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األول الجزء

الغفران

والنار الجنة مرسحها إلهية كوميديا

وأرَّْخ��ت ق��وم ع��ن س��أل��ُت ُم��ْخ��ِب��ٌر ال��ِب��ل��ى أه��ل م��ن ج��اء ل��و
نُ��وب��ْخ��ُت؟ ال��ن��ار ف��ي ثَ��وى وه��ل ��الُ��ه��ا؟ ُع��مَّ ب��ال��ج��ن��ة ف��از ه��ل

العالء أبو





اإلهداء

كيالني كامل بقلم

النفوس إحياء يف وأثره قيمته وعرف الحي، األدب حقيقة أدرك الذي املفكر الشباب إىل
الشعوب. وإنهاض

وهاَلُه العديدة، أنغامها فسحرته الغربية، اآلداب عىل اطَّلع الذي املفكر الشباب إىل
عىل وعطف الرائعة. وُمثلها وخوالجها الحياة إحساسات بشتى الجياش الزاخر خضمها
مزدريًا عنها فعزف االختيار، وسوء الخلط من فيها ما صدره فأحرج العربية، اآلداب
لكل فيه وجد الذي الغربي األدب عىل متهافتًا واندفع — العذر بعض وله — ناقًما
إليه. تطمح ملكوت أسمى يف بها وتحلق نفسه فراغ وتمأل أنغامه تشجيه وتًرا، خالجة

أجرؤ العايل، األدب من فنٍّا فيه أرى الذي الكتاب هذا أقدم الشباب، من الفئة هذه إىل
عن يقل ال أنه — زعمي يف مجازًفا وال آلدابنا، متعصبًا وال للغتنا، متحمًسا ال — فأزعم
… والشطط اإلرساف من حذًرا القول نمسك وهنا مفكر، غربي رأس أكرب أخرجه أثر أََجلِّ





القارح ابن ترمجة

القارح1 ابن رسالة من

الحسني أبي دار إىل وأختلف — هللا رحمه — خالويه بن هللا عبد أبي عىل أدرس «كنُت
وكنت الفاريس. عيل أبي عىل ونزلت بغداد، إىل سافرت خالويه، ابن مات وملا املغربي.
عبيدة وأبي الرماني، عيىس بن وعيل السريايف، سعيد أبي إىل بغداد: علماء إىل أختلف
أغراضها نفيس وبلغت ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول حديث وكتبت الكتابي. حفص وأبي املرزباني،

عاذر.» والجهد جهدي،

الظل، لزوم لزمته أن فألزمني املغربي، الحسن أبا ولقيت مرص، إىل منها سافرُت «ثم
أبي همة أخاف «أنا ا: رسٍّ يل فقال والُحنو. اإلنصاف كثرة يف امِلثْل، مكان منه وكنت
بالخمول نرىض «ما يوًما: يل وقال عنه.» صدر ال ورًدا يوردنا أن إىل به تَنْزِو أن القاسم
آالف ستة سنة كل يف موالنا من تأخذون هنا؟ خمول «وأيُّ فقلت: فيه.» نحن الذي
أبوابنا إىل تُصار أن «أريد فقال: ُمَكرَّم!» ُمَعظَّم وهو الدولة، شيوخ من وأبوك دينار،
ذلك فأعدُت والنسوان.» كالولدان علينا يُجرى بأن أرىض وال واملقانب، واملواكب الكتائب
لحيته عىل وَقبَض هذه»، من هذه القاسم أبو يَخِضب أن أْخَوَفني «ما فقال: أبيه، عىل

وهامته.
وقفة». وبينه بيني فصارت بذلك، القاسم أبو وعلم



الغفران رسالة

الحاكم فرأيت خدمته، برشيف فرشفني جوهر، بن الحسني هللا عبد أبو القائد إيل وأنفذ
بَرَّ «َمْن فقلت: حسني.» يا وعدوك عدوي «هذا وقال: إليه، رأسه أنفذ رئيًسا، قتل كلما

به. يفعل كذا أنه وعلمُت به.» يفرت ال والدهر به، يََر يوًما،

أعوام. خمسة وحججت وتسعني، سبع سنة يف فخرجت فأِذَن، الحج، يف فاستأذنته
لهم: فقلت إليهم، الرجوع يرومون ا، رسٍّ أوالده فجاءني قتَله، وقد مرص، إىل وعدت
ففعلوا وأَْهُرب.» فاهُربوا دينار، ألف خمسمئة ببغداد وألبيكم الهرُب، ولكم يل ما «خريُ

وفعلُت.
إىل منها وخرجت أنطاكية، إىل فدخلت بطرابلس، وأنا بدمشق، قتلُهم وبلغني
أبي كتاب عيلَّ ورد أن إىل عندها فأقمت الدولة، سعد بنت خولة املايسطرية وبها ملطية،
«ما األيام: من يوًما يل قال اْرتِغاء؛ يف َحْسًوا يُِرسُّ فكان ميافارقني، إىل فرست القاسم،
قال: غائبًا.» «فاْلعنِّي قلت: ألعنك.» أن أردت «ال، قال: حاجة؟» «أعرضت قلت: رأيك؟»

تعلم.» فيما إياي «ملخالفتك قال: «ولَِم؟» قلت: أشفى.» وجهك يف «ال،

وتربيتي يل، أبيه وتربية البلدية، ثالث: حرمات «يل وبينه: بيني أُنْس، عىل ونحن له، وقلت
لنا ِمنة لك أبي وتربية الجدران، بني نسب البلدية مهتكة، ُحرم «وهذه قال: إلخوته.»
تعب حيث من «اسرتحت له: أقول أن أردت والدنانري.» بالخلع إلخوتي، وتربيتك عليك،

جنونه. جنون فخشيت الكرام.»

ما يل يسمح وليس واحد، بيت يف السبعة الشمعة أوصاف أجمع أن «أريد ليلة: يل وقال
بحرضته: وكتبت القلم، فأخذت الساعة.» هذه من أفعل «أنا فقلت: أرضاه.»

أت��وق��ع وم��ا أل��ق��ى م��ا ه��ول وف��ي ص��ب��اب��ت��ي ف��ي ش��م��ع��ة أش��ب��ه��ت��ن��ي ل��ق��د
وأدم��ع واص��ف��راٌر ع��ي��ن وتَ��ْس��ه��ي��ُد ووح��دٌة ف��ن��اء ف��ي وح��رٌق نُ��ح��وٌل
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وتعطيني الخاطر، رسعة «تمنعني فقلت: الوقت؟» هذا قبل هذا عملت «كنَت فقال:
كأنه كبده، تلني ال من حقَد ويحقد يمل، أن يمل ال ملوًال، القاسم أبو وكان الغيب؟» علم
ذكره محوت غلوائه، عىل إنصايف، قلة يف جاريًا سادًرا رأيته فلما الفلك، ركب قد كربه من

فؤادي: صفحة عن

ُم��تَ��َح��ول ال��ق��ل��ى ذات ع��ن األرض وف��ي واص��ل ح��ب��الُ��ك رث��ْت إن ال��ن��اس ف��ف��ي

له: قطعي يف بها أعتذر أبياتًا، الرجل وأنشدت

ال��ش��ر م��ع خ��ي��ًرا إن ل��ق��ل��ن��ا ع��ت��ي��ًدا، ش��ره ك��ان إذ ال��خ��ي��ر م��ن ك��ان ف��ل��و
ي��ب��ري» وال ي��ري��ش «ال وق��ل��ن��ا: ص��ب��رن��ا، ع��ن��ده، ش��ر ال خ��ي��ر، ال إذ ك��ان، ول��و
ص��ب��ر م��ن دام، إذا ش��ر، ع��ل��ى ول��ي��س ع��ن��ده خ��ي��ر وال ش��ر، ول��ك��ن��ه

والفضة، الذهب الكعبة محاريب أخذُه أَْوَجبَُه وميتًا، حيٍّا — هللا يشهد — وبغيضله
دم وكم بغداد، ورضب الرملة، العرب وأنهب الكعبية، وسماها ودراهم، نقوًدا ورضبها

أيتم. وصبي أرمل، وحرة انتهك، وحريم سفك،

هوامش

بابن ويُعرف الحسن، أبو وكنيته دوخلة، لقبه الحلبي، منصور بن عيل هو (1)
رسالته كتب الذي وهو أَْعَقَب، وال يتزوج ولم ،٣٥١ سنة بحلب مولده وكان القارح،
أجابه الذي العالء، أبي إىل وبعثها الكتاب هذا من الثالث بالجزء املنشورة املشهورة
يف التسمية هذه سبب وسنبني الغفران. برسالة ووسمها الرائعة الرسالة بهذه عليها

العالء. أبي ترجمة أثناء الغفران رسالة عىل الكالم
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أيبالعالء ترمجة

معرة وبلده املعري، سليمان بن هللا عبد أبيه واسم العالء، أبو وكنيته أحمد، اسمه
وحمص. حلب بني سوريا شمال يف صغرية قرية وهي النعمان،

سنة األول، ربيع من والعرشين الثامن وهو الجمعة، يوم شمس مغيب قبل ُولد
للمسيح. وتسعمئة وسبعني ثالث سنة توافق وهي هجرية، وثلثمئة وستني ثالث

ولم بحياته، يودي فكاد بالجدري، أصيب (٣٦٧ه) حياته من الرابعة السنة ويف
الحادثة وبهذه بالعمى، ثم بالبياض اليمنى وَغَىش اليرسى بعينه ذهب حتى يغادره

األثر. أكرب حياته يف لها فكان الزمن، له أعدها نكبة أول تمت
زمنه يف حلب وكانت — أبيه عىل الدراسة أتم أن بعد حلب يف الدراسة إىل ذهب
عليهم وأغدق زمنه يف الدولة سيف دعاهم ممن األدب، ورجال العلماء بأفاضل مكتظة

العالء. أبو بعلمهم فانتفع موته، وبعد زمنه يف علًما، حلب فملؤا النعم،
مكتبتها يف وجدها التي الكتب نفائس من شاء ما ووعى أنطاكية إىل سافر ثم

بها. واعتزازهم َصْولتهم العالء أبو شاهد الذين الروم، من كثري بها وكان الشهرية،
— وأخذ فيها، بديٍر فنزل طريقه، يف بالالذقية ومر الشام، طرابلس إىل سافر ثم
بني الصلة واشتدت اآلراء. من كثريًا — وغريها الفلسفة لعلوم دارًسا كان فيه راهب عن
عاد ثم فيه، ومناقشتهم دينهم درس من تمكن حتى واليهود، النصارى وبني العالء أبي

النعمان. معرة إىل
يف املعروفة بنُونيته فرثاه ،٣٧٧ سنة عمره من عرشة الرابعة يف وهو أبوه ومات

صباه. يف شعره تمثل وهي الزند، سقط
واشرتك الشهرية، مكاتبها عىل واطلع صيته، بها وذاع ،٣٩٨ سنة بغداد إىل رحل ثم

والخاصة. العامة واألدبية العلمية املجامع يف
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وأدبه، بشعره التكسب من أنفته مع وفقُره أمه مرُض بغداد مغادرة إىل دعاه ثم
أشد فراقه عىل وحزنوا بغداد أهل بتوديعه واحتفل ٤٠٠ه، سنة رمضان يف فرتكها

الحزن.
تلك وكانت الدنيا. عىل نقمته فتمت أمه، نَْعُي وافاه إذ املعرة إىل طريقه لفي وإنه
َسنَّه الذي الصارم بقانونه األخذ عىل له باعث أكرب حياته، يف لقيها التي الفادحة النكبات

الناس. اعتزال وهو لنفسه:
وإقبال حوله، الطالب اللتفاف ذلك؛ إىل ق يُوفَّ فلم القانون، هذا تنفيذ حاول وقد
العلم. عنه ليتلقوا نائية بالد من إليه ووفودهم زيارته، عىل به املعَجبني من الكثريين

وينفق نصفها خادمه يعطي ديناًرا، ثالثني عىل عام كل منه يحصل َوْقٌف له وكان
جاه، أو مال يف طمًعا أحًدا يمدح ال زاهًدا متقشًفا فقريًا وكان اآلخر. النصف نفسه عىل

الغليظ. الصوف ويلبس الشعري يأكل
شعره ومأل به، خاصة فلسفية جدية طريًقا العربي للشعر َخطَّ من أول وهو
شعراء بني من سواه دون بها انفرد التي والعاملية، واألدبية االجتماعية املبادئ بأسمى

جميًعا. العربية
إال منها لنا يبق ولم الحظ لسوء ُفِقَد قد أكثرها ولكن قيِّمة، فعديدة ُكتبه أما
الذروة بلغت قصائد بضع إال فيه وليس الشباب، عهد يف شعَره ويحتوي الزند، سقط
اعرتف وقد والتقليد، املبالغات أفسدته سخيف متكلَّف فأكثره الباقي أما اإلجادة، يف
جمهور ويشمل عربي، ديوان أنفس نظرنا يف ويعد اللزوميات، وكتاب مقدمته. يف بذلك
مضاعفة وهو نفسه، به أخذ الذي الثقيل القيد ذلك رغم الرائعة، العالئية الفلسفة
التي ورسائله املالئكة، ورسالة الدروع. بوصف خاص وهو الدرعيات، وديوان القافية.

مرجليوث. طبعها
كتاب بعد له أثر أنفس — بحق — تَُعدُّ التي الغفران، رسالة كتبه: ما أمتع ومن

الكتاب. هذا من الثالث الجزء مقدمة لدراستها خصصنا والتي اللزوميات،
إنشائها إىل دفعته التي الرئيسية الفكرة ألن (الغفران)؛ االسم هذا عليها أطلق وإنما
ُحرموها ومن باملغفرة فازوا من مناقشة هي — القارح ابن رسالة عىل إجابته وقت —
يف يصادفه من سؤال من يكثر كان أنه فيها، انتباهتك يسرتعي ومما اآلخرة. الدار يف
قولك لك يغفر «لم النار: يف يجده من سؤال من يكثر كان كما لك؟» غفر «بم الجنة:

إلخ». …؟
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العالء أبي ترجمة

أن وبعد الطويلة، املدة تلك البعث فكرة الزمته أن بعد العالء أبا أن ونحسب
إىل الشديد ميله منها كثري يف ردد شتى، صور يف بها وأتى لزومياته، يف أنضجها
بسؤال الظفر له أتيح لو وود العذاب، أو النعيم أصناف من لقوه عما ماتوا من استفسار

قوله: يف تراه كما وحريته، لشكوكه ا حدٍّ ويضع اليقني، عنه ليأخذ منهم، واحد

وأرَّْخ��ت ق��وم ع��ن س��أل��ت ُم��ْخ��ِب��ر ال��ب��ل��ى أه��ل م��ن ج��اء ل��و
ن��وب��خ��ت ال��ن��ار ف��ي ثَ��وى وه��ل ��الُ��ه��ا؟ ُع��مَّ ب��ال��ج��ن��ة ف��از ه��ل

— الخيال إىل لجأ الباطلة، األماني تلك مثل من يئس أن بعد العالء أبا إن نقول:
أفكاره، خالصة الرسالة هذه وأودع — الحقائق عالم باإلنسان ضاق إذا عامله، أوسع وما
الناس وأحوال البعث عن قرأناها شعرية، صورة وأبرع وأدق أوضح اعتقادنا يف وهي

فيه.
جزء (انظر عمره من والستني الثالثة يف وهو ٤٢٤ه سنة يف الرسالة هذه كتب وقد

.(٢

— يعلم وال املئة، عىل أجزاؤه نيفْت الذي والغصون، األيك كتاب املفقودة: كتبه أهم ومن
العربي باألدب أملَّْت التي الفادحة، النكبة بل العظيمة، الخسارة مقدار — وحده هللا إال
فيما نرتاب ولسنا العظيم. املفكِّر الرأس ذلك أخرجه الذي الكتاب هذا َفْقِد جراء من
كرسالة برسالة له صاحبًا يجيب الذي فإن الجليل؛ فر السِّ ذلك محتويات عن قالوه
أوراق أبنية أنشأت أني األقضية سوالف من «كان لزومياته: مقدمة يف ويقول الغفران،

إلخ». … الكلمة صدق فيها يُْت تََوخَّ
مثل للعالم يُخرج أن التأليف إىل قصد إذا عليه، نستبعد ال ذلك، يفعل رجًال إن

الشأن. الجليل الكتاب ذلك
موته وكان ثالثة، أياًما الزمته علة به أودْت ثم سنة، الثمانني عىل العالء أبو نيَف

وأربعمئة. وأربعني تسع سنة األول ربيع من العارش اليوم يف
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بك: وجدي فريد محمد الجليل الباحث العالم لحرضة
مصابيحه واملفكرون الوجود، الفائضعىل اإللهي النور بصيصمن اإلنساني الفكر
لخبط فلوالهم الحياة. هذه دياجري سلوك يف به فيهتدون دونهم، من عىل منهم ينعكس
أُلقي لذلك نهاية، إىل وجودهم من ينتهون وال غاية، إىل يهتدون ال متاهاتها، يف السارون
وتعظيمهم، املفكرين إكباُر — التعقل درجات أَحطِّ يف وُهم حتى — الناس روع يف
بعد النور، إىل الظلمات من فنقلها منهم واحًدا ُرزقت أمة وُرب وآرائهم. أقوالهم ف وتََلقُّ
يعرفها وال الوجود تعرف وال كسف، دونها من كسف يف تتقلب أجياًال قبله عاشت أن

الوجود.

املربَّزين، من شاعًرا الكالم صاغُة َعِرَفُه املفكرين، أولئك من واحد املعري العالء أبو
تتطلع ما أقىص يبلغ ما منه وهؤالء هؤالء فوجد املقدَّمني، من حكيًما األفهام نََقدُة ُه وَعدَّ
واستجالء الكائنات، رسائر يف ورسيان واخرتاع، وخيال وإبداع، تصوير من نفس إليه

املوجودات. لحقائق
يف ظهر مما وأكمل أجىل العصور من عرص يف يظهر لم العالء أبي فضل أن إال
العقول، اشتجرت حيث واملقاالت؛1 املذاهب عهد والشكوك، األبحاث عهد هذا: عهدنا
عقائد من راسخة أصوًال أمامها فاكتسحت الريب، أعاصري وثارت اآلراء، وتناحرت
املضطرب هذا يف العالء أبي فضل لظهوِر فكان األقدم. عهده منذ اإلنسان صحبت
كابدت، ما الكفاح حرارة من كابدت ما بعد للفلسفات الرائع واملزدحم للمذاهب، الهائل
بني له تكون أن يجب التي املكانة إىل به الرجل ارتفع املعارصين، نفوس يف عميق أثٌر

األولني. السابقني
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كل يلقاه ما بواطنها، دون األلفاظ ظواهر يصدهم الذين من العالء أبو لقي نعم،
لم ما وقوَّلوه والزندقة، باإللحاد يفهمه ال من فاتهمه التقليد، أغالل من خلص مفكر
أئمة من كثريٌ وتصدى مؤسسيها. كرامة من الحاطِّ باألديان، املزري الشعر من يقله
حمل غريب جو اسمه حول تكوَّن أن ذلك أثر من فكان إليه، نُسب مما لتربئته املتأدبني
تحرج األمريية املطبعة مصحح إن حتى شعره، كراهية عىل الورع أهل من الكثريين
فجاءت هناك، يطبعها نارشها وكان العالء، أبي لزوميات تصحيح من سنة أربعني منذ
ورود عىل أوروبا يف واملفكرين األدباء تزاحم من هذا أين ذلك! جراء من األخطاء كثرية

وآرائهم. أقوالهم من وآبدة شاردة كل بجمع وعنايتهم األعالم رجاالتهم مناهل
يخطئون ال أنهم باعتبار العناية هذه العبقرية أهل من بنبغائهم الغربيون يُْعَن لم
يتقيدون ال أحرار، مفكرون أنهم باعتبار بل ومحدَّثون، ملَهمون أنهم أو يخلطون، وال
من خلص جو يف املعاني عالم من فحلَّقوا لغاصب، عقولهم يُخضعوا ولم باملذاهب،
بهنات مختلطة ونَثَْرهم نَْظَمهم أودعوها أزاهَر حقائقه من فقطفوا الحيوانية، شوائب

األرضية. الطبيعة يالزم مما
تلك نسمات أسطرها خالل من يتنسمون إنما أقالمهم رشحات عىل فامُلكبون

العلوي. بروحها أنفسهم وتحيي الشذي، برياها فتفعمهم األزاهر،
وفيكتور وفولتري وداني شيكسبري أمثال سخافات يجمع أن معارص ناقد أراد فلو
قرص قد الناقد هذا يكون إذ يشء؛ يف العدل من هذا ليس ولكن أسفاًرا. منها ملأل هوجو،
إليه. يكون ما أحوج نفسه فحرم فيه، املودعة الروح يتنور ولم الكالم، ظاهر عىل نظره

دونوه بما يعنى أن يجب النهمة وبهذه والعبقريني، للنابغني يُنظر أن يجب العني بهذه
غوًرا، أبعدهم من بل هؤالء، من واحد العالء وأبو ومنظومهم. منثورهم من الطروس يف

حاًال. وأعجبهم مورًدا، وأعذبهم سجًال، وأمثلهم
كفيف كان إنه نقول: أننا غري الغفران، رسالة صاحب تاريخ إيراد بسبيل لسنا
فنونه، يف وترصفه الشعر، يف عراقته مع وكان النوابغ، من وبعده قبله ككثريين البرص،
ثالثني تبلغ له َوْقٍف بغلَِّة مكتفيًا وكان قط، عليه جائزة يقبل فلم بًا، ُمتكسِّ يَُقْله لم

سنته. طول اآلخر بنصفها ويقنع نصفها، منها خادمه يعطي كان ديناًرا،
تََقزُُّز ومظامله، العاَلم هذا قذر عن ونزوعه فضله عىل وأدل كله هذا من أعجُب
نيًفا بعدها فعاش عمره، من األربعني بعد الحيوان قتل من وتأثُّمه اللحم، أكل عن نفسه
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فيها مات التي املرضة مرض ملا إنه حتى حي، كائن جثة شفتاه تمس لم سنة وأربعني
حياته يستبقي أن العالء أبو فأبى — زعمه يف — به للتَّقوي َفرُّوج بأكل طبيبه نصحه
فلما إليه، قدموه ثم ذلك، هو يَعلم أن دون فذبحوه فرُّوج إىل أهله فعمد روح، بإزهاق
فمد لشفائه، طلبًا ذلك فعلوا إنما بأنهم فأخربوه يده، من وألقاه منه نفور أدركه تناوله
فذبحوك، ك َرشَّ أِمنوا الفروج، أيها مسكني يخاطبه: كأنه وقال الفروج وأمسك ثانية يده

شيئًا. منه يتناول ولم به رمى ثم لهابوك. بأَسَك خافوا كانوا ولو
عثرنا أن عجب فال سماويٍّا، عروًجا تُمنع وال علويٍّا، نوًرا تُحرم ال النفس هذه مثل
بطونهم عبيد من سواه عىل تتنزل ال وجدانية، لطائف عىل ونثره العالء أبي شعر يف
األخري العرص يف واإلقبال الشهرة من له َحَصَل أن هذا بعد َغْرَو وال مشاعرهم. وأرسى
به واملحيطني معارصيه، ظهراني بني وهو له كان مما أكثُر — والتحليل النقد عرص —

فيه. من الدرر اللتقاط

وفنونه الشعر أساليب ويف واألخالق، والعلم الدين يف آلرائه وأجمعه كتبه ما أجمل وأن
يُصوره لم ما روحه من َصورت فقد الغفران؛ برسالة املوسومة آيته وعيونه، ورجاله
معانيه تجعل يلزم، ال ما ولزوم والقوايف األوزان من حوائل الشعر ففي للدهماء، شعره
هذه من لُخلُوِّه النثر ولكن املحاوالت. أشق من فيه املوَدعة الروح وتُنور املنال، بعيدة
كان وإن كلفة، بأقل أغراضه وتتبني مظاهرها، بأجىل صاحبه روح فيه تتجىل الحوائل،
من الغفران فرسالة — بالعواطف والسطوة النفس، يف التأثري حيث من الشعر دون
الفائدة هذه دون يحول ولكن العالء. أبي روح السترشاق محب كل طلبة الوجهة هذه
شاردة أمثال ب َرضْ أو غامضة عبارات رسد يف وأطال اللغة، غريب من أَْكثََر أنه العظمى
ذلك، من مثًال قارأنا نعطي ونحن العهد. ذلك يف الُقح العربيَّ إال يَعني ال ما ِذْكر أو
مسكني يف أن سبيل، الخريات كل يف وهو جربيل، إليه نسب الذي الحرب علم «قد قال:

غانية.» بها الناكزة وال أفانية، قط كانت ما خماطة
يف بساكن هو ما شذاتي، لذََكر نََطق لو بأذاتي، وكل لحضبًا طمري يف «وأن وقال:
خيف وال بجبل مر وال صيف، وال شتاء يف ظهر ما النقاب، عىل بمترشف وال الشقاب،

إلخ.» إلخ …

ا ممَّ واالستفادة ومزاولتها، قراءتُها األكثرين عىل يصعب املعرض هذا مثل يف فالرسالة
هذه قرأ من عدد أحصينا ولو ثاقبة. ونظرات عادلة، وأحكام ُمسدَّدة، آراء من حوته
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منه يأَلم حرمان وهذا املئة، يف العرشة يجاوزون ألفيناهم َلَما املتأدبني جملة من الرسالة
العايل. األدب طالب

عىل الرسالة هذه يُلخص أن كيالني أفندي كامل األملعي الفاضل ألهم هللا من فبتوفيق
أحيطت ما القارئ وبني بينها يَُحول أن دون كاملة، العالء أبي أغراض به تَْربُز أسلوب
ثقيًال عبئًا الرسالة جعل مما الخاصة، املحلية والشؤون الغامضة املرتادفات من به
ومن ْونه. يَتَعدَّ ال منها حد عند بهم ويقف عزائمهم ويكلُّ أذهانَهم يكدُّ املعارصين عىل
ُحسن من جاء أنه باإلعجاب، الشاب ألديبنا نُسجله الذي املشكور العمل هذا محاسن
أبي رسالة يقرأ أنه للقارئ يُخيل بحيث األغراض، وتوافر األجزاء، وتناُسب االتساق،
من وال حرًفا، فيها يِزد لم أنه هذا من وأعجب التلخيص، يد تتناولها أن قبل العالء

الباب. هذا يف رأينا ما أحسن الوجهة هذه من فهي غرًضا، أغراضها

الرسالة، هذه تداول سهولة فمنها أحد، عىل تخفى نَخالها فال العمل هذا فوائد أما
النفع من مداها أحدَّ أن أستطيع ال فوائد وهي تكرارها. وتيرسُّ بها، االنتفاع وعموم
مكافأته، ويُجزل مثوبته، يتوىل فاهلل خدمته، جليل عىل الشكر مسبِّبَها أُويف أن وال العام،

مسؤول. أكرم إنه األدبية، الفنون وعشاق العربية طالَب هذا بعمله وينفع

هوامش

املذاهب. (1)
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يف وغرقُت مأجور،2 شك ال قرأها وَمن مسجور،1 بالِحَكم بَحُرها التي الرسالة وصلت
عظمتُه جلت — ربنا قدرة ويف الفاخرة، عقودها اتساق من وعجبُت الزاخرة، بدعها أمواج
قد — سبحانه — ولعله الزور. بمقال يمتزج ال نور شبح منها حرف كل يجعل أن —
من املالئكة بها تعرج الذهب، أو الفضة من معاريَج3 اللهب من امُلنجية لسطورها نََصَب

يَْرَفُعُه﴾. اِلُح الصَّ َواْلَعَمُل الطَّيُِّب اْلَكِلُم يَْصَعُد ﴿إَليِْه اآلية: بدليل السماء، إىل األرض
َطيِّبًَة َكِلَمًة َمثًَال هللاُ َب َرضَ َكيَْف تََر ﴿أََلْم بقوله: املعنية كأنها الطيبة الكلمة وهذه

َربَِّها﴾. ِبِإذِْن ِحنٍي ُكلَّ أُُكَلَها تُْؤتِي َماءِ السَّ ِيف َوَفْرُعَها ثَاِبٌت أَْصلَُها َطيِّبٍَة َكَشَجَرٍة
ملوالي ُغرس وقد أثري،4 — تَقدََّس — البارئ عند كله كثري، َكِلم السطور تلك ويف
منه شجرة كل اجتناء، لذيذ الجنة يف شجٌر الثناء بذلك — هللا شاء إن — الجليل الشيخ
قيام الشجر تلك ظل يف امُلخلَّدون والولدان غاط،5 بظل املغرب إىل املرشق بني ما تأخذ
لعيل هللا من صلة الشجر وهذه «نحن عزيز: يشء كل عىل القادر وهللا يقولون وقعود،
من تختلج6 أنهار الشجر ذلك أصول يف وتجرى الصور.» نفخ إىل له نخبأ منصور، بن
هنالك أمن قد موت، فال النغبة7 منها ب َرشِ َمن أوان، كل يف يمدها والكوثر الحيوان، ماء
الرحيق10 من وجعافر9 األوقات، تطول بأن تُغري ال مختلفات اللبن من وُسُعد الفوت.8

علقمة: قال كما املختوم،

ت��دوي��م11 ال��رأس م��ن��ه��ا ي��خ��ال��ط وال ص��ال��ب��ه��ا ي��ؤذي��ه وال ال��ص��داع ت��ش��ف��ي
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رآها لو الزبرجد، من ُخلقت وأباريق العسجد12 من بكؤوس املغِرتف إليها ويَعمد
بقوله: وهزئ بخري تشبَّب ما أنه لَعِلم زيد أبو

خ��ن��ي��ف13 ف��وق��ه��ن ج��ي��ب ق��د ـ��م��اء ال��ـ ط��ي��ر أع��ن��اق م��ث��ل وأب��اري��ق

وما عبدة17 ابن ما طرق،16 قد أنه وعلم وفرق15 لربق14 علقمة إليها نظر ولو
العاجلية، الكرمة بنت من خري األباريق تلك إىل نظرة إبريقه،18 وكرس خرس قد فريقه؟
املدام عن لُشغل زيد، بن عدي بها بَرص ولو الخادعة. الدار هذه ضمنته ريق كل ومن
ُحقر ما أو حمصيص19 من بنابت يَعدل ال هني أمٌر مدامه أباريق بأن واعَرتف والصيد،

سيندم: ولعله قال فإنه السعدي األقيرش فأما بصيص.20 خرٍّ من

األب��اري��ق24 أف��واه ال��ق��وازي��ز23 ق��رع ن��ش��ب22 م��ن ج��م��ع��ت وم��ا ت��الدي21 أف��ن��ى

آرابه.25 الخائنة يف تقضت رشابه؟ وما هو ما
عىل وكم للرسور. ُموِجب بغري وُرس بالغرور ُفتن أنه أليقن األباريق تلك عاين لو
كما أحرق، ملس أن يخال وأزرق، وأحمر أصفر بني وياقوت زبرجد آنية من األنهار تلك

الصنوبري: قال

وه��ج��ه إل��ى ال��دن��و ف��ت��أب��ى وه��ُج��ه س��اط��ًع��ا ت��خ��ي��ل��ه

هو ما فمنها املاء،27 عن والغانية السابحة26 الطري هيئة عىل أواٍن األنهار تلك ويف
الجارية يف فبعض وبط، طواويس خلق وعىل املكاكي، تشاكل وأُخر الكراكي صور عىل
بأنه لحكم الحكمي28 جرعة منه جرع لو رشاب أفواهها من ينبع الشط، يف وبعض
إىل املنسوبة األرشبة أصناف أن وعتيق محدث من للخمر اف وصَّ كلُّ له وشهد الفوز،
اعترص وما برصى من ُجلب وما راس، وبيت وغزة وأذرعات عانة كخمر الفانية الدار
أجناس من ُعمل وما ورصيفني، بابل كميت من ذكره تردد وما شام، أرض أو برصخد
برعاياها تكون أن تصلح ال ملكة النطفة29 تلك كانت إذا النخيل، من ُولد وما املسكرات
له قال ولكن النحل، كسبته ما مصفى عسل من أنهار املدامة تلك ويعارض مشتبكة.30

فكان. «ُكن»، القادر: العزيز
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عارض له ُقدر ما األبد طول غذاءه املحرور الشارب جعله لو عسًال لذلك واًها
ِفيَها اْلُمتَُّقوَن وُِعَد الَِّتي اْلَجنَِّة ثَُل ﴿مَّ اآلية: بدليل كله وذلك املحموم، ثوب َلبس وال موم31
اِرِبنَي لِّلشَّ لَّذٍَّة َخْمٍر ْن مِّ َوأَنَْهاٌر َطْعُمُه ْ يَتََغريَّ لَّْم لَّبٍَن ن مِّ َوأَنَْهاٌر آِسٍن32 َغرْيِ اءٍ مَّ ن مِّ أَنَْهاٌر
تولب بن النمر عن شعري فليت الثََّمَراِت﴾. ُكلِّ ِمن ِفيَها َوَلُهْم ى َصفٍّ مُّ َعَسٍل ْن مِّ َوأَنَْهاٌر
وجد إليه قيس إذا الفانية شهد أن فيعلم األرى33 ذلك يذوق أن له يقدر هل العكيل،
قال: مصفى، وعسل بسمن حواري36 ذكر حصن أم وصف ملا وهو الرشى،35 يشاكه34

ح��ص��ن أم م��ن ط��ارق خ��ي��ال ه��ج��وع وه��م ب��ص��ح��ب��ت��ي أل��مَّ
ب��س��م��ن وح��واري ش��اءت إذا م��ص��ف��ى ع��س��ًال ت��ش��ت��ه��ي م��ا ل��ه��ا

الخادعة الدار هذه يف سبحانه هللا خلقه ما الجنان عسل من 37 َمنٌّ خالط ولو
اللذائذ! من لُعدَّ واملقر38 كالصاب

ير لم حالوة سمك الوارد فيها صاد األنهار، تلك بورود — اسمه تبارك — هللا َمنَّ وإذا
فيها: فقال إليه أهديت التي الهدية الحتقر الحسني39 بن أحمد به برص لو مثله،

ال��ع��س��ل40 م��ن ب��رك��ة ف��ي ي��ل��ع��ب َس��َم��ٌك أق��لِّ��ه��ا ف��ي م��ا أق��لُّ

ونهرية، بحرية السمك صور عىل هي أسماك فيها فتلعب الخمرية، األنهار فأما
منه الجرعة وقعت لو عذبًا، فيها ِمن َب َرشِ السمك ذلك من واحدة إىل يده املؤمن َمد فإذا

وغوارب.41 أسافل منه لحلَّت الشارُب ماءه يستطيع ال الذي البحر يف

الفردوس ندامى

كأخي الفردوس أدباء من ندامى له اصطفي وقد — الرتبة تلك استحق وقد — به وكأني
جاء كما فهم املجاشعي، مسعدة وابن الضبي حبيب بن ويونس دوس43 وأخي ثمالة42
ُهْم يََمسُّ َال * تََقاِبِيل مُّ ٍر ُرسُ َعَىلٰ إِْخَوانًا ِغلٍّ ْن مِّ ُصُدوِرِهم ِيف َما ﴿َونََزْعنَا العزيز: الكتاب يف
الحقد من ُغسل قد هنالك يحيى44 بن أحمد فَصْدُر ِبُمْخَرِجي﴾. نَْها مِّ ُهم َوَما نََصٌب ِفيَها
قد سيبويه عثمان بن عمرو برش وأبو ويتوافيان، يتصافيان فصارا يزيد، بن محمد عىل
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يف به فعلوا ملا وأصحابه الكسائي حمزة بن عيل عىل الضغن من قلبه سويداء ُرحضْت45
يَْدُخلُوَن قريب:46  ﴿َواْلَمَالِئَكُة بن امللك لعبد الطوية صايف عبيدة وأبو الربامكة، مجلس
قال كما معهم وهو اِر﴾، الدَّ ُعْقبَى َفِنْعَم ۚ َصَربْتُْم ِبَما َعَليُْكم َسَالٌم * بَاٍب ُكلِّ ن مِّ َعَليِْهم

البكري:

خ��ض��ل51 راووق��ه��ا50 م��زة49 وق��ه��وة48 م��رت��ف��ًق��ا47 ال��ري��ح��ان ق��ض��ب ن��اَزَع��تْ��ه��م
ن��ه��ل��وا وإن ع��ل��وا وإن ب��ه��ات إال راه��ن��ة وه��ي م��ن��ه��ا ي��س��ت��ف��ي��ق��ون ال
م��ع��ت��م��ل53 ال��س��رب��ال أس��ف��ل م��ق��ل��ص ن��ط��ف52 ل��ه زج��اج��ات ذو ب��ه��ا ي��س��ع��ى
ال��ف��ض��ل57 ال��ق��ي��ن��ة ف��ي��ه ت��رج��ع56 إذا ت��س��م��ع��ه ال��ص��ن��ج55 ل��ص��وت وم��س��ت��ج��ي��ب54

أحسن ما ينشدهم واألصمعي الفرسان، ومقاتل العرب بوقائع يذاكرهم عبيدة وأبو
املاذّي59 ويصفقها58 الرحيق، أنهار يف اآلنية تلك فيقذفون للعب، نفوسهم وتهش قائله.
فيقول األموات، بمثلها تبعث61 أصوات لها فيسمع اآلنية تلك وتقرتع60 تصفيق، أي
ولو ملسو هيلع هللا ىلص، النبي إىل توجه ملا قريش صدته ما أنه وددُت ميمون! األعىش ملرصع آه الشيخ:
دار يف نظم مما األوزان غريب فينشدنا املجلس، هذا يف بيننا يكون أن لجاز أسلم أنه
وغريهم ُمْسِهر بن ويزيد الطفيل بن وعامر عيل بن هوذة مع حديثه ويحدثنا األحزان،

رجاه. أو وخافه هجاه، أو مدحه ممن

القارح ابن نزهة

الفانية، الدار يف النزهة يسمى كان يشء حديث له يخطر — تمكينه هللا أدام — إنه ثم
، والَقرِّ الحر عن بَُعَد سجسج63 يف ، وُدرٍّ ياقوت من ُخلق الجنة نجب من 62 نجيبًا فريكب
بني يُْمِلُع64 نجيبه رأى فإذا الخلود، طعام من يشء ومعه منهج غري عىل الجنة يف فيسري

البكري:65 بقول متمثًال صوته رفع العنرب كثبان

ف��ال��ص��ي��ب��ون67 ال��ع��ذي��ب ب��ي��ن ق��ة ال��ن��ا ب��ن��ا تَ��ْخ��ُب66 م��ت��ى ش��ع��ري ل��ي��ت
ن��ون71 م��ن وق��ط��ع��ة وح��ب��اًق��ا70 رق��اق وخ��ب��ز ُزك��رة69 ُم��ْح��ِق��ب��ا68
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األعىش حديث

الشعر؟» هذا ملن له املغفور العبد أيها «أتشعر هاتف: فيهتف
بن مليمون الشعر هذا أن ثقتهم، أهل عن ثقتنا أهل حدثنا «نعم، الشيخ: فيقول
جهنم من رصُت ما بعد عيل هللا َمنَّ الرجل، ذلك «أنا الهاتف: فيقول جندل.» بن قيس
بشاب هو فإذا مرتاًحا، ا بشٍّ ا هشٍّ الشيخ إليه فيلتفت املغفرة.» من ويئست شفري، عىل
إىل الزبانية «سحبَتْني فيقول: قواًما، ظهره وانحناء حوًرا عشاه صار وقد ُغرانق72
من به يهتفون والناس القمر، تأللؤ وجهه يتأللؤ القيامة عرصات يف رجًال فرأيت سقر،
فرصخت بكذا.» ونمت بكذا نمت الشفاعة! الشفاعة! محمد، يا محمد، «يا أوب:73 كل
ما فانظر باِدْره عيلُّ «يا فقال: حرمة.» بك يل فإن أغثني، محمد «يا الزبانية: أيدي يف
الدرك يف ألقى كي أُْعتَل74 وأنا — عليه هللا صلوات — طالب أبي بن عيل فجاء ُحْرَمتُه.»

القائل: «أنا فقلت: ُحرَمتُك؟» «ما وقال: عني فَزَجرهم النار، من األسفل

م��وع��دا ي��ث��رب أه��ل ف��ي ل��ه��ا ف��إن ي��م��م��َت أي��ن ال��س��ائ��ل��ي أيّ��ه��ذا أال
م��ح��م��دا ت��الق��ي ح��ت��ى خ��ف��ي م��ن وال ك��الل��ة م��ن ل��ه��ا أرث��ي ال ف��آل��ي��ت
ن��دى ف��واض��ل��ه م��ن وت��ل��ق��ي تُ��ري��ح��ي ه��اش��م ب��ن ب��اب ع��ن��د ت��ن��اخ��ي م��ا م��ت��ى
وأش��ه��دا: أوص��ى ح��ي��ن اإلل��ه ن��ب��ي م��ح��م��د وص��اة ت��س��م��ع ل��م أج��دك75
ت��زودا ق��د َم��ْن ال��م��وت ب��ع��د وأب��ص��رت ال��ت��ق��ى م��ن ب��زاد ت��رح��ل ل��م أن��ت إذا
أرص��دا77 ك��ان ل��م��ا تُ��ْرَص��د76 ل��م وأن��ك ك��م��ث��ل��ه ت��ك��ون ال أن ع��ل��ى ن��دم��َت

فذهب الجهالء.» الجاهلية يف وأنا بالبعث وأصدق وبالحساب، باهلل أومن كنت وقد
أنك وشهد فيك، مدحه روى قد قيس، أعىش هذا هللا، رسول «يا فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل عيلٌّ
قريش تْه َصدَّ ولكن جاء، قد عيل: فقال السابقة؟ الدار يف جاء هال فقال: مرسل.» نبي
بذلك، عيناي فقرَّت خمًرا، فيها أرشب ال أن عىل الجنة فأُدخلت يل فشفع للخمر. وُحبُّه
لم الدنيا يف الخمر من يتُب لم من وكذلك الحيوان، وماء العسل يف منادح78 يل وإن

اآلخرة». يف يُسقها

27



الغفران رسالة

ُسلمى أبي بن زهري حديث

هذين ألبْلُغنَّ نفسه: يف فيقول ُمنيَفني،79 قرصيِن فريى الجنة، رياض يف الشيخ وينظر
لزهري القرص (هذا مكتوبًا: أحدهما عىل رأى منهما قرب فإذا هما، مَلْن فأسأل القرصين
من فيعجب األسدي)، األبرص بن لعبيد القرص (هذا اآلخر: وعىل املزني)، ُسلمى أبي بن
ألتمس وسوف يشء، كل وسعت ربنا رحمة ولكن الجاهلية، يف ماتا «هذان ويقول: ذلك
الَجِنيَّة، كالزهرة شابٍّا فيجده بزهري فيبتدئ لهما.» ُغفر بم فأسألهما الرجلني هذين لقاء

امليمية: يف يقل لم وكأنه الربم،80 من تأفف وال ِهَرم، جلباب لبس ما كأنه

ي��س��أم — ل��ك أب��ا ال — ح��وًال ث��م��ان��ي��ن ي��ع��ش وم��ن ال��ح��ي��اة ت��ك��ال��ي��ف س��ئ��م��ت

األخرى: يف يقل ولم

وث��م��ان��ي��ا ع��ش��تُ��ه��ا ت��ب��اًع��ا وع��ش��ًرا ح��ج��ة ت��س��ع��ي��ن ع��م��رت ت��رن��ي أل��م

وقد لك غفر بم فيقول: نعم. فيقول: وبجري! كعب أبو أنت جري،81 جري فيقول:
الباطل من نفيس كانت فيقول: العمل؟ منهم يحسن ال همٌل والناس الفرتة زمان يف كنت
نزل حبًال النائم يرى فيما ورأيت العظيم، باهلل مؤمنًا وكنت غفوًرا، ملًكا فصادقت نفوًرا،
فأوصيت هللا، أمر من أمٌر أنه فعلمُت َسِلم، األرض سكان من به تعلَّق فَمْن السماء من
محمًدا أدركُت ولو فأطيعوه، هللا عبادة إىل يدعوكم قائم قام إْن املوت: عند لهم وقلت بنيَّ

بالجران:82 ضارب والسفه امليمية يف وقلت املؤمنني. أول لكنت

ي��ع��ل��م ال��ل��ه ي��ك��ت��م وم��ه��م��ا ل��ي��خ��ف��ى ن��ف��وس��ك��م ف��ي ال��ل��ه ت��ك��ت��م��ن ف��ال
ف��ي��ن��َق��م83 ي��ق��دم أو ح��س��اب ل��ي��وم ف��ي��دَّخ��ر ك��ت��اب ف��ي ف��ي��وض��ع ي��ؤخ��ر

القائل: ألست فيقول:

ت��ش��اء ل��م��ا واج��دي��ن ن��ش��اوى85 ك��رام ثُ��بَ��ة84 ع��ل��ى أغ��دو وق��د
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وال��غ��ن��اء87 ف��ي��ه��ا ال��ك��أس ح��م��ي��ا86 ��ْت ت��م��شَّ وق��د ال��ب��رود ي��ج��رون

عىل ُحرمت مثلما عليك حرمْت أم الخلود، أصحاب من كغريك الخمر لك أفأطلقت
بُعث ألنه الحجة عليه فوجبت محمًدا، أدرك قيس أخا «إن زهري: فيقول قيس؟ أعىش
أتباع يرشبها األشياء، من كغريها والخمر أنا وهلكت قبح، ما وحظر الخمر بتحريم
فيسأله الندماء، ظراف من فيجده املنادمة، إىل الشيخ فيدعوه عيل.» حجة فال األنبياء،

القدماء. أخبار عن

عبيد حديث

بني أخا يا عليك «السالم فيقول: التأبيد،88 بقاء أُعطي قد هو فإذا عبيد، إىل ينرصف ثم
غفر بم تسألني أن تريد لعلك — أذكياء الجنة وأهل — السالم «وعليك فيقول: أسد.»
قلت وكنت الهاوية دخلت «إني عبيد: فيقول لعجبًا؟!» ذلك يف وإن «أجل، فيقول: يل؟»

الحياة: أيام يف

ي��خ��ي��ب ال ال��ل��ه وس��اِئ��ُل ي��ح��رم��وه ال��ن��اس ي��س��أل م��ن

أُطلقت حتى العذاب عني ويخف ينشد يزل فلم البالد، آفاق يف البيت هذا وسار
لغفور ربنا وإن البيت، هذا بربكة الرحمة شملتني أن إىل كرر ثم واألصفاد، القيود من

رحيم.»
الشعراء. أصناف من كثري سالمة يف طمع الرجالن ذانك قال ما الشيخ سمع فإذا

زيد بن عدي حديث

فيقف منك.» قريبًا منزله «هذا فيقول: الِعبادي؟ زيد بن بَعِدي علٌم ألك لعبيد: فيقول
املسيح، دين عىل كنت «إني فيقول: الرصاط؟» عىل سالمتك كانت «كيف فيقول: عليه
من عىل التبعة وإنما عليه، بأس فال محمد، يُبعث أن قبل األنبياء أتباع من كان ومن
سيبويه به استُشهد الذي بيتك عن أسألك أن هممت «لقد الشيخ: فيقول لألصنام.» سجد

قولك: وهو
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ت��ص��ي��ر ح��ال ألي ف��ان��ظ��ر أن��َت ب��ك��ور أم م��ودّع أرواح

وأنا (فانظر)، قولك يفرسه ُمضمر بفعل تُرفع أن يجوز (أنَت) أن يزعم فإنه
األباطيل! هذه من «دعني زيد: بن عدي فيقول أردتَه؟» أظنك وال املذهب هذا أستبعد
الجنة خيل من فرسني نركب أن لك فهل قفص، صاحب الفانية الدار يف كنت ولكني
فإن حمرها، وعانات91 ظبائها وأرساب نعامها وخيطان90 صريانها89 عىل فنبعثهما
يؤمني وما خيل، صاحب أكن ولم قلم صاحب أنا «إنما الشيخ: فيقول لذة.» للقنيص

القائل: قال كما وأنا طرًفا ركبت إذا

ُع��نُ��ف أك��ت��اف��ه��ا ع��ل��ى ث��ق��ال ف��ُه��ْم ك��ب��روا ب��ع��دم��ا إال ال��خ��ي��ل ي��رك��ب��وا ل��م

يقذفني أن ويجوز اليحموم! عىل حمل ملَّا املتجردة صاحب لحق ما يلحقني أن
الجنان!» أهل يف ضحكة فأصري ساًقا، أو عضًدا يل فيكرس زمرد صخور عىل السابح92
بسكتها تنزل وال السقم لديها يرهب ال الجنة أن علمت أما «ويحك! ويقول: عدي فيبتسم
العاجلة بممالك عدل لو منهما واحد كل مركب الجنة، خيل يف سابحني فريكبان النقم؟»
رياض يف ترتع صوار93 إىل نظرا فإذا عليها، القيمة يف وزاد بها لرجح آخرها إىل أولها من
قيد إال وبينه السنان بني يبق لم فإذا ذيال،95 ألخنس94 الرمح الشيخ صوب الفردوس،
سبحانه هللا أنشأها التي الجنة وحش من لست فإني هللا، رحمك «أمسك قال: ظفر،
مؤمنون ركب بي فمر القفار بعض يف أروض كنت ولكني الزائلة، الدار يف تكن ولم
يف أسكني بأن هللا فعوضني السفر، عىل بي واستعانوا فرصعوني زادهم، كرى96 قد
صار فإذا بمخيش، عنده التلف ما وحيش لعلج ويعمد الشيخ، عنه فيكف الخلود.»
البؤس، عني ورفع عيل أنعم هللا فإن هللا، عبد يا «أمسك قال: أنملة بقدر منه الخرص97
األمصار، بعض يف فباعه كالسلب،99 له إهابي98 وكان بمخلب صائد صادني أني وذلك
بركة فشملتني الصالحون، بنزيعه101 وتطهر الكرب بمائه شفى غرب100 منه فاتخذ
تتميزن، أن «فينبغي الشيخ: فيقول حساب.» بغري فيها أُرزق الجنة فدخلت أولئك من
الوحيش: ذلك فيقول الجنة، بوحوش يختلط أن يجب فما الفانية دخل منكن كان فما

أمرَت». ما نمتثل وسوف الشفيق، نُْصَح نََصْحتنا «لقد
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الهذيل حديث

ذهب، من إناء يف ناقة يحتلب برجل هما فإذا عدي، وصاحبه الشيخ موالي وينرصف
مع أنحتلب وسعدت، «حييت فيقوالن: الهذيل، ذؤيب أبو فيقول: الرجل؟! َمِن فيقوالن:
ذكرت وإني القنص، لكما خطر مثلما ذلك يل خطر إنما بأس، ال فيقول: لبن!» من أنها

األول: الدهر يف قويل

م��ط��اف��ل ع��وذ102 أل��ب��ان ف��ي ال��ن��ح��ل ج��ن��ى ت��ع��ل��م��ي��ن��ه ل��و م��ن��ك ح��دي��ثً��ا وإن
ال��م��ف��اص��ل103 م��اء م��ث��ل ب��م��اء ت��ش��اب ن��ت��اج��ه��ا ح��دي��ث أب��ك��ار م��ط��اف��ي��ل

أشوب أن وأريد العادة عىل أحتلب فقمت مطفًال، الناقة هذه يل بقدرته هللا فقيض
— عظمته جلت — البارئ ن كوَّ الرسل105 من إناؤه امتأل فإذا نحل، برضب104 ذلك
فيقول: حليبه، ومزج ذؤيب أبو ذلك فاجتنى الدهر، يف ثَْولُها106 رتع الجوهر من خلية
بالخلد. لفازوا سقر أهل عىل فرقت لو جرًعا املحلب ذلك من فيجرعان ترشبان؟ أال
َجاءَْت َلَقْد هللاُ َهَدانَا أَْن َلْوَال ِلنَْهتَِدَي ُكنَّا َوَما ِلَهذَا َهَدانَا الَِّذي هلِلِ ﴿اْلَحْمُد عدي: فيقول

تَْعَملُوَن﴾. ُكنتُْم ِبَما أُوِرثْتُُموَها اْلَجنَُّة ِتْلُكُم أَن َونُوُدوا ِباْلَحقِّ َربِّنَا ُرُسُل

النابغتني حديث

أعفي قد ، ُدرِّ من قرص باب عىل منهما واحد كل يتحادثان بشابني تلك نزهته يف ويميض
فعل؟» وقد — هللا رحمكما — أنتما «من ويقول: عليهما فيُسلم والرض، البؤس من
وطأته: هللا ثبت — فيقول ذبيان. بني ونابغة جعدة بني نابغة النابغتان نحن فيقوالن:
فما أمامة أبا يا أنت وأما بالحنيفية،107 فيه هو ما استوجب فقد جعدة بني نابغة «أما
ألم الجاهلية، يف البيت وحججت باهلل مقرٍّا كنت إني الذبياني: فيقول جهتك!» ما أدري

قويل: تسمع

ح��ج��ًج��ا108 زرت��ه ق��د ال��ذي ل��ع��م��ر ف��ال
ج��س��د111 م��ن األن��ص��اب110 ع��ل��ى ه��ري��ق109 وم��ا

ت��م��س��ح��ه��ا113 ال��ط��ي��ر ال��ع��ائ��ذات112 وال��م��ؤم��ن
وال��س��ن��د115 ال��غ��ي��ل114 ب��ي��ن م��ك��ة رك��ب��ان
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وقويل:

ط��ائ��ع وه��و أم��ة116 ذو ي��أث��م��ن وه��ل رب��ي��ة ل��ن��ف��س��ك أت��رك ف��ل��م ح��ل��ف��ت
ت��داف��ع120 س��ي��ره��ن إالال119 ي��ردن وثَ��بْ��رة118 ل��ص��اف117 م��ن ب��م��ص��ط��ح��ب��ات

ما يغفر أسماؤه تقدست هللا وإن بخالفه، عيلَّ الحجة فتقوم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أدرك ولم
ل. وقَّ عظم

من فإن منادمة، ساعة اجعلوها ليىل، أبا ويا أمامة أبا ويا سوادة أبا «يا فيقول:
العبادي: شيخنا قول

وأذن س��م��اع ف��ي ه��م��ي إن ب��َدَدن121 ت��ع��ل��ل ال��ق��ل��ب أي��ه��ا
وارج��ح��ن122 تَ��َغ��نَّ��ى ال��ش��ي��خ ذاق��ه إذا خ��س��روان��ي وش��راب

فيُسبحون خمسهم،123 قد بصري وأبو إال الكلمة تتم فال بصري؟» بأبي لنا فكيف
إِذَا َجْمِعِهْم َعَىلٰ ﴿َوُهَو اآلية: هذه ويتلو بينهم، جمع أن عىل ويحمدونه ويقدسونه هللا
لعباده هللا خزنه الذي رشابها من ورشبوا الجنة طيبات من أكلوا فإذا َقِديٌر﴾، يََشاءُ
أن لُبُّك بك حسن فكيف َلِبيب، الرأي لخصيف124 إنك أمامة، أبا «يا الشيخ: قال املتقني

املنذر: بن للنعمان تقول

ازدد ق��ل��ت ذق��ت��ه م��ا إذا ع��ذب ب��ارد ف��اه��ا ب��أن ال��ه��م��ام زع��م
ال��ص��دي125 ال��ع��ط��ش ل��ث��ات��ه��ا ب��ب��رد يُ��ش��َف��ى ب��أن��ه — أذق��ه ول��م — ال��ه��م��ام زع��م

وَفْهم: بذكاء النابغة فيقول وعامة»، خاصة عليك أنكره حتى القول بك استمر ثم
النعمان أن وذلك احرتاز، أشد احرتزت أنني لعلم أنصفني ولو عيلَّ! عاب من ظلمني «لقد
فقلت: خلدي، يف ذلك فأدرت شعري، يف أذكرها أن فأمرني املرأة، بتلك 126 مستهرتًا كان
يف اسمها أذكر أن وخشيت معلًقا.» بغريها يكون أن جاز مطلًقا وصًفا وصفتها «إن
أن فرأيت نسائهم. تسمية من يأنفون امللوك ألن للملك؛ موافًقا ذلك يكون فال النظم
صفتي أن السامع لظن ذكره تركت لو كنت إذ الهمام)؛ (زعم فأقول: إليه الصفة أسند
وجده املعنى تأمل فمن الهمام، وصف يف داخلة بعُد جاءت التي واألبيات املشاهدة، عىل
الشيخ: فيقول بعده؟» وما مرشًقا أقمر رأيت نظرت وإذا ينشدون: وكيف مختل. غري
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«قد النابغة: فيقول الخطاب.» عىل نزعت وإذا طعنت وإذا ملست وإذا نظرت وإذا «ينشد
يؤدي الهمام) (زعم قويل ألن املتكلم؛ عن أخباًرا تجعلوه أن األجود ولكن هذا، يسوغ
جعلتموه وإذا نفسه. عن يحكي إنما امللك كان إذ أسلم؛ فهذا الهمام، قال قولنا معنى
ازراء فهو النعمان إىل نسبتموه وإن مندية، فهو إيل نسبتموه وإن قبح، الخطاب عىل

ص». وتَنَقُّ
وكيف الرواة، من العلم أهل عليك صحف ولقد ُمرة! بني كوكب يا َدرُّك «هلل فيقول:
ألسألهم النقلة، من وغريهم امللك وعبد عبيدة وأبي والشيباني املازني عمرو بأبوي يل
هذا يقر فال الوالغ»،128 وال املتخرص127 غري أني لتعلم شاهد، وأنت يروون، كيف
مشقة غري من القادر هللا أحرضهم قد أجمعون والرواة إال أمامة أبي حذنة129 يف القول
الشخوص هذه «من فيقول: ورفق. بلطف فيسلمون أصابتهم، ذلك يف كلفة وال نالتهم،

الفردوسية؟»
كيف هللا! إال إله «ال فيقول: آنًفا.» إحضارهم شئت الذين الرواة «نحن فيقولون:
أبفتح نزعت، وإذا طعنت وإذا ملست وإذا نظرت وإذا الدالية، يف النابغة قول تروون
ويُخرب الضم يختار أمامة أبو شيخنا «هذا فيقول: بفتحها. فيقولون: بضمها؟» أم التاء
َفانُظِري إَِليِْك ﴿َواْألَْمُر الكريم: الكتاب يف جاء كما هو فيقولون: النعمان.» عن حكاه أنه

تَأُْمِريَن﴾. َماذَا
أولها: التي كلمتك فأنشدنا أمامة، أبا يا هذا يف الكالم مىض الشيخ: فيقول

ال��م��ت��ج��ردة133 ال��م��رب��ع132 ف��ي ب��ه��ا أق��ام��ت ال��م��ت��أب��دة131 ال��م��م��ط��ورة130 ع��ل��ى أل��م��ا
م��ت��ق��ل��دة ل��ه��ا وي��اق��وت ب��در ال��ش��وى134 م��خ��ض��وب��ة ب��ال��م��س��ك م��ض��م��خ��ة
م��ب��ردة ك��م��ي��ت136 ف��ي ن��ح��ل م��ج��اج��ة135 ط��ع��م��ه��ا — ذق��ت وم��ا — ث��ن��اي��اه��ا ك��أن
م��ج��ددة137 ي��وم ك��ل ف��ي ن��ع��م��ة ل��ه ف��إن��ه��ا ع��ي��ن��ا، ال��ن��ع��م��ان ب��ه��ا ل��ي��ق��رر

ذلك «إن الشيخ: موالي فيقول قط. القرّي هذا سلكت أني أذكر ما أمامة: أبو فيقول
التطوع، سبيل عىل إيل تنسب لم «إنها فيقول: إليك؟» فنسبها تطوع الذي فمن لعجب!
نابغة فيقول سعد.» بن ثعلبة بني من لرجل ولعلها والتوهم، الغلط معنى عىل ولكن
القصيدة هذه فأنشدني الحرية، نريد ونحن الجاهلية يف شاب «صحبني جعدة: بني
إليه.» بها يصل فلم النعمان، من شكاة138 قدومه وصادف ثعلبة، ابن أنه وذكر لنفسه،

يكون». أن ذلك أجدر «ما ذبيان: بني نابغة فيقول
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مجلسغناء

منتظر وقوف ويقف الروضة تلك عىل ينزل أن يلبث فال الجنة إوز من رف139 ويمر
نسقط أن «ألهمنا فيقلن: شأنكن؟» «ما فيقول: يتكلم، أن الجنة طري شأن ومن ألمر،
فينتفضن القدير»، هللا بركة «عىل فيقول: رشب.» من فيها ملن فنُغنِّي الروضة هذه يف
ما وأنواع املزاهر142 وبأيديهن الجنة، ويش141 يف يرفلن140 كواعب، جواري فيرصن
عظمته. جلت هللا قدرة من ببديع ذلك وليس العجب، له وحق فيعجب املالهي، به يلتمس

القاعد: هذا وهو أمامة، أبي قول «اعميل االمتحان: سبيل عىل إلحداهن فيقول

م��زوَّد وغ��ي��ر زاد ذا ع��ج��الن م��غ��ت��دي144 أو رائ��ح143 م��ي��ة آل أم��ن

صنم نُحت ولو مترسبًا، السامع أعضاء ويف مطربًا، به فتجيء فتصنعه أول.» ثقيًال
فيه فتنبعث األول.» الثقل خفيف «هلم فيقول: لرقص. الصوت ذلك سمع ثم أحجار من
بالثقيل عليك قال: أجادته، فإذا مريض، به ترنم ما ألقرأن الغريض145 سمعه لو بنغم
عجائب، لها بدت القدرة كشفت كلما هللا، «سبحان قال: ذلك رأى فإذا به، فتأنى الثاني.
وخفيفه الرمل عليها يقرتح ثم محسنة. ملجيدة فإنك الثاني الثقل خفيف إىل فصريي
ربه حمد وأطال وكربَّ هلل لياقًة، بالعود منها وعرف حذاقًة، لها تيقن فإذا الهزج، وأخاه
نشأت لو العلم؟ هذا لك أين فمن طائرة؟ إوزة الساعة تكرني ألم «ويحك، وقال: واعترب
فتقول: اإلوز؟ بله نقضت فكيف الهيج! بهذا السامع هجت ملا رسيج، وابن معبد بني
من سبحان عرب،147 له يدرك ال بحر ِسيف146 عىل أنك بارئك! قدرة من رأيت الذي «وما

رميم». وهي العظام يُحيي

لبيد حديث

«من فيقولون: عليهم فيُسلِّم ياقوت، ِمحجن148 يده يف شاب مر إذ كذلك هم فبينما
أكرمت، «أكرمت فيقول: كليب.» بن جعفر بن مالك بن ربيعة بن لبيد «أنا فيقول: أنت؟»
هللا بحمد «أنا فيقول: ربك؟!» مغفرة يف بالك فما باسمك، لشهرت ، وسكتَّ لبيد قلت لو

برم». وال هرام ال الواصفون، يصفه أن َقُرصَ عيش يف
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لم كأنك الحدوس،149 يقينه تدرك ال ومن القدوس، امللك «تبارك الشيخ: فيقول
الفانية. الدار يف تقل

ل��ب��ي��د ك��ي��ف ال��ن��اس ه��ذا وس��ؤال وط��ول��ه��ا ال��ح��ي��اة م��ن س��ئ��م��ت ول��ق��د

بقولك: تَُفْه ولم

بَ��ج��ل ال��ع��ي��ش م��ن اآلن بَ��ج��ل��ي151 أح��ف��ل��ه150 ف��ال أه��ل��ك ف��م��ت��ى
ي��م��ل152 أن ع��ي��ش ط��ول وج��دي��ر ط��ول��ه��ا م��ل��ل��ن��ا ق��د ح��ي��اة م��ن

ولن الخادعة، الدار يف الشعر تركت إني «هيهات! فيقول: املعلقة.» ميميتك فأنشدنا
وأبر». خري هو ما ُعوِّضت وقد اآلخرة الدار يف إليه أعود

قولك: عن أخربني فيقول:

ح��م��اُم��ه��ا ال��ن��ف��وس ب��ع��ض ي��رت��ب��ط أو أرض��ه��ا ل��م إذا أم��ك��ن��ة ت��رَّاُك

تقول كما وهذا نفيس، أردت إنما «كال، لبيد: فيقول كل؟ معنى ببعض أردت هل
وظاهر الحقيقة، يف نفسك تعني وأنت ماًال. الناس بعض أعطاك مالك ذهب إذا للرجل:

للناس». بعًضا تكون فرقة كل وعىل إنسان، كل عىل واقع الكالم
أم يرتبط، لم أو أرضها لم إذا مقصدك هل يرتبط؛ أو قولك: عن «أخربني فيقول:
فيقول أمكنة؟» تراك قولك عىل كاملحمول يرتبط فيكون يرتبط أو املنازل أترك غرضك

أردُت». األول «الوجه لبيد:

املخبَّل بميمية ترجيعهن ويذكر السالم، ومدينة بالفسطاط القيان غناء له ويخطر
تلحن الحور، خلق إىل الطري خلق من القدرة نقلتهن التي الجواري تلك فتندفع السعدي،

السعدي: املخبل قول

ع��زم ص��ب��ا ل��م��ن ول��ي��س وص��ب��ا، س��ق��م وذك��ره��ا ال��رب��اب ذك��ر
س��ج��م154 ش��ؤون��ه��ا153 ف��م��اء ع��ي��ن��ي ط��رف��ت خ��ي��ال��ه��ا أل��م وإذا
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ال��ن��ظ��م156 ف��خ��ان��ه ال��ن��ظ��ام س��ل��ك ف��ي ت��وب��ع ال��م��س��ج��ور155 ك��ال��ل��ؤل��ؤ

خلق منذ العاجلة أهل بمرسات عدلت لو مرسة ويوقع إال حركة وال حرف يمر فال
الطفل، دمعة عىل املتموج اللج زيادة ذلك عىل الزائدة لكانت ذريته، طوى أن إىل آدم هللا

السعدي: قول تسمعون «أال لندمائه: ويقول الهباءة،158 عىل الشامخ والهضب157

ع��ل��م: ب��ع��ده م��ا وال ب��غ��د ل��ه��ا ول��ي��س ع��اذل��ت��ي وت��ق��ول
ال��ع��دم» ي��وم��ه ي��ك��ُرب159 ال��م��رء وإن ال��خ��ل��ود ه��و ال��ث��راء «إن
ال��ع��ص��م162 دون��ه��ا ت��ق��ص��ر ع��ن��ق��اء161 ف��ي ال��م��ش��ّق��ر160 ل��ي ب��ن��ي��ت ول��ئ��ن
ح��ك��م»163 ك��ح��ك��م��ه ل��ي��س ال��ل��ه أن ال��م��ن��ي��ة ع��ن��ي ل��ت��ن��ق��ب��ن

تخاف والوالدة والبالء املحن دار يف آدم وبنو األبيات هذه قال املسكني «إنه فيقول:
أَذَْهَب الَِّذي هلِلِ ﴿اْلَحْمُد ف ويستبقى. يطلب واملال ويتقى يرهب والفقر الولد، عىل املنية
ِفيَها نَا يََمسُّ َال َفْضِلِه ِمن اْلُمَقاَمِة َداَر أََحلَّنَا الَِّذي * َشُكوٌر َلَغُفوٌر َربَّنَا إِنَّ ۖ اْلَحَزَن َعنَّا
زي من امُلسِمعات165 هؤالء نََقَل القدوس، هللا فتبارك لُُغوٌب﴾.164 ِفيَها نَا يََمسُّ َوَال نََصٌب
أشعار ِحْفَظ بالحكمة ألَهَمهنَّ ثم حة،167 امُلرتجِّ األكفال ربات زي إىل األجنحة166 ربات
كانت ولقد نة! ُملحَّ الطرائق عىل محمولة ُمتَْقنة بها فجَنئ ، بمسامعهنَّ قبُل تَْمُرْر لم
ما إليها لتلقي امللحنة لها وأُحِرضت النجابة فيها تُفرِّست إذا العاجلة الدار يف الجارية
أو الغزل من بيتًا تُلقن أن قبل والشهرين الشهر معها تقيم وخفيف، ثقيل من تعرف

القادر!» فسبحان املئتني، أو املئة تعطى ثم بيتني،

واألعىش الجعدي مشاجرة

ذكرها التي الرباب أهذه بصري، أبا «يا يستمع: جالس وهو جعدة بني نابغة ويقول
قولك: يف ذكرتها التي ربابك هي السعديُّ

اإلزارا وي��رخ��ي ال��ج��زي��ل ي��ع��ط��ي ال��ي��دي��ن ط��ل��ق ال��ع��واذل ب��ع��اص��ي
ف��اس��ت��دارا ل��ه ال��رب��اب ك��وب ُت م��أل ح��ت��ى ال��دي��ك ن��ط��ق ف��م��ا
ن��ض��ارا169 أو َغ��َربً��ا ب��ه ت��رام��وا ة ال��س��ق��ا ب��ي��ن أزه��ُر168 ان��ك��بَّ إذا
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فبقيت الفند،171 أصابك وأحسبك ليىل، أبا يا عمرك طال «قد بصري:170 أبو فيقول
أفتظن يُحصني؟ أن من أكثر بالرباب ني يسمَّ اللواتي أن علمت أما اليوم! إىل فندك172 عىل

القائل: ذكرها التي هي هذه الرباب أن

غ��ض��اب ك��أن��ه��م ُخ��ْزرا173 رب��اُب ي��ا ق��وم��ك ب��ال م��ا
ال��ي��ب��اب175 ال��خ��رق174 ودون��ك ك ذا وك��ي��ف ع��ل��ي��ك غ��اروا
ب��م��أس��ل ال��رب��اب أم وج��ارت��ه��ا ق��ول��ه: ف��ي ال��ق��ي��س ام��رؤ ذك��ره��ا ال��ت��ي أو

متَّ وقد ضبيعة، بني خليع يا الكالم هذا بمثل «أتكلمني َجعدة: بن نابغة فيقول
أقول التي كلمتي فأنشدته ملسو هيلع هللا ىلص النبي لقيت وأنا بالفاحشة، نفسك عىل وأقررت كافًرا

فيها:

م��ظ��ه��ًرا177 ذل��ك ف��وق ل��ن��ب��غ��ي وإن��ا وس��ن��اؤن��ا176 م��ج��ُدن��ا ال��س��م��اء ب��ل��غ��ن��ا

«ال فقال: هللا.» رسول يا بك الجنة «إىل فقلت: ليىل؟» أبا يا أين «إىل يل: فقال
فاك». هللا يفضض

ألَْطَوُل وإني مفضلك، وكذب األربعة، الشعراء رابع الجهال بعض َعدََّك أن أغرََّك
قبيل، العرب من أحد يبلغه لم ما البيوت بعدد بلغت ولقد ًفا، ترصُّ وأكثر نََفًسا، منك

وملقارك».179 لك فخزيًا صدقت وإن قومك، كرائم عىل تفرتي بعفارتك178 الٍه وأنت
بنائك؟ من بمئة َليعدل بنيت مما بيتًا وإن هذا «أتقول فيقول: بصري أبو فيغضب
ربيعة من الُجرثومة180 لفي وإني الليل، كحاطب املسهب فإن منطقك يف أسهبت وإن
قدرت ولو جاهل، يا امللوك مدح أتعريني نفور؟ ظليم181 رائدة إال جعدة وهل الفرس،
الداجية الظلماء يف تدلج182 ال جبانًا، خلقت ولكنك وولدك؟ أهلك إليه لهجرت ذلك عىل

الصاخدة».185 الوديقة184 يف تهّجر183 وال
املنكرات، من الجنة دخولك أن فأُقسم ُضل، بن ُضل يا «اسكت الجعدي: فيقول
َصِيل ولقد النار، من األسفل الدرك يف تكون أن ك َلَحقُّ هللا، شاء كما جرْت األقضية ولكنَّ
القائل: ألسَت بك! غلط إنه لقلُت العزة رب عىل الغلط جاز ولو منك، خري هو َمن بها

ث��ي��اب��ه��ا دون ف��ب��تُّ ال��رق��ي��ُب ن��ام إذ ف��دخ��ل��ُت
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ِل��ع��اب��ه��ا186 ب��ع��د ل��ل��ن��وم اس��ت��رس��ل��ت م��ا إذا ح��ت��ى
ب��ه��ا188 ي��رم��ي م��س��ّود187 ك��ل ن��ص��ف��ي��ن ق��س��م��تُ��ه��ا
ِح��ق��اب��ه��ا190 ب��ط��ن ول��م��س��ت غ��ري��رة189 ج��ي��د ف��ث��ن��ي��ت
ب��م��الب��ه��ا194 ع��ب��ي��ره��ا193 ك192 ص��ا ال��ص��ف��راء ك��ال��ح��ق��ة191
ل��ش��راب��ه��ا196 م��رف��وع��ة ت��ام��ورة195 ل��ه��ا وإذا

جبانًا وزعمتَني قومك، بمساعي يرجح أيامهم من وليوم جعدة ببني واستقللَت
إدالًجا وأشد األريز،197 ذات املظلمة إدالج عىل وأْصَرب أبيك، ومن منك أشجع ألنا وكذبَت،
من بكوز فيرضبه بصري أبي عىل جعدة بني نابغُة ويثُب الصخدان.»198 أم الهاجرة يف

ذهب.
السفلة بني ذلك يُعرف إنما الجنان، يف عربدة199 ال به: هللا أصلح — الشيخ فيقول
َعنَْها ُعوَن يَُصدَّ ﴿الَّ الكريم: الكتاب يف أن ولوال ملترتع،201 ليىل أبا يا وإنك والهجاج،200
«يجب فيقول: الندماء بني يُصلح أن ويريد عقلك. يف نزف أصابك َلَظنَنَّاك يُنِزُفوَن﴾ َوَال
ذلك يَجرُّ فال األعظم، الجبار إىل حديثه فريفع املجلس هذا فريى يعرب، َمَلٍك من يُحذر أن
الَحَفظة مجرى ذلك جرى ولكن إليه، األخبار تُرفع أن ربنا واستغنى تكرهاِن، ما إىل إال
أن ولد من آمن فغري حقري! بذنب الجنة من خرج آدم أن علمتما أما العاجلة. الدار يف
«كال فيقول: املدام!» تمني لك يهجس هل بصري: أبا يا باهلل فسألتك ذلك، مثل له يقدر
عنها202 سقاني الذي هلل فالحمد بالخلد، ذكرها يخطر ال املقر كمثل عندي إنها وهللا،

لوانة».203 السُّ
اللواتي العني الحور بهؤالء علينا َمنَّ — قدرتُه جلَّت — هللا إن ليىل، أبا «يا فيقول:
تالحنك منزلك إىل معك فلتذهب منهن، واحدة لنفسك فاخرت اإلوز، خلق204 عن حولهن
قينة ليىل أبو أخذ «إن ربيعة: بن لبيد فيقول األلحان.» رضوب وتُسمعك اللحان أرق
أزواج ذلك فاعلو يسمى أن يؤمن فال الجنة، يف خربها ينترش أليس مثلها، غريه وأخذ

القيام. أولئك اقتسام عن الجماعة فترضب اإلوز.»
كثرية. أضعاًفا الدنيا كعمر فيه أقاموا أن بعد املجلس ذلك أهل ويفرتق
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قيس ُعوران

رأيت «ما فيقول: أينق خمسة عىل نفر خمسة لقيه الجنة رياض يف يطوف هو فبينما
«نحن فيقولون: النعيم؟» عليكم هللا خلَّد أنتم فمن الجنان، أهل يف عيونكم من أحسن
بن معقل والشماخ الباهيل، أحمد بن وعمرو العجالني، مقبل بن تميم قيس، عوران205

الهاليل». ثور بن وحميد النمريي، الحصني بن عبيد اإلبل وراعي رضار،
الزاي عىل التي قصيدتك من أشياء نفيس يف كان «لقد رضار: بن للشماخ فيقول
عنهما شغلني «لقد فيقول: كريًما.» مخلًدا زلت ال فأنشدنيهما الجيم، عىل التي وكلمتك
أيها غفلت «لقد األدب: حبه لفرط فيقول واحًدا.» بيتًا منهما أذكر فما الدائم، النعيم
وشهرت املواطن يف بهما ذكرت ابنتيك؟ من لك أنفع كلمتيك أن علمت أما وأضعت! املؤمن
عقرب، ابنته من له ألنفع النابغة قصائد من القصيدة وإن والقاطن. السفر راكب عند
الِحباء،207 ألجلها وفر وما سباء206 الجاهلية يف وأصابها زانته، وما شانته تلك ولعل
ضفت «أنشدني، فيقول: عيل.» بمتعذر ليس ذلك فإن قصيدتيك أنشدك أن شئت وإن

فينشده: هللا» نعمة عليك

ال��ن��واش��ز208 ف��ال��م��ش��رف��ات ال��غ��ض��ا ف��ذات ف��ع��ال��ز ق��ّو ب��ط��ن س��ل��ي��م��ى م��ن ع��ف��ا

فيقول: بصري، غري بها فيصادفه منها أشياء عن ويسأله عليم، غري بها فيجده
َوَفَواِكَه * َوُعيُوٍن ِظَالٍل ِيف اْلُمتَِّقنَي ﴿إِنَّ املنكرات: هذه د تعهُّ عن الخلود لذائذ «شغلتني
كيل أُعطى أو ناقة بها أُفقر210 أن آمل وأنا األمور هذه أِسُق209 كنت إنما يَْشتَُهوَن﴾ ا ِممَّ
ألبان فتارة اللبن، أنهار من املسجد مرافد يف أغرتف هللا ل تفضُّ يف اآلن وأنا سنة، عيايل
ولقد املعيز، لبن وكذلك جم، كثري فإنه الضأن لبن شئت وإن البقر، ألبان وتارة اإلبل،
فيقول القعب.»212 منهن يمتلئ ال لجبات211 شياه أخالف أجهد الشقوة دار يف أراني

قولك: «أنشدني فيقول: ذا.» أنا «ها عمرو: فيقول أحمر؟» بن عمرو «فأين الشيخ:

وال��ده��ر اإلخ��وان وت��غ��ي��ر ال��َع��م��ر وأخ��ل��ف ال��ش��ب��اب ب��ان
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إنك وقيل البقاء، أردت إنك فقيل بالفتح، (الَعمر) تفسري يف الناس اختلف فقد
متمثًال: عمرو فيقول بينها.» الذي اللحم وهو األسنان عمور من الواحد أردت

ط��ري��ق ل��ه��ن ه��رش��ي ج��ان��ب��ي ك��ال ف��إن��ه أَْوِق��ف��اه��ا، ه��رش��ي213 وج��ه «خ��ذا

ُكلُّ تَذَْهُل تََرْونََها ﴿يَْوَم اآلية: سمعت أما لإلنشاد، غربا القيامة أهوال يفَّ ترتك ولم
ِبُسَكاَرٰى ُهم َوَما ُسَكاَرٰى النَّاَس َوتََرى َحْمَلَها َحْمٍل ذَاِت ُكلُّ َوتََضُع أَْرَضَعْت ا َعمَّ ُمْرِضَعٍة

َشِديٌد﴾؟ ِهللا َعذَاَب َوَلِكنَّ
الشيخ: له فيقول روايتك.» من يشء معك بقي إذا لك فالعجب املوقف، شهدت وقد
هللا يمنعني أن الدار، تلك من أنتقل أن قبل الصلوات أعقاب يف الدعاء أخلص كنت «إني
أشياء له يذكر ثم املجيد.» الحميد وهو سألت ما إىل فأجابني واآلخرة. الدنيا يف بأدبي

مستعجًما. الجواب عن فيجده شعره، من

أُبي بن تميم حكاية

قولك: عن أخربني فيقول: ذا. أنا ها منهم: رجل فيقول أُبي؟ بن تميم أيكم فيقول

ال��دن��ي��ا ت��س��أم ح��ت��ى ال��م��ران��ة إال أك��ل��ف��ه��ا ال خ��الء س��ل��م��ي دار ي��ا

وقيل: أَمة، اسم هي وقيل: امرأة، اسم أردت إنك قيل: فقد باملرانة؟ أردت ما
وال الشعر من كلمة ومعي الفردوس باب من دخلت ما «وهللا تميم: فيقول العادة.
طالب، أبي بن عيل قاتل فيمن كنت يل: وقيل شديًدا. حسابًا ُحوسبت أني وذلك الرجز،
حفظك وإن سفعات، سفعني214 حتى اللهب من أفلت فما الحارثي، النجايش إىل وانربى
فالن.» ابن فالن «أين يقول: الحرش ومنادي الحساب. أهوال تشهد لم كأنك عليك ملبقي
التيجان ذوات والنسوة الجحيم، إىل الزبانية تجذبهم املوك من الجبابرة والشوس215
هل فداء، من هل فيصحن: وأجسادهن، فروعهن يف فتأخذ الَوقود، من بألسنة يرصن
«نحن ويقولون: النار سالل يف يتضاغون216 األكارسة أوالد من والشباب يقام، ُعذر من
فادي فال وأياد، صنائع الناس إىل لنا كانت ولقد الفانية، أرباب نحن الكنوز، أصحاب
َوَجاءَُكُم تَذَكََّر َمن ِفيِه يَتَذَكَُّر ا مَّ ْرُكم نَُعمِّ ﴿أََوَلْم العرش: ِقبَل من داع فهتف معني. وال
وبذلت زمان، بعد زمان يف الرسل جاءتكم لقد نَِّصرٍي﴾ ِمن ِللظَّاِلِمنَي َفَما َفذُوُقوا النَِّذيُر
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ثُمَّ ِهللا إَِىل ِفيِه تُْرَجُعوَن يَْوًما ﴿َواتَُّقوا الكتاب: يف لكم وقيل اإليمان، من وكد ما لكم
وعن واغلني،218 الساخرة217 لذات يف فكنتم يُْظَلُموَن﴾. َال َوُهْم َكَسبَْت ا مَّ نَْفٍس ُكلُّ ٰ تَُوىفَّ

العباد». بني حكم قد هللا إن اليوم ظلم ال النبأ؛ ظهر فاآلن متشاغلني. اآلخرة أعمال

هوامش

مملوء. (1)
مثاب. (2)

وفتحها. امليم بكرس املصعد، أو لم السُّ وهو معراج، جمع (3)
محبوب. – مصطفى – مختار – مأثور (4)

ظليل. (5)
تطري. – تحرك – تنتزع (6)

الجرعة. (7)
الفرصة. ضياع الفشل، الخيبة، (8)
الكبري. النهر وهو جعفر، جمع (9)

الخمر. أنواع وأفضل أطيب هو الرحيق (10)
إكثار. (11)
الذهب. (12)

الكتان. من غليظ أبيض ثوب (13)
دهش. – تحري (14)
فزعه. اشتد (15)
عقله. ضعف (16)

الفحل. علقمة كنية (17)
قوله: إىل بذلك يشري (18)

م��ف��دوم ال��ك��ت��ان ب��س��ب��ا م��ج��ل��ل ب��راب��ي��ة ظ��ب��ي إب��ري��ق��ه��م ك��أن

حامضة. رملية بقلة (19)
منه يتخذ حب له نبات أو الجراد، عني كأنها بصيص لها الرمل يف هنة (20)

التحقري. هنا والغرض طعام،
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قديمي. (21)
مال. (22)

الرشب. قدح وهي قازوزة جمع (23)
الخمر. معاقرة أدماني وحديثها قديمها ثروتي أذهب (24)

أرب. جمع (25)
املائية. (26)
الربية. (27)

نواس. أبو هو (28)
األول. املعنى هنا واملقصود كثر، أو َقلَّ الصايف املاء هي وقيل: القليل، املاء (29)

إليها. منسوبة أو بها متصلة (30)
والخطر. الوطأة شديد مرض (31)
واللون. الطعم متغري أي: آجن، (32)

العسل. (33)
يشابه. (34)
الحنظل. (35)
خبًزا. (36)

عسًال وينعقد ويحلو حجر، أو شجر عىل السماء من ينزل طل كل هو املن (37)
الصمغ. جفاف ويجف

الحامض. – الصرب – املر (38)
املعروف. الشاعر املتنبي الحسني بن أحمد هو (39)

بن هللا عبيد إليه أهدى حني صباه يف ارتجلها للمتنبي قصيدة من البيت هذا (40)
وأولها: عسل، يف ولوز سكر من سمك فيها هدية خلكان

ش��غ��ل ف��ي ب��ال��م��ك��رم��ات وأن��ت األم��ل ك��ث��رة ال��ن��اس ش��غ��ل ق��د

ومنها:

رج��ل ف��ي ال��ع��ب��اد رأي��ت أال م��ه��دي��ه��ا رأي��ت م��ا ه��دي��ة
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ال��ع��س��ل م��ن ب��رك��ة ف��ي ي��س��ب��ح س��م��ك أق��ل��ه��ا ف��ي م��ا أق��ل

سطح هنا به واملقصود العنق، إىل السنام بني ما أو الكاهل هو الغارب: (41)
البحر.

وهو الكامل، كتاب صاحب املربد يزيد بن محمد العباس أبو هو ثمالة: أخو (42)
الشاعر: فيه يقول الذي

ث��م��ال��ة؟ وم��ن ال��ق��ائ��ل��ون: ف��ق��ال ح��ي ك��ل ث��م��ال��ة ع��ن س��أل��ن��ا
ج��ه��ال��ة! ن��زده��م اآلن ف��ق��ال��وا: م��ن��ه��م ي��زي��د ب��ن م��ح��م��د ف��ق��ل��ت:

دريد. بن محمد بكر أبو هو دوس: أخو (43)
املربد وبني بينه وكان اللغوي، النحوي بتغلب املشهور هو يحيى: بن أحمد (44)

منافاة.
غسلت. (45)

األصمعي. هو (46)
املرفق. عىل املتكئ هو املرتفق وقيل مرتفًقا، – متلطًفا (47)

خمًرا. (48)
مزازة. فيها – الطعم لذيدة (49)

الدن. ثقب من يخرج ما هو الراووق وقيل إناؤها، (50)
الندى. دائم – نداه يرتشف ند – مبتل (51)

أنه هنا ومعناها الرجل، ماء وهي – كثر أو قل الصايف املاء وهي نطفة جمع (52)
وجهه. ماء لكثرة الطلعة جميل الوجه مرشق

مدرب. (53)
فأجابه. دعاه الصنج بصوت صوته شبه العود، هو قيل (54)

الطرب. آالت من معروف نوع (55)
لني. إىل شدة من رصف (56)

عىل ثوبيه أطراف بني مخاِلفة به املتوشحة أي واحد، ثوب يف املتفضلة هي (57)
أزار. درعها تحت التي أو درع بال ثوب عليها التي هي وقيل — عاتقها

إناء. إىل إناء من نقله الرشاب: صفق (58)
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األبيض. العسل (59)
بعًضا. بعضها يصك (60)

املوت. بعد تحيا (61)
كريًما. جمًال (62)

برد. وال فيه حر ال معتدل (63)
وخفيًفا. رسيًعا سريًا يسري (64)

األعىش. هو (65)
اإلبل. سري من نوع (66)

العرب. ببالد مكانان والصيبون: العذيب (67)
حقيبتي. يف واضًعا (68)
للخمر. صغريًا ا زقٍّ (69)

البقل. جرزة (70)
مرسعة ناقته ركوب إىل الشديد شوقه يُبدي أنه األبيات: ومعنى السمك، النون (71)
رقاق وخبز صغريًا خمر زق حقيبته يف وضع وقد والصيبون، العذيب نحو رحلتها يف به
الجميلة الرحلة تلك يف الشهي زاده كل هو وهذا السمك، من وقطعة القت من وحزمة

إليها. يتوق التي
جميل. (72)

جهة. كل من أو طريق كل من أي أوب: كل ومن الطريق، األوب (73)
بعنف. أجر (74)

نزع عىل منصوب وهو هذا، منك أبجد أي: وكرسها، الجيم بفتح — أجدك (75)
الخافض.

الطريق. عىل نصبه أي الرقيب: أرصد (76)
إىل يثرب، إىل ذاهبة إنها ناقتي، بي تذهب أين السايل أيها األبيات: معنى (77)
والتعب اإلنضاء من عانت مهما عليها أشفق وال أريحها ال أقسمت وقد هللا، عبد بن محمد
ما وفواضله كرمه من رأت بابه إىل انتهت فإذا الكريم، النبي هذا أعتاب تبلع حتى
لتدرك النبي هذا به أوىص ما بربك يبلغك ألم والنصب، الجهد من لقيته ما كل ينسيها
من به أتى بما والعمل التقى من التزود عىل حث لقد لقائه، إىل حفزني الذي السبب
يلحق ما ومقدار الحكيمة الوصايا تلك تنفيذ يف املتهاونني مآل وبني السامي، الترشيع
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أطاعه من إىل اآلخرة الدار يف الخري من يزف ما يرون حني الشديد الندم من املفرطني
األوىل. الدار يف بنصائحه وعمل

غنية. أو سعة أي مندوحة: جمع (78)
عاليني. (79)

العرب. عند املثالب من ذلك وكان لبخله، امليرس يلعب ال من الربم: (80)
نعم. نعم (81)

اإلقامة. عن كناية بالجران والرضب الناقة عنق مقدم الجران: (82)
بذات عليم هللا فإن تضمرون، ما تخفوا وال منه، فائدة فال الرياء اتركوا (83)

آجًال. أو عاجًال يضمره بما إنسان كل ومجاز الصدور،
جماعة. (84)
سكارى. (85)

بالرأس. وأخذها أسكارها أو وشدتها، سورتها الكأس: حميا (86)
إخوان بمنادمة فيه فنعمت إليه غدوت أنس مجلس رب ويا البيتني: معنى (87)
الرسور، مجلبات من يشء ينقصنا ولم أنسنا، بجمعهم واكتمل وقتنا، بهم صفا كرام
أبرادهم. يف يختالون مرتنحني فمشوا الندامى هؤالء رءوس من الخمر سورة تمكنت وقد

الخلود. (88)
القطيع (ويكرس): بالضم والصوار صوار، يف لغة وهي صيار، جمع الصريان (89)

الوحش. بقر من
النعام. جماعات (90)

الوحش. حمر من القطيع العان: (91)
يسبح. كأنه صار جرى إذا الذي الحصان (92)

الوحش. بقر جماعة (93)
الوحيش. الحمار (94)
الذيل. طويل (95)

نقص. (96)
القصري. الرمح أو السنان (97)

جلدي. (98)
قرنه. من الرجل يسلبه ما (99)
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العظيمة. الدلو الغرب: (100)
املاء. من يُنتزع ما (101)

بالنتاج. العهد القريبة وهي عائذ، جمع (102)
أنواع أصفى من وهو وررضاض، رمل من جبلني بني املاء هو املفاصل: ماء (103)
وعذوبة نفيس، يف أجدها عظيمة لذة الجميلة ألحاديثك أن البيتني ومعنى وأعذبها، املياه

اإلبل. ألبان بأشهى امتزج الشهد عذوبة إال يماثلها ال
األبيض. العسل هو الرضب (104)

اللبن. (105)
النحل. جماعة النول (106)

باإلسالم. (107)
سنني. (108)

صب. أو أريق (109)
ومفردها: الكعبة، حول القرابني عليها يذبحون كانوا التي الحجارة هي (110)

للعبادة. ينصب ما وهو نصب،
دم. (111)

النتاج. الحديثات (112)
بلطف. عليها أيديها وتمر تتبعها (113)

امللتف. الكثري الشجر (114)
وخالصة موضعان، هنا السند والغيل السفح، من وعال الجبل من قابلك ما (115)
حجارة عىل أريق بما ويقسم مراًرا، بيته إىل حج الذي باهلل يقسم أنه البيتني معنى
مكة ركبان يالطفها التي الناحية تلك طيور أمن وبمن القرابني دماء من املقدسة الكعبة

يقول. فيما صادق أنه للنعمان ليثبت والسند، الغيل بني
دين. (116)

تميم. بني منازل من موضع لصاف (117)
السهلة. األرض (118)

هزاًال. (119)
األثر منها ويمحو الريبة من بنفسه علق ما ليزيل للنعمان يقسم أن املعنى (120)
يمينه. يف حانث غري وأنه قسمه يف بار أنه له ويؤكد أعدائه، وشايات خلفته الذي السيئ
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اللعب. أو اللهو الدد: أو الددن (121)
بسماع موَلع فإنك همومك؛ وانَْس القلب أيها اْلُه واملعنى: وتمايل، اهتز (122)
وقار — يرشبه حني — الشيخ ينيس الذي الخرسواني الرشاب ذلك ومعاقرة الغناء

مغنيًا. راقًصا النشوة من فيتمايل شيخوخته
خامسهم. صار (123)
محكم. أو سديد (124)

املتجردة زوجه رضاب أن لنا حكى النعمان امللك أن واملعنى: الظمأ، الشديد (125)
تذوقته فإذا رشفه، إىل واندفاًعا به هياًما ازددت ارتشفته كلما الطعم، حلو املجتنى لذيذ
عنه أرويه املليك لنا يحكيه ما هو ذلك صدرك، وثلج ظمؤك زال العطش أجهدك وقد

أذقه. لم كنت وإن
حبها. يف متفانيًا (126)

الكاذب. (127)
حياء ال الذي الرجل بمعنى هنا وهي اإلناء، يف الكلب ولغ من الولوغ الكثري (128)

فيه.
أذن. (129)

مطر. أصابها التي األرض (130)
الوحوش. سكنها التي (131)
الربيع. يف اإلقامة محل (132)

امرأة. اسم (133)
بالحناء. أطرافها ملونة أي الشوى: ومخضوبة األطراف، (134)

ريق. (135)
خمر. (136)

زوج املتجردة تقيم حيث بسقياه؛ الغيث جادها التي األرض تلك عىل عرجا (137)
وخضبت باملسك، تضمخت والتي يوم كل التجدد الدائم بحسنها ينعم التي النعمان
ممزوًجا شهًدا — أذقه لم كنت وإن — ريقها طعم وماثل الدر، وتلقدت بالحناء، أطرافها

بارد. بخمر
إليها ينظر ملن الجاهيل األسلوب عن والبعد التكلف مسحة عليها تبدو أبيات وهذه
غري تقليد عندنا وهي — أكثرها وما — الرواة مختلقات من أنها ونرجح تأمل، بأدنى
الكتاب. هذا يف وردت وقد النعمان، زوج املتجردة فيها وصف التي النابغة لدالية متقن
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توعكا. (138)
رسب. (139)

يتبخرتن. أو يتخايلن (140)
حرير. (141)

الطرب. آالت من نوع وهو مزهر، جمع (142)
املساء. وقت عائد (143)

الضحى. أي الغداة، وقت ذاهب (144)
معروف. مغن اسم هنا وهو الحاذق، املغني (145)

الشاطئ. السني: بكرس يف السِّ (146)
اآلخر. الساحل العرب (147)

كالصولجان. الرأس املنعطفة العىص (148)
الظنون. (149)
به. أحفل (150)

عشته. ما حسبي أي العيش: من بجيل (151)
انفضت فقد له، أكرتث لم أجيل واتاني متى هو: البيتني معنى خالصة (152)
اململة الحياة بهذه متربًما عشته الذي الطويل الزمن هذا وحسبي الدنيا، من لباناتي

املسئمة.
الدموع. مجاري الشؤون (153)

سائل. – مسكوب (154)
املنظوم. (155)

به وألمَّ عزمه، ووهن قواه فخارت إليها وحن ذكرها، فأشجاه الرباب تذكر (156)
متتابًعا. فتساقط املنظوم اللؤلؤ من عقد انفرط كما بالدموع عيناه فسحْت خيالها

صخرة من خلق جبل كل أو املنبسط، الجبل أو األرض، من املرتفع الهضب (157)
واحدة.

ضوء يف منبثٍّا ويرى الدخان يشبه الغبار وهو الهباء، من القطعة الهباءة: (158)
الشمس.

يومه. عليه ينغص أو يكدر هنا ومعناها يحزنه أو عليه يشق نََرص، باب من (159)
العرب. ببالد مكان (160)

48



الفردوس

قنة. كلمة هو محذوف ملوصوف صفة وهي العلو، شديدة سامقة (161)
الوعل. وهو أعصم جمع (162)

معاني كل الغني يف ترى ألنها كرمي؛ عىل عاذلتي تلحاني األبيات: معنى (163)
أمره. وارتبك عيشه اسودَّ املال من يده صفرت إذا اإلنسان أن وترى والخلود، الراحة
لعلمت رشدت أنها ولو بالغد، وجهلها نظرها قرص إليه دفعها مأفون رأي لعمري وهذا
الحياة هذه سيختم املوت وأن وضالل، عبث وزينة زخرف من الدنيا يف ما كل أن
قضاء من تفلتنا وال شاهق جبل كتف يف بها نلوذ سابقة قنة عنا تصده فال الخادعة
الحقيقة هذه تدرك أن لعاذلتي ومن به؟ ونبخل ندخره املال قيمة فما وإذن حيلة، هللا

لومي. عن وتكف فتعذرني
واإلعياء. التعب شدة (164)

املغنيات. (165)
الطيور. (166)
النساء. (167)

عنرتة: قال الخمر، إبريق األزهر (168)

ال��م��ع��ل��م ب��ال��م��ش��وق ال��ه��واج��ر رك��د م��ا ب��ع��د ال��م��دام��ة م��ن ش��رب��ت ول��ق��د
م��ف��دم ال��ش��م��ال ف��ي ب��أزه��ر ق��رن��ت أس��رة ذات ص��ف��راء ب��زج��اج��ة

املنقوش املجلو بالقدح الشديد، الهواجر قيظ سكن أن بعد الخمر رشبت أي:
بالفدام. الرأس مسدود بإبريق قرنتها مخططة صفراء بزجاجة

األبيات ومعنى الذهب. والنضار الفيض الجام أو القدح أو الفضة الغرب (169)
نادمه وأنه متبخرتًا، ويميش الالئمات لعذل مصيخ غري املال ينفق كريم بساحة حل أنه
رسورهم لفرط الندامى وكان الكؤوس دارت حتى الصباح ديك أذَّن فما السحر وقت

الرشاب. عىل متهافتني به يرتاموا حتى مدامة إبريق يوضع يكاد ال بالخمر
األعىش. كنية (170)

الرأي. أفن الخرف (171)
ضاللك. (172)

العني. ضيق الخزر (173)
الرياح. فيها تنخرق الواسعة األرض (174)
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قومك أسخط الذي «ما البيتني: ومعنى أحد، يقيم ال حيث الخراب اليباب (175)
وبينك واملغريين األعداء من عليك أيغارون الشزر، والنظر الغضب، من أعينهم فضاقت
بحمايتك كفيلة وحدها وهي إنسان، يسكنها ال التي الواسعة الصحراء تلك الناس وبني

منهم».
رفعتنا. (176)

إليه. نصعد مكانًا (177)
هنا واملقصود وإصالحه. النخل تلقيح أيًضا وهي والنكر، الخبث العفارة: (178)

الخبيثة. الشيطانية وأعمالك بأضاليلك الهيًا كنت أنك أي األول، املعنى
مواطنك. (179)
الصميم. (180)

النعام. ذكر (181)
ليًال. تسري ال (182)

الهاجرة. يف تسري ال (183)
الهاجرة. يف الحر شدة (184)

القيظ. الشديدة (185)
لعبها. (186)
سيد. (187)

أجلها. من الظنون به يظن أو يحرزها (188)
جميلة. (189)
وسطها. (190)

عاج. أو خشب من وعاء الحقة: (191)
لصق. – اختلط – امتزج (192)
الطيب. من أخالط العبري: (193)

الزعفران. هو قيل الطيب، أو العطر من نوع املالب: (194)
الدن. أو اإلبريق أو الخمر فيه الوعاء التامورة: (195)

حتى بها زلت وما عليها، فخلت الرقيب غفلة تحينُت األبيات: معنى (196)
سيد كل يفعل كما تحتي فطويتها اللعب، من حظَّها أخذْت أن بعد للنوم استسلمت
ومتعُت وعناقها، بضمها ونعمُت أجلها، من الظنون حوله حامت التي بخليلته القدر جليل
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ثم زعفرانه، بطيبة امتزج العاج من ا حقٍّ ملست فكأنما وخارصتها، بطنها بلمس نفيس
للرشاب. متهيئًا ورفع الخمر إبريق حرض
الشديد. الربد أو الصقيع (197)

الحر. الشديد اليوم الصخدان: (198)
الخلق. وسوء اإليذاء العربدة (199)

الحمقى. (200)
رشير. أو ينبغي ال ما إىل مرسع أو الرش إىل نزوع (201)

منها. بدلني (202)
العسل. (203)
فطرة. (204)

أعور. جمع (205)
أرس. (206)

العطاء. (207)
النواشز: واملرشفات العرب، ببالد أماكن أسماء الغضا: وذات وعالز فو بطن (208)
من أقفرت قد ذكرها التي األماكن تلك كل أن البيت ومعنى االرتفاع. الشديدة الجبال

بيتها. بعد سليمي
أجمع. (209)

أمنح. أو أعطي (210)
اللبن. قليلة (211)

الضخم. الغليظ القدح (212)
الصواب، وجه خذا البيت: ومعنى منها. قريبة مكة طريق يف ثنية هريش (213)

صحيح. التأويلني كال فإن
لطمني. (214)

القتال. عىل الجريئون الشجعان (215)
املستخذين. الضعفاء صياح يصيحون أو يتضورون (216)

الدنيا. (217)
لذائذها. يف منغمسني أي ومرسعني ممعنني (218)
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عرصات2 وحرضت الرَّيْم،1 أنتفضمن نهضت ملا قصتي: أقصعليك أنا (الشيخ): فيقول
أَْلَف َخْمِسنَي ِمْقَداُرُه َكاَن يَْوٍم ِيف إَِليِْه َوالرُّوُح اْلَمَالِئَكُة ﴿تَْعُرُج اآلية: ذكرت القيامة،
مهياف،3 رجل وأنا والحر، الظمأ واشتد األمد عيل فطال َجِميًال﴾. َصْربًا َفاْصِربْ * َسنٍَة
الخري، فعل من يل َزِبَر4 بما الحفيظ امللك ولقيني به، ملثيل ألقوام أمًرا فرأيت فافتكرت
املصباح كأنها آخرها يف التوبة أن إال األرمل،5 العام يف كالرياض قليلة حسناتي فوجدت

سبيل. لسالك ُرفع

رضوان مع حديثه

النفس يل زينْت الَعَرق، يف الَغَرق من وخفت شهرين، أو شهر زهاء املوقف يف أقمت فلما
ِذْكرى ِمن نَبِْك «ِقفا وزن: يف عملتها الجنان، خازن رضوان يف أبياتًا أنظم أن الكاذبة
يسمع بحيث منه وقفت حتى الناس ضانكت6 ثم برضوان، ووسمتها وعرفان» حبيٍب
أيام من أيام عرشة نحو برهة فغربت7 أقول، ملا أبه أظنه وال بي، حفل فما ويرى،

وزن: يف أبياتًا عملت ثم الفانية،

أق��ران��ا8 ال��وص��ل ح��ب��ال م��ن وق��ط��ع��وا ب��ان��ا م��ا ط��ووع��ت ول��و ال��خ��ل��ي��ط ب��ان

أزل فلم 9 ثبريًا أحرك فكأني األول، كفعيل ففعلت منه دنوت ثم برضوان، ووسمتها
مغوثة، عنده أجد ال وأنا أفنيتها، حتى رضوان بها يوسم أن يمكن التي األوزان أتتبع
«يا صوتي: بأعىل دعوت أنجحت، فما الغرض استقصيت فلما أقول. ما فهم ظننته وال
واستغاثتي بك ندائي تسمع ألم الفراديس! عىل األعظم الجبار امللك أمني يا رضوان!
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أيها تطلبه الذي فما مقصدك، علمت وما رضوان تذكر سمعتك «لقد فقال: إليك؟»
ومعي الحساب، مدة استطلُت وقد العطش، عىل يل صرب ال رجل «أنا فأقول: املسكني؟»
باسمك.» ووسمتها كثرية، بأشعار مدحتك وقد ماحية، كلها الذنوب وهي بالتوبة، صك10
الغريزة تقبله موزون كالم والشعر ِشعر، َجْمُع «األشعار فقلت: األشعار؟» «وما فقال:
امللوك إىل به يتقربون العاجلة أهل وكان الحس، أبانه نقص أو زاد إن رشائط عىل
فيه، الناس ما استطلُت فقد بالدخول، يل تأذن لعلك إليك منه بيشء فجئُت والسادات،
تعاىل.» هللا بمشيئة له وتصحُّ املغفرة يرجو ممن أني ريب وال منني،11 ضعيف وأنا
وأنى هيهات! هيهات العزة؟ رب من إذن بغري لك آذن أن أتأمل الرأي، لغبني «إنك فقال:

بعيد!» مكان من التناوش12 لهم

زفر مع حديثه

يف باسمه، ووسمتها كلمة فعملت زفر، له: يقال آخر خازن إىل بأميل وانرصفُت فرتكته
لبيد: قول وزن

م��ض��ر أو رب��ي��ع��ة م��ن إال أن��ا وه��ل أب��وه��م��ا ي��ع��ي��ش أن اب��ن��ت��اي ت��م��ن��ى

عصماء، أبودا14 ألستنزل صماء ركوًدا13 أخاطب إنما فكأني فأنشدتها، منه وقربُت
فقلت: نجع. فما به، وسمته إال بزفر يوسم أن يجوز مطلًقا وال مقيًدا وزنًا أترك ولم
عنده فنجد الثالثة، أو بالبيتني وامللك الرئيس إىل نتقرب الذاهبة الدار يف كنا هللا! «رحمك
«ال فقال: كلمة!» يل سمعت ما وكأنك ديوانًا، لكان ُجمع لو ما فيك نظمُت وقد نحب، ما
عىل ينفق15 وال املارد، إبليس قرآن به تجيئني الذي هذا وأحسب قصدَت، بالذي أشعر
«وهللا فقال: أريد، ما له فذكرت بغيتُك؟» فما آدم، ولد وعلَّموه للجانِّ هو إنما املالئكة،
املطلب.» عبد بن هللا عبد بن محمد أمة «من فقلت: أنت؟» أين فمن نفٍع، عىل لك أقدر ما
اللعني إبليس ألن بالقريض؛ أتيتني الجهة تلك ومن العرب، نبي ذلك «صدقت. فقال:
لعله بصاحبك، فعليك نصُحك، عيلَّ وجب وقد ورجال، نساء فتعلَّمه العرب، إقليم يف نفثه

عنده. مما فيئسُت ابتغيَت» ما إىل يتوصل
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املطلب عبد بن حمزة مع حديثه

فقيل: الرجل؟» هذا «من فقلت: يتألأل. نور عليه برجل أنا فإذا العاَلم، أتخلل فجعلُت
املسلمني من استشهدوا َمن حوله الذين وهؤالء َوْحيش، رصيُع املطلب عبد بن حمزة «هذا
ألنه الِجنان؛ خازن عند منه أنفق16 هذا عند عر «الشِّ الكذوب: لنفيس فقلت أُُحد.» يف
من إال عدنان بن َمْعبَد وبني بينه ليس ولعله ه، وَجدُّ أبوه وكذلك شعراء، وإخوته شاعر
بها َرثَى التي مالك بن كعب أبيات منهج عىل أبياتًا فعملُت موزون»، من شيئًا نظم

وأولها: حمزة،

ح��م��زة ع��ل��ى ال��ن��س��اء وب��ك��ي تَ��ع��ج��زي وال ُق��وم��ي ص��ف��ي��ة

ابن يا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عم يا الشهداء! سيد «يا فناديت: منه، وليُت17 حتى وجئت
املوطن هذا مثل أيف «ويحك! فقال: األبيات، أنشدته بوجهه، عيل أقبل فلما املطلب!» عبد

يُْغِنيِه﴾؟» َشأٌْن يَْوَمِئٍذ نُْهْم مِّ اْمِرٍئ ﴿ِلُكلِّ اآلية: سمعت أما باملديح؟ تجيئني
َضاِحَكٌة * ْسِفَرٌة مُّ يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه بعدها: ما وسمعت سمعتها قد «بىل، فقلت:
اْلَفَجَرُة﴾.» اْلَكَفَرُة ُهُم أُوَلِئَك *18 َقَرتٌَة تَْرَهُقَها * َغَربٌَة َعَليَْها يَْوَمِئٍذ َوُوُجوٌه * ٌة ْستَبِْرشَ مُّ
طالب، أبي بن عيل أخي ابن إىل رسوًال معك أنفذُ ولكن تطلب، ما عىل أقدر ال «إني فقال:
املؤمنني، أمري عىل قصتي قص فلما رجًال، معي فبعث أمرك.» يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي ليخاطب

بَيِّنتُك؟»19 «أين قال:

الفاريس عيل أبي مقابلة

عيل بأبي يُعَرف العاجلة الدار يف النحو يُدرس كان لنا شيًخا املحرش يف رأيت قد وكنُت
رآني فلما وظلمتنا.» علينا «تأوَّلَت ويقولون: يطالبونه قوٌم به امرتس20 وقد الفاريس،
«ويحك، يقول: وهو الكالبي الحكم بن يزيد منها طبقة عنده فإذا فجئتُه، بيده، إيلَّ أشار

قوله: يعني «املاء»، برفع البيت هذا عني أنشدَت

م��رت��وي21 ال��م��اءُ ارت��وى م��ا ع��ن��ي وخ��ي��رك ك��ل��ه ش��رك ك��ان ك��ف��ان��ا ف��ل��ي��ت
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قويل: يف امليم فتحُت أني زعمَت وكذلك املاءَ، إال أقل ولم

َم��ق��ت��وي22 ب��ك ص��ال��ًح��ا خ��ل��ي��ًال ف��إن��ي ش��ك��ل��ه ك��ش��ك��ك ب��ي خ��ل��ي��ًال ت��ب��دل

امليم! بضم ُمقتوي، قلت: وإنما
هذه إن قوم، «يا فقلت: تأويله. عىل يلومونه كلهم الجنس هذا من جماعة وإذا
ماًال، عنكم احتجن24 وال دًما، لكم سفك ما فإنه الشيخ، هذا تُعنتوا23 فال هينة، أمور
فيه الذي الكتاب مني فسقط حويرهم،25 يف والنظر بخطابهم وشغلت عنه.» فتفرقوا

وجدته. فما أطلبه فرجعُت التوبة،

طالب أبي بن عيل مع حديثه

«نعم، فقلت: بالتوبة؟» شاهد ألك عليك26 «ال املؤمنني: أمري فقال والجزع، الوله فأظهرت
عبد بن املنعم «بعبد فأقول: الرجل؟» ذلك يعرف «بمن فقال: وُعدولها»27 حلب قايض
يف يهتف هاتًفا هناك فأقام الدولة.» ِشبل أيام يف — هللا حرسها — حلب قايض الكريم
علم معك هل الدولة! شبل زمان يف حلب قايض الكريم عبد بن املنعم عبد «يا املوقف:
والرعدة، الهلع28 فأخذني أحد، يُجبه فلم الحلبي؟» طالب بن منصور بن عيل توبة من
قائل فأجابه الثالثة، نادى ثم األرض، إىل فطرحت مجيب! يجبه فلم الثانية هتف ثم
متابه وحرضْت الوقت، من بآخرة وذلك منصور، بن عيل توبة شهدت قد «نعم يقول:

وأعمالها». حلب قايض يومئذ وأنا العدول من جماعة عندي
ما — السالم عليه — املؤمنني ألمري فذكرت الرمق29 أخذت وقد نهضت ذلك فعند

آدم». أبيك بولد أسوة ولك ممتنًعا، لرتوم «إنك وقال: عني فأعَرض ألتمس،

الحوض ُوُروُده

الكفرة وإذا بعدها، ظمأ ال نغبات30 منه نغبت ثم إليه، أِصُل ال فكدُت بالحوض وهمُت
أحدهم فريجع ناًرا، تضطرم بعيص الزبانية فتذودهم31 الورود، عىل أنفسهم يحملون

وثبور.32 بويل يدعو وهو يده، أو وجهه احرتق وقد
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فاطمة مع حديثه

منه وفرغت كتابًا كتبُت إذا الذاهبة الدار يف كنت «إني فقلت: املنتَخبني، العرتة عىل فطفُت
الطيبني.» األخيار عرتته وعىل النبيني، خاتم محمد سيدنا عىل هللا «وصىل آخره: يف قلت

ووسيلة». يل حرمٌة وهذه
دخلِت قد — السالم عليها — فاطمة موالتنا «إن فقلت: بك؟» نصنع «وما فقالوا:
الدنيا ساعات من ساعة وعرشون أربع مقداره حني كل يف تخرج وإنها دهر. منذ الجنة
الجنان، يف مستقرها إىل تعود ثم القضاء، لشهادة قائم وهو أبيها عىل فتُسلم الفانية،
حان فلما يفَّ.» أباها تسأل فلعلها بأجمعكم، أمري يف فاسألوها كالعادة خرجت هي فإذا
محمد بنت فاطمة تَعُرب حتى املوقف أهل يا أبصاَركم ُغضوا أْن الهاتُف ونادى خروجها
خمًرا يرشب لم ممن وإناث، ذكور من كثري خلق طالب أبي آل من اجتمع عليه، هللا صىل
الزُّرافة؟33 هذه بال «ما قالت: رأتهم فلما السبيل، بعض يف فلقوها منكًرا، قط َعرف وال
محبوسون أنا غري الجنة. أهل بتحف نلتذ إنا بخري، «نحن فقالوا: تُذكر؟» حال ألكم
بدليل ناعمني، آمنني كنا إذ امليقات قبل الجنة إىل نترسع أن نريد وال السابقة، للكلمة
34 َحِسيَسَهۖا يَْسَمُعوَن َال * ُمبَْعُدوَن َعنَْها أُوَلِئَك اْلُحْسنَٰى نَّا مِّ َلُهم َسبََقْت الَِّذيَن ﴿إِنَّ قوله:
َهذَا اْلَمَالِئَكُة اُهُم َوتَتََلقَّ اْألَْكَربُ اْلَفَزُع يَْحُزنُُهُم َال * َخاِلُدوَن أَنُفُسُهْم اْشتََهْت َما ِيف َوُهْم

تُوَعُدوَن﴾». ُكنتُْم الَِّذي يَْوُمُكُم
ومع الصالحني. األبرار من وغريهم وزيد محمد وابناه الحسني بن عيل فيهم وكان
هذه؟» «من فقيل: والجاللة، الرشف يف مجراها تجري أخرى امرأة السالم عليها فاطمة
نور. من أفراس عىل شباب ومعها الُعزَّى.» عبد بن أسد بن خويلد بنت «خديجة فقيل:
محمد بنو وإبراهيم، والطاهر والطيب والقاسم هللا «عبد فقيل: هؤالء؟» «من فقيل:

ملسو هيلع هللا ىلص».
ريب وال توبته، صحْت قد أوليائنا من َوِيلٌّ «هذا سألت: التي الجماعة تلك فقالت
املوقف أهوال من يراح أن يف — عليك هللا صىل إليك بنا ل توسَّ وقد الجنة، أهل من أنه

الفوز». فيتعجل الجنة إىل ويصري
بركابي.» «تَعلَّْق يل: فقال الرجل.» «دونك — عليه هللا —صىل إبراهيم ألخيها فقالت
طارت الزحام، عظم فلما واألجيال. األمم لها وتنكشف الناَس، تَخلَُّل الخيل تلك وجعلْت

بالركاب. متعلق وأنا الهواء، يف
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النبي مع حديثه

فالن فيه سأله رجل «هذا فقالت: األتاوي؟»35 هذا «من فقال: ملسو هيلع هللا ىلص محمد عند فوقفت
عميل يف فسأل عمله.» يف ينظر «حتى فقال: الطاهرين، األئمة من جماعة وسمت وفالن.»

الدخول. يف يل فأذن يل، فشفع بالتوبة، ُختم وقد األعظم، الديوان يف فوجده

الرصاط عبور

ال خاليًا فوجدتُه عليه.» فاعرب الرصاط «هذا يل: قيل الطموش36 تلك من خلصت فلما
صىل — الزهراء فقالت أستمسك، ال فوجدتني العبور، يف نفيس فبلوت عنده، عريب37
أتساقط وأنا تمارسني39 فجعلْت أِجيِزيه»38 فالنة «يا جواريها: من لجارية — عليها هللا

وشمال. يمني عن
العاجلة: الدار يف القائل قول معي فاستعميل سالمتي، أردِت إْن هذه! «يا لها: فقلت

َزق��ف��ونَ��ه» ف��اح��م��ل��ي��ن��ي أم��ري أع��ي��اك إْن ِس��ّت

ويمسك اآلخر، كتفي عىل يديه اإلنسان يطرح «أن قلت: زقفونه؟» «وما فقالت:
طاب: كفر أهل من الجلجول قول سمعت أما ظهره. إىل وبطنه ويحمله بيديه،

زق��ف��ون��ه»40 ال��ورى إل��ى أم��ش��ي ص��رُت ح��ت��ى ال��خ��ل��ف إل��ى ح��ال��ت��ي ص��ل��ح��ت

الساعة!» إال طاب كفر وال الجلجول وال بزقفونه سمعت «ما فقالت:
«قد السالم: عليها — الزهراء قالت جزُت، فلما الخاطف، كالربق وتجوز فتحملني

الجنان». يف تخدمك كي فُخذها الجارية، هذه لك َوَهبْنا

رضوان مع حواره

«ال فقال: «ال.» فقلت: جواز؟» من معك «هل رضوان: يل قال الجنة، باب إىل رصُت فلما
به». إال الدخول إىل سبيل
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ورقة «أعطني فقلت: صفصاف. شجرة داخل من الجنة باب وعىل باألمر، فبعلت41
شيئًا أخرج «ال فقال: جواًزا»، عليها فآخذ املوقف، إىل أرجع حتى الصفصافة هذه من

وتبارك». تقدس — األعىل العيل من بإذن إال الجنة من
ى امُلَرجَّ أبي لألمري أن لو راجعون! إليه وإنا هلل «إنا قلت: بالنازلة دجرت42 فلما

خزائنه!» من درهم إىل غريي وال أنا وصلت ملا مثلك، خازنًا

الجنة دخوله

جذبة فجذبني إيلَّ، فرجع عنه، تخلفت وقد فرآني — عليه هللا صىل — إبراهيم والتفت
العاجلة، شهور من أشهر ستة مدة املوقف يف مقامي43 وكان الجنة، يف بها حصلني

الحساب. تدقيق نهكه وال األهوال، نزفته44 ما حفظي عىل بقي فلذلك

ثور بن حميد مع حديثه

لقد حميد! يا «إيه ويقول: الشيخ عليه فيُسلم «هذا.» فيقولون: ثور؟ بن حميد فأيكم
قولك: يف أحسنت

وت��س��ل��م��ا ت��ص��ح أن داء وح��س��ب��ك ص��ح��ة ب��ع��د راب��ن��ي ق��د ب��ص��ري أرى
ت��ي��م��م��ا46 م��ا ي��درك��ا أن ط��ل��ب��ا إذا ول��ي��ل��ة ي��وم ال��ع��ص��ران45 ي��ل��ب��ث ول��ن

من الصديق فأملح الجنة مغارب يف ألكون «إني فيقول: اليوم؟» برصك فكيف
رسعة عرفت التي للشمس أعوام ألوف مسرية وبينه وبيني بمشارقها، وهو أصدقائي

بديع».47 كل عىل القادر هللا فتعاىل العاجلة، يف سريها
فيها: التي الداليَّة يف أحسنت لقد الشيخ: فيقول

واح��د ال��ن��اس، ي��ن��ع��ش ع��ام، وأق��ب��ل ه��زل��ن��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا أع��وام ت��ت��اب��ع

َحَزن، وال عيل خوف وال الكريم ربي يل وهب بما هذا عن شغلت «لقد حميد: فيقول
فربما واملال، الرشف هللا آناه قد الرجل يف واألشهر السنة فكرة يعمل الرجل كان ولقد

العرب». فضيلة النظم ولكن زهيد، فعطاء أعطى وإن بالخيبة رجع
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لبيد مع حديثه

فيمشون معهم، ليذهبن عليهم ويُقسم منزله، إىل فيدعوهم ربيعة بن لبيد لهم ويعرض
«أتعرف لبيد: فيقول وُحسنًا، بهاءً نظريها الجنة يف ليس ثالثة بأبيات هم فإذا قليًال،

قويل: إنها األبيات؟ هذه الحلبي األديب أيها

وع��ج��ل ري��ث��ي ال��ل��ه وب��إذن ن��ف��ل49 خ��ي��ر رب��ن��ا ت��ق��وى48 إنَّ
ف��ع��ل ش��اء م��ا ال��خ��ي��ر ب��ي��دي��ه ل��ه ن��د ف��ال ال��ل��ه أح��م��د
أض��ل50 ش��اء وم��ن ال��ب��ال ن��اع��م اه��ت��دى ال��خ��ي��ر س��ب��ل ه��داه م��ن

القوم، وأولئك هو فيعجب األبد.» أخرى أسكنها الجنة يف أبياتًا ربي ها صريَّ
أراد!» ما عىل قدير هللا «إن ويقولون:

الجنة يف مأدبة

الخرضمة شعراء من أمكن من فيها يجتمع الجنان، يف مأدبة يصنع أن له ويبدو
يستأنس ممن وغريهم الكتب، يف محفوًظا وجعلوه العرب، كالم لوا أصَّ والذين واإلسالم،
جلت — يعجزه ال البارئ كان إذ العاجلة، الدار كمآدب تكون أن له ويخطر باألدب،
الكوثر عىل أَْرحاء فتنشأ إبطاء، وال كلفة غري من األغراض بجميع يأتيهم أن — عظمته

فيه: قال الذي الهذيل بُر من ألفضل وإنه الجنة، بُر51 لطحن تجعجع

م��ك��ن��وز55 ال��بُ��ر وع��ن��دي ال��ح��ن��ي54 ق��رف53 رائ��دك��م أط��ع��م��ُت إن دري52 َدر ال

األرضني. السموات به تفضل بمقدار

البيوت من هللا شاء ما يديه بني فيَْمثُل البهائم، فيها تدور أرحاء صدره يف ويجس56
وأينق، الفردوس، عضاة57 يف تسوم جمال بعضها تدير الجنة، جواهر من أحجار فيها

والبقر. البغال من وصنوف
املخلَّدين، الولدان من خدمه تفرَّق للمأدبة، كاف أنه يُظن ما الطَّحن من اجتمع فإذا
واإلبل والغنم البقر وِسيقت بأكلها، العادة جرِت التي الطري ورضوب بالِجداء فجاءوا
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بحمد كله وذلك امُلدية، لعيان الديكة وصياح الضأن ونواح املعز يُعار فارتفع لتعتبط،
روية58 غري من خلقه ابتدع الذي هللا إال إله فال اللعب، مثل جد هو وإنما فيه، ألم ال هللا

مثال. بال وصوره
الساكنني الطُّهاة الجنة من «أحرضوا قال: األوفاض،60 فوق النحوض59 حصلت فإذا
لذة وتلك األطعمة، باتخاذ فيأمرهم كثرية، جماعة فتحرض األزمان.» ممر عىل بحلب
َوأَنتُْم ۖ اْألَْعنُيُ َوتََلذُّ اْألَنُفُس تَْشتَِهيِه َما ﴿َوِفيَها قوله: بدليل — سلطانه عز — هللا يهبها
َكِثريٌَة َفاِكَهٌة ِفيَها َلُكْم * تَْعَملُوَن ُكنتُْم ِبَما أُوِرثْتُُموَها الَِّتي اْلَجنَُّة َوتِْلَك * َخاِلُدوَن ِفيَها

تَأُْكلُوَن﴾. نَْها مِّ
فال ين، املدُعوِّ إلحضار املكنون اللؤلؤ كأنها الذين غلمانه افرتق األطعمة أتت فإذا
وال العلوم أصناف من بيشء عاِلًما وال ُمخرضًما، وال إسالميٍّا شاعًرا الجنة يف يرتكون
من والفواثري62 الذهب، من الخون61 فتُوَضع كثري، خلق فيجتمع حرضوه، إال بًا متأدِّ

الصحاف.64 إليهم وتُنقل اآلكلون، عليها ويجلس اللُّجني63

وغناء أُنْس مجلس

باألصوات واملسِمعات األرشبة، بأصناف السقاة جاءت الطعام، من األرب قضوا فإذا
العاجلة الدار يف كانوا ممن واملغنيات، املغنني من الجنة يف بمن «عيلَّ ويقول: املطِربة،
وابن ومعبد الغريض فيهم ونساء، رجال من كثرية جماعة فتحرض التوبة.» له فقضيت

إسحق. وابنه املوصيل وإبراهيم رسيج،

الجرادتني65 حديث

الجرادتني أن العجب «من حرضَن: قد قيان أرساب66 رأى وقد الجماعة من قائل فيقول
الجنة!» أقايص يف

نوق من ناقة الخدم بعض فريكب حضورهما.» من بد «ال قال: ذلك سمع فإذا
الربق. من أرسع نجيبني عىل فتقبالن مكانهما، بُعد عىل إليهما ويذهب الجنة

دار إىل خلصتما «كيف وقال: بهما، وبش حياهما املجلس، عىل حصلتا فإذا
األنبياء دين عىل ومتنا التوبة، لنا «ُقدرت فتقوالن: الضالل؟!» يف خبطتما بعدما الرحمة

واملرسلني».
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لعبيد تُروى التي الحائية القصيدة من شيئًا أسمعانا إليكما، هللا «أحسن فيقول:
باملطلوب، تغنيا أن فتلهمان أوس وال بعبيد قط َسِمعتما وما أخرى، وألوس مرة،

فتلحنان:

إص��ب��اح��ي! ال��ل��وم ب��ه��ذا ان��ت��ظ��رت ه��ال ال��الح��ي67 س��اع��ة ول��ي��س��ت ت��ل��وم ه��ب��ت
وإص��الح��ي! إف��س��ادي ل��ن��ف��س��ي أن��ي ع��ل��م��ت وق��د ت��ل��ح��ان��ي ال��ل��ه! ق��ات��ل��ه��ا
ص��اح أن��ن��ي ي��وًم��ا م��ح��ال��ة ف��ال ث��م��نً��ا ل��ه��ا أرزأ أو ال��خ��م��ر أش��رب أن
وض��اح ال��ت��رس ك��ظ��ه��ر م��ل��ي��ع69 أوف��ى ب��م��ح��ن��ي��ة68 ق��ب��ر م��ن م��ح��ال��ة وال

كما — سبحانه — هللا حمد ويكثر بالرسور، األفئدة وتستفزان سمع، من فتطربان
النعيم.» محل إىل الشقوة دار من وخلَّصهم والتائبني، املؤمنني عىل أنعم

النمريي العود جران حديث

القيان: لبعض ويقول به، ويرحب فيحييه النمريي، العود70 بجران هو فإذا ويلتفت
املحسن. هذا قول أسمعانا

ت��ع��زف73 ال��ج��ن أرج��ائ��ه��ا ف��ي ب��ع��ل��ي��اء72 وض��ع��ن��ه ح��ت��ى ال��َع��ْود71 ج��ران ح��م��ل��ن
م��س��يّ��ف»75 أو غ��ًدا م��رج��وم74 ف��إن��ك ه��ذه ال��ن��أي ل��ي��ل��ة «ت��م��ت��ع وق��ل��ن
ال��م��زخ��رف ال��ن��وف��ل��ي79 وط��اح78 ل��ه��ن م��ئ��زر ح��ج��زة77 ك��ل م��ن��ي76 وأح��رزن

وتُجيد. القينة فتصيب

«ال فيقولون: أنا؟» من «أتدرون قالت: وإصابتها، إحسانها من الجماعة أعجبت فإذا
القائل: فيها يقول التي عمرو أم «أنا فتقول: وهللا.»

ال��ي��م��ي��ن��ا م��ج��راه��ا ال��ك��أس وك��ان ع��م��رو أم ع��ن��ا ال��ك��أس ت��ص��ب
ت��ص��ب��ح��ي��ن��ا»80 ال ال��ذي ب��ص��اح��ب��ك ع��م��رو أم ال��ث��الث��ة ش��ر وم��ا

َعِدي بن ألعمرو الشعر؟ هذا «ملن ويقولون: إكراًما، ولها عجبًا بها فيزدادون
التغلبي؟» كلثوم بن لعمرو أم اللخمي،
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املشعشعة81 الخمر وصبحتهما وعقيًال، مالًكا جذيمة نَْدماني شهدت «أنا فتقول:
بن عمرو فلعل البيتني، هذين فقال عنه، الكأس أرصف فكنت عدي، بن عمرو وجدا ملا

أبياته». يف واستزادهما كالمه بهما حسن كلثوم

رقصالحور

تصلح وأنها الجماعة، يف يومئذ والخليل أحمد، بن الخليل إىل تنسب التي األبيات ويذكر
ثم لوقتها، فتونع الجوز من شجرة حكمته، بلطف القادر هللا فينشئ عليها، يُرقص ألن
يَُرْقن جواٍر أربع عن منه واحدة كل وتنشقُّ — سبحانه — هللا إال يحصيه ال عدًدا تنفض

وأولها: الخليل إىل املنسوبة األبيات عىل يرقصن الرائني،

ق��ع أو ب��دائ��ك ف��ط��ر ت��ص��دع82 ال��خ��ل��ي��ط إن
أرب��ع ال��ج��آزر83 م��ث��ل ح��س��ان ج��وار ل��وال
دع أو ل��ك ب��دا إذا اظ��ع��ن84 ل��ل��ظ��اع��ن ل��ق��ل��ت

الجنة. أرجاء فتهتز
من شيئًا أذكر «ال الخليل: فيقول الرحمن؟» عبد أبا يا األبيات هذه «ملن ويقول:
أذكى وأنت الرحمن عبد أبا يا «أنسيَت فيقول: ا.» حقٍّ قيل ما يكون أن ويجوز ذلك،
استودع!» مما الخلد85 يَنْفض الرصاط عبور «إن الخليل: فيقول عرصك؟» يف العرب

مصوًصا86 عبيدة أبو فيشتهيه ُحسنًا، رآه من يروق الجنة طواويس من طاوس ويعرب
إىل بعضها عظامه انضمت الوطر، منه قىض فإذا الذهب، من صحفة يف كذلك فيتكون
رميم، وهي العظام يُحيي من «سبحانه الجماعة: فتقول بدا، كما طاوًسا تصري ثم بعض
لِّيَْطَمِنئَّ َوَلِكن بََىلٰ َقاَل ۖ تُْؤِمن أََوَلْم َقاَل ۖ اْلَمْوتَٰى تُْحِيي َكيَْف أَِرنِي َربِّ إِبَْراِهيُم َقاَل ﴿َوإِذْ
ثُمَّ ُجْزءًا نُْهنَّ مِّ َجبٍَل ُكلِّ َعَىلٰ اْجَعْل ثُمَّ إَِليَْك 87 ُهنَّ َفُرصْ الطَّرْيِ َن مِّ أَْربََعًة َفُخذْ َقاَل ۖ َقْلِبي

َحِكيٌم﴾». َعِزيٌز هللاَ أَنَّ َواْعَلْم ۚ َسْعيًا يَأِْتينََك اْدُعُهنَّ
ناعمون. وهم املجلس ذلك أهل ويفرتق
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الحور مع حديثه

بهالك عيل «أعزز قال: الجمال، من يراه ما بهره فإذا العني، الحور من بُحوريتني ويخلو
قوله: بكما ألذكر إني الكندى

ب��م��أس��ل89 ال��رب��اب أم وج��ارت��ه��ا ق��ب��ل��ه��ا ال��ح��وي��رث أم م��ن ك��دأب��ك88
ال��َق��َرنْ��ُف��ل92 ب��ري��ا91 ج��اءت ال��ص��ب��ا ن��س��ي��َم م��ن��ه��م��ا ال��م��س��ك ع90 ت��ض��وَّ ق��ام��ت��ا إذا

من دقيقة بمقدار معكما َلجلسة نعمة؟ وال لهما كرامة ال منكما صاحبتاه وأين
الشام!» ملوك جفنة وآل بالحرية، النرض وبني املرار آكل بني ُملك من خري الدنيا دقائق
ملسكني القيس امرأ «إن ويقول: رضابها يرتشف منهما واحدة كل عىل ويقبل

بقوله: أتمثل وأنا السعري يف عظامه تحرتق مسكني،

ال��ُق��ُط��ر ونَ��ْش��ر ال��ُخ��زام��ى وِري��ح ال��غ��م��ام وَص��ْوب ال��ُم��دام ك��أن
ال��ُم��ْس��تَ��ِح��ر»93 ال��ط��ائ��ر غ��رَّد إذا أن��ي��اب��ه��ا بَ��ْرد ب��ه يُ��َع��ل

هللا! بتفضل «فرًحا فتقول: تضحكني؟» «مم فيقول: ضحًكا، إحداهما فتستغرب
هللاُ َخلقكن اللواتي الجنان حور من «أنِت فيقول: منصور؟» بن عيل يا أنا من أتدري
هللا بإنعام كذلك «أنا فتقول: َواْلَمْرَجاُن﴾.» اْليَاُقوُت ﴿َكأَنَُّهنَّ فيكن: وقال للمتقني، جزاءً
بحلب، العراق باب يف وأسكن بحمدونة، أُعرف العاجلة الدار يف كنت أني عىل العظيم!
وكنُت يفِّ، ِمن كرهها لرائحة فطلقني قط، السَّ يبيع رجل وتزوجني َرحى، صاحب وأبي
من وأكلُت العبادة، عىل وتوفرُت الدنيا، يف زهدُت ذلك عرفُت فلما حلب، نساء أقبح من

ترى!» ما إىل ذلك ني فصريَّ ومزدني، مغزيل
كانت التي السوداء توفيق أنا منصور؟ بن عيل يا أنا َمن «أتدري األخرى: وتقول
أُخرج وكنت الخازن، عيل بن محمد منصور أبي زمان عىل ببغداد، العلم دار يف تخدم

النساخ». إىل الكتب
أتعجب فتقول: الكافور!» من أنصع فرصِت سوداء، كنِت لقد هللا! إال إله «ال فيقول:

املخلوقني: لبعض يقول والشاعر هذا من
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ال��س��ود الب��ي��ض��ت ك��ل��ه��م، ال��س��ود ف��ي خ��ردل��ة م��ث��ق��ال ن��وره م��ن أن ل��و

الحور حدائق

الكتاب يف أليس العني، الحور عن أخربني هللا! عبد «يا فيقول: املالئكة من َمَلٌك ويمر
اْليَِمنِي﴾». َْصَحاِب ألِّ * أَتَْرابًا ُعُربًا * أَبَْكاًرا َفَجَعْلنَاُهنَّ * إِنَشاءً أَنَشأْنَاُهنَّ َّا ﴿إِن الكريم:
ب وَرضْ غريها، يُعرف لم الجنة يف هللا خلقه ب َرضْ رضبني، عىل «ُهنَّ امَلَلك: فيقول

الصالحة». األعمال عمل ملا العاجلة الدار من هللا نقله
يتميزن وكيف الفانية؟ الدار يف يكنَّ لم اللواتي «فأين سمع: مما عجب وقد فيقول

غريهن؟» من
هللاُ، إال ُكنَْهها يعرف ال حدائق إىل به فيجيء فيتبعه أثري.» «اْقُف امَلَلك: فيقول
الحور». بشجر يُعرف الشجر هذا فإن ها، فاكِرسْ الثمر هذا من ثمرة «خذ امَلَلك: فيقول
فتخرج فيكرسها، الثمار من هللا شاء ما أو تفاحة، أو رمانة أو سفرجلة فيأخذ
هللا؟» عبد يا أنت «من فتقول: الجنان، حوريات لحسنها تربق عيناء، حوراء جارية منها
بأربعة الدنيا هللا يَخلق أن قبل بلقائك أمنى «إني فتقول: فالن.» ابن فالن «أنا فيقول:
أعددت الحديث: يف جاء كما «هذا ويقول: القدير، هلل إعظاًما يسجد ذلك فعند سنة.» آالف

عليه». اطلعتم ما بَْلَه94 رأت. عنٌي ال ما املؤمنني لعبادي

رأسه فريفع ضاوية95 — حسنها عىل — الجارية تلك أن ساجد، وهو نفسه، يف ويخطر
هللا قدرة من فيُهال97 عالج، كثبان96 يضاهي ردف ورائها من صار وقد السجود، من
ودعا وهال، أعجز ما فعل والذي ُمناها، السائلة وُمبَلِّغ سناها، املرشقة رازق «يا ويقول:

الحورية». هذه بَْوص98 تقُرص أن أسألك الجهال! الحلم إىل
عىل ذلك من فيقترص تشاء.» كما الجارية هذه تكوين يف مخريَّ «أنت له: فيقال

اإلرادة.

65



الغفران رسالة

هوامش

القرب. (1)
ساحات. (2)

العطش. رسيع (3)
كتب. (4)

املطر. قليل (5)
زاحمت. – ضايقت (6)

مكثت. (7)
عنك نأى ملا تشتهي ما وفق تسري األمور كانت ولو الركب غادرك البيت: معنى (8)

خلصاؤك.
جبل. اسم (9)

إذن. (10)
القوى. واهن (11)

االختالط. أو التناول (12)
ينقطع. وال لبنها يدوم الناقة الركود: (13)

الوحش. األبود (14)
يروج. (15)

أجدى. – أروج (16)

قربت. – دنوت (17)
غربة. (18)

حسناتك. صحيفة (19)
تالج. – له تعرض – به احتك (20)

رشك، يعادل خريك ليت البيت: ومعنى أبًدا. دائًما أي: مرتوي، املاء ارتوى ما (21)
أبًدا. منك آمنًا وأُصبح ذاك عني هذا فيكّف

وتشبهه، يشبهك آخر صديًقا لنفسك اخرت البيت: ومعنى به. متبدل أي مقتو (22)
صالًحا. خليًال بك متبدل فإني

به. وترفقوا ترهقوه ال (23)
نفسه. إىل ضم (24)
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محاورتهم. (25)
عليك. ضري ال (26)

شهادته. ترىض الذي العادل وهو عدل جمع (27)
الجزع. شدة (28)
الحياة. بقية (29)

جرعا. (30)
وتدفعهم. تطردهم (31)

هالك. (32)
الجماعة. (33)

الخفي. صوتها (34)
الغريب. (35)

الناس. وهو طمش جمع (36)
أحد. ال (37)

يعرب. أي يجوز اجعليه (38)
تعالجني. (39)

لزومياته: يف العالء أبو يقول وفيها الشام، قرى من قرية طاب كفر (40)

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

بالشام. أخرى قرية وبالس:
أصنع. ما معه نسيت حد إىل وسأمي وخويف حريتي وصلت (41)

حرت. (42)
إقامتي. (43)

أذهبته. ما (44)
والنهار. الليل (45)

أن بعد برصي ضعف البيتني: ومعنى تعمداه. ما توخياه ما أو قصداه ما (46)
وليس صحيح، كل ليسقمن الزمن آل فقد باملرض، منذًرا بالصحة وكفى صحيًحا، كان

وشيًكا. غايته يدرك أن الزمن يعجز
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سابق. مثال خري عىل اخرتع ما (47)
خشية. (48)
غنيمة. (49)

فله األمور، ف ُمَرصِّ هللا خشية هو اإلنسان يصيبه غنم أربح األبيات: معنى (50)
قدير. يشاء ما عىل وهو يشاء، من ويضل يشاء من يهدي الخري، بيده له، كفو ال الحمد،

قمح. (51)
عميل. زكا ال أو خريي كثر ال أي دري، در ال (52)

قرش. (53)
الدوم. شجرة ثمار من الرديء (54)

ما وفرة مع الدوم قرش نازلكم أطعمت إذا مايل يف هللا بارك ال البيت: معنى (55)
حاجتي. عن الزائد القمح من لدي

يضمر. (56)
شوك. ذو شجر (57)
تفكري. أو نظر (58)

مثًال. الفخذ كلحم اللحم من املكتنز (59)
اللحم. عليه يقطعون الجزارين خشب (60)

ليؤكل. الطعام عليه يوضع ما وهو ضمها)، أو الخاء (بكرس خوان جمع (61)
الباطية. أو الخوان وهو فاثورة جمع (62)

الفضة. (63)
الكبرية. القطعة وهي صحفة جمع (64)

فشغلوا بمكة الجرهمي عاد لوفد َغنَّتَا مغنيتان — زعموه فيما — الجرادتان (65)
الهون. وهم عاد فهلكت له، قصدوا فيما هللا وسؤال بالبيت، الطواف عن

النساء. من قطيع أي رسب، جمع (66)
الالئم. (67)

األودية. معاطف وهي محان جمعها محناة، أو محنوة أو محنية (68)
قامة. من أقل قاعها قريبة، مسافة إىل األرض يف ذاهبة ضيقة طريق املليع: (69)

فيها. نبات ال التي األرض أو املستوية األرض أيًضا هو أو
وجران املسن، البعري والعود منحره، إىل مذبحه من البعري عنق مقدم الجران (70)

أغضبناه: وقد امرأتيه مخاطبًا لقوله بذلك ب لُقِّ وإنما الشاعر، هذا لقب العود
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ي��ص��ل��ح ك��ان ق��د ال��ع��ود ج��ران رأي��ت ف��إن��ن��ي ج��ارت��ي ي��ا ح��ذًرا خ��ذا

يخيفهما فهو نساءه به يرضب العود جران من سوًطا اتخذ قد كان أنه بذلك يعني
منها: جميلة أبياتًا ذلك يف فقال مكروًها منهما لقي قد وكان به.

وض��ح ت��رائ��ب أو ب��ع��دي ال��رأس ع��ل��ى ن��وف��ل��ي��ة ام��رأ ت��غ��رن ال أال

قال: أن إىل

أروح ف��ال��ت��غ��رب ب��ذم؛ وب��ي��ن��ا ن��ص��ف��ه ل��ي وات��رك��ا م��ال��ي ن��ص��ف خ��ذ

فإن العالء، أبو بها وصفه التي محسن كلمة هو الشاعر هذا به يوصف ما وأوجز
اإلحسان. هي — الكتب بدار مخطوط صغري ديوان يف مجموع وهو — لشعره ميزة أول

رشحه. تقدم وقد الشاعر اسم (71)
يوصل ال موضًعا وضعنني أنهن واملعنى العايل، املكان أو الجبل رأس العلياء (72)

إليه.
تصوت. (73)

بالحجارة. مرمي (74)
وتمتع الليلة هذه فرصة انتهز يل قلن أنهن البيت: ومعنى بالسيف، مقتول (75)
يف بالسيف تقتل أو بالحجارة غًدا تُرجم قد ألنك الدنيا، من لياليك آخر كانت فربما بنا

الحرب.
عني. منعن (76)

الرساويل. من التكة موضع أو اإلزار معقد الحجزة (77)
ذهب. أو سقط (78)

رؤوسهن عىل يُِدْرنه يشء هو وقيل العرب، نساء عليه تختمر صوف من يشء (79)
نذهب ما وهو االمتشاط، من رضب أيًضا والنوفيل الحيل. من رضب وهو الخمار، تحت

تهدلت. املزخرفة املنسقة شعورهن أن املعنى فيكون هنا، إليه
الغفران، رسالة من واملطبوعة الخطية النسختني يف سابقه قبل البيت هذا ويروى
املعنى ألن الكتب؛ بدار املخطوط الشاعر ديوان يف ُرويت كما األبيات رواية آثرنا ولكننا
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حتى واملغازلة، املزح ويشتد معابثتهن، له يبحن فالغواني الصورة، هذه عىل ينتظم
تفسري أما بالعفة. مآزرهن حجز منه فأحرزن َمنَْعنه، املزيد أراد فإذا شعورهن، تتهدل

تكلف. إىل فيحتاج األخرى الرواية عىل األبيات
بعيًدا، شأًوا اإلجادة يف بلغت الشاعر لهذا مطولة قصيدة من الثالثة األبيات وهذه
وغريهما، وجميل ربيعة أبي بن لعمر قالئل أبيات ببضع األدباء بعض استشهد وإذا
مثًال وحدها القصيدة هذه يف فإن القصيص، للشعر العرب محاولة من يشء وجود عىل
العرب. شعر من قرأناه ما كل يف آخر شبيًها له نذكر ال قد املحاولة تلك عىل واضًحا
ذلك ديوان إىل القارئ نحيل أن ونحب بيتًا. السبعني عىل القصيدة هذه أبيات وتنيف
عن موجزة فكرة تعطي منها، متفرقة أبيات بضع بإيراد هنا ونكتفي املحسن، الشاعر

وهي: القصيدة، أغراض

ت��ع��رف ك��ن��ت ال��ذي ال��ش��وق وراج��ع��ك ت��ذرف ال��ع��ي��ن ف��ان��ه��ال��ت ال��ص��ب��ا ذك��رت
ه��ت��ف ب��ال��م��دي��ن��ة ورق، ح��م��ائ��م ه��اج��ن��ي ث��م ص��ح��ا، ق��د ف��ؤادي وك��ان
ت��ق��ذف ال��ص��م ب��ال��ج��ن��دل وأح��ج��اف��ه��ا ال��ب��رى م��ن ص��ع��ر وال��ع��ي��س ل��ن��ا وق��ال��ت
ي��ه��ت��ف ال��دي��ك ن��س��م��ع ح��ت��ى وأه��ل��ك، أه��ل��ن��ا ب��ي��ن ال��ذي ال��ش��ط ف��م��وع��دك
وأظ��ل��ف األك��ام أع��ل��و ل��م��وع��ده��ا، خ��ف��ي��ة أق��ب��ل��ت ال��ل��ي��ُل ع��الن��ا ف��ل��م��ا
وم��زح��ف راب م��ن��ه��ن ال��خ��ط��ا، ق��ص��ار ت��ه��ادي��ا ال��ه��وي��ن��ا ي��م��ش��ي��َن ف��أق��ب��ل��َن
ي��ت��خ��وف م��ا اإلن��س��ان ح��ي��ل��ة وم��ن ح��ي��ل��ة واح��ت��ل��ن ال��س��ه��ل ه��ب��ط��َن ف��ل��م��ا
�خ إل� … … … َوَض��ْع��ن��ه ح��ت��ى ال��ع��ود ج��ران ح��م��ل��ن
أق��ط��ف أوه��ن ال��ب��ط��ح��اء، ق��ط��ا دب��ي��ب ض��وءَه ب��ادرَن ال��ص��ب��ح، رأي��َن ول��م��ا
ال��م��ت��ح��نِّ��ف ال��ع��اِب��ُد ال��ص��الَة أق��ام ب��ع��دم��ا ال��ل��ي��ل م��ن أع��ج��اًزا وأدرك��ن
تُ��خ��س��ف ب��ال��ن��اس األرَض ول��ي��ت ت��راٌب، أن��ن��ا ل��ي��ت ي��ا ق��ل��َن ح��ت��ى أب��نَّ وم��ا
ف��يُ��ص��رف ي��دن��و ال��خ��ي��ر ب��ع��ض ك��ان ف��ق��د ب��ن��ا ي��ش��ع��روا ول��م ه��ذي م��ن نَ��نْ��ُج ف��إْن
ال��ُم��ت��خ��وِّف وال��ج��ان��ب ال��ع��دا رم��اح وب��ي��ن��ن��ا ال��ح��ج��ال ف��ي ص��رع��ى ف��أص��ب��ح��َن
ي��ت��زح��ف م��ق��ع��د أو ال��ع��ص��ا ط��وي��ل م��ك��ات��ب ك��ل ال��ح��اج ي��ب��ل��غ��ه��ن
وت��ح��ذف ال��ك��الب ت��رم��ي م��ك��ات��ب��ة ي��ح��ذرون��ه��ا ال رم��داء وم��ك��م��ون��ة

ختامها: يف ويقول
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ت��ش��غ��ف ال��م��ح��ي��ي��ن ول��م��ات ب��ش��وق، وم��ق��ن��ن��ي ق��د ال��ض��ح��ى غ��ري��د ف��أص��ب��ح��ت

الشغف. يهتاج واللقاء بي شغفن قد طروبًا فرًحا أصبحت أي
أن الطبيعي من وكان اليسار، جهة إىل وتُحوِّلها عمرو أم عنا الكأس تَرصف (80)
عمرو أم يا الثالثة هؤالء رش ولست ذلك، تفعل لم ولكنها اليمني، جهة إىل الكأس تدور

الندامى. عىل تديرينها التي صبوحك من وتحرميني عني فتتغايض
باملاء. املمزوجة (81)

تفرق. (82)
عينيه. لجمال الحسان به تشبه الوحشية البقرة ولد وهو جؤذر جمع (83)

من نأي بعد صانع أنا فماذا الجمع، تفرق قد واملعنى سافر، أو رس أو ارحل (84)
ورحيله. إقامته عندي لتساوى األربع الحسان هؤالء من الركب خال ولو أحب،

النفس. أو البال أو القلب (85)
الخل. يف وينقع يطبخ الطري لحم من طعام املصوص (86)

وقطعهن. أحرضهن (87)
كعادتك. (88)
جبل. اسم (89)

رائحته. انترشت (90)
الطيبة. الرائحة الرياهي (91)

الرباب، وأم الحويرث أم حب يف قبل من كعادتك هذه، حب يف «عادتك املعنى: (92)
ريح حملته الذكي، القرنفل عطر انترش كما ذهبتا أنى املسك منهما يعبق كانتا وقد

معلقته: من قبلهما الذي البيت يف قولُه البيتني هذين ويوضح الصبا.»

م��ع��ول م��ن دارس رس��م ع��ن��د ف��ه��ل م��ه��راق��ة ع��ب��رة ش��ف��ائ��ي وإن

السحر. يف صاح أي استََحر (93)
كيف. أو دع بمعنى بله (94)
الجسم. قليلة أو نحيفة (95)

الرمل. من التل وهو كثيب جمع (96)
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األمر. عليه ويعظم يفزع (97)
عجز. (98)
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بدليل النعم، عىل شكره ليعظم فيه، هم ما إىل فينظر النار، أهل إىل يطلع أن له ويبدو
أَإِذَا * ِقنَي اْلُمَصدِّ َلِمَن أَإِنََّك يَُقوُل * َقِريٌن ِيل َكاَن إِنِّي نُْهْم مِّ َقاِئٌل ﴿َقاَل تعاىل: قوله
َسَواءِ ِيف َفَرآُه َفاطََّلَع * طَِّلُعوَن مُّ أَنتُم َهْل َقاَل َلَمِدينُوَن1   * َّا أَإِن وَِعَظاًما تَُرابًا َوُكنَّا ِمتْنَا

يَن﴾. اْلُمْحَرضِ ِمَن َلُكنُت َربِّي ِنْعَمُة َوَلْوَال * َلُرتِْديِن ِكدتَّ إِن تَاهللِ َقاَل * اْلَجِحيِم

النور عليها وال الجنة، كمدائن ليست بمدائن هو فإذا ويسري! الجنة دواب بعض فريكب
هللا؟» عبد يا هذه «ما املالئكة: لبعض فيقول وغماميل،3 أوحال ذات وهي الشعشعاني،2
سورة ويف األحقاف، يف وذُكروا ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد آمنوا الذين العفاريت جنة «هذه فيقول:

كثري». عدد وهم الجن،
هو فإذا عليهم، فيعرج أعجوبة.» من لديهم أخلو فلن هؤالء، إىل «ألعِدَلنَّ فيقول:
إنيس؟» يا بك جاء «ما ويقول: الرد، فيحسن عليه، فيسلم مغارة، باب عىل جالس بشيخ
يوجد لعله وما الجنَّان،4 أخبار عندكم ألتمس فجئت مؤمنون، جن أنكم «سمعت فيقول:
عما فسل األمر، ببجدة5 العالم أصبت «لقد الشيخ: ذلك فيقول املردة.» أشعار من لديكم

لك». بدا
ولسنا الشيطان، بني أحد الخيتعور «أنا فيقول: الشيخ؟» أيها اسمك «ما فيقول:
هللا صىل — آدم ولد قبل األرض يسكنون كانوا الذين الجن من ولكنا إبليس، ولد من

عليه».
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الجن أشعار

فيقول صالحة.» قطعة باملرزباني املعروف َجَمع فقد الجن، أشعار عن «أخربني فيقول:
كما إال النظيم من البرش يعرف وهل عليه، معتمد ال هذيان ذلك «إنما الشيخ: ذلك
املوزون، من جنًسا عرش خمسة لهم وإنما األرض! ومساحة الهيئة علم من البقر تعرف
تخطر كانت وإنما اإلنس، بها سمع ما أوزان آلالف لنا وإن القائلون، يعدوها ما َقلَّ
نظمت ولقد نعمان.8 أراك7 من الضوازة6 مقدار إليهم فتنفث عارفون، منا أطيفال بهم
اإلنس معرش أنكم بلغني وقد كورين، أو بكور9 آدم يخلق أن قبل والقصيد الرجز

القيس: امرئ بقصيدة تلهجون

وم��ن��زل ح��ب��ي��ب ذك��رى م��ن ن��ب��ك ق��ف��ا

الوزن هذا عىل كلمة ألف أمليتُك شئَت وإن املكاتب، يف الحزاورة10 وتحفظونها
منزًال عىل وألًفا وحوَمُل، َمنِْزُل عىل يجيء القرى ذلك عىل وألًفا وَحْوَمِل، منِزِل مثل عىل
هلك منا لشاعر ذلك وكل وحومِله. منزلِه عىل وألًفا وحومَله، منزَله عىل وألًفا وحومًال،

الجحيم». أطباق يف يشتغل اآلن وهو كافر، وهو

حفظك!» عليك بقي لقد الشيخ، «أيها فيقول:
من ُخلقتم ألنكم والرطوبة؛ النسيان علينا يغلب آدم، بني يا مثلكم «لسنا فيقول:

نار». من مارج12 من وُخلقنا مسنون، حمأ11
األشعار؟» تلك من شيئًا عيلَّ «أفتُْمِل الشيخ: لذلك يقول أن األدب يف الرغبة فتحمله

ُدنياك». صحف تَسُعه وال الرِّكاب14 تِسقه13 ال ما أمللتُك شئت «فإذا فيقول:
ولم األدب، بجمع العاجلة الدار يف شقيت «لقد يقول: ثم منه، يكتتب بأن فيهمُّ
ومعي الجن، آداب أنتَِسخ وأقبلُت الجنة لذَّات تركُت إن ق بموفَّ ولست بطائل، منه أحَظ
أكثرهم من فرصت الجنة، أدب أهل يف النسيان شاع وقد سيما ال كاٍف، هو ما األدب من

الحمد». وهلل حفًظا، وأوسعهم رواية
من أولدت هدرش، «أبو فيقول: بالتكنية؟» ألُكرمك ُكنْيتك «ما الشيخ: لذلك ويقول

الجنان». يف وبعضهم املوقدة النار يف بعضهم قبائل فهم هللا، شاء ما األوالد
شباب؟» الجنة وأهل أْشيَب، أراك يل ما هدرش! أبا «يا فيقول:
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املاضية، الدار يف الحولة15 أُعطينا ألنا وُحرمناه؛ بذلك أُكرموا اإلنس «إن فيقول:
حمامة، صار شاء وإن عصفوًرا، صار شاء وإن رقشاء،16 حية صار شاء إن أحدنا فكان
فيما كونهم آدم بنو وُعوض نتغري، ال َخْلقنا عىل وتُركنا اآلخرة، الدار يف التصور فمنعنا
الجن وأُعطي الحيلة أُعطينا الذاهبة: الدار يف يقول اإلنس قائل وكان الصور، من حسن

الحولة».

الجني قصة

الجزيل، وأثاب اإلنابة،17 هللا رزق حتى كذلك، مني ولقوا ا، رشٍّ آدم بني من لقيت «ولقد
الحامدين: من له أفتأ فال

م��غ��ف��ورا ال��ي��وَم ذن��ب��ي ف��أَْص��بَ��ح ع��ن��ي، وَم��زَّق��ه��ا أوزاري َح��طَّ َم��ْن َح��َم��ْدُت
يَ��ْغ��بُ��ورا19 ب��ن��ت أخ��رى وب��ال��ص��ي��ن خ��ودا18 ُق��ْرط��ب��ة أت��راِب ِم��ن آَل��ُف وك��ن��ُت
ال��نُّ��ورا أَْس��ِت��ْوِض��َح أن ق��ب��ل ل��ي��ل��ة، ف��ي ُم��ْك��تَ��ِرث غ��ي��ُر وه��ذي ت��ل��ك أزوُر
َم��ذُْع��ورا َوْل��َه��اَن وغ��اَدْرتُ��ه إال بَ��َش��ر وال ب��َوْح��ِش��يٍّ أُم��رُّ وال
م��غ��رورا ب��ات ري��اد23 ف��ذَب22 ال، أو ُم��ْع��تَ��ِس��ًف��ا21 ال��ظَّ��ْل��م��اء ف��ي ال��ه��ي��ق20 وأْرَك��ُب
وط��ن��ب��ورا25 وم��زم��اًرا ع��وًدا ��ون ي��زجُّ ب��آب��دة أع��روه��م ال��ش��رب24 وأح��ض��ُر
م��س��رورا إب��ل��ي��س ب��ه ي��ظ��لُّ ف��ع��ٌل ل��ه��م ي��ك��ون ح��ت��ى أُف��ارق��ه��م ف��ال
ال��زورا ي��ش��ه��د وح��ت��ى ي��خ��ون ح��ت��ى أم��ان��ت��ه ع��ن خ��ت��ًال27 ال��ع��دل26 وأص��رف
م��س��ج��ورا29 ل��ألط��ف��ال ت��م��ارس ق��ام��ت ل��ه��ب ل��ظ��ى ف��ي ع��وانً��ا28 ص��رع��ُت وك��م
م��ك��س��ورا ال��ظ��ن��ب��وب31 غ��دا أن إل��ى ض��ربً��ا س��ف��ي��ن��ت��ه ع��ن ن��وح ال��م��رء وذادن��ي30
م��ح��س��ورا32 ال��م��اء رأي��ت ح��ت��ى ال��ج��و ف��ي م��ع��ت��ل��يً��ا ال��ط��وف��ان زم��ن ف��ي وط��رت
وف��رف��ورا36 ع��م��روًس��ا35 ي��ن��ت��ج34 ب��ال��ش��اء33 ت��ف��رده ف��ي ل��م��وس��ى ع��رض��ت وق��د
ال��ط��ورا37 ت��ك��ل��ي��م��ه ف��ي رب��ك دك إذ ووس��وس��ة م��ا، ح��دي��ث م��ن أخ��ل��ه ل��م
س��اب��ورا39 ج��ي��ش ف��ي م��س��ت��خ��ف��يً��ا وس��رت رش��د ع��ن س��اس��ان38 أب��ي رأي أض��ل��ل��ت
ج��ورا41 — ع��الت��ه ع��ل��ى — ي��ب��ن��ي أي��ام ت��ب��ع ل��ي وه��و ج��ور،40 ب��ه��رام وس��اد
ع��ص��ف��ورا أب��ص��رت��ن��ي ورب��م��ا ن��ك��ارت��ه، ف��ي ص��ل،42 أن��ا ف��ت��ارة
ع��ورا43 وال ح��وًال ال ق��ط ن��ك��ن ول��م ع��ور ذوي أو ح��وًال ل��إلن��س ن��ل��وح
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∗∗∗
م��ش��ه��ورا ب��ال��ع��ص��ي��ان ع��ش��ت م��ا ب��ع��د م��ن م��ث��ًال ت��وب��ت��ي وص��ارت ات��ع��ظ��ت، ث��م
ال��ص��ورا» ت��ن��ف��خ ه��ال «وي��ح��ك ـ��راف��ي��ل: إس��ـ ون��ودي ال��دن��ي��ا ان��ق��ض��ت إذا ح��ت��ى
م��س��رورا» ال��خ��ل��د ف��رزق��ت ل��م��ب��ع��ث��ي أي��ق��ظ��ن��ي ث��م ش��ي��ئً��ا، ال��ل��ه أم��ات��ن��ي

الجن لغة

الروم، عن يفهمون ال عرب فيكم أيكون ألسنتكم؟ فكيف هدرش، أبا يا درك «هلل فيقول:
اإلنس؟» أجيال يف نجد كما العرب عن يفهمون ال وروم

عارًفا يكون أن ألحدنا بد وال وفطن، ذكاء أهل إنا املرحوم، أيها «هيهات فيقول:
األنيس». يعرفه ال لسان ذلك بعد ولنا اإلنسية األلسن بجميع

الرَّجم حديث

ف بيثرب، فمررنا اليمن، نريد رفقة يف أدلجت املنزَّل، بالكتاب الجن أنذرت الذي «وأنا
إىل وعدت أََحًدا﴾.44 ِبَربِّنَا َك نُّْرشِ َوَلن ۖ ِبِه َفآَمنَّا الرُّْشِد إَِىل يَْهِدي * َعَجبًا ُقرْآنًا ﴿َسِمْعنَا
أنهم فعلوه ما عىل وحثهم اإليمان، إىل طوائف منهم فترسعْت ذلك، لهم فذكرت قومي

محِرقات».45 بكواكب السمع اسرتاق عن ُرجموا
الجاهلية، يف النجوم رجم كان هل — الخبري وأنت — أخربني هدرش! أبا «يا فيقول:

اإلسالم؟» يف حدث إنه يقول الناس بعض فإن
األودي: قول سمعت أما هيهات! فيقول:

ن��ار ل��ل��ح��رب ك��ف��ه ف��ي ف��ارس ب��ه ي��رم��ي��ك��م ال��ق��ذف ك��ش��ه��اب

حجر: ابن وقول

ُط��نُ��ب��ا49 ت��خ��ال��ه ي��ث��ور ن��ق��ع48 ي��ت��ب��ع��ه ك��ال��دري47 ف��ان��ص��اع46
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وإن والجن، اإلنس يف لكثري التخرص وإن املبعث،50 أوان يف زاد الرجم ولكن
قول: الرجم قصة ويف للصادقني، العاقبة يف وهنيئًا قليل، ملعوز الصدق

ح��س��ي��س52 م��ن ب��ه��ا ل��ج��ن��ي ف��م��ا ال��دردب��ي��س51 ب��ن��ي م��ن أق��وت م��ك��ة
ال��ج��ل��ي��س ح��ق ي��غ��ف��ل ال أزه��ر54 ه��اش��م53 م��ن ال��ص��ف��وة ف��ي وق��ام
ال��ك��س��ي��س55 ش��رب ي��ط��ل��ق وال أم��ر ال��ـ ف��ي وي��ش��ت��د ال��خ��م��ر ف��ي ي��ج��ل��د
رئ��ي��س م��ن س��ؤل��ة56 ف��ي��ه ي��ق��ب��ل ال ال��ِع��ْرس ذا ال��زان��ي وي��رج��م

∗∗∗
أوج��دي��س58 ع��زه��ا ف��ي ك��ج��ره��م57 ح��راس��ه��ا ب��ات ع��روس، وك��م
ال��م��س��ي��س60 ق��ب��ل ال��ص��رع��ة ب��واش��ك ف��ت��خ��ل��ج��ت��ه��ا59 ع��ل��ي��ه��ا غ��رت
ال��ع��رب��س��ي��س64 ال��م��اح��ل63 ف��وق م��ل��ج��ن62 ف��ت��ي��ة ف��ي ال��ظ��ل��م��اء وأُدل��ج61
ل��ي��س67 ع��ف��اري��ت األم��ن أق��ف��ر ج��نّ��ان��ه ت��ع��زف66 ط��اس��م:65 ف��ي
ن��ك��ي��س68 إن ف��م��ا ال��دي��ن، ن��ك��س ب��ل ع��ن��دن��ا أي��ام��ن��ا ف��ي ن��س��ك ال
ال��خ��م��ي��س69 م��ث��ل وال��ج��م��ع��ة اث��ن��ي��ن، ك��ال��ـ وال��س��ب��ت األع��ظ��م ف��األح��د
ال��ك��ن��ي��س ي��ب��ت��غ��ون ن��ص��ارى وال ه��وَّد وال ن��ح��ن ُم��ج��س ال
ال��ي��ب��ي��س70 ح��ط��م ال��ص��ل��ب��ان، ون��ح��ط��م ه��ون��ه��ا م��ن ال��ت��وراة ن��م��زق

∗∗∗
ك��ي��س ب��ع��د ال��خ��ن��ا ف��ي ك��ي��س��ا ي��ف��رغ أن وال��ش��ي��خ ل��ل��ش��ارخ71 ن��زي��ن
ح��دي��س ظ��ن س��وء ع��ن ب��ي��ت��ه��ا م��ن م��ط��رودة ال��ح��س��ن��اء ون��خ��رج
ب��ال��دس��ي��س» ي��ك��ن ل��م ن��ص��ي��ًح��ا واق��ب��ل ب��ت��ط��ل��ي��ق��ة ت��ق��ن��ع «ال ن��ق��ول:
ت��ع��ي��س ب��َج��د ال��وج��د، م��ن ع��اد غ��ي��ره إل��ى ص��ارت إذا ح��ت��ى
غ��ري��س ُم��دام ف��ي ك��در ث��غ��ًرا زوج��ت وق��د م��ن��ه��ا، ت��ذك��ره

∗∗∗
س��ي��س ال��م��ل��ك إذا ال��ن��ص��ح ف��ي ـ��ف��رط ال��م��ـ ال��م��ش��ف��ق ع��ل��ى ال��َم��ْل��ك ون��س��خ��ط
ال��ق��ري��س72 أوان ال��ب��ح��ر وأرك��ب أله��وال��ه ال��ب��ر أت��ق��ي ال
ال��خ��ن��دري��س73 ال��ع��ات��ق��ة ع��ل��ى ب��ي��ل وه��ا وش��ي��ت��ا، ق��اب��ي��ل، ن��ادم��ت
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ال��ل��ب��ي��س74 ال��ش��ب��اب ب��ع��د م��ن ع��اش��رت وأي��س��اره ل��ق��م��ان، وره��ط
ال��ن��ف��ي��س ب��ال��خ��ط��ي��ر ي��ظ��ف��ر إي��م��ان ال��ـ ي��رزق وم��ن آم��ن��ت، ث��م��ت
ال��رئ��ي��س75 رع��ت ال��خ��ن��دق وف��ي أُح��د، ف��ي وح��ام��ي��ت ب��در، ف��ي ج��اه��دت
ال��ل��س��ي��س77 خ��ل��ي ال��ك��بَّ��ة76 ف��ي ال��ه��ام، ـ��ل��ي ن��خ��ـ وم��ي��ك��ال ج��ب��ري��ل، وراء
ال��ع��ن��ت��ري��س79 ال��ن��اق��ة ن��ت��ي��ج ب��ئ��س ش��اه��دت��ه األن��ك��د وال��ج��م��ل78
ب��األري��س82 س��ائ��س��ه��ا م��ا ج��رداء، ش��ط��ب��ة81 ع��ل��ى ص��ف��ي��ن80 وزرت
ال��م��رم��ري��س84 ب��ال��ص��خ��رة وق��اذف��ا أب��ط��ال��ه��ا ب��ال��س��ي��ف م��ج��ّدًال83
ال��خ��م��ي��س85 غ��رب ف��ل ح��ت��ى ال��ن��ه��ر ة غ��دا ع��ل��ى ق��دام وس��رت
ال��ق��ب��ي��س87 ع��ن��د ال��ل��ق��وة86 ف��ك��ان��ت ت��وب��ة واع��ظ م��ن��ي ص��ادف

فيودعه. عنده اإلطالة ويكره الجني، ذلك من سمعه ملا فيعجب

األسد حديث

وال مئة تكفيه فال وحسيلها،90 الجنة صريان89 من يفرتس بأسد هو فإذا ويُحم،88
األيام، عليها فيقيم العجفاء91 الشاة يفرتس األسد كان «لقد نفسه: يف فيقول مئتان،
عبد «يا فيقول: نفسه يف ما عرف وقد يتكلم، أن األسد فيُْلَهم شيئًا.» سواها يطعم ال
واألرض، السموات عمر مثل منها فيأكل الصحفة92 له تُقدَّم الجنة يف أحدكم أليس هللا!
تأذى فال هللا، شاء ما أفرتس أنا وكذلك الفانية، هي وال ُمْكتٍَف، هو فال أصاب، بما يلتذ

العزيز!» ربها بلطف أجد، كما اللذة من تجد ولكن ناب، وال بظفر الفريسة
بن عتبة سافر فلما مرص، طريق يف كانت التي القاصدة أسد أنا أنا؟ من «أتدري
أُلهمت كالبك.» من كلبًا عليه سلِّط «اللهم ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال الجهة، تلك يريد لهب أبي
الجنة وأُدِخلت إليه، الجماعة فتخللت93 الرفقة، بني نائم وهو وجئت أياًما، له ع أتجوَّ أن

فعلُت». بما
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الحطيئة حديث

عليه ليس رجل وفيه راعية، أمة حفش94 كأنه الجنة، أقىص يف ببيت هو فإذا فيذهب،
بزاٍك.96 ليس ثمرها قميئة،95 شجرة وعنده الجنة، سكان نور

بحقري». رضيت لقد هللا! عبد «يا فيقول:
وشفاعة شقاء، من وطراق ومياط.97 هياط بعد إال إليه وصلت ما «وهللا فيقول:

تكن». لم أنها وددت قربش، من
الشفاعة؟» إىل وصلت «بم فيقول: العبيس.» الحطيئة «أنا فيقول: أنت؟» «من فيقول:

قويل: «يف فيقول: يشء؟» أي «يف فيقول: «بالصدق.» فيقول:

ق��ائ��ل��ه أن��ا ل��م��ن أدري ف��ال ب��ه��ج��ر،98 ت��ك��ل��م��ا إال ال��ي��وم ش��ف��ت��اي أب��ت
ح��ام��ل��ه» وق��ب��ح وج��ه، م��ن ف��ق��ب��ح خ��ل��ق��ه ال��ل��ه ق��ب��ح وج��ًه��ا ل��ي أرى

قولك: بال «ما فيقول:

وال��ن��اس99 ال��ل��ه ب��ي��ن ال��ع��رف ي��ذه��ب ال ج��وازي��ه ي��ع��دم ال ال��خ��ي��ر ي��ف��ع��ل م��ن

به، أعمل ولم ونظمته الصالحون، معناه إىل «سبقني فيقول: به؟» لك يغفر َلْم
رئيس «هو الحطيئة: فيقول بدر؟» بن الزبرقان شأن «ما فيقول: عليه.» األجر فحرمت

بمديحي». غريه ينتفع ولم بهجائي، انتفع واآلخرة، الدنيا يف

هوامش

مجازون. (1)
البهيج. (2)

امللتف، والنبت الشجر الكثري الضيق الوادي وهو الغني) (بضم ُغملول جمع (3)
من وتراكم أظلم مجتمع كل هو أو امللتف، العرض القليل الطويل الشجر ذو الوادي أو

الشجر.
للجن. جمع اسم والجان جان، جمع الجنان (4)

وباطنه. األمر بدخلة العالم أي (5)

79



الغفران رسالة

السواك. من الشظية (6)
بقضبانه. يستاك شجر األراك (7)

معروف. مكان (8)
قرنني. نحو أي مئتان، أو وخمسون مئة (9)

الغالم. وهو حزور جمع (10)
أسود. طني (11)

دخان. بال نار أو شديد لهب ذات ساطعة شعلة (12)
تحمله. ال ما (13)

اإلبل. (14)
التحول. عىل القدرة (15)

وبياض. بسواد منقطة (16)
التوبة. (17)

الشابة. املرأة الخود: (18)
الروم. مللك وقيرص فارس، مللك كرسى يقال كما الصني، مللك اسم يغبور: (19)

النعام. ذكر أي الظليم، وهو أهيق جمع (20)
غاية. ال إىل قاصًدا أو هداية غري عىل سائًرا (21)

وحشيٍّا. ثوًرا (22)
صورة للقارئ يمثل البيت وهذا الجبل، من الناتئ الحرف وهو ريد جمع (23)
يالئم أن يفته لم الذي العالء أبي يف نعرفها براعة وهي يتخيلها، أن له يلذ ممتعة
وعظم ضخامته وبني البيت، من األول الشطر يف النعام ذكر وطول الجني سموق بني
تلك راكبًا الجني ذلك اإلنسان يتمثل أن من أبدع وليس الثاني، الشطر يف الوحيش الثور
جرمه ضخامة مع الوحيش الثور ذلك ممتطيًا أو الخفيفة السوق ذات الهوجاء النعامة

جريه. وعنف
شارب. جمع (24)

النحاس. من أوتار وستة طويل عنق له الطرب آالت من نوع (25)
شهادته. ترىض الذي العادل (26)

إياه. مخادًعا (27)
النصف. املرأة العوان (28)
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لبنه. من أكثر ماؤه الذي اللبن املسجور (29)
طردني. (30)

ساقي. كرسعظم حتى سفينته ألغادر يرضبني ظل نوحا أن أي ساقي، عظم (31)
املتكلم أن مالحظة مع نوح، املرء كلمة يف القارئ تفوت أال نحب دقة البيت هذا ويف
فهي البيت هذا للقارئ يمثلها التي الجميلة الشعرية الصورة أما اإلنس، عن يتكلم جني

إليها. نشري أن من أوضح نظرنا
انكشف. أي األرض، عن املاء انحرس حتى (32)

شاة. جمع (33)
نتاجها. ييل أي ينتج، (34)
الخروف. العمروس (35)

عليه — لشعيب الغنم رعيه حكاية إىل بذلك يشري وهو الحمل، الفرفور (36)
أَْن أُِريُد إِنِّي ﴿َقاَل تعاىل: قوله يف القرآن، يف ذكرها ورد وقد معروفة، وهي — السالم
عليه — موىس أشار وقد ِحَجٍج﴾. ثََماِنَي تَأُْجَرنِي أَن َعَىلٰ َهاتنَْيِ ابْنَتَيَّ إِْحَدى أُنِكَحَك

َغنَِمي﴾. َعَىلٰ ِبَها ﴿َوأَُهشُّ فقال: عصاه عن هللا سأله حينما ذلك إىل — السالم
َربِّ َقاَل َربُُّه َوَكلََّمُه ِلِميَقاِتنَا ُموَىسٰ َجاءَ ا ﴿َوَلمَّ تعاىل: قوله إىل بذلك يشري (37)
تََراِني َفَسْوَف َمَكانَُه اْستََقرَّ َفِإِن اْلَجبَِل إَِىل انُظْر َوَلِكِن تََراِني َلن َقاَل إَِليَْك أَنُظْر أَِرنِي
َوأَنَا إَِليَْك تُبُْت ُسبَْحانََك َقاَل أََفاَق ا َفَلمَّ َصِعًقا ُموَىسٰ َوَخرَّ َدكٍّا َجَعَلُه ِلْلَجبَِل َربُُّه ٰ تََجىلَّ ا َفَلمَّ

اْلُمْؤِمِننَي﴾. ُل أَوَّ
بالساسانية. املعروفة الفرس ملوك من الرابعة الطبقة دولة جد ساسان (38)

الساسانية الدولة ملوك ثاني بابك، بن ساسان حفيد أزدشري ابن هو سابور (39)
الفارسية.

وتاريخه جور، مدينة بنى الذي وهو الفرس، ملك يزدجرد ابن هو جور بهرام (40)
الجريئة. واألعمال بالبطولة مفعم

النزهة طيبة وهي فرسًخا، عرشون شرياز وبني بينها بفارس مدينة جور (41)
من نوع يُنسب وإليها وقصور، بساتني يف فرسخ نحو باب كل من الراحل فيها يسري
املدينة هذه وشهرة أصنافه، أجود ويعد الحمرة، شديد وهو بالجوري، يعرف الورد

بالخمر. وقطربل باملسك، ودارين بالتمر، هجر كشهرة بالورد
الرقية. منها تنفع ال صفراء دقيقة حية (42)
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صورة يف وأخرى املنظر، كريه صّل صورة يف مرة أبدو كنت إنني يقول: (43)
عىل والعور، الحول صورة يف لإلنس نظهر كنا ما وكثريًا حسنه، الناظر يزدهي عصفور

فيها. نبدو أن لنا يحلو التي الصورة ألنفسنا نختار ولكنا البرص، أصحاء أننا حني
الجن. سورة إىل ارجع (44)

ُمِلئَْت َفَوَجْدنَاَها َماءَ السَّ َلَمْسنَا َّا ﴿َوأَن الجن: سورة يف تعاىل قوله إىل يشري (45)
ِشَهابًا َلُه يَِجْد اْآلَن يَْستَِمِع َفَمن ۖ ْمِع ِللسَّ َمَقاِعَد ِمنَْها نَْقُعُد ُكنَّا َوأَنَّا * َوُشُهبًا َشِديًدا َحَرًسا

رََّصًدا﴾.
ومر. مرسًعا راجًعا انفتل (46)

الدري. كالكوكب (47)
غبار. (48)

الشهاب برسعة انفتل أنه واملعنى البيت، رسادق به يُشد طويل حبل الطنب (49)
الطويل. الحبل يشبه مستطيًال غباًرا وراءه خلف وقد السماء من الساقط

فقال: اللزوميات يف الرأي بهذا العالء أبو رصح (50)

رج��وم��ا ج��ع��ل��ت م��ح��م��د ل��بَ��ْع��ِث ي��وًم��ا ال��ش��ه��ب أن أق��ول ول��س��ت

الجن. أحياء من حي (51)
خفي. صوت (52)

خريهم. يف أي هاشم، بني نخبة من قام أي هاشم، من الصفوة يف قام (53)
ملسو هيلع هللا ىلص. النبي به يعني الوجه، مرشق (54)

حتى يبيح وال الخمر أنواع كل يُحرِّم أنه البيت ومعنى التمر، نبيذ الكسيس: (55)
النبيذ. من النوع هذا
شفاعة. (56)

إسماعيل. بينهم نزل مكة جهات يف كانت قبيلة جرهم: (57)
طسم، عمهم بنو معهم وكان باليمامة، منازلها كانت العرب من قبيلة جديس (58)
أن قبل جديس من باملرأة يدخل عمليق رئيسها كان حتى جديس عىل طسم فطغت
وهي عفرية، تقول وفيها لذكرها، نتصدى أن من أشهر ذلك وحكاية زوجها. بها يدخل
كاشفة جيبها شاقة تولول فخرجت بعلها، قبل عمليق افتضها حني جديس، سادات من

ُقبُلها:
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ب��ال��ع��روس؟ يُ��ف��ع��ل أه��ك��ذا ج��دي��س م��ن أذل أح��د ال

التي املشهورة الدالية القصيدة مع البيت هذا بسبب طسم عىل جديس هاجت وملا
أولها:

ال��رم��ل ع��دد ك��ث��رة رح��ال وأن��ت��م ف��ت��ي��ات��ك��م إل��ى ي��ؤت��ى م��ا أي��ص��ل��ح

وجرهم اليمن. ملوك أبادهم أن إىل كذلك وظلت بالعز، وانفردت عليها انترصت
قوله ذلك فمن مراًرا، شعره يف العالء أبو ذكرهم وقد البائدة العرب من وطسم وجديس

رائعة: تاريخية التفاتة وهو

ط��س��م» وم��ا «م��اج��دي��س ن��اس ق��ال ك��م��ا وم��ك��ة ق��ري��ش م��ا ن��اس س��ي��س��أل

الرتك: عن كالمه أثناء آخر موضع يف وقوله

ج��ره��م ال��م��ل��ك ب��ه��ا س��اس��ت وال ج��دي��س، ل��ه��ا اه��ت��دت م��ا ح��رب��ه��م ف��ي ح��ي��ل ل��ه��م

جرهم». قبل من التذكار هدى «ورثت الديك: فيها حاور التي الفذة ميميته يف وقوله
تختلج. جعلها (59)

زوجها. يمسها أن قبل (60)
ليًال. أسري (61)
الجن. من (62)

الجدبة. األرض (63)
الغليظة. الجافة األرض (64)

فيها. أثر ال املفازة (65)
تصوت. (66)

أليس. جمع شجعان، (67)
الدين. أمور يف شيئًا نفقه ال أننا أي نفطن، ال (68)

فقال: مرة من أكثر لزومياته يف املعنى هذا إىل العالء أبو أشار (69)
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األح��د ل��ه��ا وال��ن��ص��ارى ب��م��وس��ى، أط��اف��ت ألم��ة ي��دع��ى وال��س��ب��ت ج��م��ع��ة، ل��ن��ا
ج��ح��د؟ أو ت��ن��س��ك م��م��ن ي��ج��ل��ون��ه��ا، م��ع��ش��ر ال��زه��ر ال��س��ب��ع��ة ل��ب��واق��ي ف��ه��ل

وقال:

وس��ب��وت��ه��ا آح��اده��ا ب��ه��ا ت��س��اوت ن��ظ��ائ��ر إال األي��ام ه��ذه ف��م��ا

كل هو أو يبست، إذا تتناثر التي والبقول العشب، من يبس ما هو اليبيس (70)
كما فنكرسها بالصلبان ونهزأ فنمزقها، التوراة نحقر أننا البيت: ومعنى يابس، نبات

اليابس. النبت نكرس
للشاب. (71)

الشديد. الربد (72)
الخمر. (73)

اللبس. كثرة من أخلق الذي أي (74)
يعني وهو ملسو هيلع هللا ىلص، النبي غزوات من مشهورة وقائع ثالث والخندق وأحد بدر (75)

سفيان. أبا الخندق واقعة يف بالرئيس
الزحمة. أو الحرب يف الخيلني بني الصدمة الكبة: (76)

تلك يف املسلمني جانب يف املالئكة محاربة من القرآن يف ورد ما إىل بذلك يشري (77)
تَُقوُل ﴿إِذْ يقول: أن إىل أَِذلٌَّة﴾، َوأَنتُْم ِببَْدٍر هللاُ ُكُم نََرصَ ﴿َوَلَقْد تعاىل: قوله يف الوقائع
تَْصِربُوا إِن ۚ ٰ بََىل * ُمنَزلنَِي اْلَمَالِئَكِة َن مِّ آَالٍف ِبثََالثَِة َربُُّكم ُكْم يُِمدَّ أَن يَْكِفيَُكْم أََلن ِلْلُمْؤِمِننَي
ُمَسوِِّمنَي﴾، اْلَمَالِئَكِة َن مِّ آَالٍف ِبَخْمَسِة َربُُّكم يُْمِدْدُكْم َهذَا َفْوِرِهْم ن مِّ َويَأْتُوُكم َوتَتَُّقوا
َن مِّ ِبأَْلٍف ُكم ُمِمدُّ أَنِّي َلُكْم َفاْستََجاَب َربَُّكْم تَْستَِغيثُوَن ﴿إِذْ األنفال: سورة يف تعاىل وقوله

تروها﴾. لم ﴿وجنوًدا األحزاب: سورة يف وقوله ُمْرِدِفنَي﴾، اْلَمَالِئَكِة
الجمل. واقعة شاهد أنه يعني (78)

املشئوم الجمل ذلك شاهدت «وقد البيت: ومعنى الغليظة، الناقة العنرتيس (79)
الناقة تلك أنتجته ما رش فإنه فيه، أمه ولدته يوم كان فال املوقعة، باسمه سميت الذي

خلفته». التي العنرتيس
ومعاوية. عيل بني كانت التي صفني موقعة (80)
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القوام. معتدلة فرس (81)
يمارس لم الذي بالغمر ليس قائدها أن يعني الحراث، أي األكار، األريس (82)

الحروب. أهوال
األرض. إىل أبطالها بالسيف راميًا (83)

الشديدة. أو امللساء (84)
فرق. خمس ألنه كذلك وسمي الجيش، (85)

الفحل. ملاء القبول رسيعة ناقة كل وهي اللقوة، الناقة أي اللقوة، (86)
أن البيت: ومعنى اإللقاح، رسيع فحل كل وهو القبيس، الفحل أي القبيس، (87)
الضالل من فيه كان عما وأقلع به فانتصح نفسه، يف وهوى منه استمداًدا صادف الوعظ

والغي.
يسري. (88)

الوحش. بقر قطعان (89)
حسيلة. مفردها البقر أوالد (90)

الهزيلة. (91)
املنبسطة. الكبرية القصعة (92)

ديارهم. خالل أو بينهم دخلت (93)
ا. جدٍّ صغري بيت (94)

صغرية. (95)
ناميًا. ليس (96)

أشد والهياط وزجر. ودفع وذهاب ومجيء اضطراب أي ومياط، هياط (97)
الصدر. يف السوق أشد واملياط الورد، يف السوق
الكالم. من قبيح أو القول من فحش (98)

املعروف. (99)
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الخنساء حديث

فيقول: النار، إىل املطََّلع من قريبة الجنة، أقىص يف بامرأة هو فإذا ويميض، فيخلفه
فرأيته فاطَّلعُت، صخر، إىل أنظر أن أحببت لميَّة، السُّ الخنساء «أنا فتقول: أنت؟» «من

قويل: يعني يفَّ»، مزعمك صح «لقد فقال: رأسه، يف تضطرم والنار الشامخ، كالجبل

ن��ار» رأس��ه ف��ي ع��ل��م1 ك��أن��ه ب��ه ال��ه��داة ل��ت��أت��م ص��خ��ًرا وإن

إبليس حديث

الحديد ومقامع2 والسالسل، األغالل يف يضطرب وهو — هللا لعنه — إبليس فريى فيطلع
أوليائه، وعدو هللا عدو يا منك أمكن الذي هلل «الحمد فيقول: الزبانية، أيدي من تأخذه

هللا». إال عددها يعلم ال طوائف آدم بني من أهلكت لقد
الرجل؟» «من فيقول:

إىل به أتقرب األدب صناعتي كانت حلب، أهل من فالن، بن فالن «أنا فيقول:
امللوك».

ملزلة وإنها العيال، بها يتسع ال العيش من ة ُغفَّ تهب إنها الصناعة! «بئس فيقول:
شكرتك قضيتها فإن لحاجة، إليك يل وإن نجوت، إذ لك فهنيئًا مثلك، أهلكت وكم القدم،

املنون».3 يد



الغفران رسالة

تعاىل: قوله أعني النار، أهل يف سبقت اآلية فإن نفع، عىل لك أقدر ال «إني فيقول:
َقالُوا هللاُ َرَزَقُكُم ا ِممَّ أَْو اْلَماءِ ِمَن َعَليْنَا أَِفيُضوا أَْن اْلَجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَْصَحاُب ﴿َونَاَدٰى

اْلَكاِفِريَن﴾». َعَىل َحرََّمُهَما هللاَ إِنَّ
الخمر إن تخربنيه، خرب عن أسألك ولكن ذلك، من يشء يف اسألك ال «إني فيقول:
املخلدين بالولدان الجنة أهل يفعل فهل اآلخرة، يف لكم وأحلت الدنيا، يف عليكم حرمت

القريات؟» أهل فعل
ِفيَها ﴿َوَلُهْم تعاىل: قوله سمعت أما فيه! أنت ما شغلك أما البهلة4 «عليك فيقول:

َخاِلُدوَن﴾». ِفيَها َوُهْم َرٌة َطهَّ مُّ أَْزَواٌج
له فإن برد، بن بشار فعل فما الخمر، غري كثرية ألرشبة الجنة يف «وإن فيقول:

القائل: وهو الشعراء، دون يفضلني كان آدم، ولد من لغريه ليست يًدا5 عندي

األش��رار م��ع��ش��ر ي��ا ف��ت��ب��ي��ن��وا آدم أب��ي��ك��م م��ن أف��ض��ل إب��ل��ي��س
ال��ن��ار س��م��و ي��س��م��و ال وال��ط��ي��ن ط��ي��ن��ة وآدم ع��ن��ص��ره،6 ال��ن��ار

املمقوتني». من قائله يزل ولم الحق، قال لقد

بشار مع حديثه

ما إىل ينظر ال حتى عينيه يغمض العذاب، أصناف يف ورجل إال كالمه، من يسكت فال
قد برد، بن ببشار هو وإذا نار، من بكالليب7 الزبانية فيفتحهما النقم، من به نزل

النكال. من به نزل ما إىل لينظر الكلمة، بعد عينني أعطي
يف كنت ولقد معتقدك، يف وأسأت مقالك، يف أحسنت لقد معاذ8 أبا «يا له: فيقول

قولك: مثل ستلحقك، التوبة أن ظنٍّا عليك، فأترحم قولك، بعض أذكر العاجلة الدار

م��ن��ف��رد وأن��ت ال��زم��ان ذه��ب ب��ه ت��ع��ي��ش س��ك��ن إل��ى ارج��ع
ت��ل��د10 م��ا ي��درون ال ال��ح��ي، ف��ي ك��ح��ام��ل��ة9 وغ��ًدا غ��ًدا، ت��رج��و
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وقولك:

ال��رد» م��ث��ل ل��ل��م��ل��ح��ف12 ول��ي��س ل��ل��ع��ب��د وال��ع��ص��ا ي��ل��ح��ى11 ال��ح��ر

عنك!» ملشغول فإني أباطيلك، من دعني هذا! «يا بشار: فيقول

القيس امرئ مع حديثه

املنسوب التسميط13 عن أخربني هند أبا «يا فيقال: حجر، بن القيس امرئ عن ويسأل
الناس: بعض يرويه الذي وينشده عنك؟» هو أصحيح إليك،

ال��ف��ت��ى أص��اب إذا ال��ه��وى إن ق��وم ي��ا
ال��ق��وى ب��ع��ض ف��ه��د ارت��ق��ى ث��م ال��ق��ل��ب ف��ي

ال��رج��ل ه��وى ف��ق��د

وأحسب لكثري، الكذب وإن أسلكه، لم لقرى وإنه قط، هذا سمعت ما «وهللا فيقول:
أولها: التي كلمتي أبعد إيل، وأساء ظلمني ولقد اإلسالم، شعراء لبعض هذا

ال��خ��ال��ي! ال��ع��ص��ر ف��ي ك��ان م��ن ي��ن��ع��م��ن وه��ل ال��ب��ال��ي ال��ط��ل��ل أي��ه��ا ص��ب��اًح��ا14 ع��م أال

وقويل:

ال��م��ع��ذب ال��ف��ؤاد ح��اج��ات ألق��ض��ي ج��ن��دب أم ع��ل��ى ب��ي ُم��را خ��ل��ي��ل��ي

الرجز!» أضعف من الوزن وهذا الشعر،15 أضعف والرجز ذلك، مثل يل يقال
القيس. امرئ من سمعه ملا فيعجب
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عنرتة مع حديثه

تنطق لم كأنك عبس! أخا يا لك «ما فيقول: السعري، يف ُمتَلّدد16 عنرتة فإذا وينظر،
بقولك:

ال��م��ع��ل��م ب��ال��م��ش��وف ال��ه��واج��ر رك��د ب��ع��دم��ا ال��م��دام��ة م��ن ش��رب��ت ول��ق��د
م��ف��دم17 ال��ش��م��ال ف��ي ب��أزه��ر ق��رن��ت أس��رة ذات ص��ف��راء ب��زج��اج��ة

ذلك قيل «إنما ألقول: مرتدم»18 من الشعراء غادر «هل قولك: ذكرت إذا وإني
هللا صىل — النبي مبعث بعد قيل ما سمعت فلو اآلن فأما محفوظ، قليل الشعر وديوان

أوس: بن حبيب قال كما األمر أن وعلمت قلت، ما عىل نفسك لعتبت — عليه

ال��ذواه��ب ال��ع��ص��ور ف��ي م��ن��ه ح��ي��اض��ك ق��رت19 م��ا أف��ن��اه ال��ش��ع��ر ي��ف��ن��ى ك��ان ف��ل��و
ب��س��ح��ائ��ب» أع��ق��ب��ت م��ن��ه س��ح��ائ��ب ان��ج��ل��ت إذا ال��ع��ق��ول، ص��وب20 ول��ك��ن��ه

من شيئًا وينشده اإلسالم.» يف ظهر «شاعر فيقول: هذا؟» حبيبكم «وما فيقول:
عىل املذهب هذا وليس غبي، به فنطق الفرع وأما فعربي، األصل «أما فيقول: نظمه،
وقد املستعار، عليه ينكر «إنما مستبرش: ضاحك وهو فيقول العرب.» قبائل تعرف ما
نظمه فيما كاجتماعها تجتمع ال أنها إال املتقدمني، من كثرية أشعار يف العارية جاءت

أوس.»21 بن حبيب

وهي الفسطاط قينات22 إىل مصغية أذني وكأن الجحيم، إىل مثلك دخول عىل شق «ولقد
بقولك: تغرد

م��ع��روف24 ال��ي��وم ق��ب��ل م��ن��ك ذا أن ل��و ت��ذري��ف ال��ع��ي��ن دم��ع س��م��ي��ة23 أم��ن
م��ط��روف27 ال��ب��ي��ت ف��ي رش��أ26 ك��أن��ه��ا ق��ي��ل��ي ال��ع��ص��ا أه��وى إذا ت��ج��ل��ل��ت��ن��ي25
م��ص��روف» ال��ي��وم ع��ن��ي ع��ذاب��ك ف��ه��ل م��ال��ك��م، وال��م��ال ع��ب��دك��م، ال��ع��ب��د
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علقمة مع حديثه

لؤلئك،29 سمطا عنك أغني ما بمكانك! عيل أعزز فيقول: عبدة28 بن علقمة فإذا وينظر
يف أبياتك لك لشفعت — سبحانه — هللا ذكر فيها ليس صادقة أبيات ألحد شفعت ولو

قولك: أعني النساء، وصف

ط��ب��ي��ب ال��ن��س��اء ب��أدواء ب��ص��ي��ر ف��إن��ن��ي ب��ال��ن��س��اء ت��س��أل��ون��ي ف��إن
ن��ص��ي��ب ُوّده��ن ف��ي ل��ه ف��ل��ي��س م��الُ��ه ق��ّل أو ال��م��رء، رأس ش��اب إذا
ع��ج��ي��ب31 ع��ن��ده��ن ال��ش��ب��اب وش��رُخ30 وج��دن��ه ح��ي��ث ال��م��ال، ث��راء يُ��ردن

كلثوم بن عمرو مع حديثه

تُحاوره أن شئت إن تحتك، من ذا هو «ها فيقال: كلثوم، بن عمرو َفَعل ما شعري فليت
الدنيا من وامُلغتِبق33 الفانية، بصحن امُلصطِبح32 أيها أنت «كيف فيقول: فحاِوْره.»

قولك: يف تساند34 لم أنك لوددُت الفانية!

ج��ري��ن��ا»37 إذا ال��ري��اح ت��ص��ف��ق��ه��ا36 ُغ��در35 م��ت��ون ُم��ت��ون��ه��ن ك��أن

هللا، بتمجيد نفسك فاشغل فيه، نحن بما تشعر ال العني، لقرير «إنك عمرو: فيقول
أربعة، أو ثالثة ليكونون األخوة فإن سنادي ذكرك وأما يعود، ال فإنه ذهب ما واترك

العدد؟» يف املئة بلغوا إذا فكيف بذلك، يُعابون فال واألبخق38 األعرج فيهم ويكون
ما بعد من الذميم بعملك وأخذت حميم، رشب عىل قرصت بأنك عيل «أعزز فيقول:
أحدهما قولني: سخينا قولك يف وقالوا الحص.41 بلون تقابلك القهوة40 لك تسبأ39 كانت
األندرين ألن السخني، املاء من أنه واآلخر املتكلمني، نون والنون السخاء من فعلنا أنه
يف السخني باملاء الخمر يرشبوا أن شأنهم ومن للروم، الزمن ذلك يف كانتا وقارصين

وشتاء». صيف
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اليشكري الحارث مع حديثه

قولك: يف أحسنت لقد فيقول: اليشكري، الحارث فإذا وينظر

ال��ن��ات��ج45 م��ن ت��دري ال إن��ك ب��أغ��ب��اره��ا44 ال��ش��ول43 ت��ك��س��ع42 ال

لحرشه نهض إذا أنه ويزعمون قربه، عىل امليت ناقة يكسعون46 الجاهلية يف كانوا وقد
حفاة. عراة حرشوا بل وهيهات، فريكبها، له بُعثت قد وجدها

طرفة مع حديثه

أتذكر — عنك هللا خفف — طرفة يا أخي ابن «يا فيقول: العبد، بن طرفة لسؤال ويعمد
قولك:

ال��ص��دى47 أي��ن��ا غ��ًدا م��ت��ن��ا إن س��ت��ع��ل��م ح��ي��ات��ه ف��ي ن��ف��س��ه ي��روي ك��ري��م

وقولك:

م��ف��س��د49 ال��ب��ط��ال��ة ف��ي غ��وي ك��ق��ب��ر ب��م��ال��ه ب��خ��ي��ل48 ن��ح��ام ق��ب��ر أرى
وازدد50 ف��اغ��ن غ��ان��يً��ا، ع��ن��ه��ا ك��ن��ت وإن روي��ة ك��أًس��ا أص��ب��ح��ك ت��أت��ي م��ت��ى

حميًما». ألحسبهما إني وغبوقك؟51 اآلن صبوحك فكيف
اعتقلت. النعمان ملك يف أنك يزعم من فمنهم الناس، أقاويل أمرك يف كثرت «ولقد

هند».52 بن عمرو فعل ما بك فعل الذي بل قوم: وقال
أثًرا أبقيت قد لكنت الدال،53 عىل التي قصيدتك إال العاجلة يف أثر لك يكن لم «ولو

حسنًا».

وكيف والطغام، الهمج مع الجنة ودخلت مرصاًعا، أنطق لم أني «وددت طرفة: فيقول
َحَطبًا﴾». ِلَجَهنََّم َفَكانُوا اْلَقاِسُطوَن54 ا ﴿َوأَمَّ وسكون، بهدء يل
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حجر أوسبن مع حديثه

يجيبون ال أصحابك إن أوس! «يا فيقول: حجر، بن بأوس هو فإذا يتأمل، عنقه ويلفت
البيت: هذا عن أسألك أن أريد فإني جواب؟! من عندك فهل السائل،

س��ف��س��ي��ر58 ب��ال��ن��م��ى57 ال��ُف��ص��اف��ص56 م��ن ل��ه��ا وب��اع ت��ج��رب، ل��م وه��ي وق��ارف��ت،55

أولها: التي قصيدتك يف فإنه

م��ن��ظ��ور ال��ح��ي م��ت��اع م��ن ع��اج��ل ه��ل

أولها: التي النابغة قصيدة يف ويروي

ت��ع��ذي��ر وال��ت��ودي��ع أم��ام��ة ودع

بلغني «قد أوس: فيقول ذلك؟!» يحمل يشء أي فعىل الفحول، يف معدود وكالكما
هذه يعي أن أجدر فإنه يخربك، فلعله لك، بدا عما فاسأله الجنة، يف ذبيان بني نابغة أن
يشء إيلّ رفع الظمأ عيلّ غلب إذا يعقد، وبنان توقد، نار ذهلت: فقد أنا، فأما األشياء.
رش هو من الجنة دخل ولقد مضطرًما. سعريًا وجدته ألرشب، منه اغرتفت فإذا كالنهر،

العاجلة!» الدار يف النشب كأنها أرزاق، املغفرة ولكن مني،
يل قال فأقول الجنة، أهل بها فأتحف األلفاظ هذه عنك آخذ أن أردت «إنما فيقول:

رشيح». أبو وأخربني أوس

الهذيل كبري أبي مع حديثه

أبو «أنا فيقول: الشقي؟» أيها أنت «من فيقول: غريه، من يميزه ال النار يف رجًال ويرى
قولك: أوثر لم ولكني هذيل، أعالم ملن «إنك فيقول: الحليس.» بن عامر الهذيل كبري

األول ال��ش��ب��اب إل��ى س��ب��ي��ل ال أم م��ع��دل59 م��ن ش��ي��ب��ة ع��ن ه��ل أزه��ي��ر
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األخرى: يف وقلت

م��ت��ك��ل��ف ل��ع��اج��ز خ��ل��ود ال أم م��ص��رف م��ن ش��ي��ب��ة ع��ن ه��ل أزه��ي��ر

الثالثة: يف وقلت

َم��ْع��ك��م60 م��ن ش��ي��ب��ة ع��ن ه��ل أزه��ي��ر

واألصمعي بفن؟ قصيدة كل ابتدأت فهال بالقريض، َعَطنك61 ِضيق عىل يدل فهذا
ويل سقر أهل كالم «إنما الهذيل: كبري أبو فيقول الثالث.» القصائد هذه إال لك يرِو لم

لَطيَّتك». فاذهب وعويل،

األخطل مع حديثه

ما له: فيقول التغلبي.» «األخطل فيقال هذا؟» «من فيقول: يتضور62 برجل هو وإذا
قولك: عىل السادات طربت فكم للجمر! أُكًال غادرتك حتى للخمر، صفتك زالت

ي��ت��س��رب��ل��وا ل��م ال��س��ودان م��ن رج��ال ك��أن��ه��ا ش��اص��ي��ات63 ف��ج��روا أن��اخ��وا،
ل��ي��ف��ع��ل��وا إال األث��ق��ال وض��ع��وا وم��ا ألب��ي��ك��م أب��ا ال أص��ب��ح��ون��ي64 ف��ق��ل��ت
ت��ت��أّك��ل67 ج��ذوة66 ل��م��ح��وه��ا إذا ك��أن��ه��ا اإلن��اء ف��ي ع��ق��اًرا65 ف��ص��ب��وا
وأس��ه��ل أل��ذُّ ال��س��اق��ي ب��ه��ا ي��ع��ل68 م��ا ب��ع��د ه��ي ب��ب��ي��س��ان��ي��ة وج��اءوا
وت��ح��م��ل ح��ي71 ب��ال��ل��ه��م وت��وض��ع وب��ارًح��ا70 س��ن��ي��ًح��ا69 األي��دي ب��ه��ا ت��م��ر
م��رع��ب��ل72 ش��واء أو م��غ��ن غ��ن��اء ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��ف��ص��ل أح��ي��انً��ا ف��ت��وق��ف
وأخ��ي��ل74 م��راح73 م��ن��ه��ا وراج��ع��ن��ي ل��ش��ارب وط��اب��ت ل��م��رت��اح ف��ل��ذت
ون��ن��ه��ل ن��ع��ل م��م��ا ت��واب��ع��ه��ا، ب��ن��ا ل��ح��ق��ت ن��ش��وة76 أل��ب��ت��ت��ن��ا75 ف��م��ا
ي��ت��ه��ي��ل78 ن��ًق��ا77 ف��ي ن��م��ال دب��ي��ب ك��أن��ه ال��ع��ظ��ام ف��ي دب��ي��بً��ا ت��دب

تدعي أن ورجوت اآلبدة وهجرت الذارع، ولقيت الدارع جررت إني التغلبي: فقال
فعجزت اإلسالم جاء — أمرين يف أخطأت فيقول: األقضية، أبت ولكن العابدة، النفس
الغاوية، نفسك وأطعت معاوية، بن يزيد وعارشت سفيه، أخالق ولزمت فيه، تدخل أن

باإلباق؟79 لك فكيف باق، عىل فني ما وآثرت
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عنده أسوف81 يزيد أيام عىل آه ويقول: الزبانية، لها تعجب زفرة األخطل فيزفر80
تغنيه: يديه بني الصدحة82 بالقيان وكأني خليل، مزح معه وأمزح عنربًا،

ج��م��ع��ا ال��ذي ال��ن��م��ل أك��ل إذا ب��ال��م��اط��رون ول��ه��ا
ب��ي��ع��ا ج��ل��ق م��ن س��ك��ن��ت ظ��ه��رت إذا ح��ت��ى خ��ل��ف��ة
ي��ن��ع��ا ق��د ال��زي��ت��ون ح��ول��ه��ا دس��ك��رة83 ح��ول ق��ب��اب ف��ي
ط��ل��ع��ا ق��د ب��ال��ب��در ف��إذا ت��رق��ب��ه ل��ل��ب��در وق��ف��ت

فقلت: ملتخ84 سكران وأنا األيام بعض يف فاكهته ولقد

ب��ال��ع��ن��ق��ز85 رب��ك وح��ي��اك خ��ال��د أب��ا س��ل��م��ت أس��ل��م أال
م��غ��م��ز87 م��ن ال��خ��ن��ان��ي��ص86 ف��ي ف��ه��ل وأف��ن��ي��ت��ه��ا ال��دج��اج أك��ل��ت

للصلة. واهتز ابتسام عن يف زاد فما
من اطلعت فعالم عاند، الرجل ذلك أن علمت أما أتيت، ثم «من الشيخ: فيقول

األبيات: هذه تعجبه كانت األخطل: فيقول ملحًدا؟» أم موحًدا أكان مذهبه،

ال��ت��ن��اج��ي��ا90 أس��ر89 ال إن��ي ح��دي��ث��ك وأع��ل��ن��ي88 خ��ب��ري��ن��ي ه��ات��ي أخ��ال��د!
ال��ب��واك��ي��ا أق��ام ح��ت��ى أح��د،91 إل��ى ب��ه��ا س��م��ا ل��م��ا س��ف��ي��ان، أب��ي ح��دي��ث
م��ع��اوي��ا ال��س��ع��ي��د ال��ج��د93 وأورث��ه ف��ف��ات��ه ع��ل��ي أم��ًرا92 ب��غ��ى وك��ي��ف
ش��آم��ي��ا98 ك��رًم��ا97 ال��ع��ي��س��ى ت��ح��ل��ب��ه��ا ق��ه��وة96 ذاك95 ع��ل��ى ف��ع��ل��ي��ن��ي94 وق��وم��ي
ال��م��ت��وال��ي��ا ش��رب��ه��ا ح��الًال وج��دن��ا ق��دي��م��ة أم��ور ف��ي ن��ظ��رن��ا م��ا إذا
ث��اوي��ا99 ال��م��دي��ن��ة ف��ي رم��ًس��ا ت��ب��وأ م��ح��م��ًدا إن ال��ن��اس، ب��ي��ن خ��ل��ف ف��ال

والنسيب،100 املدح عن والنار، الجنة أهل من الشعراء ذهلت قد البهلة! «عليك فيقول:
إساءتك!» وال كفرك عن ُشدهت101 وما

مالك! إخوان منكم أعجز رأيت «ما للزبانية: فيقول كله، الخطاب ذلك يسمع وإبليس
وثبة لوثب قوية، نحيزة102 صاحب فيكم أن فلو يعنيه؟ ال بما املتكلم هذا تسمعون أال

سبيل». الجنة أهل عىل لنا «ليس فيقولون: سقر!» إىل فيجذبه به يلحق حتى
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عليه فيقول به، الشماتة وإظهار ولعنه، شتمه يف أخذ إبليس، يقوله ما سمع فإذا
يشء، عن زجرتم ما — هللا بحمد — ولكنكم آدم؟ بني يا الشمات عن تنهوا «ألم اللعنة:

أظلم». والبادئ بالشماتة، آدم بدأت الذي «أنت فيقول: وركبتموه.» إال
األبيات: هذه القائل «أأنت فيقول: األخطل كالم إىل يعود ثم

األض��اح��ي ل��ح��م ب��آك��ل ول��س��ت ط��وًع��ا رم��ض��ان ب��ص��ائ��م ول��س��ت
ال��ف��الح» ع��ل��ى «ح��ي ال��ص��ب��ح ق��ب��ي��ل أدع��و ك��ال��َع��ي��ر103 ب��ق��ائ��م ول��س��ت
ال��ص��ب��اح م��ن��ب��ل��ج105 ع��ن��د وأس��ج��د ش��م��وًال104 س��أش��رب��ه��ا ول��ك��ن��ي

الندامة؟» أغنت وهل سادم،106 لنادم وإني «أجل! فيقول:

ميلني، أو ميل عىل صار فإذا املشيد، قرصه إىل فينرصف النار، أهل خطاب من ويمل
أدراجه، عىل فريجع ا، رشٍّ وتأبط الشنفرى عن وال التغلبي مهلهل عن سأل ما أنه ذكر
«الذي فيقول: البيان.» يف «ِزْد فيقال: ربيعة؟» بن عدي «أين ينادي: املوقف بذلك فيقف

بقوله: النحويون يَستشهد

األواق��ي»108 َوَق��تْ��َك107 ل��ق��د ع��ديٍّ��ا! «ي��ا وق��ال��ت: إل��يَّ ص��دره��ا ض��رب��ت

كقوله: بأشياء له استشهدوا وقد

األع��م��ام ب��ن��و وه��م أخ��وال��ن��ا، خ��ب��ط��ة ي��ش��ك��ر ب��ي��وت خ��ب��ط��ن109 ول��ق��د

وقوله:

ح��الق»110 ب��ك��أس س��ق��وا ق��د ك��ل��ه��م ن��دام��ى ب��ع��د ب��ال��ع��ي��ش أرج��ي م��ا

وما النحويون؟ ما منه، عندنا معرفة ال بأمر صاحبك لتعرف «إنك فيقال:
إليه». تُجب غرضك ْ فبنَيِّ النار، خزنة نحن الهذيان؟ هذا وما االستشهاد؟
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مهلهل مع حديثه

املثل.» به يُرضب كان الذي وائل كليب أخي التغلبي، بمهلهل املعروف «أريد فيقول:
عيل اعزز ربيعة! بن عدي «يا فيقول: تشاء.» ما فقل حوارك، يسمع ذا هو «ها فيقال:

أولها: التي قصيدتك ألجل إال عليك آسف لم لو املولج! هذا بولوجك111

ت��ح��وري114 ف��ال ان��ق��ض��ي��ت113 أن��ت إذا أن��ي��ري ح��س��م112 ب��ذي أل��ي��ل��ت��ن��ا

املزوجة، ابنتك يف أبياتك أنشدت إذا كنت وقد عليك، األسف تطيل أن جديرة لكانت
سميت إنك قيل فقد مهلهًال، ُسميت لم فأخربني عيناي، الحزن من تغرورق جنب،115 يف
أخ يل كان وإنما لكثري، الكذب «إن فيقول: رققه؟» أي الشعر، هلهل من أول ألنك بذلك
من زرافة116 يف أخي فتبعه الكلبي، جناب بن زهري علينا فأغار القيس، امرؤ له يقال

ذلك: يف فقال قومه

ص��ن��ب��ال أو م��ال��ك��ا أث��أر ه��ل��ه��ل��ت120 ه��ج��ي��ن��ه��م119 ال��ك��راع118 ف��ي ت��وق��ل117 ل��م��ا

صدري شفيت «اآلن فيقول: مهلهل.» يل فقيل به، شبهت هلك فلما مهلهًال، فسمي
اليقني». بحقيقة

الشنفرى مع حديثه

ال «إني فيقول: فيه، هو ملا والتألم التشكي121 قليل فيلقيه األزدي الشنفرى عن ويسأل
أتأدب فأنا الخادعة الدار يف بيتًا قلت إني «أجل، فيقول: أصحابك!» قلق مثل قلًقا أراك

قويل: وذلك به،

أج��م��ل» ال��ش��ك��و ي��ن��ف��ع ل��م إن ول��ل��ق��ب��ر وارع��وت ب��ع��ُد ارع��وى122 ث��م ف��غ��وت، غ��وى
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ا رشٍّ تأبط مع حديثه

روى ما «أحقٌّ ا: رشٍّ لتأبط فيقول الغرارة، الدار يف كان كما ا، رشٍّ تأبط مع قرين هو وإذا
جاءك فما ونتخرص123 نتقول الجاهلية يف كنا «لقد فيقول: الغيالن؟» نكاح من عنك
معد شاهده فالذي واحدة، سجية عىل كله والزمن األكاذيب، من فإنه املعقول ينكره مما
إليك: تنسب أبيات إلينا «نقلت الشيخ: فيقول آدم.» ولد آخر شاهده كالذي عدنان بن

ج��ادا» وال س��م��اك��ي ف��ي��ه��ا ط��ل124 م��ا ب��ل��د ف��ي ال��غ��ي��الن ن��ك��ح ال��ذي أن��ا

بطائل. ا رشٍّ تأبط يجيبه فال

هوامش

شامخ. جبل (1)
رأس به يرضب كاملحجن الحديد من عمود وهي مقمعة، مفردها الحديد عمد (2)

ليذل. اإلنسان بها يرضب خشبة أو الفيل
أبًدا. دائًما (3)
اللعنة. (4)

إحسانًا. أو معروًفا (5)
أصله. (6)

رأسه يف عود أو الرأس، معطوفة حديدة وهو الالم)، (بتشديد ب كالَّ جمع (7)
الجمر. به يجر عقافة
بشار. كنية (8)

كحبىل. (9)
لك. يجنيه ما تعرف ال مجهول غدا أن أي (10)

يالم. (11)
امللح. (12)

عروضية أجزاء عىل مقسًما أي مسمًطا ينظم عر الشِّ من رضب التسميط (13)
األسلوب عن البعد بني آخر تسميًطا القيس امرأ نحلوا وقد القافية، روي غري عىل مقفاة

وأوله: الجاهيل،
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ال��خ��ال��ي ال��زم��ن ف��ي ال��ده��ر ط��ول ع��ف��اه��ن أط��الل م��ع��ال��م ه��ن��د م��ن ت��وه��م��ت

∗∗∗
وع��وازف ص��دى ب��م��غ��ن��اه��ا ي��ص��ي��ح وم��ص��ائ��ف خ��ل��ت ه��ن��د م��ن م��راب��ع
رادف آخ��ر ث��م م��س��ف، وك��ل ال��ع��واص��ف ال��ري��اح ه��وج وغ��ي��ره��ا

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

ناعًما. صباحكم ليكن (14)
يقنعك ما الرسالة هذه يف بك وسيمر الرجز، يف العالء أبي رأي هو هذا (15)
يف ذلك عىل وسننبه وتنقصهم، احتقارهم يف وافتنائه الرجاز عىل الشديد بتحامله
والرجاز، الرجز يف رأيه منها تستشف لزومياته من أبيات ببعض هنا ونجتزئ موضعه.

قوله: وهي للشك، مجاًال تدع ال برصاحة

ال��رج��ز ب��ه��ا ي��ل��ح��ق ل��م ال��ق��ص��ائ��د أن ش��رف ف��ي ال��ع��ل��ي��اء ت��درك أن ق��ص��رت

وقوله:

ال��راج��ز ال��ش��اع��ر ي��ب��ل��غ وه��ل ال��ك��ري��م درج��ات ف��ي أرق ول��م

وقوله:

ب��ع��اج��ز ال��دن��اي��ا ك��س��ب م��ن أن��ت وم��ا ال��غ��ن��ى ي��ج��ل��ب ال��ذي ال��ك��س��ب ع��ن ع��ج��زت
راج��ز ب��رت��ب��ة ن��ظ��م ف��ي ت��ق��ن��ع ش��اع��ر رت��ب��ة ال��ق��ول ف��ي ي��ن��ل ل��م وم��ن

عنقه. صفحتي من مأخوذ وهو وشماًال، يمينًا يتلفت متبلد أو متحري (16)
واألعىش. الجعدي مشاجرة هامش يف تفسريهما إىل ارجع (17)

يرتك لم أي والوهى، الوهن من اعرتاه ملا ويستصلح يرتفع املوضع املرتدم: (18)
بعدهم. أقوله جديًدا معنى يل الشعراء

جمعته. ما (19)
مطر. (20)
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ذكره وقد شعره، يف العالء أبي رأي هو وهذا تمام، أبو هو أوس بن حبيب (21)
فقال: لزومياته يف

ح��ب��ي��ب ش��ع��ر ال��م��رء ب��ق��اء ك��أن ك��ث��ي��رة ال��ح��ي��اة ع��واري وج��دت

مغنيات. (22)
أن وادعت يوم ذات أباه عليه فحرضت يحبها وكان أبيه، امرأة هي سمية (23)
فلما مربًحا، رضبًا يرضبه وأخذ شديًدا، غضبًا عليه فغضب نفسها، عن راودها عنرتة
شاعريته ففاضت أصابه، ملا وبكت وتحميه تجلله عليه فارتمت قلبها، له رق ذلك رأت

األبيات. بتلك
قبل؟ من ذلك عودتني وما دموعك عيل تذرفني ا أحقٍّ البيت: معنى (24)

نكنفتني. أو علتني (25)
الظبية. ولد (26)
العني. باكي (27)

الفحل. علقمة هو (28)
طروب.» الحسان يف قلب بك «طحا األوىل: ومطلع وميميته، بائيته يعني (29)

مشهورتان. وهما مكتوم.» استودعت وما علمت ما «هل الثانية: ومطلع
أوله. أي ريعانه، الشباب رشخ (30)

أنها عىل يدلك الحد هذا إىل لها العالء أبي واستحسان واضح، األبيات معنى (31)
بعض األبيات هذه لك مثلت وربما الرأي، بهذا يدينون ممن وأنه نفسه، يف هوى صادفت

موجز: املناسبة بهذه لك فلنذكر النساء، يف يعتقده ما

املرأة يف العالء أبي رأي

عليها وأنكر احتقرها، فقد املرأة، فهي العالء، أبي عىل يسخط أن ألحد كان «إن فنقول:
السعادة رأى أن به بلغ إرساًفا ذلك يف وأرسف بها، الظن إساءة يف وأمعن مزاياها، أكثر

فقال: منها، العالم خلو يف
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رج��ب؟ أن��ه��ا ج��م��ادى ت��ود ف��ه��ل ام��رأة ت��خ��ل��ق ل��م إن ال��س��ع��ادة ب��دء

لذاتها، عىل متهالكة غادرة وتََمثَّلها مطلًقا، العامة للحياة تصلح ال أنها ورأى
تتجهم معنى، الصادق للحب تدرك وال الوفاء، تعرف ال شهواتها، يف متفانية منهمكة

األسباب. ألتفه وتخونه ماله، قل إذا للرجل
الحمام، دخول عن وينهاها الحجاب، عليها يشدد اندفع املتعنتة، العقيدة وبهذه
بالعدول وينصحها املسجد، يف الصالة عليها ويحظر الحج، فريضة أداء عليها ويحرم
أبيات بضع تحفظ أن منه فحسبها طلبه، من بُدٌّ لها يكن لم فإذا العلم، طلب عن
وعليها يده. الضعف من وارتعشت قواه فخانته الكرب، أنهكه أعمى، شيخ إياها يلقنها
ما فهم يف التعمق إىل تطمح أو االستزادة، تحاول أن دون اليسري القدر بهذا تكتفي أن
فإنها والكتابة القراءة أما إليه. بها حاجة وال لذلك، يتسع ال الضيق ذهنها فإن حفظته،
أن حسبنا ولكن إليه، قصدنا عما لخرجنا ذلك، يف قاله ما رسد شئنا ولو لها. مفسدة

بقوله: هنا نجتزئ

وق��راءة ك��ت��اب��ة وخ��ل��وا ن، وال��رد وال��غ��زل ال��ن��س��ج ع��ل��م��وه��ن
وب��راءة ي��ون��س ع��ن ت��غ��ن��ي ص، واإلخ��ال ب��ال��ح��م��د ال��ف��ت��اة ف��ص��الة

وقوله:

م��ح��ك��م��ات آيً��ا ي��ل��ق��ن��ه��ن ض��ري��ر رج��ل م��ن ي��دن��ي��ن وال
ال��م��ت��ث��ّغ��م��ات م��ن ول��م��ت��ه ي��داه م��رت��ع��ًش��ا ك��ان م��ن س��وى

يصح كان إن — البنات وأد عىل سخطه إال املرأة له تذكرها حسنة من العالء ألبي وليس
قال: فقد حسنة، اإلنساني الواجب هذا اعتبار

م��ص��اه��ًرا ب��ال��ت��راب وأك��رم ت��ئ��دوا، ف��ال ط��ب��ع، أب��ي ف��إذا ت��ول��دوا، ال

أكل تحريم عند الشفقة به تقف لم رجل من ننتظره ما أقل هو الرأي هذا أن عىل
الربغوث، قتل الناس عىل أنكر أن حد إىل وصلت بل عليه، إشفاًقا نفسه، عىل الحيوان

فقال:

101



الغفران رسالة

م��ح��ت��اًج��ا ت��ع��ط��ي��ه دره��م م��ن أب��ر ب��ه ظ��ف��رت ب��رغ��وثً��ا ك��ف��ك ت��س��ري��ح

فقال: ذلك عىل يدلل وأخذ

م��ه��ت��اًج��ا ال��ع��ي��ش وي��روم — ع��زي��زة ال وال��ح��ي��اة — ي��ت��وف��ى ك��اله��م��ا

ما آملك البيتني، هذين يف الربغوث، قتل عن الدفاع حرارة منه آنست إذا أنك، عىل
فقد مصاهًرا.» بالرتاب «وأكرم قوله: يف البنات وأد عن يدافع حني الفتور، من تلمحه
والتماس الرىض من فقل شئت إن بل والحذر، الرتدد من بيشء مشوبًا نهيًا فيه ترى

العذر».

أو يكرهها التحامل هذا كل مع كان العالء أبا أن فيحسب بالقارئ، الوهم يذهبن وال
وإنما بها، رحيًما شفيًقا ذلك، من العكس عىل كان، فقد منها، نفسه يف لرتة منها يقتص
يف املرأة كانت وملا اإلنسان. عىل العميم حدبه منها، العالم خلو وتمني تنقصها إىل دفعه
العالم، لشقاء حاسًما النسل انقراض غري يف يرى ال وهو ومجلبته النسل أداة هي رأيه

وجودها. عليها ونقَم سخطه، من قسط بأكرب ها خصَّ جرم فال
من عرصه يف عليه كانت ما مواهبها، واحتقاره بها ظنه سوء عىل ساعده وقد
من درسها التي العربية اآلداب به اكتظت وما النفيس، والضعف الخلقي االنحطاط

مثالبها. ذكر يف واالفتنان املرأة تنقص

عن كثريًا يختلف ال األملاني الفيلسوف شوبنهور رأي أن عىل التنبيه من هنا مندوحة وال
كان الذي السوداوي املزاج يف اتفاقهما القارئ عن يغيبن وال املرأة، يف العالء أبي رأي

مًعا. تشاؤمهما علة
قوله إىل بذلك يشري وهو الغداة، خمر أي الصبوح يرشب الذي هو املصطبح (32)

معلقته: أول يف

األن��دري��ن��ا خ��م��ور ت��ب��ق��ى وال ف��اص��ب��ح��ي��ن��ا ب��ص��ح��ن��ك ُه��ب��ي أال

مما شيئًا تدخري وال الصباح، خمرة واسقينا الساقية، أيتها بقدحك انهيض أي
األندرين. قرى من أحرضت التي الخمر تلك من عندك
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. العيشِّ خمر أي الغبوق، يرشب الذي هو املغتِبق (33)
قبل القافية يف عيب كل هو الشعر يف والسناد شعرك، يف بالسناد تأِت لم أي (34)

الروي.
الدل. بضم غُدر، مخفف (35)

ترضبها. (36)
أثناء الرياح صفقها إذا الغُدر متون يشبه الدروع تلك متون أن البيت: معنى (37)

جريها.
غمًصا. وأكثره العور أقبح البخق (38)

لترشبها. لك ترشى (39)
الخمر. (40)

إىل بذلك أشار وقد الزعفران، يشبه أحمر نوار له نبت الورس، هو الحص (41)
الخمر: يصف معلقته يف قوله

س��خ��ي��نً��ا خ��ال��ط��ه��ا، ال��م��اء م��ا إذا ف��ي��ه��ا ال��ح��ص ك��أن م��ش��ع��ش��ع��ة

باملاء. املمزوجة الخمر واملشعشعة:
ليغزر. اللبن من بقية خلفها يف ترك بغربها الناقة كسع (42)

منه. صبابة إال رضعها يف يبق فلم ارتفع أي لبنها، شال التي الناقة الشول: (43)
الرضع. يف اللبن بقية وهي غرب، جمع أغبار (44)

إبلك تغزير همك يكن ال البيت: ومعنى نتاجها. ييل أي الناقة، ينتج الذي هو (45)
غريك. بنتاجها اختص فربما األيام تضمره ما تدري ال فإنك نسلها، لتقوية

قوله: البيت هذا وييل

ال��وال��ج ال��ل��ب��ن ش��ر ف��إن أل��ب��ان��ه��ا ألض��ي��اف��ك وأح��ل��ب

تكن وال ألضيافك فاحلبها النوق ظهور يف يلج الذي املكسوع هو اللبن رش أي
بخيًال.

لهذا وليس أسفل، من سيوفهم بقوائم يرضبونها أي امليت، ناقة يكسعون (46)
يف وليس نفع من تخلو ال العالء أبي من التفاتة هي وإنما السابق بالبيت عالقة الكالم

بأس. ذكرها
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وأن ريان، سيموت بأنه ويفخر بالخمر نفسه يروي كريم بأنه نفسه يصف (47)
موتهم. عند سيظمأون رشبها يف عاذليه

وادخاره. املال جمع عىل حريص بخيل (48)
املال بجمع نفسه عنى الذي البخيل قرب بني فرق أي أرى ال البيت: معنى (49)
نفسه أمتع وال عليه أبقى وملاذا إذن، املال قيمة فما ملاله، املتالف املفسد وقرب وادخاره،

به.
أبًدا. سقيتها فال تشأ، لم فإذا الخمر، من بها تروى كأًسا منحتك وافيتني إذا (50)

املساء. رشاب والغبوق الصباح، رشاب الصبوح (51)
أرجح الثانية والرواية قتله، سبب عن الشائعتني الروايتني إىل بذلك يشري (52)
له وأرسها عليه، تلك فأحفظه هند، بن عمرو هجى قد كان طرفة أن وفحواها وأشهر،
كالٍّ وأعطى بهما، تلطف أن بعد بالبحرين، عامله إىل املتملس مع أرسله ثم نفسه، يف
يف املتلمس وارتاب بقتلهما. أمر فيه وإنما بصلتهما، أمًرا فيه أن أوهمهما كتابًا، منهما
طرفة ونصح فر، بقتله األمر فيه وجد فلما كتابه، له يقرأ غالم إىل فذهب هند، ابن نية

حتفه. لقى حيث لطيته وذهب ينتصح، فلم
واضحة صورة تمثيل إىل التوفيق كل فيها ق ُوفِّ التي الرائعة معلقته يعني (53)
من بها يحيط بما الحس الشديدة النبيل، الشباب غايات إىل املتوثبة نفسه. من دقيقة
نقل لم إن — أبياتها أغلب يف تلمحها التي الغالية، بالشاعرية الفياضة والحسن، الجمال
يقول: حني نفسه، فيها َمثَّل التي الجميلة الصورة تلك من أنصح ترى وهل كلها، يف

م��خ��ل��دي؟ أن��ت ه��ل ال��ل��ذات، أش��ه��د وأن ال��وغ��ى أح��ض��ر ال��زاج��ري، أي��ه��ذا أال
ي��دي م��ل��ك��ت ب��م��ا أب��ادره��ا ف��دع��ن��ي م��ن��ي��ت��ي دف��ع ت��س��ت��ط��ي��ع ال ك��ن��ت ف��إن
ع��ودي ق��ام م��ت��ى أح��ف��ل ل��م وج��دك، ال��ف��ت��ى ع��ي��ش��ة م��ن ه��ن ث��الث ول��وال
ت��زب��د ب��ال��م��اء ت��ع��ل م��ا م��ت��ى ك��م��ي��ت، ب��ش��رب��ة ال��ع��اذالت س��ب��ق��ي ف��م��ن��ه��ن
ال��م��ت��ورد — ن��ب��ه��ت��ه ال��غ��ض��ا، ك��س��ي��د م��ج��ن��بً��ا، ال��م��ض��اف ن��ادى إذا وك��ري،
ال��م��ع��م��د ال��خ��ب��اء ت��ح��ت ب��ب��ه��ك��ن��ة، م��ع��ج��ب، وال��دج��ن ال��دج��ن، ي��وم وت��ق��ص��ي��ر

باستحالة بلذاته، وتمتعه الهيجاء اقتحامه يف يعذله من حجة يدفع كيف إليه فانظر
يد تغتاله أن قبل الحياة، بمرسات والتمتع الفرص، اقتناص بوجوب ثم ومن الخلود،
العاذالت سبقه وهي بدونها، معنى للحياة يرى ال التي الثالث رغباته إىل وانظر املوت،
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رسعة يف الذئب تشبه التي بفرسه، الحرب ساحة يف واندفاعه الكميت، الخمر من برشبة
رسادق يف يغازلها، جميلة بامرأة بالتمتع الغيم، يوم وتقصريه به، الالئذ إلغاثة العدو،

مرفوع.
الحق. عن الحائدون أو الجائرون (54)
لقوتها. تجرب فلم الجربى خالطت (55)

الدواب. تعلفه نبات وهي فصفصة جمع (56)
الفلوس. (57)

يصبها فلم الجربى الدواب خالطت فرسه أن البيت ومعنى حاذق، سائس (58)
بأمرها. يعنى حاذق سائس باملال علفها لها يرشي التي القوية األفراس من ألنها جرب؛
يف قالها بيتًا وأربعون ثمانية عدتها جميلة قصيدة من البيت وهذا مرصف، (59)

أميمة. زوجه ابن ا، رشٍّ تأبط
محبس. (60)

باعك. ضيق (61)
الجوع. ألم من أو الرضب وجع من يتأوى (62)

قوائمها. فارتفعت ملئت قربًا أو القوائم، شائلة مملوءة زقاًقا (63)
الصباح. خمر أسقوني (64)

الدن. ملالزمتها أي ملعاقرتها، كذلك سميت الخمر العقار (65)
ملتهبة. جمرة (66)

وتتوهج. تحرتق (67)
ثانية. بها يسقى (68)

األيمن. الجانب من (69)

األيرس. الجانب من (70)
بها. فرحني يهللون يضعونها حني أنهم أي (71)

فتنضجه. النار إليه لتصل مقطع (72)
ويختال. فيتبخرت حده اإلنسان يجاوز حتى الفرح اشتداد (73)

كرب. (74)
تمهلنا. لم (75)
سكرة. (76)
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محدودية. تنقاد الرمل من قطعة أو كثيب (77)
ينهال. (78)

النجاة. هنا ومعناها الفرار أو الهروب (79)
إياه. مده بعد نفسه يخرج (80)

أشم. (81)
بالغناء. أصواتهن يرفعن الالئي (82)

بيوت. حوله كالقرص بناء أو عظيمة قرية (83)
السكر. شدة من كالمي وملتبس مختلط (84)

الياسمني. هو قيل النبت من نوع (85)
الخنزير. ولد وهو خنوص جمع (86)

عىل عطفت لو عليك فما أكًال، الدجاج أفنيت أنك البيت ومعنى مطعن، (87)
مطعنًا؟ فيها أترى فأكلتها، الخنازير

به. جاهري (88)
أكتم. ال (89)
الرس. (90)

واقعة يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل املرشكني انتصار إىل بذلك يشري وهو أُحد جبل يعني (91)
للمسلمني محقًقا النرص وكان سفيان، أبو فيها املرشكني قائد وكان (٦٢٥م)، سنة أحد
وقتلوا املرشكون عليهم كرَّ مواضعهم، من وانتقلوا ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمر خالفوا فلما بدئها، يف
ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل يخلص أن العدو واستطاع ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عم حمزة فيهم كبريًا، عدًدا منهم
ودخلت شفته، وكلمت وجهه وشج رباعيته فأصيبت لشقه، ووقع بالحجارة، فريميه
ليقع املرشكون حفرها التي الحفر إحدى يف وسقط وجنته، يف املغفر حلق من حلقتان
من جماعة به وأحاط هللا، عبيد بن طلحة ورفعه بيده، عيل فأخذه املسلمون، فيها
بنت نسيبة أم أظهرت املوقعة هذه ويف عنه، الدفاع يف استبسلوا واملهاجرين، األنصار
أول يف املاء تسقي كانت فقد والروعة، اإلعجاب يستفز وإقداًما مدهشة شجاعة كعب،
ضاربة عنه، الذود يف وتفانت ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل انحازت املسلمني، هزيمة رأت فلما النهار،

الجروح. أثخنتها حتى أخرى، قوسها عن ورامية مرة، بسيفها
«أنعمت صوته: بأعىل املسلمني ونادى ربوة، سفيان أبو صعد املعركة نهاية ويف

ُهبَل!» اْعُل بدر، بيوم يوم سجال، الحرب إن فعال،
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الثاني فُقتل وعيل، معاوية إليها سعى التي الخالفة أمر إىل بذلك يشري (92)
األول. وأحرزها

الحظ. (93)
اسقيني. (94)

ذلك. نخب (95)
خمرة. (96)
عنبًا. (97)

حدثيني كتمانها، رأيي من فليس الجميلة أحاديثك وأعلني فحدثيني تعايل (98)
قتالهم، عىل باكياتهم وولولة عليهم، سفيان أبي وانتصار أُحد، يف املسلمني هزيمة عن
دونه، وإحرازها عليه، معاوية وانتصار الخالفة، عىل الحصول يف عيل فشل عن وحدثيني
شآمي. عنب من العيىس اعترصها لذيذة، خمرة املحبوبة الذكريات هذه نخب اسقيني ثم
قد محمد كان فإذا الخمر، يحرم منهم أحًدا نجد لم القدماء، أقوال تأملنا إذا (99)
الناس. بني شأنها يف الخلف بموته فزال مات، قد محمد هو فها وحده، بتحريمها تفرد

التشبيب. (100)
فيه. أنت بما وتشتغل تتحري ولم تدهش لم (101)

طبيعة. (102)
الحمار. (103)

باردة. خمًرا (104)
الصباح. إرشاق عند (105)

للتأكيد. هنا وهي نادم معنى يف سادم (106)
األذى. عن وصانتك حفظتك (107)

أن داعية صدرها دقت أنها البيت ومعنى به، يتقى اليشء وهي واقية جمع (108)
مكروه. يصيبني ال

شديًدا. رضبًا رضبنهم (109)
كل الردى أفنى أن بعد الحياة يف خري أي البيت: ومعنى املنية، الحالق: (110)

نداماي.
بدخولك. (111)

مكان. اسم (112)
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انتهيت. (113)
ترجعي. ال (114)
منتحيًا. (115)
جماعة. (116)

فيه. رقى أو توغل أي يف صعد (117)
وهي الحرة، يتقدم ممتد خارج جزء أي ممتد، الحرة يتقدم أنف الكراع: (118)

بالنار. أحرقت كأنها سود نخرة حجارة ذات أرض كل
جناب. بن زهري بالهجني يعني (119)

توفقت. ويقال قاربت (120)
يف ا رشٍّ تأبط قرينه وصفه وبذلك والتأوه، التوجع قليل أي التشكي قليل (121)

منها. جميلة قصيدة

وال��م��س��ال��ك ال��ن��وى ش��ت��ي ال��ه��وى ك��ث��ي��ر ي��ص��ي��ب��ه ل��ل��م��ه��م ال��ت��ش��ك��ي ق��ل��ي��ل

آخر. إىل مكان من والتحول السفر كثري يحزنه، ملا التوجع قليل أي
ورجع. كف (122)

ونكذب. نفرتي (123)
الضعيف. املطر أي الرذاذ وهو الطل يصبها لم (124)
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الفردوس إىل عودة

آدم مع حديثه

آدم فيلقى الجنان، يف ملحله وعمد الرسمد، الشقاء يف تركهم لديهم، الفوائد قلة رأى فإذا
شعر، عنك لنا روي قد عليك، هللا صىل — أبانا «يا فيقول: الطريق، يف — السالم عليه —

قولك: منه

ن��ع��ود وإل��ي��ه��ا ُخ��ل��ق��ن��ا، م��ن��ه��ا وس��ك��ان��ه��ا األرض ب��ن��و ن��ح��ن
ال��س��ع��ود» ل��ي��ال��ي ت��م��ح��وه وال��ن��ح��س ألص��ح��اب��ه ي��ب��ق��ى ال وال��س��ع��د

حتى به أسمع لم ولكني الحكماء، بعض إال نطقه وما حق، القول هذا «إن فيقول:
إليك، مترسع النسيان أن علمت فقد نسيت؟ ثم قلته أبانا يا «فلعلك فيقول: الساعة.»
َعِهْدنَا ﴿َوَلَقْد عليه: هللا صىل — محمد قرآن يف املتلوة اآلية ذلك، عىل شهيًدا وحسبك
إنسانًا سميت أنك العلماء بعض زعم وقد َعْزًما﴾. َلُه نَِجْد َوَلْم َفنَِيسَ َقبُْل ِمن آَدَم إَِىلٰ
أن روي وقد أنايس، الجمع: ويف أنيسان، التصغري: يف بقولهم ذلك عىل واحتج1 لنسيانك،

الطائي: وقال عباس، ابن عن النسيان من اإلنسان

ن��اس��ي» ألن��ك إن��س��انً��ا ُس��م��ي��ت وإن��م��ا ال��ع��ه��ود ت��ل��ك تَ��نْ��س��ي��نَّ ال

العربية، أتكلم كنت إنما وأذية؟ عقوًقا إال «أبيتم وسلم: عليه هللا صىل — آدم فيقول
أن إىل بغريها أنطق فلم الرسيانية إىل لساني نقل األرض هبطت فلما الجنة، يف وأنا
حني فأي العربية، عيل عادت الجنة إىل — وتعاىل سبحانه — هللا ردني فلما هلكت،
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الدار يف وهو قاله يكون أن يجب ذلك قال والذي اآلجلة، أم العاجلة يف الشعر هذا نظمت
رسياني. ولساني املقال هذا أقول فكيف نعود؟ وإليها خلقنا منها قوله: ترى أال املاكرة،
وأما العباد. عىل حكم مما وإنه فيها، باملوت أدري أكن فلم منها أخرج أن قبل الجنة وأما
معارش ونحن محالة، ال كذب ألنه نعود»؛ «وإليها لقويل: معنى فال إليها رجوعي بعد

ُمَخلَّدون!» خالدون الجنة أهل
الصحف متقدم يف يعرب وجده الشعر هذا أن يزعم رَي السِّ أهل بعض إن فيقول:
عليك هللا صىل — لك يروون وكذلك يكون، أن يمتنع ال وهذا لسانه، إىل فنقله الرسيانية،

هابيل: قابيل قتل ملا —

ق��ب��ي��ح ُم��غ��بَ��ر األرض ف��وج��ه ع��ل��ي��ه��ا وَم��ْن ال��ب��الد ت��غ��ي��رت
ال��م��ل��ي��ح ال��وج��ه ال��ث��رى ف��ي وغ��ودر ف��ب��ان��وا أه��ل��ي��ه��ا ُرب��ع وأودي

! بنيَّ معرش بكم عيل «أعزز وسلم: عليه هللا صىل — آدم فيقول
وإنما عرصي، يف نطق وال النظم هذا نطقت ما آليت3 متهوكون،2 الضاللة يف إنكم
آدم عىل ثم وربكم، خالقكم عىل كذبتم باهلل. إال قوة وال حول فال الفارغني، بعض نظمه

بعض!» عىل بعضكم وكذب أمكم، حواء عىل ثم أبيكم،

الصفا ذات مع حديثه

فيقول: يلعبن، بحيات هو وإذا مؤنقة، بروضة هو فإذا الفردوس يف سائًرا يرضب ثم
ألهمها ما بعد — عظمته جلت — هللا فينطقها الجنة؟» يف حية تصنع وما هللا! إال إله «ال
ما لصاحب الوافية الصفا، بذات عمرك يف سمعت «أما فتقول: الخلد، بهاجس املعرفة
فلما والِغب. الظاهرة4 ورود يف الجميل إليه تصنع وكانت خصيب، بواد تنزل كانت ويفٍّ،
أخوه وكان منها، ينتقم أن وَهمَّ صخرة عىل ووقف ثاره، عندها ذكر ماله، بودها ثمر
ما عىل ندم بأنفاسه، يمسك والحقد فأسه رضبة وقيت فلما فرضبها، — قتلته ممن
َحلف إىل بالسفه ودعاها ِخلَّنْي، نكون أن لك هل مخادًعا: للحية وقال الندم، أشد صنع
من ويمنعك الرأس، فوق صكة6 يل تأبى مسحوًرا،5 فاجًرا أجدك أنى أفعل «ال فقالت:

فقال: ذبيان، بني نابغة ذلك وصف وقد محفور، قرب أربك
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س��اه��رة ال��ب��ث م��ن ت��ش��ك��و أص��ب��ح��ت وم��ا م��ن��ه��م ال��ض��غ��ن ذوي م��ن ألل��ق��ى وإن��ي
وظ��اه��رة غ��ب��ا ال��م��ال ت��ري��ه وك��ان��ت ح��ل��ي��ف��ه��ا م��ن ال��ص��ف��ا ذات ل��ق��ي��ت ك��م��ا
م��ف��اق��رة8 وس��ي��د م��س��روًرا، ف��أص��ب��ح م��ال��ه7 ال��ل��ه ث��م��ر أن رأى ف��ل��م��ا
ب��ات��رة ال��م��ع��اول م��ن م��ذك��رة ُغ��راب��ه��ا10 ب��ح��د ف��أس ع��ل��ى أك��ب9
ب��ادرة ال��ك��ف ت��خ��ط��ئ أو ل��ي��ق��ت��ل��ه��ا ص��خ��رة ف��وق ل��ه��ا ج��ح��ر ع��ل��ى وق��ام
ن��اظ��رة ت��غ��م��ض ال ع��ي��ن ول��ل��ب��ر ف��أس��ه ض��رب��ة ال��ل��ه وق��اه��ا ف��ل��م��ا
آخ��ره» ل��ي ت��ن��ج��زي أو م��ال��ن��ا، ع��ل��ى ب��ي��ن��ن��ا ال��ل��ه ن��ج��ع��ل ت��ع��ال��ي، ف��ق��ال
ف��اج��رة ي��م��ي��ن��ك م��س��ح��وًرا، رأي��ت��ك أن��ن��ي أف��ع��ل ال��ل��ه «م��ع��اذ ف��ق��ال��ت:
ف��اق��رة»11 رأس ف��وق ف��أس وض��رب��ة م��ق��اب��ل��ي ي��زال ال ق��ب��ر ل��ي أب��ى

فتلقيت ليًال، القرآن فيتلو البرصي الحسن دار أسكن كنت إني أخرى: حية وتقول
آخره. إىل أوله من الكتاب

برهة عندنا تقيم «أال فتقول: الحية، تلك من سمع ملا املتقني األبرار مع ويهكر12
لو الجنة، غواني أحسن مثل فرصت إهابي13 من انتفضت شئت إذا فإني الدهر! من

قوله: يف مقبل ابن ذكرها التي الدرياقة15 من أفضل أنه لعلمت رضابي14 ترشفت

ت��ل��ن17 ع��ظ��ام��ي ت��ل��ي��ن16 م��ا م��ت��ى دري��اق��ة ب��ص��ه��ب��اء س��ق��ت��ن��ي

حية؟!» إىل يركن «كيف نفسه: يف ويقول الجنة، يف مهروًال ويذهب منها فيذعر
إن لندمت وإنصافنا، ودنا تخرب أن إىل عندنا أقمت لو اللذة، شئت إن «هلم فتناديه:
الحور مراشف عىل هللا ضيق «لقد فيقول: عثمانًا.»18 أو حية قتلت العاجلة الدار يف كنت

الحية». هذه برتشف رضيت أن الحسان

حوريته إىل عودة

فتقول: الثمرة، تلك منها خرجت التي الجارية لقيته الجنة من غيطان يف رضب فإذا
فأمل معك، اإلقامة طالت ما املزار؟ عن شجنك19 الذي فما حني، منذ ألنتظرك «إني
قضيت فلما النار، أهل مخاطبة من مآرب نفيس يف «كانت فيقول: مسمعك!» باملحاورة
أهاضب بها فيتخلل املسك»، وأنقاء20 العنرب كثب بني فاتبعيني إليك، عدت وطًرا ذلك من
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الكندي21 فعال بي تحتذي أظنك املرحوم العبد أيها فيقول: الجنان، ورياض الفردوس،
قوله: يف

��ل23 م��رحَّ م��رط22 ذي��ل أث��ري��ن��ا ع��ل��ى وراءن��ا ت��ج��ر أم��ش��ي، ب��ه��ا ف��ق��م��ت
ع��ق��ن��ق��ل29 ِح��ق��اف28 ذي خ��ب��ت27 ب��ط��ن26 ب��ن��ا وان��ت��ح��ى ال��ح��ي25 س��اح��ة أج��زن��ا24 ف��ل��م��ا
ال��ُم��َخ��ْل��َخ��ل33 َريَّ��ا ال��َك��ْش��ح32 ه��ض��ي��م ع��ل��ى ف��تَ��م��اي��ل��ْت رأَس��ه��ا31 ب��َف��ْوِدي ه��ص��رُت30

علم لك أين فمن السويداء34 يف خطر ما أصبت لقد هللا! لقدرة «العجب فيقول:
يشء كل عىل هللا إن فتقول: وأنيس؟ جن من تبعدك ثمرة يف نشأت وإنما بالكندي،

قدير».
— عظمته جلت — هللا فينشئ جلجل،35 دارة يف القيس امرئ حديث له ويعرض
القيس، امرئ كصاحبة تفضلهن، من وفيهن الجنة، أنهار من نهر يف يتماقلن36 حوًرا
ويأكلن فيأكل الراحلة،37 لهن ويعقر — الجنة طيب كأجل هو وإنما بالثرمد، فيرتامني

ولذاذة. متاع من عليه، الصفة تقع ليس ما بضيعها38 من

الرجاز مع حديثه

الّرجز.» جنة «هذه فيقال: عنها، فيسأل الجنة أبيات سموق39 لها ليس بأبيات ويمر
األمور معايل يحب هللا «إن املروي: الحديث صدق لقد الوهاب! العزيز «تبارك فيقول:
بكم.» فقرص النفر أيها فرصتم القريض40 سفساف ملن الرجز وإن سفاسفها.» ويكره
باملعجبة، ليست بقواف أكلفك41 كان ما الحجاف! أبا «يا فيقول: رؤية له ويعرض
النافرة، الحروف من ذلك غري وعىل الظاء، وعىل الطاء عىل ورجًزا العني عىل رجًزا تصنع
تقول «أيل ويقول: رؤبة فيغضب يستحسن!» لفظ وال مذكور، مثل صاحب تكن ولم
تفتخر السالفة الدار يف غربت42 وقد العالء، بن عمر أبو وكذلك الخليل أخذ وعني هذا،
االنتخاء43 من رؤبة يف ما رأى فإذا أشباهي.» وعن عني أولئك نقله مما إليك، تقع باللفظة
تأخذ كنت ولقد مستحسنة، قصيدة منه تخرج لم أبيك ورجز رجزك شبك «لو قال:
«أليس رؤبة: فيقول والصالت.» باألعطية أوىل غريك وإن استحقاق، بغري امللوك جوائز

كاإلمام؟» له ويجعلني بقويل يستشهد كان رئيسكم
أمة بكالم يستشهدون وجدناهم فقد بكالمك، أستشهد أن لك فخر «ال فيقول:
يف لخصامنا «أجئت رؤبة: فيقول األدب.» يف له ما طفل عن النحاة روى وكم وكعاء،44
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يصلح ما «أقسمت فيقول: هللا!» شاء ما بكالمنا أخذت فقد لطيتك45 فامض املنزل؟ هذا
له ترثون جمل صفة عن خرجتم ومتى بالجندل. املمتدح مسامع تصكون للثناء، كالمكم
— هللا «إن رؤبة: فيقول الراشدين.» غري فإنكم كلب، أو فرس صفة إىل العمل، طول من
كالمك وإن تَأِْثيٌم﴾،47 َوَال ِفيَها َلْغو46 الَّ َكأًْسا ِفيَها ﴿يَتَنَاَزُعوَن قال: — وتعاىل سبحانه
املحاجزة.48 يسأل فجاء العجاج، سمع رؤبة، وبني بينه املخاطبة طالت فإذا اللغو.» ملن

الخلد نعيم

يعرض أن فيختار املدام، من الجسد يف فتور من الندام، أخا يلحق كان ما الشيخ ويذكر
لب. له ينزف49 أن غري من ذلك له

األرت: بن إياس بقول فيرتنم نمل، دبيب الناعمة العظام يف يخال هو فإذا

دب��ي��ب أن��م��ل��ة ل��ك��ل ي��ظ��ل ح��ت��ى ال��خ��م��ر ش��رب��ت ل��و أع��اذل
م��ص��ي��ب م��ال��ي م��ن أت��ل��ف��ت ل��م��ا أن��ي وع��ل��م��ت ل��ع��ذرت��ن��ي إذن

املفرش ذلك يحملن أن العني بالحور ويأمر السندس، من مفرش عىل ويتكئ
فيه البارئ فيكون عسجد، أو زبرجد هو وإنما الجنة، أهل رسر من رسير عىل فيضعنه
وكل الغلمان من واحد كل يأخذ حتى األرشاء51 كل من به تطيف50 الذهب من حلًقا
الحال تلك عىل فيحمل الحلق، تلك من واحدة بالجمان52 املشتبهة الجواري من واحدة
خلط قد الورد بماء أغصانها نضحته53 بشجرة مر فكلما الخلود، بدار املشيد محله إىل
لك «هل الظهر: عىل مستلق وهو أوب كل من الثمرات وتناديه واملسك، الكافور بماء
الشجرة من له انقضب54 غريه أو العنب من عنقوًدا أراد فإذا لك؟» هل الحسن أبا يا
دعواهم وآخر التحية، بأصناف يلقونه الجنة وأهل فيه، إىل القدرة وحملته هللا بمشيئة

العاملني». رب هلل الحمد أن
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هوامش

بالحجة. أتى (1)
أي روية، وال مباالة بغري الضاللة يف واقعون أنكم أي متحريون، أو متهورون (2)

هدى. غري عىل فيها خابطون
أقسمت. (3)

النهار. نصف يوم كل الواردة اإلبل الظاهرة: (4)
مخادًعا. مفسًدا (5)
شديدة. رضبة (6)
وكثره. نماه (7)

فقره. وجوه وسد اغتنى أي مفاقره، سد (8)
ولزمه. أقبل (9)

حدها. (10)
لدن من الصلب عظام من تنضد ما وهو الفقار، تكرس التي الداهية الفاقرة: (11)

محطمة. شديدة هنا ومعناها الظهر، خرزات أي العجز، إىل الكاهل
عجبه. يشتد (12)

جلدي. (13)
املرشوف. ريقي (14)

السم. شقاء وهو الرتياق، يف لغة الدرياق، من القطعة الدرياقة: (15)
لينة. عظامي تجعل (16)
يل. فالن َليَّنه يقال: (17)

الثعبان. فرخ العثمان (18)
منعك. أو حبسك (19)

محدودبة. تنقاد الرمل من القطعة وهي نقا، جمع (20)
القيس. امرئ (21)

مرًطا. املالءة تُسمى وقد صوف، أو خز من كساء املرط (22)
أخذت صحبتني حني أنها البيت ومعنى اإلبل، رحال تشبه بنقوش منقش (23)

سرينا. أثناء به لتعفيها أقدامنا آثار عىل مرطها تجر
قطعنا. (24)
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رحبته. أو الحي فناء (25)
مرتفعة. أمكن حوله مطمنئ مكان البطن: (26)

املطمئنة. األرض الخبت: (27)
معوج. مرشف رمل وهو حقف، جمع (28)

ورصنا الحي فناء جاوزنا ملا البيت: ومعنى الرمل، من املتلبد املنعقد العقنقل: (29)
إلخ. … الرمل من وتالل مرتفعات تحوطها مطمئنة أرض إىل

جذبت. (30)
رأسها. جانبي (31)

األضالع. منقطع وهو الكشح ضامر (32)
لحم كثرية هنا معناها املخلخل وريا الساق، من الخلخال موضع املخلخل (33)
وصفها يف أخذ ثم إليه، فمالت ذؤابتيها إليه جذب أنه البيت: ومعنى ممتلئتهما، الساقني

لحًما. ساقاها ممتلئة الكشح ضامر إنها فقال:
نفيس. يف ما أصبت أي القلب، حبة (34)

وقد جلجل، دارة يف والنساء عنيزة عمه وابنة حبيبته مع حادثته إىل يشري (35)
فقال: معقلته يف القصة تلك ذكر

ج��ل��ج��ل ب��دارة ي��وم س��ي��م��ا وال ص��ال��ح م��ن��ه��ن ل��ك ي��وم رب أال

إلخ. …
هذه إىل العالء أبو وأشار هنا، لذكرها حاجة فال األدب، كتب بها امتألت وقد

قوله: يف لزومياته، يف الحادثة

ال��غ��ب��ي��ط؟ ت��ح��ت��ه م��ن م��ال إذ وال��ع��ذارى ال��ق��ي��س ام��رؤ أي��ن

يتغاططن. (36)
يشري وهو األسفار، عىل والقوي اإلبل من يرحل ألْن الصالح النجيب الراحلة: (37)

مطيتي». للعذارى عقرت «ويوم القيس: امرئ قول إىل بذلك
لحمها. (38)

طول. أو ارتفاع (39)
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عىل بتحامله اقناعا لتزداد القيس امرؤ مع بحديثه الخاص الجزء اىل ارجع (40)
الرجاز.

وولعك. حبك أشد كان ما أي (41)
ظلت. أو مكثت (42)
والتعاظم. التكرب (43)

وجًعا. تسقط التي أي الوجعاء هي الوكعاء وقيل حمقاء، (44)
أو تقصدها كنت التي الناحية إىل اذهب أو انتويتها التي لنيتك امض أي: (45)

سبيلك. إىل امض
روية عن ال يصدر الذي الباطل القول أو الكالم، من به يعتد ال ما اللغو: (46)

وفكر.
يحل. ال ما فعل (47)

املساملة. (48)
عقل. له يذهب أن غري من (49)

به. تحيط (50)
رشى. مفردها األنحاء، (51)

اللؤلؤ. (52)

رشته. (53)
انقطع. (54)
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القارح ابن عىلرسالة الرد

ط��رف أخ��ب��اره��م م��ن وع��ن��دي إال زم��ن ب��ن��و ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ك��ان م��ا

العالء أبو
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هللا «جعلني قوله: فهمت الرسالة: عىل اإلجابة إىل اآلن ونعود الفصل، هذا يف أطلت وقد
الشيخ بها خص غريزة وهذه الوفاق، من آدم ابن وبعد النفاق.» إىل به يذهب ال فداءه،

إبداع.1 يف الكذب من وأضحوا بخداع، العالم وتعايش غريه، دون
وإن ونافقته، ذلك يف َلَخالبته فداءك» هللا «جعلني لكرسى: امللكة شريين قالت لو
األحباء ذلك يف وعتبه النعمى، يف فجعلها دنية حال من أخذها أنه عىل ووافقته، راقته
لهذه امللك نفس تطيب «كيف ذكر: فيما — له وقيل وأنباء، قصص ذلك يف لهم وجرت
«تجيب للحارض: وقال والدم، الشعر اإلناء يف جعل بالقدح، املثل لهم فرضب املومس؟»

باألنجاس». وهي تطيب ال «إنها فقال: فيه؟» ما لرشب نفسك
فكلهم الندامى، عىل وعرضها مداًما، بعد من فيه وجعل وغسله، اليشء ذلك فأراق

شريين». مثل «هذا فقال: يرشب، أن بهش2
لو وود فرهود، عىل نقم وضيغم وحسًدا، غالٍّ له وأضمر أسًدا، نافق شبل من كم
مثل له يرشح أن من أجلُّ — بقربه اإلقليم هللا آنس — وهو األسد، ولد والفرهود دفنه،
ع، بُمتََرسِّ الَفْهم إىل ليس ُمَرتَْعِرع،3 غالم يد يف الرسالة هذه وقوع من أفرق وإنما ذلك،

القيد. مثل يف معها فيظل اللفظة، عليه فتستعجم
إىل يلفظ العتارف5 بعض ولعل سدج4 أو جامل وإنما أنت!» «بأبي القائل: يقول

أعاجيب. الضغن من فؤاده ويف بها، ويأنس الرب حبة البائضة

حمل أن الذاهلة وهي النوق، من واله حنني حنينه إن املخلص: الخليل يقول وكيف
متبًعا. سلوها يكون ثم أربًعا، أو ثالثًا تسجع وإنما الوسوق، بعض عليها
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ذائًعا، باألسف وصفها وظل شائًعا، صيتًا البارئ رزقها فقد الهاتفة، الحمامة فأما
فما باز، أكيل صادفته هي ثان أب7 ذات لها6 جوز إىل وتعود حب، التقاط إىل تنهض
الحمائم أن يصدق، ال زاعم زعم وقد أوان، أقرص يف حالها نمل الحيوان، مثل إال هي

الوفاء.8 لدليل ذلك عىل دوامها وأن نوح، عهد يف هلك مقعًدا يبكني العرص، هذا يف
اآلالف! صدق أقل وما وغدر برش حىش وإنما تجافيه، عىل الزمن يعتب وكيف

ب��خ��ل��ي��ل ب��اع��ن��ي ع��ن��ه غ��ب��ت إذا ال��ذي وال ب��ال��م��ل��ول خ��ل��ي��ل��ي ول��ي��س

القيس: امرئ كيمني وأحلف سعودا9 الوسن أعطي ما فطال حايل، عن ذكره ما وأما

وأوص��ال��ي ل��دي��ك رأس��ي ق��ط��ع��وا ول��و ق��اع��ًدا أب��رح ال��ل��ه ي��م��ي��ن ف��ق��ل��ت

عىل السائرة األمثال تقولت وكما الغول، عىل العرب كذبت كما عليه، ملكذوب إني
أنا وما العلم10 أهل من أني يظن خرساء وهي الضبع لسان عىل تكلمت وكما الضب،
الدين، أهل من إني ويقال ممارسة، إىل تفتقر والعلوم بلية، لعمري وتلك بالصاحب له

بسب. الواصف يل اقتنع ما السدين،11 وراء ما ظهر ولو
يصور وهل موزونة، أشعار السحر يف تغريده أن الوحيش، للعلج تدعي وكيف
عند وأنه متكلم، الحجر أن زعم من فبعد بتشبيب؟ صاج الناعب الغراب أن لعاقل

متألم. الرضب
أوقر، وأن وقر أن عليه سواء كالوثن وكنت ألرحت، يف، يقال بما أشعر ال أني ولو

الزريعة.12 بئست قيل أو مريعة، هي قيل أن نحفل ما السبخة وكاألرض
فضيحة، العاقبة يف آمنًا ولست إيل، املعرفة وعزيت عيل، تخرَص إذا أغتبط وكيف
فطلب اليسار، لحلف أنه الجهلة قول ه فرسَّ بمال، اتهم من مثل بذلك جذلت إن ومثيل
يقر، كي ورضبه أكذوبة، فصادف وافرة، جملة إليه يحمل أن السالطني بعض منه
واهتم رابني، فيما صدق ألنه عابني؛ بمن أجذل أني هللا شهد وقد العقوبة، يف وقتل
الناس، بني حضوًرا كراهيتي ولوال بامليسء، حسنًا ظن ملن هللا فغفر مكذوب13 لثناء
أنهم لصح الجائلون، أولئك معي فاجتمع كناس،15 يف علهب14 ميتة أموت أن وإيثاري

حائلون. الرشد عن
الشمطاء فرح به لفرحت تعقل، كانت فلو — هللا حرسها — حلب وروده وأما
الوسمي. الغمام إىل البارق أعاد الذي هلل فالحمد أعوام. بعد وقدم الواحد، سليلها شحط
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برهط ألحق كدت قد الطاعة، وال بالحسن ليس أمر عىل جماعة تمالئ من ألعجب وإني
نخلتي أصلح ولم الحبار، عىل قدومي أرهب ولكنما الندم، وال األسف غري من العدم،
بدائع يمارس أن وكره نفسه، قتل حتى تلطف فالنًا «إن الحكماء: لبعض وقيل يابار،
الشاب، ذلك «أخطأ معناه: قوًال الحكيم فقال الرسور.» منازل إىل النقلة وأحب الرشور،

يقدم». عالم يشعر ال فإنه الزمان، رصوف عىل صرب هال
العلز16 من بالخوف املوت عن الرجل حجز وأنه — قدرته جلت — هللا حكمة ولوال
من له ترتع18 أن مقضبة، رضيبة عن وكلَّ غضبه، احتدم من كل لرغب والفوت17

كؤوس.19 املوت

األسدي القطران أبو

هللا وهبه ما الشخص لذلك أين ومن وتبطُّل، غزل فصاحب األسدي، القطران أبو وأما
غانية صادف لو ولعله وآميًا، اإلبل يف أعبًدا القطران أبو عارش وإنما وفاء، من للشيخ
أو ناقة صفة ونظرائه الرجل ذلك ديدن وإنما لسالها، األبلمة20 بشق وحشية عىل تزيد

القائل: قال كما لعاد الشيخ، حرضها أخوته حرض ولو ربع،

األك��ل ك��ث��رة ال��ه��وى وأن��س��اك ب��ط��ي��ن��ا ت��ب��ت ل��م ال��ع��الق��ة ع��ذري ك��ن��ت ف��ل��و

فرعون: فيها قال التي مرص ملوك جالس قد — أحب ما له هللا قدر — وهو
أقام وقد وَن﴾. تُبِْرصُ أََفَال ۖ تَْحِتي ِمن تَْجِري اْألَنَْهاُر َوَهِذِه ِمْرصَ ُمْلُك ِيل ﴿أََليَْس
أنه ريب وال والظرف، الرشف أهل وهم فارس، مملكة وبالعراق طويًال زمنًا بالعراق
كما التصاوير، آالت األكؤس وعاطوه سجاياهم، املعارشة يف واخترب بقاياهم، جالس قد

الحكمي:21 قال

ف��ارس ال��ت��ص��اوي��ر ب��أن��واع ح��ب��ت��ه��ا ع��س��ج��دي��ة ف��ي ال��ك��أس ع��ل��ي��ن��ا ت��دور
ال��ف��وارس23 ب��ال��ق��س��ي ت��دري��ه��ا22 م��ه��ى ج��ن��ب��ات��ه��ا وف��ي ك��س��رى ق��رارت��ه��ا

عرجه عىل األسود أبي محاورة رزق لو — ببقائه اآلداب هللا أمتع — أنه أشك وما
ملا الفم، أزفر عبيدة أبو كان ولو لياله، مهدي مقة من أبلغ له مقته لكانت وبخله،
هللا رحمة — عائشة عن الحديث ويف البلسة.25 شق يقبله أن باألخبار كلفه24 مع أمنت
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أن وذلك النمرة، شق بعضهم وروى التينة.» شق يقبلني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «كان عليها:
الشفتني. بني ما ويقبل األخرى، بيده والسفىل بيده العليا الشفة يأخذ

يبدل الزمن، عادة فتلك — هللا حرسها — حلب دخل ملا األصدقاء من فقده من وأما
بعد به الثاوي يغني أنه عىل الحق، لبيت الهالك رمس وإن قبوًرا، املسكونة األبيات من

املؤونة.26 ويكفيه عدم
الضبي: قال

ن��دم وال ع��ل��ي خ��وف ب��ع��ده��ا م��ا ح��ف��رة ق��ب��ري ب��أن ع��ل��م��ت ول��ق��د
وان��ه��دم ت��ق��وض م��ا أح��ف��ل ف��ع��الم م��اك��ث زورة ال��ح��ق ب��ي��ت ف��أزور

ميتًا. إليه املنتقل كان وإن بيتًا، القرب تسمي العرب زالت وما
الراجز: قال

ب��ن��ي��ت��ه ح��س��ب ب��ي��ت رب ي��ا ب��ي��ت��ه ل��دوي��د ي��ب��ن��ي ال��ي��وم
أب��ل��ي��ت��ه ب��ل��ى ل��ل��ده��ر ك��ان ل��و ل��وي��ت��ه ب��رة27 ذي وم��ع��ص��م

ك��ف��ي��ت��ه واح��ًدا ق��رن��ي ك��ان أو

كان ومن يف،28 غال الذي اسم منه سقط فقد الخليل، فيه ذكر الذي الفصل وأما
تلك هللا بشهادة ألكره وإني وعىل، زعم فيما نفسه عىل أخطأ فقد جرائمه، هللا فغفر
يَا هللاُ َقاَل ﴿َوإِذْ تعاىل: قوله بدليل العزة، رب جعله من املسيح كراهة املبطلة الدعوى
َما ُسبَْحانََك َقاَل ِهللا ُدوِن ِمن إَِلَهنْيِ َي َوأُمِّ اتَِّخذُونِي ِللنَّاِس ُقْلَت أَأَنَت َمْريََم ابَْن ِعيَىس
أَْعَلُم َوَال نَْفِيس ِيف َما تَْعَلُم َعِلْمتَُه َفَقْد ُقْلتُُه ُكنُت إِن ِبَحقٍّ ِيل َليَْس َما أَُقوَل أَْن ِيل يَُكوُن

اْلُغيُوِب﴾.29 ُم َعالَّ أَنَت إِنََّك نَْفِسَك ِيف َما
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العرب أمثال

بذميم تظاهر — هللا شاء إن — أحسبها وما الربة، األم فإنها — هللا حماها — حلب وأما
نائبة جعلها الشيخ يكون أن يحتمل ووحشية الحقوق، من املفرتض تغفل وال العقوق،
فيها يكنون العرب، أمثال تجري وكذلك نظريهم؟ عدم الذين اإلخوان من فقده عمن

القائل: يقول أن ذلك مثال األسماء، جميع عن باالسم

ت��ض��ام��ا ول��ن ت��ذل ل��ن ف��إن��ك ب��ع��م��رو ف��ت��ك��ت ي��د ت��ش��ل��ل ف��ال

بهذا فيتمثل ذلك، غري أو حسان اسمه بمن فتك قد رجًال الرجل يرى أن يجوز
أوردها الراجز: قول وكذلك به، له يتمثل من جميع عىل واقًعا فيه عمرو فيكون البيت،

مشتمل.30 وسعد سعد
أو خالد اسمه ملن يقال أن فيجوز يحكمه، لم عمًال عمل من لكل مثًال ذلك صار
واملذكر املذكر، موضع املؤنث الباب هذا يف ويضعون األسماء، من هللا شاء ما أو بكر
بأن يخربوا أن أرادوا وإذا اللبن.» ضيعت «الصيف للرجل: فيقولون املؤنث، موضع
الخري «ذهب يقولوا: أن جاز تفعله، كانت ما فانقطع هلكت ثم الخري تفعل كانت املرأة

كثري. وهذا جمعة.» بن عمرو مع

األدباء شكاة

حمل ذلك وعىل الثكىل.» تعني «الثكىل املثل: يف قيل لكما وإياه فإني إيل شكواه وأما
دؤاد. أبي قول األصمعي

ناشد:31 دعاء املضل استمع كما أحيانًا ويصيح

ن��دل؟ م��ن وع��ل��ى ن��ح��م��ل؟ م��ن ف��ع��ل��ى م��ض��ل ال��ل��ه ب��ح��م��د ك��الن��ا

فخالية: املزادة وأما فآلية، املطية أما

م��ب��ت��ل��ى ف��ك��الن��ا ج��م��ي��ل ص��ب��ر ال��س��رى ط��ول ج��م��ل��ي إل��ى ي��ش��ك��و
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أكثر: أو حجة خمسني منذ الفزاري، قول يحفظ أنه يف أرتاب وال

ال��ع��ق��ل ب��ف��ارغ اس��ت��ع��ن��ت ك��ن��ت ب��ه��ا ب��ل��ي��ت إذ ه��ال أع��ي��ي��ن
ش��غ��ل ف��ي إل��ي��ه وال��م��س��ت��غ��اث رج��ل م��ن ال��غ��وث ت��ب��غ��ي أق��ب��ل��ت

بن مسلمة أن الحكاية يعرفه وهو جيل، كل يف الغري يشكون األدب أهل يزل ولم
وأحسب مجفرة.» صناعة أهل «إنهم وقال: ماله، من بجزء األدب ألهل أوىص امللك عبد
كان وإذا قدمه، تزلَّ أن يلبث ال ثم بعضهم، ينجح وإنما توأمني، خلقا والحرفة أنهم
مملكة عند بأس من يسلمون فكيف بالجفوة، أهله يقصد أمية بني عهد عىل األدب
بغى ومن بالحظ؟ لهم يطمع فكيف الرشيد، أيام يف املحن أصابتهم وإذا العباس؟ بني

الوديعة. عىل ثقة غري شن32 يف رشابه أودع فقد الفن بهذا التكسب

يعرض التتفل33 زال وما املنصفني، وال الربرة فغري املصحفني، من ذكرهم الذين وأما
الحسد. بمكان يشعر أحسبه وما األسد، ألذاة

ب��ح��ج��ر غ��الم ف��ي��ه رم��ى إن زاخ��ًرا أم��س��ى ال��ب��ح��ر ي��ض��ر م��ا

∗∗∗
ك��ري��م ع��ل��ي إذن ال��ذب��اب إن أروع��ه ال��ذب��اب ط��ن أوك��ل��م��ا

الفرزدق: قال لكما البارع حساد وإن

ي��ذب��ل آل م��ن ال��ش��م ال��ط��وال ه��ج��وت ف��إن��م��ا ال��زب��رق��ان آل ت��ه��ج ف��إن
ال��م��ت��أم��ل ن��اظ��ر ت��ق��ص��ي ف��راس��خ ودون��ه��ا ال��ن��ج��وم ال��ك��ل��ب ن��ب��ح وق��د
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املتنبي الطيب أبو

مولًعا الرجل كان فقد أهيله.» الزمان هذا إىل «أذم الطيب: أبي قول من ذكره من فأما
كقوله: املغري، بخلسة منه يقنع ال بالتصغري،

ب��اق��ل ف��ي��ه��م ال��ه��ن��دي ي��ح��س��ب أن ي��دع��ي ع��ص��ر أه��ي��ل ب��ف��ه��م ل��ي م��ن

حليم». يا لألحيمق «مقايل وقوله:
ليلنا». عن الخويدم «ونام وقوله:

ُشَويْعر». ِضبني تحت يوم كل «أيف وقوله:
كالطبع، صارت عادة هي إنما عليه؛ مالمة وال ديوانه، يف موجود هو مما ذلك وغري
عيل يف قاله إنما أهيله.» الزمان هذا إىل «أذم أوله: الذي البيت وهذا املحاسن، مع تغتفر
ذلك؛ لهم مطلق والشعراء الدولة، سيف يمدح أن قبل بأنطاكية سيار بن محمد بن
* يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر ﴿أَلْم األباطيل: وقول بالتخرص عليهم شهدت اآلية ألن

يَْفَعلُوَن﴾. َال َما يَُقولُوَن َوأَنَُّهْم
أن وضح وما مثله، يجوز فقد األزهر، أبي وابن القطربيل حكاية من ذكره ما وأما
عن سئل إذا كان أنه وحدثت مشهور، فحبسه بالشام فأما بالعراق، حبس الرجل ذلك
يشء يف طمع قد وكان األرض، من املرتفع أي النبوة.» من «هو قال: اللقب هذا حقيقة
أن باملجتهد يراع وال ُوفق، من بها يظفر مقادير، هي وإنما دونه، هو َمْن فيه طمع قد
لخالقه إال قابال «وال قوله: ذلك فمن متألًها34 كان أنه ديوانه يف أشياء دلت وقد يخفق،

وقوله: حكًما»

زع��م��وا ال��ذي ف��ي ق��وًم��ا ي��ص��دق وال بَ��ِريَّ��ت��ه يُ��خ��زي أن ال��ل��ه أق��در م��ا

عىل مجبول العالم ألن اإلنسان؛ اعتقاد عن ينبئ ال اللسان فنُطق الحقائق، إىل رجع وإذا
إىل به يصل أن يريد وإنما تدينًا، بالقول الرجل يظهر أن ويحتمل والنفاق،35 الكذب
ملحدون. بطن وفيما متعبدون، الظاهر يف هم جماعة ذهب قد ولعله غرض،36 أو ثناء
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عيل بن دعبل

وإنما بالتشيع، يتظاهر وكان دين، له يكن لم عيل بن دعبل أن يف الشك يلحقني وما
فيهم والزندقة وطبقته، الحكمي رأي عىل كان دعبًال أن يف أرتاب وال التكسب، غرضه

ناشية. ديارهم ومن فاشية

نواس أبو

ليله، يف نهاره صلوات يقيض كان وأنه التأله، له ادعي نواس، أبي يف اختلف وقد
زمانه. أهل من غريه مذهب عىل كان أنه والصحيح

العرب سذاجة

القصيد، عن هممها وتقرص القصيد، إىل ترغب وهي ملسو هيلع هللا ىلص النبي جاءها العرب أن وذلك
ملكه، واتسق بجرانه اإلسالم رضب فلما يوعون، بما أعلم وهللا متبعون، منها فاتبعه
املنطق، وأهل الهيئة وأصحاب األطباء كالم وسمعوا الطوائف، من غريهم العرب مازج

كثرية. طائفة منهم فمالت

آدم رسالة

آدم أن يزعمون السري أصحاب إن حتى الدهور، ممر عىل آدم بني يف اإللحاد يزل ولم
العذاب، من وخوَّفهم باآلخرة، فأنذرهم أوالده، إىل بعث — وسلم عليه هللا صىل —

اليوم. إىل املنهاج ذلك عىل ثم قوله، عليه وردوا فكذبوه

قريش زندقة

وقال بذلك! أجدرهم وما زنادقة، كانوا قريش سادات «إن يقول: العلماء وبعض
الليثي: األسود بن لشداد وتروى بدر، قتىل يرثي شاعرهم

ب��ال��س��الم ب��ك��ر أم ف��ح��ي��وا ب��ك��ر أم ب��ال��ت��ح��ي��ة أل��م��ت
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ال��ك��رام وال��ق��وم األح��س��اب م��ن ب��در ط��وى ب��ال��ط��وى وك��ائ��ن
ه��ش��ام أخ��ي ب��ع��د ال��ك��أس ع��ل��ى ت��ك��ري ال ب��ك��ر أم ي��ا أال
ال��م��دام ش��راب األق��رام م��ن ق��رم��ا37 وك��ان أب��ي��ه أخ��ي وب��ع��د
ال��ص��ي��ام ش��ه��ر ت��ارك ب��أن��ي ع��ن��ي ال��رح��م��ن ب��ل��غ م��ن أال
ال��ط��ع��ام م��ن األن��ي��س ش��ب��ع ف��ق��د م��ن��ك��ب��ي��ه زاي��ل ال��رأس م��ا إذا
وه��ام أص��داء39 ح��ي��اة وك��ي��ف س��ن��ح��ي��ا أن ك��ب��ش��ة38 اب��ن أي��وع��دن��ا
ع��ظ��ام��ي ب��ل��ي��ت إذا وت��ح��ي��ي��ن��ي ع��ن��ي ال��م��وت ت��رد أن أت��ت��رك

عند له يأسف وال للحمام، وراءها يستبسل من إال الدعاوى هذه مثل يدعي وال
املام.»

املتنبي الطيب أبي إىل عودة

تبينوا وقد له قالوا فيهم، يخرج أن وحاول عدي بني يف حصل ملا الطيب، أبا أن وحدثت
إىل مىض وأنه مرسل، أنك أقررنا ركوبها عىل قدرت فإن صعبة، ناقة هنا ها دعواه:
وتنكرت ساعة، فنفرت ظهرها، عىل وثب حتى فتحيل اإلبل، يف رائحة وهي الناقة تلك
عليها، راكب وهو الحلة بها ورد وأنه املسمحة،40 ميش ومشت نفارها، سكن ثم برهة،

عندهم. دالئله من ذلك وصار العجب، كل له فعجبوا
سكني يده عىل انقلبت الكتاب بعض وأن الالذقية، ديوان يف كان أنه أيًضا وحدثت
غري عليها وشد ريقه، من عليها نقل الطيب أبا وأن مفرًطا، جرًحا فجرحته األقالم،
الكاتب ذلك وأن وليايل، أياًما له وعد يومك. يف تحلها «ال للمجروح: وقال لوقته، منتظر
هو ويقولون اعتقاد، أعظم الطيب أبي يف يعتقدون فصاروا الجرح، فربئ منه، َقِبَل

األموات». كمحبي
من غريها يف أو الالذقية يف عنده استخفى قد الطيب أبو كان رجل وحدث
الرجل، ذلك ومعه بالليل فخرج موضع، إىل موضع من االنتقال أراد أنه السواحل،
عائد، وهو الرجل لذلك الطيب أبو فقال انرصف ثم النباح، يف عليهما ألح كلب ولقيهما

ذكر. ما عىل األمر ألفى الرجل عاد فلما مات، قد الكلب ذلك ستجد إنك
عن يخفي وهو له وألقاه مسموًما، املطاعم من شيئًا له أعد يكون أن يمتنع وال

فعل. ما صاحبه
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طلوعه وكان وثالث، ثالثمئة سنة ولد أنه يحكون الطيب، أبي ديوان رووا والذين
هناك، مدته تطل ولم العراق، إىل عاد ثم برهة فيه فأقام وعرشين، إحدى سنة الشام إىل

قوله: إال الشام، أهل يف هي إنما صباه يف مدائحه أن الخرب هذا صحة عىل والدليل

ال��وم��ا ل��وم��ك — وي��ك — أران��ي ك��ف��ى،

الدهر

ذم يف املقال كثر وقد املتقدمني، منهاج ذلك يف سلك فإنه إليه، الزمان أهل شكيته وأما
هذا معنى عرف وقد الدهر.» هو هللا فإن الدهر، تسبوا «ال الحديث: جاء حتى الدهر41
يذهب لم — والسالم الصالة عليهم — األنبياء كان إذ كظاهره؛ ليس باطنه وأن الكالم،
يُْهِلُكنَا ﴿َوَما الكريم: الكتاب يف جاء وقد املعبود، وال الخالق هو الدهر أن إىل منهم أحد

ْهُر﴾. الدَّ إِالَّ
سيبويه كتاب ويف له. حقيقة ال لفظ الفلك؛ حركة «الزمان الناس: بعض وقول
يكون أن أجدره ما ا حدٍّ حددته وقد والنهار، الليل ميض عنده الزمان أن عىل يدل ما
عىل يشتمل منه جزء أقل يشء الزمان يقال: أن وهو أسمعه، لم أني إال إليه سبق قد
يشء عىل يشتمل أن يمكن ال منه جزء أقل ألن املكان؛ ضد ذلك يف وهو املدركات، جميع

وكثر».42 قل بما تشبثه من بد فال الكون فأما الظروف. عليه تشتمل كما

ال��ده��ر ب��ي��ن��ن��ا ف��رق وك��ذاك أل��ف��ت��ن��ا ب��ي��ن الءم ال��ده��ر

صخر: أبي وقول

ال��ده��ر س��ك��ن ب��ي��ن��ن��ا م��ا ان��ق��ض��ى ف��ل��م��ا وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ده��ر ل��س��ع��ي ع��ج��ب��ت

ذلك وإنما تعقل، أنها يزعم وال القرابني، لألفالك يقرب كان منهم أحًدا أن يدع لم
زمان. بعد زمان يف األمم يتوارثه يشء
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القائل: وهو الدهر، شاتم له يقال شاعر القيس عبد يف وكان

م��ج��دع��ا أزب وج��ًه��ا ل��ن��ا وأب��دى س��ب��ي��ل��ه وع��ًرا ال��ده��ر رأي��ت ول��م��ا
أخ��دع��ا ب��ال��ع��ث��ان��ي��ن ول��رى وأن��ًف��ا ض��ئ��ي��ل��ة ك��ال��ش��راك ق��رد وج��ب��ه��ة
دع��ا أال وال��ح��س��ام ل��ع��م��رو وق��ل��ت ال��ن��دى أول��ي ال��ذاه��ب��ي��ن ال��ك��رام ذك��رت

والزنادقة الزندقة

مكة، طريق يف الظمأ عىل أجره كما عليه، هللا فأجره وامللحدين، الزنادقة عىل غيظه وأما
األيام يف سبحانه هللا إىل ابتهل أنه ريب وال باملزدلفة، ومبيته بعرفة، الشمس واصطالء

اإلسالم. هضاب يثبت أن املعدودات،
زندقته، ظهرت إذا الرجل أن الفقهاء بعض رأى وقد قديم، داء الزندقة ولكن
إذا املرتد ألن الكفار؛ من غريهم كذلك وليس توبته، تقبل لم القتل، من فزًعا تاب ثم
تقتل الفرس ملوك كانت وقد ملحدون، قوم ولها إال ملة وال الرجوع، منه قبل رجع،

كتاب. وال بنبوة يقولون وال الدهرية، يسمون الذين هم والزنادقة الزندقة. عىل

برد بن بشار

«إني فيها: مكتوب رقعة كتبه يف وجد أنه روي وقد غريه، عن ذلك أخذ إنما وبشار
ملسو هيلع هللا ىلص». هللا رسول من لقرابته عنه فصفحت الهاشمي، فالن بن فالن أهجو أن أردت

فقال: حبيب، بن يونس حلقة يوًما حرض وأنه سيبويه، يشار كان أنه وزعموا
فأنشدهم: «ال.» فقالوا: خربًا؟» يرفع من هنا «هل

داود ب��ن ي��ع��ق��وب ال��خ��ل��ي��ف��ة إن رق��ادك��م م��ن ُه��ب��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 ب��ال��م��وج��ود ال��خ��ل��ي��ف��ة ل��ي��س

أحسب فيما وسيبويه به، وىش أنه الناس بعض فيدعي سيبويه، الحلقة يف وكان
الدنيات. هذه يف يدخل أن من موضًعا أجل كان
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واستشهد تالفاه وأنه بالهجاء، سيبويه توعد أنه بشار؛ أخبار نقل من وذكر
املجالس يف املتذاكرون يذكره ما نحو عىل به، استشهاده يكون أن ويجوز بشعره،

القوم. ومجامع
البيت: هذا له يروون بشار وأصحاب

ب��ل��ب��ي��ب ن��ص��ح��ه م��ؤت ك��ل وم��ا ن��ص��ح��ه ب��م��ؤت��ي��ك ل��ب ذي ك��ل وم��ا

قائله، يسم لم اإلدغام باب يف وهو اآلخر، البيت هذا نصف سيبويه كتاب ويف
الدؤيل. األسود ألبي أنه غريه وزعم

يف واختلف قتل. حتى بشار عىل تحامل املهدي، وزير داود بن يعقوب إن ويقال:
األمر. بحقيقة العالم وهللا أكثر، وقيل سنة، ثمانني ابن يومئذ كان فقيل: سنه،

عقدته ألني تقدم؛43 فيما ذكرت ما ذكرت وإنما النار، أهل من بأنه عليه أحكم وال
وهاب. لحليم هللا وإن هللا، بمشيئة

ووصفهم قبله، ومن نواس أبي طبقة يف الشعراء من جماعة الورقة، كتاب صاحب وذكر
تكتم الحال تلك وكانت الغيوب، عالم بها يعلم وإنما مغيبة، الناس ورسائر بالذندقة،
عن الرتيكة45 وانقاضت القوم نجيث44 ظهر فاآلن السيف، من خوًفا الزمان ذلك يف

رأل.46 أخبث

نواس أبي إىل عودة

أراد إنه وقيل املعنى، هذا عليه عيب فقد زنديق» وظرف مغن «تيه الحكمي: قول أما
السلطان. من موضع له وكان والظرف، بالزندقة معروًفا كان الحارث بني من رجًال

القدوس عبد بن صالح

مقاالت عنه ظهرت حتى يقتل ولم بالزندقة، شهر فقد القدوس؛ عبد بن صالح وأما
القدوس: عبد ألبيه ويروي ذلك. توجب
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وأب��ي��ات��ه��ا ال��ل��ه خ��رب��ه��ا زائ��ر م��ن م��ك��ة أه��ل��ك��ت ك��م
أم��وات��ه��ا ال��رح��م��ة وأش��وت أح��ي��اءه��ا ال��رح��م��ن رزق ال

له: يروى الذي وهو طويًال، حبًسا الزندقة عىل حبس ابٌن، لصالح كان ولقد

األح��ي��ا وال ف��ي��ه��ا ب��األم��وات ن��ح��ن ف��م��ا أه��ل��ه��ا م��ن ون��ح��ن ال��دن��ي��ا م��ن خ��رج��ن��ا
ال��دن��ي��ا م��ن ه��ذا ج��اء وق��ل��ن��ا: ف��رح��ن��ا، م��ت��ف��ق��د زائ��ر أت��ان��ا م��ا إذا

هللا فصىل الختل، سبيل عىل ذلك فإنما بالقتل، أحس ملا الزندقة عن رجوعه وأما
والخري السيف، مع والخري بالسيف، «بُعثت قال: أنه عنه روي فقد محمد، سيدنا عىل
السيف.» حملت ما بخري أمتي تزال «ال آخر: حديث ويف بالسيف.» والخري السيف، يف

الزنديق.48 رأي عن ووده التصديق، عىل صالًحا47 حمل والسيف

الصناديقي

يعرف كان الذي وأحسبه الزناديق، من يحسب فإنما الصناديق، إىل املنسوب وأما
تلعب القيان كانت زمانه ويف باليمن، برهة وأقام ومئتني، سبعني سنة ظهر باملنصور،

وتقول: بالدف،

ال��ن��ب��ي ه��ذا ف��ض��ائ��ل وب��ث��ي وال��ع��ب��ي ه��ذه ي��ا ال��دف خ��ذي
ي��ع��رب ب��ن��ي ن��ب��ي وق��ام ه��اش��م ب��ن��ي ن��ب��ي ت��ول��ى
ي��ث��رب ف��ي ال��ق��ب��ر زورة وال ال��ص��ف��ا ع��ن��د ال��س��ع��ي ت��ب��ت��غ��ي ف��م��ا
واش��رب��ي ف��ك��ل��ي ص��وم��وا، وأن ت��ن��ه��ض��ي ف��ال ص��ل��وا، ال��ق��وم إذا

∗∗∗
أج��ن��ب��ي49 وم��ن أق��رب��ي��ن م��ن ال��م��ؤم��ن��ي��ن ن��ف��س��ك ت��ح��رم��ي وال
ل��ألب م��ح��رم��ة وص��رت ـ��ب ال��غ��ري��ـ ل��ذاك ح��ل��ل��ت ف��ك��ي��ف
ال��م��ج��دب ع��ام��ه ف��ي ورواه رب��ه ل��م��ن ال��غ��راس أل��ي��س
م��ذه��ب م��ن ف��ق��دس��ت ط��ل��ق، ب ال��س��ح��ا ك��م��اء إال ال��خ��م��ر وم��ا

املبتهلني. بهلة املقالة هذه معتقد فعىل
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مختلفة. بأصناف الطغام تستعبد — هللا لعنها — الطبقة وهذه

خادًما الناس وبني بينه الواسطة ويكون له، حصن يف يحتجب رجل باليمن كان وقد
املجان: بعض فقال وانرصف، األيام بعض يف الخادم فقتله جربيل، أسماه قد أسود؛ له

ج��ب��رئ��ي��ل ال��ف��س��ق م��ن ف��ر ع��اله ف��ي ال��ل��ه ت��ب��ارك
ق��ت��ي��ل ع��رش��ه ع��ل��ى وه��و رب��ا ت��زع��م��ون م��ن وض��ل

فإنه هؤالء، بعض طمع وإذا الفسق، من يكلفه كان ما ذلك عىل حمله إنه ويقال
الكذب. يف صعًدا يرتفع ولكنه النبوة، وال باإلمامة، يقنع ال

عقولهم كانت بل العظائم، األمور هذه عىل تقدم الجاهلية يف العرب تكن ولم
يقولون ال الفالسفة أكثر كان إذ القدماء كتب من سلف وما الحكماء، رأي إىل تجنح

الغبي. بعني ذلك إىل وينظرون بنبي،

الجحمي خلف بن أمية بن ربيعة

— هللا رحمه — الصديق بكر أبي مع له جرى الجحمي خلف بن أمية بن ربيعة وكان
قال: أنه ويروى بالروم، فلحق خطب،

ظ��ه��ر وال ع��ش��اء م��ن ص��الة ب��ت��رك م��ف��ك��ر غ��ي��ر ال��روم ب��أرض ل��ح��ق��ت
ال��خ��م��ر م��ن ال��س��الف50 م��ن ال��ل��ه ح��رم ف��م��ا م��دام��ة ص��ب��وح م��ن ت��ت��رك��ون��ي ف��ال
م��ص��ر وال ال��ح��ج��از أرض ف��ي خ��ي��ر ف��ال ف��ي��ك��م م��رة ب��ن ت��ي��م أم��رت51 إذا
ب��ك��ر ألب��ي خ��ل��ي��ت��ه ق��د ف��إن��ي وال��ه��دى ال��ح��ق ه��و إس��الم��ي ي��ك ف��إن

الكفر، يف تنطًسا ذلك فكان الربوبية، دعوى استجازوا حتى الضاللة يف الناس وافتن
سواه. إىل ذلك يجاوزون وال النبوة يدفعون الجاهلية أهل كان وإنما للمعصية، وجمًعا
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أدكن بن سمري

ذلك شق العرب، جزيرة عن الذمة أهل — عليه هللا رحمة — الخطاب بن عمر أجىل وملا
ذلك: يف قال أدكن، بن بسمري يعرف خيرب، بني يهود من رجًال إن فيقال: الجالني، عىل

وي��رس��ب ي��ط��ف��و ال��م��رء إن روي��دك، ب��درة52 ع��ل��ي��ن��ا ح��ف��ص أب��و ي��ص��ول
م��ح��ب��ب ش��يء ال��زاد إن ل��ت��ش��ب��ع، م��أق��ط ح��م��ول��ة ت��ت��ب��ع ل��م ك��أن��ك
ت��ذه��ب ث��م دول��ة ول��ك��ن ع��ل��ي��ن��ا، ظ��ه��رت��م م��ا ص��ادًق��ا م��وس��ى ك��ان ف��ل��و
أك��ذب ه��و ال��ذي ال��ب��ادي رت��ب��ة ل��ن��ا ف��اع��رف��وا ال��م��ي��ن، إل��ى س��ب��ق��ن��اك��م ون��ح��ن
وت��ره��ب��وا ت��س��ودوا أن ف��ي وب��غ��ي��ت��ك��م ط��ري��ق��ن��ا ف��ي آث��ارن��ا ع��ل��ى م��ش��ي��ت��م

وحدثني السحت، عىل واملحتالني بالتدين، للمتكسبني معدنًا كان منذ اليمن زال وما
يعدم فال املنتظر، القائم أنه يزعم كلهم جماعة اليوم به أن الناحية تلك إىل سافر من

اآلمال. خسيس إىل بها يصل مال، من جباية

القرامطة

باب عىل ويُقيمون منه، يخرج إمامهم أن يزعمون بيتًا باألحساء للقرامطة أن يل وحكي
املهدي، لركاب الفرس «هذا والطغام: للهمج ويقولون ولجام، برسج فرًسا البيت ذلك
وتضليل. اململكة إىل ل وتََوصُّ وتعليل، خدع بذلك غرضهم وإنما ظهر.»53 متى يركبه
املنية، حرضته ملا القديم، الدهر يف القرامطة رؤساء بعض أن سمعت ما أعجب ومن
كنت وقد النقلة، عىل عزمت قد «إني باملوت: أحس ملا لهم يقول وجعل أصحابه، جمع
كفر لقد اللعنة، فعليه هؤالء.» غري أبعث أن يل بد وال ومحمًدا، وعيىس موىس بعثت

املسافر. آخرته إىل ويؤوب الكافر، فيها يؤمن أن يحب التي الساعة يف الكفر أعظم
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يزيد بن الوليد

أشعار، له رويت وقد الكهل. سن بلغ وقد وليد، عقل عقله فكان يزيد، بن الوليد وأما
كقوله: العار، منها به يلحق

اإلزار دون ال، ع��ب��د خ��ل��ي��ل��ي م��ن��ي ادن��ي��ا
ل��ن��ار م��ب��ع��وث غ��ي��ر أن��ي أي��ق��ن��ت ف��ل��ق��د
خ��س��ار ف��ي ي��س��ع��ى ال��ج��ن��ة ي��ط��ل��ب م��ن وات��رك��ا
ال��ح��م��ار دي��ن ي��رك��ب��وا ح��ت��ى ال��ن��اس س��أَُروِّض

ولكن قريبًا، أو مثله يعتقد ملك ممن غريه ولعل إماًما، مثله صار لزمان فالعجب
له: يروى ومما تثريبًا. ويخاف يساير

ال��غ��زال وأس��م��ع بُ��ردي، أج��رُّ م��ف��ت��ِخ��ًرا ال��ول��ي��د اإلم��ام أن��ا
ع��ذال أو الم م��ن أب��ال��ي وال م��ن��ازل��ه إل��ى ذي��ل��ي أس��ح��ب
ث��م��ال ال��ف��ت��ى ت��ت��رك وق��ه��وة م��ح��س��ن��ة س��م��اع إال ال��ع��ي��ش م��ا
ع��ق��ال؟ َم��ن ال��ج��ن��ان ح��ور ي��أم��ل وه��ل ال��خ��ل��ود، ف��ي ال��ح��ور أرت��ج��ي ال
وص��ال ك��م��ن ب��ذل��ه��ا ف��ج��ازه��ا غ��ان��ي��ة ال��وص��ال َح��ب��ت��ك إذا

وقال: بابه وأغلق القرص دخل — به أحيط ملا إنه ويقال

م��اال ب��ذل��ك ح��س��ب��ي وم��س��م��ع��ة، وَف��ْرتَ��ن��ي وال��رب��اب ه��ن��ًدا ل��ي دع��وا
ع��ق��اال ذل��ك ب��ع��د ي��س��اوي ف��ل��ي��س م��ل��ك��ك��م ال��ل��ه ثَ��بَّ��ت ال م��ل��ك��ك��م، خ��ذوا
ه��زاال أم��وت أن ت��ح��م��دون��ي وال ج��رى وم��ا ع��ي��ر ق��ب��ل س��ب��ي��ل��ي وخ��لُّ��وا

أن الخالفة حق كان كلب، فم يف رأسه ورؤي ألب، أي املنزلة تلك عن فأُلب
مع خلقت البلية ولكن رصوف، الرشد عن ترصفه ال معروف، بنسك هو من إىل تفيض

رمس؟ يف سكن من يخلص فهل الشمس،
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الرشيد عيىسبن أبو

يحفل وما أسالفه، بذلك باين فقد عنه روي ما صح فإن الرشيد، بن عيىس أبو وأما
والثالثة. البيتني يف شعره يستحسن وكان مفطرين؛54 وال للخيفة صائمني بالعبيد، ربه

نوادره: يف الصويل يل وأنشد

م��ذي��ع ب��س��ري ن��م��وم ودم��ع��ي ألس��راره ك��ت��وم ل��س��ان��ي
دم��وع ل��ي ي��ك��ن ل��م ال��ه��وى ول��وال ال��ه��وى ك��ت��م��ت دم��وع��ي ول��وال

الدهر. تعذيب يف يقع فلعله شهر؛ صيام من فر كان فإن

الجنابي

إنابة، لها يقبل وال جنابة به تؤخذ أن لجاز يسكنه، بمن بلد عوقب فلو الجنابي،55 وأما
اللعنة. فعليه أخرى، وزر وازرة تزر ال أن وأحرى، أجدر املنزل الكتاب حكم ولكن

البرصي العلوي

عىل قيلت تكون أن أدفع وما تألٍُّه، عىل تدل أبيات له رويت فقد البرصي، العلوي وأما
واألبيات: لسانه،

ت��ب��ق��ى ك��ي ن��ف��س��ي ع��ل��ى إش��ف��اًق��ا ال��ن��اس ق��ت��ل��ُت
أش��ق��ى ال أن��ع��م ل��ك��ي ب��ال��س��ي��ف ال��م��ال وح��زت
خ��ل��ق��ا إذن ي��ظ��ل��م ف��ال م��ث��واي أب��ص��ر ف��م��ن
أل��ق��ى م��ا ال��ل��ه ع��ن��د م��ت م��ا إذا ف��واوي��ل��ي
أل��ق��ى ن��اره ف��ي أم ال��ل��ه ج��وار ف��ي أخ��ل��ًدا

إىل نسبت قد القافية، هذه مثل وقافيتها الوزن، طويلة قافية أبياتًا بعضهم وأنشدني
وقد فيه، كان الذي املنزل جدار عىل فكتبها األيام بعض يف أفاق إنه وقيل الدولة، عضد
الدولة عضد وأن القوم، من رقيع صنعها متكلَّفة، أنها وأشهد البرصي أبيات فيها نحل

قط. بها سمع ما
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بما أصدق فال رحمة، فقالوا: رخمة، صحفوا أنهم الحديث أصحاب عن الحكاية وأما
متضائل.56 خفي والصدق ظاهر، غالب والكذب مجراها، يجري

بالزنج.» البرصة «تهلك قال: — السالم عليه — عليٍّا أن يدعي من ادعاء وكذلك
— السالم عليه — عيلٌّ يكن ولم ذلك من بيشء أومن ال بالريح. الحديث أهل فها فصحَّ
إِالَّ اْلَغيَْب َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف َمن يَْعَلُم ﴿الَّ العزيز الكتاب ويف الغيب، له يُكشف ممن

هللا». إال غد يف ما يعلم «ال املأثور: الحديث ويف هللاُ﴾.
سنة يف — هللا حرسها — حلب أمري أن سنة مئة منذ ُمخِرب يُخرب أن يجوز وال
فإنما ُمدٍَّع ذلك ادعى فإن كذا، وصفته فالن بن فالن اسمه وأربعمئة57 وعرشين أربع

كاذب. متخرِّص هو

النجوم

كثريًا يتمثل كان سهل بن الفضل أن وُحكي ترصيح، ال تلويح لها فإنما النجوم وأما
الراجز: بقول

غ��ال��ب ل��ف��ي��ف وم��ن غ��ال��ب م��ن رك��ائ��ب��ي ون��ج��ت ن��ج��وت ل��ئ��ن
ال��ك��رائ��ب م��ن ل��ن��ج��اء إن��ي

تكون أن الحكاية بهذه وأجدر مثله، يتفق فهذا قتله، َمن يف كان غالبًا وإن
مستنَكر. فغري بالشعر تمثله ما فأما مصنوعة،

بلفظ، معنى يقرتن أن فيمكن بهذا، يسمون جماعة الوقت يف يكون أن اتفق وربما
عليم. علم ذي كل وفوق عجائب، األيام يف أن عىل

األملعي

العلة ولهذه ظن، كما فتكون األشياء يظن كان القايض معاوية بن إياس أن حكي وقد
أوس: قال وأملعي، نقاب58 رجل قالوا

س��م��ع��ا وق��د رأى ق��د ك��أن ال��ظ��ن ب��ك ي��ظ��ن ال��ذي األل��م��ع��ي
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الحالج

بمثله، العادة تجر لم بما إليه ينسب ما وجميع كثري. والكذب للحالج،59 افرتي وكم
إياي أنكم أتظنون قتلوه: للذين قال أنه عليه يُفتعل ومما به. أصدق ال املني فإنه

مقتولة. اصطبلها يف وجدت البغلة وإن املادراني، بغلة تقتلون إنما تقتلون،
خروجه، ينتظرون قوًما ببغداد أن وبلغني شأنه، يرفع من اليوم إىل الصوفية ويف
جهل من ببدع ذلك وليس ظهوره،60 يتوقعون دجلة، عىل ُصلب بحيث يقفون وأنهم

الناس.

معاوية بن يزيد

الخيل مع ويرسلها وحشية أتان عىل يحمله قرد له كان معاوية بن يزيد أن روي وقد
الحلبة. يف

ج الحالَّ إىل رجعة

الياء: عىل التي األبيات وأما

ح��ي ك��ل وص��ف ع��ن ي��ج��ل ح��ت��ى ي��دق س��ر س��ر ي��ا
ش��ي ل��ك��ل ش��يء ك��ل م��ن ت��ب��ّدى ب��اط��نً��ا وظ��اه��ًرا
إل��ي إذن اع��ت��ذاري ف��م��ا غ��ي��ري ل��س��ت ال��ك��ل ح��م��ل��ة ي��ا

«الكل»، قوله وكذلك األبيات، يف عاهة «إيل» قوله ولكن القوة، يف ينظمها بأس فال
مكروه. والالم األلف إدخاله فإن

الحلول مذهب

الحالج: زمن يف كان لفتى وينشد

ال��زج��اج ح��رم��ة ف��ي ف��إل��ه��ي ص��ح��ي��ًح��ا ال��ح��ل��ول61 م��ذه��ب ي��ك��ن إن

137



الغفران رسالة

وال��ث��الج ال��ع��ط��ار دار ب��ي��ن ب��ط��راز غ��الل��ة ف��ي ع��رض��ت
ال��ح��الج ش��ي��خ��ن��ا إف��ك م��ن ه��و ل��ك��ن ص��ح وم��ا أم��ًرا ل��ي زع��م��وا

مذهب عىل كان فرعون إن ويقال: عرص. بعد عرص يف تنتقل قديمة، املذاهب وهذه
العزة. رب أنه ادعى فلذلك الحلولية،

غفرانك سبحاني، «سبحانك تسبيحه: يف يقول كان أنه منهم رجل عن وحكي
بعضهم: وقال األنعام. يف معدود القول هذا يقول من إنما الجنون، هو وهذا غفراني.»

س��ب��ح��ان��ي ف��س��ب��ح��ان��ك ش��ك ب��ال أن��ت أن��ا
غ��ف��ران��ي وغ��ف��ران��ك إس��خ��اط��ي وإس��خ��اط��ك
ال��زان��ي؟ ه��و ق��ي��ل إذا رب ي��ا أخ��ل��د ول��م

أَْكثََرُهْم أَنَّ تَْحَسُب ﴿أَْم كبري: عن صغري يلقنه أمر وهذا عقول، بال آدم وبنو
أهل لبعض ويروى َسِبيًال﴾. أََضلُّ ُهْم بَْل ۖ َكاْألَنَْعاِم إِالَّ ُهْم إِْن ۚ يَْعِقلُوَن أَْو يَْسَمُعوَن

النحلة: هذه

أن��ف��ط��ر ف��ك��دت ي��ح��ي��ى، س��وق ف��ي ل��ك��ه ب��ال ي��م��ش��ي رب��ي رأي��ت
ال��ح��ذر» ي��م��ن��ع «ه��ي��ه��ات، ف��ق��ال: ط��م��ع» ات��ص��ال��ن��ا ف��ي «ه��ل ف��ق��ل��ت:
وال��ن��ظ��ر ال��س��ج��ود إال ي��ك ل��م ب��ه��وى أل��ف��ة ال��ل��ه ق��ض��ى ول��و

التناسخ

يف كثر وقد الهند، أهل به يقول عتيق مذهب وهو التناسخ،62 إىل النحلة هذه وتؤدي
النصريية: من لرجل وينشد والكفاية. التوفيق نسأل الشيعة، من جماعة

ق��اره س��ك��ي��ن��ة أخ��تَ��ن��ا ج��ع��ل��ْت ال��ل��ي��ال��ي ل��ص��رف أّم��ن��ا أع��ج��ب��ي
ال��غ��راره ت��ض��م وم��ا وات��رك��ي��ه��ا ع��ن��ه��ا ال��س��ن��ان��ي��ر ه��ذه ف��ازج��ري
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منهم: آخر وقال

ال��زم��ن ع��ج��ائ��ب أران��ا ف��ق��د ال��م��ح��ن ك��اش��ف ال��ل��ه ت��ب��ارك
ال��س��ك��ن أب��و ج��ارن��ا ص��ي��ره ب��ل��دت��ن��ا، ش��ي��خ ش��ي��ب��ان، ح��م��ار
وال��رس��ن63 ال��ح��زام ف��ي م��ش��ي��ت��ه ب��ح��ل��ت��ه م��ش��ي��ة م��ن ب��دل

الرتهات. يف فيسلكون مشبهات الفاسد الرأي لهم ويصور

الهند يف التناسخ مذهب

املرآة يف وجهه إىل فنظر جدر، أنه حسنًا، شابٍّا وكان الهند، ملوك بعض عن وحكي
هذه». من أحسن صورة إىل هللا ينقلني أن «أريد وقال: نفسه، فأحرق تغري، وقد

محمود، بالد يف كانوا إنهم بكاذبني، الحكاية يف هم ما الفقهاء، من قوم وحدثني
ويكونون لوفائهم، األعطية عليهم يفيض بصفائهم، وثق قد الهند، من جماعة معه وكان
خربه فجاء جهزه، جيش يف سافر منهم رجًال وأن ارتحل، أو حل إذا إليه الجند أقرب
والناس واقتحمتها، عظيمة، ناًرا وأوقدت كثريًا، حطبًا لها امرأته فجمعت هلك، قد أنه
نفسه، ليحرق عظيمة ناًرا له أوقد الزوج، قدم فلما باطًال، الخرب ذلك وكان ينظرون،
كانوا الهند من أصحابه وأن إليه، للنظر كثري خلق فاجتمع بصاحبته، يلحق حتى
إنسان وجاءه أخيه، إىل وهذا أبيه، إىل هذا أمواتهم64 إىل بأشياء فيوصونه إليه يجيئون

النار. يف نفسه وقذف له، ميتًا يعني فالنًا» هذه «أعط وقال: بوردة منهم

من فيدفعهم الخروج، أرادوا النار لدغتهم إذا أنهم نفوسهم، إحراقهم شاهد من وحدث
ا. إدٍّ شيئًا جئتم لقد هللا؛ إال إله فال والخشب، بالعيص إليها حرض

األندليس هانئ ابن

لهم وكان الفانية،65 الدنيا إىل به يتوصل يعتقده، وال باملذهب يتظاهر من الناس ويف
مدح يف يغلو فكان املجيدين، شعرائهم من وكان هانئ، بابن يُعرف رجل املغرب يف

رقادة: له يقال بموضع نزل وقد فيه قال حتى عظيًما، غلوٍّا املعز
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ون��وح آدم ب��ه��ا ح��ل ال��م��س��ي��ح ب��رق��ادة ح��ل
ري��ح س��واه ش��يء وك��ل ال��م��ع��ال��ي ذو ال��ل��ه ب��ه��ا ح��ل

الحالج إىل عودة

منهم تعظمه الصوفية أن عىل الفهم، ثاقب ال شعوذيٍّا يكون أن الحالج ُرتب وأدل
شايفة. ألمره هي ما طائفة،

عون أبي ابن

بليًغا الصناعة، يف حاذًقا الرجل تجد وقد لون، بعد لون يف أخذ فإنه عون، أبي ابن وأما
يعتاد، ما يتبع وإنما مقتاد، غري كأنه ألفي الديانة إىل رجع فإذا والحجة، النظر يف
يسكنون والذين معه، فيلبث سمعه، ما الناشئ الطفل ويلقن الغرائز، يف موجود والتأله
ال املخرب عن الخرب كنقل عليه، هم ما يأخذون الجوامع، يف واملتعبدون الصوامع، يف
مجوسيٍّا،66 لخرج املجوس من أرسة ألفى بعضهم أن فلو املكذب، من املصدق يميزون
العقل؟67 أحكام عىل يصرب من أين ولكن صاديًا، بريه نقع هاديًا، املعقول جعل وإذا
يشذ أن إال رمس، الرمم يف ضمنه ومن الشمس، عليه تطلع من يف ذلك ُعدم هيهات!

بعمم. فضل من يخص األمم، يف رجل

عىل قدر إن األمور، قبيح يستحسن فألفيناه الحكماء، كتب يف نظر من لقينا وربما
شهادة عن سئل وإن خان، وديعة أُودع وإن نكبه، واجبًا عرف وإن ارتكبه، فظيع
فيما غرضه بل األثقال، عليه ضاعف أم أََقتََلُه يحفل فما صفة، لعليل وصف وإن مان،

علة. أدهى الباطنة وعلته ملة، أهل عىل بالجهالة زار وُرب يكتسب،
ويحرض َفِرُحوَن﴾.68 َلَديِْهْم ِبَما ِحْزٍب ﴿ُكلُّ العزيز: الكتاب يف جاء لكما البرش وإن

واملكر. البدع أصحاب هللا علم وأولئك باغون، للرشد كأنهم طاغون، أناس املجالس
وبله الدرهم بله النار،69 يف يُخلِّد الذَّرَّة عىل ربه أن يزعم باعتزال، متظاهر كم
صري قد والفسق، العهار عىل وينهمك عظائم، املآثم من يحتقب ينفك وما الدينار،

قصيدة.70 الغي من به ينظم مصيدة؛ الجدل
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املسكرة، عليهم ودارت الرشب، يف جلس إذا كان أنه ويتبع؛ يوقر لهم، إمام عن وحدثت
التوبة. عىل حرضه من وأشهد فاستوفاه، رشبه، القدح؛ وجاءه

القداح ميمون بن هللا عبد

أصحاب علية من كان باهلة، من وهو القداح، ميمون بن هللا عبد أن يزعمون والشيعة
شيوخهم بعض فحدثني ذلك، بعد ارتد ثم كثريًا، شيئًا عنه وروى محمد، بن جعفر
ويروون يرتد.» أن قبل القداح، ميمون بن هللا عبد «حدثنا ويقولون: عنه يروون أنهم

له:

أن��ش��ر أن��ن��ي ع��ن��دي ف��ل��ي��س س��ن��ب��ر ي��ا ال��خ��م��رة اس��ق��ن��ي ه��ات
ج��ع��ف��ر دي��ن��ه��ا م��ن ي��غ��ره��ا ف��ت��ن��ة ف��ي ال��ش��ي��ع��ة ت��رى أم��ا
ي��س��ت��ر خ��ب��ر ل��ي ب��دا ث��م ب��ره��ة ب��ه م��غ��روًرا ك��ن��ت ق��د

إليه: ينسب وما

ي��خ��ل��ب خ��ادًع��ا ف��أل��ف��ي��ت��ه ح��ق��ب��ة ج��ع��ف��ر إل��ى م��ش��ي��ت
ي��ج��ذب ح��ب��ل��ه إل��ى وك��ل ن��ف��س��ه إل��ى ال��ع��الء ي��ج��ر
يُ��س��ح��ب م��ق��ت��ول��ك��م ظ��ل ل��م��ا ص��ادًق��ا أم��رك��م ك��ان ف��ل��و
ي��خ��ط��ب ف��وق��ك��م ع��م��ر س��م��ا وال ع��ت��ي��ق، م��ن��ك��م غ��ض وال

من املنجمني71 رؤساء من رجل عن وحدثت التناسخ، مذهب من قريبة والحلولية
فقال يكرب، والثور فمر يتنزهون، قوم مع مرة فخرج زمانًا، بلدنا يف أقام حران، أهل
به: يصيح وجعل بحران.» بخلف، يعرف كان رجل الثور هذا أن يف شك «ال ألصحابه:
خربتُكم ما صحة ترون «أال ألصحابه: فيقول الثور، ذلك يخور أن فيتفق خلف.» «يا

به؟»
وهو أبي النوم يف رأيت قال: أنه بالتناسخ يقول ممن آخر رجل عن يل وحكي
اشتهيت قد وإني فالن، قطار يف أعور جمل إىل نُقلت قد روحي إن «ابني يقول:
منه فدنوت أعور، جمًال فيه فوجدت القطار، ذلك عن وسألت بطيخة، فأخذُت بطيخة.»
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البرش هذا به رمى ما إىل الشيخ موالي يرى أفال ُمْشتٍَه، ُمريد أْخذَ فأخذها بالبطيخة،
التمييز! سوء من

الراوندي ابن

نعًال، يكون أن يصلح فال تاجه وأما بمهدي، املصلحة إىل يكن فلم الراوندي،72 ابن وأما
خميصه. للمناظر وأبان قميصه، هتك إنما وتف» «أف الكاهنة: قالت كما إال تاجه وهل

الكريم القرآن

ما باإلعجاز، بهر كتاب ملسو هيلع هللا ىلص محمد به جاء الذي الكتاب هذا أن ومهتد، ملحد وأجمع
شاكل وال الرجز، وال املوزون بالقصيد هو ما األمثال، غريب أشبه وال مثال عىل حذي
اآلية وإن لتََصدَّع. الهضب فهمه لو كالشمس، وجاء الكهنة، َسْجع وال العرب خطابة
كالشهاب فيه فتكون املخلوقون عليه يقدر كلم أفصح يف لتعرتض اآلية بعض أو منه

جدوب. يف البادية والزهرة غسق، جنح يف املتأللئ

الرومي ابن

الفلسفة، يتعاطى وكان عقله، من أكثر كان أدبه إن يقال من أحد فهو الرومي ابن وأما
إال أراه وما الجيمية، بقصيدته ذلك عىل ويستشهدون متشيع، أنه يدعون والبغداديون
ولألنفس مستعجل، رش هي وإنما بالطرية،73 أولع ومن الشعراء، من غريه مذهب عىل

الحيوان. أعناق يف ربق هو الذي املوت من حذر ذلك وكل أَجٌل،
العامة: قالت ولذلك يقع!74 أن جاز قيل، إذا اليشء أن يظن من الناس ويف

يُتِْمْمه: ولم البيت بهذا تمثل ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن ويقال الكون، أول اإلرجاف

ت��ح��ق��ق��ا إال ك��ان، ل��ش��يء ي��ق��ال ف��ل��ق��ل��م��ا ي��ك��ن، ت��ه��وى ب��م��ا ت��ف��اءل
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بأجزاء عليه يزيد والرش ا75 جدٍّ قليل الدنيا هذه يف فالخري اللبيب، إليه ذهب ومهما
علقمة: وقال باملحصاة، ليست

م��ش��ئ��وم ب��د ال س��الم��ت��ه، ع��ل��ى ي��زج��ره��ا ل��ل��غ��رب��ان ت��ع��رض وم��ن

عن جاءت وقد التخري، عىل أجرى الذي ذا ومن ، بالتطريُّ معروًفا الرومي ابن وكان
وشهاب. ُمرَّة، مثل: بحسن ليس الذي االسم كراهة عىل تدل كثرية، أخبار ملسو هيلع هللا ىلص النبي

لألخرى: قالت أنها العرب من امرأة عن حكي ما الرومي،76 ابن حكاية من ونحو
كان رجًال جمرة بني من وتزوجت غىض، ذات نار تلك وإنما غاضبة، أبي «سماني
تزل فلم سوارة، أمه اسم وكان األتراب، بي فشمتت تراب، ذلك وإنما توربا، اسمه

الخصام». يف تساورني
بن سعد بني من وزوجني فصفوت، صافية، أبي سماني «لكن األخرى: فقالت
السن، وما حاسن فقد الصالحة، جزى محاسن، زوجي واسم السعد، عىل فبكر بكر،
رضيْت راضية، أمه واسم خريه، عىل وقف فقد — هللا رعاه — اف َوقَّ أبيه واسم
كما الحمام78 من فرق حمامة رأى أن يزل لم رما،77 خثا الرجل كان وإذا أخالقي.»

الطائي: قال

ح��م��ام ف��إن��ه��ن ح��ائ��ه��ن م��ن ع��ي��اف��ة79 ك��ث��رت ف��إن ال��ح��م��ام، ه��ن

أولها الفند80 من يقول بالهلكة، ويجعلها النعيم، من يأخذها فما نعامة آنس وإن
عناء. يف أبده طول فهو بوفور، الحوادث من عصف قال: عصفور، إىل نظر وإن نعي.

النهر إىل رصفه هدي ولو والفرار، الجوع من جعفرا الرومي ابن جعل الطوية ولهذه
الحقيقة.81 عىل الواردة األشياء يحملون ال الخليقة هذه إخوان ولكن الجرار،

أن جديًرا كنت املحرم، يف سافرت «إن فقال: السنة، أول يف السفر بعضهم وأراد
ربيع، شهر إىل سفره ر فأخَّ تصفر.» أن يدي عىل خشيت صفر، يف رحلت وإن أُحرم،
من هو فإذا الرياض، ربيع من «ظننته فقال: بطائل، يحظ فلم مرض سافر فلما

األمراض». ربع82
من تحرز الخنجر وتقريبه غلة، بالحيل تنقع وما فتعلة، املثلوج املاء إعداده وأما
يجشمه ثم بالشام، قربًا له يحتفر رجل ورب البان، بني ما األقضية تنقض فكم جان،
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َعِليٌم هللاَ إِنَّ ۚ تَُموُت أَْرٍض ِبأَيِّ نَْفٌس تَْدِري ﴿َوَما بالهند: أو باليمن فيموت القدر،
َخِبريٌ﴾.

يهلك أنه ظان كم لنظامها، الجاهلة فهي عظامها، مدفن جهلت النفس أن وكما
بحجر. فهلك بسيف

الفصحاء عن جاء أنه علمت وما مقيدان، الرومي ابن عن الناجم رواهما اللذان والبيتان
والبيت: اللغة، رواة يتداوله واحد، بيت يف إال مقيًدا، الوزن هذا

ط��اله��م م��ال��ت ق��د ن��ع��ج��ون83 ف��ه��م ض��أن ل��ح��م ع��ش��وا ال��ق��وم ك��أن

الناجم84 يدري وما تأسيس، غري من الرومي ابن قاله والذي مؤسس، البيت وهذا
السعري. يف أم الشيخ ذلك حصل الجنة أيف راجم بالفكر ولعله

تمام أبو

املدح تغنى فما حبيب، النار يف قذف فإن بزمام، الدين من أمسك فما تمام،85 أبو وأما
التشبيب. وال

القصائد مناحة

مأتًما، ديوانه أول يف اللتان املمدودتان عليه ألقامت وتأسف، علم لها القصائد أن ولو
قوله: يف الكالبي زعمه ما وقالتا لبيد، كابنتي عليه فناحتا

غ��در وال ال��ص��دي��ق خ��ان وال أض��اع ح��ري��م��ه ال ال��ذي ال��م��ي��ت ه��و وق��وال
اع��ت��ذر ف��ق��د ك��ام��ًال ح��وًال ي��ب��ك وم��ن ع��ل��ي��ك��م��ا ال��س��الم اس��م ث��م ال��ح��ول إل��ى

من نساء تجتمع كما املمدودات، إليهما الجتمعت — ذلك قيض لو بهما، وكأني
املمدودات مأتم كان وإذا رنينًا، أعظم بمأتم البائيات لبارتهن ذلك فعلن ولو أوب، كل
ركوب، طريق الباء ألن آالف؛ يف البائيات مأتم يكون أن وجب يسعدهن، ن ممَّ مئة يف
وتجيء اإليتاء، عن يعجز ال فإنه التاء، عىل نظمه وما منكوب، سبيل القصائد يف واملد
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كلمة تستعينان أنهما إال العرب، شعر يف لقليلة التاء وإن اللون، حالك يف التائيتان
كثري:

رم��اثً��ا أو ج��دًدا ل��ه��ا ف��س��ق��ي��ا رث��اث��ا أض��ح��ت س��الم��ة ح��ب��ال

ولهما املتعسفة، واألشعار املتكلفة، القوايف من نحوها كان وما رؤبة، وبأراجيز
أعوان. دريد ابن نظم فيما

جرى وما والالم والعني كامليم الذلل، الحروف عىل بني وما والرائيات الداليات فأما
ذكر ما عىل وزدن واألبراد، الصدر عنهن لضاق منهن، حيز كل اجتمع فلو مجراهن،

والرجال. النساء من حنبل بن أحمد جنازة يف اجتمع أنه
أحمد، موت يف اجتمع مما أكثر َجْمٌع اإلسالم وال الجاهلية يف يجتمع لم إنه ويقال

األشياء. بيقني العالم وهللا ألف، بستمئة والنساء ألف، بألف الرجال حرز

إهمال من بلغ ما العداة كيد فيه يبلغ ال لضال، فإنه صلواته، ضيع حبيب كان وإن
صاحب ألنه صال؛ باملوقدة وهو جسدها يظل أن األوصال، بتلك ألضن وإني غداة.
املستغلق عنها ويفض بحار، غامض من يستخرجها كاللؤلؤ ومعان مبتدعة، طريقة
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل وفد فقد مهلهل، بن يزيد لحق ليته أو كالجعدي، فليته املحار، من

الغبى. ثوب عنه وطرح

الخراساني مسلم أبو

دأب من بأول وليس قتلته، والة طاعة يف وقتل أكلته، لنار حطب مسلم، ألبي والعجب
صاحب عند املغتفر، غري ذنبه فوجد قفر يف رسابًا تبع وإنما الطمع، وأغواه لسواه،
اآلخرة تكون أن آمن وما الندم، من له بد ال للفانية ساع وكل جعفر، أبي الدولة
عىل واللعنة املعرفة، ادعى من الجاهل وفوق والجاهل مغيب، الرس أن عىل بأرزاق،86

الكاذبني.
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طالب أبي بن عيل

قديمة. ضاللة فتلك يدعون، ما — السالم عليه — عيل87 يف يدعون الذين أما

الربوبية دعوى

وتجبى العزة، رب أنه كثرية جماعة تزعم بشاباس، يعرف بالبرصة رجًال أن بلغني وقد
وهو ظافًرا، طلب بما ليكون وافًرا، قسًما منها السلطان إىل ويُحمل الجمة، األموال إليه

ذلك. مثل لها يدعى بالكوفة امرأة عن وحدثت ساقط.

الراوندي ابن إىل رجعة

له ويخرتصون سكنه؛ الالهوت أن تذكر معارش الراوندي البن أن يخرب من سمعت وقد
الكفرة، أحد هذا يف وهو مصقول؛ غري كذبها أن املعقول، وأهل الخالق يشهد فضائل،

منشد: له أنشد وقد

ال��غ��ل��ط ب��ي��ن س��ك��ران ق��س��م��ة ح��ظ��وظ��ه��م ال��ورى ب��ي��ن ق��س��م��ت
ف��اس��ت��ع��ط88 ج��ن��ن��ت ق��د ل��ه ق��ل��ن��ا رج��ل ه��ك��ذا ال��رزق ق��س��م ل��و

مرص.89 أرمي يطوالن اإلرص، يف كانا البيتان، هذان تمثل ولو

جوف أبو

النبوة، يدعي كان جوف، بأبي يعرف رجل بالنريب، املعروفة الضيعة يف ظهر وقد
أن ابنه وأمر يحرتق، ال قطني إن فقال بيت، يف قطن له وكان مضحكة، بأخبار ويخرب

الجرية. واجتمعت النساء، ورصخت القطن، يف فأخذ إليه، رساًجا يدني

فقيل معجب، حادث عند وال موجب، غري من الضحك يكثر كان أنه شاهد من وحدثني
وصل من فكيف قليل، بهني ليفرح اإلنسان «إن معناه: كالًما فقال تضحك؟» «ِلَم له:

الجليل؟!» العطاء إىل
حلب. وايل قتله حتى األغبياء، فاتبعه الجنون، بني وكان
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طالب أبي بن عيل إىل عودة

أبي بن عيل يطلبون جاءوا نفر يف كان الفاريس سليمان أن يحدث الشيعة وبعض
تتبعها بارقة جاءت كذلك، هم فبينا منزله، يف يجدوه فلم — عليه هللا سالم — طالب

بالدم. مخضوب سيف يده يف البيت أجار عىل نزل قد عيلٌّ وإذا راعدة،
بينهما. ألصلح فصعدت املالئكة، من فئتني بني شجار «وقع «فقال:

للصدق! ليست سورة وللكذب الضاللة! يف افتتنت كيف األمة هذه يرى أفال

يف ورغبة وشهًدا، مقرٍّا خلق — سبحانه — هللا فإن السن، بلوغ من ذكره الذي وأما
يتبسم صبح الضري، إىل تجذبه إال الحياة ير لم النظر أنعم اللبيب وإذا وزهًدا، العاجلة
السائمة.90 فينفيان يغريان، السارح عىل وهما ثلة، والعمر إرضاء، سيد كأنهما وأمساء،

الزواج

ألنه ذلك؛ فرسني — الخدمة يريد — التزويج ذكر أنه األدب، طالب بعض تحدث وقد
الهواجر، يف ظاللها الوارف الشجرة كان إذ الفرحة، قربه ويف بالوطن، إقامته عىل دل
الرجل بلغ إذا العرب، عن الحليل حكاية يعرف وهو نسيمها واألرج ثمرها، الطيب

النصف.91 ولكن الشواب، وإيا فإياه الستني
األول: قال كما إال هو وهل واملكتهالت، العجز فيه لتنافست املأربة، لهذه نشط ولو

ف��ت��ي��ان غ��ي��ر ش��ب��اب ي��ك��ون وق��د أب��ًدا ف��ت��ي ش��ي��خ ف��ي ل��ك ه��ل ع��ز ي��ا

قال: كما عجوًزا تزوج من بأول فليس

ع��ج��وز ت��س��اع��ف��ن��ي أن ل��ي ف��م��ن ع��ن��ي ال��ف��ت��ي��ات أع��رض م��ا إذا
ك��وز ال��ع��رن��ي��ن ع��ن ح��س��رت إذا م��ن��ه��ا ال��ل��ح��ي��ي��ن م��ج��ام��ع ك��أن
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ديوانه: يف أجده ولم حلزة، بن للحارث ويروى

م��ال ذات ع��ري��ن��ة م��ن ع��ج��وًزا خ��ي��ًرا ف��ق��ل��ت ن��ك��ح��ت؟ م��ا وق��ال��وا
وغ��ال92 م��رت��خ��ص ال��ب��ي��ع، ك��ذاك م��اًال وغ��رم��ت ك��ب��ي��رة ن��ك��ح��ت

اآلخر: قاله مما باهلل وأعوذ

ن��ج��وز ب��ال��م��ي��اه ت��رك��ت��ن��ا ل��م��ا ب��ك��ف��ه��ا ي��س��ق��ى ال��م��اء أن ل��و ع��ج��وز

والشهلة. الحيزبون تحمد العرب زالت وما

بخديجة النبي زواج

له وقالت السن، يف طاعنة وهي شاب، وهو خويلد، بنت خديجة ملسو هيلع هللا ىلص النبي تزوج وقد
أما فقال: الغرية. أطيق وما كربت قد امرأة إني هللا، رسول يا أمية: أبي ابنة سلمة أم

عنك. يزيلها أن هللا أدعو سوف فإني الغرية وأما منك، أكرب فأنا كربت، قد قولك

الزواج إىل الشيخ حاجة

معني، إىل يفتقر الكربة أخا أن ولوال جوار، أصناف مرص يف استخدم قد أنه شك وال
القائل: قول يعرف فهو املعني، بورد يقتنع أن الحزامة لكانت

ال��ري��اح ت��خ��رق��ه��ا وغ��رف��ة وال��م��ف��ت��اح ال��ق��ف��ل إال ال��ع��ي��ش م��ا
ص��ي��اح وال ف��ي��ه��ا ص��خ��ب ال

التوبة

ومن الشجاع، عن الجبن أخو بها يختص ال األنيس؛ سجية فتلك الشيخ، إشفاق وأما
ِمن تَْقنَُطوا َال أَنُفِسِهْم َعَىلٰ ُفوا أَْرسَ الَِّذيَن ِعبَاِدَي يَا ﴿ُقْل بالقنوط: تعرض القسوط

ِهللا﴾. رَّْحَمِة
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هللا، يهديه ثم القمر، ضوء يف الدليل يضل فقد تاب، ثم وطرب رشب أديب من كم
فسلم. غريق اللج من استنقذ وكم

عياض بن الفضيل

من وُجعل الزهاد، يف ُحسب ثم رياض، أوبل يف يسيم عياض، بن الفضيل كان وقد
قدر عود، أو بطنبور ومغن وأفتى، كرب ملا تصدر فتى، وهو خليع ورب االجتهاد، أهل

للعظات. منربًا فرقى السعود، تويل له

العزيز عبد بن عمر

هكذا أنس؛ بن ومالك العزيز عبد بن عمر فيهم فرأى املغنني، طبقات يف نظر قد ولعله
كذبه. فعليه كاذبًا يك فإن خرداذيه، ابن ذكر

عجرد وحماد حذيفة أبو

حذيفة، أبو فنسك وينادمه، عجرد حماد يشارب كان حذيفة93 أبا أن معروفة، والحكاية
حماد: إليه فكتب ويعيبه، يذمه حذيفة أبا أن فبلغه الغي، يف حماد وأقام

وان��ت��ق��اص��ي ش��ت��م��ي ب��غ��ي��ر ـ��ُم ي��ت��م��ـ ال ن��س��ك��ك ك��ان إن
واألق��اص��ي األدان��ي م��ع ـ��ت ش��ئ��ـ ك��ي��ف ب��ي وق��م ف��اق��ع��د
ال��م��ع��اص��ي ع��ل��ى ال��م��ق��ي��م وأن��ا رك��ي��ت��ن��ي ف��ل��ط��ال��م��ا
ال��رص��اص أب��اري��ق ف��ي خ��ذ وت��أ ت��ع��ط��ي��ن��ي أي��ام

الخطاب بن عمر

ذو املقتِدر تداركهم ثم ضالل، عىل كان كلهم — هللا رضوان عليهم — الصحابة أليس
الجالل؟
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كانوا مجمًعا يريد بيته من خرج الخطاب بن عمر أن الروايات، بعض ويف
عنده أجد لعيل الخمار إىل ألذهبن فقال: أحًدا، فيه يجد فلم للقمار، فيه يجتمعون
سبحانه. هللا من يجيء والتوفيق وألُْسِلمن، ألذهبن فقال: شيئًا، عنده يجد فلم خمًرا،

النبي إىل عودة

َفَهَدٰى﴾. َضاالٍّ ﴿َوَوَجَدَك ملسو هيلع هللا ىلص النبي به ُخوطب وفيما
ذبيحة ذبح ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن معناه: حديثًا املبعث، كتاب يف املدني، معرش أبو وذكر
بعض يف ليأكاله ومضيَا حارثة، بن زيد وحمله له، فطبخ منها، شيئًا فأخذ لألصنام،
النبي فدعاه الجاهلية، يف املتألهني من وكان نفيل، بن عمرو بن زيد فلقيهما الشعاب،
بن زيد فقال آللهتنا.» ذبحناه يشء «هو فقال: عنه، فسأله الطعام، من ليأكل ملسو هيلع هللا ىلص
عليه هللا صىل — إبراهيم دين عىل وإني لألصنام، ذُبح يشء من آكل ال «إني عمرو:

معه. ما بإلقاء حارثة بن زيد النبي فأمر وسلم.»

الداري أوس بن تميم

النبي، إىل يهدي كان الداري94 أوس بن تميم أن بإسناد، سمعته وقد آخر، حديث ويف
فأراقها. الخمر، حرمت وقد السنني، بعض يف فجاء خمر، من راوية سنة، كل يف

حنبل بن أحمد

الفقهاء عند — والنبيذ قط، النبيذ رشب كان إن حنبل، بن أحمد ثعلب، عند ذكر وقد
بيدي». سقيته «أنا ثعلب: فقال الخمر، غري —

الخمر

أعذب األرشبة من غريها لكان ذلك، ولوال السكر، من لهم يعرض فيما الرشب لذة وإنما
قال: إذ الحسن، بن محمد األزد، بشيخ أسوة فله رشب قد الشيخ كان وإن وأدفأ،95

ت��ج��ت��ل��ى ع��روس ث��م��ان��ي��ن ب��ن��ت ل��ي ق��ط��ري��ه ج��م��ع��ت ل��ي��ل رب ب��ل
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القصيدة:96 آخر يف قال ثم

ان��ت��ه��ى ال��ح��د ب��ل��غ ش��يء وك��ل ل��ذت��ي ت��ن��اه��ت ف��ق��د أم��ت ف��إن

الحكمي: بقول يأخذ أن له أختار وما

ب��ال��ك��اس97 ف��م��ي إل��ى ت��ش��ي��ر أن ع��ن ي��دي ك��ب��رت م��ا ف��ق��ل��ت: ك��ب��رت، ق��ال��وا:

األبيات: هذه قائل األمجي، حميد شيعة يف يزهد أن الشيخ ملوالي آن وقد

أرج��ع ف��ل��م ف��ي��ه��ا، وع��وت��ب��ت أق��ل��ع ف��ل��م ال��م��دام ش��رب��ت
األص��ل��ع ال��ش��ي��ب��ة ذو ال��خ��م��ر، أخ��و داره أم��ج ال��ذي ح��م��ي��د
ي��ن��زع ف��ل��م ك��ري��ًم��ا وك��ان ح��ب��ه��ا ع��ل��ى ال��م��ش��ي��ب ع��اله

آخر: وقال

م��ص��ي��ب — أراه ف��ي��م��ا — ق��ول��ه��ا وم��ا ك��ب��ي��رة أم ال��راح ف��ي ت��ع��ات��ب��ن��ي
وزب��ي��ب؟» م��ك��ث��ب ت��م��ر ال��رزق م��ن ف��ع��ن��دن��ا ال��م��دام، ت��ج��ف��و «أال ت��ق��ول:
دب��ي��ب ال��ع��ظ��ام ف��ي ل��ت��م��ر ول��ي��س م��ف��رح��ي ال��زب��ي��ب م��ا «روي��ًدا ف��ق��ل��ت:
م��ش��ي��ب» الح ح��ي��ن م��ن��ه��ا ي��ص��ح ول��م ش��ب��اب��ه ف��ي ع��ل��ه��ا ح��م��ي��ًدا ف��إن

القارح ابن توبة

وكل املكتهلون، واألدباء املقتبلون، الشبان عليه اجتمع بتوبته، املحافل تسامعت وإذا
املساجد بعض يف لهم وجلس لخطابه. املسامع ويصغون آدابه، من فيقتبسون أشيب،

األدب. من عطلت خالويه بن هللا عبد أبي بعد من فإنها — هللا حرسها — بحلب
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الحور إىل عودة

جواريه فلعل العاجلة، أهل أخبار يعلمون اآلخرة أهل بأن املنقولة األخبار صحت وإذا
أنه مرة فيسمعن الصلحاء، من عليهن يرد من أخبار عن يسألن الخلد، يف له املعدات
أمر شاع فإذا بحلب، أنه وخطرة ببغداد، أنه ومرة بالبرصة، أنه ومرة بالفسطاط،
جاراتهن. وهنأهن وابتهجن، فرسرن بذلك أخربهن حلب، أهل من ناسك ومات التوبة،

االعتبار: كتب يف التاليني، البيتني حكاية سمع قد أنه ريب وال

إل��ي��ن��ا أم��ي��م ي��ا وب��م��س��راك ع��ي��ن��ا ب��ال��خ��ي��ال��ي��ن ال��ل��ه أن��ع��م
ع��ل��ي��ن��ا ال��ق��ب��ور ظ��ل��م��ة وم��ن ـ��د ال��ل��ح��ـ وح��ش��ة م��ن ج��زع��ت م��ا ع��ج��بً��ا!

الخمر إىل رجعة

حاتم: قال زنبق،98 أم من يستكثروا أن عىل املشيب يحثهم قوم من باهلل أعوذ

وف��ر ل��ه ك��ان ال��م��ال ث��راء أراد ح��ات��ًم��ا أن ل��و األق��وام ع��ل��م وق��د
ال��ي��س��ر وال ال��ق��داح ت��ع��ري��ه ول��ي��س��ت ط��ي��بً��ا وي��ؤك��ل ال��ع��ان��ي ب��ه ي��ف��ك
خ��م��ر وال ل��دي م��اء ال األرض م��ن ب��ق��ف��رة ص��داي ي��ص��ب��ح أن أم��اوي
ص��ف��ر ب��ه ب��خ��ل��ت م��م��ا ي��دي وأن ض��رن��ي ي��ك ل��م أه��ل��ك��ت م��ا أن ت��رى

طرفة: وقال

ي��دي م��ل��ك��ت ب��م��ا أب��ادره��ا ف��دع��ن��ي م��ن��ي��ت��ي دف��ع ت��س��ت��ط��ي��ع ال ك��ن��ت ف��إن

املعتز: ابن وقال

أم��س��ي م��ث��ل ص��اح��ب��ي ي��ا ي��وم��ي ل��ي��س وح��ب��ي م��ط��ل��ي ب��ال��ك��ؤوس ت��ط��ل ال
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ن��ف��س��ي أن��ك��رت ال��خ��م��س��ي��ن ع��رف��ت م��ذ ع��ن��ي م��ش��ي��ب��ي واس��أل ت��س��ل��ن��ي ال

وأنا الخالفة، حق حفظ وما السالفة، من يستكثر أن عىل سنيه كثرة حثته فهذا
ذنوبي أكرب صار «إذا فقال: الرشاب يف عوتب املازني، عثمان كأبي يكون أن به أضن

تركته!»

املهدي وإبراهيم املعتصم

يبكيك؟ ما املعتصم: له فقال وبكى، فغناه كعادته، إبراهيم دعا املعتصم أن روي وقد
من املعتصم فأعفاه بلغتها، وقد أتوب، أن سنة ستني بلغت إذا هللا عاهدت كنت فقال:

الرشاب. وحضور الغناء

بالخمر الهيام

نداماه، مع يحرض وكان املطبوخ يف رغب كرب فلما بالقهوة99 ُمغَرم رجل بلدنا يف وكان
جاء فإذا النيئ، من أصحابه ويرشب املطبوخ من هو فيرشب واحد، قدح وعندهم
فرشب رجع املطبوخ، فرغ فإذا فيه، ورشب الخمر أثر من غسله ليرشب، إليه القدح

إخوانه. رشاب من
واسمعي أعني «إياك املثل: يف كقولهم فهو نفسه، يعني وهو غريه، مخاطبته وأما
يقدر وليس العاجلة، عن حبه ينرصف أن املتنسك، يريد الجبلة، عن عنده وال جارة.» يا
لؤلؤة:100  ﴿يُوُسُف تُتصور أن الحصاة وال لبؤة تصري أن الظبية تقدر ال كما ذلك عىل

اْلَخاِطِئنَي﴾. ِمَن ُكنِت إِنَِّك ِلذَنِبِك َواْستَْغِفِري ـٰذَا َه َعْن أَْعِرْض
القائل: وقول

خ��ل��ق��ا101 ك��م��ا إال ام��رؤ ي��ك��ون أال خ��ل��ق ع��ن أن��ه��اك وم��ا ع��ل��م��ت، ل��ق��د

َحبٍَّة َكَمثَِل ِهللا َسِبيِل ِيف أَْمَواَلُهْم يُنِفُقوَن الَِّذيَن ثَُل ﴿مَّ اآلية: يتلون الذين من وكثري
َعِليٌم﴾. َواِسٌع َوهللاُ يََشاءُ ِلَمن يَُضاِعُف َوهللاُ َحبٍَّة ائَُة مِّ ُسنبَُلٍة ُكلِّ ِيف َسنَاِبَل َسبَْع أَنبَتَْت
يسمحون وال التافه بالقليل يضنون مشفقون، إلهمم خشية ومن مصدقون، بها وهم
حسن الفانية عن يقبل وال الجزاء، حديث ينكر من حال تكون فكيف للسائل،102

العزاء.
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واليهودي طلحة أبو

ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل يهوديٍّا خاصم أنه ومعناه: قتادة، أبي أو طلحة، أبي حديث مر وقد
النبي فقال واحدة، نخله يف خلف اليهودي وبني وبينه نخل، حديقة طلحة ألبي وكان
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ونعتها الجنة، يف نخلة لك أضمن حتى بالنخلة له أتسمح لليهودي: ملسو هيلع هللا ىلص
أتضمن طلحة: أبو فقال بآجل. عاجًال أبيع ال اليهودي: فقال الجنة. أشجار بنعوت
طلحة أبو فريض «نعم.» فقال: الحديقة؟ أعطيه حتى له ضمنت كما هللا رسول يا يل
من يأكلون وهم وأبناءه، امرأته فيها فوجد حديقته، إىل وذهب اليهودي وأخذ بذلك
«ِلَم امرأته: فقالت التمر، من فيها ما فيُخرج أفواههم يف أصبعه يُدخل فجعل جناها،
فبئس بعاجل بعتها كنت «إن فقالت: الحديقة. بعت قد إني فقال: ببنِيك؟!» هذا تفعل

بذلك. ففرحت الخرب، عليها فقص فعلت!» ما

أجاب، ملا فضة.» من لبنة اآلخرة يف لتُعطى لبنة «أعط العرص: هذا عباد لبعض قيل ولو
املصدقني، من أنه عىل َفَعل، َلَما بحوراء اآلخرة يف منها يُعوض عوراء أَمًة سئل ولو

التعذيب؟ وقوع وجحد بالتكذيب غذي من فكيف

العالف هذيل أبو

قوم، «يا ويقول: حمار عىل األسواق يف يمر كان أنه العالف، الهذيل أبي عن ويحكى
فقتلته. آجرة عليه فسقطت التوبة، نفسه يَِعُد غالم له وكان غالمي.» توبة احذروا

القارح وابن املعري بني التعارف بدء

أنه ذكر العروض، لعلم يتعرض واسطي، رجل من الشيخ، بأخبار سمعت ما وأول
وكان العلوية. لبعض معلًما البرصي الحسني بأبي يُعرف رجل وفيها بنصيبني شاهده
فيه، يومئذ والواسطي ببلدنا، الشيخ اجتاز وقد الدان، بابن يعرف إليه يختلف غالم
من لرجل سماح عليها كتبًا — هللا رحمه — السالم عبد أحمد أبي عند شاهدت وقد
الطائي: قال كما بالقريض، تعريف إىل يفتقر ال وهو الشيخ، أنه أشك وما حلب، أهل

ال��رج��ل م��م��ن أو ب��م��ن، ي��ذال أن م��ن ل��وذع��ي��ت��ه أو ألالؤه ت��ح��م��ي��ه
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القارح ابن حجج

وينظر منهن، باألوىل املحرش يف يستغني — هللا شاء إن — فهو الخمس حججه وأما
عليهم فيتصدق يحجج، لم من فيهم يجد أنه ريب فال العلم، أهل من املتأخرين يف
وأنها العرب، تلبيات يف يفكر وهو التلبية، يرفعون الحجيج وعماعم به، وكأني باألربع.

ومشطور. ومنهوك، له، وزن ال مسجوع أنواع: ثالثة عىل جاءت
القائل: قول ذكر وقد الركن، استالم عىل اعتزم ملا به وكأني

وج��ي��ب ل��ه��ا وال��ق��ل��وب ب��م��ك��ة، ع��ج��ي��ج ل��ه وال��ح��ج��ي��ج ذك��رت��ك
ال��ق��ل��وب: أخ��ل��ص��ت ل��ل��ه ب��ه ح��رام ب��ل��د ف��ي ون��ح��ن ف��ق��ل��ت
ال��ذن��وب ت��ظ��اه��رت ف��ق��د ج��ن��ي��ت م��م��ا رب��اه ي��ا إل��ي��ك «أت��وب
أت��وب» ال ف��إن��ي زي��ارت��ه��ا، وح��ب��ي ل��ي��ل��ي ه��وى م��ن ف��أم��ا

الطواف: يف األبيات هذه ذكر قد ولعله

ال��م��س��ب��ل م��ئ��زري وأرف��ع ي��ط��وف ف��ي��م��ن ب��ال��ب��ي��ت أط��وف
ال��م��ن��زل ال��م��ح��ك��م م��ن وأت��ل��و ح ال��ص��ب��ا ح��ت��ى ب��ال��ل��ي��ل وأس��ج��د
ال��م��ح��م��ل رب��ة ل��ي ي��س��خ��ر ي��وس��ف ع��ن ال��ك��رب ف��ارج ع��س��ى

البيتني: هذين الناس تفرق عند وذكر

أح��م��ا ق��د ف��راق��ه ل��م��ح��ب وج��ودي ق��ري��ب، ي��ا ال��ق��ل��ب ودِّع��ى
ف��ت��زم��ا ج��م��ال��ه��م ي��ردوا أن إال وال��م��وت ال��ح��ي��اة ب��ي��ن ل��ي��س

القيس: امرئ قول فذكر بأنطاكية، مر وقد به وكأني

ي��ث��رب ك��ج��ن��ة أو ن��ح��ل، ك��ج��رم��ة ع��ق��م��ة ف��وق ب��أن��ط��اك��ي��ة ع��ل��ون
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اللغوي الطيب أبو

كتبه من كثري ضاع قد أنه أشك فال عيل، بن الواحد عبد واسمه اللغوي، الطيب أبو وأما
دحروجة يلقبه: خالويه ابن وكان حلب. فتح يف وأباه، قتلوه الروم ألن وتصنيفاته؛
أنني هللا علم وقد النظم، من شيئًا يتعاطى الطيب أبو كان وقد قصريًا. كان ألنه الجبل؛
إذ الشيخ حق كان املأمول. غري يل قدر الخمول يف رغبت كلما النفري، يف وال العري يف ال
غمر قد واآلن فكر، عىل له أخطر وال بذكر، يل يسمع ال أن سنة، النعمان معرة يف أقام

يخال. أن جاز سمع ومن يخدع، والكريم الطبع، كريم وهو أدبه، وأظلني أفضاله،

يفمرص القارح ابن

القلوب أريحوا الحديث: يعرف فهو اللذات، بعض إىل مرص يف ميله من ذكره ما وأما
الجالح: بن أحيحة وقال الذِّكَر. تَِع

م��ل��ول آون��ة ال��م��رء ون��ف��س غ��ول وال��ل��ه��و ال��ص��ب��ا، ع��ن ص��ح��وت

وتعوض ملكه، فارق إذ األكرب؛ النعمان أنباء سمع وقد ووزراء، ملوًكا عارش وقد
قوله: يف العبادي عنى وإياه املسوح، الحرير من

ت��ف��ك��ي��ر ول��ل��ه��دى ي��وًم��ا، ـ��ر ف��ك��ـ إذ ال��خ��ورن��ق رب وت��ذك��ر
وال��س��دي��ر م��ع��رًض��ا، وال��ب��ح��ر ـ��ل��ك، ي��م��ـ م��ا وك��ث��رة م��ل��ك��ه س��ره
ي��ص��ي��ر؟» ال��م��م��ات إل��ى ح��ي ـ��ط��ة غ��ب��ـ «وم��ا ف��ق��ال: ج��ه��ل��ه، ف��ارع��وى

والخمر الهنود

ألنهم مسكًرا؛ يرشب رجًال عليهم يملكون ال الهند إن ويقال امللل، كل يف محرم والسكر
القهوة! لعنت سكران.» وامللك نبأ اململكة يف يحدث أن «يجوز ويقولون: منكًرا. يرونه
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جلس كم العافية، األجداث يف أصبحوا األكرمني نداماه أن الصهباء يف يزهده أن وينبغي
الجعدي: قال كما فكان الزمن، عليهم أتى فتيان مع

ي��ت��ذك��را أن ال��م��ح��زون ح��اج��ة وم��ن ال��ه��وى ل��ي ت��ه��ي��ج وال��ذك��رى ت��ذك��رت
م��ق��ف��را األرض ظ��اه��ر م��ن��ه��م ف��أص��ب��ح م��ح��رق ب��ن ال��م��ن��ذر ع��ن��د ن��دام��اي

أولها: التي األبيات يعرف وهو

ك��راك��م��ا ت��ق��ض��ي��ان ال أج��دك��م��ا رق��دت��م��ا ق��د م��ا ط��ال��م��ا ه��ب��ا، خ��ل��ي��ل��ي

اآلخر: قال كما يكون أن يعجز وهل

ج��ب��ارا ال��م��وت ب��ع��د أالق��ي ح��ت��ى ذائ��ق��ه��ا ل��س��ت ف��إن��ي ال��ط��الء أم��ا

القارح ابن دنانري

عقوق. خيف إن ترب حقوق، الناس عىل ولها أعوان، فتلك الية، الدنانري فيئة103 ورستني
وقد بك وجيء قامت قد القيامة أن النوم يف «رأيت ملعاوية: العاص بن عمرو قال

شيئًا؟» مرص دنانري من ثَمَّ رأيت «هل معاوية: فقال العرق!» ألجمك
امللوك، عند من ولكن السوق، عند من تجئ لم مرص، دنانري من ريب ال وهذه

قال: كما الخمارة، إىل صار كذهب تكن ولم الوقت، هذا إىل سلمها الذي هلل فالحمد

ش��ائ��ًال ب��ي��ت��ه��ا ف��ي ال��زق ت��رى ال��م��ج��وس ب��ن��ات م��ن وخ��م��ارة
س��ائ��ًال ذه��بً��ا ل��ن��ا ف��ك��ال��ت ج��ام��ًدا ذه��بً��ا ل��ه��ا وزن��ا

فقال: قيس، بن ذكره الخاتم من أجود والكيس، البله عند وهي

ال��ع��ت��ق ال��ع��ب��دي��ة ت��ج��وز ك��م��ا خ��ات��م��ه��ا ط��ي��ن ح��از خ��ت��م��ت إن

رضب من أول إنه ويقال مروان، بن امللك عبد إىل نسبها دنانري بالعبدية أراد
اإلسالم. يف الدنانري
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أصحاب عدة عىل أوفت فقد الثمانني، عىل زائدة كانت وإن مقدسات، هللا بإذن ودنانريه
عدة وعىل لِِّميَقاِتنَا﴾، َرُجًال َسبِْعنَي َقْوَمُه ُموَىسٰ ﴿َواْختَاَر فيهم: جاء الذين موىس
أذرع عدة وعىل َلُهْم﴾، هللاُ يَْغِفَر َفَلن َمرًَّة َسبِْعنَي َلُهْم تَْستَْغِفْر ﴿إِن قوله: يف االستغفار

َفاْسلُُكوُه﴾. ِذَراًعا َسبُْعوَن ذَْرُعَها ِسْلِسَلٍة ﴿ِيف تعاىل: قوله يف السلسلة يف
حزام بن عروة أدركه ولو بالسآمة، نفسه وصف ملا مثلها زهري سنو كانت ولو

يقول: وهو

ث��م��ان غ��ي��ر ع��ف��راء ي��ا وم��ال��ي ن��اق��ة ث��م��ان��ي��ن ع��م��ي ي��ك��ل��ف��ن��ي

كريم ألنه بكلها؛ له يسمح أو ببعضها، الثمانني هذه من فيغيثه له يرق أن لجاز
الزمان ذلك يف الناقة ألن األمنية؛ بها لبلغ الثمانون، هذه عروة يد يف صارت ولو طبع.
بني ملوك من رجًال أن الفرزدق، أخبار بعض ويف دراهم. بعرشة اشُرتيت ربما كانت
وزيد به عني ما بعد درهم وخمسمئة بألف فباعها الصدقة، إبل من مئة أعطاه أمية

الثمن. يف

املنصور زمن يف الَجمل

أبي زمن يف يباع كان الَجمل أن التاريخ، أصحاب يذكرها التي الحكاية به مرت وقد
ثماني فباعوها نعاج، لهم وكانت أصحابه من قوًما صادر وأنه بدرهم، املنصور جعفر

شجرة. ابن تاريخ يف املرزباني بخط وجد ما هذا بدرهم؛ نعاج

الذهب فضل

قوله: يف البرصي العلوي ذكرها التي الثمانني من أنرض وهي

وم��رادي��ا ب��غ��ي��ت��ي م��ن��ه��م ف��أدرك��ت ف��ارًس��ا ث��م��ان��ي��ن ف��ي إل��ي��ه��م ع��ب��رت

كرس إذا والدر بال، كغريه هو ما ظليل، بظل يفيء فإنه خليل؛ من الذهب در هلل
وهو كاس، أو جام إىل نقل ثم خلخال يف جعل سوار، يف ذهب ورب قيمته، ذهبت

النريان. لبشار تغري ما بحسنه
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الشبيل بكر أبو

يكون أن وأرجو الفضل، أهل من أنه ريب فال — هللا رحمه — الشبيل بكر أبو وأما
منشد: له وأنشدني الحلولية، مذهب من سامًلا

ب��وج��دي ف��ف��زت ال��ه��وى وك��ت��م��ت ب��ه��واه ع��ام��ر م��ج��ن��ون ب��اح
وح��دي ت��ق��دم��ت ال��ه��وى؟ أه��ل أي��ن ن��ودي ال��ق��ي��ام��ة ف��ي ك��ان وإذا

ادعاءه إن فيقول: قائل، عليه يعرتض أن يمتنع فال له البيتني هذين أن صح فإن
األمم يف فله الخالق أو للمخلوقني هواه كان إن البرش؛ إليه يسلمه ال العالم، من االنفراد

كثري. نظراء

الرسالة ختام

من منعت الزمن عوائق فإن اإلجابة؛ تأخري من الجليل، الشيخ موالي إىل أعتذر وأنا
عيل؛ اإلطالة ينكر وال إمالء، فال الكاتب غاب فإذا بغريي، مستطيع وأنا السوداء، إمالء
كان إذا فكيف اللجني، من الزنة يف بأضعافه اشرتى طاملا النضار من الخالص فإن

مرميات؟ الطرق يف يوَجدن الالئي النفيات،104 من الثمن
أطفاله. بعوذه107 وتلحق إفاله،106 قرومه105 يتبع سالم، الجليلة حرضته وعىل

هوامش

ومن وأشباهه، املعنى بهذا ونثره العالء أبي شعر امتأل وقد افتنان، يف أي (1)
لزومياته: يف قوله ذلك يف قاله ما أدق

ط��رق��ا ت��ص��دي��ق��ه إل��ى أب��ان��وا ح��ت��ى ب��ب��ط��ال��ه ي��رض��وا ل��م ي��ردد، م��ي��ن

إليه. وخف له ارتاح (2)
شاب. أو ناش (3)

األباطيل. ل وتقوَّ كذب (4)
الجريء. الفاجر الخبيث وهو عرتيف، أو عرتوف جمع (5)
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أيًضا. ريشه ينبت أن وبعد قيل: ريشه، ينبت أن قبل الحمام فرخ الجوزل: (6)
عن قوله ذلك فمن لزومياته، يف شتى بصور املعنى هذا العالء أبو كرر (7)

الظبي:

ت��ن��اخ��ي��ه��ا ال م��ن��اي��ا ج��ن��ود الق��ت ص��اح��ب��ة ع��ن��ه ب��ان��ت ل��ل��ظ��ب��ي ع��ج��ب��ت
ي��واخ��ي��ه��ا أخ��رى إل��ى ب��ع��د وم��ال ث��ال��ث��ه ث��م وي��وًم��ا، ي��وًم��ا، ف��ارت��اع
ي��راخ��ي��ه��ا ل��ي��ال��ي��ه وم��ر إال ألذى ع��ق��دة زم��ان ص��رف ش��د م��ا

قوله: يف الزند سقط كتابه يف املعنى هذا إىل العالء أبو أشار (8)

ب��األس��ع��اد ال��ع��زاء ق��ل��ي��ل ن أوع��د أس��ع��دن ال��ه��دي��ل أب��ن��ات
ال��وداد ح��ف��ظ ت��ح��س��ن ت��ي ال��ل��وا ف��أن��ت��ن درك��ن ل��ل��ه إي��ه
إي��اد ه��ل��ك ق��ب��ل م��ن أودى ـ��خ��ال ال��ـ األوان ف��ي ه��ال��ًك��ا ن��س��ي��ت��ن م��ا

قوله: املعنى هذا يف لزومياته من نختاره ومما الصنم، الوثن (9)

ب��اج��ر وأك��رم ال��ع��زى، وع��ظ��م��ت ض��الل��ة أه��ل ال��الت زار وب��ال��ج��د

وكنانة، لقريش وثانيهما بالطائف، وكان لثقيف أولهما ثالثة: أصنام أسماء وهي
واالهم. ومن لقضاعة وثالثهما

أحسن ومن العلم، مظنة من لزومياته، من كثرية مواضع يف العالء أبو تربأ (10)
قوله: املعنى هذا يف له نختاره ما

ع��ج��ب وأم��ره��م ف��أم��ري ق��وم، ف��ه��م��ي وادع��ى ب��ال��ج��ه��ل، أق��ررت
ن��ج��ب ه��م وال ن��ج��ي��بً��ا، ل��س��ت ه��در وأن��ه��م أن��ي وال��ح��ق،

وقوله:

وإش��ه��ادي إق��راري ال��ن��اس ف��ل��ي��ح��ض��ر ورع ج��اه��ل أن��ي ي��ش��ه��د ال��ل��ه

جبان. أي ورع،
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السرت. هو السدين (11)
قوله: املعنى هذا يف العالء ألبي نختاره ما أحسن من (12)

ال��ج��ري��ان ي��ت��ع��ب ال��م��اء وال ـ��س دي��ـ إذا ث��ق��ًال ال��ت��راب ي��ح��س م��ا

وقوله:

م��ح��ق��ا أو زاد إم��ا ي��ع��ل��م ل��ي��س إذ أغ��ب��ط��ه ب��ت ف��إن��ي ال��ج��م��اد أم��ا
س��ح��ق��ا إذا ال��داري األص��ه��ب وال ف��ي��ه، أخ��ذت ال��ت��ي ب��ال��ن��ار ال��ع��ود ي��ش��ع��ر ال

وقوله:

ي��ش��رق أو ب��م��أك��ل ي��غ��ص ح��ج��ًرا ت��رى ف��م��ا ال��ج��م��اد أع��ف��ى ال��ذي ع��ز
ي��ت��خ��رق ل��م��ل��ب��س ق��ط ري��ع م��ا وش��ت��ائ��ه ص��ي��ف��ه ف��ي م��ت��ع��ريً��ا
م��ط��رق أو م��ل��ط��س ي��ض��رب راح إن م��ج��زًع��ا ف��ي��ظ��ه��ر ي��ؤل��م��ه، ح��س ال

يقول: أن إىل

م��ط��رق ح��ي��اء م��ن ه��و وال ذن��بً��ا، م��رة ي��ق��ارف ال ي��ل��ب��ث وال��ص��خ��ر

يقول: جعلته التي هي األخري، البيت هذا يف للجماد ذكرها التي امليزة هذه ولعل

ت��ك��ذب وال ال��ن��اس ت��ظ��ل��م ال ص��خ��رة أف��ض��ل��ه��م م��ن أف��ض��ل

لزومياته: يف قوله املعنى هذا يف العالء ألبي نختاره مما (13)

ال��م��دائ��ح ك��اذب��ات ق��ب��ول��ي ف��ك��ي��ف ص��دق��ه ع��ن��د ال��ف��ت��ى م��دح ف��ي وأزه��د

وقوله:
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ال��ت��ه��اج��ي م��دائ��ح��ن��ا م��ن ف��أح��س��ن م��ح��ال م��ن ال��ت��ق��اوض ك��ان إذا

الظبي. العلهب (14)
معروف العزلة العالء أبي وإيثار فيه، يسترت الشجر يف الظبي بيت الكناس (15)
املحبسني. رهن أن من نفسه به لقب ما ذلك، عىل دليًال وحسبك صفاته، ألزم من هو بل
فائدة ال إطالة عليها، والحث العزلة، يف الرتغيب يف قاله بما االستشهاد يف واإلفاضة

فصلها: يف بقوله ذلك من فلنكتف فيها،

أدواء وال��دي��ن ل��ل��ح��ج��ى وق��رب��ه��م ل��ق��ائ��ه��م م��ن خ��ي��ر ال��ن��اس ع��ن ب��ع��دي
إق��واء ال��ل��ف��ظ ف��ي وال س��ن��اد، وال ي��دخ��ل��ه إي��ط��اء ال أف��رد، ك��ال��ب��ي��ت

بالناس: االختالط عليه يحتمها التي الثقيلة التكاليف من متضجًرا وقوله

وال��ن��ف��اق ال��ت��ج��م��ل ح��س��ن إل��ى ب��رغ��م��ي أل��ج��أن��ي ال��ن��اس ل��ق��اء

قوله: وهو الرائع، البيت هذا جمال القاري يفوت ال أن ونحب

ل��ل��غ��ري��ب ال��ج��ن��ازة ع��ل��ى ف��ح��ي ب��أرض��ي أج��ل��ي ي��أت��ن��ي م��ا م��ت��ى

والهلع. والخفة والقلق االضطراب أو الرعدة (16)
الضياع. (17)
تمأل. (18)

قوله: يف املعنى هذا صوغ يف العالء أبو أبدع (19)

أف��وج��ا ال��ق��وم الع��ت��راه��ا م��خ��ش��ي��ة، م��وح��ش��ة ال��م��وت ه��ذا ط��رق ت��ك��ن ل��م ل��و
أم��واج��ا ل��ل��ع��ي��ش ت��ارًك��ا ي��ؤم��ه��ا أذى إل��ي��ه ال��دن��ي��ا أل��ق��ت م��ن وك��ان

نصفها. أي األبلمة وشق بقلة، األبلمة (20)
ذكره. سبق وقد نواس أبو هو (21)

تختلها. (22)
أولها: التي الرائعة السينية نواس أبي قصيدة من البيتان هذان (23)
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ودارس ج��دي��د م��ن��ه��م، أث��ر ب��ه��ا وأدل��ج��وا ع��ط��ل��وه��ا، ن��دام��ى ودار

قوله: ويليهما

ال��ق��الن��س ع��ل��ي��ه دارت م��ا ول��ل��م��اء ج��ي��وب��ه��ا ع��ل��ي��ه زرت م��ا ف��ل��ل��خ��م��ر

حبه. شدة (24)
التينة. (25)

(26)

املوت يف العالء أبي رأي

ما أول كان وربما فيه، حببته التي وهي العالء، أبي عند للموت، ميزة أكربة هي هذه
ومن السواد، شديد بمنظار العالم إىل ونظرته تشاؤمه، شعره، يف انتباهتك يسرتعي
فيها فالقى برغمه، املقادير إليها دفعته التي بالحياة، وتربمه الدنيا، عىل سخطه ثَمَّ
حتى عليها، ونقمته فيها، لتبغيضه بعضه، يكفي كان ما والعذاب، األذى صنوف من
كما الطفل، بوالدة ال تبدأ، الحلقات، متصلة طويلة آالم سلسلة إال فيها يرى ال أصبح

قوله: يف الرومي ابن زعم

ي��ول��د س��اع��ة ال��ط��ف��ل ب��ك��اء ي��ك��ون ص��روف��ه��ا م��ن ب��ه ال��دن��ي��ا ت��ؤذن ل��م��ا
وأرغ��د ف��ي��ه ك��ان م��م��ا ألوس��ع وإن��ه��ا م��ن��ه��ا، ي��ب��ك��ي��ه ف��م��ا وإال

… أمه بطن يف جنينًا كان منذ بل

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

العالء، أبي عند كبري شك الخاتمة هذه ويف — بموته إال اآلالم تلك تنتهي ال ثم
حتى تقبيحها يف وأنتن الذم، من قسط بأوفر الدنيا، خص إذا غرو فال سنبينه، كما
السوداوي مزاجه جعله وقد إياها، مخاطباته أكثر يف — نتن أم أي — دفر بأم لقبها
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موضع فيها وليس والبكاء، للحرسة صالح موضع كل فيها مفجعة مأساة الحياة يرى
بقوله: منها نجتزئ كثرية، أشعاًرا يقول ذلك ويف للرسور. يصلح واحد

اب��ت��ه��ج م��م ال��ق��وم ض��اح��ك وس��ل ح��زن��ه ف��ي ل��ج ب��اك��يً��ا أع��ن

وقوله:

س��رور؟ ال��زم��ان ف��ي ه��ل ال��ب��رى ب��غ��ي��ة م��ت��خ��رص ج��اه��ل س��روًرا ي��س��م��ى

من صفحة ذكره من تخلو تكاد فال املوت، مسألة يف التفكري من العالء أبو أكثر وقد
نعرف وال فلسفته، محور عليها يدور التي املسائل أوليات من ألصبح حتى لزومياته،
عن — إكثاره رغم — مقًرصا نعده الذي العتاهية أبي سوى الخلة، هذه يف شبيًها له
الفيلسوف بني ما فرق هو نظرنا يف الرجلني بني والفرق بينًا. تقصريًا العالء أبي شأو

له. ديدنًا الوعظ اتخذ الذي والواعظ الزَِّهد، الصادق

فيما ذلك سبب إىل اإلشارة مع تناقضها رغم املوت، يف العالء أبي بآراء اإلملام ويمكن
ييل:

نفسه من فتنبعث منه، ويرتاع أقصاه، إىل املوت من جزعه يصل كان فتارة (١)
فيقول: قلبه، لها ينخلع يكاد مفزعة صيحة

ال��ه��ائ��ل ال��ن��ب��أ م��ن ف��آه ث��وى م��ن ع��ل��ى ال��ت��راب ي��ه��ال

الذهول: تواله وقد نفسه، أعماق من يرصخ ثم

ال��ن��ب��أ ذاك ص��ح��ة م��ن ف��ال��غ��وث ال��ردى ب��ل��ق��ي��ا ال��ل��ب أن��ب��أن��ا

يقول: أو

ب��أح��م��ال��ه��ا ع��ي��ًرا ج��ر ك��م ال��م��ن��ون ال��س��ي��ل رواه��ا ف��وي��ه��ا

فيقول: خائًفا، مذعوًرا فيهب فجأة، تنتابه طارئة، فكرة تنبهه أو
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ح��ول��ي األق��وام م��ص��ارع وت��ل��ك ع��ن��ي ال��ح��ول ب��ع��د ال��ح��ول ب��ك��ر
ل��ي وان��ت��ح��وا ال��م��ع��اول أخ��ذوا وق��د ل��ح��اري ح��ف��روا ب��األل��ى ك��أن��ي

والرعب! الهلع من به ألمَّ ما تمثل مفزعة صورة الثاني البيت ويف
اللتني والطمأنينة الراحة فيه تكون أال يخىش ولكنه فيتمناه، املوت يذكر وحينا (٢)

ويقول: تمنيه يف فيرتدد الحياة، يف أخطأهما

ع��ج��ل ع��ل��ى ف��ان��ق��ل��ن��ي وأرح��ب، خ��ي��ر، إل��ى ي��ك��ون ال��دن��ي��ا ع��ن ن��ق��ل��ي ك��ان إن
األج��ل ف��ي رب ف��ان��س��أ وأض��ي��ق، ش��رٍّا آخ��رت��ي ع��ن��د م��آل��ي ع��ل��م��ت وإن

فيقول: واالرتباك، الحرية به وتزداد

ل��ي ف��ط��وب��ى ن��ع��م��ي إل��ى ن��ق��ل��ت وإن ف��واح��رب��ي ب��ؤس إل��ى خ��رج��ت ف��إن

اعتبار كل إليه بالقياس ويتضاءل به، يعتز الذي حسه يسلبه أن خيش وربما
يف سنبينه كما — سورتها به تذهب أن ضنٍّا الخمر نفسه عىل حرم إنه حتى آخر،

فيقول: — حينه

أع��ذب ال��ف��م ف��ي ال��م��وت أن آلل��ي��ت م��ي��ت ف��م ف��ي ال��ح��س ي��ب��ق��ى ك��ان ول��و

عىل منه، والرهبة الجزع من بيشء مقرونًا املوت إىل حنينه ترى الحالة هذه ويف
كالمه. من به استشهدنا بما فتنطقه له، تعرض فجائية، نوبات أنها

إىل النزوع فهو أحايينه، أكثر يف به ويتغنى يردده، يفتأ ال الذي يقينه فأما (٣)
مختارة نخبة وإليك وأوصابها. الحياة آالم من الوحيد املنقذ فيه يرى ألنه املوت؛ تفضيل
أنه من الرمس، عن هنا رسالته يف ذكره بما الثابت، بإيمانه اقتناًعا تزيدك كالمه من

املؤونة: ويكفيه عدم بعد به الثاوي يغني

م��ه��ت��اج غ��ي��ر ف��إن��ي ف��ه��ي��ج��ي��ن��ي، وأس��ت��ره آت م��ن ال��م��وت أع��دل م��ا
م��ح��ت��اج ك��ل ب��ح��ق أغ��ن��ى وال��م��وت غ��ن��ى ذات ك��ل م��ن��ا، أف��ق��ر ال��ع��ي��ش
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ب��إرت��اج الق��اه ال��ش��ر، م��ن ب��ابً��ا ف��ت��ح��ت ل��ألذى ع��ل��ي��ن��ا ح��ي��اة إذا

∗∗∗
ف��ي��ف��ت��ق��ر ط��ف��ل ف��ي ال��روح وت��ن��ق��ح م��آرب��ه ع��ن ب��ال��م��ن��اي��ا ال��ف��ت��ى ي��غ��ن��ي

∗∗∗
وأح��واج��ا إث��راء أك��اب��د أن م��ن ل��ي وأروح ب��ي، أول��ى ال��م��ن��ي��ة ك��أس

∗∗∗
ال��ت��اج ع��اق��د م��ل��ي��ًك��ا ي��ك��ون أن م��ن ل��ه أع��ز رم��س ف��ي خ��ل��ك ل��ك��ون
ب��م��ح��ت��اج خ��ل��ق إل��ى ل��ي��س وال��م��ي��ت ت��ن��اص��ره أالًف��ا ي��ح��ت��اج ال��م��ل��ك

∗∗∗
ب��م��ح��ت��اج ال��دن��ي��ا إل��ى ل��س��ت وح��دت��ي ع��ل��ى ل��ح��دي ف��ي أص��ب��ح
وال��ت��اج ال��ت��م��ل��ي��ك م��ن خ��ي��ر ب��ه��ا واف��ت��ق��اري رأس��ي ك��ش��ف��ي

∗∗∗
إل��ي ي��ف��وض ل��م ق��ض��اء ف��ع��ن أرت��ح��ل ول��م ال��ن��اس ي��رح��ل أن

∗∗∗
األس��ر م��ن خ��ل��ص��ت أن��ي أخ��ب��ره��م أس��رت��ي ال��م��ن��ي��ة ب��ع��د م��ن أل��ق م��ت��ى

∗∗∗
س��ري��ح��ا س��م��يً��ا إل��ي��ه ي��س��ع��ى ـ��م��وت ال��ـ ي��ج��يء أن ل��ل��ف��ت��ى ال��ي��م��ن وم��ن
ال��ت��ب��ري��ح��ا ي��ك��اب��د ل��م وم��ض��ى ط��وي��ًال ال��س��ق��ام م��ن ي��م��ارس ل��م

∗∗∗
ال��س��ه��اد م��ث��ل وال��ع��ي��ش ف��ي��ه��ا ف��ي��ه��ا ـ��س��م ال��ج��ـ ي��س��ت��ري��ح ض��ج��م��ة ال��م��وت رق��دة
ازدي��اد ف��ي راغ��ب م��ن إال ـ��ب أع��ج��ـ ف��م��ا ال��ح��ي��اة ك��ل��ه��ا ت��ع��ب
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∗∗∗
وده ف��ي ال��ق��ل��ب ت��ن��اه��ى ل��م��ن أف��واه��ن��ا ال��ع��م��ر ب��ط��ول ت��دع��و
م��ده ف��ي ي��ك��ره م��ا وك��ل ل��ه ب��ق��اء م��د إن ي��س��ر

∗∗∗
ع��ل��ي��ا ت��دع��و إن��م��ا روي��دك وداد أخ��و ب��ال��ح��ي��اة، ل��ي دع��ا
إل��ي��ا م��ردود األم��ر أن ل��و اخ��ت��ي��اًرا ل��ي ال��ب��ق��اء ك��ان وم��ا

∗∗∗
ال��ع��ن��ص��ر ق��دي��م إل��ى ي��ع��ود ح��ت��ى أذى ف��ي ج��س��م��ي ي��ن��ف��ك ال آل��ي��ت

∗∗∗
س��ح��ق��ا إذا ط��ي��ب م��ن ي��زداد ف��ال��م��س��ك ف��ائ��دة ال��م��رء س��ي��ف��ي��د ال��ب��ل��ى ع��ل��ى

∗∗∗
ال��ع��ب��ور ي��ن��ظ��ر وإن��م��ا ج��س��ر وراء وق��وف��ي ط��ال

∗∗∗
ن��ع��ب��ره ل��ك��ي اآلن ف��ش��م��ر ق��دام��ن��ا ال��م��وت وح��س��ر ع��ش��ن��ا

∗∗∗
ال��وك��ون أل��ف��ت��ه إذا ب��راض ط��ائ��ري وم��ا ب��رغ��م��ي أق��م��ت

∗∗∗
وت��ه��ي��ب��وه ال��ردى خ��اف��وا وإن ل��ل��ب��راي��ا خ��ي��ر ال��م��وت ل��ع��ل

∗∗∗
ال��ط��اه��ر ب��ال��ع��ن��ص��ر وت��ل��ح��ق أج��س��ام��ن��ا األرض إل��ى ت��ع��ود
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ال��ظ��اه��ر ع��ل��ى ال��ي��دي��ن ي��م��ر ن��اس��ك ف��رض��ه ب��ن��ا وي��ق��ض��ي

∗∗∗
م��ق��ت��رن ال��ع��ي��ش ب��ه��ذا ال��ع��ن��اء إن ن��ص��ب م��ن ال��ج��س��م ي��ري��ح م��وتً��ا ل��ع��ل

∗∗∗
وأم��راض��ي أوص��اب��ي أف��ق��د ف��ث��م م��ض��ط��ج��ًع��ا األرض ب��ب��ط��ن غ��دوت م��ت��ى

∗∗∗
س��ل��ك ط��ري��ق خ��ي��ر وذل��ك ال��ردى ط��ري��ق أخ��اف ف��م��ال��ي
م��ل��ك وم��ال أض��ي��ع، وم��آل م��رة ع��ي��ش��ة م��ن ي��ري��ح��ك

∗∗∗
ظ��اع��نً��ا ال��ت��ع��ارف ق��ب��ل م��ن ف��ودع ع��ن��ه��م ال��س��ي��ر أزم��ع ل��ط��ف��ل ه��ن��ي��ئً��ا

∗∗∗
ي��ع��اف��ي��ه س��ق��م م��ن ع��ن��ه وب��ي��ن��ه��ا أس��ق��م��ه ال��ج��ث��م��ان ف��ي ال��روح وم��س��ك��ن
س��واق��ي��ه ال��ه��اب��ي ف��ي ت��س��ق��ي��ه ب��ال��ت��رب م��ت��ص��ًال ع��اد م��ا إذا ي��ح��س وم��ا
ت��ص��اف��ي��ه خ��ل��م أو ت��ع��ادي��ه، ض��د ب��ه��ا ي��ح��ل ال ق��ف��ًرا األرض وح��ب��ذا

القرب. تراب الهابي:

ال��م��ك��م��د ال��ع��ن��اء م��رض ف��ي وح��ي ه��و ي��زل ل��م ب��ج��س��م ات��ص��ل��ت إذا روح
اخ��م��دي ن��ار ف��ي��ا ن��ار، م��ن ك��ن��ت أو اس��ك��ن��ي ري��ح ف��ي��ا ري��ح م��ن ك��ن��ت إن

∗∗∗
س��ع��ال��ي��ه��ا م��ن اه��رب ل��ي، ف��وس��ع��ا ظ��واه��ره��ا م��ن أع��ف��ى ال��ب��س��ي��ط��ة ب��ط��ن

∗∗∗
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ال��ك��ف��ن — أع��ل��م ف��ي��م��ا — ال��ل��ب��س وأف��ض��ل ب��ه ي��س��ت��راح ق��ب��ر ال��م��ن��ازل أع��ف��ى

وأحسن الدنيا، وبني بينه حدثت التي الجميلة املشاجرة بتلك املختار هذا ونختم
التاليني: البيتني يف تمثيلها

ح��وب وم��ن إث��م م��ن أخ��ل ل��م ب��ه��ا ف��إن��ي ل��دن��ي��اي أف
م��ص��ح��وب غ��ي��ر اذه��ب ف��ق��ال��ت م��ص��ح��وب��ة غ��ي��ر ام��ض��ي ل��ه��ا ق��ل��ت

الخلخال. الربة: (27)
مدحي. يف غال الذي أي (28)

قوله: أولهما لزومياته، من موضعني يف ذلك إىل العالء أبو أشار (29)

ل��ي��ص��ل��ب��وه ال��ي��ه��ود ت��وخ��ت��ه ع��ي��س��ى أن ال��ن��ص��ارى ش��ه��د وق��د
وي��ج��دب��وه ي��ن��ق��ص��وه ل��ئ��ال رب��ا ج��ع��ل��وه وق��د أب��ه��وا وم��ا

قوله: والثاني

ن��س��ب��وه وال��د ال��ل��ه وإل��ى أن��اس ب��ي��ن ل��ل��م��س��ي��ح ع��ج��بً��ا
ص��ل��ب��وه ب��أن��ه��م وأق��روا ال��ن��ص��ارى ال��ي��ه��ود إل��ى أس��ل��م��ت��ه،
ض��رب��وه ل��دات��ه م��ا إذا ـ��ل ال��ط��ف��ـ ع��ل��ى ال��ل��ب��ي��ب ال��ح��ازم ي��ش��ف��ق
أب��وه؟ ك��ان ف��أي��ن ص��ح��ي��ًح��ا ـ��ى ع��ي��س��ـ ف��ي ي��ق��ول��ون م��ا ك��ان وإذا
غ��ل��ب��وه؟ أن��ه��م ي��ظ��ن��ون أم ل��ألع��ادي؟ ول��ي��ده خ��ل��ى ك��ي��ف

اإلبل». سعد يا تورد هكذا «ما هو: البيت عُجز (30)
السبيل. ينشد الذي الضال هنا وهو الطالب، الناشد: (31)

الصغرية. الخلق القربة الشن: (32)
الثعلب. (33)

باهلل. مؤمنًا أو متنسًكا أو متعبًدا (34)
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(35)

ال��ح��ل��ف س��رده��ا وي��ق��وي األذى؛ م��ن ب��ه��ا ي��س��ت��ج��ن دروًع��ا ال��ن��ف��اق أم��س��ى

الدين تتخذ التي الفئة هذه عىل لزومياته أبيات من كثري يف العالء أبو شنع (36)
بقوله: ذلك من ونجتزئ الدنيا، أعراض لنيل وسيلة دائًما

وال��ورق��ا ال��ت��ب��ر ي��ت��وخ��ى ف��ك��ل��ه��م ح��ال��ه��م ال��ره��ب��ان ع��ن ك��ش��ف��ت إذا
األرق��ا ت��ع��ط��ه ف��ي��ه��ا ال��ف��ك��ر ي��ع��م��ل م��ن م��ع��ائ��ش��ه��م م��ن ج��ع��ل��وه��ا م��ذاه��ب

وقوله:

ال��ت��الوات ح��ب ال ال��ف��وائ��د ك��س��ب ق��ارئ��ه��ا ال��ت��وراة ح��م��ل وإن��م��ا

وقوله:

ق��اب��ي��ل وع��ن آدم ع��ن ن��ص خ��ب��ًزا ي��ط��ع��م ي��زال ال ك��ذب
ه��اب��ي��ل ع��ل��ى ح��زنً��ا ي��ب��دي ـ��رة ال��ف��ـ م��ه��ت��ب��ل ج��ذالن ي��م��ت��ري��ه

عظيًما. سيًدا (37)
ملسو هيلع هللا ىلص. النبي به يعني (38)

ميتة. أجساد أو موتى (39)
استصعاب. بعد تلني التي (40)

لزومياته، من صفحات عدة تمأل كثرية الدهر يف العالء أبي أشعار الدهر: (41)
نرسدها وإنما الدهر، يف املتعددة رأيه مناحي إلظهار الكثري، عن منها بالقليل فلنجتزئ

قوله: وهي اإليجاز يف رغبة تعليق بال

م��رت��اب ب��ال��ده��ر ف��ك��ل��ن��ا ب��أف��ع��ال��ه ال��ده��ر راب��ن��ا إن

وقوله:
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خ��ادم وال��ده��ر ال��ده��ر إل��ه ي��راد ف��إن��م��ا ش��ي��ئً��ا ال��ده��ر غ��ال ق��ي��ل إذا

وقوله:

أذن��ب��ا أن ي��ع��ات��ب ف��ك��ي��ف أرى ف��ي��م��ا ل��ل��ده��ر ع��ق��ل وال

وقوله:

ي��ش��ك��ون��ه اإلح��س��ان ع��ل��ى ت��راه��م ك��م��ا ش��اك��ي��ه��م ك��ان ده��ر ت��ك��ل��م ف��ل��و

وقوله:

ي��ص��ح��ب��وه أال ال��ف��ض��الء رأى وق��دم��ا ده��ًرا، ده��رن��ا ص��ح��ب��ن��ا
وع��ذب��وه س��اك��ن��ي��ه ف��ع��ذب م��ن��ه��م وغ��ي��ظ م��ن��ه، ب��ن��وه وغ��ي��ظ
م��ه��ذب��وه ي��ق��ل أن غ��داة ج��ي��ل ك��ل ف��ي ع��ادات��ه وم��ن
ف��ي��ؤدب��وه ح��ي��ل��ة م��ن ف��ه��ل ع��ل��ي��ه��م أدبً��ا ب��ج��ه��ل��ه أس��اء
ف��ي��ع��ت��ب��وه ال��ع��ت��اب ي��رع��ى وال ف��ي��وع��دوه ال��وع��ي��د ي��خ��ش��ى وم��ا

وقوله:

وال��ّزم��انَ��ْه ب��ال��َه��ت��ِر يُ��َح��قُّ ش��ي��خ ف��ه��و ال��ده��ر َخ��ِرف إن
ض��م��ان��ه ش��خ��ص��ه ف��ي ت��ب��د ل��م داء ب��غ��ي��ر س��ل��ي��ًم��ا أض��ح��ى
ت��رج��م��ان��ه ال��ش��ر ج��ع��ل أو ال��رزاي��ا ب��ي��ن ق��د أع��ج��م

وقوله:

ف��رح��ان��ك ه��ن��أت م��ا ال��ل��ه ل��ح��اك ده��ر وي��ا

عرفناه صحيح فلسفي تعريف أدق اعتقادنا يف هو التعريف هذا الزمان: (42)
فقال: لزومياته، يف العالء أبو ذكره وقد للزمن،
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ع��ال��م ك��ل ت��ح��ت��ه ك��ون وأي��س��ر

«وال فقال: الزمان، رسعة فبنيَّ البيت هذا من الثاني الشطر يف فكرته يف واسرتسل
إىل القصيدة هذه من التاليني البيتني يف األزمان قسم ثم صالدم.» جرد األكوان تدرك

فقال: حني، بعد سيندثر آٍت ومستقبل عودته فاستحالت اندثر ماٍض

وق��ادم م��اض واألوق��ات ن��ظ��ائ��ر، ووراءه��ا ت��ع��د، ل��م م��رت ه��ي إذا
ع��ادم ال��م��ج��دد ال��ح��ي��ن ي��ع��دم وال غ��ائ��ب غ��اب، م��ا ب��ع��د م��ن��ه��ا، آب ف��م��ا

فقال: الزند سقط يف الرأي هذا شطر ذكر وقد

رده ع��ن األرض أه��ل ي��ع��ج��ز ق��رب��ه ع��ل��ى م��ر، ال��ذي أم��س

قوله: وهو اآلخر بيته يف منه الثاني الشطر وذكر

ال��رس��م وال ال��ح��دي��ث ي��ب��ق��ي ف��م��ا وي��م��ح��و، ب��ف��ن��ائ��ه أن��ف��ًس��ا ي��ف��ن��ى ال��وق��ت أرى

الزمن: قدم عىل التدليل يف قوله يناقض ال الرأي وهذا

ال��ك��م��ال ذي ال��م��ه��ي��م��ن ف��س��ب��ح��ان ف��ان غ��ي��ر ت��ق��ادم زم��نً��ا أرى

الذي الزمن مرور بعد إال يعرف ال مجهول (املستقبل) الزمان من القادم أن وبني
فقال: أرساره، عن الغطاء يكشف

غ��ط��ائ��ه��ا ك��ش��ف ب��ع��د إال ي��ب��د ل��م ح��وت م��ا ال��ح��وادث، آن��ي��ة ال��س��اع

األستاذ وترجمه أخرى، بصيغة اإلنجليزي، الشاعر «بوب» املعنى هذا ذكر وقد
وهو: العقاد،

ال��ع��ال��م��ي��ن رب ال��خ��ل��ق ع��ي��ون ع��ن ص��ان��ه ك��ت��اب ال��غ��ي��ب إن��م��ا
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ح��ي��ن ب��ع��د ح��ي��نً��ا ال��ح��اض��ر ص��ف��ح��ة س��وى ل��ل��ن��اس م��ن��ه ي��ب��دو ل��ي��س

قوله: ذلك فمن بالطائر، الزمان العالء أبو شبه ما وكثريًا

ب��داره ف��ي ال��ن��ه��ي ك��ل إذ ف��ب��ادره ال��م��دى ي��ق��ط��ع ط��ائ��ًرا إال ال��وق��ت وم��ا

وقوله:

ط��ارا ط��ائ��ر إال ال��وق��ت م��ا ه��ي��ه��ات ج��ائ��زه��ا ب��األوق��ات ال��ت��ش��ب��ث ي��ب��غ��ي

.«١» جزء إىل ارجع (43)
يخفونه. كانوا الذي رسهم بدا أي (44)
الفرخ. منها خرج النعام بيضة (45)

النعام. ولد (46)
ذكره. مر الذي القدوس عبد بن صالح هو (47)

قوله: ذلك فمن شتى، بطرق لزومياته يف املعنى هذا العالء أبو كرر (48)

ال��س��ي��وف ب��ت��وح��ي��د ف��ق��اب��ل��ه��ا ب��ج��ه��ل أم��م أل��ح��دت م��ا إذا

وقوله:

ت��اب��وا ال��س��ي��ف ص��ل��ي��ل س��م��ع��وا ول��و ي��ت��وب��وا ول��م ال��ض��الل ف��ي ت��م��ادوا

وقوله:

ع��ت��ب��ه ذك��ر م��ن وت��اب ن��س��ك��ا ال��ع��ت��اه��ي أب��دى
ك��ت��ب��ه ي��غ��رق أن ن س��ف��ي��ا أل��زم وال��خ��وف

قوله: يف والسخرية التهكم يف وأمعن
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«ن��ع��م!» ف��ق��ل��ن��ا «ص��دق��ن��ا؟» وق��ال��وا ص��ارًم��ا وج��ل��وا ب��اط��ًال، ت��ل��وا

املزدكي املذهب أتباع وهم املزدكية، جماعة رأي هو الرأي هذا املزدكية: (49)
وزعم رشوان، أنو والد قباذ خرسو عهد عىل النبوة ادعى رجل وهو مزدك، إىل املنسوب
والنار املاء يف كاشرتاكهم كافة، الناس بني واألموال النساء بشيوع ليأمر بعثه هللا أن
املنازعات أسباب يحسم ذلك أن يتوهم وكان واحد، أب أوالد أخوة كلهم ألنهم والكأل؛
أن له وأباح مذهبه إىل قباذ فانقاد واملال، النساء بسبب تحدث إنما ألنها بينهم؛ من
ليعدل إليه؛ متوسًال باكيًا قباذ قدمي عىل رشوان أنو ابنه فرتامى زوجه، بامللكة يخلو
عىل منه انتقاًما يقتله بدأ امللك ويل فلما فكرته، عن رجع حتى به زال وما ذلك، عن
ثم قبلتهما.» حني قدميك نتن أنىس «لن له: وقال إليه، توسالته يقبل ولم به، هم ما

وشيعته. أصحابه استأصل
إليها فلريجع املذهب، هذا بيان يف مفيدة نبذة للشهرستاني والنحل امللل كتاب ويف

شاء. َمن
ذكره وسيمر إليه، ودعا املذهب ذلك اعتنقوا من أحد هو هذا الصناديقي واملنصور
ليًال، ورجالها البلد نساء خاصة، دار إىل يجمع كان كيف وترى القارح، ابن رسالة يف

ولد. من ولد وال مال من مال يتميز ال حتى باالختالط ويأمرهم
الخمر. أفضل وهو العرص، قبل وسال تحلب ما (50)

أمرية. صارت (51)
به. يرضب سوط (52)

العالء: أبو يقول ذلك ويف (53)

ال��خ��رس��اء ال��ك��ت��ي��ب��ة ف��ي ن��اط��ق إم��ام ي��ق��وم أن ال��ن��اس ي��رق��ب
وال��م��س��اء ص��ب��ح��ه ف��ي م��ش��ي��ًرا ـ��ل ال��ع��ق��ـ س��وى إم��ام ال ال��ظ��ن ك��ذب
واإلرس��اء ال��م��س��ي��ر ع��ن��د ـ��م��ة ال��رح��ـ ج��ل��ب أط��ع��ت��ه م��ا ف��إذا
ال��رؤس��اء إل��ى ال��دن��ي��ا ل��ج��ذب ب أس��ب��ا ال��م��ذاه��ب ه��ذه إن��م��ا
ب��اإلح��س��اء وال��ق��رم��ط��ي ـ��رة ب��ال��ب��ص��ـ ال��زن��ج ب��ج��م��ع ق��ام ك��ال��ذي
ال��ج��ل��س��اء ع��ل��ى ث��ق��ًال ي��ض��ح��ى دق ال��ص��ا ف��ال��ق��ائ��ل اس��ت��ط��ع��ت م��ا ف��ان��ف��رد

قوله: ذلك فمن مرة، من أكثر لزومياته يف املعنى هذا العالء أبو ذكر (54)
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خ��ط��ر ص��اغ��ك��م رب ع��ن��د ل��ك��م ف��م��ا ك��ذب ع��ن ح��واء ب��ن��ي ي��ا ت��ورع��وا

من جنابة بلده القرمطي، بهرام بن الحسن سعيد أبي بن سليمان اسمه (55)
بخروج التاريخ كتب امتألت وقد طاهر، أبو وكنيته بالبحرين، متصلة فارس أعمال
وحسبنا ذلك، يف اإلفاضة إىل حاجة فال معهم، وحروبهم وامللوك الخلفاء عىل القرامطة
األعراب من عدد إليه وانضم بالبحرين، ٢٨٦ه سنة يف ظهر ُموِجزين: بتاريخه نلم أن
وملا القرى، تلك أهايل من حوله من فقتل شوكته، وقويت شأنه ارتفع ثم والقرامطة،
األرسى وقتل الجنابي، فهزمه جيًشا باهلل املعتضد إليه جهز البرصة، نواحي من قرب
ما وَعرِّفه صاحبك، إىل «امض له: وقال أيام، بعد أطلقه ثم قائده واستبقى وأحرقهم،
ودخل عليه فخلع املعتضد، يدي بني وحرض السنة، تلك رمضان يف بغداد فدخل رأيت»،
يف ٣٣١ سنة خادمه قتله ثم الفريقني، بني وقائع وجرت ٢٨٩ه سنة الشام القرامطة

إليه. نافعة إشارة القارح ابن رسالة يف وستجد الحمام،
املعنى: هذا يف العالء أبو يقول (56)

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

ويقول:

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

السنة. تلك يف كتبت الغفران رسالة أن نستنتج هذا من (57)
بالغائب. يحدث الذي النقاب (58)

البيضاء، وبلده مجويس، وَجدُّه مغيث، أبو كنيته منصور، بن الحسني اسمه (59)
٣٠٩ه. سنة وفاته وكانت فارس، بالد إحدى

كما طبقته، يف وَمن الجنيد، القاسم ألبي بصحبته واشتهر والعراق، بواسط نشأ
قوله: شعره ومن الناس. بعض تعظيمه يف بالغ وإن بكفره، اشتهر

أك��ن ل��م ك��ي��ف أدري ك��ن��ت إن ك��ن��ت ال وال ك��ن��ت، ك��ي��ف أدري ك��ن��ت إن ك��ن��ت ال

املشهور: وقوله
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ب��ال��م��اء ت��ب��ت��ل أن إي��اك إي��اك ل��ه وق��ال م��ك��ت��وًف��ا ال��ي��م ف��ي أل��ق��اه

يقول: وكان لذلك، الجبائي فسمي هللا.» إال الجبة يف «ما قوله: من يكثر وكان
طويل فصل يف عنه للدفاع الغزايل اإلمام تصدى وقد هذا.»! قدمي تحت «معبودكم
منه، صدرت التي الشديدة األلفاظ عن فيه اعتذر األنوار) (مشكاة كتاب يف عقده

القائل: بقول واستشهد هللا، محبة يف إفراطه إىل وعزاها

ب��دن��ا ح��ل��ل��ن��ا روح��ان، ن��ح��ن أن��ا أه��وى وم��ن أه��وى، م��ن أن��ا
أب��ص��رت��ن��ا أب��ص��رت��ه وإذا أب��ص��رت��ه أب��ص��رت��ن��ي ف��إذا

القارح. ابن رسالة يف أخباره من طرف بك وسيمر
وزير العباس بن حامد مجلس يف منه جرى كالم صلبه، يف السبب كان (60)
من معه وكتب ذلك، بخطه وكتب دمه، بحل فأفتى عمر، أبي القايض بحرضة املقتدر
لكم يحل وما حرام، ودمي حمى، «ظهري الحالج: لهم فقال الفقهاء، من املجلس حرض
الخلفاء األربعة، األئمة وتفضيل السنة، ومذهبي اإلسالم، اعتقادي وأنا عيلَّ، تتقولوا أن
يكتبون وهم القول، هذا يردد يزل ولم دمي»، يف هللا فاهلل السنة، يف ُكتب ويل الراشدين،
ُجلد ثم السجن، إىل الحالج وحملوا املجلس من ونهضوا إليه. احتاجوا ما أتموا حتى
واتفق دجلة. يف ألقيت ثم جثته، وأحرقت رأسه، وُجزت أطرافه، وقطعت العامة، أمام
الحالج. سخط هو ذلك سبب أن أصحابه فادعى وافرة، زيادة السنة تلك يف زادت أن
يف — سبحانه — هللا بحلول االدعاء هي الحلول مذهب أو الحلولية (61)
روح أن بعضهم ادعى فقد ، العدُّ يحصيها ال ادعاءات املذهب هذا وملعتنقي األشخاص،
بن محمد بن هللا عبد هاشم أبي يف حلت حتى اآلخر، بعد واحًدا األنبياء، يف حلت هللا
األشخاص يف هللا حلول آخرون وادعى مسلم، أبي يف حلت أنها غريهم وادعى الحنيفية،
فيها، حل هللا أن واهمني لها، سجدوا حسنة، صورة رأوا إذا الحلمانية فكان الحسنة،
آدم: يف للمالئكة تعاىل بقوله األجساد، يف هللا حلول جواز عىل هؤالء بعض واستدل
أمر إنما هللا أن وزعموا َساِجِديَن﴾، َلُه َفَقُعوا رُّوِحي ِمن ِفيِه َونََفْخُت يْتُُه َسوَّ ﴿َفِإذَا
َخَلْقنَا ﴿َلَقْد تعاىل: قوله بدليل تقويم، أحسن يف خلقه ألنه آلدم؛ بالسجود املالئكة

تَْقِويٍم﴾. أَْحَسِن ِيف اْإلِنَساَن
ارتقى والشهوات، اللذات عىل وصرب الطاعة، يف نفسه هذب من أن الحالج وزعم
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البرشية، عن يصفو حتى املصافاة درجات يف ويرتقي يصفو يزال وال املقربني، مقام إىل
يرد ولم مريم، بن عيىس يف حل الذي هللا، روح فيه حل حظ، منها فيه يبق لم فإذا

تعاىل. هللا فعل فعله جميع وكان أراد، كما كان إال شيئًا حينئذ
يف القارح وابن الفصل هذا يف العالء أبو أورده فيما فإن القدر بهذا ولنجتزئ

الكفاية. فيه ما رسالته
إىل أجسادها، مغادرة بعد األرواح بانتقال القائلني مذهب هو التناسخ: (62)
األجساد نوع من األجساد تلك تكن لم ولو يحدث ذلك أن بعضهم ويرى أخرى. أجساد
حائط، بن وأحمد القرامطة، منهم الكثريون، يدين الزعم وبهذا الروح. فارقتها التي
الطبيب. الرازي زكريا بن ومحمد الخراساني، مسلم وأبو نانوس، بن أحمد وتلميذه
عن األرواح تخليص إىل سبيل ال أنه «لوال قوله: كتبه بعض يف األخري ذكره ومما
بالقتل إال اإلنسان، بصور املتصورة األجساد إىل البهيمية، بالصورة املتصورة األجساد

البتة». الحيوان من يشء ذبح جاز َلَما والذبح،
يعاقب العمل، السيئ فالفاسق والثواب، العقاب من نوع هو التناسخ أن ويزعمون
واملسخرة األقذار، يف املرتطمة الخبيثة البهائم أجساد إىل روحه تنتقل بأن ذلك عىل

بالذبح. املمتهنة

دار يف بالغني، عقالء ساملني أصحاء خلقه أبدع — سبحانه — هللا أن بعضهم وزعم
فابتدأهم نعمه، عليهم وأسبغ به، والعلم معرفته، فيهم وخلق الدنيا، الدار هذه سوى
ذلك، جميع يف بعضهم وعصاه به، أمرهم ما جميع يف بعضهم فأطاعه شكره، بتكليف
التي النعيم دار أقره الكل، يف أطاعه فمن اآلخر، دون البعض يف بعضهم وأطاعه
النار، وهي العذاب، دار إىل الدار تلك من أخرجه الكل يف عصاه ومن فيها، ابتدأهم
هذه فألبسه الدنيا، دار إىل أخرجه اآلخر، البعض يف وعصاه البعض يف أطاعه ومن
صور عىل واللذات، واآلالم والرخاء، والشدة والرضاء، بالبأساء وابتاله الكثيفة، األجساد
أقل، معاصيه كانت فمن ذنوبهم. قدر عىل الحيوانات، وسائر الناس، صور من مختلفة
صورته كانت أكثر، ذنوبه كانت ومن أقل، وآالمه أحسن صورته كانت أكثر، وطاعته
ما أخرى، بعد وصورة كرة، بعد كرة الدنيا يف يكون يزال ال ثم أكثر، وآالمه أقبح،

وطاعاته. ذنوبه معه دامت
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أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: بقوله زعمهم صحة عىل املسلمني، من بالتناسخ يعتقد من واستدل
َشاءَ ا مَّ ُصوَرٍة أَيِّ ِيف * َفَعَدَلَك َفَسوَّاَك َخَلَقَك الَِّذي * اْلَكِريِم ِبَربَِّك َغرََّك َما اْإلِنَساُن
يَذَْرُؤُكْم ۖ أَْزَواًجا اْألَنَْعاِم َوِمَن أَْزَواًجا أَنُفِسُكْم ْن مِّ َلُكم ﴿َجَعَل األخرى: وباآلية َركَّبََك﴾،

ِفيِه﴾.
ال والعالم تتناهى ال النفس بأن مذهبهم، صحة عىل منهم املسلمني غري واستدل
غري إىل انتقالها من بأوىل نوعها إىل انتقالها وليس أبًدا، منتقلة فالنفس ألمد، يتناهى

نوعها.

أقرت أن بعد فارقتها التي أجسادها أنواع غري إىل األرواح انتقال أخرى، طائفة وأنكرت
النفس ترتدد أن فوجب للعالم، تناهي ال أنه «بما فقالت: أجسادها، أنواع إىل انتقالها
اإلرشاف طبعها لها أوجب الذي النوع غري إىل تنتقل أن يجوز ال ولكن أبًدا، األجساد يف

به». وتعلقها عليه،
الرجوع شاء ملن نافعان، فصالن والشهرستاني، حزم البن والنحل امللل كتابي ويف

ودحضها. اآلراء هذه من كثري بتفنيد حزم ابن عني وقد إليهما،

عرفه ثم التاريخ، أزمنة إقدام منذ غريه، فيها شاع كما املذهب، هذا الهند يف شاع
وغري والرجعة الحلول بمذهب دانوا كما الشيعة، به ودان األول، القرن أواخر يف العرب
وذاع املذاهب، تلك انترشت حتى الرابع القرن يأت ولم منهما، القريبة املذاهب من ذلك
يف سببًا كان الذي الهند، بالد سكتكني بن محمود فتح انتشارها عىل وساعد أمرها،
إىل الهنود بعض ووفد بينهم، اآلراء تبادل فكثر والهنود، املسلمني بني العالقات توثق

بالعراق. الهند تجارة وانترشت السالم، مدينة

التناسخ يف العالء أبي رأي

يف له تقرؤه فيما تلمحه أن أمكنك التناسخ، يف العالء أبي رأي تعرف أن شئت فإذا
والتربم. السخرية من الفصل، هذا

وأبدى عليه، يوافق فلم حقة، دراسة املذهب هذا درس العالء أبا أن ريب وال
الرصيح. بالرفض االرتياب هذا شفع ثم فيه، ارتيابه

يظهر أن يفته لم وإن والتندر، اللهو سبيل عىل صباه، يف التناسخ ذكر فقد
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مدًحا إسحق بن إبراهيم إىل كتبها الزند سقط يف له، قصيدة من بيت يف فيه، ارتيابه
والبيت: إليه، بها بعث قصيدة عىل وجوابًا فيه،

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

يقولون: فقال: لزومياته، يف رصيًحا إنكاًرا مرة من أكثر أنكره ثم

ال��ن��ق��ل» ي��ه��ذب��ه ح��ت��ى غ��ي��ره؛ إل��ى روح��ه ي��ن��ق��ل ال��ج��س��م «إن
ال��ع��ق��ل ب��ه أت��وك م��ا ي��ؤي��د ل��م إذا ض��ل��ة؛ ي��خ��ب��رون��ك، م��ا ت��ق��ب��ل��ن ف��ال

فقال: منهم، السخرية يف وأمعن املذهب، بهذا القائلني بجماعة وتهكم

ث��اك��ل��ك ردى ي��وم ي��ق��م وال ت��ب��ع��دن ال ال��ت��ف��اح آك��ل ي��ا
ن��اك��ل��ك أخ��ي ي��ا وش��ج��ع ف��اس��م��ع، ق��ل��ت��ه، وم��ا ال��ن��ص��ي��ري، ق��ال
آك��ل��ك ذا ت��ف��اح��ك وك��ان ت��ف��اح��ة ده��رك ف��ي ك��ن��ت «ق��د
ش��اك��ل��ك» ت��ش��ك��ل��ه وط��ال��م��ا م��ض��ى ف��ي��م��ا ل��ح��ت ه��اج وح��رف

أحد وهو العجيل، سعيد بن ومنهم — القائلني مذهب من سخرية األخري والبيت
منها األلف وأن الهجاء، حروف صور عىل األعضاء أن — املنتظر املهدي أنه ادعى من
موضع يف به، يدينون وممن منه وسخر إلخ. … العني صورة عىل والعني القدم، مثال

فقال: آخر،

م��س��ًخ��ا رأت ي��ه��ود ك��ان��ت إن ال��م��س��خ، م��ن آي��ة ف��ي��ه م��ا ال��ع��ص��ر، ه��ذا ب��ال ف��م��ا
وال��رس��خ��ا ذاك ف��ي ال��ف��س��خ ف��أج��ازوا غ��ل��وا، م��ع��ش��ر ال��ت��ن��اس��خ ب��أح��ك��ام وق��ال

عن وقالوا ورسخ. وفسخ، ومسخ، نسخ، أقسام: أربعة إىل التناسخ قسموا فقد
أرفع جسم إىل إنساني جسم من أو آخر، إىل إنساني جسم من الروح انتقال إنه األول
الحرشات، إىل انتقالها أنه إىل الثالث وعن البهائم، إىل الروح انتقال إنه الثاني وعن منه،

الجماد. أو النبات إىل انتقالها إنه الرابع وعن
يميش الجار ذلك فأصبح البلدة، شيخ حمار يف تقمصت جارهم روح أن أي (63)

حلته. يف يختال كان أن بعد والرسن الحزام يف

179



الغفران رسالة

فقال: لزومياته، يف ذلك إىل العالء أبو أشار (64)

م��خ��ب��ب��وه» إل��ي��ه ف��س��رى ل��ن��ا، ق��ن��ا ك��ان «آدم ال��ه��ن��د: ت��ق��ول
م��ل��ه��ب��وه ل��ب��انً��ا وي��ش��ع��ره ن��س��ًك��ا ال��م��ي��ت ي��ح��رق��ون أول��ئ��ك

موتاهم: إحراق من الهند يفعله ما تحبيذ يف قوله املناسبة، بهذه ونذكر

ال��ت��ب��اري��ح ط��ول م��ن أروح وذاك م��ي��ت��ه��م ال��ه��ن��د أه��ل ل��ت��ح��ري��ق ف��أع��ج��ب
وت��ط��ري��ح خ��ف��ي وال إل��ي��ه ت��س��ري ض��ب��ع م��ن ي��خ��ش��ون ف��م��ا ح��رق��وه أن
وال��ري��ح ل��ل��ن��ك��راء واذه��ب غ��بٍّ��ا، م��ي��ت��ن��ا ك��اف��ور م��ن أط��ي��ب وال��ن��ار

وقوله: امليت. نبش والخفي:

ت��ف��ك��ي��ر وال روح��ة ف��ي روه زا ف��م��ا ي��م��وت م��ن ال��ه��ن��د ح��رق
ون��ك��ي��ر ل��م��ن��ك��ر وس��ؤال م��ي��تً��ا ال��ق��ب��ر ض��غ��ط��ة م��ن واس��ت��راح��وا

تلك عىل وأنحى أشعاره، من كثري يف شتى بصور املعنى هذا العالء أبو ردد (65)
يف ذلك من أمثلة ببضع أتينا وقد والنفع، للكسب وسيلة الدين اتخذت التي الطائفة

ذلك: يف له نختاره ما أبدع من نخبة وإليك الجزء، هذا

ال��اله��ي ال��ظ��ال��م ع��ي��ن وأن��ت ت��ع��ب��دت��ن��ا ال��ل��ه ب��خ��ي��ف��ة
ه��ي إال ه��م��ك وم��ا ـ��ا ال��دن��ي��ـ ه��ذه ف��ي ب��ال��زه��د ت��أم��رن��ا

∗∗∗
وال��ك��ب��ر ال��ت��ك��اث��ر ف��ي��ه��ا ل��ك��م ول��ك��ن ه��دى وال ل��رش��د ل��ي��س��ت ت��الوت��ك��م

∗∗∗
ت��ق��ول��ه��ا ب��أخ��ب��ار ن��ف��ًع��ا س��ام إن ص��ح��اب��ت��ه ف��ي ب��ب��دع ح��ب��ر ول��ي��س
ت��م��ول��ه��ا وأم��واًال اف��ت��راه ب��م��ا ت��زوج��ه��ا ن��س��وان��ا رام وإن��م��ا
وط��ول��ه��ا م��ع��ن��اه��ا زان ب��خ��ط��ب��ة م��أل ف��ي ق��ام داع ي��خ��دع��ن��ك ال
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ت��ح��ول��ه��ا ن��اس ع��ل��ى م��ق��ال ذي م��ن ح��ي��ل س��وى راع��ت، وإن ال��ع��ظ��ات، ف��م��ا

∗∗∗
ال��ن��س��اء ي��ع��ظ ح��ي��ل��ة ب��ص��اح��ب ح��ر، وأن��ت غ��ررت، ق��د روي��دك
م��س��اء ع��م��د ع��ل��ى وي��ش��رب��ه��ا ص��ب��ًح��ا ال��ص��ه��ب��اء ف��ي��ك��م ي��ح��رم
ال��ك��س��اء ره��ن ل��ذات��ه��ا وف��ي ك��س��اء» ب��ال غ��دوت «ل��ق��د ي��ق��ول:

∗∗∗
ل��ي��ه��ول��ه��ا ألم��ة ال��ح��س��اب ي��ص��ف م��ن��ب��ر ف��ي وارت��ق��ى ال��خ��س��ائ��س ط��ل��ب
ذه��ول��ه��ا ال��ن��ف��وس ف��ي ب��م��ث��ل أم��س��ى ب��ق��ي��ام��ه م��ص��دق غ��ي��ر وي��ك��ون

∗∗∗
ال��م��ن��زل ال��ك��ت��اب ف��ي��ه��ا وح��ج��ت��ه ض��الل��ة ف��ي خ��اب��ط ف��ق��ي��ه م��ن وك��م
زل��زل ل��ي��ك��س��ب غ��ن��ى ك��م��ا — ف��آض ال��غ��ن��ى ب��ت��ط��ري��ب��ه ي��رج��و وق��ارئ��ك��م

العود. إتقان يف املثل به يُرضب موسيقي هذا وزلزل
لزومياته: يف قوله املعنى هذا يف العالء ألبي نختاره ما أبدع من (66)

أب��وه ع��وَّده ك��ان م��ا ع��ل��ى م��ن��ا ال��ف��ت��ي��ان ن��اش��ئ وي��ن��ش��أ
أق��رب��وه ال��ت��دي��ن ي��ع��ل��م��ه ول��ك��ن ب��ح��ج��ا، ال��ف��ت��ى دان وم��ا
درب��وه ال��ت��م��ج��س ب��أف��ع��ال والة ل��ه ال��ف��ارس��ي، وط��ف��ل

والحث التقليد، عىل النعي يف العالء أبو كتبه ما بكل االستشهاد شئنا لو (67)
عديدة، صحًفا ملألنا يشء، كل يف تحكيمه إىل والدعوة به، واالعتزاز العقل، تمجيد عىل
ما وإليك الكثري، عن بالقليل ذلك من فلنجتزئ الصغري، الكتاب هذا بها لنا يسمح ال

له: نختاره

وت��دار ك��ل��ه��ا ت��دب��ر ف��ي��ه رح��ى واألم��ور ق��ط��ب ال��ل��ب

∗∗∗
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ح��ذوه ف��اْح��ذُ م��ن��ه��ًج��ا ـ��ك ل��ل��ن��س��ـ ي��وض��ح ال��ع��ق��ل
ج��ذوة ل��ل��ب وف��ي��ه ق��ل��ب ي��ظ��ل��م ول��ي��س

∗∗∗
وال��م��س��اء ص��ب��ح��ه ف��ي م��ش��ي��ًرا ـ��ل ال��ع��ق��ـ س��وى إم��ام ال ال��ن��اس ك��ذب
واإلرس��اء ال��م��س��ي��ر ع��ن��د ـ��ة ال��رح��م��ـ ج��ل��ب أط��ع��ت��ه م��ا ف��إذا

∗∗∗
ت��أول��ه��ا أو إف��ًك��ا األح��ادي��ث ص��اغ س��ف��ه أخ��و ف��ل��ي��ب��ع��د ع��ق��ل، ي��ا ص��دق��ت

∗∗∗
ال��ع��ق��ل ب��ه أت��وك م��ا ي��ؤي��د ل��م إذا ض��ل��ة ي��خ��ب��رون��ك م��ا ت��ق��ب��ل��ن ف��ال

∗∗∗
وت��ص��دي��ق ب��إك��رام أول��ى وال��ع��ق��ل ك��اذب��ه��م ت��ص��دي��ق ف��ي ال��ع��ق��ل نُ��ك��ذِّب

∗∗∗
وم��ال��ك��ا ال��ش��اف��ع��ي وات��ب��ع��ت س��دى، ت��رك��ت��ه إن م��غ��ض��بً��ا ع��ق��ل��ي وي��ن��ف��ر

∗∗∗
ق��ائ��س ي��ق��س��ه ل��م ي��ق��ل��د خ��ب��ر ك��ل��ه��ا وال��ش��رائ��ع ي��ع��ج��ب وال��ع��ق��ل
ال��س��ائ��س ال��ص��واب خ��ط��ئ ع��ق��ل��ي��ة، ب��س��ي��اس��ة ت��ع��ن ل��م ال��رئ��اس��ة وإذا

∗∗∗
واع��ت��رف��وا ال��ع��ج��ز أب��ان��وا ال��ق��ي��اس، إل��ى ح��دوت��ه��م أن ف��ل��م��ا ف��م��ان��وا، ق��ال��وا،

∗∗∗
رت��ب��وه م��ا ب��ال��ق��ي��اس غ��ي��روا دي��ن أص��ح��اب س��أل��ت م��ا وإذا
ك��ذب��وه زخ��رف ب��أب��اط��ي��ل ول��ك��ن ب��ال��ع��ق��ول، ي��دي��ن��ون ال
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∗∗∗
رت��ب��وه ش��يء آث��ار ع��ل��ى ق��وم ك��ل ش��رائ��ع وج��اءت��ن��ا
أوج��ب��وه م��ا ال��ن��ه��ى وأب��ط��ل��ت ب��ع��ض أق��وال ب��ع��ض��ه��م وغ��ي��ر

∗∗∗
م��ت��ب��ص��ر م��ف��ك��ر ب��ق��ل��ب وان��ظ��ر م��ض��اع��ة األم��ور ت��دع وال ف��اح��ذر

∗∗∗
ال��ف��ك��ر غ��ي��ر ال��ن��ه��ج ي��ك��ش��ف وم��ا ال��دل��ي��ل ه��ذا ح��ار ف��ق��د ت��ف��ك��ر

∗∗∗
ال��ط��رف ذل��ك ب��ال��ث��ري��ا ي��ن��ط م��ن��ه، ط��رف ع��ل��ى ي��م��س��ك م��ت��ى ح��ب��ل ال��ف��ك��ر

∗∗∗
ب��ال��ت��ف��ك��ي��ر ت��ج��ه��ل��ون ال��ذي ـ��ض ب��ع��ـ ل��ك��م ي��ك��ش��ف األم��ور ف��ي ف��ك��روا

∗∗∗
ب��ال��ت��ف��ك��ي��ر ل��ل��م��ش��ك��الت ـ��س��ان اإلن��ـ ُه��دي رب��م��ا أن��ت ف��ك��ري

∗∗∗
أت��ق��ي��اء ال��م��ذل��ة ف��أع��ي��ار وع��ي��ا ب��ل��ه��ا ال��ت��ق��ي ك��ان إذا

∗∗∗
ال��ف��ك��ر م��ن م��رآة ل��ن��ف��س��ك ف��اج��ع��ل ص��ادق��ة ال��ع��ي��ن م��راب��ي ت��ري��ك وم��ا

∗∗∗
ت��ف��ري ال��ش��ي��خ م��ق��ص ع��ل��ى ف��أن��ت ح��دي��ثً��ا م��ف��ت��ريً��ا إي��اك وج��دت

∗∗∗

183



الغفران رسالة

وج��دوا ك��م��ا ت��ق��ل��ي��ًدا ال��دي��ن وأورث��وا س��ل��ف��وا ل��ه��م آب��اء ع��اش ك��م��ا ع��اش��وا،
س��ج��دوا ل��م��ن غ��ي م��ن ي��ب��ال��ون وال س��م��ع��وا م��ا أو ق��ال��وا م��ا ي��راع��ون ف��م��ا

∗∗∗
أح��د واح��د رب��ي م��ق��ال��ك ح��ت��ى ب��ه رض��ي��ت ت��ق��ل��ي��د أم��رك ك��ل ف��ي

∗∗∗
إس��ن��اد ض��ع��ف ف��ي��ه��ا ول��ك��ن ش��أنً��ا، ل��ه��ا ف��إن ص��ح��ت إن أح��ادي��ث ج��اءت
ال��ن��ادي ض��م��ه م��ش��ي��ر خ��ي��ر ف��ال��ع��ق��ل ه��دًرا غ��ي��ره وات��رك ال��ع��ق��ل، ف��ش��اور

∗∗∗
وازدراه��ا ب��ال��م��ذاه��ب ت��ه��اون ح��ج��اه إل��ى ال��ح��ص��ي��ف رج��ع إذا
م��راه��ا ف��ي ج��ه��ل ي��غ��م��س��ك وال ل��ب أداه ب��م��ا م��ن��ه��ا ف��خ��ذ
ع��راه��ا ب��ه ي��ش��د ع��ق��ل ف��ه��ل وج��ه ك��ل م��ن أدي��ان��ه��م وه��ت

ثقفوا. أنهم فريق كل وعند (68)
فقال: لزومياته يف املعنى هذا العالء أبو ذكر (69)

ال��ن��ار ف��ي ال��خ��ل��د ت��ج��ن��ي ال��ص��غ��ائ��ر أن زع��م��وا وق��د آث��ام، ك��ب��ائ��ر ج��ن��وا

الجزء. هذا بداية اىل ارجع (70)
فيهم الكثرية أشعاره من لك ونجتزئ رأي، أسوأ املنجمني يف العالء ألبي (71)

بقوله:

م��ن��ج��م ال��ح��ي��اة ي��د ال��ط��ري��ق ظ��ه��ر ي��ش��ن ل��م ي��ط��اوع أم��ر ل��ي ك��ان ل��و

ينسب وهو الحسني، أبو كنيته الراوندي، إسحق بن يحيى بن أحمد اسمه (72)
يهوديٍّا أبوه وكان ٢٤٥ه، سنة يف األربعني سن يف مات أصبهان. قرى إحدى راوند إىل
أبوه أفسد كما كتابَكم، هذا عليكم «ليُفسدن للمسلمني: يقولون اليهود فكان فأسلم،

علينا». التوراة
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قالوا: كتبهم، يف عنه الكالم أهل نقلها بمذاهب وانفرد املعتزلة، متكلمي من وكان
أهل يالزم وكان وجليله.» بدقيقه أعرف وال بالكالم، منه أحذق زمانه يف يكن «ولم
زنديًقا. ملحًدا بعُد صار ثم مذاهبهم، معرفة يريد أنه ادعى ذلك، يف عوتب فإذا اإللحاد؛
فقد عنده، قيمة للمبادئ وليس مبدأ، عىل يستقر ال رجل أنه به، ننعته ما وأوجز
اإلسالم، عىل ا ردٍّ لليهود، البصرية كتاب يصنف أن يمنعه لم ذلك ولكن مسلًما، كان
درهم مئة أعطوه فلما نقضه، رام املال، قبض فلما له، دفعوها درهم أربعمئة نظري
كتابه يؤلف أن من ذلك يمنعه فلم املعتزلة، متكلمي من وكان ذلك. عن عدل أخرى
إلحاديٍّا كان أكثرها ولكن متناقضة، أخرى كتبًا ألف وقد املعتزلة. فضيحة سماه: الذي
رسالته. يف وأشنعها، أهمها القارح ابن ذكر املئة، عىل كتبه ِنيفت وقد الجرأة، شديد
فيه دلل الذي كتابه عىل الزمردة اسم أطلق فقد كتبه، تسمية يف خاص ذوق له وكان
خاصية من بأن التسمية هذه وعلل بالنبوات، فيه وازدرى والرسل، الرسالة فساد عىل
حني ألخصامه يحدث كما عيناها، وسالت ذابت، إليه نظرت إذا الحية أن الزمرد،
من أحسن شيئًا صيفي بن أكثم كالم يف نجد «إنا قوله: فيه زعمه ومما كتابه، يقرءون

إلخ»! … بالطالسم الناس يستعبدون كانوا األنبياء وإن اْلَكْوثََر﴾، أَْعَطيْنَاَك َّا ﴿إِن
والدين، األنبياء عىل وشناعة، جرأة هذه عن تقلُّ ال آراء األخرى كتبه يف ذكر وقد
كتابه يف نظمه وعاب القرآن، عىل وطعن (الفريد) كتابه يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل طعن فقد
إال الدواء من عنده ليس — وتعاىل سبحانه — هللا «إن قوله: فيه ورد ومما الدامغ،
وصف يف وقال … ورسول كتاب إىل حاجته فما الغضوب، الحنق العدو فعل القتل،
الجائع، إال يشتهيه يكاد وال الحليب، وهو َطْعُمُه﴾ ْ يَتََغريَّ لَّْم لَّبٍَن ن مِّ ﴿َوأَنَْهاٌر الجنة:
يفرتش والسندس األرشبة، لذيذ من وليس والزنجبيل، رصفا، يطلب وال العسل، وذكر
يلبس الجنة يف أنه تخايل ومن الديباج، من الغليظ وهو اإلستربق؛ وكذلك يلبس، وال

والنبط». األكراد كعروس صار والزنجبيل، الحليب ويرشب الغليظ، هذا
القارح، ابن رسالة ويف الكتاب، هذا من آخر فصل يف أخباره من طرف بك وسيمر

اآلن. إيجازه عىل القدر، بهذا فلنكتف
َمن أشد من هو بل التشاؤم، شديد متشائم العالء أبو والتشاؤم: الطرية (73)
ين، املتطريِّ جماعة من ليس حد، عند يقف ال الذي تشاؤمه مع ولكنه تشاؤًما، عرفناهم

التطري. عن عرفناهم، من أبعد هم بل
ونريد (Pessimisme) اإلفرنج يسميه الذي املذهب ذلك بالتشاؤم نعني وإنما
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املتربمني جماعة مذهب وهو ساخطني، أصحابه ونسمي سخًطا، بالعربية نسميه أن
يف لهم أمل وال دفعه، يستطيعون ال مستطريًا، ا رشٍّ إال فيه يرون ال الذين بالعالم،
ذلك من العكس وعىل السواد. شديد بمنظار إال إليه ينظرون وال تحسينه، أو إزالته
باأليام، الظن يحسنون من مذهب وهو ،(Optimisme) اإلفرنج ويسميه الرىض، مذهب
الغبطة، إىل يدعو فيه ما كل فريون البياض، ناصع رائق بمنظار العالم إىل وينظرون
وقد وارتياحهم، رضاهم مجلبة هذا ويف والكمال، التقدم طريق يف سائًرا ويرونه
عقولهم، يف بنقص ورماهم وتعنيًفا، سخرية الساخطني، جماعة تورداو، ماكس أشبع
كتابه يف (Pessimisme & Optimisme) والرىض السخط عن كتبها التي مقالته يف
نحب واللذة، اإلمتاع يف غاية مقالة وهي ،(Paradoxes (الغرائب سماه الذي الفلسفي
والثالث، الثاني عدديها يف الرابعة سنتها يف البيان مجلة لخصتها وقد القارئ، تفوت أال
اإلفرنجية، الكتب يف كاملة قراءتها له تتاح ال ملن والنفع، الفائدة من يخلو ال تلخيًصا
عن و٦) (ص٥ يف — إيجازه عىل — ممتع فصل العقاد، لألستاذ (الفصول) كتاب ويف
الحياة. عىل ونقمتهم سخطهم الساخطني عىل يعيبون من عىل مقنع، رد وفيه التشاؤم،

فمذهب ،(Bon Augure) التيمن أو الفأل ونقيضها ،(Mauvais Augure) الطرية أما
اإلنسان يكون فقد االختالف؛ كل والرىض السخط مذهب عن نظرنا يف يختلف آخر
من يكون قد ذلك، من العكس وعىل يتفاءل. وال يتطري ال ولكنه راضيًا أو ساخًطا

عنها. راض أو الحياة عىل ساخط نفسه الوقت يف ولكنه واملتفائلني، املتطريين

ال بما النفس وتمليل الحقيقية، أسبابها بغري الحوادث ربط أساسه مذهب الطرية وإنما
وال الصحة، من له أساس ال وهمي يشء الستنتاج واملصادفات، املناسبات وترقب يفيد،
العقل، وخفة القلب، اطمئنان عدم نظرنا، يف إليها، يدعو وإنما العقالء. عند له قيمة
هذه بأشباه التعلل إىل تميل ساعاتها أي يف يسائلها نفسه إىل اإلنسان رجع لو وربما
فادح مصاب جراء من والذعر الهلع أوقات يف يحدث ما كثريًا ذلك أن لرأى الخرافات،
يتلمس كالغريق فجعله طمأنينته، وحرمه لبه، وأطار قلبه، اإلنسان عىل تملك مذهل،
يأبه فقلما اطمئنانه ساعات يف فأما الهالك. من نفسه لينقذ غناء، وأقلها األسباب أتفه

وطبًعا. ديدنًا التطري له أصبح الذي النوع ذلك من كان إن إال اللهم لذلك،
الحياة عىل والنقمة الحذر وشدة الظن سوء أساسه الذي السخط، غري وهذا

األسود. جانبها من إليها والنظر
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متطريًا. يكن ولم ساخًطا العالء أبو كان كيف ندرك، أن علينا سهل ذلك، أقررنا إذا
الرغم عىل — كان ولكنه الحياة، عىل السخط شديد يكن لم فربما الرومي، ابن أما
القارح ابن رسالة ويف الفصل هذا يف بك وسيمر املتطريين، أئمة من إماًما — ذلك من
يتعوذ، أن بعد إال ثيابه يلبس ال كان أنه تعلم أن وحسبك بطريته، اقتناًعا يزيدك ما
تعود الذي األحدب ذلك رأى فإذا املفتاح، ثقب خالل من نظر الباب إىل وصل فإذا
كيف األحدب ذلك عرف وقد ثانية، ثيابه وخلع يخرج، فلم جبن جالًسا، مضايقته،
اللذين ببيتيه لنفسه، ويثأر منه ينتقم كيف الرومي ابن عرف وإن عيشه، عليه ينغص

قوله: وهما األبد، آخر بهما وسمه

ي��ص��ف��ع��ا أن م��ت��رب��ص ف��ك��أن��ه ق��ذال��ه وط��ال أخ��ادع��ه، ق��ص��رت
ف��ت��ج��م��ع��ا ل��ه��ا ث��ان��ي��ة وأح��س م��رة ق��ف��اه ص��ف��ع��ت وك��أن��م��ا

كان املربد، غالم األخفش؛ الحسن أبا أن منها شتى، أخبار تطريه يف الرومي والبن
حنظلة»! ابن «مرة أجابه: مستفًرسا، الرومي ابن عليه رد فإذا بابه، يقرع ما كثريًا

يومه. بقية الخروج عىل يجرس وال ذلك من فيتطري

النزعات هذه تفصيل يف اإلسهاب من شيئًا يحتمل أن من أضيق املقام هذا كان وملا
أبي رأي إىل ونشري إيجازه، شدة عىل القدر بهذا نكتفي فإنا بينها، واملقارنة وتحليلها
الشديدة وسخريته بأصحابه، الالذع وتهكمه واملتفائلني، املتطريين مذهب يف العالء
بها دلل التي القوية وبراهينه حججه من يبهرك ما الفصل هذا يف بك وسيمر منهم.

ذلك: يف كالمه من مختارة نخبة وإليك املذهب. ذلك فساد عىل

ال��ح��ص��ر ي��ج��م��ع��ه��ا ل��ي��س أص��ول وت��ل��ك ض��ل��ة ل��ل��ح��وادث ق��ي��اًس��ا ت��روم

∗∗∗
زاج��ر ي��ك��ف��ك ع��ق��ل م��ن أم��ال��ك زاج��ًرا ال��س��وان��ح ل��ل��ط��ي��ر ت��ع��رض

∗∗∗
ال��ورق؟ ح��م��ائ��م��ك م��رت أم س��وان��ح؟ ال��ض��ح��ى م��ع اس��ت��ق��ل��ت ال��س��ح��م أغ��رب��ان��ك
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∗∗∗
ن��ع��ي��ا ن��اع��ب م��ا إذا ت��ط��ي��ر، وال ب��ه س��م��ع��ت إن ب��ف��أل، ت��ف��رح��ن ال
ال��رع��ب��ا ت��ض��م��ر أن م��ن أي��س��ر واألم��ر ت��أم��ل��ه��ا س��راء م��ن أف��ظ��ع ف��ال��خ��ط��ب

∗∗∗
م��ت��ط��ي��ر أو ب��األم��ر م��ت��ف��ائ��ل ك��ائ��ن ه��و ب��م��ا ي��دري ال آل��ي��ت
ال��م��ت��دب��ر وت��ح��م��ل ب��ه��ا، ف��ث��ووا س��ك��ان��ه��ا س��وى ص��ب��ح��ه��ا ك��ال��دار

∗∗∗
أف��رق أب��ي��ض ال��دار أله��ل دي��ك ون��ق��ي��ض��ه ت��ط��ي��ًرا، ال��غ��راب زج��ر

∗∗∗
ي��ق��ب��ر — ل��ك أب��ا ال — م��ي��ت ك��ل م��ا ت��ط��ي��ًرا ف��خ��ف��ت ق��ب��رة ش��اه��دت

∗∗∗
ط��ي��ره ال��ف��ت��ى ش��اه��د م��ا ف��ك��ل أح��د ب��ن��اع��ب ي��ت��ط��ي��ر ال

∗∗∗
ال��ش��م��ال ط��ي��ر م��ن ال��ه��م ف��أخ��ش��ى ب��م��ب��ه��ج��ات��ي ال��ي��م��ي��ن ط��ي��ر وم��ا

∗∗∗
ه��زب��ره��ا ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ب��ب��اق ول��ي��س ت��ف��اؤًال ال��ه��زب��ر ال��م��رء س��م��ي وق��د

∗∗∗
ن��ش��ارا ح��ل خ��ل��ي��ًط��ا أب��ك��ي وال أس��ى ال��غ��راب ل��ت��ع��ش��ي��ر أس��ر م��ا
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ع��ش��ارا ك��ان س��ه��ي��ًال ظ��ن��ن��ت وال ام��رأة األن��ج��م أن��ث��ى ت��وه��م��ت وال

أبكي وال متتابعة، أصوات عرشة يصيح الغراب سمعت إذا حزنًا أضمر ال أي
العرب، يفعل كما امرأة الزهرة أن أتوهم وال نشاًرا، املسمى البلد ذلك إىل ذهب جمًعا

باليمن. عشارا كان سهيًال أن وال

غ��ب��اء ال��رج��ال ف��ي ب��ل ال، ال��ن��اس؟ م��ن ي��ث��رب س��ك��ان ال��ت��ث��ري��ب ل��ح��ق وه��ل
ن��ج��ب��اء م��ع��ش��ر إال ف��ي��ه ف��م��ا ص��ادًق��ا ق��ي��ل م��ا ك��ان إن ن��ج��ب؛ وذو

الرائعة: نونيته يف الرومي ابن يقول ذلك ويف (74)

م��ظ��ن��ون��ه ي��ق��ي��ن��ه ش��ر رب ف��خ��ف��ه ش��رٍّا، ظ��ن��ن��ت م��ا وإذا

العالء: أبو يقول ذلك ويف (75)

ش��رور ب��ع��د واألج��زاء ال��خ��ي��ر م��ن ك��ث��ي��رة أل��وف م��ن ج��زء ث��م ن��ع��م

فقال: آخر، مكان يف الخري من ا جدٍّ القليل الجزء هذا حتى أنكر أنه عىل

ك��در ك��ل��ه أن م��زع��م��ي ب��ل ك��دًرا م��ازًج��ا ال��خ��ب��ر أزع��م ال

القارح. ابن رسالة يف املمتعة الحكاية تلك بك ستمر (76)
متطريًا. (77)
الرتاب. (78)

ويجعلها النعيم من يأخذها فما نعامة، أنس الطري.وإن زجر العيافة (79)
يقول. بالهلكة،

العجز. أو الخرف (80)
بن هللا عبد بن عيل عنه حكاه ما أيًضا، الرومي ابن تطري عن يروونه ومما (81)
وكانت القيان، جواري من عدة إيل أهدى وقد املهرجان، يوم عيل، دخل قال: املسيب،
أمره، إىل يظهر ولم ذلك، من فتطريَّ نكتة، عينيها إحدى يف وعجوز حوالء صبية فيهن
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فماتت، السطوح بعض من يل ابنة سقطت يسرية مدة بعد كان فلما يومه، باقي وأنام
إيل: وكتب املغنيتني، ذلك سبب فجعل الوزير القاسم وجفاه

ال��ح��س��ان ال��وج��وه ع��ن��ك ك��ان��ت أي��ن وع��ور ب��ح��ول ال��م��ت��ح��ف��ي أي��ه��ا
ال��م��ه��رج��ان أع��ق��ب م��ا أران��ا ـ��ور، وال��ع��ـ ب��ال��ح��ور ال��م��ه��رج��ان ف��ت��ح��ك
األج��ف��ان ب��ه��ا م��ص��ب��وغ��ة ـ��رة ال��ح��ـ اب��ن��ت��ك ف��ق��دك ذاك م��ن ك��ان
وال��ه��ج��ران ال��ج��ف��اء ف��ي��ه ل��ج خ��ل��ي��ل ل��ي م��ؤم��ل وت��ج��اف��ى

يقول: أن إىل

ع��ن��وان ب��أن��ه��ا وأع��ل��م ر ال��ن��ظ��ا أي��ه��ا ب��ط��ي��رة ت��ت��ه��اون ال
ال��زم��ان ي��ق��ول م��ا ث��م واس��ت��م��ع وان��ظ��ر ت��ل��ق��ت��ك ط��ي��رة إذا ق��ف
ل��س��ان ول��ل��زم��ان م��ب��ي��ن، ن ع��ن��وا أم��ورك م��ن غ��اب ق��ل��م��ا

يقول: أن إىل

ال��ق��رآن وخ��ب��ر ل��ق��وم، ن��ت ك��ا م��ش��أم��ه أن ال��ل��ه خ��ب��ر

عرشة ثماني الثالثة األيام يف تأخذ أنها وذلك يومني، وترتك يوًما تنوب حمى (82)
الساعات. باعتبار كذلك فسميت الثالثة، األيام تلك ساعات ربع وهي ساعة

قلبه. عىل ثقل حتى الضأن لحم أكل الذي أو السمني وهو نعج مفردها (83)
الناجم. عثمان أبا به يعني (84)

أألول. الجزء إىل ارجع (85)
مكان يف وذكره حجر، بن أوس لسان عىل املعنى هذا العالء أبو ذكر الجد: (86)

فقال: لزومياته يف آخر

ب��خ��ت آخ��رة ف��ي ول��ي��س ال��ع��ال أن��ال األول��ى ف��ي وال��ب��خ��ت
وال��ش��خ��ت ال��ج��زل ف��ي��ه��ا ي��ب��ي��ن وأح��ادي��ث��ه��م ق��ال��وا، ك��ذل��ك

قوله: يف وكرره
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ال��م��ع��ذب ال��م��س��ت��ض��ام ع��ي��ش ع��ش��ت وق��د ع��ادل وال��ل��ه ال��ل��ه، ع��ذاب أأخ��ش��ى
ي��ه��ذب ل��م م��ا دن��ي��اه م��ن ي��ه��ذب ج��اه��ل وال��م��رء األرزاق، إن��ه��ا ن��ع��م!

بقوله: منها نجتزئ الجد، يف كثرية أخرى أشعار العالء وألبي

ب��ش��ار أك��م��ه��ا وع��م��ر ك��م��ه��ا، اش��ت��ك��ى م��ا ب��ش��ر ع��اش ي��ق��س��م، وال��ح��ظ

∗∗∗
ال��ح��ج��را ي��ع��ب��د أن إل��ى ي��ن��ال وق��د ف��ي��رف��ع��ه��م أق��واًم��ا ي��درك وال��س��ع��د
ال��ش��ج��را ع��الت��ه��ا ع��ل��ى ت��ب��اي��ن ول��م ق��ب��ائ��ل��ه��ا أن��واط ذات وش��رف��ت

∗∗∗
وإق��ب��ال ح��ظ��وظ وال��دن��ي��ا زاد، ل��م��ا ط��ل��ب��ت��ه ل��و ال��ذي رزق��ي س��ي��ط��ل��ب��ن��ي

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

∗∗∗
ال��خ��ال ك��ذب وإن ت��ح��ص��ى ال م��ك��ارم ل��ل��ف��ت��ى ال��ع��م اف��ت��رى ال��ج��د ص��دق إذا

املخيلة. والخال تنفد، ال أي تكرى وال الجماعة، أي العم

الجد يف الشعراء رأي موجز

آراءهم بأن القول ويمكن الجد، يف الشعراء آراء من نخبة فنذكر املناسبة هذه وننتهز
املتنبي: قال الغباء، حليف أنه عىل تجمع تكاد جميًعا

س��ي��دا ل��ل��ي��وم ال��ي��وم ي��ص��ي��ر وح��ت��ى أخ��ت��ه��ا ال��ع��ي��ن ت��ف��ض��ل ح��ت��ى ال��ج��د ه��و
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∗∗∗
وأل��ف��ه��م��ا ال��ج��د أج��م��ع أن م��ن ب��أص��ع��ب ي��د ف��ي وال��ن��ار ال��م��اء ب��ي��ن ال��ج��م��ع وم��ا

تمام: أبو وقال

ع��ال��م وه��و ده��ره، م��ن ال��ف��ت��ى وي��ك��دي ج��اه��ل وه��و ده��ره، م��ن ال��ف��ت��ى ي��ن��ال
ال��ب��ه��ائ��م ج��ه��ل��ه��ن م��ن ه��ل��ك��ت إذن ال��ح��ج��ا ع��ل��ى ت��أت��ي األرزاق ك��ان��ت ول��و

الضايل: وقال

أح��دق ه��و ال��ذي ت��دري أن ف��أح��ب��ب��ت ص��ن��اع��ة ام��رئ��ي��ن ب��ي��ن ج��م��ع��ت إذا
ت��ف��رق ح��ي��ن األرزاق ل��ه��م��ا ب��ه ج��رت م��ا غ��ي��ر م��ن��ه��م��ا ت��ت��ف��ق��د ف��ال
ض��ي��ق ف��ال��رزق ال��ع��ل��م ي��ك��ون وح��ي��ث واس��ع ف��ال��رزق ال��ج��ه��ل ي��ك��ون ف��ح��ي��ث

وهبون: ابن وقال

ك��اب��ي ال��س��ع��ادة زن��د ت��رى ف��ث��م واري��ا ال��ن��ج��اب��ة زن��د ت��رى وح��ي��ث

الخياط: ابن وقال

ال��م��ت��دان��ي ال��م��ط��ل��ب ب��ب��ع��د ك��ف��ي��ًال ط��ال��ب ك��ل م��ن ال��ح��ظ ش��ؤم زال وم��ا
ال��م��ت��وان��ي ال��ع��اج��ز م��ن��اه وي��ع��ط��ى م��رام��ه ال��ح��ري��ص ال��ج��ل��د ي��ح��رم وق��د

الرضير: املروزي وقال

ش��ك��ل ب��ي��ن��ه��م��ا ف��م��ا وال��م��ال ال��ع��ق��ل ت��ن��اف��ى
ع��ق��ل ال ح��ي��ث وم��ال م��ال ال ح��ي��ث ف��ع��ق��ل

الفاضل: القايض وقال
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رزق��ي ن��ق��ص ف��ي زي��ادة ف��ه��ي ال��ح��ذق ف��ي وزي��ادت��ي

امللك: سناء ابن وقال

م��ب��ه��م ف��األم��ر ال��ت��ع��ل��ي��ل ت��ط��ل��ب وال م��س��ل��م��ا أردت إن خ��ذه ال��ج��د ه��و

نفسه، عن الشعراء أحد لنا يحكيها التي الجميلة، القصة بتلك املختار هذا ونختم
وهي:

م��ش��رب ال��ع��ذب ب��ح��ره م��ن ل��ي ي��ص��ف ول��م ح��ب��ل��ه ف��ان��ج��ذ ال��رزق ل��م��س��ت ول��م��ا
أخ��ط��ب ج��ئ��ت إذ ال��ف��ق��ر ف��زوج��ن��ي��ه��ا ب��ن��ات��ه إح��دى اإلع��دام إل��ى خ��ط��ب��ت
ي��ن��س��ب ح��ي��ن وال��د، غ��ي��ري األرض ع��ل��ى ل��ه ف��م��ا ال��ش��ق��ي، ال��ح��زن ف��أول��دت��ه��ا
ك��وك��ب الح ل��م��ا ج��ن��اح��ي��ه، ع��ل��ى م��س��ب��ل وال��ل��ي��ل ال��ب��ي��داء، ف��ي ت��ه��ت ف��ل��و
ت��غ��رب ح��ي��ث م��ن ال��ش��م��س ض��وء ق��ب��ل ال ب��ظ��ل��ة ف��اس��ت��ت��رت ش��رٍّا خ��ف��ت ول��و
ع��ق��رب ال��ك��ف وف��ي رح��ل��ي إل��ى ل��رح��ت ب��دره��م ع��ل��ي إن��س��ان ج��اد ول��و
ي��ح��ص��ب رأس��ي ال��ح��ص��اء س��وى ب��ش��يء ي��ك��ن ل��م ال��دن��ان��ي��ر، ال��ن��اس ي��م��ط��ر ول��و
ي��ع��ص��ب ال��ذن��ب ذل��ك ب��رأس��ي ف��إن م��ذن��ب ب��ي��رق��ة ذن��بً��ا ي��ق��ت��رف وإن
م��ق��رب م��ن��ي ف��ه��و ش��رٍّا أر وإن ف��ن��ازح ال��م��ن��ام ف��ي خ��ي��ًرا أر وإن
أرك��ب ح��ي��ن ج��ح��ف��ل ورائ��ي وم��ن��ه ع��رم��رم ج��ي��ش ال��ح��رم��ان م��ن أم��ام��ي

ودعاوى — عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيل يف مضحكة آراء للشيعة (87)
شيطان هو ملجم ابن قتله الذي وإنما يقتل، لم أنه قوم ادعى وقد حد، عند تقف ال
من وينتقم الدنيا إىل وسينزل السماء، صعد فقد عيل أما صورته. يف للناس تصور

عيىس. يف ادعوه ما تشبه دعوى وهي أعدائه،
بني الشبه لشدة خطأ محمد إىل فذهب عيل، إىل جربيل أرسل هللا أن قوم وادعى

جربيل! أي الريش» صاحب «العنوا تقول: الفرقة وهذه عيل، واإلمام النبي
الذي فهو وتدبريه، العالم تدبري إليه فوض ثم محمًدا خلق هللا أن آخرون وادعى
املدبر فهو طالب، أبي بن عيل إىل العالم تدبري محمٌد فوض ثم هللا، دون العالم خلق
عنه، ليثني بعثه عليٍّا أن وزعموا محمًدا، وشتموا هللا، هو عليٍّا أن غريهم وزعم الثالث،
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منهم سمع ومن صوته، والربق الرعد أن آخرون قوم فيه ويدعي لنفسه، األمر فادعى
إسحق أبو يقول الطائفة هذه ويف املؤمنني.» أمري يا السالم «عليك قال: الرعد، صوت

العامري: سويد بن

ب��اب واب��ن م��ن��ه��م ال��ح��ج��اج م��ن م��ن��ه��م ل��س��ت ال��خ��وارج م��ن ب��رئ��ت
ال��س��ح��اب ع��ل��ى ال��س��الم ي��ردون ع��ل��يٍّ��ا ذك��روا إذا ق��وم وم��ن

فوق بها يطري ناقة راكب عليٍّا أن اليوم إىل يعتقد العامة من كثري يزال وال
أشياخنا أحد أن والفكاهة، التندر سبيل عىل املناسبة، بهذه نذكره ومما السحاب.
عىل عاكف غري بأنه الناس ليقنع يبتكر أن أراد الكالم، بنظم املشتغلني املعممني،
الحي، الشعر بحقيقة والجهل الجمود معرة نفسه عن ويدفع القديمة، التفكري أساليب
ذلك يتطلبه ما كل أن فحسب والتفكري. بالحياة اململوء العرص هذا يحتاجه الذي
قطر بوصف والجياد النوق وصف يستبدل أن هو الشاعر من العظيم الفكري التطور
يسمو طيارة يهبه أن هللا ودعا الخرافة، بتلك األخذ يف نفسه فورط والطيارات، البخار

فقال: طالب، أبي بن عيل بلقيا حظى بلغه إذا حتى السحاب، إىل بها

اإلم��ام��ا ال��س��ح��ب ع��ل��ى أل��ق��ى ب��ه��ا ل��ع��ل��ي أج��ن��ح��ة، ذات ل��ي ف��ه��ب

الرائع! البيت بهذا وخرفه فنده إثبات إىل وفق ولكنه بجموده، اقتناعنا يزد فلم

بلوح اإلجمايل العلم عىل يطلقونه ما وهو الجفر، علم طالب أبي بن عيل إىل نسبوا وقد
وضع أنه طائفة وتدعي وجزئيٍّا. كليٍّا يكون وما كان ما عىل املحتوى والقدر، القضاء
بطريقة منها الغيب به يأتي ما استخراج يمكنه وأنه الجفر، جلد يف الهجائية الحروف
يتوارثونه، وأنهم إليهم، ينتمي ومن البيت آل به انفرد علم هذا أن ويدعون خاصة،
غريه دون — وأنه املنتظر، املهدي عىل قارصة الجفر هذا أرسار فهم أن آخرون وادعى
كتبه عليٍّا ألن االسم؛ بهذا سموه الذي الكتاب هذا يف ما حقيقة يفقه أن يستطيع —
ما الحتوائه الناس، بني اشتهر وقد البعري، جلد من مصبوغ ورق يف متفرقة حروًفا
بال وأشباهها، الخرافات بهذه يعني العامة من كثري يزال وال واآلخرين، لألولني حدث
الدجال، املسيخ وعن الخرض، عن يروونه ما الخرافة هذه من ونحو روية. وال تدبر
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واللزوميات الغفران رسالة من كبريًا قسًما العالء أبو وقف وقد الرتهات. من ذلك وغري
بقوله نستدل أن وحسبنا بها. يقولون من عىل والتشنيع البدع، هذه أشباه ملحاربة

الخرض: عن يشيعونها التي الخرافة بتلك مندًدا

اخ��ض��را ال��ف��ت��ن م��ن ل��ي��ل ن��ع��م ع��ف��اء، ع��ل��ي��ه��م ح��ي، ال��خ��ض��ر ال��غ��واة ي��ق��ول
م��غ��ب��را أش��ع��ث األس��ف��ار، ب��ه��ا ي��ع��ان��ي ح��ال��ة ش��ر ف��ي ان��ف��ك م��ا ص��دق��وا ول��و
م��ض��ط��را ت��ك��س��ب م��ن ف��ي��ه وي��ع��ذر ث��روة ي��ط��ل��ب ب��ال��م��ي��ن، ق��ائ��ل ج��ن��ى

املنتظر: باملهدي مندًدا وقوله

وي��ه��ودي��ة ون��ص��ران��ي��ة وح��ن��ي��ف��ي��ة م��ج��وس��ي��ة
م��ه��دي��ة ال��ح��ق إل��ى ف��ت��ل��ق��ى م ي��ق��و أن م��ه��دي��ه��ا ت��راق��ب

شاء. من إليها فلريجع الجزء، هذا من آخر مكان يف بظهوره وندد
مسحوق من األنف يدخل ما هو والسعوط لتفيق، أنفك يف السعوط أدخل أي (88)
البيتني، هذين من شناعة أقل آخران، بيتان املعنى، هذا يف الراوندي والبن التبغ. دقيق

وهما:

م��رزوًق��ا ت��ل��ق��اه ج��اه��ل، وج��اه��ل م��ذاه��ب��ه أع��ي��ت ع��اق��ل، ع��اق��ل ك��م
زن��دي��ًق��ا ال��ن��ح��ري��ر ال��ع��ال��م وص��ي��ر ح��ائ��رة األوه��ام ت��رك ال��ذي ه��ذا

مرص. هرمي أي (89)
(90)

ت��ف��ت��رس أس��د وآج��ال��ه��م ال��س��وام ن��ظ��ي��ر إال ال��ع��م��ر ه��ل

قوله: ذلك فمن لزومياته، يف مرة من أكثر النصيحة هذه العالء أبو كرر (91)

ال��ب��ه��ل��ه ح��ل��ت ف��ق��د إل��ي��ه ال��ك��ع��اب ض��م س��ت��ي��ن اب��ن م��ا إذا
أه��ل��ه ف��ع��ل��ه ف��ي ي��رض ول��م أه��ل��ه ي��رض��ه ل��م ال��ش��ي��خ، ه��و
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ك��ه��ل��ه م��ج��رب��ة إال األرب��ع��ي��ن أخ��و ي��ت��زوج ف��ال
ال��ش��ه��ل��ه ل��ه ال��ق��ري��ن ف��ن��ع��م ـ��ن ال��م��س��ـ ع��ارض��ي��ه ف��ي ال��ش��ي��ب رأى

وقوله:

وص��ن��ب��ر ع��ل��ي��ك ص��ن ف��أي��ام��ه��ا ال��ص��ب��ا ع��ل��ى ال��ع��ج��وز، زوج��ت أن��ت إذا
ل��ي��ه��وى دن��ا ال��ب��ن��اء، ل��م��ول��دك، اس��ت��ق��ل��ت خ��م��س��ي��ن ب��ع��د ك��أن��ك
م��ه��و ش��ي��خ م��ن ص��ف��ق��ة خ��ي��ب ال ع��ش��ر ب��ن��ت ت��زوج إن وأن��ك

يف شاء، من إليها فلريجع هنا، نذكرها أن نحب ال مشهورة، مهو شيخ وحكاية
اللزوميات. (٢ جزء (ص٣٥٨

الشعراء: بعض قول املناسبة بهذه نذكر (92)

ال��ذه��ب��ا ت��ن��ك��ي��ح��ه��ا ع��ل��ى ح��ب��ي��ت وإن ل��ه��ا دع��ي��ت إن ع��ج��وًزا، ت��ن��ك��ح��ن ال
ذه��ب��ا ال��ذي ن��ص��ف��ي��ه��ا أط��ي��ب ف��إن ن��ص��ف إن��ه��ا وق��ال��وا أت��وك ف��إن

الواصلية، مذهب وصاحب البرصي، الحسن تلميذ عطاء، بن واصل هو (93)
عبد بن وهشام امللك عبد زمن يف وكان إليه، املنسوبة املعروفة الطائفة تلك ورئيس

للشهرستاني. والنحل امللل كتاب يف مذهبه إىل الرجوع ويمكن امللك،
لخم. من قبيلة وهي الدار إىل نسبة (94)

من هو بل الخمر، مزايا العالء أبو يجهل ال الخمر: يف العالء أبي رأي (95)
شعراء عنها كتبه ما جل قرأ فقد طعًما، لها يذق لم كان وإن بمزاياها، الناس أعرف
الناس أعلم من فأصبح غريه، درس كما ودرسه وعباسيني، وإسالميني جاهليني العربية
الرائعة التشبيهات من بكثري أشعاره يف العالء أبو أتى فقد مستغربًا، ذلك وليس بها،
يف الدقيقة، الكثرية األوصاف من به أتى ما وحسبك غريه. قبل البرص عىل تعتمد التي
يف سهيًال به وصف الذي املشهور، ببيته كله ذلك من ونكتفي وغريها، الدروع وصف

قوله:

196



القارح ابن رسالة عىل الرد

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

التي األوصاف وإجادة املبرصين، شأو عن تشبيهاته من كثري يف بشار، يقرص ولم
املشهور: الرائع بيته ذلك وآية سواهم، دون بها ينفردوا أن حقهم من كان

ك��واك��ب��ه ت��ه��اوى ل��ي��ل وأس��ي��اف��ن��ا رؤوس��ن��ا ف��وق ال��ن��ق��ع م��ث��ار ك��أن

كثري يف رشبها تمنى وقد تماًما، مزاياها ويدرك الخمر يعرف العالء أبو كان فقد إذن
كل يف — يعقب أن يفته لم ولكنه محللة، طلقة أصبحت أنها لو وود أشعاره، من
واإلحجام عنها، العزوف إىل يدفعه الذي الرئييس بالسبب — تقريبًا فيه تمناها موضع
االعتزاز كل بالعقل يعتز كان العالء أبا أن عرفت وقد باللب. إزراؤها وهو رشبها، عن
أظهرنا وقد إليه. قيس إذا اعتبار كل أمامه ليتضاءل حتى تقديسه؛ يف ويفتن ويجله،
خوفه هو — إليه الدائم حنينه رغم — املوت لقاء من أزعجته التي األسباب أكرب من أن
ارتاع نفسه السبب ولهذا به، ويضن عليه يحرص الذي العقل ذلك الردى يسلبه أن

فقال: الكرب، من

ال��ه��ت��ر ب��ي ي��ح��ل أن إال ال��ده��ر م��ن ك��ث��ي��رة وال��خ��ط��وب أت��وق��ى وم��ا

وهو: الخمر يف فلسته مفتاح التايل البيت نتخذ أن ويمكننا

وال��ن��دي��م ال��ن��دام��ة أخ��ا ل��ك��ن��ت ت��زري ب��ال��ل��ب أن��ه��ا ول��وال

يف تمناها فقد أحيانًا، إياها تمنيه من بالرغم — عنها رغبته يف الرس ندرك ثم ومن
(املعرة) بلده إىل الشديد وَوْجده حنينه فيها وأظهر بالعراق، وهو — قالها التي الميته

فقال:

ال��ح��ال ب��ي اط��م��أن��ت ك��ي��ف ت��ج��ه��ل��ن��ي ل��ن��ش��وة ح��ل��ت ال��خ��م��ر أن ت��م��ن��ي��ت
م��ال وال أن��ي��س ال األم��ان��ي رزى ش��ف��ا ع��ل��ى ب��ال��ع��راق، أن��ي ف��أذه��ل
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وإق��الل م��ش��ت ب��ي��ت ح��زنً��ا ك��ف��ى وأس��رة ي��س��ر األه��ل��ي��ن، م��ن م��ق��ل

قاله مما مختارة نخبة وإليك الحياة. عىل املوت يفضل الذي اليائس أمنية أنها عىل
إليه: ذهبنا ما عىل بها نستدل الخمر، يف

وأح��زان��ي ه��م��وم��ي م��ن ث��ق��ًال ف��ت��ح��م��ل ط��ل��ق��ه ال��خ��م��ر ي��ج��ع��ل ن��ب��ي أي��أت��ي
م��ي��زان��ي ك��ف��ة ال��ح��ل��م، ف��ي م��خ��ف��ف��ة ش��اربً��ا ك��ن��ت ل��م��ا ح��ل��ت، ل��و وه��ي��ه��ات!

∗∗∗
ع��ل��ن��ا وال س��رٍّا ال ال��ده��ر ل��ن��ف��س��ي ب��ه��ا س��م��ح��ت م��ا ، ح��الٍّ ال��خ��م��ر ك��ان��ت ل��و

∗∗∗
ال��س��ك��ر م��ن خ��وًف��ا ال��راح ط��ي��ب وي��ه��ج��ر

∗∗∗
ب��ال��م��دح م��ع��ش��ر خ��ص��ه��ا وإن ال��ه��ج��اء ل��ط��ول أه��ًال ال��راح ه��ي
ص��دح م��غ��ن ي��ط��رب��ن��ك وال ال��م��دام ع��روس ت��ع��ج��ب��ن��ك ف��ال
ف��دح ب��خ��ط��ب ف��ي��ه��ا م��ات ف��ق��د س��اع��ة ل��ب��ه ي��ف��ت��ق��د وم��ن

نفوس يف الخمر تحدثه الذي الذهول عن ينجم ما التالية، األبيات يف رشح وقد
فقال: شاربيها،

ال��ب��اب ذاك ه��ج��وم ف��ت��وق��ي��ن ب��ل��ي��ة ك��ل ب��اب ال��ب��اب��ل��ي��ة
األح��ب��اب وف��رق��ة ال��ن��دي��م، وأذى وه��ج��ره ال��ص��دي��ق م��الح��اة ج��رت
األرب��اب ت��ه��ض��م ال��ع��ب��ي��د م��ه��ن وج��ش��م��ت ال��م��ح��ص��ن��ات، ح��ج��اب ه��ت��ك��ت
ش��ب��اب ب��رود ك��ب��ر، ع��ل��ى ل��ب��س��وا، أن��ه��م ال��م��دال��ف، ال��ش��ي��ب وت��وه��م
األل��ب��اب أع��ادي ال��دن��ان ص��ه��ب أل��ف��ي��ت ال��ح��وادث، ت��أم��ل��ت وإذا
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تستطيع وكما أشعاره، يف بها والتشنيع الخمر ذكر ِمن أكثر العالء أبا إن القول: وجماع
أن أنت تستطيع الخمر، مدح يف ديوانًا — نواس أبي مثل — الشعراء لبعض تفرد أن

ذمها. يف ديوانًا كذلك، العالء ألبي تفرد
وأولها: إليها، نشري أن من أشهر وهي دريد، ابن مقصورة يعني (96)

ال��ن��ق��ا أش��ج��ار ب��ي��ن ال��خ��زام��ى ت��رع��ى ب��ال��م��ه��ا ش��يء أش��ب��ه ظ��ب��ي��ة ي��ا

قوله: البيت هذا وييل (97)

ال��ك��اس ث��ن��اء م��ن ال��م��ه��ذب ف��ل��ه��ا م��خ��ب��وره��ا رواءه��ا زان ص��ف��راء،
م��ق��ب��اس س��ن��ا ف��ي ي��ك��رع ب��ال��ل��ي��ل، ش��ع��اع��ه��ا ل��ف��رط ش��ارب��ه��ا وك��أن
ال��ج��الس خ��الئ��ق ب��ط��ي��ب إال ت��م��ام��ه��ا ول��ي��س ط��ي��ب��ة، ف��ال��راح

الخمر. هي (98)
الخمر. (99)

يدين من أول ريب بال وهو لزومياته يف املعنى هذا العالء أبو كرر الجرب: (100)
الثابت يقينه عىل بها لالستدالل التالية، باألبيات الكثرية أشعاره من ونجتزئ بالجرب،

وهي: والقدر، للقضاء وإذعانه الجرب بمذهب يتزعزع ال الذي وإيمانه

ال��م��ق��ادر س��ب��ب��ت��ه ب��أم��ر ول��ك��ن ب��اخ��ت��ي��ارن��ا أخ��الق��ن��ا ف��س��دت وم��ا
غ��ادر؟ واألب ال��ن��ج��ل، وف��اء وك��ي��ف ت��واب��ع وال��ف��روع غ��ش، األص��ل وف��ي
وال��م��ص��ادر أف��ع��ال��ه��ا ك��ح��االت��ه��ا، ع��ل��ي��ل��ة ج��اءت األف��ع��ال اع��ت��ل��ت إذا
ق��ادر؟» ل��ون��ك ت��غ��ي��ي��ر ع��ل��ى «أأن��ت س��ام��ًع��ا ك��ان إن ال��ج��ون، ل��ل��غ��راب ف��ق��ل

∗∗∗
ت��ق��دي��ر ال��رزق اب��ت��غ��اء ف��ي ل��ه ف��م��ا ق��در ف��وق��ه ول��ك��ن زي��ن، وال��ع��ق��ل

∗∗∗
ب��ال��م��ق��ال��د م��والك��م إل��ى ف��أل��ق��وا ح��اج��ز ع��ن��ه م��ال��ك��م ق��ض��اء وي��ج��ري
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∗∗∗
ق��م��اء! ص��اغ��ري��ن م��ن ع��ن��ت، ع��ل��ى ه��ول��ه��ا ن��رك��ب ث��م أم��وًرا، ن��ه��اب

∗∗∗
ح��ذار ال��ك��ائ��ن��ات ي��رد أال ي��ق��ي��ن��ن��ا ب��ع��د األش��ي��اء ون��ح��اذر

∗∗∗
ت��ه��ذي��ه��ا إل��ى ب��ح��ك��م��ت��ه ي��س��م��و م��ن ف��ض��ل ال��ف��س��اد، ال��ن��اس وج��ب��ل��ة

∗∗∗
ف��ي��ف��ل��ه وع��ق��ل��ه��م األن��ام، م��ه��ج ب��ه م��زج��ت ال��ذي ال��ط��ب��ع ي��ت��ح��ارب

العدواني: األصبع ذي قول يشبه (101)

ح��ي��ن إل��ى أخ��الًف��ا ت��خ��ل��ق وإن ل��ش��ي��م��ت��ه ي��وًم��ا ص��ائ��ر ام��رئ ك��ل

فقال: املعنى، هذا نظم يف العالء أبو افتن (102)

إه��م��ال أف��ع��ال ألف��ع��ال��ك��م ف��م��ا إل��ه��ك��م س��ي��ج��ازي��ك��م ب��أن دن��ت��م

رجعة. أو عودة (103)
األشياء هنا ومعناها وغريها. حيص من الحوافز تنفيه ما وهي نفية جمع (104)

التافهة. الحقرية
الفحل. أو البعري وهو قرم جمع (105)

اإلبل. صغري وهو أفيل جمع (106)
بالنتاج. العهد الحديثة الناقة وهي عائذ جمع (107)
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