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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وهو حسيب

  الفن األول والثاني 

  الزجل والمواليا

احلمد هللا الذي عال زجل املالئكة يف عامل امللكوت حبمده، ونظمنا يف سلك العبودية فوقف كل منا متأدباً 
مليزان، وأشكره شكراً تقوم لنا بركته مبعرفة قواعد عند حده، أمحده محداً يقوم وزنه بالقسط وال خيسر ا

اإلميان، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة نترقى ا إىل أعلى الرتب، وأشهد أن حممداً 
عبده ورسوله املنعوت حبسن األدب، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه صالة نترجح ا يوم احلسرة 

  .تها بني يدي احلكم العدل يوم القيامة، وسلم تسليماً كثرياًوالندامة، وتعمنا برك

وبعد فإن األدب جنس يصدق على أنواع عجيبة وفنون غربية، شهرا تغين عن أن جيلى يف هذا األفق 
  : الزاهر بدرها، أو ينفث يف عقد األقالم سحرها، ولكن نعمل هنا بقول القائل

  إذا كان مدح فالنسيب المقدم

  .شعر هو املقدم بفصاحته، واملوشح ببالغتهونسيب ال

وملا كان ال ينظم إال باللفظ الصحيح املعرب، مل يصل إليه إال من تعاطى اآللة يف العلوم وتأدب ولعمري 
هذا مضمار مل حيز قصبات السبق فيه غري الفحول، ومل يدرك شأوه إال كل ضامر مهزول، ولكن يف 

 األدبية، ومل يعد نفسه من فرسان العربية، منهم الشيخ برهان الناس من يف طبعه ذوق األدب والنكت
الدين املعمار رمحه اهللا تعاىل، فإنه نشأ بالديار املصرية ونكت فاستحلوا على زايد النيل زايده، ونقل عن 

  .قطعنا املعمار مبقاطيعه: الشيخ مجال الدين بن نباتة أنه قال

ة، واغتفر له أهل عصره اللحن وعدوه له من مطرب التلحني، وناهيك ذه الصلة اليت هي على مثله عايد
فإنه أتى يف نظمه بنكت حترك العيدان وتغين عن القوانني، وهلذا عدل قبلة املغرب وهو االمام أبو بكر بن 

قزمان تغمده اهللا تعاىل برمحته ورضوانه، واخترع فناً مساه الزجل مل يسبق إليه، وجعل إعرابه حلنه، 
  .ه األيدي، وعقدت اخلناصر عليهفامتدت إلي

وملا نظم بلفظ العوام متكن منه أديب الطبع، وكان قد حبس عنانه عن العربيات ورأى بيوته واسعة الفنا، 
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فأسكن خمدرات نكته بتلك األبيات، غري أن مصنفه ومن تابعه من أهل عصره من علماء هذا الفن امروا 
  : ، فإن املصنف أو غريه من املغاربة قالفيه باجتناب أشياء منها األلفاظ املشرقية

  ما يوافق عمرو لسان مشرقي  يقدر الزجل ويا ما ل هللا

وكما أن اللفظ املشرقي ال جيوز يف الزجل، فاللفظ املغريب ال جيوز يف املواليا لكون أا من خمترعات 
مل جتز هذه األلفاظ عند إذا قلت يف الزجل طلعتك، ووجنتك، وقامتك بسكون التاء : املشارقة مثاله

الزجالة بل يعدوا خطأ يف الوزن، فأن سكون هذه التاء ال جتوز عندهم، وعكس ذلك ال جيوز عند 
املوالة ألن حتريك هذه التاء ال جيوز عندهم البتة، وأقل من يف الزجالة واملوالة ال جيهل هذين العيبني، 

ل وهي ركن من أركان املواليا ألن املشارقة وكذلك تاء املتكلم مثل قلت ومهت ال جيوز يف الزج
  : يتلفظون ا على صيغتها كقول الشيخ صفي الدين احللي يف بعض أزجاله

  وازعق فينا غراب البين  انتا أقول ك مااجتمعنا

 ما كنت قرير العين بعد  أقول عين ضد صابتنا أو

  .مفقوله كنت عيب فاحش عند الزجالة، وال جيوز استعماله عنده

  : وهو أكرب عيوب الزجل بل حمو رمسه وإخراجه عن قاعدة املصنف اإلعراب، ألنه قال يف خطبة ديوانه

  كما تجرد السيف من القراب  رابن االعجردته م وقد

وموجب ذلك أن ابن غزلة الشاعر املغريب وهو من أكرب أشياخهم كان ينظم املوشح والزجل فيلحن يف 
القصد من اجلميع عذوبة اللفظ وسهولة السبك، : قصداً واستهتاراً ويقولاملوشح ويعرب يف الزجل 

وكان ابن سناء امللك يعيب عليه ذلك، وهلذا مل يثبت شيئاً من موشحاته يف دار الطراز لكون أا مزمنة، 
  .ألن التزنيم هو ما أعرب من ألفاظ الفنون األربع، الزجل واملواليا، والكان وكان،والقوما

  .لكالم على بقية الفنون بعد الزجل إن شاء اهللا تعاىلوسيأيت ا

    

أي لئيم، " عتل بعد ذلك زنيم : " واشتقاق املزمن، وهو املستلحق يف قوم ليس منهم، وأما قوله تعاىل
وكأم أحلقوا الزجل باملوشح من طريق إعراب بعضه وأحلقوا باملوشح الزجل ملا أظهروا اللحن يف بعض 

شحات املزمنة اليت نظمها ابن غزلة املغريب املشار إليه املوشحة اليت قتل بسببها ألنه شبب ألفاظه، فمن املو
فيها بذكر أخت عبد املؤمن األموي، ومل يكتم غرامه وهيمانه ا، بل صرح باالجتماع ا، والواقعة 

  : مطلع املوشح قولهمشهورة، وكانت هي أيضاً مجيلة اخللق فصيحة اللسان تنظم األزجال الرائعة الفايقة و

 الغزالة من مراتع األسد صيدي  يصيد صيدا فليكن كما صيدي من
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 يهشوح تصنتواق  ولال أص كيف

 يهوسردا وس في  ولجت يةظب

 وريهه حبي شفه  يللجال اهصاغ

  ه والردى مع النهديتعجن الغالل  رديتنثني رويدا إذ تميس في الب

 تامد نوق اهزرت  هيلذات ل رب

 تالد مق ومجنوال  هلفي غف يبرقوال

 تالا قهمض دعن  هلبا قهنم ترم

 ديقالنباله وتفرط الع تكسر  ديعتقرقر واهدا ال تكون م

  .ة، وجل قصده يف ذلك عذوبة األلفاظ ورشاقتهافهذا البيت أكثر ألفاظه زجلية ملحون

إنه ملا أخرجه امللك للقتل نظر إىل الناس وارجتل بيتاً يف الوزن والقافية يستنجد به عشريته ألخذ : وقيل
  : وهو. ثأره

 واره أننبدت م  يلاألس اخده

 ارته بنسل م  يلحكال اهطرف

 ارثذ اليؤخ لفه  يلتقلا اأن ها

  مت ال محالة فاطلبوا دمي بعدي  ديأسرت عبدا ولم أك بالعب قد

  : ومن نظمها فيه الزجل املشهور الذي مطلعه

  عيني وقف  رأى إنسان                    حتى مشى السهر حيران

 قوله يف بيت من ومن األزجال اليت زمن فيها ابن قزمان، وأعرب يف بعض ألفاظها وهو الناهي عن ذلك
  : زجل مطلعه

  قاضي المسلمين أت هو السبب  اب وزنشرب الخمر المحتس

   ليش جعلت ذا محتسب سيدي

    ومحكم في أمر أهل األدب

    وهو زاني زنيم كثير الزنا

. اإلمام مل يكفه فتح الياء وحتريكها من االسم املنقوص الذي هو القاضي حىت فتح أيضاً نون املسلمني

وهو أيضاً مقبول يف . وفتح نون اجلمع من أكرب عالئم اإلعراب، وبدون فتحها خيطئ الوزن ولفظه
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  .الزجل

وله فتح الياء يف غري املنقوص أيضاً وهو من عالئم اإلعراب، وذلك يف مثل ياء املتكلم، والياء يف لفظه 
  : هي وغريها كقوله يف زجل مطلعه هذا

 يتتجدد علي ما قد نس وأ  قلي يا عيد فيما يسرني جيت

  : فيقول يف خرجة بيت منه

  وعليه الثنا يكون ما بقيت  انقطع زماني األطول إذا

  .فقد فتح ياء املتكلم يف زماين األطول ولوال ذلك لفسد الوزن

  : وقال يف حتريك هي

  وعشق المالح       هي الراح الجنة لو عطيت

  .فإذا أسكن يف لفظة هي فسد الوزن

مان، ومدغليس، وابن عمري، والشاطيب، وابن حسون أئمة هذا الفن كلها مشحونة من وأزجال ابن قز
ذلك، ولوال خشية اإلطالة ألوردت هلم كثرياً من العيوب، وكيف جيوز هلم ذلك وقد قال ابن قزمان، 

  : وهو اإلمام املخترع يف خطبة ديوانه ملا قال

  كما يجرد السيف من القراب  رابفني من اإلع وجردت

 ابا أصأ ومطفقد أخ  دخل علي من هذا الباب فمن

املصنف رمحه اهللا تعاىل قال ذلك ياً عن تقصد اإلعراب وتتبعه واالستكثار منه : قال بعض زجالة املغرب
لئال يغلب على معظم أزجاهلم التزنيم، بدليل قوله، سيما أن قصد ولو ى عنه مطلقاً، أو عن اليسري منه 

  : هو وقومه يصدق عليه قول القائلمث استعمله 

  عار عليك إذا فعلت عظيم  تنه عن خلق وتأتي مثله ال

  .وإمنا أراد بذلك الغالب، والعلماء يطلقون على الغالب حكم الكل جمازاً

    

: " وقد جاء مثل ذلك يف القرآن العظيم واحلديث الصحيح؛ فأما ما جاء يف القرآن الكرمي فقوله تعاىل

  .غالب القرآن ألنه مل يرتل فيه بأمجعه: يريد" ن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضا

أي الرجلني تتزوج؟ فأشار عليها : وأما احلديث فقوله صلى اهللا عليه وسلم للمرأة اليت جاءته تشاوره
م كذلك، إن فالناً ال يضع عصاه عن عاتقه، ال إنه يف حال الصالة والنو: بأحدمها وقال هلا عن اآلخر

  .وإمنا أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم انه كثري األسفار، فغالب وقته تكون عصاه على عاتقه
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  .استعملها ضرورة وهو يعلم أا عيوب: ومنهم من قال

إن ذلك مل يكن مشروطاً عنده، وإمنا عوام املتأخرين إبتدعوا ذلك، وأقاموا هلم قواعد : ومنهم من قال
  .داعهم شد الغالم وتسميته الراجح وراجح الرجاح والقيمهذه من مجلتها، كابت

وذكر اإلنسان امسه يف آخر زجله، ويسمونه االستشهاد، ويثين فيه على نفسه الثناء البالغ، ولعب املناصف 
بالرهان على يد احلاكم أسوة بأرباب املالعيب، الذين هم أراذل الناس، واجللوس يف احللق يف يوم معني، 

ابق يقام هلم حمفل من اجلماري واحلرافيش، وهذا مل يسمع بشيء منه لألئمة املتقدمني، وال ويسمونه الط
  .وجد هلم يف كتاب

  .إن فصحاء املتأخرين حرموا ذلك، ومحلوا على اإلمام املخترع يف قوله: ومنهم من قال

  .......وجردت فني من اإلعراب

  .على اإلطالق

ل، وهو أصح األقوال، وأقرب األحوال؛ وإال فما الفرق بني الزجل وهذا الذي أمجع عليه علماء فن الزج
وابن سناء امللك رمحه اهللا تعاىل أظهر لنا الفرق . واملوشح، هذا معرب وهذا ملحون، وحلن الزجل إعرابه

بني الزجل واملوشح بقرينة لطيفة، وهو أنه جعل يف آخر غالب موشحاته خرجة مزجلة تارة تدخل عليها 
 موشحه، وتكون اخلرجة من نظم أئمة الزجالة، وتارة تكون اخلرجة املزجلة من نظمه، بأغصان من

  .وغالب أئمة الوشاحة فعلوا ذلك، ليظهر الفرق، وهو مثل الصبح ظاهر

وعند اجلميع أن التزنيم يف املوشح أقبح منه يف الزجل، ألن من أعرب يف امللحون فقد رد الشيء إىل 
فقد زل عن الطريقني وخالف املذهبني، وقد وقفت لإلمام أيب بكر بن قزمان أصله، ومن حلن يف املعرب 

مع علمه أن التزنيم يف املوشح أقبح من التزنيم يف الزجل، على موشحة مل يسلم له بيت منها من التزنيم، 
  : وقد أثبتها هنا بكماهلا، وهي هذه املوشحة

 يكفالميادة مسن في أ أغصن  ارمالعذال بي من األق معشر

 باٍن صع كل  ان الما منج قد

 بضن قم تعطل  اذا م دوربب

 يبلا قواهه في  اامدود همن ق

 يالبغادة هيجت بل لعذابي  اريبالخلخال قد براها ال رية

 والوصم هروح  قواملل اًبعج

 والسال الن حيث  قام زاههتمس
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 يالقيه الف زاد  رائق الموج

 قد زاده وهي ال ترعاني شغفي  ذارييم أعوالقالي ال يق نهيت

 دركال ت غايةٌ  نسحي الف يغايت

 ط يدركق اهلمث  دني عن فلم يك

 كتفات تظلح  ٍنفجت بلوك

  سحرها قد صاده وهو ذو أشبالي  ارير ضاألبطال كهزب فتكة

 سمشا الهنم أين  دربا الهنأين م

 سعلال اهفشوال  درا الاهف زان

 سبا ليهف ليس  رمخال ااهمول

 يلي منقادة دون ما إدالل وهي  فكاريتزل عن بالي ال وعن أ لم

فهذه األبيات مل خيل منها بيت من التزنيم واأللفاظ الزجلية، ولعمري إن عذر اإلمام ال يقبل يف مثل هذا، 
ال سيما لفظة ذا يف البيت األول اليت أراد ا ذاما وقد تقدم قول ابن سناء امللك وغريه من أن أئمة 

شح معرب خبرجة مزجلة لظهور الفرق والتحلي برشاقة الزجل، وعذوبة الوشاحة أتوا يف آخر كل مو
    : ألفاظه، فمن ذلك قوله يف موشحة، مطلعها

 يكنجوال تجنة الصديق ل وأنت  يكنثوال تيك لكيح دربال

 كم يالقل من  يمعا ونمعق نيل لم

 كراقف يوم  يمظل عك ينتلحم

 كاقنع ىعل  ديميا قي دنوإن ل

 ديكاه يعسيق عألن لي قلب رق  يكدر ادنصليك لنم اجبالض

 أويهت تنقد ك  يدعن باً معرب رأيت

 اويهت ثأن إذ  ديدجن السحه الب ثوى

 ل دراريهال ب  يدضندر الال ةروزه

 يكانعروضاً أنيق على م خلعتها  يكانعل مهيك فتشك فخرت

 يلحوت ولتح  لبقول السعم واكأه

 يلحير كغ من  لحكيك الينع أليم
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 يل ليف قفك  لروضة األم توأن

 يكما يسفمه مسك سحيق لم في  يكي فاذليك وعنجت ركأت

 يالح نسلح  ادرىوم ينذليع

 يالمجال هكن  ك أرىنم ينوأن

 يالغ تسول  ريتشيء نش لبك

  فكيف من ذاق الرحيق والشهد من فيك  ريكيس يدن لريك ميش روحبال

  : والبيت الذي فيه اخلرجة املزجلة

 هالوص يطيع  اد أبى وقا أتلم

 هاللغال مع  ابقن الم هجردت

 هال ل تلفق  ابصي ذا اللخ الفق

  ما في الهوى قاطع طريق ال بد يغريك  داريكش نييك وللخآش ن على

سبحان املانح، لقد حريين أبو القاسم هبة اهللا بن سناء امللك، إن حكمت لتوشيحه بالتقدمي ملا فيه : فقلت
  .من الرشاقة والسهولة واالنسجام وعذوبة األلفاظ أتى يف تزجيله بشهود ال ترد

  : ة إبراهيم بن سهل اإلشبيلي وهي هذهومن الغايات اليت ال تدرك يف الباب موشح

  في كسرها أوفى نصيب  نتفلات ليا لحظ

 يبصم موكلها سه  ولتوكلي مق ترمي

 اله فولبق اأم  احبي مالحاللوم ل

 الفارتعاه في ال بما  احبشمس ص علقتها

 الطال عيني ط ريقو  احره أقغث كالظبي

 في األنس غريب فذاك  ن وطظبي خذ قلبي يا

  ومهجتي مرعى خصيب  ولفدمعي سلس وارتع

 لياة واألجحال فيها  ورحا والمالل من

 لخدها ورد الخج من  رفخرياض ال سقى

 لبقالب يهوأجتن  رظنالب هغرست



ابن حجة احلموي-بلوغ األمل يف فن الزجل  9  

 الغصن الرطيب وهزة  ننزعة الظبي األغ من

 يبضا قي منهفينثن  ودوللدمعي ج يجري

 رصدقا بالخب رضوان  كلورا أرسح أأنت

 رشذا بما ه وقيل  كوب للالق قطعت

 رمقلكن بصورة ال  كله إال منك ما

 الهوى أمر عجيب أمر  نحترك في الم حتى

 يببنار الهجر ط زاد  دلني مقعش كأن

 دقد وى وقبرد اللم  ابتأهدت إلى نار الع

 ردبنفسي ذاك ال من  ذابه لتمثل فلو

 يدغه إال التخل ما  ابعيد كلوت ج ثم

 ئيبكأجفان ال أسهر  ني وسبطرفها الساج

 يببله عقل الل خف  لقيه ثف ردفوال

  : والبيت الذي فيه اخلرجة املزجلة قوله

 اربوجدي مع فراح  أعربت عن وجدي البديع

    

 ابأيدي س يعوأدم  يعالهوى عندي جم لشم

 ابرقين العغنى ل  يعلاً خصب فاستمعي

  أش لو كان اإلنسان مريب  نطالرقيب مثواه ب هذا

 يبرقالذي قال ال ذاك  ولمعم نيا منيتي ق

  ومن موشحايت اليت نسجتها على هذا املنوال قويل 

 عطف غرامي وانجلى غزلي فاهتز  لقمان والتغازل باألجف جاءت

 لطتصيب باللمح قلب الفارس الب  تبصا نطلحظات للخ فيالها

 يينر يوم ببصال تريد  يتي وزينيتنيا م تلفق

 لحالتكحل في العينين كالك ليس  لجبعينيك قالت وهي في خ كحل
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 مألمور لشالعلم المنوالشعر ك  ملذي ساً با يومبقامته ماست

 ملعأنت تخطر بين البان وال ها  تبيا قلب أعالم الهوى نص فقلت

 دايه وجت فما هجيده في  دابذ تال مخال ودوأس

  في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل  لمقالت وطلعتها كالشمس في الح

 ديجوى قد أضعفت جلوقلت نار ال  ديمكبرد ما عندي من ال سألتها

 ديببرد ذاك الذي قالت على ك يا  تبهتبريقي أطفيها إذا ال قالت

 يفليت خفع كوقالت اسم  يرفع طدمب ينتوغرق

 للبالغريق فما خوفي من ال أنا  يلاديت يا أمال نلتخف ب ألم

 رشك من الخباللحظ في  وحارس  رغيا برق إن أومضت في الث باهللا

 رحستلك النهيالت للوراد في ال  تذبي إذا عبالثنيات واذكرن قف

 يفعضوة لق هفإن  يفليم خسنعليل ال وارسل

 للعالصحت األجسام ب فربما  يلراق بعسى تصحح جسماً بالف

 دههعا أيام مأبرقين الحم عن  دهنسما بالسوالف يروين رقم

 دههشالحما قد طاب م ورقمتين  دهولقد روى عن طيب م وثغرها

 دنسذيب معحديث ال يروي  ردبمن الى عحوالخال أض

 يذوق سيدنا قاضي القضاة عل عن  لالصفا عن مذاق الشهد والعس عن

 يفلي تد فبسيفه قد أقام الح  يفلا رأى كممقلتها ل إنسان

 يفعند موتي قد قوي شغ لكنني  تبهالسيف قهراً والحشا نفمت ب

 انسال إنعذا فه تلوق  انوفوع طدموال هناديت

 لجلي خلق اإلنسان من ع فقال  لال زلي بلم تعجل في قت إلى

 علي بن مقاتل هذا املوشح لكون أنه مبين على التضمني، ضمنت يف اخلرجة املزحلة اليت من نظم احلاج
  : احلموي، والتضمني يسمونه عند الزجالة دخوالً وهو قويل

 اقد رققت غزلي من غزل مقلته  اهتأشرق الوادي بطلع وغادة

 اهبلطف معانيها وحشمت عقلي  تبلشكوتها سهراً قالت وقد س
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 رامغا اليا أخ ينفإن  ييامن هران مكنت سه إن

 أجفانو رقق حاشية غزلي وغزل  و قد أسهرت مقلياعشق غزال مقل

مل أطلق عنان القلم يف تدقيق الفرق بني املوشح والزجل، إال ليتأكد عند الطالب أن التزنيم الذي : قلت
هو عبارة عن اللحن يف املوشح واإلعراب يف الزجل من الذنوب اليت تغتفر للبارع املاهر فإنه غري عاجز 

 اغتفر للحاج علي بن مقاتل قوله يف معارضته رسيله القيم شهاب الدين أمحد عن اجتنابه، وهلذا ما
  : األمشاطي

 نسوخضره ومنظر ح ما  خدك وعارضك والثغر يا حسن

  : ومطلع األمشاطي الذي عارضه ابن مقاتل سامل من ذلك وهو

 يا حسن وافتني  أسباني في هواك

 نوخلقك الحس  يلالجم جمالك

حاج علي بن مقاتل هذا القدر الزائد، وقد عابوا على اإلمام أيب بكر بن قزمان استعمال وكيف يغتفر لل
  : بعض األلفاظ الصحيحة الفصيحة العربية، حيث قال يف زجله الذي مطلعه

 الحو فه وال  ليس هو عندي قوام

إال شرب الشراب وعشق املالح وقال يف البيت الذي استعمل فيه األلفاظ الفصيحة مشرياً إىل الفقيه   
  : بقوله

  يقل لك ال، قلو خذ تمال                         تعرف اسما هنا يقل

  هي القهوة والمدام والطال                        منها إذنك مال هي 

  والحميا والخندريس والراح            

فهذه ست لفظات يف أمساء اخلمر مل يغتفر البن قزمان استعماهلا يف الزجل مع أنه مل يدخل عليها حركة 
وعابوا عليه يف .ه لغة العرب العرباء وقد تقدم أن حتريك لفظة هي أقبح العيوبهذ: إعراب، وإمنا قالوا

وعابوا عليه . العداوة: هذه لفظة فصيحة مل ينطق ا غري الفصحاء ومعناها: بعض أزجاله الشحنا، وقالوا
  : أيضاً قوله يف مطلع زجل، وهو

  فرج لعمري كربة وأنس  بأهداب عينو وعبس نظر

: وحياتك، إن كانت للمخاطب، وللمتكلم: لعمري خمتصة بالعرب وهي قسم هلم معناهالفظة : وقالوا

: أي" لعمرك إم لفي سكرم يعمهون " وحيايت، وقد فسر املفسرون قوله تعاىل للنيب عليه السالم 
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  .وحياتك

  .وعابوا عليه أيضاً يف بعض أزجاله استعمال لفظة الزرد

يف بعض مطالع أزجاله، وقالوا لفظة مرحباً و أهالً وسهالً بإمجاع سائر وعابوا عليه استعمال لفظه مرحبا 
النحاة ألفاظ عربية، وهي منصوبة أبداً بتقدير فعل حمذوف تقديره أتيت أهالً ولقيت سهالً وصادفت 

مرحباً وما أشبه ذلك، وأول من قاهلا سيف بن ذي يزن ملك العرب، قاهلا لعبد املطلب جد النيب صلى 
يه وسلم حني بشره بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف عام والدته، وأسلم على يده ملا وفد عليه مث اهللا عل

  .تداوهلا العرب بعده

وذكر الشيخ صفي الدين احللي يف كتابه املسمى بالعاطل احلايل واملرخص الغايل أن األستاذ شهاب الدين 
 حيث قال يف بعض - أعين فن الزجل -هذا الفن أمحد األمشاطي عاا على احلاج علي ابن مقاتل إمام 

  : مطالعه

 الًهوألف س بمجيه  جا الرسول مرحباً أهالً

  : وعاب عليه يف موضع آخر لفظة أملا وأغيد فقال يف آخر زجله

  في الزجل ما يصلح أفسد  من ليس فعلو يحمد دوني

 الًهأهالً وس ونصب  يدا واغمأل مظون

  .ألربع قد استعملها ابن قزمان وأثبتها يف ديوانه ووقفت عليهاوهذه اللفظات ا

  .ومما ساحموا يف استعماله من هذه األلفاظ الفصيحة اللغوية لفظة الغ

  : وهو حممد بن حسون ملا أوردها يف بعض مطالعه وهو. فإم عابوها على أحد أئمة هذا الفن

 ىن ولمع غوال  ارفع قطيعك وطيب وتمالّ

  .ا هذا لفظة عربية خالصةوقالو

ومن املمنوعات عند علماء هذا الفن إعراب األلفاظ باحلروف أو باحلركات، أما من اإلعراب باحلروف، 
  : فكقول بن قزمان

 يهك فوال تقبل من جا يسأل  يهحدو على الشراب وانف أنا

 انو لقد أوقعوا بجرم اهللا  هذا ريح الشراب يفوح من فيه

 هذا البيت لفظة فيه بالياء، وهذا حكمها ألا من األمثلة الستة اليت رفعها بالواو ونصبها فقد أعرب يف
  .باأللف وجرها بالياء، وهذا أفحش من اإلعراب باحلركات

  : ولألستاذ أيب عبد اهللا حممد بن حسون يف بعض مطالعه
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 ن يراهصغير يفتن لم فم  واهالذي قطع قلبي ه مع

 ومن صغر ولم يقدر يختم   يحاكي فاهلو كان معو خاتماً

  .فقد أعرب فاه باأللف يف حالة النصب وهذا حكمها

وأما اإلعراب باحلركات فكثري، وأزجاهلم مشحونة منه، وقد مجع ابن حسون بني اإلعراب باحلروف 
  .واحلركات يف لغطة فاه ولغطه فم يف مطلعه

ال أدوات النحو املختصة كالسني وسوف اللتني ومن العيوب القبيحة عندهم فتح كاف اخلطاب، واستعم
مها يف ظروف الزمان، وكاف التشبيه، وإذ، ومث، ومهزة القطع إذا كان ما قبلها حمركاً حبركة إعراب 

  : كقوهلم

 يناهللا مما جرى م استغفر  إن كنت اخطيت في عشقك بيني

  : وكقول صفي الدين احللي يف بعض أزجاله

 ورابو وأترانبين أق  مرحريت حبيبي في الرياض ي

  .فلو مل حيرك النون أخطأ الوزن

  : وأما السني فكقول ابن قزمان

 خطر بيك ستدريه إن  صبي نعشق من السوق

  : وأما سوف فكقول ابن احلسني بن عمري يف بعض مطالعه

 اري وجملحن ظ  يجهدي نصبر على حبيب قلب

 ذارعت البن دعن  سوف يرى ما يالقي من ظلمي

    

  : وأما منذ فكقول ابن قزمان يف بعض مطالعه

  منذ فقدت الحبيب ليس نفرح  زحيس يمو لحق ه

  : ومثله قول األستاذ أيب عبد اهللا بن حسون يف بعض مطالع أزجاله

 عشقت الفالنية منذ  رهدير شلي تق

  وال لقيت ليلة مهنية  رهيق سنط لم

  .اذ، ومث، وكاف التشبيه، فاشهر من قفا نبك يف القوممذ، و: وأما

ومن املمنوعات عندهم استعمال احلركات الثقيلة اليت عاا ابن قزمان على ابن منارة، كاملد الفاحش 
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واهلمز الذي تقدم ذكره، وقد استعمل هو وأهل عصره ما هو أفحش من ذلك وأثقل، وهو القائل يف 
  : بيت من بعض أزجاله

 وعولو موكل شاعر بمدح  وعمجء جميل فيه مثنا كل

 اركيد اإلنيف وآش  عاليش ينكرون الجميل المصنوع

   رارا إقأة وإمافمك إما

  .فهذه املدة يف لفظ ثناء أفحش من غريها القتراا باهلمز والتنوين، وإثبات السكون يف ينكرون أفحش

فميم، وخديد، :  التصغري، فإم جممعون على لفظه كقوهلمومن املمنوعات عندهم التشديد يف غري
وغدير، وأما يف غري التصغري فممنوع، والتشديد الذي استثقلوه يف غري املصغر فكقول علي بن منارة يف 

  : مطلع زجله الذي سارت به الركبان

 ريبيد أو قعأو ب  كما شيت مهاود أو تياه كن

 يببى حميس ليس  من يحبك ويقدر أن يعصيك

ذاك ما يسمى : فقد شدد امليم من لفظة يسمى وكان ميكنه ختفيفها مع حسن السبك والتصرف، ويقول
حبيب، فيفر من عقادة التشديد إىل حالوة الرشاقة والسهولة، فالقوم وا عن ذلك واستعملوه وكانوا 

  : كما قال السمؤل

 ولقول حين نقينكرون ال وال  وننكر إن شئنا على الناس قولهم

  : وأما التشديد الذي ال حيمل من ثقله فكقول ابن قزمان يف بعض مطالعه املسلسلة

  وحبيب قلبي منصور هجرني  روري سبيرى قل كيف

   فراشمال ريسك

    غصني المعاطف

    لوال ما هو مخالف

  أنا مت باهللا فانظور في كفني  حين يرى ظلي ينفور

التنوين، وقد وا عنه واستعملوه، فمن ذلك قول ابن قزمان يف خرجة بيت من : ات املستثقلةومن املمنوع
  : بعض أزجاله

 يرالدنيا نظ في  يهنليس لذي الب

 يراألموهي ك  يهرع الحالم
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  أبهى وأملح بكثير  ير هقم آش

 دوخ ٍدوق  جمال وطلعه في

  .الثقل، وكاف التشبيه يف لفظة األمري أثقل منهافقد نون لفظة قد وجاءت يف غاية 

ومن املمنوعات عندهم إثبات نون اجلمع، وقد عابوه على البغاددة يف أزجاهلم، وجعلوه من أكرب عيوم 
مع علمهم أن لغتهم تقتضي ذلك ولكن أثبتها ابن قزمان يف عدة مواضع، منها قوله يف خرجة بيت 

  : مطلعه

 هللا على السالمة الحمد  يامن عليه للسفر عالمه

  : ويقول يف خرجة بيت معتذراً من تأنيث املدام

  قلت مكان المدام مدامه  جايز هو ال تغمزون لما

  .فقد أثبت النون يف تغمزون وفتحها مع أن اللفظة جمزومة بال الناهية

القرآن : ه قالومن املمنوعات عندهم تضمني آية من كتاب اهللا عز وجل، فقد نقلوا عن ابن قزمان أن
الكرمي ال يكون إال معرباً والزجل ال ينبغي أن يدخله اإلعراب، فمن ضمن آية من كتاب اهللا تعاىل فقد 

  : زمن، وقد وجد له زجل يف نئة مبولود مطلعه

 دوليهنا ب من  محسن اخالقو تجد

  : وقال يف بعض أبياته

  اخبئوه خلف الستور

  وأكثروا من النذور

  ولو البخوروأطلقوا ح

  واكتبوا بالزنجفور

 د أحقل هو اهللا  من حوالين المهد

  : وقال األستاذ أبو احلسن بن عمري يف مطلع زجل

 يمأعوذ باهللا السميع العل  سافر حبيبي ونا بعدو مقيم

هو ومن املمنوعات عندهم وعندنا استعمال الظاء مع الضاد يف قافية واحدة، وقد وجدنا البن قزمان، و
  : إمام الزجل، يف بيت من أزجاله

  كذا غرض ذا العشق فيما مضى
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 ىصد محبوبك فأت في لظ إن

 ارضين الوإن نظر مرة بع

 بضنظر ألف بعين الغ فقد

  .فلفظة لظى من ذوات الظاء ال جيوز استعماهلا مع الضاد عند مجيع أهل األدب

    

 أيضاً استعمال الذال املعجمة مع الدال املهملة، وقد ومن املمنوعات عندهم، وعند مجيع أهل األدب
وجدنا له ولغريه يف مواضع كثرية، فمن ذلك قول ابن قزمان يف زجل كتبه إىل ممدوحه يطلب منه حنطة 

  : بسبب رمضان مطلعه وهو

 ريدتدري ما ن قد  إش نحتج إن نقل لك

 ديدقمحك الج من  اعطيني نصيبي قوم

  : نه وهوويقول يف خرجة بيت م

 يذمن سم البد  والعيد قرب واالفطار

  .ولفظة مسيذ بالذال املعجمة، بإمجاع أهل األدب

  : وقد وجدنا لالستاذ مدغليس من ذلك يف بيت من أزجاله وهو

 ردغيه تعل والطيور  وليم يولترى النس قوم

 رذبساط من الزم فوق  رواهر جثوالسما تن

 ردجكالسيف الم وادي  روفي وسط المرج األخض

ذكرت بأشكال الفرق بني الذال والدال والضاد والظاء : فلفظة الزمرد من ذوات الذال املعجمة، قلت
على مثل هذه األئمة رتبة احلاج علي بن مقاتل احلموي تغمده اهللا برمحته ورضوانه وإمجاع الناس على 

لذال والدال والضاد والظاء فيهما قصرت فحول تقدميه إلمامه هذا الفن فإنه نظم زجلني جانس بني ا
األدب عن إدراكهما، وتا اهللا مل ينسج احلريري يف الفرق بني الضاد والظاء على منواهلما، فمطلع أحد 

  : الزجلني قوله

 رآهم عابد لهام ولخاض لو  إن مع معشقي جفون والحاظ

 باب أنساه صالتو أدا حفظوا  يه إذاومع انو من سحر عين

  : البيت الذي نظمه بعد املطلع قولهو
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 ولغيابو يا ماذا تحفظ فص في  ينيب عا دا يغلم حضرني

 ولأني نكون في ميدان نج ولو  ينريب مير قأنو يص حتى

  وال نعرف أيش كان نريد لو نقول  ينى ذهتضيق الدنيا عل أيش

 لفاضبي رحب المكان ا ويضيق  اظفن الواش ما قد حفظت م

 داسكران طول ليلتي وغ وابقى  ذاراب وغنطلب يومي ش وال

 ولالم كأقري مني طيب الس  ....يبى حنسيم السحر عل يا

 ولف طذي إلذاك ال قلبي  ىبسووصيه بالعاشق الم هللا

 وعن جسمي الضعيف قل وسال  يبلتيسر لك أن ترى ق وإن

 اضو فينعمما ب واغتسل  ظاى أن قدك إلمن بع انتحل

 داية حنموفي بابو حادي ال  ذاد حين قوعلى خدو الدار ح

 رىحتى وقف على ماج غطتو  ارذكرني في عتبووحد النه حن

 رىو تني ومنم ونوادر  ارفصهو يحمار ونا ن وبقي

 رىورد الخجل وتحتو ج فوقو  ارتعجب من خدو كيف يحم فال

 اضإلى أن غ ما لوني ونشف  اظالحيا في الخدود إذا ما اغت ما

 داو فا لن أنمفيه م سر  ذاه فني ومنتعجب م فال

هذا الزجل الذي أينع زهره يف حدائق األدب حفظته ورياحني الشبيبة غضة، ولكين شذ عين بيته الرابع 
إنه ما : ف رمحه اهللا تعاىل به عقول أمية هذا الفن، وقالوالعدم التفايت إىل املذاكرة ذا الفن، وملا ر املصن

ما نشك أن علياً : نسج على منواله وال ينسج، شفعه بزجل ثان حري فيه اإلفهام، وقالت علماء هذا الفن
  .إمام

  : والزجل الثاين مل يتأخر يف صبابة احلاصل منه غري مطلع وبيت وهو

 دو ألمصخ إال  وىهي الراق ففال ما

 ذذة ألوصلو من كل ل نلق  يتركو إذ هو قوى حظ على

   يظاهللا منو يزيد ح نسأل

  على قلبي ما أخوفني من كيدو  قد هويت ريم طرفو الجوارح يصيد

 يدوي قيوسف إستاذ ف مثل  مملوك إال أنو سيد كل سيد حر
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 يدوقنصهم بحسنو في ص قد  فيه أن الملوك الصيد والعجب

 بقيت يوم من تقبلوا لفضي كم  دال وخسبحان اهللا خ ومعو

 يظفالحاشية بتاع ل رقة  دخذت العبير بتاعو وخ حتى

سبحان املانح؛ هذه طريق مل يسلكها أحد من املتقدمني وال من املتأخرين غري احلاج علي بن مقاتل رمحه 
  .اهللا تعاىل

    

مشاطي رمحه اهللا تعاىل زجالً أفرق فيه بني الذال والدال، ونظم رسيلة األستاذ شهاب الدين أمحد األ
  : والظاء والضاد، كاد أن يسيل رقة، ولكن مل جيانسه، ألن الدرب إىل اانسة غري سالك ومطلع الزجل

  وغارق في دمعي بعضي  يظباللهيب متل بعضي

 ديسري حافظ عه كاتم  ذيغتر موأنا بالصب

 يبلبنارو ق واحترق  طرفي قد غرق في دمعي

 يويقصد حرب بالضرر  يمع معشوق يطابق نفع

 يربلو فيبعد ق نقرب  نطلب وصلو يطلب قطعي

 يضيزيد في بغ نحبو  يما يختار حفظ نحفظو

 ديعوهو المت يشتكي  أذيتما الون نعتذر

  .لفن غري هذا املطلع والبيتوهذا الزجل البديع مل حيضرين منه أيضاً لكثرة اإلعراض عن هذا ا

ومن املمنوعات عند أهل هذا الفن أيضاً وهو قبيح جداً إظهار حركة املنادى املضاف، وذكرت هنا قصة 
اتفقت للشيخ عز الدين املوصلي رمحه اهللا تعاىل مع زجالة دمشق احملروسة؛ وما ذاك إال أنه نظم زجالً 

  : مطلعه

 وبعة المحبطل صبحتني  يرهخصباح الخير وال يا

 وبلهذا غاية المط قلت  حن رأيت وجهو السعيد مقبل

  .فقوله يا صباح اخلري إعراب املنادى املضاف على شرطه

وأما زجالة دمشق احملروسة فإم ترقبوا مرور الشيخ عز الدين عليهم ليالً بسبب هذا املطلع فأمسعوه غاية 
الشيخ عز الدين رمحه اهللا تعاىل يعنت عليهم يف غالب ما يكره، وشاعت القصة بالبالد الشامية، وكان 

  .األوقات
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إن املتأخرين من الشعراء مل يتخلص منهم أحد من تبعات عيوب الزجل غري الشيخ مجال : والذي أقوله
  : الدين بن نباتة رمحه اهللا تعاىل، فإن الشيخ عز الدين أيضاً قال يف بعض مطالع أزجاله

  قمري جالضياء النور في ليل الشعر 

  .فلو مل يعرب لفظة النور باإلضافة اخطأ الوزن

وأما الشيخ صفي الدين احللي فقد تقدم ما أوردنا عليه من العيوب، وتقدمه ابن النبيه يف زجله املشهور 
  : بأشياء دلت على أنه مل يكن له مبعرفة هذا الفن إملام، والزجل مطلعه

 يقحلو رش والحبيب  يواتسعيد م الزمان

  والشراب أصفر مروق  روالربيع بساطو أخض

  : وقال يف البيت

 عبير أو مسك أذفر من  سفنسحر ت والنسيم

 رمن سالف الغيم تسك  ادامبحال ن والغصون

 في نقش أخضر ينجلي  مصعبمد م والغدير

  في الغنا مزموم ومطلق  رايقيعمل ط والهزار

ت، أو مسك أذفر ال يستقيم معه الوزن إال بعيبني فاحشني مل يغتفرا له من فقوله يف الغصن األول من البي
  .أحد من الزجالة

أما أن ينون الكاف لتصري اهلمزة يف لفظة أذفر مهزة وصل ويستقيم الوزن بالتنوين، وهو من العيوب 
 مهزة القطع الفاحشة عندهم، وإما أن حيرك الكاف يف لفظة مسك، وتكون اهلمزة مهزة قطع فقد تقدم أن

بعد املتحرك عندهم خطأ يف الوزن، واستشهدت بنقدهم على الشيخ صفي الدين احللي حيث قال يف 
  : بعض أزجاله وهو

 ورابوا وأترانأق بين  ريت حبيبي في الرياض يمرح

العيب فلو مل حيرك النون يف لفظة بني أخطأ الوزن، وهذا العيب يسمونه عند الزجالة الطفر واجلمز، وهو 
الذي احتجوا به على احلاج علي بن مقاتل يف بديهته مع رسيلة األستاذ شهاب الدين أمحد األمشاطي، 

  : فإن احلاج علي قال يف بعض األبيات

 وبعض آيات من  يهاإلله منش جل

 واتوجن نارو  خدو المضرج فيه
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 غير أوقاتوا في  ديهوالورد فيه يب

  :  أوقاتو، مما حنن فيه وقول ابن نبيه يف الغصن الثاينمن بعض آياتو ويف غري: فقوله

  .من سالف الغيم تسكر

فالغيم جمرورة باإلضافة وهي على الوضع يف اإلعراب، والكالم على نقش أخضر يف الغصن الثالث 
ب كالكالم على مسك أذفر يف األول، وقال ابن نبيه يف البيت الثاين من زجله املذكور ومل يسلم له العيو

  .املنهي عنها غصن وال خرجة

  : وقال يف البيت الثاين

 ربيل غنجم الل إن  ياميا ساقي الح هات

  كيف ال يشرب ويطرب  يهيكون البدر ساق من

 ربجدوا م للهموم  اسواألوتار والك أنت

    

  دع يجي ويركب أبلق  تخاف الصبح يهجم ال

:  نظم الزجل فظاهرة يف أغصان البيت؛ وأما قوله يف اخلرجةأما حركات اإلعراب املنهي عنها يف: قلت

ال ختاف الصبح، فال جيوز عند الشعراء وال عند الزجالة، فالعيب عند الشعراء أن ال الناهية جتزم الفعل 
املضارع والشيخ كمال الدين بن نبيه مل جيزم، والعيب عند الزجالة فتح الفاء من لفظة ختاف فإا من 

  . مل تغفر عندهم، وأما الصبح فقد نصبها غفر اهللا له على املفعوليةالذنوب اليت

  : وقال يف البيت الثالث

 منهمسكين في ج ونا  يدوالمليح في الجنة س ذا

 يممففي ذا ال واخره  ديدوي خعلى قبلة ف آه

 منمنذا الم وعذاره  دودورة خمترى ح لو

 قلعبخصر م معدني  كان ترى ثوب أطلس أحمر

  .فلفظة عذاره يف الغصن الثالث منصوبة على املفعولية، وهي عيب ولو مل ينصبها أخطأ الوزن

  : وقال يف البيت الرابع وختلص منه إىل املديح وهو

 نكتنم ما دمت تم ال  ايحصيا نديم أسمع ن

 نترى مبهج ومحس ما  ومثلو في الكاس الصباح
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 نرايات شاه أرم كنوا  والشقيق حمرا في صفرا

 قلخلق وليس يخ ما  والمال جبح ملك

الكالم على شاه أرمن هنا يف الغصن الثالث، كالكالم على مسك أذفر ونقش أخضر يف البيت األول، 
  .وإعراب لفظة ملك يف اخلرجة فظاهر مل يفتقر إىل الكالم عليه، ولكن حتريكه ليس من العيوب الفاحشة

  : قوله

 قبين الصناج رأتو  فاطالمع ةورشيق

  والسيوف بحال بوارق  ايمموالغبار بحال غ

 اليقبشعاع على الخ  يو يرمينوسنا جب

 قلغدا نط والنبي  يحرام زوج زعقت

إن الشيخ مجال : هذا البيت يكاد يكون ساملاً لوال لفظة رشيقة فإا جمرورة بواو رب، وقد تقدم قويل
اتة رمحه اهللا تعاىل خلص هذا الزجل من مجيع هذه العيوب املذكورة، ولكنه مل ينظم غري زجل الدين بن نب

واحد عارض به ابن نبيه يف هذا الزجل، والذي يظهر يل أن الشيخ مجال الدين ما عارضه إال وقد ظهرت 
  .له هذه العيوب

  : ومطلع الشيخ مجال الدين بن نباتة هو

  قول في عشقا إلحقذاب ن  اتحبيب ماعو عوين لي

 قطول الليل ونقل نبكي  سواعنبصرها ن وقت

 درادرا وي نو نحسن  باتكقلق جفني ب يا

 رافي الحب تج بدموع  يينعه لعين وقعت

 راو يقاقعش بقلوب  تابو ثتوقيع فالنظر

 قهو الموت المحق هذا  اندو ريحخ وحواشي

  : والبيت الثاين

 ياهشاألوصاف ال هذي  الحح ومل ممترى ما

 ياشمالخدود كف ال في  ذيرعط الخ تسجل

 ياو بل هفوال يح بيه  قلعي مبلق ويرى

 قلعمي الونكال قلب  سلجمدالل خطو ال يا
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 ؤيدمي الدايح فموال  زلغتيه اليطيب ف لي

 درأي األرشوم والوالعل  اسفي الجود وفي الب الملك

 ددب يرففي الج والغمام  عمرق يلتقول لي الب ال

 دقو أغينيم داون  وروا نينبج انفس

 واانيع إال زمرب ال  ن أيوبام إال ابمغ ال

 وانسي لف والفصاحة  ويني يماحة فمسال

 وانني س فتقولوا آش  داهعرب لونقول في الح

 ا األزرقدوها علق في  حوانجتقول سود ال آش

 والم األقظن ارمالمك  انطلك يا سل علمتيني

 الواالزج اتحوالموش  يعاطقالقصايد والم في

  في المديح مطرب واألغزال  يلزجذا الرى هت خذ

 قبوشي في القمصان يبق  نطنطاشيا ت الستماع

    

الشيخ مجال الدين بن نباتة رمحه اهللا تعاىل خلص مجيع هذا الزجل من العيوب اليت تقدم ذكرها : قلت
وأوردها على أئمة الزجل من املغاربة وغريهم، ولكن رتبته يف النظم سافلة بالنسبة إىل علو مقام مناظيمه 

  . ما نظم غريه واهللا أعلميف الشعر واملوشح، والذي يظهر إيلّ أنه نظمه نظم خائف لعلمي أنه

وقد عن يل أن أثبت هنا زجالً من أزجايل اخلالية من العيوب ليتضح للطالب سلوك هذه الطرق الغريبة، 
  : فمن ذلك ما نظمته، وأزهار الشبيبة يانعة، ومواردها عذبة، وهو هذا الزجل

 رودشي الغزال تأنس  زلغم الحين رققت نظ

 ودسود بها قلت س وقول  احصف عيوني الوق وقال

 و يزيدذليكون في ع ال  نسي حأبصر حبيب من

 ا يريدو مل تلوامتث  ادعبالعيد رسم ب فيوم

 يدما كنت أمشي لو من بع  ديارريب الان قك ولو

 ودما جرا في العه سايل  فري وقي اجدمع فيا

 ودعف ويا طبيب ال تخل  يببطيب الللحب وقل
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 رابن تومنشي البشر م  تلنيران هواه أشع حن

 ذابجا التعب والع وراح  قي رمخال في جسم ما

 ابصي معذول رآني  رهايل ندمعي س وجاه

 ودفي غيظ الحس بانشراح  يكودو إلريد أقت قال

 ودي وقبما بقل اطف  ذولي يا عأي بالنب قلت

 فطلي ونحوي ع رق  وتماين قالقاسي بل ذا

 فلحي الليال ومحال  اوفذا الغصين بال وحلف

 فالجعدي هداك سل حلى  وفالام سلي نظ وقال

 رودحسن وشي الب يفوق  ذارزريد عتحت ت وماس

 يش أيام زرودع وخضر  اقنأن الب رتتذك

 زلغمن رقيق ال ومال  واربيه اطت فزلتغ

 لجخير الثك فأني  دودخلي وصف الخ الوق

 لثمثل سير الم سارت  اهففي وص استطردت

 دودحيه الأقام عل حين  رواظيف نسب حددني

 دودخيل التنا ق قلت  كتكيف رأيت حال وقال

 يلرحد اللما ج عيني  وعر دمطي وققادن

 يلع الهجر سيا ضال وقم  الي وقلقعل وهيج

 يلقي ثقاطع قلي حمل  زينحقوم يا قلبي ال قلت

 ودقبل أن كان لخيري جح  يعما جنما ك ومبرك

 ودعجمالي آش ذا الق يا  لمحين حسابي ج وقال

 ياهمعذبت طعم ال حين  رغثبارق عذيب ال من

 اهو تالمزاج عن ولطف  طعم الراح بقي في انحراف

 داهي نانفي كنصيب  ونو يكالخدود ل وجوري

 ودك وجبحال تعدم م  يببي وطيا حبيب تعود
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 ي وروديببيا ح قصدو  رغثيك والوجنت فمن

قد طال الشرح بايراد هذه األزجال هنا، وإن الرجوع إىل بقية ما حيرر من عيوب الزجل اليت مينع من 
  :  وارور، كقول قيم مصر خلف بن الغباري يف بعض مطالعهاستعماهلا، فمن ذلك حركة اجلار

 دوجن مومعال قدر م قادر  يدجميد المحهللا ال الحمد

 دوالسر والجهر أقصدو توج في  مقصود وموجود في العدم والوجود

لجار وارور، وهي صفة ل" احلميد " و " هللا " احلمد هللا مبتدأ وخرب، واخلرب هو اجلار وارور يف : فقوله
تابعة املوصوف يف اجلر، فالربع األول من املطلع ليس بزجل بل بشعر صحيح معرب وهو من البحر 

وأما قوله يف الربع الثاين قادر ومعال قدر من جمدو فهو منوال الزجل الذي مل ينسج على غريه، . السريع
أعال أتى مزة القطع اليت هي من أكرب ومعال شرع الزجل يف الوزن والرسم فإنه لو قال وما : وقوله

  .عيوب فن الزجل

    

ومن املمنوعات عندهم االنتقال من كللي إىل قمري وهو اخلنب عند العروضيني كاالنتقال من فاعلن إىل 
فعلني فإن كان يف احلشو جاز، وإن كان يف القافية اليت هي العروض والضرب عدة الزجالة خطأ يف 

  : هاب الدين أمحد األمشاطي رسيل احلاج علي بن مقاتل يف بعض مطالعهالوزن كقول األستاذ ش

  وعصي من رجع لك في المحبة يلوم  را أميا قلبي الهوى طيعو وطيع م

 ال ذاك دام وال ذا يدومصابر ف كن  رجكان من تحبو بعد وصلو ه ون

  : وقال يف بعض خرجات هذا الزجل

 كنت نسجد على الدوام ونصوم لك  لو كانت الناس تسجد أو تصوم لبشر

فأتى بقمري موضع كللي يف حمل العروض والضرب وهذا عندهم خطأ يف الوزن اللهم إال أن يكون يف 
احلشو ألن علماء الزجل منعوا من استعمال الزجافات العروضية وعدوها خطأ يف الوزن وهي جائزة يف 

راً من األوزان ما ال ينحصر، وقال الشيخ عز الدين الشعر، وزادوا على حبور الشعر اليت هي ستة عشر حب
فإن الزجل أوزانه ما احنصرت عدداً وسبله : املوصلي رمحه اهللا تعاىل يف تقريظ له على بعض أزجايل

  : متشعبة، فهي تتلو طرائق قددا، قول الشاعر

  وله جموع فرقت وطرائق  دائعن بمحاسن كله وله

 تستقيم وفيه معنى رائق ال  الثوب المجندر طرقه فكأنه
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ولكنها غري جائزة يف الشعر خلروجها عن البحور . وفن الزجل مل تزل أوزانه إىل عصرنا هذا متجددة
املعهودة، وخمالفة كل شطر من البيت اآلخر يف القصر والطول والقافية، وبناء البيت الواحد على عدة 

هلم ملكة يف حترير الوزن وقوة يف أن يستخرجوا منه أوزان وقواٍف، وتقصري األقفال إىل غاية من القصر، و
ورأيتهم يستعينون على ذلك بالدمج، ويكون اللزوم يف بعض الكلمة اليت . وزناً ثانياً ومل يتغري اللفظ

هذا بيت بقافية أو بقافيتني، فإذا : دجمها، ورمبا أنشدك أحدهم وزناً اخترعه وسألك عن لزومه فقلت
أو بيتاً بسبع قواف يكون املطلع بقافيتني، والبيت أغصانه وخرجته خبمس قواف قطعه لك وجدته مطلعاً 

  : كقوهلم

  بقا لقاسي وما عاد رماني سي شقا وزماني كم نقا

  : فإذا قطعه لك على ما ذكرته لك أيها املتأدب، كان مطلعاً وبيتاً بسبع قواف، وتقطيع املطلع

  سي شقا كم نقا

  .ما عاد لقا سي بقاوزما ين رما ين و: والبيت

  : وهلم أغرب من ذلك وأقصر على هذا النمط وهو

  والجاموس جا يسبح  اأصبح فرج البحر

  : وهذا أيضاً يف الصورة مطلع واحد بقافيتني وتقطيعه

  والجاموس جا يسبح  اأصبح فرج البحر

  .فهذا بعد التقطيع انتظم منه مطلع وبيت لست قواف

  : على هذا النمط، واملراد هنا بالقصر قصر الوزن وهووهلم أغرب من ذلك وأقصر 

  زمزم حرر درهم

  : هذا أيضاً مطلع واحد، فإذا قطعته انتظم منه بيت ومطلع بست قواف، وتقطيعه هذا

  هم در رر حر زم زم

  .فهذه من أشكال النكت القصار يف فنهم

الشعر، واملوشح، : قد تقرر وعلم أن الفنون سبعة ال اختالف يف عددها بني أهل البالد، وهي: قلت
والدوبيت، والزجل، واملواليا، والكان وكان، والقوما، فهذه الفنون األربع اليت جاءت بعد املقدم من 

م وتقرر وعلم، ولكن الشعر، واملوشح، والدوبيت اإلعراب فيها غري جائز وهو التزنيم بعينه، وقد تقد
الزجل أعالها رتبة وأشرفها حمالً لكثرة أوزانه وعذوبة ألفاظه ورشاقتها، ومدائن املسلمني املختصة م 

والذين خرجوا منها من الزجالة . وهي إشبيليا، وقرطبة، وبلنسيا، ومالقة: دون النصارى باألندلس أربعة
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  .زمان ، مدغليس، ابن املليكة، احلمال وهو متأخرخملف بن راشد، احلييط الربذعي، ابن ق: سبعة وهم

وأول ما نظموا األزجال جعلوها قصائد وأبياتاً حمررة يف أحبر عروض العرب بقافية واحدة كالقريض ال 
يغايره بغري اللحن واللفظ العامي، ومسوها القصائد الزجلية، فمن ذلك للشيخ أيب عبد اهللا مدغليس قصيدة 

  : الثون بيتاً مطلعهايف حبر الرمل عدا ث

  ترد الحق ليس لمن يهوى عقل  لمحملني ما ال يحت الهوى

 حماني من ذا تأخير األجل إن  نقع في مثلها ما دمت حي ليس

  : منها وهو لطيف

  فسقط لي نقطة العين واشتعل  انقلبي بذا العشق زم اشتغل

    

احد العريب إىل تفريغ األوزان املتنوعة، وتضعيف وهذه القصائد ملا كثرت واختلفت عدلوا عن الوزن الو
  .لزومات القوايف، وترتيب األغصان بعد املطالع، واخلرجات بعد األغصان إىل أن صار فناً هلم مبفردهم

إن خمترعه ابن غزلة املقدم ذكره، استخرجه من املوشح ألن املوشح : واختلفوا فيمن اخترع الزجل، فقيل
: كذلك الزجل والفرق بينهما اإلعراب يف املوشح واللحن يف الزجل وقيلمطالع وأغصان وخرجات، و

  .بل خملف بن راشد، وكان هو إمام الزجل قبل ابن قزمان

وكان ينظم الزجل بالقوي من الكالم، فلما ظهر أبو بكر بن قزمان ونظم السهل الرقيق مال الناس إليه 
  : عمال يابس الكالم القويوصار هو اإلمام بعده، وكتب إليه ينكت عليه يف است

  زجلك يا ابن راشد قوي متين

  وإن كان هو بالقوة فالحملين

  .إن كان النظم بالقوة فاحلمالون أوىل به من أهل األدب: يريد

بل خمترعه مدغليس وهذا السم مركب من كلمتني أصله مضغ الليس والليس مجع ليسة وهي ليقة : وقيل
 باملكتب ميضغ ليقته، واملصريون يبدلون الضاد داالً فانطلق عليه هذا االسم الدواة، وذلك ألنه كان صغرياً

وعرف به وكنيته يف ديوانه أبو عبد اهللا بن احلاج، عرف مبدغليس والصحيح أنه ليس مبخترعه، ألنه 
  .عارض ابن قزمان، وهذا دليل على أنه معاصره أو متأخر عنه

  : لع زجلفمن السهل الرقيق البن قزمان قوله يف مط

 تجد في كل موضع لم  ينثالث أشيا في البسات

 عمواتنزه واس شم  النسيم والخضرة والطير
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  : وقوله

 يقع فترج بقي  لوال الشراب واش كان

  : ومن رقيق مدغليس قوله يف مطلع زجل

 نهيت في السبت والحد لو  ليس نتوب عن ذا المشربيه

 دحلد للجلودفعت ا  وملي لأعرت آذان قد

  : ومن لطائف ابن غزلة قوله يف مطلع

 ريجيد الواش يف  ذبحك جريت يا فرخي بعد

 ريك بيقنوع  كنت تجري من قبل ما تذبح

  : ومن لطائف ابن قزمان قوله يف مطلع وبيت

 وادقول يصقت أش  عني بأني عاشق فيك قالوا

 قطم ينكبالح الناس  يير فلقيت كث ياحبيبي

  يا نور عيني ما تحدثت بيه  يبني والهذا ش

 يهت فضوال خ ال  يواهللا خطر على بال وَل

 يهقتكل من نل نمشي  اريق أنطي الإنما ف

 وقتعندما نل ليسألني  هرعي وسينم يدنو

 وقشعصحيح ت من  لي فالن بحق اهللا ويقول

  : يسويعجبين قول مدغل

  ثلثين يوم لي في الصالة والصيام  امأنا راضي عن الشراب والطع

  : وقال ابن قزمان يف مطلع

 هللا على السالمة الحمد  يامن عليه للسفر عالمه

  : ويعجبين قول ابن قزمان يف خرجة

  ان الحبيب قد عزم أن يهروب  شوي يا صاح ال تقروب انهل

 أن يتطاولوا إىل التعلق بأذيال السهولة والرقة، فإن العقادة غالبة على غاية املغاربة يف نظم الزجل: قلت
  : أزجاهلم وتراكيبها، كقول ابن قزمان يف ترك اخلمر يف بيت

 الطي المذهب إنما  ا الوم ونق واركيت
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  كان يكون أرجلي العقاب  المن على منّو بين م يا

   ودلي الفم ويكون

جل الديار املصرية ونظمه املصريون حلّوا موارده بعذوبة ألفاظهم ورشاقتها، وزادوا ولكن ملا دخل الز
حماسنه بالزوائد املصرية، وحلوه يف األذواق ملا صارت حالوته قاهرية، مث تفكه بعد ذلك من أهل الشام 

  : يف بيتبثمرات املعاين الشهية، وحلوه بشعار التورية والنكت األدبية، كقول احلاج علي بن مقاتل 

 يندري في عشقو لمن نلتج ما  يالذي وصالو عمري نرتج دي

  راح اثنين في اثنين وما ريت أحد  يدي يجنيوم االثنين لع وعد

  : وقال يف بيت زجل آخر

 ىقبله في الجيد المسم  امقلت هبني يا ذا األل

  سمتني في الجيد ما يغال  ابروحك قلت مهم قال

  : ستاذ شهاب الدين أمحد األمشاطي معارضاً يف الوزن والقافية وأجاد يف قولهوقال رسيله األ

 يكون بحياتي باهللا ال  قلي والرقيب في غفله

    

 لو من فمك أحال قلت  لك حلت في جيدي قبله

  : ومن املرقص قوله يف بيت بردفة زائدة

 فطعه تصيه قل تقل  فلي وخدنان أوعب نغص

 انسك إنلبن قمن رأى م وقال  رفحي اننين عال حوق ارد

    صار عليه معطوف غصين البان بالورق

  : ويعجبين يف هذا الباب قول حممد بن قيس قيم حلب

 يباش تقولوا ما أنا مطال باهللا  ارقالما في البواطي بالع تفور

   على شواربيحتى تصفي الكاس  واقفال أنوكلما أملك من م

  : ومثله يف احلسن قوله يف بيت وهو

  نرمي األقداح من يديه

  لجل من ساق هجرو ليه

  وحرم بعدو عليه
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 الراووق صليب وعلى  ما العنب وما الزبيب

  : وقال األستاذ مشس الدين حممد األعرج قيم الديار املصرية يف مطلع من أزجاله

 ماثتكشف الل ال  اللهطلعة ال يا

  في شهر ذا الصيام  وبلقال تفطر

  : ومما يعزى إليه من املطالع البديعة قوله

 عمبرق باألنوار  يةالمشرق وجه

 الشرق تطلع من  قمر هي واألقمار

  : وله من األبيات العامرة قوله

  كشف الساق ندرة مالح ذا الزمان

  قامت قيامة قلبي وزادو هوان

 اقسف الشكالقيامة تقوم ب  نفال تعجب من قصتي يا فال

  : ويعجبين يف باب االستعارة والتشبيه قول أمحد القماح راجح رجاح مصر يف بيت ومطلع

 رودو دون مشعرية سودا وكحل  الظالم أرخى على وجه الليل كف

 ودالم األسالضيا كحل الظ بما  وبدى المصباح من بين جفونو يغسل

  البيت 

 ضتصيبو قد زها واتفض وشي  م ترى شي نذهبوفي األراضي قو

 ضأنها من ذا الندا ليس تغم إال  هانسالنرجس أحداقو الشهل نع

 يضي األبوأصفر ويحكي لنا ف  مسبواألقحوان ثغرو ضحك وت

 فصوص كارب في بالد توجد وال  وعفوقه نصافي مطب مازعفران

 دجو فيها مسامير عسأسمر قد  روداتبحال شمسات لجين مب وال

  : وأبلغ منه يف التشبيه وأبدع قول احلاج علي بن مقاتل يف بيت زجل اخلياط حيث قال

 اتفن صسأح بالعارض  رضم عدي وقفشبة خ قال

 اتتشع الما جفيه  ٍسلن أطحلة وردية م قلت

 اتباله نحم مرق  تبنراز تدار الط وعليها
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 ولتقن تم دم  ل ما هو إالّ ثوب شرب والخمرقا

 بالع ورق  بعلا تخياالت خيوطه فيه

   وازلون يغفج من

  : ويعجبين يف الرشاقة واجلزالة وتسيري األمثال قول علي النجار قيم الشام يف مطلع زجل

 باعوا بيع المسامح راح  يسهدي سرق منام جا

  كيف ما باع اللص رابح  يهتو أنه خسر فوآش قل

وأنشدين من لفظه لنفسه الشيخ مشس الدين حممد بن الطراح قيم الشام على هذه الطريقة بيتاً من بعض 
  : أزجاله قوله

 بني ال تسوم يا  دومما ت شدة

  والسماح رباح  العسر شوم إن

ذه األمثال وال يتوصل يف باب إعرابه إىل فتح يا أخا األدب ما يتمكن الشاعر يف بيت شعره من إرسال ه
  .هذه األقفال، فإن هذا البيت فيه ثالثة أمثال سيارة ولفظة يا بين ال تسوم يصلح أن تكون مثالً رابعاً

  : وأنشدين لنفسه أيضاً على طريقة التورية مطلعاً بديعاً وهو

 واهق سشوحياة هيف قدو ما نع  غصني النضير في الحسن مالوا نظير

 واهع هعطف خلوه يميل م وما  دالليم السي ننميلوا ع وإن

ويعجبين يف هذا الباب مطلع القيم أمحد بن العطار قيم الشام يف الصراع وراجح الرجاح يف الزجل وهو 
  : هذا

 هامطلعتك وهي ت أشرقت  قامة قدك في ليل شعرك على

  ضحى على قامهوادي شمس ال  المكيف ما يزول الظ فعجبنا

وأنشدين من لفظه لنفسه الكرمي موالنا قاضي القضاة عماد الدين إمساعيل بن القضامي تغمده اهللا برمحته 
    ورضوانه بيتاً من زجل جعله ملصونات التواري حذراً وهو هذا 

  ماذا ورد سايل دموعي محروم  ينأنت يا حاجبو تحجب لوال

 وممن زمان فيه مظل تلتنيق  ادلوا عوامأنت يا ق ولوال

 ومإليك سر حالي المكت بثيت  اممذارو نأنت يا ع ولوال

 كتلقبحمل شوقي إليه ث  لقثو مأنك ياردف ولوال
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 كتللكنت دين الوصال كف  ورسكولوال أنك يا جفنو م

ورية واجتناب العيوب املنهي عنها يف انظر أيها املتأمل إىل هذه اجلزالة والرقة والسهولة مع إطالق أعنة الت
  .نظم الزجل

  : ومن ذلك قويل يف بعض أزجايل يف بيت هو

 افجم ذا اللو ك وقلت  يتالو حاقلس شكيت

  وخلف لي عرقوب في الوفا  ىنلي وجهين وانث أظهر

 افصو النريد من إليه  يرقيت فوقد أمس ناديت

 دمادات خسجاعل ال يا  ريقهو فقيري في الط ما

 دمتقول صاحب ق والناس  انينين بهبوج تمشي

  : ومنه قويل

 رقلت ناديت يا قم آش  البااللحاظ وق الحظني

 رفي لمح البص تقتلني  يقةك ضالمس هذي

  حين بان على ورد الخفر  يقال لي ورسام عارض

 مطي منشور وحك في  ريفقال إن مرسومو ش

 ما رسمهو ك فقلت  ذارقلت في هذا الع آش

  : ومنه قويل تابعاً ذكر العذار

 قلت يا زين الوجود الم  لي عدو لك قد راه قال

 نصبها بين الورود في  يكي تكوي مهجت الم

 وفي لوح الخدود بيني  ين دايرةالمب وهي

  حين أحكمو باري النسم  رىد جقلم عذارك ق

 مكجرى القلم بما ح  يقصحيح يا عاش قلي

  : ومنه قويل

 هايببآمال خ ناديت  لقلي بسهام الم رنا

 همصيبة صايب هذي  يلدمعتي ال تسب يا

 هايبداير شولي غ  قلي وقد أمسيت مصاب
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 مرمإن الذي أحيا ال  يلتأقسم يا ق بحياتي

 مسوحياتك ق فقلت  قسم لي ذا الحسن البديع

  : بيت من غري هذا الوزن وهووقلت يف 

  غرت من وجدي بقيت حاير  دوق خشعارضو لما ع

 روكون عليه ناظ إحرسو  وإلى طرفو وناديت ل جيت

 و دايرالعارض وه النقي  دوي خحين نظرت ف بعد

 لطرفو قلت يا كسالن جيت  رقةسالقد دب ب وعليه

 انساعذرني أنا نع قلي  راسحهي عادة ال هكذا

  : ومنه قويل

 قلي الخبر عندي وضنيت  قلت لو قد ذبت في عشقك

 اليوم على خدي ويجري  ونلو دمعي قد اتل قلت

 ما عندك نظر بعدي أنت  إلى إنسان مقلتي قلو دار

 انتخدو قلو ياف على  ترى ما قد جرى منك ما

 اناهللا ما أنا إنس راقب  دكالماتحتي من بع دخل

  : ومنه قوله

 بروج السعد الح نجمو في  امي ليتشعبان من بدر

 وأجراه على رسمو أطلقوا  ليه قصة بفيض دمعي شلت

 وقلبي لشوم قسم فالحزين  كالق إطلو دام اهللا قلت

 انتيوري قولي بالبه راد  وقد أذنب حتى فطرت إيش

  ليس نصوم يا بدر في شعبان  قال يصوم عن الوصال ناديت

  : لت يف غريه من زجل مطلعه هووق

 مرحم تي وارحنلقب بدمعي  ينربين غلمن شرقني ح ناديت

 معو أندي ألنى خميل إل :قال  كاقتشى منعم وانعم عل وقول

 النظر ناديت يا غصني الناضر وارعى  ارضعي والنهار صف وجنت قلي
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 ار دايريه صطراز اآلس عل ترأي  الورود حين ضاع شذاها الموجود شعة

 ادرقبالل يراعي الصبح بأمر ال لو  اديتين نبجي والالوخ يقل

 مهالتورية واظهر لي معنى يف في  قال هات صفات شعري وسرح باحسان

 ملرك أظأنت جيت ظالم وشع إال  كلغ ظبد أس قفقلت لو اهللا

    ومنه قويل 

 راطخاألطيار فرح بال فغنت  بأهيف قدوإلى الروض ماس  دعى

  قام ناظرو في اللين ودا شي ظاهر  والغصن يحكي هيف خطرات راد

 ايردالة سعير العلى غ إني  ايلقول الدو يقق اجواعوج

 مستمن فوقو عليه اب والزهر  وامحكم نسيم الروض بقطع أكم

 ومقتا تقيمك ونت ملي أ كم  دوادل قوف وعيا مقص فقلت

  ومنه قويل 

 قد أصبح مثل عيشي رايق وماه  ييوم زارني طايع بقرب العاص

 ارقي بأيام العذيب ف أنساني  يروبمن بارد لماه مش أسقاني

 ايقفام الالسقاية في مق عند  يرفحرم حسنو تمتع ط وفي

 رمغهو مبقي قعده لمن  فما  يا بن حجة فوز بهذي الوقفة قال

  يا محال في وسط المقام ما زمزم  ذا زمزم وغاب في الحضرة وبعد

وسألين بعض مشايخ محاة احملروسة كل منهم من أدرك احلاج علي بن مقاتل رمحه اهللا تعاىل، وأنا إذ ذاك 
 أن يف عنفوان الشبيبة ومبادىء النظم أن أعارض هلم زجالً من أزجاله، وها زجل قافيته المية، ذكروا

احلاج علي املذكور كان يتغاىل به يف االس كثرياً، فعارضته وأثبت الزجلني هنا ليتفكه املتأمل يف جىن 
  : اجلنتني ويترته يف حدائق الروضتني، فزجل احلاج علي بن مقاتل رمحه اهللا هو

 ايلمعينيك تعمل في قلبي ع إن  ايلمشو المليح الشباب يا حل يا

   له لمن بها يجفترة تخطر فيها

    إنها سهلة والمنون منها أسهل

    ورباب الفضل والتشابيه يا شهل

 ايلمأسياف معقربات الح صبتها  قالوا عينيك نرجس وصدغيك خمايل
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   كذا يحمل حور العوينات بتاع من

    وأنت سلطان على المعاشيق وماعك

    رمح قامة بلينها اشتد باعك

 أنفذ في القلب من سحر بابل سهمها  لى جفن نابلوحواجب قسي ع

   وني عإنسان هذا الذي تثن قلي

    وتقول في مديحك أنو وأنو

    ما رأيت في المالح مليح أحالمنو

 لابام وقعهينتك هذا ال وعلى  قلت لو ال فتش وقايس وقابل

   يانعذولي كما وصيتو وج راح

    فالنيوقال اهللا محبوبك ابن ال

    هو هو ومن بعشقو بالني: قلت

  عند صحبي المعشوق فليس لو مماثل  قلي ذاك الذي ألف قدو مايل

   دروال قموطا خلقو مليح وما أع

    وما أترف صدرو المبرز في خدرو

    قلي قلي واش وصلك إلى صدرو

 ر داليليء لل شهي المدلة وك  قلت نهديه ممزقات الغاليل

  : زجل املعارضة قويل وهوو

 لي واصبرمة يا حال تقاطع بالح  لواصل ناديت لو حين راد يفاص حبي

   رود ذكنيل عيا عذارو عليش تس

    ويا ردفو بسك تزيد على خصرو

    ويا طرفوكم ذا الكسل وأنت يا شعرو

 اولطي تأقصر ال كم في عشق هللا  كم تجي عرض الصطباري تحاول

   دوجز مو عنقسمة محاس ندع

    قام عذارو وجرى على صحن خدو
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    وعلى الخصر أسبل الردف بعدو

 لابو سداموالشعر قال أنا على أق  والصباح قال أنا على وجهو قابل

   ورفأصبح غنى في حسنو وظ وحن

    أبصرو نهر دمعي صار يجري خلفو

    علم أنو سايل رمقني بطرفو

 ايلر سهتخوض يا حبيبي في ن ال  راد ينهرو ناديت بالوسايلوأ

   ريةوهود جفي مديح ثغرو لي عق

    وفي ريقو ألفاظي جت سكرية

    وحن أسبغ لي ظل شعرو عليه

 ايلل قى كلأظهر فخري ع وقد  صار مقيلي وكيف لمدحو نقايل

   يى لاألصايل عاتبت بدري رث في

    ما يقطع وصاليوحلف لي أنو 

    والتفت نحوي قلت لو يا غزالي

 ايلغرة بدر تشرق لنا في األص وأنت  طيبة أصلك دلت عليها الخصايل

   دودوأخصب بالحسن روضة خ وحن

    ورياض وصلي أمحلوا من صدودو

    قلت خاف اإلله يا ناقض عهودو

  وصال قلت ماحلآش تقول في روض ال  تدرو آش قلي لما أراد أن يماحل

    

ولقد سهوت عن ذكر الشيخ إبراهيم املعمار ولو ذكرته قدمته يف الترتيب، فإن املعمار رمحه اهللا ما شيد 
بيوت أزجاله بغري التورية والنكت األدبية، وقد تقدم أنه ما كان يعد نفسه من فرسان العربية ولكن نبات 

  : له يف مطلع زجل هواألدب احللو كان مغروساً يف طباعه، فمن ذلك قو

 الزيادة حديثها قد شاع ذي  أوفى وزاد بحمد اهللا نيلنا

 وجهو ذراع وقمحو باع بقا  فرحوا الناس وعبس الخزان

  : وقال يف بيت من بليق
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 ذابعن البليت م قد  امد بي أحلما ب

 ابقلبي ذاب وراسي ش  نبن غد ومنك من

 ابكتفو أربع شب على  لمن شيخ حم واعجبوا

  آش أصف لك وآش أقول  والاقين يثح اوم

 هوى األربع فصول من  انست الاسق ياما

  : ومنه قوله

 السير ال تبواك في  قةلحعمري جندي ال

 اللوت يورواب  البن جقطعت م كم

 المجإن كان بال إال  ويلطر البتقطع ال

 ولحف يايبجون  الف ييبراكوم

 ولجسنة تل الع من  وشولي أهون ذي الجح

 يحلمع وجه الم أمس  يم لآش ت ركواخب

 يحبقيريد مني ال دا  وهال ألبلزمتو ق حين

  راسي طول جديد صحيح  ىلشحتني كان ع قام

 من ناس عدول استحيت  تفالطول ما الت وقع

 ولعرضي بط ستتروا  فشراسي منك رحت

 اديونو الشغل قبطي  يبي صقلب وعشق

 اونني عف وبقيت  رياطو خل باشتغ

 ال ونامي عتقتل  ىلر علو ناظ منيت

 زولترك لي فيه ن حن  واهحسابي في ه ضاع

 ولو وصوال ريت من  يلمن حاص ونصرف

 في تحصيلو فرص كان  يحلدي معن وحصل

 صنتقول صيد الق ال  زالغيد الص ذاهك

 صحن رآه رق  يرثيح زايد كلم دا
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 ولعندو حص وحصل  ا رآهمل لذهوان

 ولضقوم بال ف قلت  نن ميقول ذا اب صار

 اعمسنهواه بال كنت  ديعبذا ال ايننومغ

 اعبوة طذي ق قلت  يزلندخل ال م حن

 اعي اإلقنغمه ف ولو  ازضربو س حيتوتركس

 أراك تدري األصول قال  وت لعوق بالقضيب

 ولايز دخو عه إال  يحلصفق م وخصاك

  : ومن مطالعه اللطيفة قوله

  رب سلم ال يمنعونا التين  ينما العنب يس منعونا

  : ومنها

  أقوام عرر ساسه أطراف  ذي المناحيس األوباش في

 افكبالزين وال وسبهم  ينسالا بفين يتحدثوا

  : ومن بالليقه املشهورة قوله

 راعندي ألفيين خم يساوي  مثقال حشيش من ذي الخضرا

  : منه

 ركبذي البزيرة ونح  رعيشي حين نسك مالذ

  قصدو يتور بي الصفرا  يلمني في األخضر ومن

  : ومنه

 وقمن السطلة مخن وأنا  وقنذكر نهار في باب الل

 ي أرالو مور قل ناديت  مغربي فتنة مخلوق ريت

 وراجئنا مكان يسمى الج  دوراو ديك الدورت ب

 راين جعليه ألف عديت  ورااخوحدي الف عبرت

 دي المصيبة قوم عنا أش  انقلي ما عندك ح دار

 الو أصبر لي سن ناديت  راحد الك أوليلدخ
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 ياسم دا قأهلكتني ك  يقلي ضاقت أنفاس عاد

 راخشبيه إال الص مالو  يباهللا قلبك دا القاس واش

 ماريت في ذا الدنيا مثلك  يادي المصيبة والده ايش

  إيش من حديد هدي الزبرا  يا ابن المقطوع أنت ما تعيا

    

دحت به النيب عليه ومن أراد مل مشل التورية واستجالء بديعها وغريبها فلينظر يف زجلي الذي م: قلت
  : السالم ووريت يف بسور القرآن العظيم فإنه جاء يف هذا الباب نسيج وحده وهو

 هدى الناس رب الفلق هاداك باب  هحاتداك فد آيات هيا محم

 اداكن عدك ومانمن ع يد  تبول تخالص مجدك تق وال

 داتال اهرون بافالك رجع  هعأضحيت بالنصر في رف لما

 دىما عطيت يا نور اله ورأيت  روثكك الرى لأج وإلهك

 دىعلر لم تد ألمحم يا  ريش آيةي قرت فهأظ وكم

 ازاكن غمادى لن كوإله  وبلفي تعب وعصر الق همزة

 ازاكا جم معونت ن جهلكم  ماكهد ألمحادي مأع يا

 دألبيك لنياق عاديات إل فوق  هارعقى الأمم سايره عل كم

 دازو أحدر حيكن هذا الق لم  هأرميت في المشركين زلزل وكم

 دالمتين أجاب نداك يا حم بأمرو  اديتو نرأ لقال لك إق والذي

  في كتابو وأظهر ضحى نور سناك  رحشم نال أللك وق وشرح

 اكناك موأعطإلى سابع سما   ىشيل إذا يغلوعرج بيك وال

 اقففجر الحق غاب الن وظهر  سعدك حين أشرقت في البلد شمس

 القى اإلطلمحمد سبح ع يا  يةاشأنوار على العيون غ هذي

 اققشبالغبن في االن وأعاديك  العونت عمرك طارق بروج ال

 راكشالقلوب قضوا ب بانفطار  يلكين الفأمسوا مطف وحين

 راكاللة اإلشعبس من ض في  واقورت يبس كمالش وإذا
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 كأعداك يا مصطفى ألجل تلتقي  امات عازعنتسل يوم ال ال

 أتى في يوم القيامة أحد مثلك هل  الترسآيات الختمة ليك م ونت

 كلالجن في الكتاب فض أسمع  لزمر ومدثيا م واهللا

 اكد رجكون لك وزير وقي أن  ألى سبك نوح نجا وموس ونت

 اكاجتناجي في البحر نون ن لو  ىفطصحقت الحاقة أنك الم

 وربتحليل أمور وتحريم أم جيت  اينك للن أرسم اركفتب

 ورذكمن الابغالت ونهار  القطا والنحللتو ل والزواج

 روكشالجمعة صفها م وقفة  كتون ومقافيلقى المن ياما

 داكي نغبوفي يوم الحشر ت  هنحصابرة وبالصبر ممت لنها

 داكعة أعواقع يوم اليق ما  ديدحادلة والجكم لك م ونت

 المكالقمر يا نجم ال بانشقاق  دكجع من رفالرحم واإلله

 العتذاريات من االش للدموع  داكين عطود عزك وأع ورتفع

 التقاإلسالم بفتح ال حجرات  ىها يا من بنتراها في حزب قاف

 اكمحى زخرفها واظهر حم قد  اناألحقاف جت جاثية والدخ فوق

 اكمبالعذاب وغافر ح فصلت  ورىون شا يكرهت أموأت

 ذابعجوارح صافاتهم بال صاد  دكعأعداك زمر وطير س كانت

 زابا األحبن سيا م لألعادي  راطيت فقواهللا أسماك يس ب

 وابعطيها لقمان وقولي ص ما  همكشكرك عطيت ح وبسجدة

 اكفسدى العنكبوت وخ وعليك  روميش الرت جكس وبسعدك

 اكفطالنمل جل من اص عدد  عيون العدى وجا فيك قصص عن

 ورمديحك حارو بصحب الن في  انرقيك فالوقت حوال شعراء

 ورهزاروك واألنبياء بالظ لما  يتب الجحون بالمؤمن أفلح

 ذورنر وادي الشابن مريم ب  دكعن سبك يا طه وم بشروا

 اكقد أراد ارتمن ق فسبحان  ودأنو يراك يكهف األمم س عسى
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  ضاق من االشتياق إلى ملتقاك  اهالنحل حجر مسكن وعلى

  السحاب الثقالقاصف الرعد و  اهللا منجى إبراهيم مرسل بحمد

 الوهو قابل التوبة زايد األنف  سود ويونف وهيوس نجا

 الرزقو للنساء والرج مائدة  وامأعراف تنشق بانع ولو

 داكآدم ومن ضاللك ه بين  من قديم آلل عمران واصطفى

 داكعة فببقرة تجعلها بس  عيد األضحى نراك تذبح وفي

سحاب : تم هذا الكتاب ا، منها أن الزجل يف اللغة هو الصوت، يقالوهنا فوائد ينبغي أن خن: قلت
صوت وزجل، وقد وريت : زجل، إذا كان فيه الرعد، ويقال لصوت األحجار واحلديد واجلماد أيضاً

وإمنا . احلمد هللا الذي عال زجل املالئكة يف عامل امللكوت حبمده: بذلك يف براعة استهالل اخلطبة بقويل
ن زجالً ألنه ال يلتذ به وتفهم مقاطع أوزانه حىت يغىن به ويصوت، وقد قسمه خمترعوه إىل مسي هذا الف

أربعة أقسام يفرق بينها مبضموا املفهوم ال باألوزان واللزوم، فلقبوا ما تضمن اخلمري والزهري زجالً، 
واعظ واحلكمة مكفراً، وما تضمن امل. وما تضمن اهلجاء والثلب قرقياً. وما تضمن اهلزل واخلالعة بليقاً

  .وهو مشتق من تكفري الذنوب، وأطلقوا على كل ما أعرب بعض ألفاظه من هذه األربعة لقب املزمن

وشرط أبيات الزجل أن تكون أربعة، والدخول على املطلع مقام بيت آخر، وهذا شرطهم يف البدية، فإن 
  .قصاًزاد على ذلك كان مقبوالً وإن نظم أقل من أربعة أبيات كان نا

وأما الدخول على املطالع فهو التضمني بعينه، ولكن تسمية الزجالة دخوالً، ويأتون فيه العجايب 
  : والغرايب، وقد تقدم قول الشيخ عز الدين املوصلي يف الزجل

  وله جموع فرقت وطرائق  دائعن بمحاسن كله وله

 تستقيم وفيه معنى رائق ال  الثوب المجندر طرقه فكأنه

ل ذا االعتبار فن معترب خبالف بقية الفنون تطفل أعيان الشعراء على نظمه، فمنهم من ابتسمت له فالزج
ثغور كاساته عن شنب احلبيب، ومنهم من مل تسمح له بالتقبيل وفاته الشنب، وناهيك ببديهة احلاج علي 

أهل دمشق ومحاة بن مقاتل مع رسيلة األستاذ شهاب الدين أمحد األمشاطي رمحه اهللا تعاىل، فإن 
احملروستني بذال بسبب ذلك جعال، واضطراب اإلقليمان، واتصلت القضية مبوالنا السلطان امللك الناصر 
حممد بن قالوون سقى اهللا ثراه وأدخل فيها الشيخ مجال الدين بن نباتة مع أثري الدين بن حيان وابن سيد 

  . هو الغالبالناس، وكتبوا تقاريظ تقضي أن زجل احلاج علي بن مقاتل
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وأما أهل دمشق فإم كتبوا خبالف ذلك، لكون ابن األمشاطي من عندهم، وكانت تقاريظ املشايخ بني 
  : أوراقي، وإمنا يف حمنة اللنك ذهبت مع الكتب، ومطلع األمشاطي

  فيه واغتبق. روضو اصطبح. مذ حاز ملح. لك خديح

  وظهر فرج. زهرو خرج. يسبي المهج. خال لون سبج

  به ليس يالم.  هاممن

  : ومطلع ابن مقاتل

  ماعو حدق. لي فيه ملح. بدري اتضح. طرفي لمح

  ولو نسج. يسبي المهج. فيها الدعج. إذا اختلج

  عذارو الم. رقام

هنا نكتة لطيفة أدبية خطر يل أن أحتف املتأمل ا، وما ذلك إال أن القطاعني بني الرجلني بدمشق : قلت
البد أن تأيت بامسك يف أول مطلعك حبيث نعلم زجلك من زجل ابن مقاتل، : لألمشاطياحملروسة قالوا 

واملطلع مع قصر ألفاظه مشتمل من القوايف على عشرة مرصعة يف كل قرينة، ولفظة أمحد يضيق عنها يف 
  .قد حاز ملح واهللا أعلم. لك خديج: املطلع قصر األلفاظ فأجلاته الضرورة إىل الدمج وقال

بني املطلعني يف احلسن ظاهر، وإىل اآلن مل جيسر أديب أن يعارض الزجلني لكثرة القوايف وضيقة والفرق 
املسالك، ولكن نظم األستاذ شهاب الدين أمحد األمشاطي بعد البدية زجالً وجهزه إىل املغرب عاد خمتلفاً 

 وقد عن يل أن أختم ونظم احلاج علي بن مقاتل زجالً خضع له أهل املشرق واملغرب موجهاً يف خياط،
  : هذا الكتاب بالزجلني رمبا حيسن به اخلتام فزجل األمشاطي

 ياسق األكفوق وأنشمع  ياسن األكك مل قشأع

    وأرفع قدرو. إن هان. وإن صال. أنهب. وانعم. ون أوعد

    فوق العين وفوق الراس

 ىلد أبسجلل نيم  سبحان من لي قد أبال

 السا يتو مقشعن ع  يه إالال فيس يبقل

    

 الي أعي فر لهظ ما  الا أح مياهللا حلمم

 اسنيه رياض أجف خد  ياسمو التامق نغص
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   روع زهنيم. جنان. فيه خال. مذهب. مرقم .مورد

    يجني والعيون حراس

 ريجوع تدمال الوخ  زاد معشوقي في هجري

 ريع ضساق واتض قد  درياه صفول جط نوم

 ريما عرجياس والال في  ريوف أمن وقاع موض

 اسرجا بهي لبلق صار  واسد أقكنلل رووت

   روضيع عم. حيران. أحوال. مصعب. ماأعظم. انكد ما

    ما بين الرجا والياس

 ررممن الم وقنوع  شامتو من العنبر

 روهجن الم وظفول  ركسن الم ووريق

 رضذار أخآس ع تبأن  رميق أحقش دووخ

 اسقر ينغيه ثإل ليس  اسفي األنزكال روغوث

   ع درورص. انمرح. اشغال. مغرب. منظم .منضد

    أنبت في الشقيق اآلسو

 لافيب غرقرأى ال حن  قلي بدري دي الكامل

 اذلعدي والن ضم خوف  ايليت مقي بقشع عن

 ايلوع سدمال يضوف  لاحد نسجوال ناديت

 اسنالف الدري خت أن  اسيت ال بهتا شآش م قول

   درووسع ص. ما كان. لو مال. من حب. ونعلم .ونشهد

    لهذا الهم والوسواس

 يدانعالب اتاسكبال  قطعت النهار سكران

 وانر ألروض زه ىعل  وانليق مر رقمخ من

 انتيح فلوق مشعوم  اندمان وأي ندمن مع

 السان األغطلا سج حن  اسبريف لي ظاقوس
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   رومشعشع خ. نيران. أذيال. يسحب. على أدهم .مؤيد

    أضاء الكاس بحال مقياس

 ولقدال عتن اعوم  األمشاطي من فضلو

 ولع زجمأن س الم  ول لاقل عك دشه

 ولبدو وال قعب من  ولثا رأى مم الوق

 دواسب رتال الي أعوف  اسطر األدب غحب في

    ينشد شعرو. بلسان. زجال. وال رتب. ماجا نظم. من أحمد

    ون راح يسكر الجالس

وزجل احلاج علي بن مقاتل الذي سارت به الركبان بقافية واحدة، ألنه استخدم معاين التورية، ورسيلة 
  : ومطلع الزجل. استخدم األلفاظ لترصيع كثرة القوايف اليت عجز عن ترصيعها أهل عصره

 ولمج المجبال  نارك مخياط سبحان تب نهوى

 ولحوا اللكي شنرق  يرسكوآية ال لصفبالم

 رمي قلقع ظلف  يلار قهلخليع الجديد ن دي

 ركتبمك المنظ  يلجبيني وشعري في تفص صف

 رحسي الف ىدجال  ح ذيلتاح يفبقلت خيط الص

 ولبيه أسلع حن  ر اهللاقصرت بل هو ست قلي

 وللالل كهبال  راضخق الالزرقا فات حايك

 اتفن صسأح ارضبالع  رضدي وعي خفطيل ف قال

 اتتات شعمج افيه  سلن اطلة وردية مح قلت

 اتباله نحم مرق  تبراز نطدار ال اوعليه

 ولتقن تم دم  قال ما هو إال ثوب شرب والحمرة

 وزلون يغفج من  بيوط ورق العخياالت خ فيه

 ياسقي ذا الف افم  عةنصكف العتاب في ال قلت

 اسبت ينبذراع  اهقطنمأطواقي عايزة ت



ابن حجة احلموي-بلوغ األمل يف فن الزجل  44  

 اسبل وةتفبال  ينسبثوب وقار ول واكسني

 وولط ولوصبال  جا تخليصي عرض بين إيديك ون

 وذيل اوفبال  كقصر باعي عن صفة مدح ون

 وحابير صكب من  انصجاز في بستان مشهر القم

 وحافف صوق حن  ومي كور فكف المنث مثل

 وحاتل فجخل يا  واممالشقيق من أك وقميص

    

 ولصين فح فرو  راهف عالف وقالخ وقضيب

 ولضف يهلوع  ويبي جازرار الورد ف وأوثق

 درقم الكحب طال  خاط لي ثوب من سقام قصير نسجو

 ريون اإلبفي ع  اعي ضفعحتى إن البدن لض

 ربخال صقوم  لكتعذولي بشكلي لو اش راح

 وت للآش ق يسون  زقمتب ملمذبوح الق وجا

 ولرسن موال ع  وبلن قفرج لو كرب ع وال

 يوبى جلد أخق كم  اقشعيقة البالحسيني ن دي

 وبلقي الف هرحتج  وم ليوب كعن الوبزوره م

 روبرج كف يول  يب زورجفضه نمال لك ال قلت

 وألسن ذيوال  يهر فهسري المكتوم مش خال

 ولصف وىتاالس  يرى غلمقلوب وراب ع جيبو

 المك عويرق  ينذلي يعالفقيه في حبيب جا

 المق كفلت بس  يزيقمي تدعني فقيه ف قلت

 المسوال رىقت  الرىم سلظو ك لحب قلي

 وزلناب مب دعن  يدرنا حمي لإسالم سلب

 ولمعو نعم واش  ينربي وضقاتع وقطع
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 دلار أو عو جه إن  يهرسى كهذا سلطان عل قلت

 لواألس انقبال  اقشعايل البطعن في ق لو

 للحوال روجسبال  واعبرض أتعستانو ي ولو

 والبال يقا قم واش  ادوني أجلو الترتيب ف والملك

 ولميح واجتيح  افترام الركوب على األك ولو

 انبتسكي الوف فيه  يزلغي والفشبه مقص قال

 اننريم بخت ىعل  ريبضفيهم تركيب على ت قلت

 يانعت النب ووه  مسبمد والعذارك والق من

 واوأول روآخ  ذول يدريعك والالم ل يوه

 والكواش واعطقوان  ازغازل األلغي تف واكتبوا

 اعطقنال لووص  يلطيب الوصال قطع وص بعد

 اع أو ذراعب اإم  وتمين الي وبخال بين حتى

 زاعني الي فنباط  نكيح لحظاهري ص ويرى

 ولأوص اعطقواالن  اديعقة بول شو طه ون

 والصوف والسوغ  امن والفالقطن والك جهزوا

 يحلم لصويف  ردفع ويتلخالم ينكذا ال

 يححح صتويف  ولدرج أصوين رجويف

 وول ويزرر  ريمحتكة البمن ح ويبطن

 ووأول روآخ  وزونر مشتوى وينيط انو

 فخيه سا فم جد  داى األعلالزجل قاسيون ع ذا

 فأخ اتامعنال  ن ريشرفة مأرباب المع وعلى

 فخذر تاح ذرواح  ينول عقوالكبير ن للصغير

 والمعت واهتتش  اني وإن كلى عال تزيدو عل

 والوادخ وابارك  يدانمرا والقاألبلق والش هذا
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هذا آخر ما ألفته من فن الزجل، وأوردته على أئمته من املغاربة وأهل مصر والشام من العيوب اليت وا 
ا، وما أوردته من احملاسن البديعة للفريقني، وقد مسيته بلوغ األمل يف فن الزجل، ولعمري عنها واستعملوه

إن التسمية هنا تطابق املسمى، فإن الطالب مل يبلغ أمله من غري هذا الكتاب، ولو طلب هذه احملاسن 
سا، والفوائد من غريه توارث عنه باحلجاب أقوهلا لو بلغت ما عسى، والطبل ال تضرب حتت الك

واملسؤول من اهللا الذي نرجو مرامحه أن مين حبسن اخلامتة، واحلمد اهللا رب العاملني، وصلى اهللا على 
  .سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

تقدم وتقرر أن الفنون سبعة ال خالف يف عددها بني أهل هذه البالد، فالشعر قد شعر الناس : قلت
الدوبيت، وقد تقدم أيضاً قويل يف الفرق بني املوشح بإعرابه وإعراب ما أضيف إليه من فن املوشح و

والزجل، وهذه الفنون األربعة وهي الزجل، واملواليا، وكان وكان، والقوما ما للعربيات يف مدائن حلنها 
هذا هو السحر احلالل، جتذب للمتأدب طبعها : جمال، وملا قالت سهولتها بتحرمي اإلعراب قال الناس

والزجل . العة، وإن مل يلق املبلغ على تدبري مصطلحها جابر كان أجنبياً من الصناعةبسهولة جموا إىل اخل
  .إن أوزانه ما احنصرت عدداً وسبله متشعبة فهي تتلو الطرائق قدداً: وتقدم قويل. أعالها رتبة

يف وصار . املواليا وكان وكان، والقوما: وقد عن أن أنظم مشل الزجل بإتباعه من الفنون الثالثة وهي
اخلاطر إىل ذلك انبعاث، وهذه الفنون ختتلف حبسب اختالف املخترعني واختالف البالد وتفاوت 

االصطالح، فمنها وزن واحد وأربع قواف وهي املواليا، ومسوه الربزخ ألنه حيتمل اإلعراب واللحن، وإمنا 
 اخترعوه من البحر اللحن أحسن وأليق، وإمنا كان حيتمل اإلعراب يف أوائل استخراجه ألن أهل واسط

البسيط وجعلوا كل بيتني منه أربعة أقفال بقافية واحدة وتغزلوا به ومدحوا وهجوا واجلميع معرب، إىل 
إنه حيتمل اإلعراب واللحن، أن : أن وصل إىل البغاددة فزادوه باللحن سهولة وعذوبة، وما قصد بقوهلم

ندهم من أقبح العيوب اليت ال جتوز عندهم يكون بعض ألفاظ البيت معربة وبعضها ملحونة، فإن هذا ع
البتة، وهو التزنيم يف الزجل، فإمنا املقصود أن يكون املعرب منه نوعاً مبفرده ويكون منه ملحوناً باصطالح 

  : املتأخرين ال يدخله اإلعراب، كقول القائل

 ونأيا سمير السرى خلف المعنى ك  أعبر على الباب قالت من لغيري دون

 وني بذلإذا كان لنا حاجة ب نما  ونف جدف تدحرج دا نتربع هيا

  الفن الثالث 

  الكان وكان
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وله وزن واحد وقافية واحدة، ولكن الشطر األول من البيت أطول من الشطر الثاين، وال تكون قافيته إال 
ومسي . بالدمردوفة قبل حرف الروي بأحد حروف العلة، وخمترعوه البغداديون، مث تداوله الناس يف ال

بذلك ألنه أول ما اخترعوه مل ينظموا فيه غري احلكايات واخلرافات واملنصوبات فكان قائله حيكي ما كان 
وكان، إىل أن كثر واتسع طريق النظم فيه، فنظموا فيه املواعظ والرقايق والزهديات واملواعظ فيه أكثر 

البغاددة مل يقصدوا غري تسيري األمثال وكثرة منها ابن اجلوزي نور اهللا ضرحيه وحلت ذا األلباب ولكن 
  : املماجنة واخلالعة، فمن ذلك قول القائل منه

 ونيرو مستف كالم  بواجحز البغم لنا

 انرسخال وةغبل  رفعرس تاألخ وأم

 هدمقدم تقلم ت إن  ذأخي تالششي ب ال

 انيسي نيج غدا  دصإذا ردت تح فازرع

 دايلة غي لال يج من  زعفكنت تعشق وت إن

 انزعون فيك عاشق  بةحمفي شروط ال ما

 رايحةم الن يشلم  يفكمن القدر ت لقمة

 انعبو شيك نلم  مختمة تلق ونصف

 اهيلوح لك قطع حتى  دادكوف أضفك قبل

 انأمب اهعروق  عطقرت فظف فإن

 كلعلى راس الم يعلو  ىتاج حصبر التي كم

 داننسور والكوال  ارقحر ضرب المط من

  حتى سجن وسقي غصص  فر يوسملك مص وما

 انجسوال يدقوال  ايخو وزلوتمن أخ

 ينبحب حد ما ح ما  ديدةي يا جرحفت ال

    

 انا كا موفكن ال  يانفرد كلمة رم من

 فةالالذنوب الس حتى  عفناير تالذخ كل

 انمرحال يستغفر  ياصعذكرها ال إذا
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  من كان قريب يحرد لها  مةيرمي كل والشخص

 انرعقال تخاصمو  اسةال طن قفكل م

 من أربع مية سنة أحرد  ردحنفرض إال ت ما

 ردانن حكلم ت إن  ىنآش لك مع وأنت

  : غاددة أيضاً يف هذا الفن قول بعضهم وهوومن لطايف الب

 من أحسنتوا يسيء إلى  يظو حتعرف أنا

 ط أراهت قنك ما  يلكنت أعشق ظ لو

 هفصبي قد ول قالوا  ينع ابفلو مشيتو م

 اهباب التك قالوا  فححملتو مص ولو

 اوإال على آش قلبي أن  زعيك إذا فلا عأن

 اهقلالذي ت بعض  كاببي شتلتقي ف ال

 ردأنفك بالح وتعفص  من حال ما أبصرك تنفر

 اهشنبن شاه ه أو  يفةلخن الب كأنك

  : ويعجبين قول القائل: قلت

 سلطان الهوى تكون  وحش وحق المصحف

 على الهجران تصبر  درةك قيكن ل وما

  : ويعجبين أيضاً قول القائل

  والنهر عندك منقطع  ارددك بعن الحار

 واميعمل الق واش  اصا ما فيه والعين

  الفن الرابع 

  القوما

األول منهما، بيته مركب من أربعة أقفال، منها ثالثة متساوية يف الوزن والقافية واآلخر هو : وله وزنان
  .الثالث أطول منها وهو مهمل بغري قافية

ل خمتلفة الوزن متفقة القافية يكون القفل األول منها أقصر والوزن الثاين منها بيته مركب من ثالثة أقفا
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  .من الثاين والثاين أقصر من الثالث

  .وخمترعوه البغداديون أيضاً يف دولة اخللفاء من بين العباس برسم السحور يف شهر رمضان املعظم

ور ينبهون به رب قوما للسح: واشتقاق امسه من قول املغنني للسحر كل بيت منه بعد غناء الرمل واجلزل
مث ملا . املرتل ويذكرون فيه مدحه والدعاء له وتقاضيه باألنغام، فأطلقوا عليه هذا االسم وصار علماً له

  .شاع وكثر فيه التصنيف نظموا فيه الغزل والزهد وسائر األعوان كما قبله من الفنون

 خمترع من قبله، وكان الناصر والصحيح أنه. إن أول من اخترعه ابن نقطة برسم اخلليفة الناصر: وقيل
يطرب له، وكان البن نقطة ولد صغري ماهر يف نظم القوما والغناء به، وأراد أن يعرف اخلليفة مبوت 
والده ليجريه على مفروضه، فتعذر ذلك عليه، فصرب إىل دخول شهر رمضان مث أخذ أتباع والده من 

 النوبة بصوت رقيق فأصغى اخلليفة إليه املسحرين ووقف يف أول ليلة من الشهر حتت الطيارة وغىن
  : فأطربه، فلما وصل إىل القوما

 اداترم علك بالك  اداتسيد الس يا

  وبيي تعيش إنت مات  طةقبني ابن ن أنا

  .فأعجب اخلليفة منه هذا االختصار وأحضره وخلع عليه وفرض له ضعفي ما كان ألبيه

  . بأربعة أقفال وثالث قوافوهذا البيت من الوزن االول الذي بيته

وال ينبغي أن تنظم القوما إال باللفظ العامي السهل الرقيق أسوة بالكان والكان بل أرق منه أال ترى إىل 
  .رقة هذا البيت كيف أطرب اخلليفة وكان معجماً كلفظ القريض ملا حركه

ريهم من أهل البالد؛ ورمبا هذا الفن وما قبله من كان وكان ألهل العراق فيهما اليد الطويلة دون غ
تكلف بعض أهل البالد لبعض الكان والكان دون القوما الشتهاره ولكن فاته يف نظمه الظرف العراقي 

املواليا و الدوبيت وكذلك إذا نظم الناظم منه : وكل بيت من القوما قائم بنفسه ك. وعذوبة األلفاظ
ل بيت منها يف آخره، فمن لطائف أهل العراق قطعة كالقصيدة على روي واحد جاز له تكرار قافية ك

  : قوهلم من ضروبات القوما وهو

 كفوفك بحور إجعل  إن ردت تخطي بحور

 ورحنوال قدودنا  قشعفال تت وإال

  : ومثله يف الظرف ثانياً قوهلم

 وريكون نف وال  يريد عصفور يمي

  يجي لباب الصور  بةلباب الحل يعبر
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  : ثالثاً قوهلمومثله يف الظرف 

 ورالغنا والزم على  إنهض وصفي الخمور

 ورري أموتج بما  ركاوع أمنط حتى

    

  على شواطي النهور  ورنحب الزه نحنا

 ورهوال بخط الم  ايقننحصر بالوث ما

  : ومثله يف الظرف رابعاً قوهلم

  وافتضحتم وافتضحنا  انحوب متبح

 انحإحنا ربوال   متحم ربنت ال

  : ومثله يف الظرف خامساً قوهلم

  هل ترى عيني تراهم  مراهس حادي

 ما هوم ومأواهم  مهازلنم هذي

  : ومثله يف الظرف سادساً قوهلم

  سلتنا اهللا يجعلو. والك. دون أخوالك. كنا مالك

  أقصر مقالك. أول سؤالك

  اهللا أقالكفي الهوى . إن بدالك. قيلك وقالك. قد سمج

  : ومثله يف الظرف سابعاً قوهلم

  فأنا اش عليه. أنتم هتكتم عرضكم. كنتم حكيه شرحها ينقل إليه

  من محبتكم يديه. وقد غسلتو. قصرت عنكم خطيه. ذيك الحكية

  ما تلد إال حويه. وقط حيه. من رطب ذيك الجويه. هاذي النوية

  يعبر عليه. ركموما بقي مك. ما جنى في الزويه. نقل إليه

  : ومثله يف الظرف ثامناً قوهلم

  اش ترى أوقعك معهم  مهب دعلق أي

 مما تظهر بدعه قبل  مهنفّ عكأن
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 مهبان قلبي ما يدع  مهعمط لوال

 فيه بدعمهم واظهروا  يونفالما خ

  : ومثله يف الظرف تاسعاً قوهلم

 دضنمرو الغره كيف ثخب  يداألغ بحوال

    يروي صحاح الجوهري عن المبرد

  .واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب. وهذا غري مابينوه من أوزان القوما أيضاً وتكلموا عليه

انتهى ما أوردته هنا من مصطلح الفنون األربعة وهي الزجل، واملواليا، والكان وكان، والقوما، وما قد 
  .اإلعراب منها، وأا ال تنظم إال باللفظ الرقيق العامي لتخف على األمساعتقرر حذف 

والرسم الذي وضعته يف كتام هو املصطلح عند املخترعني، فإذا نظر املتأمل إىل الرسم يعلم أن : قلت
  .املصطلح عليه، واهللا أعلم، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
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