَّل أصبحُت بل
من ساعة وال بنفيس الُخلوة من أتمكَّن ولم وحدي، الناس يرتكني لم اليوم

… الزمان
الدنيا! حال هذه

ال��ج��ن��ون اخ��ت��ل��ف ال��ه��وى ق��در ع��ل��ى ول��ك��ن م��ج��ن��ون ال��ن��اس وك��لُّ

امِلنربيَّة: ُخَطِبه من الببالوي، عيل محمد السيد الفاضل وكتب

جامع العدل، الحاكم الصدور، تُِكنُّ وما األعني خائنة يعلُم الذي هلل الحمد
هدى أحمده بنون، وال مال ينفُع ال يوم الجبار، املنتقم النشور، ليوم الناس
وأتوب العميم، فضله فيض ا مستمدَّ وأشكره املستقيم، رصاطه إىل شاء من
القلوب تشِفي شهادًة هللا إال إله ال أن وأشهد املبطلون، يقول ا عمَّ وأُنَزُِّهُه إليه
وسلم صِل اللهم لألَُمم. رحمًة أرسلُه هللا رسول محمًدا أن وأشهُد السقم، من

يكون. وما كان ما عدد وصحبه آله وعىل محمد سيدنا عىل
الحق والزموا سِلم، ده تعهَّ فمن الصدق، دوا تعهَّ هللا عباد فيا بعُد، ا أمَّ
الخارسون، هم الشيطان حزب إن أال الشيطان واحذروا لزم! له من فوز فيا
عذاٌب لهم ار الُفجَّ فإنَّ الفجور ودعوا وخيم، مرتعه فالغش والغش وإيَّاكم
فما بالتحابِّ هللا أمَرُكم وقد امُلفِلحون، هم هللا حزَب إنَّ أال هللا إىل وتقرَّبوا أليم،
املعايص عن ونهاكم زجره، َرَعيْتُم فما التباُغض عن وزجركم أمره، امتثلتم
ألخيه، اإلعانة يد أحدكم وليمدد إخوانًا، هللا عباد وكونوا غافلون، عنها وأنتم
قوم بأحوال واعتَِربُوا فيه، رشيٌك الخري يف اعي فالسَّ اإلمكان، بقدر وليساعده
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وعاَمَل النصيحة، ألخيه أخلص ً امرأ هللا فرِحم سابقون، التعاون إىل معكم
به اتَّصَف مما وباطنه ظاهره ر وطهَّ صحيحة، ونيٍَّة حسٍن بخلٍق الناس
يهجم أن قبل بالتوبة لوا وعجِّ األيام، من سعة يف وأنتم هللا إىل فتوبوا املنافقون،

تُرحمون. لعلَُّكم والرسول هللا وأطيعوا الِحمام، جيش
تُكن لك هللا قسم بما وارَض الناس، أعبد تكن املحاِرم اتَِّق (الحديث)
تكن لنفسك تُِحب ما للناس وأِحبَّ ُمؤمنًا، تكن جارك إىل وأحِسن الناس، أغنى

القلب. تُميُت الضحك كثرة فإن الضحك تُكِثر وال مسلًما،

ويستعطف: يشكو حامد أفندي عيل الفاضل حرضة وكتب

من مقاومته عن عزيمتي وَضُعَفْت مزاولته، عن قوَّتي كلَّت ما إليك أشكو
ب وتشعُّ اإلنصاف، جادة عن األعمال يف والخروج االعتساف، متن ركوب
بأقىص تُقابَل الهفوات، فُصَور الزُّبَى، السيل بلغ حتى والعناء، الشقاء دواعي
املعاملة، بسوء املجاملة وحسن باإليالم، واإلكرام بالسيئة والحسنة العقوبات،
سبيل يف أبذل التي القليلة املرتبات هذه عن االستغناء مقدوري يف وليس
عدم، الحياة فوجود الجليلة، األعمال بتلك للقيام الحياة نفيس عليها الحصول
من أحد يسلم ولم رشوًقا، تُبِق ولم حقوًقا، تَْرَع لم واأليام َخَدم، الدهر وأحرار
هُت ووجَّ رحابك، إىل أميل أنهيت وقد ومواليها، مُلصافيها تَْصُف ولم تجنيها،
آمايل ق ويَُحقِّ العايل، سيدي نظر يسعده أن علَُّه بابك، عىل للوقوف رجائي
ويضاعف املحسن يحب وهللا الشكر، فبذل العطايا باب استفتح ن ممَّ فأكون

األجر. له

وهي: إليها، اإلشارة سبقت التي الجالليَّة» «املقامة وكتبت

فَجَلْلُت الديار، أجلِّ مكة عن األقدار أجلتني قال: الخيايل ابن الجاليل حكى
ُكثًرا وال ، ِجالٍّ وال ا ِدقٍّ أملك ال السماء، َجلََّلتْها قد واألرض جلُوالء، قاصًدا عنها

ذاكًرا: ، ُقالٍّ وال

األم��ل ويُ��ل��ه��ي��ِه ي��س��ع��ى وال��ف��ت��ى َج��َل��ْل ال��ل��ه خ��ال م��ا ش��يء ك��لُّ
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ُجْلُجل وغالم األمد، عليه طال جليل وهم الولد، عن َجلَّت هاجٌن ومعي
أن بعد الدواب فتجلَّلنا الِكالل، عن يَِجلُّ ُجالل وحمار ُجلُجل، ذو وفرس
الطريق، ُجلَّ قطعنا ا فلمَّ واإلكرام. الجالل ذا نحمد وِرسنا الغالم، بالُجلِّ جلَّلها
الزناد، وَجْلَجْلنا الفؤاد، ِمنَّا تجْلَجَل حتى رأيناه وما طليق، ِهَزبٍْر َجلَجلة سمعنا
إىل قوم يا هيَّا صارخة: الفتاة وتََلتُْه األجل! ينهب جَلْل، أمر الشيخ: وصاح

منها: والعني الُجىلَّ

وأج��لَّ��ِت ال��ب��ك��ا ف��ي ��ت ف��أدقَّ ب��ك��ت ب��ك��ت إذا س��ُح��وٌح ��ت س��حَّ إذا ل��ُج��وٌج

الفتى: فأجابها

ف��ادع��ي��ن��ا ال��ن��اس ك��رام َس��راة ي��وًم��ا وم��ك��ُرم��ٍة ُج��لَّ��ى إل��ى َدَع��وِت إذا

فأصاب ورماه امُلَجلجل، األسد عىل وهجم الُجلُجل، خيط عنقه يف عقد ثم
حتى ورسنا الجليل، املوىل فشكرنا ِبذَنَِبه، األرض يف فتَجلَجَل قلبه، ُجلُجالن

فأنشدُت: الجليل، بوادي أمسينا

وج��ل��ي��ل؟ إذِخ��ٌر وح��ول��ي ب��ف��جٍّ ل��ي��ل��ة أب��ي��تَ��نَّ ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
وط��ف��ي��ل؟ ش��ام��ة ل��ي يَ��بْ��دون وه��ل َم��َج��نَّ��ة م��ي��اه ي��وًم��ا أَِرَدْن وه��ل

ينادي: وهو عدي بن َجلَّ فسمعنا الوادي، عن جالني أصبحنا ثم

س��ال��م؟ أُمُّ أم أأن��ِت ال��ن��ق��ى وب��ي��ن ُج��الِج��ِل ب��ي��ن ال��وع��س��اءِ ظ��ب��ي��ة أي��ا

يرعون رعاًة َعَرصاته يف فرأينا ن، َجالَّ وَحيِّ ُجلُجل دارة عىل مررنا ثم
ينشدون: والثُّنيان والجالئل الدقائق

ال��ِع��ِص��يُّ ِج��لَّ��ت��ه��ا ق��رون ك��أنَّ غ��زاٌر نُ��َس��وِّق��ه��ا غ��ن��م ل��ن��ا
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وبثثُت القوم، كبري إىل فتقدَّمت الوقود، َجلَّة يجتللن سود، إماء ومعهم
وقابلنا الرأس. برفع أجابني بل أدقني، وال أجلَّني فما نفيس، ُجالجل إليه
قصبة دخولنا وعند املحمود. الحرم عن أُجلوا اليهود، من جالَّة البادية يف
مسجدها يف ونزلنا والياسمني، الُجلِّ شذا رياضها من علينا فاح الَجلُولِيِّني،
الشان: ء أِجالَّ قوم به فأحاط لقمان، َمَجلَّة تدريس يف شيخنا ورشع القايص،

ب��ره��ان��ا ل��ل��ن��دى ع��ل��ي��ه��م ت��رى تَ��ِج��لَّ��ة ذوو ص��ي��ٌد أم��اج��ٌد

وأحلُّونا الرأس. وانحناء بالتحيَّة يُجلونه أخذوا الدرس، من الفراغ وبعد
واإلمامة. بالدراسة وه وخصُّ الكرامة، دار فضلهم من

مزارُه: شطَّ خليٍل إىل وكتبُت

واالنحصار، الكيف عن يجلُّ وشوقي االنتظار، بي طال وقد إليك كتابي
وأنساِني. ألهاني ء األِخالَّ من سواَك وعن إنساني، أمام املثول دائم فشخصك
ضاربًا فيها الرسور كان اختلسناها! الدهر من ولياٍل قضيناها، أيام
أنها غري كاَن، ما األمر وكأنَّ ِبساطها ُطِوي أعالمه، ناًرشا واألنس خيامه،
رهني وتجدُّدها أوبتَك، حليف عوُدها لكْن األشجان. شجرة بفؤادي زرعت
أجًال، لَعْوِدَك فارضب األكدار؟ ُسُحب وتنجيل املزار، يقُرُب فمتى إشارتك.
من وعهدي للعهد، أضمن فالوصُل وصًال، بقرِبَك واكتب أحَمُد. شكَّ ال فالَعْوُد
بعد هبني بل خًرسا، إليك شوقي صفقة تجعل فال الوالء، وحسن الوفاء ُخلُِقَك

والسالم. يًُرسا. الُعِرس

وقت اإلسكندرية ميناء عىل ودَّعتُُه قد وكنُت األندلس إىل سافر صديٍق إىل وكتبُت
(فتوغرافيته): صورته مطبوع وأهداني السفر

الشقيق أخي
صهوة وامتطيت املرفأ، يوم فارقتنا مذ املقدور من لك أتيح فيما أفكر أنا بينا
فاطمأنَّ منك، والهدية بالرسالة البشري جاءني إذ األندلس، تَؤمُّ الجموح البحر
بسهام صدري بنات ووئدت بلبايل، وهدأ بايل، ونعم ُروعي وَسَكَن قلبي
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الكرامة، بحبوحة ونزولك السالمة، متن بركوبك أنبأتني األوىل إذ رسوري؛
عىل شكًرا هلل سجدُت صورتك، مثال وألفيتُها اللثام، عنها سفرت ملا والثانية
خيالك، عىل خاطري حسد ناظري أن إليك أوحي وكأنك وأسديت، أهديت ما
الَكَمد. من يشيب أن خشية الحسد آخية عنه لتفصم مثالك، من له فأرسلَت
مع لك أرسلُت وقد شخيص، وموضوعها الكيل بالسور الصورة أحطُت وقد

والسالم. يل. وتذكاًرا هديًة مثايل هذا

يأتي: ما العربية إىل الفرنسوية من وعرَّبُْت

صيف مساء وصف
األنهار شواطئ نلتمس األصيل وقت خرجنا نار، من ُشواظ حره يوم ذات
املاء، بقرب فجلسنا الَحرور، نفثات من ونشتفي العصور، نسمات لنستنشق
ويطربنا النسيم، عليها هبَّ إذا الغصون، رقص يروقنا فكان غنَّاء، حديقٍة يف
قد والشمس النديم، وغناء املثاني رنَّات عن العيون، وخرير السواقي َهَزج
مالت أن إىل العجب، كل ويعجُب يموج فأخذ ذهب، من ُحلَّة النهر كست
الغزالة أخذت وكلَّما ُجلِّنار. من بتيجاٍن واألشجار، الجبال رءوس وتوَّجت عنه
بماشيته يئوب راٍع كل وأخذ السواد، إىل الخليقة ألوان رضبت الرقاد، يف
وتسكن األصوات، تهدأ أخذَت وقد ُعدنا ثم مأواها. إىل ويقودها مرعاها، من
أرواحهم ويكأل سكون، وهم رعايته بعني الكل يلحظ األعىل والعيل املتحرِّكات،

يُكنُّون. وما

يف يكتبوا أن األدب أهل إىل «األزهر» جريدة أصحاب رغب للهجرة ١٣٠٨ سنة ويف
ولطف والتقايض والتهادي اللقاء، قبل والتعارف كالشوق عليهم، اقرتحوها موضوعات

املقرتحة. املوضوعات هذه يف العرص أدباء من كثري فكتب والتهاني، السؤال
وهي: الشوق، يف رسالة هللا، فتح حمزة الشيخ الفاضل كتبه ما ذلك فمن

وودٍّ حميم، صديق عن فؤادك وسل فشديد، رؤياك إىل الشوق ا أمَّ موالي،
العرى، يف وثوًقا إال ين، النريِّ وتألُّق امللَّوين، تعاقب يزيدها ال وخلة صميم،
أن سيدي يُظنَّن وال الدعائم. يف وتشييًدا الغراس، يف ونماءً البنا، يف وأحكاًما
تقصري، أو لتقاعس املنيفة، طلعته واجتالئي الرشيفة، ساحته ازدياري عدم
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أجدر — بقاءه هللا أطال — والسيد التأخري. اقتضت معذرة ذلك يف يل فإن
فرجائي وبعُد، الرضورة. استدعتُه ريث عن وأغىض صديقه، معذرة قبل َمن
َفَلَكم زيارتي، عن لكم عائًقا هذه معذرتي تكون ال أن السامي مقامكم من

والسالم. كران. الشُّ دوام وعيلَّ البداءة، فضل فيها ولُكم طوَّقتمونيها ِمنَّة

التهادي: يف سلمان الكريم عبد الشيخ الفاضل كتبه ما ذلك ومن

إقباله وزاد كماله، دام الفاضل، املوىل الكامل، اإلنسان
كانت إن االرتباط قوة يف وتوسع التواد يف تزيد والهدايا األستاذ إىل كتابي
أو أخيه، من األخ بمنزلة منِّي والشيخ القويم، الرشع عليه حظرها من لغري
منه أريد وال به، الصلة سوى إليه يل داعية وال أبيه، من الولد بمثابة منه أنا

اْلُقْربَى﴾. ِيف َة اْلَمَودَّ إِالَّ أَْجًرا َعَليِْه أَْسأَلُُكْم َال ﴿ُقْل الوداد غري
بالوجود، العهد حديث كتابًا القديم العربي األدب كتب من لك اخرتت وقد
مهديِه لك يعرتف أدبك، ومعنى فضلك، نموذج بأنه معرتًفا حرضتك إىل بعثتُُه
عن فيه بالبحث تشتغل أن وقبل الرغبات، إىل ونظر املناسبات، الحظ بأنه
بالشيخ له فهنيئًا واملضاف»، «املنسوب كتاب بأنه أُعِلُمَك واألوصاف، اسمه
لهديتي األستاذ قبول وإن أمره. يف يزيده به للشيخ وهنيئًا قدره، حق يقدِّره
أعمُّ عنده وهي بها النفع بأن وبعلمه أعراقه، وطهارة أخالقه، بحسن مكفول

أوىل. ما عىل والشكر َقِبل، ما عىل الحمد فله وأوىف،

التهادي: يف ناصف بك حفني الفاضل كتبه ما ذلك ومن

خطرية ومكانتها قليلة، نفسها يف كانت وإن جليلة األصفياء نظر يف الهدية
األلسنة: فضلها عىل اجتمعت حسنة وُسنٌَّة يسرية، كانت وإن

األي��ام ب��م��دي��ح��ه��ا وت��ع��اق��ب��ت ُم��س��ت��ح��َس��ن وأم��ره��ا ال��ده��وُر م��ض��ِت

أن مراء وال االرتشاء. أبواب وولجت الرياء، جلباب لبَسْت إن إال اللهم
براء: ذلك من اء األِودَّ

م��رام ال��ص��ف��اء ع��ل��ى ال��ب��ق��اء غ��ي��ر ل��ه��م وم��ا ال��وف��اء س��وى ي��ب��ت��غ��ون ال
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بني جدَّدْت كم الوالء، تذكار وعنوان األصدقاء، شعار الهدية زالت وما
التَّحاب: عهود األصحاب

ن��ظ��ام ال��ب��داد ب��ع��د ول��ش��م��ل��ه ش��ت��ي��ت��ه ف��ع��اد ا ودٍّ وت��ع��ه��دت

وليست البيضاء، اليد بتلك وأهًال اإلهداء، فحبذا العصا يد وصلتني قد
بها أِمنُْت وقد إيلَّ، ناديك من جاءت عارفة أكرب وال عيلَّ، أياديك أول هذه

الكرب. شمل تفريق عىل بها واعتضدُت النَُّوب،

األق��دام ب��ه ف��اج��ت��ازت ب��ع��ص��اي ض��رب��تُ��ُه ال��ه��م��وم ب��ح��ر ط��غ��ى ف��إذا

ما وتلقف الرسور، عيون منها فتنبجس صخور، األيام من بها تنفلُق
ظالل نرشت الوحشة هجري اشتدَّ وإذا البغضاء. بسحر فتذهب األعداء يصنع

ببأسها: راعته الدهر فرعون عىص أو أنسها،

األق��وام آي��ات��ه ي��رى ح��ت��ى ل��ن��اب��ه��ا ال��ك��ل��ي��م أوص��ى ف��ك��أن��م��ا

هللا هداني أن إىل تحفتك؟ به ى وأتلقَّ ُطْرَفتَك؟ به أقابل ماذا فكرت وقد
باللثم، الرسم ويؤدَّى بالُقبَل، القبول ليعزز باألفواه، تقابل إنما املنعم يد أنَّ

وقلت: إشارة، املعنى لهذا وجعلته سجارة، فم إليك فأرسلُت

األن��ُع��ِم ب��ح��ر غ��ري��ق غ��دوت ح��ت��ى ب��ال��ن��دى ي��م��ي��ن��ك ف��اض��ت ك��م م��والي
ال��ف��ِم ب��إه��داء ه��ذا ع��ن ف��ك��ن��ي��ت راح��ه��ا أَُق��بِّ��َل أن أَْوَج��َب وال��ش��ك��ر

كالليل مبدؤه يكون أن فاخرتت بالتدبيج، يتم البهيج املنظر أن علمت وقد
ورمًزا بالرسور، الرشور بزوال إيذانًا س، تنفَّ إذا كالصبح ومنتهاه عسعس، إذا

النور. إىل الظلمات من الخروج إىل

التهادي: يف النرص أبو بك محمود الفاضل وكتب
ال��ج��م��ي��ل��ْة أي��ادي��ه ��ت ع��مَّ ال��ذي ال��م��ول��ى أيُّ��ه��ا ي��ا
ق��ل��ي��ل��ْة ال��دن��ي��ا ��َك ح��قِّ ف��ي ي��رى َم��ن ه��دي��ة اق��ب��ل
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الجليل: األمري الوجود، عني وُقرَّة السعود، وجه ُغرَّة
بساحتك الشمائل، جميل ويا اآلمال، ُه توجَّ إليك الفضائل، جليل يا
العلياء، والهمة الحسناء، والشيمة الفيحاء، الساحة هي تلك الرحال، تحطُّ
أسديتها، ِنَعٍم من كم األمثال، تُرضب بها التي واألعمال البيضاء، واليد
واملوعد، واملقصد واملورد، املصدر فأنت أحييتها، وعلوٍم أوليتها، ومكارم
يف مشفًعا املستطاب، الكتاب ذلك وأرفع املرضية الهدية تلك ُم أَُقدِّ إليك
الَعِيلَّ مقامك أن أعلم كنُت وإن وإني مزاياك، وِعَظم سجاياك، كرم قبوله
مع قريبًا ُعالك، يف متواضًعا عرفناك فقد مثله، إليه يُرفع أن عن يجلُّ

اعتالك.

وارت��ف��اع ان��خ��ف��اض ف��ش��أن��اَك م��ج��ًدا وع��ل��وت ت��واض��ًع��ا دن��وت
وال��ش��ع��اع م��ن��ه��ا ال��ض��وء وي��دن��و ت��س��ام��ى أن ي��ب��ع��د ال��ش��م��س ك��ذاك

إىل القطر ببنية أبعُث أو ضياءً، للشمِس أو نوًرا، للقمر أهدي أن وحاشا
وإحسانك. كرمك من وينال بنانك، بلثم يحظى أن أحببُت ولكني البحر، ذلك
يرتاح كما الجميل إلسداء وترتاح الصارم، اهتزاز للمكارم تهتزُّ عهدناك وقد
فعساه مقتبس، فكرك نور من إال هو وما العليل، وللشفاء النزيل، للكرم

والسالم. املأمول. غاية فأبلُُغ بالقبول يحظى

التعارف: يف محمد أفندي سلطان الفاضل كتبه ما ذلك ومن

عبري با الصَّ يل ونقلت فضائله، حديث إيلَّ نمى وقد موالي إىل كتابي
النسيم أرج وأرشده الزَّاخر، البحر عىل التواتر دلَّه امرٍئ كتاب شمائله،
وائتالف بدوحته، واالستظالل رشعته، بورود فَولَِه املقيم، الروض إىل
طبيعيٍّا. السماع أو الرؤية بمجرد ميلها كان فطريٍّا، كان إذا النفوس
يف نََظَمني وقد عليه أَِرَد حتى الخطاب، بهذا إليه التعرف قدَّمت ثم ومن
رسه، وحقيبة رأيه َمْفَزع يجعله ما قاصده من وسيلقى األصحاب، سلك
بعنايته. ويشمله بطانته، مقدمة يف ويصبح منزلته، فريفع ثقته، به ويحقق

والسالم.
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التعارف: يف سمري أفندي أحمد الفاضل كتبه ما ذلك ومن

والتعارف، االجتماع نتيجة هي وإنما تُشرتَى، وال تُباع ال املودَّة أنَّ سيدي يعلم
موقوف، عليهما العمران انتظام ألن إليهما؛ مضطرٍّا اإلنسان هللا خلق وقد
لعدم مظنة للخطأ عرضة بآرائه املستبد بأعماله املنفرد بأن العيان شِهد ولهذا
الصواب أن بد فال للعمل، قاعدة الفكر يف االشرتاك كان إذا ما بخالف الثقة،
قيل: كما املرء أنَّ جرم ال إذ االجتماع؛ وقوة التفرُّد لضعف منه ض يتمحَّ
املأثورة آثاره من وقرأُت السيد عن َسِمعُت وقد بإخوانه. كثري بنفسه قليٌل
ال فإني األفكار، تبادل منفعة يف لنشرتك به، للتعرُّف وشاقني إيلَّ، حبَّبَه ما
جارحة هي فإنما العني، قبل تعشق األذن إن أقول وال السماع، بمجرد أكتفي
إىل دخلت إذا أني عالم مرآه، الستجالء محب إليه، ميَّال كيل ولكن صغرية،

دهري: أجد ال التالقي باب من ُموادَّته

أم��ي��ُل إل��ي��ه م��ن ع��ن��ي وي��ب��ع��د ك��ره��تُ��ُه ش��خ��ٍص ك��ل م��نِّ��ي ي��ق��رِّب

يل تضمن أسطر ببضعة فليسعدني أراُه، أو يراني أن يتيرسَّ لم فإن
الرءوس، أعني قبل الطروس، بأعني لنرتاءى الرتسلية، املعرفة هذه عن رضاه
ودِّي، خالص عليه وقفُت وقد املقابلة. عزَّت إن املراسلة، أحاديث ونتجاذب
بما امرئ فكل بمعرفته، املعايل لكسب سعيًا العرص رجال بني من واخرتته

سعى. ما إال لإلنسان وليس رهني، كسب

ي��ق��ت��دي ب��ال��م��ق��ارن ق��ري��ن ف��ك��ل ق��ري��ن��ه ع��ن وس��ل ت��س��أل ال ال��م��رء ع��ن

التهادي: يف مفتاح أحمد الشيخ الفاضل كتبه ما ذلك ومن

القرب، أخالف بها وتدرُّ ة، املودَّ يد تبسط — باملعروف هللا غمَرَك — الهديَّة
الخالف. شجر من بينهما تقطع ما بقدر االئتالف من املتحابني بني وتغِرُس
املاء كالواهب أو خيرب، أرض إىل تمًرا كمستبضع إال إليك أهديه فيما أنا وما
والذكاء ألحنف، والحلم لقارون، واملال لسليمان، وامُللك للبدر، والضوء للبحر،
اإلحكام يف رضب تراه كما كتاب إالَّ ذاك وما عبَّاس. البن والتفسري إلياس،
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الرسائل، وموجزات األسفار مفعمات منه َخَلْت ما األحكام من ووعى بسهم،
الفرا: جوف يف الصيد كل قيل كما فهو

ال��م��ع��ان��ي زائ��ن��ات وأل��ف��اظ��ه أل��ف��اظ��ه م��ع��ان��ي��ه تُ��زيِّ��ن

جنابك إىل مزدلًفا الكتاب، هذا لك وُسْقُت عليك لُت تطفَّ وإن أني عىل
أهلوه، يعرفه حيث ووضعته الصواب، كبد أصبت فقد األسنى، ومقامك الرحب
تغادر ال الفضائل، وأساس العلوم، عماد بأنك علًما عاملوه، باذله ِمن ويتقبله

: وإالَّ رويتها، إال نادرة وال وعيتها، إال شاردة

ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ل��ك أه��دي ل��ك��ن��ُت وق��درك��م��و ق��دري ع��ل��ى يُ��ه��دى ك��ان ل��و

التهاني: يف محمود طه الشيخ الفاضل كتبه ما ذلك ومن

األل��م أع��دائ��ك إل��ى ع��ن��ك وزال وال��ك��رم ُع��وف��ي��ت إذ ع��وف��ي ال��م��ج��د

كئوس من وتضلَّعُت ُحلَّة، أشتهي ما حتى اء، الرسَّ ُحلل يف تقلَّبُت لقد
املشارب يف وال الضافية، الحلل يف أجد فلم َعلَّة، ساقيًا أسأل ال حتى النعماء
صحة من عيلَّ أعزُّ الظعن بعد إيلَّ آب وما العافية، من أجمل وال ألذ الصافية
إال يكن لم ولو اآلالم. من إيلَّ أبغض ضيف اإلملام، بعد عني رحل وال البدن،
البُعد لقلُت العائد، صلة أو الوالد قطيعة وإال الطبيب، ُقرب أو الحبيب، بُعد
إذا شجنك من يثري فماذا والصلة. القرب من النفس إىل أشهى والقطيعة
جيد؟! الصحة بدون أو رديء الصحة مع يشءٍ وأيُّ بدنك؟! يف معاًىف أصبحت
«أيُّها عافاك أن هلل فالحمد السيد، به أهنئ ما أوىل العافية كانت هذا أجل ومن

جفاك. كان ما الصحة من بأمره ووافاك وشفاك، السيد»
ُعْدتُُه، يوم السيد عند من بها رجعت التي حايل برشح أطيل فال وبعد،
مدَّة قدمي نصبت أن إال هو وما الحبيب، ويخاف العدو يرجو بحيث فوجدتُُه
َهاد، السُّ حالفُت وقد سيدي. نحو من عيلَّ يرُد ما إىل أسترشف الزمان من
الشهامة سيف وأن ذبول، اعرتاها قد املجد دوحة أن رأيت مذ الرقاد، وخالفت
لظاعن أِذن قد هللا بأنَّ ترتى، البُرشى عيلَّ َوَرَدْت أن إىل فلول، أصابه قد
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ثاب ا عمَّ تسل فال بدنه. إىل يثوب أن القوة ولنازح وطنه، إىل يئوب أن العافية
من ابتسم وما واألتراح، الهموم من صدري عن ونزح األفراح من قلبي إىل
من الكروب تجيلِّ موقع تعلم فأنت الفضائل، جباه من تهلََّل وما املكارم، ثغور
بعد االعتدال مقدار وما والصدور، الوجوه من الرسور مورد وكيف القلوب،
ت أَلمَّ شكوى بعد الصحة ثياب من هللا كساك ما «سيدي» فليهنئك االعتالل.
من تصب ولم صباحتك عن حجبت وإن سماحتك، عن تحجبنا فلم بساحتك،
إال هذه شكواك يف كنت وما ورسمك. جسمك من أصابت وإن وعلمك، حلمك
ويُظِهر معياره ليُبنَيِّ الحرارة من بيشء صائغه امتحنه عجب، وال الذهب،
الحجاب، يف توارت الشمس أو خبري، مثل ينبئَك وال إكسري، هو فإذا مقداره،
تلبث ولم فيها، علينا هللا نعمة لنعرف سحاب، قزعة وبينها بيننا َحاَل أو
نفًسا السيد فليطب الصفو، َض وتمحَّ الجو، فاعتدل َعت تقشَّ أن السحابة
من إليه أعاد فيما إليه، إحسانه وعميم عليه، هللا فضل بعظيم عينًا وليقر

منحة: أعظم به ومنحه الصحة،

ال��ع��اف��ي��ة وَل��ح��م��ت��ه��ا َس��داه��ا ُح��لَّ��ٍة ف��ي ي��رف��ل زال وال

التعارف: يف الببالوي عيل محمد السيد الفاضل كتبه ما ذلك ومن

العقول وتسرتق القلوب تسرتق مما الهمم ومعايل األخالق مكارم إن سيدي،
بأخالقكم النسيم إيلَّ رسى ُمذ فإنِّي األشباح. تتالَق لم وإن األرواح وتمتلك
األخبار وتواترت الزهراء، آثاركم عن العرص هذا ثغر يل وابتسم الغرَّاء،
بالتعرف الفؤاد مشغوف وأنا وذويه للعلم وارتياحكم وأهله، للفضل بُحبُِّكم
للصداقة أن ولعلمي مودتكم رياض إىل ل بالتوصُّ البال مشغول بسيادتكم،
أراد من عىل وَعزَّْت حاولها، من عىل َصُعبَْت ربما رشوًطا، وللمصاحبة حقوًقا
تنمي زالت ما ولكن أسلم. بي واالنفراد أَْوَىل، بي الوحدة أرى كنت بها، الوفاء
املطهرة، ِسرَيكم محاسن مسامعي عىل وتتوارد فة، املرشَّ شمائلكم أحاسن إيلَّ

الشوق: ويزداد الوجد فينمو

أح��ي��ان��ا ال��ع��ي��ن ق��ب��ل ت��ع��ش��ق واألذن
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عىل نفيس تجُرسُ وال للتودُّد، سببًا وال للتعرُّف سبيًال أجد كنت وما
لإلنشاء ونظر مناره، فأعىل لألدب اهتمَّ قد سيدي رأيت أن إىل ابتداءً، املراسلة
هذا ألدباء وفتح شبابه، وأعاد صولته، وأحيا دولته، ونرص مقداره، فرفع
ُمصافحِة من أمكنتني، قد والفرصة ساعدني قد الدهر أن فعلمُت بابه، العرص
به والتعرف سيدي مودَّة ثمار اجتناء من أردُت، ما ومصافاة لُت، أمَّ ما
يُستصبح ما أحسن األدب فإن آدابه، من والتزوُّد فضائله، بأهداب والتمسك
موائده، عىل التطفل ويحمد أنواره، القتطاف يتسابق ما وأرشف بأنواره،
أرباب سلك يف االنتظام، طلب فجعلت فوائده، فرائد اْلِتقاط يف التنافس ويمدح
أن سيدي رأى فإن به. التعرف ونمري ِوداده، عذب لورود وسيلة األفالم
حتى لطائفه، من اشتُِهَر بما رسالته ويُقابل معارفه، عداد يف حر نفس يعد
الشكر ُمِديم كنُت األخبار، بطيب املسامع تمتََّعت كما األبصار، بالرؤية تتمتع

كماله. عىل الثناء مستمر ألفضاله،

التهادي: يف األنصاري أفندي هللا عبد الفاضل كتبه ما ذلك ومن

أوقد طاملا — األعوام وتَُحف األيام، بهدايا ُمَمتًعا وجوده هللا أدام — املوىل
الفضل وله — أصبحُت حتى ، يَديَّ أفعم ما الخريات من ه ووجَّ إيلَّ، الرفد من
بعوارفه اء الرسَّ معارف وأجتيل البأساء، غرباء عىل النعماء ذيول أُجرُّ — وامِلنَّة
سماء يُطاولها وال ورفد، عطاء يوازيها وال وحمد، ثناء يُوازيها ال التي البيضاء
وأدام هللا حفظه — السيد آالء من يل وإن وفقر. بؤس يغالبها وال وبحر،
وسجدت عيدانها، لشكره قامت حدائق وأثمر، وأورق وأزهر أينع ما — عاله
وبركات َعْرُفه، هي بنفحات عجبًا، وتمايلت طربًا، وترنمت أغصانها، لفضله
ته، مودَّ ابن وأنا بأخالقه وعهدي نعمته، سليل وأنا جنابه يف أمل ويل ُعْرفه. هي
تفاح باكورة غرسه، وثمرة نفسه مال من وهو أهديته، ما بقبول يَُمنَّ أن

وسالم. تحية وتصحبها وإعظام، إجالل يرفعها

التهاني: يف املنياوي عيل أفندي محمد الفاضل كتبه ما ذلك ومن

ف��اب��ت��ه��ج��ا ب��ال��ق��ل��ب ب��ش��ائ��ُرُه واف��ت ش��رٍف م��ن ن��ل��ت ق��د ب��م��ا ال��ه��ن��اء ل��ك
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الفضل إسداء فإن نوالك، ويجزل بالك، وينعم َجدُّك، ويحَظ سعدك، لريَق
بأريجها البشائر أرواح هبَّت وقد إليك، بانتمائه الفؤاد يرتاح ما بعض عليك
بمغناك واتصل الفاخرة، الرتب من بمعناك ساد ما مرفوع لنا تروي العاطر،
روض وأحيا النفوس، جدب رسورها غيث أخصب التي الباهرة، املنح من
ُوْرُقه ت وهشَّ عجبًا، وماست أفنانه فازدهت البوس، شابه أن بعد أنسها
وإنعامه، املنعم شكر عن يفرتُّ الثغر، باسم الزهر يانع وأصبح طربًا، وَغرََّدت

أهل. له هو َمن الفضل، من أوىل بما أيامه وتبلج والدهر

ب��ال��ج��دوى ف��از ق��د م��ن��ه َم��ن ح��بَّ��ذا وي��ا أول��ى ب��ه م��ا ع��ل��ى ده��ر ح��بَّ��ذا ف��ي��ا

بسماء سعدكم كوكب زال ال املنيفة، الرتبة بهذه الرشيفة ذاتكم فلتهنأ
والسالم. وينمو. يزهو القلب برسادق حبوره وساطع يسمو، املجد

الشوق: يف أفندي وفا الفاضل كتبه ما ذلك ومن

ُودِّي. وعن شوقي وعن عني، يُنبئك إليك، كتابي فهذا عليك، سالمي بعد أما
دموع ولكنها قلًما، عليه أجريت وال دواة، من كتبته ما أني علًما أزيدك وال
وهبَّت واألنفاس، الخواطر حركات عىل وجرت القرطاس، عىل سالت وشوق
إذ حمراء، عقيقة هي فبينما بالفراق، ووجدي باألشواق، كبدي حرارة عليها
ِتِه رقَّ عىل تراه أما ولساني، قلبي هو كتابي وإن أال سوداء. فحمة صارت
ويطويه الشوق ينرشه عليك، ُمقِبًال يديك، بني طويته وصدق عبارته، ولطف
الذي فما معك، وقلبي لساني صفات وتلك ا، رسٍّ عنك يكتم وال أمًرا، يخفي ال
بقاك أرجو نعم، بَهذَيِْن. إال أنا وما باألصغرين، إليك بعثُت وقد بعد؟! أبتغيه

والسالم. نظرك. محل الدوام عىل ألكون بنعمك؛ ُمَمتًَّعا

التهاني: يف نرص أفندي مصطفى الفاضل كتبه ما ذلك ومن

العزيز أيها
جودة، الفرح أوسعها قد والقريحة مرسورة، والنفس قريرة، والعني إليك أكتب
والكِلم طالقة، االنرشاح أورثه قد واللسان كساًدا، عنه الصفاء جال قد والفكر
قياده، الجذل أسلس قد والتحرير أكنافها، من ووطَّأ جموحها، الحبور يرس قد
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بما وينطلق الرسور، سور القلب أساطري يف يتلو فاللسان ملتمسه، وأدنى
وال صوًغا، لعبارة يتكلف ال وهو التربيك. وصيغ التهنئة آي من عليه يمليه
وأراحاه ذلك، مؤنة النفس وابتهاج الخاطر طيب كفاُه قد إذ بحثًا؛ للفٍظ
تتجمع واملرتادفات عليه، تتوارد والعبارات إليه، تتسابق فاأللفاظ عنائه، من
أن إال املقام. ُمقتىض واقتضاه الحال، واقع طابق ما منها فيختار بناديه،
النطاق ضيِّقة موادُّها رت وتوفَّ أسبابها، تهيَّأَت ولو العبارات إن أقول الحق
وحديث ال كيف اإلعراب. يف الضمري بمكنون محيطة غري الغرض، حرص عن
دهره قريع األكفاء، وحلية األقران، وكوكب اإلخوان، زهرة إىل أسوقه التهنئة
الكمال، أرباب قدوة الفضل، أهل إمام العلم، يف القرين منقطع األدب، يف
وحلَّ مكان، أمنع بالقلوب فشغل الُوثقى بالُعروة الجد من استمسك من
له وتحرَّت الصالت، أجزل له وتمنَّت اإلخالص، له ضت فمحَّ منزل بأسمى
أولو اتَّبع لو حبذا ويا والفضل. العلم أُوتوا الذين فليُجَز وهكذا الرضا؟! أكمل
اتَّخذها، التي الطريق غاية ؤُدد فالسُّ حسنة، أسوة به لهم وكان سننه، الفضل
ارتياحه، االجتهاد يف إن الصدق فلعمر ته. لُجَّ خاض الذي اليَمِّ لؤلُؤ والنجح
العزيمة ومضاء دأبه، واإلقدام رسوره، املثابرة ويف خاطره، طيب العمل ويف
والنفع رقيبة، والرسيرة هاديه، والعقل دليله، والعلم سبيله، واملعارف َديدنه،

غايته. والكمال غرضه، مرمى

التقايض: يف ثروت، بك الخالق عبد الفاضل كتبه ما ذلك ومن

وأوىل صنعه، بجميل األحرار واسَرتَقَّ بكرمه، النفوس استأرس قد من يا إليك
العايل ناديك إىل تبعثه كتابًا أرفع وامَلَربَّات، املعروف وأسدى والخريات، النعم
بأمري، تذكرًة يكون أن آمل ة. دَّ الشِّ دواعي ساحتك إىل وتزجيه الحاجة عوامل
كان فقد امُلحسنني. أَْجَر يُِضيُع ال وهللا بحايل وتفكرًة املؤمنني، تنفع والذكرى
الوفاء من يتمسك من ومثله وعدني، — مرتبته وأعىل قدره هللا رفع — سيدي
الوعد ُخلعة ويطرز الوفاء، بسيف اإلخالف حبل ويقطع الوثقى، بالعروة
ويضاعف وحسناته، آالئه من ويوليني خرياته، من يل يرسل أن العطاء؛ بويش
وأطاول الزمان، عىل أزري به أشدُّ ما عطائه من ويزيدني ِمننه، من يل
عيلَّ وأناَخ بسهامه، ورماني بسيوفه، الدهر بارزني فقد الحدثان. نوائب به
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حتى — بقاءه هللا أطال — سيدي عند حاجتي عىل األمد طال وقد بَكالِكِلِه،
ريح عليها هبَّْت تكون أن فخفُت ليلها، بجانب وصاح شبابها، غراب طار
تلك وموالي سيدي إىل فكتبُت الحدثان، عاصفات بها وعصفت النسيان،
ُ يَُكربِّ التعجيل بأنَّ علًما عطائه، رضع بها وأستَِدرُّ ِبرَُّه، بها استعجل الرقعة
الح قد يكون أن فعىس يسرية، كانت وإن ويَُكثُِّرَها صغرية، كانت وإن العطيَّة
ويُمِطُرني كرمه، سحاب إيلَّ سيدي فرُيِسل الفالح، نسيم وهبَّ النجاح، نجم
بعد مطالبي وجوه وتضحُك ذبولها، بعد آمايل غصون فرتفُّ فضله، غياث من
وأرشفهم نسبًا، الناس أكرم من سيدي فإن فسيح؛ ذلك يف وأميل عبوسها.
ف يَُخفِّ أن سيدي رأى فإن الوعد، وإنجاز العهد بحفظ جدير ومثله حسبًا،
وِمنَّة عطائه، بحر من بقطرٍة منِّي، الدهر سلبه ما ويرد عني، الحاجة ِثَقل
التي النوائب عني ويردُّ جناحي، من الفقر كرسه ما ويجرب آالئه، بعض من
فيحرز شكره، عىل نفيس ووقفُت مدحه، عىل لساني عقدت ني، تتوالَّ تفتأ ال

هللا. شاء إن جميًال، شكًرا ومنِّي جزيًال، أجًرا هللا من

التقايض: يف رأفت أفندي أحمد الفاضل كتبه ما ذلك ومن

ومسدي الكرم موئل وجعله بقاءه، وأطال عالءه، هللا أدام — الفاضل السيد
عليه، حمدي قرصُت حتى بآالئه، وطوَّقني بنعمائه، غمرني قد — النعم
، لديَّ البيضاء وأياديه عيلَّ، ِمنَِنِه من وكان إليه. إال الشكر عن لساني وأمسكُت
فاْخَضلَّ سامية، ومرتبة عالية، وظيفة العام أول يف يقلدني أنه وعدني أن
واستبرش نطاقه، واتََّسَع أُُفولِِه، بعد كوكبه وبزغ ذبوله، بعد األمل روض
كتائب مقارعة عىل أزري واشتدَّ ِطلبته، عىل والحصول أمنيته، نبيل القلب
حتى األيام، بي زالت وما الحدثان، جيوش صدِّ عىل جناني وقوي الزمان،
َوَىف، وعد إذا من السيد ومثل العهد. أُوِيفَ أو الوعد، تحقق وما العام، أول حان
مريض باأليام، الظن سيئ الحاجة صاحب أنَّ يعلم وموالي أَْوَىف. َد تَعهَّ أو
الدهر وعاد الهواجس، خاطري وأسلمت الظنون، لذلك فداخلتني باألنام؛ الثقة
ما جزاء مني يقتصُّ كأنما برمحني، ويُطاِعنُِني بسيفني، يُقارعني مغضبًا
سود تني وتغشَّ الخطوب، زرق وأسلمتني عليه، االستظهار إثم من يداي جنتُه
حاٍل إىل فرصُت الدهر، رصوف عيلَّ وَصبَّْت الكرب، حمر بي وأحدقت النوب،
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متن ركوب إىل اليدين، صفر وألجأني يعذب، ال عذاٍب إىل وأُنِزلُت يحلو، ال
ندامي، والهموم ِلَزاِمي، والغموم نجيي، والشقاء سمريي، العناء فصار الدين،
إىل املصار فخْفُت باملرصاد، إيلَّ املنون أن تخيَّلُت حتى مقامي، األكدار وقرارة

األوطار: بلوغ قبل القرار، دار

ال��ع��س��ُر وي��ث��ق��ل��ن��ي ال��ب��ؤس��ى ب��َي ت��ن��وءُ أن��ن��ي ي��ج��م��ُل ال��م��ع��روف ذي دي��ن أف��ي
ال��ب��ح��ُر وال ��ح��اُب ال��سَّ ج��دواك يَ��ْح��ِك ول��م ��ه��ا ح��قَّ ال��م��ك��ارَم أع��ط��ى ال��ذي وأن��َت
ال��ح��رُّ ب��ه ِدي��ن ال��ُح��ر ف��وع��ُد وأوِف ع��اج��ًال يُ��ح��م��ُد ال��ب��رِّ ف��خ��ي��ُر ��ْل ف��ع��جِّ

أنه عىل ذلك وحملُت السيد، فعذرت العقل وحكَّمُت رجعت ولكني هذا
أسمى وظيفة عبده لتقليد إالَّ عهده، وإيفاء وعده، بإنجازه ل يعجِّ لم إنما
حرضته، يدي بني الرسالة تلك مثل أن الِحجا مرشد وأرشدني أعىل، ومرتبة
هو فيما عبده إىل ويُحِسُن فات، ما يستدرُك موالي علَّ محلَّته، عىل وأوفدها
من لعبده َل َعجَّ عليًال؛ وصحيحه كليًال األمل هذا طْرف يردَّ أال شاء فإن آت.
الخافقني، بني ما بشكره فمألت قلبه، به ويمتلك فؤاده، به يسرتق ما الرب
وأن والجهر، الرس يف وتابعته والبحر، الرب يف وأذعته املرشقني، َحْمَده وأسمعت
رجوته األمنيتني، إحدى وتحقيق الطلبتني، إحدى إىل ل التوصُّ يف سبيًال يل يجد
مما فذلك الترصيح، منه ورغبُت الراحتني، إحدى فاليأس بإخباري، التعجيل

يُريح.

التقايض: يف محمد أفندي العزيز عبد الفاضل كتبه ما ذلك ومن

صفاتها، منه تُشتَقُّ للمكاِرم، مصدًرا — هللا أدامه — الجليل بالسيد عهدي
ملطالب َدرَّاًكا املجد، غايات إىل َسبَّاًقا آياتها، فيه تتجىلَّ للفضائل وَمْظَهًرا
بثِّ يف طْرفه يَطمع ال َجَواًدا امِلنَن، إسداء إىل إال يصبو ال أريحيٍّا الحمد،
رفيًعا، وجاًها منيًعا، كهًفا لديه وألفى إال َفاَقٍة أسري ه أَمَّ ما ثمن، إىل عوارفه
بثنائه شاديًا فضله، مورد عن وصدر إال حاجة ذو قصده وما مريًعا، وجنابًا
وإنَّ الهمم. متعلقات وافتقاد النعم، مواقع ارتياد إال له هم فال بوالئه. معلنًا
شقائها، وطول نفيس حرسة فيا بقضائها، يسعف لم إن حاجة السيد إىل يل
همته، صيب واستمطرُت مروءته، عايل فيها استمحُت مرة بأول هذه وليست
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أيًضا هذه يف فليجِر كرمه، مدرار عيلَّ وأرسل نعمه، قالئد طوََّقني طاملا فإنه
يف ليس ما اسأله أن هللا ومعاذ كرامته، من عودني بما ويقابلني عادته، عىل

ولكنني: منعه، عىل يحرص شيئًا أستقضيه أن أو وسعه،

ِق��ب��ل��ي ل��ل��ع��ال ح��ق��وٍق ق��ض��اء ع��ل��ى ب��ه��ا أس��ت��ع��ي��ُن ك��فٍّ ب��س��ط��َة أري��د

لحالتي، مناسبة وظيفة سيدي يقلدني أن البسطة تلك يل يكفُل والذي
وما الدهر. عوادي به أكفُّ وسيًفا الفقر، مهانة بها أتَِّقي درًعا يل تكون حتى
العلم خدمة يف قضيته وقت بنفيِس البغية هذه إنالتي يف عليه واإلقسام يل
ونفس أرساره، واكتشاف األدب، مزاولة يف تحملته عناء وطويل أبكاره، واقتناء
الفضائل، سنيَّات من وله البذل. ِمنَّة عىل الفقر غصة وآثرت بالفضل، ارتاضت
إنالة يف عليه به أُقسم لو ما املفاخر وجليالت املآثر، وجليَّات الفواضل، وعليَّات
أنا فها الهمم. دواعي وإجابة الَقَسم، ذلك ِبر سجاياه كرم أللزمه املطالب أعز
يغرس أن الطاهرات، األخالق وتلك الباهرات، الشيم بهذه سيدي عىل أُقِسُم ذا
آلوها ال حتى امِلنَّة تلك يُسديني وأن مكانًا، لها وجد فقد الصنيعة، هذه عندي

هللا. شاء إن ُمَسدَّد ذلك يف فرأيه وإال شكرانًا،

التقايض: يف توفيق أفندي حسني الفاضل كتبه ما ذلك ومن

الحريري: قال كما أصبحُت وقد البيضاء، واليد النعماء، رب إىل كتابي
مضغة.» جرابي يف أجد وال بُلغة، أملك ال األنفاض، بادي الِوَفاض، «خاوي
أطنابه، عيلَّ االحتياج مدَّ ظهري، حاجتي من وثقل أمِري، عيلَّ التوى قد
بأجداثها، صة منغَّ وقصورها بأحداثها، مكدرة والدنيا إهابه، االفتقار ورسبلني
ُكربَتِي، ج ُمَفرِّ — أعلم كما — وأنت يصفو، ال ولكن يضفو نعيمها
فإن برِّك، ملحات من وملحة ِرفدك، ُطرف من بُطرفة ِتي، ِشدَّ من وُمنِقِذي
وكيف غريك مُت يمَّ ما بجاهك، غريي الذ فقد مالك، حلوبة استدررت
ضوء يف يرسي َمن النجم إىل ويحتاج البحر؟! جاوز من النهر يقصد
قبلة وأنت كيف كرمك. سحاب وأستمطُر جودك، عطف فأستهزُّ البدر؟!
منك أولياؤك اآلمال، تُنَاُط وبك الرَِّحال، تَُشدُّ إليك امللهوف، ومالذ املعروف،
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واىل الغيث أو باإلرشاق، ت عمَّ الشمس أفأنت وسعود، وهناء ممدود، ظلٍّ يف
لكن: االندفاق،

م��دح��ك أخ��ط��أ ��ح��ِب ب��ال��سُّ ي��وًم��ا ج��دواك ق��اَس َم��ْن
وت��ض��ح��ك ت��ع��ط��ي وأن��ت وت��ب��ك��ي ت��ع��ط��ي ��ح��ُب ف��ال��سُّ

شامخ، وفرع راسخ، أصل أنيق، املجد وروض عريق، بَك الكرم نسُب
ام: بَسَّ بثغٍر الشدائد أمام وتثبت الُحَسام، اهتزاز للمكارم تهتزُّ

س��ائ��ل��ُه أن��َت ال��ذي ت��ع��ط��ي��ه ك��أنَّ��ك ُم��ت��ه��ل��ًال ج��ئ��ت��ُه م��ا إذا ت��راه

من الجود ينابيع بفعالك، األحرار واستعبدت أموالك، يف اآلمال حكمت
ُمَمتًَّعا موالي زلت فال يضجر، ال ضاحك بك السماح وربيع ر، تَتََفجَّ أناملك
األنام زالت وال ِنَعِمك، غراس من الشكر ا ُمستمدٍّ وِشيَمك، سجاياك برشِف
يناله ال تَمٍّ بدَر للمكارم ودمت الكرم، ذلك ثمار وتجني يَم، الشِّ بتلك تنفع
يديك ل كتََطوُّ البقاء، لك هللا أطال كسوف. يلحقها ال فضل وشمَس خسوف،

آمني. بالعطاء،

السائرة األمثال (1)

قال كما فإنها عنهم، املأثورة السائرة األمثال العرب؛ كالم من األديب به يُعنى مما
وبيضة ِحَكِمها، ونوادر كلمها، وجوامع العرباء العرب فصاحة «قصارى الزمخرشي:
ذرابة إىل البديع والركن السليمة، القرائح عن أعربت التي بالغتها وزبدة منطقها،
فأطالت العبارة وقرصت املعنى، فأشبعت اللفظ أوجزت حيث اللسن؛ وغرابة اللسان،
بمكانها، االستظهار بَْلَه اإلفصاح عن فأغنت وَكنَّْت الترصيح، يف فأغرقت ولوََّحت املغزى،
بعض وتذاوق التناظر، أزالم وإفاضة التذاكر، سلك يف االنتظام عند بجانبها والتمنُّع
أُبهة، أوردوها متى ولألفاضل بهاء، بها حورض إذا للمحافل وإنها بعضها، األدب أهل

متانة.» تضاعيفه يف انساقت كيف وللشعر طالوة، أثناءه سلكت أنَّى وللنثر
يستنرس. بأرضنا البُغاث إن بوسها. وإما نعيمها إما لبوسها، حالة لكلِّ اْلبَْس منها:
بكلِّ الزُّبَى. السيُل بََلَغ جارة. يا واسمعي أْعِني إيَّاِك إعصاًرا. القيت فقد ريًحا كنت إن
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ثار املطامُع. الرجال أعناَق تقطع بثدييها. تأكل وال الُحرَّة تجوع ثعلبه. من أثر واٍد
دون عشواء. خبط يخبط لَّة. السَّ إىل تدعو الَخلَّة ِكيَلة. وسوء أحشًفا نابلهم. عىل حابلهم
من خري باملعيدي تسمع اللبن. ضيعِت الصيف حنني. ْي بُخفَّ رجع الَقتاد. َخْرُط ذلك
من حسبَُك سماعه. رشٍّ من حسبُك وانسلَّت. بداِئها َرَمتِْني وعد. ما حرٌّ أنجز تراه. أن
خمر اليوم أهله. َهراقه دم يحزنك ال عني. بعد أثًرا أطلب ال بالعنق. أحاط ما القالدة
دلوك ألِق إِبَّالة. عىل ِضغٌث أخزم. من أعرفها ِشنِْشنة براقش. تجني أهلها عىل أمر. وغًدا
عند املاء. عىل كالقابض املاء. يف واْسٌت السماء يف أنف معجبَة. بأبيها فتاة كل الدالء. يف
. حالٍّ اذكر عاقًدا يا ظلِّه. ِمن للمرء أَْلَزُم ا. ذامٍّ الحسناء تعدم ال اليقني. الخرب جهينة

خطيب. كل قول جهيزة قطعت
منها: األمثال، مجرى الكريم القرآن من آٌي جرت وقد

تُنِْفُقوا َحتَّى اْلِربَّ تَنَالُوا ﴿َلْن أَذًى﴾، يَتْبَُعَها َصَدَقٍة ِمْن َخرْيٌ َوَمْغِفَرٌة َمْعُروٌف ﴿َقْوٌل
َلُكْم تُبَْد إِْن أَْشيَاءَ َعْن تَْسأَلُوا ﴿َال ِبأَْهِلِه﴾، إِالَّ يِّئُ السَّ اْلَمْكُر يَِحيُق ﴿َوَال تُِحبُّوَن﴾، ا ِممَّ
َلُكْم﴾، َرشٌّ َوُهَو َشيْئًا تُِحبُّوا أَْن َوَعَىس َلُكْم َخرْيٌ َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوا أَْن ﴿وََعَىس تَُسْؤُكْم﴾،
َقِليَلٍة ِفئٍَة ِمْن ﴿َكْم َسِبيٍل﴾، ِمْن اْلُمْحِسِننَي َعَىل ﴿َما َرِهينٌَة﴾، َكَسبَْت ِبَما نَْفٍس ﴿ُكلُّ
َجِميًعا ﴿تَْحَسبُُهْم النَّاُر﴾، ُكُم َفتََمسَّ َظَلُموا الَِّذيَن إَِىل تَْرَكنُوا ﴿َوَال َكِثريًَة﴾، ِفئًَة َغَلبَْت
يَْستَِوي ﴿َال َفِرُحوَن﴾، َلَديِْهْم ِبَما ِحْزٍب ﴿ُكلُّ َخِبرٍي﴾، ِمثُْل يُنَبِّئَُك ﴿َوَال َشتَّى﴾، َوُقلُوبُُهْم
﴿َوَال ِبِه﴾، يُْجَز ُسوءًا يَْعَمْل ﴿َمْن أُْخَرى﴾، ِوْزَر َواِزَرٌة تَِزُر ﴿َوَال َوالطَّيُِّب﴾، اْلَخِبيُث

أَْشيَاءَُهْم﴾. النَّاَس تَبَْخُسوا
منها: نبوية، أحاديث وكذا

يريبك ما «دع مرتني.» ُجحٍر من املؤمن يُلدُغ «ال شئت.» ما فاصنع تستَِح لم «إذا
البيان من «إنَّ املؤمن.» ضالة «الحكمة منه.» يُعتذر أمر وكل «إياك يريبك.» ال ما إىل

أبقى.» ظهًرا وال قطع أرًضا ال امُلنْبَتَّ «إن لِسحًرا.»
بكر: أبي كالم ومن

باملنطق. موكَّل البالء إن

عيلٍّ: كالم ومن

يُحسن. ما امرئ كل قيمة لسانه. تحت مخبوء املرء الدنية. وال املنية
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العبد بن طرفة قول ذلك فمن األمثال. مجرى الشعر من وشطور أبيات جرت وكذا
معلَّقته: يف

ال��م��ه��ن��ِد ال��ح��س��ام وق��ع م��ن ال��م��رء ع��ل��ى م��ض��اض��ة أش��دُّ ال��ق��رب��ى ذوي وظ��ل��م
ف��اب��ع��ِد ع��دوَّك ب��ال��ب��وس��ى تُ��نْ��ك ول��م أه��ل��ه َك ب��ودِّ ت��ن��ف��ع ل��م أن��ت إذا
ف��ت��زوَِّد أي��ام��ه��ا م��ن اس��ط��ع��ت ف��م��ا م��ع��ارة إال األيَّ��ام م��ا ل��ع��م��رك
ال��ت��ل��دِد ب��ع��د ي��أت��ي��ك ن��ائ��ل وال دون��ه ال��ش��ر ت��رى خ��ي��ٍر ف��ي خ��ي��ر وال
تُ��َزوِِّد ل��م م��ن ب��األخ��ب��ار وي��أت��ي��ك ج��اه��ًال ك��ن��ت م��ا األي��ام ل��ك س��ت��ب��دي
م��وع��د وق��ت ل��ه ت��ض��رب ول��م ب��ت��اتً��ا، ل��ه تَ��ِب��ْع ل��م م��ن ب��األخ��ب��ار وي��أت��ي��ك

ُمَعلََّقِته: يف سلمى أبي بن زهري وقول
ف��ي��ه��رم ��ر ي��ع��مَّ ت��خ��ط��ئ وم��ن تُ��ِم��ت��ُه تُ��ِص��ب م��ن ع��ش��واء خ��ب��ط ال��م��ن��اي��ا رأي��ُت
ب��م��ن��س��ِم ويُ��وط��أ ب��أن��ي��اٍب يُ��ض��رَّس ك��ث��ي��رة أم��وٍر ف��ي يُ��ص��ان��ع ال وم��ن
وي��ذم��ِم ع��ن��ه يُ��ْس��تَ��ْغ��َن ق��وم��ه ع��ل��ى ب��ف��ض��ل��ه ف��ي��ب��خ��ل ف��ض��ل ذا ي��ُك وم��ن
ب��ُس��لَّ��ِم ال��س��م��اء أس��ب��اب يَ��ْرَق وإن ي��ن��ل��ن��ُه ال��م��ن��اي��ا أس��ب��اب ه��اب وم��ن
وي��ن��دِم ع��ل��ي��ه ��ا ذَمَّ ح��م��ده ي��ك��ن أه��ل��ِه غ��ي��ر ف��ي ال��م��ع��روف ي��ج��ع��ل وم��ن
يُ��ظ��َل��ِم ال��ن��اس يَ��ظ��ِل��م ال وم��ن ي��ه��دَّم ب��س��الِح��ِه ح��وض��ه ع��ن ي��ذد ل��م وم��ن
يُ��ك��رِم ال ن��ف��س��ه يُ��ك��رِّم ال وم��ن ص��دي��ق��ه ع��دوَّا ي��ح��س��ب ي��غ��ت��رب وم��ن
تُ��ع��ل��م ال��ن��اس ع��ل��ى ت��خ��ف��ى خ��ال��ه��ا وإن خ��ل��ي��ق��ة م��ن ام��رٍئ ع��ن��د ي��ك��ن وم��ه��م��ا
ي��ح��ل��م ال��س��ف��اه��ة ب��ع��د ال��ف��ت��ى وإن ع��ن��ده ح��ل��م ال ال��ش��ي��خ س��ف��اه وإن

الميته: يف الشنفرى وقول
ي��ع��ق��ل ه��و أو راِه��بً��ا أو راغ��بً��ا س��رى ام��رٍئ ع��ل��ى ض��ي��ًق��ا األرض ف��ي م��ا ل��ع��م��رك
أع��ج��ل ال��ق��وم أج��ش��ع إذ ب��أع��ج��ل��ه��م أك��ن ل��م ال��زاد إل��ى األي��دي ِت ُم��دَّ وإن

مقصورته: يف دريد ابن وقول
واح��ت��م��ى ج��ان��ب��اه ع��ن��ه��م وع��زَّ ظ��ل��م��ه ت��ح��ام��وا ال��ن��اس ظ��ل��م َم��ن
ال��س��ف��ا أن��ب��اث ح��ي��ات م��ن أظ��ل��م ج��ان��ب��ه ل��ه��م الن ل��م��ن وه��م
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ال��ص��دى ت��ش��ف��ي ج��رع��ة ف��ي غ��م��رة م��ن ي��ط��ع��م��وا ل��م وإن ال��م��ال ذي ع��ب��ي��د
وح��وى أف��اد ف��ي��م��ا ش��ارك��ه��م وإن أع��داء أم��ل��ق ل��م��ن وه��م
غ��دا أو ي��وًم��ا ال��واع��ظ ب��ه راح م��ا ي��ن��ف��ع��ه ل��م ال��ده��ر ي��ع��ظ��ه ل��م م��ن
ال��ه��دى م��ن ب��ه أول��ى ال��ع��م��ى ك��ان أي��ام��ه ِع��بَ��ًرا تُ��ِف��ْدُه ل��م م��ن
ن��أى م��ا إل��ي��ه ي��دن��و م��ا أراه ي��رى ب��م��ا ي��ره ل��م م��ن ق��اس م��ن
ان��ت��وى ح��ي��ث ق��ري��ن��ه ال��غ��ن��ى ك��ان م��ك��روه��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��ف��س ع��ط��ف م��ن
وع��ى ل��م��ن ح��س��نً��ا ح��دي��ثً��ا ف��ك��ن ب��ع��ده ح��دي��ث ال��م��رء وإن��م��ا
ن��ج��ا ف��ق��د ع��ق��ل��ه ه��واه ع��ل��ى ع��ال ف��م��ن ال��ه��وى ال��ع��ق��ل وآف��ة

املتنبِّي: وقول

األج��س��ام م��راده��ا ف��ي ت��ع��ب��ت ك��ب��اًرا ال��ن��ف��وس ك��ان��ت وإذا
ال��ن��اق��ِل ع��ل��ى ال��ط��ب��اع وت��أب��ى ن��س��ي��ان��ك��م ال��ق��ل��ب م��ن يُ��راد
ك��ذبً��ا ص��دق��ه��ا ي��رى ح��ت��ى ع��ي��ن��ه ع��ل��ى تَ��َق��لَّ��بَ��ت ط��وي��ًال ال��دن��ي��ا َص��ِح��َب وم��ن
زح��ل ع��ن ي��غ��ن��ي��ك م��ا ال��ش��م��س ط��ل��ع��ة ف��ي ب��ه س��م��ع��ت ش��ي��ئً��ا ودع ت��راه م��ا خ��ذ
ب��ال��ِع��َل��ل األج��س��ام ��ت ص��حَّ ف��رب��م��ا ع��واق��ب��ه م��ح��م��ود ع��ت��ب��ك ل��ع��لَّ
ك��ال��َك��َح��ل ال��ع��ي��ن��ي��ن ف��ي ��ل ال��ت��ك��حُّ ل��ي��س تُ��َك��لَّ��ف��ه ال ح��ل��م ح��ل��م��ك ألن
وال��خ��الئ��ق ف��ع��ل��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م إذا ل��ه ش��رٌف ال��ف��ت��ى وج��ه ف��ي ال��ح��س��ن وم��ا
وع��ق��ول ل��ن��ا أع��راض وت��س��ل��م ج��س��وم��ن��ا ت��ص��اب أن ع��ل��ي��ن��ا ي��ه��ون
ال��ف��ق��ر ف��ع��ل ف��ال��ذي ف��ق��ر م��خ��اف��ة م��ال��ه ج��م��ع ف��ي ال��س��اع��ات ي��ن��ف��ق وم��ن
ب��اق��يً��ا ال��م��ال وال م��ك��س��وبً��ا ال��ح��م��د ف��ال األذى م��ن خ��الًص��ا ي��رزق ل��م ال��ج��ود إذا
م��ج��رم إس��اءة أو م��ح��ب س��رور ب��ه��ا ت��رد ل��م إذا ال��دن��ي��ا ت��ط��ل��ب ل��م��ن
ي��ت��ق��لَّ��ُب ن��ع��م��ائ��ه ف��ي ب��ات ل��م��ن ح��اس��ًدا ب��ات م��ن ال��ظ��ل��م أه��ل وأظ��ل��م
ال��ب��دن روَح��ك ف��ي��ه ي��ص��ح��ب دام م��ا ُم��ك��ت��رث غ��ي��ر إال ده��َرك تَ��ْل��َق ال
ال��ح��زُن ال��ف��ائ��َت ع��ل��ي��ك ي��رد وال ب��ه س��ررت م��ا س��روًرا ي��دي��م ف��م��ا
ج��ب��انً��ا ت��ك��ون أن ال��ع��ج��ز ف��م��ن بُ��دٌّ ال��م��وت م��ن ي��ك��ن ل��م وإذا
وإج��م��ال إح��س��ان ال��ن��اس أك��ث��ر م��ن ب��ه ال��ق��ب��ي��ح ت��رك زم��ٍن ل��ف��ي إنَّ��ا
ال��دم ج��وان��ب��ه ع��ل��ى يُ��راَق ح��ت��ى األذى م��ن ال��رف��ي��ع ال��ش��رف ي��س��ل��م ال
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وي��ؤل��م ي��ض��ر م��ا ال��م��ودة وم��ن ن��ف��ع��ه ي��ن��ال��ك م��ا ال��ع��داوة وم��ن
ي��ظ��ل��م ال ف��ِل��ِع��لَّ��ٍة ��ة ع��فَّ ذا ت��ج��د ف��إن ال��ن��ف��وس ش��ي��م م��ن وال��ظ��ل��م
إي��الُم ب��م��يِّ��ٍت ل��ج��رٍح م��ا ع��ل��ي��ه ال��ه��وان ي��س��ُه��ُل ي��ُه��ن م��ن
ال��ف��ط��ِن م��ن أخ��اله��م ال��ه��م م��ن ي��خ��ل��و ال��زم��ن ل��ذا أغ��راض ال��ن��اس أف��اض��ل
دل��ي��ل إل��ى ال��ن��ه��اُر اح��ت��اج إذا ش��يء األذه��ان ف��ي ي��ص��حُّ ول��ي��س
ج��ل��ده وال��ث��وب رج��اله وم��رك��وبُ��ه ع��ي��ش��ه ب��م��ي��س��ور ي��رض��ى م��ن ال��ن��اس وف��ي
ي��رى ال م��ا م��ن��ه غ��ي��ره رأى ق��دره ن��ف��س��ه ج��ه��ل��ت وم��ن

الفضل أبو وأشهرهم: وتدوينها، العرب أمثال بجمع األدباء من كثري ُعنَي وقد
«مجمع اه سمَّ كتاب يف جمع فإنه للهجرة، ٥١٨ سنة املتوىف النيسابوري امليداني أحمد
مولَّد، والبعض إسالمي وبعضها جاهيل بعضها َمثَل، آالف ستة عن ينيف ما األمثال»
بابه، يف جيِّد كتاب وهو األمثال، هذه وأسباب قصص وذكر املعجم، حروف عىل ورتَّبها

ببوالق. الطباعة بدار ١٢٨٤ سنة ُطبع وقد
أمثال يف «املستقىص كتاب ٥٣٨ سنة املتوىف الزمخرشي محمود القاسم أبو وألَّف
ورآه للميداني، األمثال» «مجمع كتاب له وقع ملا تأليفه عىل ندم أنه ويُروى العرب»،
الخديوية املكتبة ويف الفوائد، وكثرة العبارة وبسط والوضع التأليف ُحسن يف كتابه يفوق

.١١١٢ سنة بالقلم مكتوبة «املستقىص» من نسخة
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الرابع الفصل

كتباإلنشاء من اشُتهر فيام

ألبي والنظم النثر ِصناعتَي أي «الصناعتني»؛ كتاب اإلنشاء صناعة يف ُكِتب ما أقدم من
والثاني: البالغة، يف األول: أبواب؛ عرشة عىل رتَّبه وقد ،٣٩٥ سنة املتوىف العسكري هالل
مع البيان يف والرابع: الكالم، صنعة معرفة يف والثالث: رديئه، من الكالم جيد تمييز يف
األخذ حسن يف والسادس: واإلطناب، اإليجاز يف والخامس: الوصف، وجودة السبك حسن
والتاسع: واالزدواج، السجع يف والثامن: التشبيه، يف والسابع: ورداءته، وجودته وقبحه

ومباديه. الكالم مقاطع يف والعارش: البديع، يف
«املثل كتاب ٦٣٧ سنة املتوىف املوصيل هللا نرص الفتح أبو الدين ضياء وألََّف
والنثر النظم لتأليف البيان علم «إن خطبته: يف قال والشاعر» الكاتب أدب يف السائر
من وما وحطبًا، ذهبًا وجلبوا كتبًا، فيه الناس ألَّف وقد لألحكام، الفقه أصول بمنزلة
يف به ينتفع ما أجد فلم وسمينه، غثَّه وعلمُت وسينه، شينه حُت تصفَّ وقد إال تأليف
الفصاحة» «رس وكتاب اآلمدي، برش بن الحسن القاسم ألبي «املوازنة» كتاب إال ذلك
العلم هذا من أهمال قد الكتابني ِكال أن إال الخفاجي، سنان بن هللا عبد محمد ألبي
لم أشياء البتداع هللا وهداني … لُبَابًا وتركا قشوًرا املواضع بعض يف ذكرا ولربما أبوابًا،
علم أصول عىل تشتمل فاملقدمة ومقالتني؛ مقدمة عىل بنيتُُه وقد مبتدعة، قبيل من تكن
الصناعة يف والثانية اللفظية، الصناعة يف فاألوىل فروعه. عىل تشتمالن واملقالتان البيان،
كتاب يف اخترصه وقد بوالق. بمطبعة ١٢٨٢ سنة ُطبع وقد بحذف. ا.ه. املعنوية.»
املخترص هذا ويُوجد املستحسنة، واملقاطيع واملكاتبات والتقليدات الرسائل إليه أضاف

الخديوية. املكتبة يف
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الدائر «الفلك رشحه وسمى الحديد، أبي وابن الجواليقي، منصور أبو «املثل» ورشح
كتاب يف ٦٤٠ سنة املتوىف السنجاري محمود القاسم أبو عليه وردَّ السائر»، املثل عىل
اه سمَّ كتابًا الصفدي أيبك بن خليل وصنَّف الدائر». الفلك وطي السائر املثل «نرش سماه
عىل ُمؤاخذات أورد الحديد أبي ابن إنَّ خطبته يف قال السائر»، املثل عىل الثائر «نرصة
املؤاخذات مواضع أتتبَّع أن فأحببُت قليًال، وأخذ كثريًا أغفل قد ووجدته «املثل»، صاحب

تركها. التي
صناعة إىل ل التوسُّ «حسن كتاب ٧٢٥ سنة املتوىف الحلبي سليمان بن محمود وألَّف
وظائفها من بسببه بارشت رزًقا اإلنشاء كتابة يف يل هللا جعل «ملا خطبته: يف قال ل» الرتسُّ
مذاهبهم من ورأيت عارشت، َمن وأئمتها أهلها أكابر من أجله من وعارشُت بارشت، ما
واطَّلعت رويت، ما واملحاورة باملجاورة قواعدها من عنهم ورويت رأيت، ما أساليبها يف
مضائق، أيِّ مضائق إىل الوقائع باختالف فيها وألجئت طرائق، عىل املبارشة بكثرة
بالتلبُّس له أرَض لم من بَنِيَّ من لها وترشح عاناها، من الولد وولد الولد من يل ونشأ
األوراق هذه يف ذلك يف يرغب وملن لهم أضع أن فأحببت بمعناها، التحيل دون بصورتها
وفروعها أصولها من به الجهل يسع لم ما عىل فيها لهم وأقيم قواعد، فصولها من
بأوضاعها األخص هو ما طرقها من ويعلموا أبوابها، من الصناعة هذه ليأتوا شواهد

بها.» واألوَىل
«صبح كتاب ٨٢١ سنة املتوىف القاهرة نزيل الَقلَقَشنِْدي أحمد العباس أبو وألََّف
باملكتبة التي والنسخة يُطبع، لم أنه إال بابه يف جليل كتاب وهو اإلنشا»، كتابة يف األعىش
ويف مرص، ملوك عن مكاتبات منه الرابع الجزء ويف أجزاء، بعض ناقصة الخديوية
إىل واملرءوس املرءوس، إىل الرئيس به يكتب وما اإلخوانيات، املكاتبات مقاصد الخامس
اخترصه وقد امللوك، عن الواليات من يكتب ما السادس ويف النظري، إىل والنظري الرئيس،

املثمر». الدوح وجني املسِفر الصبح «ضوء سماه كتاب يف
«الشهاب اه سمَّ مفيًدا كتابًا الرشتوني الخوري أفندي سعيد الفاضل ألَّف وقد

.١٨٨٤ سنة بريوت يف ُطبع الكاتب»، صناعة يف الثاقب
املوضوع يف التفكر عىل فيه تكلَّمُت النظري، اإلنشاء يف كتابًا ١٣٠٦ سنة ألَّفُت وقد
تخريُّ يف والثاني: األلفاظ، صحة يف األول: فصول؛ ستة هذه يف وأدرجُت فيه، والكتابة
متانة يف والخامس: الكالم، بالغة يف والرابع: موضعه، اللفظ موافقة يف والثالث: األلفاظ،
يف اإلنشاء تعليم طرق ذكرُت الفصول هذه وبعد الكالم. عيوب يف والسادس: السياق،

382



اإلنشاء كتب من اشتُهر فيما

بوالق بمطبعة ١٣٠٦ سنة الكتاب هذا ُطِبَع وقد والعالية، والتجهيزية االبتدائية املدارس
ناصف»، بك «حفني الفاضل صديقنا كتبه ما منها األفاضل، من عدة وقرََّظُه األمريية،

فقال:

ال��ُك��تَّ��اب ح��ل��ي��ة ع��ن ل��َع��ِريٍّ ال��ك��ت��اب ه��ذا ب��ع��د ع��ذٍر أيُّ
ال��ص��واب ن��ه��ج س��ل��وك ع��س��ي��ًرا ـ��ق ي��ب��ـ ول��م ف��ي��ه اإلن��ش��اء وج��ُه بَ��اَن
ب��اب ك��ل م��ن ل��ل��ق��ل��وب وأت��ى إذن غ��ي��ر م��ن األس��م��اع ب��ي��ت ح��لَّ
دي��اب ان��ت��ص��ار ع��ل��ى ب��ي��ن��ات ه��ذا ب��ع��د ي��ب��ت��غ��ي ه��ل ِش��ع��ِري ل��ي��ت

يف ذلك وكان التمام، عىل هلل والحمد الكتاب، هذا يف إيراده أردنا ما انتهى هنا إىل
للهجرة. ١٣١٤ سنة شوال ١٩

دياب محمد
العموميَّة املعارف بنظارة املفتِّش
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الكتاب طبع ملتِزم ابنه إنشاء من

ُولَِد العال، منوف يف رشيفة، أرسة من للهجرة، ١٢٦٩ سنة رجب شهر من َخَلْت ألياٍم
إىل والده به بعَث وحسب، وكتب وقرأ ُه أشدَّ بََلَغ وملَّا الكتاب. هذا مؤلِّف العزيز والدي
عفيفي الشيخ عن والرصف والنحو ا، السقَّ إبراهيم الشيخ عن الشافعي فقه فأخذ األزهر،
عن واملنِطق املرصفي، الدين رشف أحمد الشيخ عن واألصول البالغة وعلوم الباجوري،

الرضير. األجهوري الشيخ
التفسري فيها ى فتلقَّ العلوم، دار مدرسة دخل للميالد، ١٨٧٤ سنة يناير أوائل ويف
والشيخ عمر سليم الشيخ عن حنيفة أبي وفقه آنًفا، املذكور الدين رشف أحمد الشيخ عن
العام التاريخ يف التام والدرس املرصفي، حسني الشيخ عن األدب وعلوم النواوي، حسونة
بك يعقوب عن البلدان وتقويم والهيئة والهندسة والحساب أفندي، السعود أبي مؤلفه عن
وُمدَّة جعفر. بك محمد عن والخط أحمد، أفندي منصور عن والكيمياء والطبيعة صربي،
كل يف بسهٍم َب فَرضَ التحصيل، ميادين يف ومجاراًة واجتهاًدا نشاًطا كانت هذه التعلم
إنشائيَّة موضوعات وكتب املعدودين، املدرسة نوابغ طليعة يف وسار العلوم، هذه من علم
املدارس». «روضة ى تَُسمَّ كانت التي العلمية املجلة يف أُدِرَجْت العرص، ذلك تُناِسب وعلمية
بالقلعة، الجند أطفال مدرسة يف للنحو ُمَعلًِّما اختري ١٨٧٦ سنة يوليو ١٦ ويف
«الدروس كتاب لتالميذه فألََّف تلميذ، ألف عن ينيف ما بها وكان بالخريية، تُعرف وكانت

للهجرة. ١٢٩٤ سنة وطبعه النحوية»،
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«املبتديان» مدرسة يف والهندسة للحساب ُمَدرًِّسا اختري ١٨٧٩ سنة أبريل ٢١ ويف
نظارة وطبعته الحسابية»، األصول يف السنية «النخبة ب املشهور كتابه فألَّف بالنارصية،
وعمَّ األعىل، معارفها مجلس اعتمده أن بعد ١٣٠٠ وسنة ،١٢٩٨ سنة مرتني: املعارف
وطبع الهندسة، مقاالت عىل تطبيقية مسائل الفرنسوية من وعرََّب املدارس، جميع نفعه
رياضية مسألة ألف عرََّب وكذا .١٣٠٢ سنة الهالل بمطبعة األوىل املقالة مسائل منها
سنة يناير يف إليه ُعِهَد هذه وظيفته ومع يُطبع. لم الجرب يف وكتابًا ،١٣١٣ سنة طبعت
سنة ويف القديمة. اآلثار مدرسة يف البلدان وتقويم والهندسة، الحساب تعليم ١٨٨٢
فيها فألََّف الذكر، الفة السَّ «املبتديان» مدرسة يف األشياء لدروس ُمدرًسا اختري ١٨٨٦
يف الدروس هذه دراسة وكانت األمريية، بوالق بمطبعة مرَّات ُطبع أجزاء، ثالثة ذا كتابًا

هذا. كتابه يف جاء ما ِطبِق عىل وغريها الحكومة مدارس
مدرسة من العايل القسم يف اإلنشاء لتعليم أستاذًا اختري ١٨٨٧ سنة نوفمرب ويف
درجات: ثالث عىل املدرسة هذه يف (والتعليم التوفيقيَّة». «املدرسة ب اآلن اة املسمَّ املعلِّمني
أربًعا كانت ومدته األول عن يرقى ثانوي وتعليم سنني، أربع ومدته ابتدائي تعليم
سنني، ثالث ومدته منهما أرقى عاٍل وتعليم فقط، ثالث هي واآلن خمًسا، صارت ثم
كان له واملرتَجم املدارس.) يف ليعلموا أْكَفاء معلِّمني تخريج القسم هذا من والغرض
وقرََّظُه النظري»، «اإلنشاء كتاب أجلهم من فصنََّف اإلنشاء، يف املعلمني هؤالء أستاذ
بوالق مطبعة يف وُطِبَع املدارس، لتالمذة املعارف ديوان وقرََّرُه العرص، أدباء من كثري
فصيِح يف الذهب «قالئد اه سمَّ العربية اللغة يف ُمعجًما أيًضا وألَّف .١٣٠٦ سنة األمريية
بشأنه ُكِتَب ما يراَجع اللغويَّة املعجمات دائرة يف املعجم هذا منزلة ولدرك العرب»، لغة
العلماء، كبار به قرََّظُه وما هذا اللغة» أدب «تاريخ من األول الجزء من اللغة باب يف
عهدت التي اللجنة من وكان .١٣١١ سنة األمريية بوالق بمطبعة األول الجزء منه وطبع
املأخذ سهلة البالغة، يف خامس وكتاب النحو، يف كتب أربعة تأليف املعارف نظارة إليها
فحازت الكتب هذه فأُلَِّفْت والثانوية، االبتدائية املدارس تالمذة أعمار حسب عىل ُمَدرََّجة

األدب. لعلوم الطريق وفتحت الكافة، رضا
«خالصة منه فألََّف العلوم، دار مدرسة يف التاريخ تعليم إليه ُعِهَد ١٨٩٢ سنة ويف
مدارسها، بعض يف واستعَمَلتُْه املعارف نظارة أقرَّتُه وقد والحديث»، القديم مرص تاريخ
لم ولكنه أوروبا» «تخطيط الفرنسوية من وَعرََّب بوالق، مطبعة يف حسنًا طبًعا وُطِبَع

يُطبع.
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خالل ويف املدارس، جميع يف العربية للغة ثانيًا مفتًِّشا َ تعنيَّ ١٨٩٣ سنة فرباير ويف
هذا. كتابه ألََّف بالتفتيش وظيفته ُمدَّة

باشا توفيق مرص خديِو له املغفور إليه َه وجَّ قيام خري بوظائفه قيامه عىل ومكافأة
بالرتبة األفخم باشا عباس الخديوي املوىل سمو عليه وأنعم ،١٣٠٣ سنة الرابعة الرُّتبة

.١٣١٤ سنة الثالثة
،١٨٩٢ وسنة ،١٨٨٨ سنة مرات ثالث املدارس عطلة أثناء أوروبا يف ساح وقد

منها. عرَّبُه بما وأفاد فاستفاد الفرنسويَّة اللغة من التزوُّد ابتغاءَ ١٨٩٦ وسنة
نَيِل إىل َسبَّاًقا العلوم، طلب يف ُمِجدٍّا الشبيبة عرص َف َرصَ نابغة الحياة هذه من فلنا
مقتبس، نار كل ومن س، ُمتَنَفَّ جوٍّ كل يف له ُمتفنِّن، مة عالَّ مبلغ الكرب يف فبلغ املعارف،

آمني. الزمان. مدى بحياته هللا أمتعني قومه، عىل بعلِمِه فيَّاض
.١٣١٨ سنة شعبان من َخَلت يوًما عرش لخمسة ُكِتَب

دياب رياض محمد
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