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  الباب الثاني

   بحلب الشھباء في نوادر األدباء 
  

  .بنائھا ولطف أبنائھا األھوا وھي البلدة الطيبة الماء والھوا، التي توافقت على حسن 
  .أحياھا هللا تحية تنحط بالخصب سيولھا، وتجر باللطف على سرحة الرياض ذيولھا 

فيھا الترحيب مذخور للمقيم والظاعن، وال محل فيھا يلفى للقادح والطاعن ولھا المرأى الذي يسافر فيه الطرف فيأخذ بحظه، 
  .ظه ويستولي عليه الفرح حتى يخاف على قلبه ولح

  .فبينا تحسب األرض نضارا تكتسي برد الضحى فتحسبھا عسجدا، وبينا ترى جناتھا أنبتت درا إذا ھي أطلعت زبرجدا 
  .وھناك الحصن الذي عانق السماك، يكاد أھله يقتطفون نرجس الكواكب من فلك األفالك 

  ويلبسھا من حليه األنجم الزھرا... يزر عليه الجو جيب غمامه 
الخندق إحاطة الھالة بالقمر، والسوار بالمعصم، وحوله األبنية الشامخة تستنزل بحسن رونقھا النسر المحلق وقد أحاط به 

  .والغراب األعصم 
  .وألھلھا من عھد بني حمدان أمراء الكالم، وأجل من استعملت في مدائحھم الدوي واستخدمت األقالم 

  .تباط وتفوق فيه يدعو إلى حسد واغ. اعتالق باألدب وارتباط
  .ولشعرھم في القوب مكانة، كأنما شيدوا بأھواء القلوب أركانه 

  .فصبوا على قوالب النجوم، وغرائب المنثور المنظوم 
  .وباھوا غرر الضحى واألصائل، بعجائب األشعار والرسائل 

  .ي فضله متفق وقد ظھر منھم قريبا جماعة تنازعوا الفضل في غايات مستبق، وكل منھم وإن اختلفت حاله فالقول ف
  يريح بناء الفكر من حلة العرى... إذا عن ذكراھم فتمزيق ملبس 

  ھواھم تال من ذكرھم ما تيسرا... بمحراب صدر القلب معتكف به 
 :فمنھم 

  
  مصطفى بن عثمان البابي

  .اصطفيته مفتاح الباب؛ لكونه منسوبا إليه، وجعلت معرفة القشر من اللباب، متميزا به، ومحاال عليه 
  :وأحسب أني أتييت بأمر معقول، وإذا أرسلت نفسي في وصفه ووصف بلده فأجدھا تقول 

  بلطف أشعار وآداب... البلدة الشھباء مشحونة 
  دخولھا إال من الباب... ممنوعة بالسور ال يبتغى 

  .وھو شرف لعصره ومفخر، وبحر يھتاج عبابه ويزخر 
  .التي ناسب فيھا خلقه خلقه تمادى في ميدان الشھباء طلقه، واستوفى الخصلة 

  .وأصبح في الفضل وحيدا، ولم تجد عنه النباھة محيدا 
  .وناھيك بمحاسن قلدھا، ومناقب أنبتھا وخلدھا 

  .إذا تليت في المجامع، اھتزت األعطاف وتشنفت المسامع 
  .وھكذا النسمات إذا ھبت في األسحار، رفت لھا أھداب النبات وطنت آذان األشجار

  .الخمرة في الكاس، وتجلو رويحات السحر إذا صدتھا البشر باألنفاس تروق بھا 
  .إذا وصفت عاله عكفت طيور المعاني على أوكار الفكر، وإذا تليت حاله تنبھت عيون الرياض من نسمات اآلصال والبكر 

  .وشعره ملكه الحسن رقة، فكاد تشربه األسماع لطفا ورقة 
  جان أو حب الغماممن المر... كالم بال مدام بل نظام 
  ويجري في العروق وفي العظام... يروح كأنه روح وراح 

  .وقد وافيتك منه بما يغالى في مدحه، ويعلم منه وفور قسمه من األدب وفوز قدحه 
  :فمنه قوله يتوسل 

  ك عن معارج كبريائك... ھوت المشاعر والمدار 
  بھرالعقول سنا بھائك... يا حي يا قيوم قد 

  ت وأين علمي من ثنائك... ا علم أثني عليك بم
  أحمى منيع في عالئك... متحجب في غيبك ال 
  أفعال باد في جالئك... فظھرت باآلثار وال 
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  رك أم ظھورك من خفائك... عجبا خفاؤك من ظھو 
  قبس األشعة من ضيائك... ما الكون إال ظلمة 

  ن مستمد من بقائك... وجميع ما في الكون فا 
  ر مستميح من عطائك... بل كل ما فيه فقي 
  في جنب أرضك أو سمائك... ما في العوالم ذرة 
  ك باالفتقار إلى غنائك... إال ووجھتھا إلي 
  جمع القلوب على والئك... إني سألتك بالذي 

   كونين صفوة أوليائك... نورالوجود خالصة ال 
  ث عائذ بك من بالئك... إال نظرت لمستغي 
  امتحانك وابتالئكأيدي ... قذفت به من شاھق 

  صر والطبائع في شبائك... ورمته من ظلم العنا 
  إمكان صدا عن سنائك... وسطت عليه لوازم ال 
  دته القيود إلى ورائك... فإذا ارعوى أو كاد نا 
  في طي علمك من قضائك... فالطف به فيما جرى 

  :وقوله من نبوية، مستھلھا 
   رأسه وھو يلعبيجد اشتعاال... قضى عجبا من دھره المتعجب 

  بلى آن أن يقنى الحياء المؤنب... ألم يأن أن يقنى الحياء مؤنب 
  فالئمه باللوم أحرى وأنسب... ومن لم يدع شيب المفارق غيه 

  فقد ذقت منھا ما يمر ويعذب... أبن لي على ماذا حصلت من الدنا 
  جھام وبرق مخلف النوء خلب... أكان سوى طيف ألم وعارض 

  تصعد في بھمائھا وتصوب... مياء غاد فرائح متى أنت الع
  عليك وفي آالئه تتقلب... تبارىء بالعصيان من ھو قادر 

  لقد كذبتك النفس والنفس تكذب... أحدثت أن المرء في األرض معجز 
  شفا حفرة سرعان ما تتصوب... لقد لزك التسويف في مارق على 

  الشيب أقربعلى أنھا من ساحة ... لعمر المنايا إنھا لقريبة 
  وإن كان صعبا فالذي بعد أصعب... وإن مراس الموت ال در دره 
  أآل فانتبھا قبل ما أنت تنھب... تقلص ظل العمر إال صبابة 

  وصمم فسكيت الرھان المذبذب... وبادر فإن الوقت ضاق عن الونى 
  فإن لقاء هللا ما عنه مھرب... وخذ للقاء  ما استطعت أھبة 

  فال تنس عفو هللا فالعفو أرحب... ن تعاظم ما مضى وإن ضقت ذرعا م
  به يطمئن الخائف المترقب... ولذ بجناب الفاتح الخاتم الذي 

  على الكون شمس نورھا ليس يغرب... ھو العاقب الماحي الذي بزغت به 
  وإن ذكروا فھو العذيق المرجب... تحل له الرسل الكرام حباھم 

  تجد خير جار في الملمات يندب. ..إذا الخطب أبدي ناجذيه فناده 
  به فھو ترياق السموم المجرب... وإن لذعتك الموبقات فداوھا 

  أخو عثرة يرجو اإلقالة مذنب... إليك رسول هللا قد جاء ضارعا 
  وطالبه من غير بابك يحجب... فبابك باب هللا ما عنه مھرب 

  من هللا إال عن مساعيك تجلب... فليس لنا من منحة بتفضل 
  بكسب يد إال بيمنك تذھب... ال مسنا من محنة أو يمسنا و

  :منھا 
  على ثقة أن ليس فينا مخيب... إذا قمت في وعد المقام فإننا 

  وحاشاك أن ترضى وفينا معذب... ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى 
  ونحن إلى أعتاب بابك ننسب... أترضى مع الجاه الوجيه ضياعنا 
  مقامك محودا ونحن نعذب... بأن يرى  أترضى مع العرض العريضى
  بھديك دانت ما لھا عنك مذھب... أتخذل يا حامي الذمار عصابة 

  وحاشاك أن ندعوك ثم تخيب... دعوت فلبيناك سمعا وطاعة 
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  :منھا 
  مع اآلل واألصحاب ما انھل صيب... عليك صالة هللا تترى مسلما 
  هللا أرغب بتبليغھا عني إلى... صالة توازى قدر ذاتك رفعة 

   :وقوله من قصيدة في المدح، أولھا 
  بل العزم حتى تطلبنك المطالب... ھو الفضل حتى ال تعد المناقب 

  أجل وعلى قدر الرجال المراتب... وما قدر اإلنسان إال اقتداره 
  :منھا 

  وفيه كما فيھم صدوق وكاذب... وللمجد مثل الناس سقم وصحة 
  :منھا 

  وبعض خسارات الرجال مكاسب... العلى ومن خسر الراحات يكتسب 
  فوائد قوم عند قوم مصائب... فآب بما يشجى العدى ويسره 
  كتائب إال أنھن مواكب... إليك إمام الفضل منا توجھت 

  وتسخر منھا بالعقود الترائب... معان تعير العين سحر عيونھا 
  ئبكما انسدلت فوق الصدور الذوا... قد انسدلت فوق الطروس سطورھا 

  إليك ومن لقياك داع وخاطب... لھا من براح الشوق حاد وقائد 
  :ومن بدائعه قوله 

  ع لصوت السنطير حتى أصاخا... ليت شعري ما الذي سخر السم 
  ي لركب األرواح حتى أناخا... ثم ماذا أشار به النا 

  بحس األوتار حتى تراخى... ثم ماذا الذي به استشعر الحس 
  عن ذرا عالم الھيولي انسالخا... ى ذاك سر يذوقه من ترق
  سين فألقى العصا ورام المناخا... وترقى به إلى قاب قو 

  :وقوله من قصيدة، أولھا 
  وعابث في النفوس أو عائد... أشارد ياغزال أم واجد 
  حبس على سيل نبلھا الصارد... أعند عينيك أن أنفسنا 

  دبأن ماضي نفوسھم عائ... بل كثرة العاشقين توھمه 
  واستبق منا داع له حامد... مھال أبا الحسن قد فجعت به 

  فيه فخار الطريف والتالد... نحن بنو نجدة الھوى ولنا 
  يصدر عنھا المفتر البارد... وكم لما غارة على ثغر 

  ت طرف الليالي عنا بھا راقد... تلك عھود قد كان ال بعد 
  حدبل ظننا اللتئامنا وا... ماسھا الدھر عن تفرقنا 

  :على ھذا االلتئام واإلتقان، تأمل قولي في االتحاد عند العناق 
  عنا عيون تظل ترمقنا... يا طيب ليل حيى وقد غفلت 
  تحير النوم كيف يطرقنا... بتنا كروحين في حشا جسد 

  :ولعز الدين الضرير ما ھو منه 
  فھم ليسعى بيننا بالتباعد... توھم واشينا بليل مزاره 

  فلما أتانا ما رأى غير واحد... تحدنا تعانقا فعانقته حتى ا
  :ولخالد الكاتب 

  تنفست في ليلھا البارد... كأنني عانقت ريحانة 
  حسبتنا في جسد واحد... فلو ترانا في قميص الدجى 

  :وألحمد بن أبي العصام 
  ال كأب مشفق وال أم... ضممته ضم مفرط الضم 
  ين في جسمجسمين مستودع... ولم نزل والظالم حارسنا 

  :والبن سناء الملك 
  نبذت وسادي ثم وسدته يدي... وليلة بتنا بعد سكري وسكره 
  وكالحرف في لفظ الكالم المشدد... وبتنا كجسم واحد من عناقنا 

  .في الخط، لحصل مطلوبه: واعترض عليه بأن العروضيين يعدون المشدد بحرفين، فلو قال 
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  ا حال من لھم فاقدحالي وم... ليت درى القانطون في حلب 
  عسى يراھم بناظر الوافد... يرقب وفد الشآم ذا قلق 

  على ذوي الفضل لم يزل واجد... فارقت مثواي في رضا زمن 
  تصفو الليالي ويصلح الفاسد... خرجت منه مع البزاة عسى 

  :يشير إلى قوله 
  خرجت مع البازي علي سواد... أذا أنكرتني بلدة أو نكرتھا 

  :ومن مديحھا 
   قامت على الدھر فاكتفى القاعد... الحكم العدل من عزائمه 
  كأنھا العمي مالھا قائد... وأصبحت حيرة حواسده 

  :ھذا أحسن من قول المتنبي 
  كأنھا العمي مالھا قائد... ما بال ھذي النجوم حائرة 

  :وھو أخذه من قول العباس بن األحنف 
  اله من قائدأعمى تحير م... والنجم في كبد السماء كأنه 

  تود لوقلدت بھا الناھد... رب القوافي التى آللئھا 
  شھب الدياجي بفكره صائد... إذا تأملتھا وجدت فتى 

  :وقوله من أخرى، اولھا 
  وصدق الوفا حتى كأن القلى ود... ھو الشوق حتى يستوى القرب والبعد 

  وال خمدت نار يسعرھا خد... فال رقدت عين يؤرقھا ھوى 
  بمنعرج الجرعاء حيث انطوى العھد... يل األعين النجل ما جرى أال في سب

  برغمي وأرضاھم وأسخطني البعد... عشية أدناني وأقصاھم الھوى 
  وعفرا عفى من سربھا األجرع الفرد... تذكر عيشا قد طوى نشره النوى 

  لقد كذبتني العين ما ھذه نجد... خليلى نجد تلك أم أنا حالم 
  أأحجبھا عز أ أم اغتالھا فقد... باؤھا بلى ھذه نجد فأين ظ

  وكيف ذوت ھاتيكم القضب الملد... وما صنعت من بعدنا تلكم الدمى 
  منى أو عليھا في فؤاد النوى حقد... كأن قد أضل البين في عرصاتھا 

  بأحشائنا يا جنة خانھا الخلد... لقد خلدت مما دھاك جھنم 
  زل إذا لم يكن جدأما فيكما ھ... خليلي ماودا كما ود مخلص 

  غشاء فلم لم تصح أعينھا الرمد... أفوق سواد الليل تبغي نجومه 
  مليك مطاع والنجوم له جند... كأن تعالى هللا ذا البدر في السما 

  خمائله مسك أزاھره ند... كأن سماء الليل روض منمق 
  من الزنج يزھيھا فيضحكھا العقد... كأن الدجى والبرق والزھر ناھد 

  على نطع سبج فوقه نثر العقد... لثريا كف نقاد استوى كأن ا
  ركائب تسري مالھا في السرى قصد... كأن نجوم الليل من حيرة بھا 

  صفاء بقلب قد توطنه الحقد... كأن وميض البرق في حالك الدجى 
  كأن المنى طفل كأن الرجا مھد... كأن الكرى سر كأن الدجى حشا 

  فآونة يخفى وآونة يبدو.. .كأن السھا معنى دقيق بفكرة 
  مواطن غى قد أناخ بھا الرشد... كأن الدجى والفجر يفتق زيقه 

  بسر أذاع الشيح خافيه والرند... كأن الصبا رسل الصباح إلى الربى 
  ترقب طيف حال من دونه السھد... كأن طالبي المجد والدھر دونه 
  لفردفيلفظ لي من فيه جوھره ا... كأن يراعى غائص بحر ظلمة 

  كواعب زارت مالزورتھا وعد... كأن المعاني السانحات لخاطري 
  :منھا في المديح 

  ونھر عطاء ما لسائله رد... حديقة فضل ال يصوح نبتھا 
  وبأس له ترمي فرائسھا األسد... ورقة أخالق يسير بھا الصبا 

  :وقوله من أخرى، أولھا 
  بالدجنة مرتد سرى البدر طيف... سرى عائدا حيث الضنى راع عودي 
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  على البعد في ثوب الحداد لمرقدي... وما رق لو لم يرع حيني وال سرى 
  كذا كان حيث الشمل لم يتبدد... فأعجبه شوقي إليه على النوى 

   فجاوبني والقلب أطمع مجتد... وعاتبته والظن أيأس طامع 
  فيالك سعدا بعضه لين جلمد... والطفته حتى استملت فؤاده 

  إلي وصافاني فأحرزت مقصدي... ھر ألقى زمامه وبت كأن الد
  فحاله دمعي بالجمان المنضد... وحكمني من جيده وھو عاطل 
  غراب النوى لكنه غير أسود... إلى أن نعى بالبين صبح كأنه 

  :من مديحھا 
  قنا الفضل وانھلت غوارب للصدى... به در ضرع المكرمات وثقفت 

  ائد در في ترائب خردفر... يساقط من فيه المعاني كأنھا 
  عذار تدلى في عوارض أمرد... ومن كل سطر فوق طرس كأنه 

  :ومن مقطعاته قوله مضمنا 
  زرد العارض نبتا وانتضد... قلت لما أن بدا في خده 
  نسج الريح على الماء زرد... أنبات الح في خديك أم 

  .أجاد في ھذا التضمين، ولطف في نقله: قلت 
صنع عبد الجليل بن وھبون المرسى : روى عن عبد الجبار بن حمديس الصقلي، قال : ائع البدائة وأصله ما قال صاحب بد

الشاعر لنا نزھة بوادي إشبيلية، فأقمنا فيه يومنا فلما دنت الشمس للغروب ھب نسيم ضعيف غضن وجه الماء، فقلت للجماعة 
  أجيزوا: 

  حاكت الريح من الماء زرد
  .فأجازه كل منھم بما تيسر له

  .كيف قلت يا أبا محمد ؟ فأعدت القسيم له: فقال لي أبو تمام غالب بن رباح الحجام 
  :فقال 

  أي درع لقتال لو جمد
  :وقد نقله ابن حمديس إلى غير ھذا الوصف فقال : ثم قال صاحب البدائع، بعد ما سبق 

  أي در لنحور لو جمد... نثر الجو على الترب برد 
  .لو جمد لو دام جمده، فيصبح: لو جمد، إذ ليس البرد إال ما جمده البرد، اللھم إال أن يريد بقوله فتناقض المعنى بذكر البرد 

  :ومثل ھذا قول المعتمد بن عباد، يصف فوارة 
  سيفا وكان عن النواظر مغمدا... ولربما سلت لنا من مائھا 

  منه ولو جمدت لكان مھندا... طبعت لجينا ثم زانت صفحة 
  :ھذا المعنى، فقال يصف روضا  وقد أخذ المقرى

  ولو جمدت أنھاره كن بلورا... لو دام ھذا النبت كان زبرجدا 
  :وھذا المعنى مأخوذ من قول على التونسي اإليادي، من قصيدته الطائية المشھورة 

  ما كان أحسنه لو كان يلتقط... ألؤلؤ قطر ھذا الجو أو نقط 
  :ن قطعة في العنب الرازقي والمعنى كثير للقدماء، قال ابن الرومي، م

  قرط آذان الحسان الحور... لو أنه يبقى على الدھور 
  .عودا على بدء

  :ووما يشبه ما حاوله في التضمين قول عز الدين الموصلي 
  وخده كالورد لما ورد... كالزرد المنظوم أصداغه 

  في الخد تقبيال يفك الزرد... بالغت في اللثم وقبلته 
  :تعذر وللبابي في ذم من 

  وطلى ذلك البياض سوادا... قد كسا هللا صبح خديه ليال 
  وغدت جمرة الجمال رمادا... أصبحت ماء وجنتيه سرابا 

  :وله أيضا 
  قفوا انظروا ما أصاب خدي... نادى لو أن الندا يجدي 

  فصار شوكا بغير ورد... قد كان وردا بغير شوك 
  :مثله لذي الوزارتين أبي الحسن بن الحاج 
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  فأظھر خدك لبس الحداد... ا جعفر مات فيك الكمال أب
  فأصبح ينبت شوك القتاد... وقد كان ينبت ورد الرياض 

  :ولعرقلة الكلبي 
  عوارضه فنقص في ازدياد... إذا ما األمرد المصقول جاءت 
  إذا ما حله شوك القتاد... وھل يستحسن اإلنسان روضا 

  :روم يتشوق إلى الباب ومن بدائعه قوله من قصيدة، قالھا وھو بال
  وعيشا رقيق الحواشي نضيرا... تذكر بالباب ظبيا غريرا 

   قطفنا به العيش غضا نضيرا... وعھدا ترف أساريره 
  لبسنا الشباب طريا طريرا... مساحب أذيال لھو بھا 

  ثراه تراه يفت العبيرا... وفي سفح تيماء واد أغن 
  وروضا مطيراوماء نميرا ... نسيما عليال وظال ظليال 

  ويلطم فيه الغدير الغديرا... تعانق فيه الغصون الغصون 
  كألحان داود يتلو الزبورا... وللورق صدح بأفنانھا 

  م في حركات الغصون فتورا... وأثر فرط اعتالل النسي 
  ن عبث به يستخف الوقورا... للريح بالطير فوق الغصو 

  ألثيرابھا إذ يكاد يمس ا... فبينا يكاد يمس الثرى 
  ويسرح في كل واد مغيرا... وماء يسح على وجھه 
  به كاد من خفة أن يطيرا... فلوال تشبث حصبائه 

  تخال معاصم ضمت خصورا... إذا ما استدار خالل الرياض 
  :وقوله في الغزل 

  رؤيا محاسنه الصابھا ضرر... كأنما أوقف هللا العيون على 
  أھلھا حيث دارت نحوه الصورعن ... فلو بدا من ورا المرآة النحرفت 

وكثيرا ما يسأل عن معنى البيت الثاني، وأحسن ما يوجه به، أن قوله من ورا، أي من خلف المرآة، النحرفت الصور حيث 
سارت محاسنه، ألن األبصار وقف على محاسنه، ألن البصار وقف على محاسنه، والمراد من الصور المنحرفة الداخلة 

  .المرآة
مرآة وجمع الصور، مع أن في المرآة صورة واحدة، ألن المرآة الواحدة يمكن أن يرسم فيھا صور كثيرة، على وإنما أفرد ال

  .طريقة البدلية، وال تتعدد المرآة
  .والصور فاعل انحرفت، وفاعل سارت ضمير راجع إلى محاسنه

  :وله 
  وال مطمع نحو الھوان يديرھا... ولي نفس حر ال مني تسترقھا 

  تساوى لديھا عبدھا وأميرھا... ت تصغر وإن ھي صغرت متى استكبر
  وإن لحظتھا عين ھون تطيرھا... إذا لمستھا كف عز تطامنت 

  :وله، وھي من غرره 
  ويحه ما عف حتى نزعا... كاد يسعى للتصابي أوسعى 

  نبھت من غيه ماھجعا... الصبا السامح هللا الصبا 
  ونعى صبوة كان رثاھا... واستثارت من أقاصي لبه 

  ورعى شھب الدياجي ما رعى... قد صبا طوع ھواه ما صبا 
  غض عنھا صبح فود طلعا... ھجن سترھا ليل الصبا 

  فإن استأنفت فيه ال لعا... وعثار قد أقلته النھى 
  بالقوافي أن طبعي رجعا... زعموا إن أسكتتني ضنة 
  زاد في الرقة حتى انقطعا... وتناسوا ذلك النظم الذي 

  تلمس العقد الغواني جزعا... الالي أنى أنشدت  والمعاني
  كلمات تسمع الصم الدعا... غرھم مني سكوت كله 

  وسكون تحته الري سعى... وخمود تحته جزل الغضا 
  خلة سدت وغي أقلعا... في حر ام الشعر مالي وله 

  :زاد في الرقة نقله من قول ابن مليك، في الغزل : قوله 
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  رق حتى كاد أن ينقطعا ...لين األعطاف من خصره 
  :تلمس العقد الغواني، من قول المنازي : وقوله 

  فتلمس جانب العقد النظيم... تروع حصاه حالية العذارى 
  :وله من قصيدة طويلة مستھلھا 

  واستحالت من ودھا األحوال... حولت عھد عيشه األھوال 
  دي سؤال عنه الجواب السؤال... سل رسوم الربوع عنھا وما يج 
  بكتنا بدمعھا األطالل... قد وقفنا نبكي الطول بھا حتى 

   مطرقا واستحال ذاك الجمال... وعجبنا لربعھا كيف أقوى 
  ساكت في السكوت منه مقال... ساكن في السكون منه اضطراب 

  واستخفت به الخطوب الثقال... صرفت نقده صروف الليالي 
  الصبا والشمالس وتستروح ... عھدنا في ذراه يستأنس األن 
  وحشة فيه وتوجل األوجال... غادرته األغيار تستوحش ال 

  بار فيه وأدبر اإلقبال... يا أثيالت مسرح أقبل اإلد 
  إن عراكن من دموعي المالل... باكرتكن عن عيون الغوادي 

  في ذاركن والعثار مقال... طالما بات للجمال مقيل 
  م ھجر طوالقصرته أيا... وزمان ما طال بالوصل حجتى 

  د ولبى داعي النعيم الخيال... أخلقت جدة النوى ذلك العه 
  وعتاب األيام داء عضال... أي ذنب نعاتب الدھر فيه 

  م وبعد تدنو به اآلجال... أنا ما بين فرقة تجمع السق 
  خوف منھا وتذعر األھوال... وخطوب ألفتھا يستعيذ ال 

  جاذب جدالحظ والدھر ... وأمان تجاذب الدھر ذيل ال 
  بوعود للدھر فيھا مطال... ھمة أرقت جفون األماني 

  و بأمر للحظ عنه اشتغال... واشتغال فرغت فيه عن هللا 
  ووفاء الزمان أمر محال... أتمنى من الزمان وفاء 
  :وله من أخرى، أولھا 
  أم شمال دارت بنا أم شمول... أقبول تنفست أم قبول 

  فق برد من الكبا مبلولأ... نشرت نشرھا الندى كأن ال 
  ر الشد فاألناة أمر جميل... مھال يسترح سنامك من وق 

  آم فقد يرحم العليل العليل... واسعدينا بوقفة نسمة الش 
  س فعھدي باألنس عھد طويل... كيف خلفت دار أنس ومن األن 

  كبير من حولھن والتھليل... بوجوه متى تبدت تبدى الت 
  .مما استعمله المولدون التكبير والتھليل للتعجب،

  :قال المتنبي 
  تلك الشموس وليس فيه المشرق... كبرت حول ديارھم لما بدت 

ووقع في مجلس أبي بكر بن زھر، أن بعض أدباء األندلس كان عنده، فدخل فاضل من أھل خراسان عليھم، فأكرمه ابن 
  .زھر، وأجله

  .كبرت: وشعرائھم ؟ فقال ما تقول في علماء األندلس وأدبائھم : فقال األندلسي 
  .فلم يفھم جوابه، واستبرده

  .نعم، وحفظته: قرأت شعر المتنبي ؟ قال : فلما فھم ابن زھر إنكاره، قال 
  .وأنشد البيت، فعلى البيت، فعلى نفسك فلتكبر، ولفھمك اتھم وأنكر: ...... أما سمعت قوله : قال 

  .فخجل، واعتذر
  :صلى هللا عليه وسلم ، قال شيخ الشيوخ بحماة ومثله استعملوا الصالة على النبي 

  ح الصائم صلى على محمد... فمن رأى ذلك الوشا 
  :ولبعضھم في وصف خط 

  متنزه األلباب قيد األعين... خط كما انفتحت أزاھير الربي 
  نال النبي بھا صالة األلسن... وبالغة ملء العيون مالحة 
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  .وقد منعھا النووي في مثل ھذا شرعا
  .والوارد في مثله سبحان هللا، كذا ذكره في أذكاره: قال 

  .إنه جائز بال كراھة: وقال الحليمي 
  .وبينوا وجھه في فقھھم
  :وله من قصيدة، أولھا 

  نقضي حقوق الليالي األول... عوجا على رسم ذلك الطلل 
  وقد ترجيت غير محتمل... لعل نثنى أعطافه ثانية 

  يف يرجى لرد مرتحلفك... فالدھر بأبي إبقاء مغتنم 
  وما لعھد الشباب من بدل... لكل ماض من شبھه بدل 

   كل ملث الرباب منھمل... سقى لويالتنا بذي سلم 
  زھر الھنا من حدائق الجذل... معاھد طال ما اقتطفت بھا 
  بدر المنى في غياھب األمل... وأطلع السعد في معالمھا 
  دق النھلومورد اللھو مغ... حيث قطوف اللذات دانية 

  في ھضاب العناق والقبل... نعثر فيھا بذيل لذتنا 
  يدعو فراغ القلوب للشغل... بكل مستوقف العيون سنا 

  .شغل، وشغل، وشغل وشغل: الشغل فيه أربع لغات 
  لطف التصابي فخف بالثقل... أثقل أعطافه بخفته 

  راه فحاله الحسن بالعطل... وعطلت من حلى النبات عذا 
  سھام جفنيه مابنو ثعل... ن قوس حاجبه إذا رمتنا م

  ھم المنايا في صورة المقل... وارحمتا العاشقين قد دھمت 
  أن تالفى باألعين النجل... وقد تفاءلت من مصارعھم 
  أھويت من أجله على أجلي... أسا لقد جرع األسى وھوى 

  عنا مساوى الصدود والنقل... فذا الذي حجبت محاسنه 
  أبعد مسمعي عن العذل... نوى صلفا من كان عني قبل ال

  ال واخذ هللا البين من قبلي... مازدت عنه بعدا بفرقته 
  :منھا في المدح 

  والوصف بالفضل أفضل الدول... أقام للفضل دولة حسنت 
  بين حصون الظباء بالكحل... واستتر الظلم من عدالته 

  سواد ظلم إال من المقلش... يا أبيض العدل ما تركت بھا 
  لوال قدود الحسان ذو ميل... اعتدلت حيث ما استمر بھا و

  كيف انحصار األنام في رجل... ما كنت ادري من قبل رؤيته 
  ھر على ساقه من الوجل... حتى رأيت امرأ يقوم له الد 

  فاحكم على ناظريه بالحول... إن ادعى مبصر له شبھا 
  : ھذا في استعمالھم كثير، ومن أبلغه قولي في غالم أحول

  فما اخترت عنه قط أن أتحوال... بنفسي من أخلصت قلبي ألجله 
  نظيرا له حسنا ولو كان أحوال... بديع جمال ال يرى طرف ناظر 

  :ومن قصائده، ميميته التي أھداھا شنبا لثغر األدب الباسم، وبعثھا روحا في مجارى القبول الناسم 
  فافضض بھا للدمع ختما... تلك الطلول طلول سلمى 
  فجنيته كمدا وسقما... دمن غرست بھا الھوى 

  بصريعة األحداق تسمى... وانشد ھنالك مھجة 
  لسھامھا غرضا ومرمى... خلفتھا يوم النوى 

  ھا حب ذاك الظبي رسما... وأظنھا لم يبق من 
  ره من األرواح جسما... صنم كأن هللا صو 
  حتى تكون منه بالما... وكأنما مزج الصبا 

  دت من خيال الوھم تدمى... ا وجناته رقت فك
  دبھا الغالئل أن تنمى... وصفت معاطفه فكا 
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  ق فقد كددت الخصر ضما... نفس عليه يا نطا 
  م فقد خدشت الخد لثما... واخفف مرورك يا نسي 

  فا أن يؤثر فيه حتما... إني غضضت الطرف خو 
  ل معشق الحركات ألمى... نشوان من خمر الدال 
  ي وصحتي غيا وسقما.. .عوضت فيه عن ھدا 
  جعل القنا لي منه قسما... إن الذي قسم الھوى 

  بدمي فقد ھدرته ظلما... ال واخذ هللا الدمى 
   ن وفي م تجفوني ومما... فإلى م يا ثمل الجفو 
  ن على القلوب وجار حكما... قد تاه سلطان العيو 

  كن للمنايا السود تنمى... تلك الصفاح البيض ل 
  عزمات نجم الدين سھما... لھا فكأنما راشت 

  ن ھدى ولألعداء رجما... نجم غدا للحائري 
  جع أوجه الحساد دھما... وله األيادي الغر تر 

  قضت لديه تروم سلما... لو حاربته الشھب الن 
  :منھا 

  في ال أراھا هللا يتما... خذھا إأليك أبا القوا 
  نى في سما علياك نجما... قد أطلعت من كل معن 

  فتميزت بالغيظ وھما... ھمتھا مدح السوى أو
ومن مصوناته التي إذا اشتھرت اشتغل الناس بھا عن كل منظوم، واحتفلوا بھا احتفال بني تغلب بقصيدة عمرو بن كلثوم، ھذه 

  :الميمية 
  بعد ما ودع الصبا بسالم... عاد فانقاد للھوى بذمام 

  دواعي الغراممن أقاصي الحشى ... نسمة من ربا الغدير استفزت 
  صوم تروى عن رنده والخزام... نشأت من منابت الشيح والقي 

  ه ذكر العھود جفن الھيام... ذكرته عھدا قديما وكم نب 
  ر ترنو عن أعين اآلرام... بوجوه تجلت صور األقما 

  ن وتثنيه خطرة األوھام... كل قد يكاد يعقده اللي 
  حب الغمام ھة يبدى عن مثل... وفم طيب المقبل والنكه 

  جوھر الفرد قابل االنقسام... أبلج واضح الدليل بأن ال 
  بتثني جيد وھز قوام... ولذيذ الحديث يقطر ظرفا 
  شكل رعبوبة وزي غالم... لكال العاشقين ينفث سحرا 

  .ھذا البيت آخذ بطرفي الحسن، تتنبه له من غيرتھا الجفون الوسن
  :وقد ذكر الباخرزي في مثله بيتا، وھو 

  ومؤنث الخلوات غير مذكر... مذكر الخطوات غير مؤنث ل
  " .ھذا بيت شعر، يستوي بيت تبر، ففيه، قلب يقبله كل قلب : " ثم قال، في وصفه 

  :ومما يقارب ھذا قول بعضھم 
  وھو فوق الفراش ظبي كناس... ھو تحت العجاج ليث عرين 

  قصرا جر كل يوم كعام... زمن مر كل عام كيوم 
  غرم والوجد زائد اإلعدام... م فھو عين ال ھكذا كل مغن

  أن در األيام لأليام... سترى إن أعارك الدھر عينا 
  داد أبدى اللذات باآلالم... جل باري األمور في صور األض 

  وكسا الذل صورة اإلعظام... وجال العز في مالبس ذل 
  وھو أشقى الخدام بالخدام... وأراك المخدوم ناعم بال 

  ء نعيما مطارحات الكرام... منصبا وكفى المر حسبك القنع 
  كدرتھا مؤونة االحتشام... ھي أھنى موارد العيش لكن 

  واحتراس والت حين صدام... من خشوع والت حين صالة 
  وقعود معين وقيام... حركات تجري على غير طبع 



 

11 
 

  عمة مثل ذروة األھرام... وأشد البال على الرأس تلفى 
  ناف ضافي األذيال واألكمام... األك ولباس يغرى النوائب ب

  لم دارا فبئس دار الزحام... صاحبي ابغيا لنا خارج العا 
  ونھار، مالي حليف ظالم... واصدقاني ألستما بين ليل 

  منامي يعود لو في منام... واستعيرا لمقلتي ھجعة عل 
   تصدع السمع مثل وخز السھام... من أمور تقذى العيون وأخرى 

  إلف ھذا النفوس باألجسام... ذى سوغته مشرب كله ق
  وان إال لفرط شوق الحمام... ما أرى موت من فقدنا من اإلخ 

  ه بحمق عشنا به في جمام... ھلكوا ھمة وأدركنا الل 
  مل فكرا فالعيش عيش السوام... من أراد العيش الھنى فال يع 

  عر أسرى سالسل األرقام... ويك حتى م نحن غرقى بحور الش 
  رب منھا في غارب وسنام... عكفنا على غوايتنا نض قد 

  لى علينا صحائف األيام... قد غنينا عن الدروس بما تم 
  وسطور خطت بال أقالم... من عظات تتلى بغير لسان 

  طامسات الصوى وأخرى قدام... أرمس دارسات عھد وأخرى 
  لرأت كل أخمص فوق ھام... ولو أن العيون زال غشاھا 

  وقضيب يميس ألف قوام... ألف خد  بل وفي وردة
  أجل ساھر لقوم نيام... فلك دائر وما ھو إال 

  حن أرحاؤھن باإلعدام... كم قرون طحن أيضا وكم تط 
  .، إلى آخر البيتين، معنى دقيق، وفي رباعيات عمر الخيام بالفارسي من نوعه أشياء كثيرة" ولو أن العيون : " وقوله 

  :باعياته ولي في ترجمة رباعية من ر
  عبر وتلك ھداية المسترشد... في االعتبار بمن مضى من قبلنا 

  ميت بغير ثرائھا لم يلحد... فلكم طوت ترباؤنا أمما وھل 
  سفكت دماءھم عيون الخرد... حتى كأن شقيقھا دم أسرة 

  خيالن وجنات الخدود الورد... وبنفسج الروض الندى كأنه 
  :ومن ھذا قول المنجكي 

  غرر الملوك تداس تحت األرجل... الثرى ألفيته  وإذا تأملت
  :وقول السيد عبد الرحمن بن النقيب 

  من آخر يقفو سبيل األول... كم ضمت الترباء خلقا قبلنا 
  حبات أفئدة الملوك العدل... حتى كأن أديمھا مما حوت 

  :والمشھور فيه قول أبي العالء المعري، من مرثيته الشائعة 
  ضاحك من تزاحم األضداد... ا مرارا رب لحد قد صار لحد

  ب فأين القبور من عھد عاد... صاح ھذى قبورنا تمأل الرح 
  رض إال من ھذه األجساد... خفف الوطء ما أظن أديم األ 

  :وقد شاركه فيه مھيار، في قوله 
  تداس جباه في الثرى وخدود... رويدا بأخفاف المطي فإنما 

  :ومنزع ھذا كله قول أبي الطيب 
  أواخرنا على ھام األوالى... يدفن بعضنا بعضا ويمشي و

  :يريد باألوالى األوائل، وھو كثير في كالمھم، قال امرؤ القيس 
  وأمنع عرسي أن يزن بھا الخالي

  .أي الخائل
  .عودا إلى ما نحن فيه

  :وما أحسن ظنه بربه، حيث قال 
  سنن اإلسالم قط عنا... ال أبالي إن قبضت على 

  كل شيء ال تضيق بنا... تي وسعت رحمة هللا ال
  :وھنا أنھى ترجمته بموشح له يذكر فيه عين الذھب، ويندب عيشا له فيھا ذھب 
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  جرعة من ماء عين الذھب... بأبي وا بأبي وا بأبي 
  رق فيه الماء واعتل النسيم... يارعاه هللا من واد وسيم 

  عيشنا فيه رخى اللبب... تعرف النضرة فيه والنعيم 
  عنه عيون النوبغفلت 

  وإلى جانبه ظبي غرير... حيث ما يممت روض وغدير 
  كملت فيه دواعي الطرب... وفراش منقن الوشى وثير 
  يؤخذ الصيد به عن كثب

  لو عصرت الظرف من عطفيه سال... ونديم شب في حجر الدالل 
   وإذا ساجلته باألدب... قمر ينظر عن عيني غزال 

  يمأل الدلو لعقد الكرب
  :ن قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لھب، حيث يقول ھذا م

  يمأل الدلو إلى عقد الكرب... من يساجلني يساجل ماجدا 
الحبل الذي يشد في وسط العراقي ثم يثلث، ليكون ھو الذي يمأل الماء فال يعفن الحبل الكبير، وھو مثل يضرب لمن : والكرب 

  .يبالغ فيما يلي من األمر
  قبل أن تصدا بأنفاس البشر... ويحات السحر قم بنا تنشق ر

  وتناجت في رءوس القضب... ھذه الورق تغنت في الشجر 
  أن من ضيع ذا الوقت غبي

  :من قول ابن الرومي . إلخ" قبل أن تصدا : " قوله 
  منورة باتت تراح وتمطر... وغير عجيب طيب أنفاس روضة 

  ام تغيرتطيب وأنفاس األن... كذلك أنفاس الرياض بسحرة 
  وعناق من غصون أو قدود... دأبنا شم ورود وخدود 

  لذة ما شابھا من أشب... والھوى لف خصور بزنود 
  خلصت من موبقات الريب

  إنھا تثمر عن فيض المزاج... نفخ روح الراح في جسم الزجاج 
  رصع الشمس لنا بالشھب... أيھا الساقي فبادر بالعالج 
  واسكب الفضة فوق الذھب

  وسى الرامحمدانيالسيد م
  .من صفوة آل أبي طالب، وسراة لؤي بن غالب

  .تقتبس من مشكاته أنوار الصالح، وتطلب من جانب طوره أطوار الفالح
  .طلع من قريته قبل أن يبلغ أشده، وقد ربط نطاق عزمه وشده

  .ثم ورد حمى الشھباء األزين، كما ورد موسى ماء مدين
  .يون، كما وجد موسى على ماء مدين أمة من الناس يسقونفوجد أمة من الناس على مائھا يسيغ

  .فشرب من زالھم حتى ارتوى، وحدث عنھم بما سمع وروى
  .ومن خوارقه أنه خرق بحر القريض في تراجع أمره، وذلك بعد ما تجاوز عدد الميقات من سنى عمره

  :والشاعر يقول 
  وقد جاوزت حد األربعين... وماذا يبتغي الشعراء منى 

  .ھر تلك البيضا في صنعة الشعر، وسحر بالبداھة والمعھود أنه يبطل السحرفأظ
  .فكان قلمه كعصا سميه ثعبان البيان، يتلقف ما تلقيه سحرة البالغة بين اللسان والبنان

  فقد بطل السحر والساحر... إذا جاء موسى وألقى العصا 
  .ثم حجب بصره وكف، فأصبح لشرفه محموال على األكف 

  .الشعر يوازن شاعر معرة النعمان، لكنه منزه الفطرة عن معرة العميانوھو في 
  .فمن غرائبه قصيدة، أرسلھا إلى دمشق، ألحمد شاھين، ضمن كتاب ولم يذكر اسمه، وأرسله مع من يجھل حده ورسمه

  :والقصيدة مطلعھا قوله 
  بانوا فحدث عن األحباب يا طلل

  :ومن جملتھا 
  من في الھوادج مغذا وارت الكلل... ا أني توجھت األظغان أين سرو
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  أم شمأال أو جنوبا سارت اإلبل... عن يمنة الحي أم عن يسره ظعنوا 
  وفي الفؤاد كلوم ليس تندمل... بانوا وفي العين منھم منظر حسن 

  .فلما وصل الكتاب إلى الشاھيني، سأأل ناقله عن مرسله، فلم يزده على أنه رجل من أشراف حلب
  :ھيني بھذه األبيات، وأرسلھا مع ناقل الكتاب فأجابه الشا

  كتاب أتانا ليس يعزى لكاتب... ومن عجب دون العجائب عاجب 
  طربنا وقلنا من أجل مكاتب... كتاب كريم حيث ألقى بيننا 

  سليمان إذ لم نحظ منه بصاحب... وأذكرنا لما أتانا منكرا 
  طالبلعرفان منشيه ألطلب ... وقلنا كريم من كريم وإنني 

  ليكتب إال واسمه غير غائب... على أنه قبال سليمان لم يكن 
  :فراجعه بقصيدة طويلة، قال في آخرھا 

  لو أنھا نصف بيت خط بالشعر... إن ابن شاھين ال تنسى صنيعته 
  إن شمتھا انبجست عين من الحجر... أنا الكليم عصاتي غير خافية 
   فترمى األسد بالذعرنبل القصيد ... عين من المجد ترمى جوانبھا 
  أعني بھا نسبة المبعوث من مضر... ونسبتي في قصي نسبة وسط 
  يھدى بھا النزر من تمر إلى ھجر... ولست ذاكرا اسما في مراسلة 

  وھكذا في فصول اآلي والسور... ھضما لنفسي عن قول الفقير كذا 
  .وصل كتابك فمأل العيون ضياء ونورا، والقلب فرحة وسرورا

الحر بالقليل يقنع، وتأملت : ت من اختصار نظمه إشارة خفية، وتوسمت في أفانين نثره عبارة جلية وتأولت اإلشارة لكن شمم
  .العبارة بما فيه كفاية ومقنع

  .مترجيا وصل حبال الود، متمنيا قطع أمراس الصد
  .على أنا أھل بيت ال نؤثر على الحب مذھبا، وال نرغب عن قنطار منه بقنطار ذھبا

  .ن تواضع لنا الرفيع فبفضله، أو ترفع علينا الوضيع فعلى مھلهوإ
  .وإن رأى المولى إتحاف العبد بما يمأل الفم عذرا، ويحدث لعلي محله ثناء وذكرا

  .ويقطع لسان المالم، فذلك إليه والسالم
  .فراجعه بقصيدة أولھا

  فدبجتھا يد األنواء بالزھر... ما روضة دبجتھا السحب في السحر 
  :تجاد منھا قوله ويس

  أما العصى فھي للعاصي بال نكر... وقد عرفت اليد البيضا له كرما 
  ھذه عصاي ولم يضرب سوى الحجر... أفدي الكليم الذي قد قال منبسطا 

  ال سيما نبل رامي األسد بالذعر... إن الكليم حديد في جاللته 
  الذكر لمودع الحلم حد الصارم... والمنتمي المعتلي في أوج نسبته 

  على الحظوظ وجد سيد البشر... يسمو بجدين جد قد أناف به 
  مبذولة لتراب المصطفى العطر... وجوھنا ونواصينا وأعيننا 

  ريحانتاه ومن ينمي لذاك حرى... ثم الوصى ونجليه معا وھما 
  :منھا 

  من ھاجر جاءنا تمر إلى ھجر... من واصل جاءنا حر القريض وما 
  وجاءنا العطر يذكى نفحة الزھر... على صدف وجاءنا الدر محموال 

  وجاءنا البحر فياضا على النھر... وزارنا الغيث وكافا على جدد 
  والشھد فيما أتاني شيب بالبصر... من كل قافية غناء مطربة 

  لكن سكرت بھا في وصمة العكر... فرحت من راحھا المختوم منتشيا 
  ه لم تخل من كدرلكن أواخر... وشعرك الكاس قد سرت أوائله 

  وليس يخلو مجاج النحل من إبر... ال بل ھو الشھد ال يصفو لعاسله 
  وساءني بطشه بالبيض والسمر... ال بل ھو الجيش سرتني طالئعه 

  موسد بين خدش الناب والظفر... غادرن في منزلي أشياء من جدل 
  قد حل مني محل النور من نظري... ھذا وھذا وما في القلب غير ھوى 

  ولحديث شجون ليس كالغير... لكن للشعر أطوارا يلوح بھا 
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  مني مآخذھا من سطوة الكبر... مالي وللشعر والستون قد أخذت 
  :ولما وردت ھذه القصيدة، خاطبه السيد أحمد بن النقيب، بقوله 

  بجلق حتى عن موارده كلوا... سقيت زالل الشعر ھيما من الظما 
  كذلك قد جوزى سميك من قبل ...فجازوك أن زفوا إليك عقيلة 

  :وكتب إليه السيد المذكور أيضا جواب أبيات 
  إذا ذكرت في محفل القوم منكر... لموسى يد بيضاء في الشعر مالھا 

  بأشعاره يسبى العقول ويسحر... وكنت أراه يبطل السحر ماله 
  وأوحشني بالھجر والھجر يعسر... تشوقته إذ غاب عني برھة 

  شبيھة بدر التم بل ھي أنور... ء طفلة فآنسني منه بعذرا
   وبنت شعيب إذ أتت تتبختر... فكنت كأني حين زارت سميه 
  فما أنا في التحقيق إال مقصر... ولو أنني أمھرتھا العمر كله 

  :وكتب إليه أيضا، يطلب مراجعته، بقوله 
  ئل والمعالي حشو بردك... قسما بمن جعل الفضا 

  سميك في أشدككعصا ... وحباك منه قريحة 
  ض بھا فكنت نسيج وحدك... أبطلت سحر بني القري 

  ن فآمنوا رغما بمجدك... وتلقفت ما يصنعو 
  ت زمامھا بعلو جدك... إن القوافي قد ملك 
  منھا تضيء بسمط عقدك... واخترت كل فريدة 
  م فلم يصل أحد لحدك... وبلغت منه ما ترو 
  دكملك القريض برغم ض... فألنت في شھبائنا 

  آداب في حلب بفقدك... فاسلم وال رميت بنو ال 
  :فراجعه بقصيدة طويلة، منھا قوله 

  يا ابن النقيب قباب مجدك... فوق الشداد تشرعت 
  ع فأنت فيه نسيج وحدك... وأطاعك الشرف الرفي 

  ض فقصروا عن نيل جدك... أتعبت جد بني القري 
  تيھا وترغم أنف ضدك... وغدوت ترفل في العلى 

  :حكى السيد يحيى الصادقي، أن السيد موسى انتحل شيئا من شعره، فكتب إليه يداعبه و
  ل وحرمة األدب الخطير... أقسمت بالسحر الحال 
  لحظات ذا الظبي الغرير... ومصارع العشاق في 
  عقدت على عقد السرور... ومجالس األنس التي 

  دي البيض واألدب الغزير... إن كان موسى ذو األيا 
  شعري وما أبدى ضميري... يرجع المغصوب من  لم

  ب لدى الكبير مع الصغير... ألذيقه مر العتا 
  م رئيسنا صدر الصدور... بل والخصام لدى الھما 

  في عقد لوم مستنير... وأصوغ من در القوا 
  فعل الفرزدق مع جرير... ينسي أولى األلباب ما 

  :فأجابه بقصيدة طويلة، منھا 
  ح وھمتي صقر الصقور... صري مالي وللقنص ال

  ف كل سحر مستطير... وعصاي طوع يدي تلق 
  ن المجد من صم الصخور... إن ألقھا انبجست عيو 
  ن أغوص في لجج البحور... وبھا على الدر الثمي 
  ن الجمع والجم الغفير... ولي اليد البيضاء بي 
  دعوى تدنس بالفجور... أستغفر الرحمن من 
  ضرة لدى المولى الكبير... ا ھذى قوافي الشعر ح
  برأيه الليث الھصور... نجل الحسام المستبد 
  وعلت على ھام النسور... من شرفت حلب به 
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  فھو أدرى باألمور... إن كان ما زعموه حقا 
  :وله من قصيدة 

  تحنو علينا من جفاء الھجير... وفوقنا األغصان معكوفة 
  كالسعيربعد زمان ھجره ... كأنھا الغيد تعطفن من 

  محبوكة األطراف حبك الحرير... أو خيمة خضراء من سندس 
  سرائرا أخفيتھا في الضمير... والروض قد ھتك من حسنه 

  أغنت عن الناي الرخيم المثير... مذ غنت الورق على ملده 
  ھيجت أشجان المعنى األسير... يا عندليب الروض مھال فقد 

  األفالك فيھا المديرأمالك و... تشدو وصوت النجم يستوقف ال 
  والبدر من ذاك المحيا المنير... والشمس من غرته أشرقت 

  :ومن مقاطيعه قوله 
   وأصعب من قيد الھوان وحبسه... أشد من الموت الزؤام مرارة 
  وحشر الفتى مع غير أبناء جنسه... معاشرة اإلنسان من ال يطيعه 

  .الحسان تصريح، فإنما ھو لحسنه البديع تلميحأنه ذكر بحضرته فتى إذا جرى في وصف : ومن لطائفه 
  .تعيذه من خجالت الغرام، لما ترمقه عيون المالم
  .فشغف به على السماع، وأوقف على حبه األطماع

  .ومازال به ھائما، وفي بحار عشقه عائما
  .تأخذه حيرة التذكر، وتملكه لھفة التفكر

  .وقصد لومه في حب ذاك الظبي الغريرفأنشده يوما بعض األدباء أبيات أبي العز الضرير، 
  :وھي 

  ظبيا كحيل الطرف ألمى... قالوا عشقت وأنت أعمى 
  فنقول قد شغلتك وھما... وحاله ما عاينتھا 

  د وأنت لم تنظره سھما... من أين أرسل للفؤا 
  م فما أطاف وما ألما... وخياله بك في المنا 

  :فأتم جوابھا من حفظه 
  لعشق إنصاتا وفھماا... فأجبت إني موسوي 
 ع وال أرى ذات المسمى... أھوى بجارحة السما 

 
  

  أبو مفلح محمد بن فتح هللا البيلوني
  .ماجد أفلح رائده، وجلت فوائده وفرائده

  .صفحته البدر إال أنه مشرق، وحديثه الروض إال أنه مورق
  .وھو بمكان من النباھة مكين، يطلع له من كل ناحية على جيش البالغة كمين

  .ومع وقاره الذي به يعرف، يبدو له النكات ما يستملح ويستظرف
  .وبلغت به السن وھو جواب بالد، ومنفق من رياشه كل طريف وتالد

  .فجاءت أيامه في تقلبات تقتضيه، لكنھا لم تخل في الحظ من فلتات تسترضيه
  .تصقل األصائل ديباجتھا، وتشعشع البكر زجاجتھا

  .، وتشوق إليه الثناء المعطرفكم شغف به المدح المحبر
  .حتى إذا قربت به النوى، وادنت به على إلمام من فضل الثوا

  .طلع طلوع النجم في اآلفاق، وھب ھبوب النسيم على أخالق الرفاق
  .وحل من الجفون محل الوسن، ونزل من القلوب نزول الفأل الحسن

  .محاضرته جذال ومسرة وقد رأيته بدمشق ووالدي يوسعه رعيا ومبرة يوترنح باغتنام
  .وصبح وجھه يومئذ لم يبق فيه أثر غيھب، وكميت صباه جرى فعاد وھو أشھب

  .وتناولت بعد من أشعاره المتھدلة األغصان، أشياء تقرطت بزھرات الحسن واإلحسان
  :فمنھا قوله، من قصيدة مستھلھا 

  كاسيا بالزھور بردا فبردا... دمت يا مربع األحبة تندى 
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  ء فساقى الصبوح يقطف وردا... ا إذا جاده النو ياله مربع
  اء حساما جلى النسيم الفرندا... وإذا انساب في جداوله الم 

  ھار حور بھا ترنح قدا... جنة والغصون في حلل األز 
  كتھادي العناق أخذا وردا... وتھادى معاطف البان سكرا 

  ر على نغمة البالبل سردا... وتدير الصبا كؤوس شذا النو 
  فك دمعي بالسيل يسلك سدا... كيف جزت الطريق يوما ومن خو 

  قلما تحفظ المليحة عھدا... لو رعيت العھود أحسنت لكن 
  :وقوله من أخرى، مستھلھا 

  في الليل يطلع لكن ليله شعر... وجه يقابلني لكنه قمر 
  ورب حتف به قد أوقع النظر... نظرته فسطا في القلب ناظره 

  للنار يقرب ال ينفك يستعر... جنتاه ومن  ما صنعت بي و
  من المالئك لكن طبعه بشر... ظبي سبى اللب إال أنه ملك 

  ورق حتى استعارت دله أخر... علقته بدويا راق منظره 
  عن العقول صواب الرأي مستتر... للسحر من لفظه معنى بقوته 

  ولم يشم بعد ريا نعله عطر... ما شاقني قبل رؤيا وجھه قمر 
  قد الذي خصره ال يدرك البصر... المحاسن معسول الدالل له ال  جم

  دون األنام جميعا فيه تنحصر... ال عيب فيه سوى أن المحاسن من 
   ينبيك أن الحميا منه تعتصر... عن كأسه خده سل يا نديم لكي 

  منه كدمعك در اللفظ ينتثر... وانظر محاسنه درا كمبسمه 
  :منھا 

  ورب غرس جناه الصاب والصبر... أغصان الھوى غرسا عيناه في القلب 
  ھجر أيرجع ماء حيث ينحدر... أوليت للشوق قلبا ليس يرجع من 

  :ومن مديحھا قوله 
  لو كان يمشي على وجه الثرى القمر... يكاد بدر الدجى ينمى لطلعته 
  فما له حسد باق لو عمر... قضى اإلله بأن يفدى بحاسده 

  ظالله ورأينا الناس قد حشروا... النقلصت  والدھر لو أنه ناواه
  ينقد إن شامھا الصمصامة الذكر... له عزائم زان الحلم سطوتھا 

  :منھا 
  سواه ليس له نفع وال ضرر... وافيت باكر ال أرجو سواه وما 

  بسيل ذوب اصطباري تمأل الحفر... وجئت سبسب خطب من مناسمه 
  لحقھا من سرعة نظريكاد ي... وأينقي حين أحدوھا بمدحك ال 
  في السحب تقصد حيث الغيث ينھمر... كأنھا ابتلعت بيد الفال وسرت 

  ناد يحل بمن قد حله الوطر... فظھرھن حرام إذ بلغن إلى 
  :منھا 

  عبير ذكرك في األقطار ينتشر... وھذه مدحي في طي أسطرھا 
  من القوافي حجول صاغھا الخفر... عذراء ترفل في ثوب البالغ لھا 

  وكل لفظ به معناه منتقر... لفاظھا كصخور في متانتھا أ
  :وله من قصيدة، أولھا 

  ومھجة ال خليل يعذرھا... صبابة ال اصطبار يضمرھا 
  وزفرة ال الدموع تضمرھا... ودمعة ال الزفير ينضبھا 

  أن ھالك المحب آخرھا... وعشقة قد أبان أولھا 
  عرھاسوى التي وجنة تس... فكل نار وإن علت خمدت 

  في الطب حيث الطبيب خنجرھا... ويح جريح اللحاظ علته 
  كالنجم لكن أبيت أسھرھا... ثبات عين الحبيب ليلته 

  لم تك أيدي الجفون تھصرھا... لوال الكرى قامت مرنحة 
  ودمعة لم أزل أقطرھا... لي زفرة لم أزل أصعدھا 
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  دون جميع األنام جابرھا... ما العشق إال كالكيمياء أنا 
  ودر دمعي غدا يناظرھا... تبسم إن كلمت مشاكلھا 

  لكن أعطافه أشايرھا... ھيفاء ما الغصن مثل قامتھا 
  يضم أمثاله مآزرھا... أعشق من أجلھا الكثيب إذا 

  فغيره ال يكاد ينظرھا... وأحسد البدر في محبتھا 
  يكون مما فتت ظفائرھا... وألثم المسك والعبيد عسى 

  لواعج في الھوى أصابرھا... الج من  ما في الھوى أع
  في غفلة للزمان أشكرھا... يا حبذا خلسة ظفرت بھا 
  لم تدر أسرارھا أساورھا... حيث لعھد غدت تمد يدا 

  يجيب عنه إال خواطرھا... يسألھا خاطري الوصال وال 
  أوليت قلبي معي فيذكرھا... ليت ليالي الوصال لو رجعت 

  :ومن مقاطيعه قوله 
  تشف شكواه علة المجھود... من شكا الزمان وإن لم  ال تلم

  شوق ما في طباعھم من جود... إنما يحوج الكرام لشكوى 
  .وھنا أذكر ثالثة من بلغاء النثر والنظم، نسقھم الشھاب في مطالع خباياه نسق النظم

 
  :فمنھم 

  السيد محمد بن عمر العرضي
   .ال توقد ذھنه ال خضر في يده القلمھو من ألقيت إليه في كرم الطبع أعنة السلم، فلو

  .مكانته من الشھرة حيث يستبين للمبصر النھار، وطبعه يتنفس عن المعاني تنفس الروض عن األزھار
  .وله عذب لفظ يلفظ الدرر الزواھر، وفي غير ھذا العذب ال تتكون الجواھر

  .يب الشعر والشعر يذيبه، ويدعو القول والسحر يجيبهنظم فيوزع على العقول سحرا، وينثر فيفرق على األفواه درا فھو يذ
فيجيء من أبكار افكاره، بما يستعير . إذا خط في الطرس نم ببدائع اآلثار، وأطرب حتى كأن قلمه مضراب وسطوره أوتار

  .الرحيق السلسل من فضل إسكاره
  .وجه يشخصوكان دخل الروم مقدرا أن المتاع بأرضه يسترخص، وأن المرء يبلغ مناه في أي 

  .لما ضاقت رقاع بالدي، ونفدت حقيبة زادي: فلم يحصل على ما يستحقه وفور كماله، فقال يذكر ما لقيه من تخلف آماله 
  .فوقت سھام االحتيال، وأجلت قداح الفال
  .فكان معالھا السفر، سفينة النجاة والظفر

  .طفقت أتوكأ على عصا التسيار، وأقتحم موارد القفار
  .بعد دونھا مسى النعى، وألطم خدود األرض بأيدي المطىأفرى فالة ي

  .فكنت فتى قذفته رقة الحال على بريد النوى، واعتنقته الھمة العاقر وألقحت بعزمه لواقح المنى
  .أساير عساكر النجوم واألفالك، وقد ركز الليل رمح السماك

  .فأنخت راحلتي بمخيم المجد، وقرارة ماء السعد
  .أنھم يحجون إليھا كل آن، وسوق عكاظھم إال أنھا تنصب فيھا مصاقع الروم ال مصاقع عدنانكعبة األفاضل إال 

  .فلما ألقتني فيھا أرجوحة المقادير، فإذا ھي فلك العز ومطلع التدبير
  .إال أن حالي تقسمت فيھا بين االغتراب واالضطراب واالكتاساب أثالثا، فما نزلت منھا منازل إال حسبتھا على أجداثا

  .وسقتني الدردى من أول دنھا، وسوء العشرة باكورة فنھا
  .كل ھذا وأنا أستلين مس خشونتھا، وأسيغھا على كدرتھا

  .إذا لم تتم الصدور فستتم العواقب: وأقول 
  .وإن لم ترش القوادم فستريش الخاوفي والجوانب

ى سلطانه، وقد قرأت كتابه فما سرني خاتمته، وأيم هللا لقد طال حديث الفراق واستطال عل: وكتب إلى حلب لبعض أودائه 
  .بقدر ماساءني عنوانه

  .وكلما محت أنامل وشك الملتقى من أسطره سطرا، خطت أقالم ممليه عوضه عشرا
  .وكلما استنھضت عزيمتي أقعدتھا كال كل التواني، وحالت بينھا وبين مخدارت األماني

  .ة الدعاء دموع التفجع والتوجعفإلى الھل عز وجل أرفع يد التضرع، وأذرى في ساح
  .أن ينظم ذات البين، ويجدع بحد االجدتماع مارن البين
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ما أيقنت أن قسطنطينية ھي الجزيرة السودا حتى وقع لدى طير ھذا النعى الذي ما زال : وكتب من تعزية بنقيب أشراف حلب 
  .حامله يلطم خدود األرض بأيدي المطى
  .قلوب، وشق األكباد قبل الجيوبفياله من خبر حين زاد في مرض ال

  .وقرأت ما كتبته أقالم التفجع بأفواه الجفون، ونثرت عندھا عقد شملي المصون
  .حيث لم أدخر لسفر ھذه الفرقة من زاد، وال بليت غليلھا ببراد

  .وأيم هللا ما ذكرت لطائم أخالقه الغر، وحالوة منطقه الحر 
  .ائلوقطفه نور الفضائل، وإھداءه باكورة المس

  .وإحرازه قصب السبق، وثبوت قدمه على جادة الصدق
  .وإيواءه لي في حواشي وده الخصيب، وإلباسي كل يوم رداء لفقده القشيب

  .إال اتقدت عليه حرا، وتأبطت على الحمام شرا
  .وأسأل هللا تعالى أن يجعل وفاته خاتمة كتاب الرزايا، وقافية بيت الباليا

  .الصبر، ويذيقكم عن مرارة صابه حالوة األجر وأن يقلم ظفر مصابه بأنامل
  :ومن شعره في أيام اغترابه، يشتكى من كثرة اضطرابه 

  فقد ملكت آرامھا القلب باألسر... أما ألسير الروم فك من األسر 
  فيالك من نظم غدا داعي النثر... بھا نثر شملي من ثغور تنظمت 
  م سد ذيالك الثغرومن لي بلث... وال بدع في أرض الثغور شتاتنا 

  أجاد المنازي وصفه غابر الدھر... يذكرنا روع العذارى بمنزل 
  فأنت لك األسفار تعلن بالشكر... إذا ھمست في شكر غيرك ألسن 

  بتلك اليد البيضاء والبيض والسمر... بقيت لك العلياء تعطى قيادھا 
  :وله يتشوق إلى أحبابه، ويحن إلى معاھد صبوته وشبابه 

   ھي مصطاف لوعتي وشبابي... األشواق أوجف لدار  يا بريد
  ما تذكرتھم بطافي الحباب... واختبر أسرة أراھم بكاسي 
  أم قضى شخصه بحب اغترابي... ھل ھواھم بنا كما قد عھدنا 

  وله إن جفا الحميم احتسابي... فمن هللا أستعيد لقاھم 
  بنابعضه حادث الزمان ... فھو عون النائي الغريب إذا ما 

  :وقال 
  إذا انساب منه بالنيارب سلسال... أحن إلى شھبائنا وقويقھا 

  وألثم أرضا دونھا خفق اآلل... وأظمأ حتى أرتوي منه باللمى 
  تدار بكف البدر والمرء ميال... ولم تستملني الروم شمس مدامھا 

  ولوأن ماء الروم صھباء جلایر... فماء بالدي كان أنجع مشربا 
  :، أكثر الشعراء من وصفه، فمن وصفه الخطيب أبو عبد هللا محمد بن حرب، في قوله قويق نھر حلب

  وقلبت طرفي بينھا متقلبا... لقد طفت في اآلفاق شرقا ومغربا 
  وال كقويق في المشارب مشربا... فلم أر كالشھباء في األرض منزال 

  :وللصنوبري فيه 
  عجيباء أظھر تيھا وكبرا ... قويق إذا شم ريح الشتا 

  فرات بھاء وحسنا وطيبا... وناسب دجلة والنيل وال 
  ذليال حقيرا حزينا كئيبا... وإن أقبل الصيف أبصرته 

  قويق قويق أبى أن يجيبا... إذا ما الضفادع نادينه 
  تكاد قوائمھا أن تغيبا... وتمشي الجرادة فيه فال 

  :وله فيه 
  وحدائقهرباه بھذا شھده ... قويق على الصفراء ركب طبعه 
  ضئيال ولكن الشتاء يوافقه... فإن جد جد الصيف غادر جسمه 

  :وله فيه، من قصيدة 
  فللماء إغضاء لديه وإطراق... ھو الماء إن يوصف بكنه صفاته 
  وفي الطيب قنديد وفي النفع درياق... ففي اللون بلور وفي اللمع لؤلؤ 

  ض براقوقد الح وجه منه أبي... إذا عبثت أيدي النسيم بوجھه 
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  وطورا عليه جوشن منه رقراق... فطورا عليه منه درق خفيفة 
  لى ما تعاطوه من العيب عشاق... وقد عابه قوم وكلھم له 

  فقلت الفتى في الصيف يقنعه طاق... وقالوا ألبس الصيف يبلى لباسه 
  تواريه آفاق وتبديه آفاق... وما الصبح إال آيب ثم غائب 

  له في تمام الشھر حبس وإطالق... قص وال البدر إال زائد ثم نا
  إليه قلوب تأئقات وأحداق... ولو لم تطاول غيبة الورد لم تتق 

  فراق وال ھجر لما اشتاق مشتاق... ولو دام في الحب الوصال ولم يكن 
  إذا لم يكن في ذلك الفضل إمالق... وفضل الغنى ال يستبين لدى الغنى 
  يأتي انسياقا تارة ثم ينساقو... قويق رسيل الغيث بأتي وينقضي 

  :وللعرضي من مكاتبة 
  وھل غزال إذا عدنا نغازله... ھل من خليل بشھبانا نخا 

  بدر التمام وغصن البان حامله... عھدتھا وشموس الراح جاء بھا 
  حتى م يفنى إذا ما اھتز عامله... إن ماس من وله واذل عاشقه 
  لجميل وإال خاب آملهيولي ا... ترى إذا ما قرعنا باب ساحته 

  وربعه قد خال والبين منازله... وھل نود فتى شطت منازله 
  كأن عيشا مضى ما زال زائله... ما حيلتي وطروق البين أقلقني 
  على البعاد وال آت نسائله... طال الفراق فال واف يراسلنا 

  :وله
   كانوابھم ربع قلبي آھل حيث ما ... ھم القوم إن بانوا عن العين أوبانوا 

  ولوال انتضاء السيف أصداه أجفان... أنقلھم من منزل بعد منزل 
  إذا سال منھا بالمدامع طوفان... فطورا جعلت العين وادي عقيقھم 

  بتذكار عيش لم يدم لي نيران... وطورا لھم قلبي الغضا ما تضرمت 
  فقد مألت دار األحاديث آذان... لئن فات عيني منھم اليوم بھجة 

  كما تعشق الجنات روض وأفنان... من محب لم يشاھدحبيبه وكم 
  على ضوئھا تعشو من الطيف ضيفان... أؤجج في األحشاء نار القرى عسى 

  وأين الكرى ھيھات قولي بھتان... فرشت له جفنا بطائفة الكرى 
  فھا أنا يقظان وھا أنا وسنان... فما الطيف إال البدر والنوم فكرتي 

  صالح وداد قد وھى عنه ثھالن... الحي الذي به أموالي يا ھذا الص
  فقلبي بريا ذكرك اليوم ريان... لئن ظمئت عيين إلى منھل اللقا 

  :ومن غرر قصادءئه في إبداء التشوق، قوله 
  وبعض تحايا الزائرين غرام... على أثالت الواديين سالم 
  إذا العيش غض والزمان غالم... تذكرت أيامي بھا وأحبتي 

  قصور وأكناف الحمى وخيام... تي بالحي حيث تواجھت وإلمام
  وكيف يقيم الحر وھو يضام... أالم على ھجرانھم وھم المنى 

  وھم حكموا أن الوفاء حرام... ھم شرعوا أن الجفاء محلل 
  وعندي برء منھم وسقام... بقلبي روح منھم وضمانة 

  فشمس واما كفه فغمام... وأبلح أما وجھه حين يجتلي 
  بدر أياد مالھن فطام... طائري منه سنيحا فعلني جرى 

  أكلف خسفا بعده وأسام... شردت عليه غير جاحد نعمة 
  وينبو غرار السيف وھو حسام... وقد يسلب الرأي الفتى وھو حازم 

  بضائع زودى مالھن دوام... فقد وجد الواشون سوقا ونفقوا 
  أثاموبعض قبول السامعين ... وبعض كالم القائلين تزيد 

  لديه وحبل القرب وھو زمام... فأصبح شمل األنس وھو مبدد 
  ويوصل قبلي من سھرت وناموا... يقرب دوني من شھدت وغيبوا 

  وأعرض حتتى ما يرد سالم... تزاور حتى ما يرجى التفاته 
  وال رد إال ضجرة وسآم... فال عطف إال لحظة وتنكر 
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  علي سالمبنازلة فيھا ... فإن يك رأي زل أو قدر جرى 
  أعاب بھا في جحفل وأذام... فوهللا ما فرقت فيك جناية 

  وال طاب لي بعد الرحيل مقام... وال قر لي بعد التفرق مضجع 
  وال لي إال في ھواك مسام... وال لي إال في والئك مسرح 

  فللدھر في شت الجميع غرام... وإن أك قد فارقت دارك طائعا 
  قر به بعد العراق شآمو... فقبلي ما خلى عليا شقيقه 

  ومعذرة إن الكرام كرام... حياء فإن الصفح فيه مغبة 
  من العتب نعذر دونكم ونالم... ألمنا وأعذرتم فإن تبلغ المدى 

   ففي العود للفضل الجميل تمام... وأحسنتم بدءا فھال أعدتم 
  وبعض اعتذار المذنبين خصام... أجلك أن ألقاك بالعذر صادقا 

  وتعرض حتى ما تكاد ترام... ليس في البعد مطمع  أتبعد حتى
  وأنت ألھل المكرمات إمام... وتنسى حقوقي عند أول زلة 

  وألتذ طعم الموت وھو زؤام... ألم ألق فيك األسر وھو مبرح 
  وأرعى نجوم األفق وھي سھام... وأخطو سواد الليل وھو جحافل 

  ال يعلو بفضلك ذامبما شئت ... ھو الذنب بين العفو والسيف فاحتكم 
  حياتي إال في ذراك حمام... وال تبلني بالبعد عنك فإنما 

  لفضلك بين األكرمين مقام... إذا ما جزيت السوء بالسوء لم يكن 
  سليما وسرى ما عليه قتام... أعد نظرا في حالتي تلق باطنا 
  رضاه ولم يبعد عليه مرام... فمثلك لم تغلب عوائد سخطه 

  فقد مر عام في رضاك وعام... تسخطت ساعة فال تنكرن فيما 
  لينفعني تسليمة ولمام... وإن عز ما أرجوه منك فإنني 
  أمامي وراء والوراء أمام... فال تشعرني غرة اليأس إنما 

  ومثلك لم يحقر لديه ذمام... أترضى لفضلي أن يضيع ذمامه 
  :ومن بدائعه قوله في قسطنطينية 

  ألم شكا من ألمخيال ... تأوب مختبطا للكرم 
  وتنسى المحاسن فيھا إرم... ديار يخر لديھا الخليج 

  وكم ضال في ضالھا والعلم... تعدى العواصم ثم الدروب 
  ودست الملوك ومرعى الھمم... يؤم الجزيرة دار العلوم 
  وقرع الثغور دليل الندم... أسائله لم قرعت الثغور 

  يھا النعملقد عجل هللا ف... وأنموذج من جنان النعيم 
  .وعلق بھا فتى من بني زرقا العمامة، بصير بأسباب التبريح بصر زرقاء اليمامة

  .عقد على أدق من الوھم الزنار، وألقى قلب ھذا الموحد من شغفه بالنار
  .فمأل من خمرة وجده كؤوسا لم يدن منھاعكر اللوم، ولم يبق قدح في عھده إال تطفح سوى ھالل شھر رمضان

  .ولوعة، ويطوى على يدي الصبابة ضلوعه واستمر يعاني
  .إلى أن ھلك الغالم، فقرأه بعده على العشق السالم

  :فمما قاله فيه، من قصيدة 
  على وفق ما قد كان في النفس والصدر... وعصر بقسطنطينية قد قطعته 

  علوما لقد زاولتھا غابر الدھر... يميني بھا كراسة أجتلى بھا 
  فأمال صدور القوم في الورد والصدر... ئعا أحرر منھا في الطروس بدا

  بعقد نظام صاغه صائغ الفكر... وطورا أحلى من زماني عاطال 
  تراه بصر راح وھو بال در... معان إذا ما صر در وعى لھا 

  ليم ومأخوذ من اللحظ بالسحر... أضمنھا سلوى الحزين ورقية الس 
  أذاعت له سرىإذا احتشھا الساقي ... وكف شمالي للشمول ينابع 
  نقا كلكل الزنار فوق وھي الخصر... من العبقريين الذين تحملوا 

  سماء بھا قد الح نورسنا البدر... إذا اعتم زرقاء اليمامة خلتھا 
  قنا ألف قامت على وسط السطر... وإن قام بين الشرب خلت قوامه 
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  لجينا تحليھا مقامع من تبر... وإن أترع الكاسات خلت يمينه 
   سقاني بكأس العين خمرا على خمر... ظرته العين نظرة ذي الھوى وإن ن

  فيا رب ھل في لثمتي الثغر من فجر... وأدجو بليل من ذوائب شعره 
  فأذرى دماء العين من حيث ال أدرى... أفكر في يوم النوى ليلة اللقا 

  عسى أن بالكافور دمعي ال يجري... فأمسح في كافورة الجيد مقلتي 
  وقلبي بذكر هللا يفتر عن در... ل في ثوب الخالعة ظاھري فما زا

  كما تقذف األدناس عن لجة البحر... إلى أن قذفت الشرك عن صفو خاطري 
  :وقال فيه، بعد ما ھلك 

  أعادي لقسطنطين اسمك والرسما... أال قل لقسطنطينية الروم إنني 
  الجسمامحبا يفاديه الحشاشة و... لقد غيبته في الثرى غير واجد 

  مشتت شمل البال أرتقب النجما... وقد تركتني ساھر الطرف بعده 
  وأجتنب اللذات أن عدن لي خصما... سأھجر فيه خلة الكأس والھوى 

  .ولما خلص من ھواه، وقفل من الروم إلى أرض مثواه
  .محض أشعاره إلى التوسل والتشفع، وسمت ھمته إلى التنصل عن المدح والترفع

  :غضون ذلك، من نبوية فمما قاله في 
  ولصخر ذاك البيت كالخنساء... ما زلت حسانا له ولبيته 

  كنت المخضب دونھم بدماء... أبكي العقيق وساكنيه وليتني 
  :وله، من مقصورة 

  رسمت بالمنسم واوا للنوى... ومذ نشرت صفحة البيد سرى 
  :وله 

  بهعن وصالي األفراح وازددت كر... قد ألفت لھموم لما تجافت 
  ودار األفراح لي دار غربه... فديار الھموم أوطاني الغر 

  :وله 
  بأصداف فكري لم يثقبه ثاقبه... لئن سلبوني لؤلؤا كنت صنته 
  سھامي وعيشى كان صفوا مشاربه... وإن غلبتني األغنياء وطيشت 

  و سيف ليس تنبو مضاربه... فلله قوس ال يطيش سھامھا 
  :وله 

  م صفت من قذاة عين الرقيب... اليوم  وجنة كالشقيق مرآتھا
  صر إال تعلقت بالقلوب... خضبت من دم القلوب فما تب 

  :وله 
  مذ صرت خنساء وقلبي قد عتا... الصخر رق لحالتي ياذا الفتى 

  سلت على العشاق سيفا مصلتا... يا أيھا الريم الذي ألحاظه 
  ى متىأصلى بنيران الھوى وإل... كم ذا أعاني فيك أھواء وكم 

  لكنما العينان فيما نمتا... هللا أعلم لم أبح بھواكم 
  ھو عائد والعيش غض ثمتا... أترى زمانا مر حلوا بالحمى 
  قاضي الغرام علي ذلك أثبتا... ما كان في ظني الفراق وإنما 
  عطس الصباح ولم أجبه مشمتا... كم ليلة للوصل قربت الكرى 

  تى الخطاب له بسورة ھل أتىوأ... وعلى الذي نطق الكتاب بمدحه 
  من جنة عيناي فيھا نمتا... منى صالة أجتني نوارھا 

  :وله 
  والرزايا بساحتيك أنابت... إن يغب كل صاحب وصديق 

  إن روح النبي ما قط غابت... فاستمدن روح روح نبي 
  :وله، في موشم 

  والجسم من ترف أضحى كفا لوذج... أفدى غزاال تعرى من مالبسه 
  جسم من الدر فيه نقش فيروزج... طراز الوشم دار به كأنه و

  :وله، في صائغ 
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  وحبه في سويدا القلب قد رسخا... وشادن صائغ ھام الفؤاد به 
  حتى أقبل فاه كلما نفخا... ياليتني كنت منفاخا على فمه 

  :وله 
  ما خط ياقوت الخدود... ريحان خدك ناسخ 
  الورود وقع الغبار على... وقع الغبار بھا كما 

   :وله في الدخان 
  تشب نيرانھا من الوقد... كأن قضباننا وأرؤسھا 
  أو أنھا مثل أغصن الورد... سمر القنا بالدما معممة 

  :وله في حامل قنديل 
  ما بيننا وظالم الليل معتكر... وشادن جاء والقنديل في يده 

  والنار شمس به والحامل القمر... كأنه فلك والماء فيه سما 
  :وله 

  ولم تخترع معنى قديما وال بكرا... وقالوا تركت الشعر فيمن تحبه 
  على طور أحشائي فأحرقت الفكرا... فقلت تجلى بعض أنوار حسنه 

  :وله 
  وقد سكنت زوايا الفقر والباس... طويت رقعة حالي عن شكايتھا 
  معوضا بسھام الموت والياس... وقد قطعت حبالى عن رجا بشر 

  خالئق أوحشته غب إيناس... أحيانا تبخله حينا يجود و
  بفضله نسخت أحكام وسواسي... وقد لجأت إلى مولى أرى ثقتي 

  ترميه بالھون ظلما أعين الناس... ھو النصير لعبد ال نصير له 
  :وله 

  كيال ينم إلى واشيه أدمعه... أستودع هللا بدرا ال أودعه 
  ع بيد التفريق أضلعهإذ لم تد... ولو بكى لم يكن ذاك البكا أسفا 

  كيما يعجل للمشتاق مصرعه... وإنما ھو يسقى سيف ناظره 
  ومقلة لم تزل دوني تشيعه... أفديه من راحل أتبعته نفسا 
  :وامتدح بعض األدباء بقوله 

  وأصون أوقاتي عن التفريق... أبدا أناضل فيك أفراس المنى 
  قوبأنه ببنيه خير رفو... وأظن أن الدھر ليس بموحشى 

  أمضى شبا من صارم مطروق... لكن لأليام حكما جائرا 
  عمر القصير وزورة المعشوق... يا صيقل الفكر الكليل ورونق ال 

  وتقلبي والنار دون حريقي... انتشتنى من بعد عومى في الردى 
  ال بالطليق أرى وال الموثوق... أمسى كما يمسى السليم مسھدا 
  وقى إلى عھد الشباب الروقش... شوقى إليك وإن تقارب عھدنا 

  :وله أيضا 
  كم بھا للنسيم ذيل رقيق... روضة كالشباب شوق وروق 

  كر عنھا بنفسج وشقيق... ما سقاھا السحاب إال وبث الش 
  عاد للروض منه نسج أنيق... كلما انحل للسحائب خيط 

  راحة الشمس يعتريھا خفوق... نثرت عسجد األصيل عليھا 
  يوم ماشت للفريق فريق... المالھي كم ركضنا فيھا بخيل 

  أنس يشدو وعيشنا مرموق... وخطيب األطيار قام بسوق ال 
  عذار من الظالل يروق... ورياض الحياض طاب وقد دب 

  :ومن رباعياته 
  القلب وحرمة الھوى منك شقيق... يا بدر مالمة له البدر شقيق 
  شقيق قد عاد بلحظي ذلك الورد... عھدي بجنى خدك وردا فلما 

  :ومن بدائعه قوله 
  باتت تريني عند لثمي الطريق... تلك الثنايا واشقائي بھا 
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  سبحة در نظمت من عقيق... تبددت من غيرة عندھا 
  :من ھذا قول العز البغدادي 

  تشبيه من ال عنده شك... أشبه الثغر على خاله 
  حق عقيق ختمه المسك... بسبحة من جوھر أودعت 

  :وله 
  ما كان أھناك وأحالكا... لھوى والصبا  يا عصر ا

  أشتمھا في ظل ممساكا... إذ فيك ليل الخيف ريحانه 
   حتى حسبت الليل ليالكا... تمسك الليل بأذيالنا 

  :وله في السيد أحمد بن النقيب 
  نجل النقيب الشامخ المتعالي... من مبلغ عني الشھابي أحمدا 

  نلھا لست بالمفضالمن لم ت... ال تفخرن عليك بعد بقية 
  وشراب آال كالسراب اآلل... المرء يكرع عن مناھل خاله 

  أعطاك خاال ثم صاحب خال...  قاضي عصرك العدل الذي 
  أعطيت عكس ھواك عند الخال... فبقدر ما تھواه من ذي الخال قد 

  :وله 
  لما أخصبت بالبشر روضة آمالي... وحقك لال أن جودك ماطر 

  عبوديتي قد فزت بالنسب العالي... بد لديك في وإني عبد وابن ع
  فقابلھا شجعان صبري وإقاللي... وقد أقبلت نحوى الصروف بجيشھا 

  بصبري ولم ترجع بعجزي وإذاللي... صروف أمانيھا المنايا فلم ترع 
  أليفة بلبال حليفة أھوال... فأدرك بألطاف بقية مھجة 

  ال يحيى ميت عزى وإقباليعلى الب... فلى فيك ما يحيى ظنون خطورھا 
  ومن فوق ھام الفخر أسحب أذيالي... عسى عطفة أني أفوز بسعدھا 

  :وله 
  وعناني به األسى والمالل... إن خال الحبيب مما شجاني 
  قم أرحنا بقبلة يا بالل... قلت إذ طاب نكھة وسوادا 

  :وله
  تلقيت شيبي ضاحك السن باسما... خلقت ملوال لو يطول بي الصبا 

  لقضيت ھذا العمر ثكالن واجما... لو لم أرج الموت في كل ساعة و
  لما طلبت نفسي العلى والمكارما... ولوال انحطاطي تارة وترفعي 

  وال لي عدو أتقيه المظالما... فمالي صديق ترتضيه صداقتي 
  وطورا عدوي أرتضيه مسالما... فطورا جعلت األصدقاء أعاديا 
  وكيف وبي التبديل أصبح قائما... ا وال لي على حال قرار وال بق

  :منھا 
  وسفانھا المولى تبارك دائما... أشاھد ھذا الخلق مثل سفينة 

  ومن شاء يلقيه فيصبح عائما... فمن شاء ينجيه إلى ساحل البقا 
  فال تقترح شيئا فما أنت قاسما... كذا قرعة األقدار قد حكمت به ج 

  سوى إن كنت با عالماثياب ال... فمت موتة باإلختيار وجردن 
  عساك من األدناس تظھر سالما... وكن للقضا كالميت في يد غاسل 

  فتصبح في تيه الضاللة ھائما... وال تقف قطاع الطريق إلى الھدى 
  :وله في أرمد 

  وراح يسمى أرمد اإلسم... ذاك الذي طلت دمي عينه 
  عصبھا بالمطرف المعلم... لما رآني لدمي ثائرا 

  فإن فيھا نقطا من دمي... ه يكشف عن عينه قولوا ل
  :وله 

  ولماه ماء زمزم... وجھه كعبة حسن 
  حجر األسود يلثم... خلت ذاك الخال منه 
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  :ومما نسجته في حلية من نسج عليه العنكبوت، من حليته الشريفة، وھو مثبوت : ورأيت بخطه 
  من آلل فرائد ذات معنى... اسمع حلية النبي المكنى 

  ذو جبين طلق وأفرق سنا... للون أنفه كان أقنى أبيض ا
  وله حاجب أزج مثنى... خافض الطرف ھيبة وحياء 
  أسود العين كاسر لك جفنا... وكثيف اللحى مجمع شعر 
  وله راحة غدت وھي تثنى... ھدب عينيه مثل أقدام نسر 
  مثل ما طال أيديا طال منا... مثل ما رق أنمال رق قلبا 

   من شعور كالخز لينا وحسنا... ھرق صدر يالسطر من فوق م
  من علو يجوز ركنا فركنا... إن يسر سار جملة كانحطاط 

  في مقام إال وقد طال قرنا... كامل القد لم يسايره قرن 
  ل بثغر فيوزن اللفظ وزنا... وإذا رام منطق القو 

  في محياه وھو يكتم حزنا... دائم الفكر مظھر لسرور 
  وصباح ما صيغ في القول معنى... مساء  فعليه الصالة كل

  :وله في شريف، يدعى بالحسن 
  ت شريفا يا ليته ظعنا... في دعة هللا إن ظعنت وخلف 

  ال ينته وھو لم يزل خشنا... فرق بيني وبينه زمن 
  إن كنت أبصرت بعده حسنا... ال أبصرت مقلتي محاسنه 

  :، وجعله في الدخان وله مضمنا بيت الفرزدق، وقد نسخه عن معناه األول
  وليس سواه من جليس وندمان... وظبي غرير بات عصرا مؤانسي 

  بثغر له يحكى عقود جمان... فقد أصبح الغليون قائد جوھر 
  غدت تنطفي لوعات قلبي ونيراني... يقود لي الريق البراد الذي به 
  فلله من ضدين يعتلجان... وأضرمه حينا بنار حشاشتي 

  على ضوء نار بيننا ودخان... ينى يوبينه وبت أفدي الزاد ب
  :ومن بدائعه قوله 

  حف به زيق كشط الفراه... وباله من جيد كماء الحياه 
  فوارة تمطر ماء الحياه... كأنما أطواقه حوله 

  :وقوله في القھوة، مضمنا بيت المتنبي في مدح كافور 
  يابراحته البيضاء تحكي الغوال... بروحي غزال راح يترع قھوة 

  وثغر ثناياه نظمن آلليا... فقرت به عين تطالع وجھه 
  ولوال سواد المسك ما كان غاليا... فأحبب بھا سوداء مسكية الشذا 

  وأنست بياض الماء من كان صاديا... لقد نظمت شمل المحب بحبه 
  وخلت بياضا خلفھا ومآقيا... فجاءت بنا إنسان عين زمانه 

  :وقوله 
  في الھوى والطريق وعر قصي... ادى قيل لي كم ولم ترى تتم

  وبخير األنام جدى على... قلت ظني با ظن جميل 
  ق جميعا فمن ھو العرضي... إن  رحمة تسع الخل 

  فتح هللا بن النحاس
  .أنا ال أجد عبارة تفي في حقه بالمدح، فأرسلت اليراع وما يأتي به على الفتح

  .لزمان، وساحر إذا أشربت كلماته العقول استغنت عن الكؤوس والندمانوناھيك بشاعر لم يطن مثل شعره في أذن ا
  .سھام أفكاره تفك الزرد، وكنانة آرائه تجمع ما شت وشرد

  .فھو للمعاني الباھرة مخترع، وآت منھا بأشياء لم يكن بابھا قرع
  .وباب الفتح لم يغلق، وكم في خزائن الغيب من أشياء لم تخلق

  .القبول، وصادفت من الناس مواقع القبولفسارت بأشعاره الصبا و
  .كأنھا نفس الريحان المبتل، يمزجه بأنفاس النور نسيم الروض المعتل

  ومن نسيم ومن طيف ومن مثل... أسرى وأسير في اآلفاق من قمر 
  .وقد اثبت من متخيات قصائده، وأدبه الذي علقت القلوب في مصائده
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  .ولم تزه بأحسن من وصفه قدود الحسان وخدود المالح ما لم يتغن بمثل خبره الحادي والمالح،
نشأ في الشھباء ووجه نسخة البدر في إشراقه، يناجي : قال البديعي في وصفه، وذكر ابتداء أمره وإيراد لمع من نثره وشعره 

  .العاذل عن عذر عشاقه
  .وھناك ما شئت من منظر عجيب، ومنطق أريب

  .ن استحقهكأن الجمال ملكه رقه، ولم ير غيره م
  .وھو مع تفرده بالحسن، ولوع بالتجني وسوء الظن

  .بصير بأسباب العتب، يبيت على سلم ويغدو على حرب
  .كم متيم في حبه رعى النجم فرقا من الھجر، لو رعاه زھادة ألدرك ليلة القدر

  .بخيل بنزر الكالم، يضن حتى برد السالم، ال يطمع الدنف بمرضاته ولو في المنام
  .الغرام يومئذ يفدونه، ويرون كل حسن دونهوأبناء 

   بدلت الحمرة باالصفرار... ومذ بدا العارض في خده 
  قد صار للحسن جناحا فطار... كأنما العارض لما بدا 

  .ونسخت آية جماله، وكسفت آية ھالله، وحال ذلك البھا عن حاله
  .وصار ضياء محاسنه ظالما، وعقيان مالحته رغاما

  حسن الذي يسبيه لم يسبه... ق في منتھى لو فكر العاش
  .ولما بطل سحر ھاروت أحداقه، وفكت األفئدة من وثاقه

  .عطف على محبيه يستمد ودادھم، ويستقى عھادھم
  .وكان شأنه مع الجميع، شأن الفضل بن الربيع

  .فاندرج في مقولة الكيف، وعلم أن المحاسن سحابة الصيف
  .دهوأصبح عبير وحده، وصده من ريع بص

  .وجعل زي الزھاد شعاره، واتخذ من الشعر صداره
  .حدادا على وفاة حسنه البھيج، وفوات جماله األريج

  .وما زال يرثى أيام أنسه، وينعى ما يتعاطاه من الكيف على نفسسه
  .حتى ضاق نطاق حضيرته، ومل اإلقامة بين عشيرته

  .فأعطى عنانه ليد البعاد، وامتطى غارب اإلتھام واإلنجاد
  من األرض أو شوقا إلى كل جانب... كأن به ضغنا على كل جانب 

  .إلى أن بلغه هللا غاية المأمول، ووفقه بأن استوطن مدينة الرسول
  .وأقام بجوار الشفيع، إلى أن غيبه بقاع البقيع

  :وفي كثرة أسفاره يقول 
  تتبع ركب العشق في زي قائف... أنا التارك األوطان والنازح الذي 

  كأني مخلوق لطي النفانف... أطوى نفنفا بعد نفنف  وما زلت
  بكل مكان حله كل طائف... فال تعذلوني إن رأيتم كتابتي 
  وأفنيت فيه تالدي ثم طارفي... لعل الذي باينت عيشى لبينه 

  أال إنما األيام طوق التكالف... تكلفه األيام أرضا حللتھا 
  ي غصن تلك المعاطففيعطف نحو... فيملي عليه الدھر ما قد كتبته 

  :ومن بدائعه قصيدة ينعى بھا نفسه على أكل األفيون، ويتأسف على ماضي حسنه 
  فليلق بين يديه نقد حياته... من يدخل األفيون بيت لھاته 

  عزوه بعد حياته بمماته... وإذا سمعتم بامرئ شرب الردى 
  أفيون أنحله وحل بذاته... لو يا بثين رأيت صبك قبل ما ال 

  ض الزھو مثل الظبي في لفتاته... مثل عمر البدر يرتع في ريا في 
  ب مناه أنى شاء وھو مواته... من فوق خد الدھر يسحب ذيل ثو 

  ينقد شروى الغصن في حركاته... وتراه إن عبث النسيم بقده 
  تتقطر اآلجال من خطراته... وإذا مشى تيھا على عشاقه 
  منية صال من لحظاتهملك ال... يرنو فيفعل ما يشاء كأنما 

  ودفعت بدر التم عن عتباته... لرأيت شخص الحسن في مرآته 
  :وقوله، من أخرى 
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  تجحديه ففي الھوى استحكام... يا ھذه إن أنت لم تدر الھوى 
  وبكل قلب من جفاي كالم... وأبيك كنت أحد منك نواظرا 
  والحسن إال في يدي ختام... والسحر إال في لساني منطق 

  عن أن تمد يدا له األوھام... وام مصونة أعطافه لدن الق
  يوما وال لخياله إلمام... متمنعا ال الوعد يدنى وصله 
  ولقد يالقى ظلمه الظالم... حتى خلقت السقم فيه بنظرة 

  شكل الرقيب وفي الصماخ مالم... وتنوعت أدواؤه فبطرفه 
  .نحه وتأنسهودخل دمشق فاتخذ األمير منجك نديم مجلسه، ومطمح أماني تر

  .فتوافق الليل والسمر، واجتمع الشمس والقمر
  .على السعد في ھذا القرأن، والتنافس من أماجد األقران

  .كما قال ابن الرقاع. الفضل للمتقدم: فجالس الفتح به القعقاع، ولم يقل 
  :وله فيه قصائد منھا داليته التي أولھا 

  يوار من جيب الغواد... نثر الربيع ذخائر الن 
   اضلھا تجر على الوھاد... وكسا الربى حلال فو 

  ن تنفست عنھا البوادي... وكأن أنفاس الجنا 
  لية مضمخة بجادى... والزيزفون يفت غا 

  ورق كأجنحة الجراد... يلقى بھا للروض في 
  ه غير تھييج الجماد... ھاج النفوس ولم يفت 
  ن مضرج الوجنات نادى... والورد مخضوب البنا 
  جد والخيام بكل وادي... نصبت له سرر الزبر 
  من أن تمد له األيادي... حرسته شوكة حسنه 

  بفصيح نغمته ينادي... والعندليب أمامه 
  د فدونھا خرط القتاد... من رام يعبث بالخدو 
  ن إذا تمكن من فؤاد... وحذار مخضوب البنا 

  عن مقلتيك صدى الرقاد... فامسح بأذيال الصبا 
  أم ھذه غرر الرشاد... بكر الربى ھل ھذه 

  ر من بكور مستفاد... وانھض لكسب جديد عم 
  الدوح عن ظل العباد... واقنع بظلك أو بظل 

  شة بين إخوان الكساد... ماراج من طلب المعي 
  أبصرته سھل القياد... ال يعجبنك لين من 
  ر الطعن ألسنة الصعاد... وأبيك ماالنت لغي 

  د مضى زمان االتحاد... ال تشتھي وجع الفوا 
  مستعز باالنفراد... نفسي الفداء لمنجك ال 

  لس فضله ثمر الوداد... ال يجتنني إال بمج 
  ئل ال بعاجلة النفاد... متكثر بغنى الشما 

  الماحوته يد الجواد... شيم الجواد ھي الغنى 
  ن وذاك مبسوط األيادي... الدھر مغلول اليدي 

بائية التي أخذت من البالغة أوفر األنصباء والقسم، وأقسمت البراعة بقوافيھا على أن مبدعھا محك وله في أحمد بن شاھين، ال
  .األدب وال غرو فالباء من حروف القسم

  :ومستھلھا 
  وأحاله ما فيه األحباء تعتب... ألذ الھوى ما طال فيه التجنب 

  :يقول في مديحھا 
  ه الحسام المذربإذا شيم من في... يمزق شمل المشكالت لوقتھا 

  وكاد وحاشا فكره يتلھب... توقد حتى ليس يخبو ذكاؤه 
  :وبيت ختامھا 

  على مثلھم ما في قلبه يتقلب... وال برح الحساد صرعى وكلھم 
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  .واتفق له مع األدباء مجالس تؤثر، وعليھا األرواح تلقى وتنثر
  .فمن ذلك مجلس في روض أورقت أشجاره، وتنفست عن المسك أسحاره

  .سحاب أقلع بعد ھتونه، ودار دوالبه يسقيه بجفونه غب
  .توسدھم أنھاره معاصم فضية، وتنيمھم أفياؤه تحت ذوائب مرخية

  :فقال 
  على نوره جفن الدواليب ساكب... وروض أنيق ضمنا منه مجلس 
  وما صدنا لما أتيناه حاجب... خال حسنه عن كل وغد يشينه 

  ن حديث ھن فيه كواكبجما... طلعنا بدورا في سماه وبيننا 
  على فرش األنھار والطير نادب... وبتنا وأوراق الغصون غطاؤنا 

  وبيتا ولكن ماله الدھر صاحب... فنعم مكانا مابه قط قاطن 
  .وھنا أذكر منتخبات من شعره، مرتبة على حروف المعجم
  :فمنھا قوله يخاطب العمادي، مفتى الشام، وقد رمدت عيناه

  وكل عضو فداه كل أعضائي... س عينائي فدى لعينك دون النا
  ما تشتكيه بعين منك رمداء... نود لو كان مودوعا بأنفسنا 

  خوف الوشاة بإشفاق وإغضاء... نظارة لكتاب هللا قد ملئت 
  فارفع حجابك وانظر لألحباء... وأنت ال عن حجاب كنت ناظرنا 

  :وقوله من قصيدة، مستھلھا 
  ا الحبيبوتالفان... عطف الغصن الرطيب 
   صار منه وتؤوب... أي عضو تسرح األب 

  رف عنه ال يذوب... فاتق هللا وغض الط 
  :أبو تمام 

  صار خوفا أن تذوبا... قد غضضنا دونك األب 
  :وله 

  كاد من لحظ يذوب... ما لمسناه ولكن 
  زون الھوى مني طروب... أيھا العشاق مح 

  شق قلوب وجيوب... كل وقت ليس تن 
  لجة العشق لعوب... ج بي في إنما يمز

  وإذا ند نحيب... وإذا بد سرور 
  لالحيه نسيب... والذي يھجر في الحب 

  وصل إذا غيظ الرقيب... ما على من سره ال 
  ميھا وللغير الندوب... رنة القوس لرا 

  :منھا 
  صة أجني وأتوب... وإذا أمكنت الفر 

  فأنا المخطى المصيب... في الھوى صح اجتھادي 
  :مديحھا من 

  طلعة القطب قطوب... ضاحك الوجه وھل في 
  ه شروق وغروب... جنة الشمس لھا في 

  كل أعضاي قلوب... أي قلب حل مني 
  :ومن مختاره 

  آمل إقباله وأرتقب... وجھك صبح المنى ولى زمن 
  فأجتنيھا والغير يحتطب... تلقى المعاني إلى زھرتھا 

  خرد عرب وھن إن شئت... وكم بيوت مألتھا حكما 
  قلب وفي قلب حاسدي لھب... أسوغ من جرعة الزالل على ال 

  :منھا 
  مصر وداري وحبذا حلب... دار اغترابي التي عنيت بھا 

  وتغتذى من عبيرھا الكثب... دار تميت الھموم نفحتھا 
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  وال حماھا للضيم منقلب... القربھا للكرام مضيعة 
  ھا شعببين ضلوعي ھموم... على أن ال تنام لوعتھا 

  :منھا 
  والمجد يأباه في والحسب... ال أقبل الضيم كيف أقبله 

  خوف لحاق الظالم تحتجب... والشمس صونا لضوء طلعتھا 
  وإنما من أحبه النوب... يظن صدعى لقرع نائبة 
  أحبتي في انكساره السبب... كأنني من زجاجة جسد 

  :وله في ھذه القصيدة، وھي من بدائعه 
  لم يرع بالخطب قلبه...  طمن فؤادك أي حر
  عالجت بالتطمين طبه... ودع المالم فداء من 
  ت عليه فالفعال ربه... ال تكثرن ھال فعل 

  ويلين بالمقدور صعبه... المرء يصعب جھده 
  خذ في الزمان النذل ندبه... ال تتھمني فالمؤا 

  رع لم يزل دأبي ودأبه... وأبيك من زمن الترع 
  م عطاؤه ولدى سلبه... ومن العجيب لدى اللئا 

  قل عن سنام المجد جنبه... يا دھر مثلي ال يقل 
  ت وسب عرضي من أسبه... أنا ال أبالي إن رمي 
  ل إذا فشا في الصلد ضربه... السيف يرمى بالفلو 
  ب ويعجز اآلساد ذبه... والعين يديمھا الذبا 
  ب وال يضر التبر تربه... والتبر يعلوه الترا 

  ب وفضله باق ولبه... اللبي وأبيك ما نكب 
  مي تحرق الطاغين شھبه... ھم يعرفون بأن نج 
  وثب الزمان وعض كلبه... والصبر يرقيني إذا 
  الموت ليس يسوغ شربه... إن مجنى قوم فإن 

  م الزعاف يمل قربه... أو قيل قد ملوه فالس 
   عودته ممن أحبه... أما المالل فإنني 

  د أخو الوداد فكيف غربه... وإذا تكلف في الودا 
  ط قد انطوى في الناس سربه... فاطوالبساط فاالنبسا 
  وتقشعت في الجو سحبه... والشعر أخلف نؤوه 
  م البخل حتى جف عشبه... ما زال تلفحه سمو 

  ء فيه مدحته وثلبه... كم ترتجي صنما سوا 
  د الكف جعد الوجه صلبه... مستنكر األكتاف جع 
  فالخالق الرزاق حسبه.. .أأخى من يك شاعرا 

  يسلم فليس يقل كسبه... والراس راس المال إن 
  نا فضائله وكتبه... وكفى فتى العرفان خال 
  ب من شخوص اآلل سربه... فعلى م ترغب في سرا 

  ن كأن حزب ھواك حزبه... يتقلبون مع الزما 
  لمه إلى األعداء صحبه... يشقى النجيب بھم ويس 

  لطان الذنوب الدھم ذنبه... وإذا جنى فكأن س 
  يوم اللحى قد طال ندبه... فوجوھھم طلل به 
  ت الخصب فيه وعاش جدبه... وأكفھم قفر أمي 

  لي بينھم ويموت كربه... ذھب اللذين يعيش مث 
  ن حاله واألسماع كذبه... وبقى الذي تضنى العيو 

  ء مثقف البيضان ثقبه... من كل محلول الوكا 
  م بصعدة السروال عقبه ...من كل مفري األدي 

  طفه وكعب الشوم كعبه... يمشي ويمسح من معا 
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  ھى ما يرى للعين صلبه... طول بال طول وأش 
  دى عن مثار النقع شھبه... أأخي مثلي ليس تھد 
  الجو واألعدا مصبه... ال بد من شرر يعم 

  ت فعاصفي يرجى مھبه... فارقب خفوقي إن سكن 
  نما المنظور غبهلي إ... ال تنظر الحساد حا 
  م يفل ثم يحد غربه... أو مادروا أن الحسا 

  لع بعدما أخفاه غربه... والبدر يشرق في المطا 
  سى النور واألوراق قضبه... والروض يذبل ثم يك 
  فبالتداوي يشف ربه... والداء إن يوما يشف 

  ل لذة يفجأه خطبه... والدھر إن يومن بغف 
  الدھر حربه فوراء سلم... ال يخدعنك سلمه 

  . دره على ما أبدع من المعاني الغرائب، واأللفاظ المزرية بدرر النحور والترائب: قلت 
  .ويعرف قدر الشاعر الفائق، بتنوع جوالنه في الميدان المتضايق

  :وله يصف بركة ماء 
  لمحيا الرياض كالمرآة... انظر البركة التي تتراءى 
  من انعكاس النبات بعذار... تر خدا مثل اللجين تحلى 

  :وھذه قطعة من حائيته التي سارت بھا الركبان، وطارت شھرتھا بخوافي النسور وقوادم العقبان 
  والدجى إن يمض جنح يأت جنح... بات ساجي الطرف والشوق يلح 

  ماله خوف ھجوم الصبح فتح... وكأن الشرق باب للدجى 
  اء قدحولزند الشوق في األحش... يقدح النجم بعيني شررا 

  لم يكن بيني وبين الدمع صلح... ال تسل عن حال جفني والكرى 
  :منھا 

  مع مليح ما لذاك العيش ملح... كل عيش ينقضي مالم يكن 
  :من مديحھا في خصماه 
   سقطوا لو أن ذاك القول مزح... وإذا قيل ابن فروخ أتى 

  ألتاه من عمود الصبح رمح... بطل لو شاء تمزيق الدجى 
  وسطور بلسان السيف يمحو... ور بالقنا يكتبھا كم سط

  في الندى أو في الوغى فھو األصح... كل ما قد قيل في ترجيحه 
  :منھا 

  تعطب الحر وما للحر جنح... آه من جور النوى ال سقيت 
  واعتراني ألم منھا وبرح... غربة األوطان أودت كبدي 
  ر ذبحإنما الغربة لألحرا... حسنوا القول وقالوا غربة 

  صدحه بين يدي علياك مدح... فانتقذني واتخذني بلبال 
  أنھا من وجنات الغيد رشح... بقواف كسقيط الطل أو 

  .ومما علق من مترنماته، وأغلق عليه باب مسلماته
  :قوله 

  فكم أربي الدمع للسھاد... قد نفدت ذخائر الفؤاد 
  ودمعه مظنة النفاد... فؤاد من يحب مثل دمعه 

  يبيت بالنزيف غير ھاد... لليل فطفل مقلتي إذا ھدى ا
  بعينه تقطع األكباد... ومن بكى من النوى فقد رأى 

  فعلموھا مشية التھادي... تمايلوا على الجمال ميلة 
  مشت بھا أكثبة البوادى... وما سمعت بالغصون قبلھم 
  فال تقل لغيبة الفؤاد... فإن تجد يدي على ترائبي 

  كانت لھم حمائل األجياد. ..وإنما رفعتھا ألنھا 
  بناظري داخل السواد... حمر الخدود إن تغب فشكلھا 
  فنظم الياقوت في نجاد... ألجل ذا الدمع جرى بشوقھا 
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  فقد تال ألية األمجاد... ال وأبى ومن يقل وأبى 
  وال انثنت لطيفھم وسادي... ما عثر الغمض بذيل ناظري 

  زلق الرقادفأين منھا ... وھب رشاش مقلتي حبائال 
  فإنھا مضمضة الصوادي... آه آه إن تكن ملء فمي 

  كما نفضت الصبر من مزادي... قد نفض السمع كالم غيرھم 
  بعت بھا كما ترى رشادي... أعاذلي وللھوى غواية 

  بقادح يعبث في زنادي... ولعت بي وشعلتي كمينة 
  فعدني من عذبات واد... دع الھوى يعبث بي وإن تشا 

  حدا به من المشيب حادي... لوم غبار عاشق ما لحق ال
  حكى ابتسام البرق في البوادي... أما ترى األقاح حول لمتي 

  صبح وصال لدجى بعادي... بشرني طلوعه بأن لي 
  وأركزت بجانب األغماد... ولم أقل مناصل تجردت 

  على ضياع رونقي تنادي... كأن شيب الشعرات ألسن 
  كأسوة الجمرة في الرماد... لبست ما أضاعني فأسوتي 

  :ومن رباعياته قوله 
  واصبر فعل الصبر يوما يجدي... ال تبد لمن تحبه ما أبدي 

  صارت سببا لطول عمر الصد... إظھار محبتي لمن أعشقه 
  :ومن بدائعه قوله 

  تلھب خال في لظى خد أغيد... تذكرت إذ مرت بنا الغيد بكرة 
  ذي قد ضاع في الحب من يديفؤادي ال... ورددت طرفي ساعة فرأيته 

  :وقوله، مضمنا في الدخان 
  لھيب الجوى فازداد جمرا على جمر... عكفت على شرب الدخان وفي الحشا 

  كما يتداوى شارب الخمر بالخمر... فقلت أداوي نار قلبي بمثلھا 
  :وقوله 

   واجعل كبدي غمدا لسيف اللحظ... زر واجل لمسمعي كؤوس اللفظ 
  ما أوردني البالء إال حظي... وال تخف مظلمتي بل جر واھجر 
  :وقوله مضمنا 

  فأخاف أن يسود وجه المدعى... ال يدعى قمر لوجھك نسبة 
  ھبطت إليك من المحل األرفع... فالشمس لو علمت بأنك دونھا 

  .ھذا تضمين يليق أن يكتب بالتبر، فضال عن الحبر : قلت 
  :ومن رباعياته قوله 
  من ينصفني منك وھل أنتصف... ني األسف موالي بقيت قد برا

  أشقاه وال شقيت حظ دنف... من أسعده الحظ فإني دنف 
  :وقوله 

  ويالي ومن أعشقه قد عشقا... من أرقني قد استلذ األرقا 
  أفنى حرقا فيه ويفنى حرقا... من ينقذني منه ومن ينقذه 

  :وقوله 
  اب غناكوالقصد يردني إلى ب... يار ب ال أقصد بالشعر سواك 

  قد صوح نبتھا أغثني بنداك... يا من جعلت ترابه ناصيتي 
  :وقوله 

  ال تتركه مطية اإلذالل... القلب لديك وھو عندي الغالي 
  يفنى زمني بضيعة اآلمال... تا  لقد عجبت من أحواالي 

  :وقوله 
  مع أن له فما شفاء العلل... أصبحت ولثم أخمصيه أملي 

  أعددت لھا جوائزا من قبلي... ي لكن قدم سعت به من تلف
  :وقوله 
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  من طيبة من عند خير األنام... أحسن ما يھديه أمثالنا 
  إھداؤھا ثم الدعا والسالم... بعض تميرات إذا أمكنت 

  :ومن محاسنه قوله، ومن قصيدة أولھا 
  ميالة األعطاف حسنا... طرقت طروق الطيف وھنا 
  ومتناف ألحاظا ... مصقولة الخدين مثل السي 

  ص فوق غصن قد تثنى... أرخت وشاحا فوق دع 
  ر الروض من ھنا وھنا... ومشت فشيعھا عبي 
  يكسو الربيع الغصن دكنا... في حلة من جنس ما 

  حب ذيلھا والحسن يجنى... الدل ينبت من مسا 
  شي خلفھا األرداف مثنى... تمشي فرادى ثم تم 

  حوراء إن سمحت بكشف قناعھا مألتك حسنا
  ك فعاد ذاك الحسن حزنا... اشتھت رجعت علي  وإذا

  مع الجمود لھا وأنا... لو خاطبت وثنا لحن 
  ولثمتھا أعلى وأدنى... طارحتھا شكوى النوى 
  ولھت بھا وله المعنى... وعجبت من ولھي بھا 
  دا وابتدت ذيال وردنا... تركت يدا وفما وجي 
  طرفا ونحو الباب أذنا... وأقمت أنصب نحوھا 

  م فيخبر الروض األغنا... يحس بنا النسي  أخشى
  جرس الحلى إذا أرنا... وبولد الوسواس لي 
  بالنسيم يسىء ظنا... فتقول مسكين المتي 
  نامت عيون الحى عنا... طب يا فتى نفسا فقد 

  :صوته، ويقال فيه وسواس قال الشاعر : جرس الحلى 
  وبين وسواس الھموم... كم بين وسواس الحلى 

  .ماال يفھم من األصوات: ة والوسوس
  .وھذا أسلوب متداول، ومنزعه خفق الحلى ورھجه، وذلك يخرج على قوالب من جنة الحلى ونمھا وغير ذلك

  .إنھا تغص الحلى، وتخرس وساوسھا، وتحير الحلى: وقد يغير في األطراف الفعمة، فيقال 
  :وأحسن ما سمع فيه قول أبي كامل تميم بن المفرج 

  فليس يكاد يضطرب اضطرابا... ر الحلى فيھا وأطرافا يحا
  .قوله يحار الحلى فيھا، لم أسمع به إال في شعره، وقد أتى ببدع المستعار وبكره: قال صاحب الدمية 

  .وقد أنھيت الكالم على شعره، وھنا أذكر جانبا من نثره
  :فمنه قوله يعاتب 

   عقدا من الزھروألقت إليه الزھر ... غرست لكم في المدح ما اخضر عوده 
  عليه وعين الحقد تنظر عن شذر... وصارت عيون المشفقين قالئدا 

  فما كان إال أن قبضت على جمر... وقلت ستندى بالثمار أناملي 
  أغص بشكرى وھو يحسب من وزرى... وعدت كما عاد المسيء مذمما 

  وأسلمه محض الوداد إلى الھجر... وما ساء حظا كالذي اجتلب الھوى 
ي ألعجب مني ومن تواضع الشيخ في مناجاته إياي وھو الطود األشم، واتخاذه أذني صدفا لدرر عباراته وھو البحر إن

  .الخضم
  .واقتراحه على أن أبرز من خباء أبكار الشعر، ربيبة خدر، ونتيجة فكر

  .تكون معجزة ابن الحسين، ومفحمة الخالديين
ه المعجز ألسن الواصفين وصفھا، وتتضمن نشر ما نسم من طيب أذيال تنطوي على مدح ما انتشر عن ألوية فضائل ذات
  .فواضل صفاته المعطر مشام الناشقين عرفھا

  .وقيامي له على قدم الحد، أفرى فلوات السعي وأمتطي صھوات الجد
  .أقتنص الشوارد، وأتناول الفراقد

  .وأغوص على الغرر، من بنات الفكر
  .وحدھاإال أن تكامل عقدھا، وجاءت نسيج 
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  .من مستفزات القلوب، تھادى أناة الخطو بكر عروب
  .تجر على مھيار الديلمي ذيل داللھا، وتسكر الشريف الموسوي بجريالھا

  .لو رآھا المخضرمون، لجاءوا إليھا من كل حدب ينسلون
  .وبعثت بھا مع لطم الشكر، إلى جناب إمام العصر

  .وھو الغضيض، ولم سد عني باب اعتنائه، ومحا ما كتب من إمالئهكيف حال الجريض دون القريض، وغاض زالل راحته 
  .حتى استھدفتني ألسنة الشامتين، وأحدقت إلى أعين العدى، وليس عندي منه ما يغض أجفانھم وال قذى

  .فياليت شعرى ما الذي أوجب ھذا الصد، ولم لم يحسن القبول فليحسن الرد
  .شعره، حتى اسود وجه آمالي ولم يبيض حجرهوليكن بدون قوله ما أصنع بالقصائد دونه و

  .بعدما خطفتني منه مخالب الظنون، ورجعت أقلب أكفي بصفقة المغبون
  .أحاسب عن أوزار العباد، وأعاقب بجناية قوم عاد

  .وعھدي بالشيخ جبال آوى إليه، وحمى أحوم حوله، وعمادا أعتمد بعد هللا عليه
  .والعماد لم يحوفما بال الجبل لم يأو، والحمى لم يحم 

  .وما باله في مسراته وأنا في ليل الھموم، أتوقع تنفس صبحھا، وأبتھل إلى هللا تعالى في طلوع شمسھا
  .فعندما حلت أكف االبتھال عرى الدحى، والح من تنفس صبح الوصال أشعة شمس المنى

  .حال بين طرفي وسناه قذاة البين، وأصبحت مصابا بعين
  .الشيخ عني زخرف المتمشدق، وتستميله أقاويل الدخيل وجنة المتملق أعوذ با من أن يلھى

  .والزخرف عتبة التالشي، والتمشدق باب الھول
  .فاألقاويل مطية الكذب، والدخيل قذال يد الرد، والتملق مزراب النفاق

  .ولي في محبته الجنان الثابت، والقلب الصابر، وللسان الرطب، والفم الشاكر
  .المحض، والقصائد الغر وله مني الوداد

  .وله منه أنة المتوجع، ولوعة المصاب، وحرقة المھجور، وخشية المرتاب
  .وما أراه من اقتفائه أثر الملتبس عليھم األمر، في كسر زجاجة ودادي من زيد وعمرو

  .وال غرو قد يدمى الجبين إكليله، وتھجر الحسام قيونه
 .مل ظنونهوكثيرا ما يضل المدلج دليله، وتخطىء المؤ

  
  السيد أحمد بن محمد المعروف بابن النقيب
  .السيد المولى، من ھو بكل ثناء أحق وأولى

  .حل من الشرف في ذروته، وتحكم من األدب في بحبوحته وعقوته
  .وقد تمتعت الرياسة دھرا بعده النضر، وشرفت النقابة له عبقريھا الحسان ورفرفھا الخضر

  .واتخذت السعادة طاعته عصمتھا ومالذھافألقت إليه السيادة أفالذھا، 
  .فرفه ألھل األدب ھضابا، وأرشفھم إلى ظماء من ماء مكارمه رضابا

  .فالفضائل ملء حقيبته، واآلمال تستنتج بيمن نقيبته
  .ومآثره بادية األوضاح، ونعمه سائلة الغرر واألوضاح

  .ومجلسه بأصناف المعارف حافل، وفمه بحل ما يعي األفھام كافل
  .له القلم الذي يكاد من نداوة بنانه، يبيض وجه الطرس بتسويد النقوش من بجدائع بيانهو

  .فھناك جنان البالغة لم يطمث أبكارھا إنس قبله وال جان، وأشجار البراعة لم يقطف ثمارھا عين ناظر وال يد جان 
  .من كل لفظ مع معناه روح وجسد، إذا سمع الناس تركيبه خلقن له القلوب الحسد

  .وقد ذكرت من كالمه الشريف، ولفظه العالي المنيف
  .ما تجعله سيد الكالم، وتقطع عن المغالي في مدحه مادة المالم

   :كقوله 
حضرة تقلدت أعناق الرجال بقالئد نعمھا، وتدبجت رياض اآلمال بھواطل سحب كرمھا، وطافت أفھام الطالب بكعبة حقائقھا 

  .اب ما بين صفا منثورھا، ومروة منظومھاوعلومھا، وسعت أفكار بني اآلد
  .ال برحت األيام باسمة الثغر بمعاليھا، واالنام حالية النحر بأياديھا

  .ھو صدر الدنيا، وركن العليا، وواسطة عقد ورثة األنبياء، وواحد ھذا النوع اإلنساني من األحيا: وكقوله 
  .مدعوى ال يداخل بنيتھا وھم، ونتيجة ال يشين مقدماتھا عق

فإن من كان صدر بني ھاشم، وشنب ثغر مجدھم الباسم، وھم وھم في الرفعة والمنعة، كأن أجل موجود، وأعظم من في 
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  .الوجود
  .قسما بمن جعل محاسن الدنيا في تلك الذات محصورة، وأسبابا العليا على مالزمة عتباتھا مقصورة: وكقوله 

  .د مودتي عھد ال تتوصل إليه الحوادث بنسخإن عقد عبوديتي ال تطاول إليه األيام بفسخ، وعھ
  .وكيف يفسخ وصورته في الجنان مجلوة، أم كيف ينسخ وسورته على كل حين باللسان متلوة

  .ولعمري مھما نسيت فإني ال أنسى أيامي في خدمتھا، والتقاطي الدر من مذاكرتھا
وما يجري بيننا من المفاوضة التي ھي في الحقيقة مفاوضة وما كان بيننا من المصافاة التي أين منھا مصافاة الماء مع الراح، 

  .الورد والتفاح
وعلى كل حال فال عوض لنا عنھا إال ما تنقله الركبان من أخبار سالمتھا، وما تودعة في صدفة آذاننان من جواھر آثار 

  .عدالتھا
  .ال جرم أنه كلما تعطرت مجالسنا بشيء من ذلك، دعونا هللا عز وجل ھنالك

  .يزيد باع عدلھا امتدادا، وشعاع فضلھا سطوعا واشتداد بأن
  .وأن يبلغھا أقصى ما تطمح إليه عين طامحة، أو تجنح نحوه نفس جانحة

ھذا والمتوقع من كرمھا، كما ھو المألوف من شيمھا، أال تخرجنا من ضميرھا المنير، وأن تعدنا في جريدة من يلوذ بقماقھا 
  .الخطير

  .تلك الحضرة، سامية الركاب، عالية القباب، في رفعة دونھا قاب العقاب وهللا تعالى يبقى لنا
  :ومن شعره قوله، يخاطب بعض أحبابه 

  وشيمته إما صفا أن يكدرا... رويدك شأن الدھر أن يتغيرا 
  إذا جاء بالبشرى تحول منذرا... وعادته الشنعاء في الناس أنه 

  .قاه في سنة الكرىفكالطيف إذ تل... فال بؤسه يبقى وأما نعيمه 
  وال تك محزونا إذا ھو أدبرا... فال تك مسرورا إذا كان مقبال 

  صباحا له بالبشر وافاك مسفرا... فأي دجى ھم دھاك ولم تجد 
  أتتتنا بجد كان للھزل مصدرا... وقد ھزلت أيامنا فلو انھا 

  :منھا 
  إذا كان بعد الفقد يظھر مقمرا... وليس يعيب البدر فقدان نوره 
  أضر بداع أن يذم ويھجرا... وما جعلي إن جفا الورد إذ به 

  .الجعل يتأذى برائحة الورد، وكذا المزكوم، والحسناء إذا ابتليت بذام، فھي كالورد مع الجعل، وصاحب الزكام
  .ومما يلحق بھذا أن الوزغة تكره رائحة الزعفران، وتھرب منه

  :وصل إلى بابه، فتحجب عنه وعليه بنى البتار قوله في ھجاء الغندلي، وقد 
  فساء من فعله ضميري... تحجب الغندلي عني 

  مضمخ الجيب بالعبير... ينفر من رؤيتي كأني 
  :وله من قصيدة، يخاطب بھا أيضا صديقا له 

  وودي على األيام ليس يزول... تزول الرواسي عن مقر رسومھا 
  لخفي وداد في الفؤاد دخي... ولست بمن يرضيه من أھل وده 
  على وده فالود منه عليل... إذا لم يكن في ظاھر المرء شاھد 

  وليس إلى علم الغيوب سبيل... أأرضى بود في الفؤاد مغيب 
  تمحلته إني إذا لجھول... وأقبل عن ھجري اعتذارا مزيفا 
  وعلمتني بالعتب كيف أصول... لعمرك قد حركت من كان ساكتا 

  :وله من قصيدة 
  إذا ازداد واوا وھو في رتبة الذل... مزية  فياليت شعري ھل لعمرو

   تمنعھا في الخط عن ألف الوصل... وھل شان بسم هللا وھي عزيزة 
  كما كان في نبت الجناح ردى النمل... ورب ازدياد كان للھلك داعيا 

  تشابه ما تبدي من الجد والھزل... وما ھذه األيام إال عجائب 
  أشغلت الخل األلوف عن الخلو... وقد طمست أفكارنا بصروفھا 

االسم المظلوم، كما ال : وھو في رتبة الذل، يريد تمحضه للمضروبية في أمثلة المحاة، ومن ھنا تعلم سر قولھم فيه : قوله 
  .يخفى

  .وكان الجاحظ يعني بذلك إلزاقھم به الواو، التي ليست من جنسه، وال فيه دليل عليھا، وال إشارة إليھا
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  :شاعر ويشھد له قول ال
  ال خطيب وال جليل بقدر... أنما البھنسي خطب جليل 

  نا كواو غدت بآخر عمرو... زيدت الياء فيه ظلما وعدوا 
  :ورب ازدياد، من قوله : وقوله 

  حتى يطير فقد دنا عطبه... وإذا استوت للنمل أجنحة 
رضي، يعزيه في آخرھا عن ولدين له ماتا، ومن غرره، قوله من قصيدة يرثى بھا أخا له مات، وأرسلھا على أبي الوفا الع

  :ومطلعھا 
  ومصيبة قد جذت اآلماال... رزء ألم وحسرة تتوالى 

  ثھالن ذو الھضبات ھد وزاال... وجليل خطب لو تكلف حمله 
  عنه أردت من الزمان محاال... وفراق إلف إن أردت تصبرا 
  عن سكب رقراق الدموع سجاال... وعيون عين ليس تفتر دائما 
  إال خؤونا غادرا مغتاال... بعدا لدھر شأنه أن ال يرى 

  ونرى المآل تمحقا وزواال... نغتر فيه بالسالمة برھة 
  يبرح به حتى يرى أسماال... ويعيرنا ثوب الشبيبة ثم لم 

  لك بعد أن فقد الجمال جماال... قبحت يا وجه الزمان فال أرى 
  ل وأعظم حاالوقرار قلبي ب... ذاك الذي قد كان قرة ناظري 
  عني ويحمل بعدي األثقاال... قد كنت أرجو أن يؤخر يومه 

  ويمارس األھوال واألوجاال... ويذوق ما قد ذقته لفراقه 
  وبقيت فردا أندب األطالال... فتطاولت أيدي المنية نحوه 

  منھا األغض األرطب المياال... كنا كغصني دوحة قطع الردى 
  كان اليمين لھا وكنت شماال ...أو كاليدين لذات شخص واحد 

  بكسوفھا وعماد مجد ماال... أسفي عليه شمس فضل عوجلت 
  فلقد أطال الحزن والبلباال... ال كان يوم حم فيه فراقنا 

  في كل وقت ال يغيب وصاال... فسقى ضريحا حله صوب الحيا 
  :منھا 

  لم يبق في بقية ومجاال... ھيھات من لي بالرثاء وفقده 
  كنت الفصيح المصقع القواال... زءه من بعد ما أفحمتني يار

  ذاك الذي بالسحر جاء حالال... من لي بطبع اللوذعي أبي الوفا 
  يلقى على كل امرئ زلزاال... مولى إذا وعظ األنام رأيته 

  أھل الضالل لما رأيت ضالال... بزواجر لو أنه استقصى بھا 
  رتجى وثمااللبنيه غوثا ي... موالي يا صدر الزمان ومن غدا 

  لحماك تشكو بثھا إدالال... ذي نفثة المصدور قد سرحتھا 
  إذ حولت بحلولھا األحواال... إن المصيبة ناسبت ما بيننا 
  قد كان في أفق السعود ھالال... فثكلت مخدومين كل منھما 

  وكذا القلوب مھابة وكماال... لو أمھال مآل العيون محاسنا 
  ولكان ھذا في طالھا خاال. ..ولكان ھذا للمعالي ناظرا 

  ماء العيون عليھما ھطاال... خطفتھما أيدي المنون وغادرت 
   :فأجابه بقصيدة، منھا 

  قد سار في فلك الكمال ھالال... لھفي على بدر تكامل حسنه 
  فت القلوب ومزق األوصاال... أعظم به رزءا أتاح مصائبا 

  تسير األجباالأن الرجال ... ما كنت أعلم قبل حمل سريره 
  ھل غاب حقا وأوراك خياال... وعجبت للبحر المحيط بحفرة 

  غيبتم شمس الغداة ضالال... يا دافنيه من الحياء تقنعوا 
  أضحى الحجاب جنادال ورماال... عھدي الغمام حجابھا مالي أرى 

  :وكتب إليه في ھذا الشأن 
  ويمزق األحشاء واألوصاال... خطب يقرب دونه اآلجاال 
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  ئب دمعھا الصافي دما ھطاال... ع الجفون تجود إن نضبت سحا فد
  ووھى ثبير المكرمات وماال... أفلت ذكاء الفضل من فلك العلى 

  أجبالھا حتى بقين رماال... وذوت غصون رياضھا وتصدعت 
  عدموا بفقد حياته اإلقباال... فقدت أولى األلباب ذو المجد الذي 

  وحجاه كنا نضرب األمثاال ...فقدو حليف الفضل من بكماله 
  كانت له باألمس ملكا زاال... من شاء للعلياء يسع فإن من 

  :منھا 
  حة والبالغة ال يجيب سؤاال... أعزز علي بأن أرى رب الفصا 

  أن الكواكب تسكن األرماال... ما كنت أعلم قبل يوم وفاته 
  للشمس من بعد الزوال زواال... ما كنت أحسب أن أرى من قبله 

  :نھا م
  كالصبر منه به على ما ناال... صبرا على ما نالني في يومه 
  مأل العيون مھابة وجالال... مأل القلوب من األسى ولطالما 

  لرأيت أندية العلى أطالال... لوال أخوه أبو الفضائل أحمد 
  إن صال تلقاھا ظبا ونصاال... الكامل الفطن الذي عزماته 

  :منھا 
  إال وصيره المحاق ھالال... ماله ما رام بدر التم مثل ك

  شرف على ھام السماك تعالى... موالي يا ابن الراشدين ومن لھم 
  يدني النوى ويحول األحواال... صبرا فإن الدھر من عاداته 

  :وقد اقتفى أثر الشريف الرضي الموسوي في قصيدته التى رثى بھا الصاحب ابن عباد، وأولھا 
  أكذا الزمان يضعضع األجباال...  أكذا المنون تقنطر األبطاال

  .قال وكان بالقرب من ضريحه عدة أشجار من العناب، فشاھدت يوما أغصانھا المخضرة، تزھو بثمارھا المحمرة
  .فأتبعت الحسرة بالحسرة، ولم أملك سوابق العبرة

  .وجادت الطبيعة، بأبيات على البديھة
  :وھي ھذه 

  ھطال من السحب قد ھمىيفيض ك... وقائلة والدمع في صحن خدھا 
  بھا جدث ضم الشريف المعظما... أرى شجرا العناب في البقعة التي 

  على فقده ما إن أحس تألما... لھا خضرة المرتاح حتى كأنه 
  بحمرتھا تبدي السرور تألما... وأغصانه فيھا ثمار كأنھا 

  ذوت واكفھرت حسرة وتندما... ولو أنصفت كانت لعظم مصابه 
  بما نالنا من رزئه وتھضما... كان ذاك تھاونا  فقلت لھا ما

  غديرا بأنواع الفضائل مفعما... ولكنھا لما وضعنا بأصله 
  كمين فال تستفظعيه توھما... بدت خضرة منه تروق وحزنه 

  سقيناه دمعا كان أكثره دما... وما احمرت األثمار إال ألننا 
  :منھا ولما وقف عليھا صالح الدين الكوراني، قال أبياتا 

  سرورا ولم تجزع على سيد الحمى... فيا شجر العناب مالك مثمر 
   وتدلى إليه كل غصن تنمنما... على رمسه أورقت تھتز فرحة 
  أم الحزن قد أبكاك من دونه دما... أھذي أمارات المسرة قد بدت 

  :ومنھا على لسان العناب 
  مانمى حسبا في عصره وتكر... نعم فرحتي أنى مجاور سيد 

  زھت بضجيع كان بالعلم مغرما... وحضرته روض من الجنة التي 
  وحقي فيھا أن أقيم وألزما... أتعجب بي إذا كنت في جنب روضة 

  تمكن فيھا األصل والفرع قد نما... كعادة أشجار الرياض فإنھا 
  خذ الجار قبل الدار إن كنت مسلما... وقد قيل في األمثال إذ كنت سامعا 

  وأبقى ثناء بالجميل معظما... را الفناء إلى البقا أما سار من د
  فبالذكر يحيى ثانيا حيث يمما... ومن كان بعد الموت يذكر بالعلى 
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  وحياك وسمى الغمام إذا ھمى... فقلت له يھنيك طيب جواره 
  ليلقطھا من زاره وترحما... لتسقط أثمارا على جنب قبره 
  عن فضله أن نترجمافحق لنا ... فواعجبا حتى النبات زھت به 

  :وله، يمدح المولى البھائي 
  ومحا السيئات باإلحسان... كشف الدھر عن وجوه األماني 

  في بروج الجمال والعرفان... وأرانا شمس العدالة تبدو 
  ال يدانيه سعد تفتازاني... وحبانا من آل سعد بمولى 
  غرة أشرقت بوجه الزمان... درة ركبت بتاج المعالي 

  للبرايا في صورة اإلنسان... عالم يتراءى عالم وھو 
  بعقول الكھول في العنفوان... وھمام مھذب قد تحلى 

  وكذا النور مخمد النيران... أخمد الظلم منه عدل منير 
  فعلت ما يكل عنه اليماني... خذ يمني إن البراعة منه 
  وعلت رتبة على كيوان... إن شھباءنا به قد أنارت 

  ت فھم يسحبون ذيل التھاني... لمسرا وتوالت على بنيھا ا
  :منھا 

  ظ وروح والمجد كالجثمان... أنت معنى لك الفضائل كاللف 
  البن عبد العزيز في العدل ثاني... أنت في المكرمات فضل ولكن 
  :ومنھا، يعتذر عن ھدية أھداھا 

  نزره بالقبول واالمتنان... وھديت اليسير فأنعم وقابل 
  ر مع الفرقدين في إمكاني... والبد  فلو أن العيوق والشمس

  ورأيت القصور مع ذاك شاني... كنت أھديتھا وقدمت عذرا 
ومما يسكر العقول في االعتذار عن الھدية قول الشاھيني، ومن قصيدة كتبھا إلى أبي العباس المقري، وأرسل له معھا خمسين 

  :قرشا 
  ردانبردا على عطفيك ذا أ... لو كان لي أمر الشباب خلعته 

  فبعثت نحوك غاية اإلمكان... لكن تعذر بعث أول غايتي 
  :وللسيد أحمد من اعتذارية عن ھدية أيضا 

  روية محتقرا نزرا... إلى قصر الداعي وأھدى بال 
  ال تستحق الوصف والذكرا... من عمل الصين قطاعا أتت 

  عقدا نظيما يخجل البدرا... فاعذر فقد أھدى إليك الثنا 
  :وله، وھو في غاية الجودة ومن بدائعه ق

  جور اليراع وقد رثت لمصابه... لدواة داعيكم مداد شاب من 
  إحسانكم تجديد شرخ شبابه... فأتت تؤمل جودكم وتروم من 

  :وقوله، في صدر رسالة 
  ه من الفضل والحجى بلبابه... أيھا الفاضل الذي خصه الل 
  تابهيمكن المرء شرحه في ك... إن شوقي إليك ليس بشوق 

   :وكتب إلى السيد محمد العرضي، قبل توجھه إلى الروم 
  حتى غدوت ببعدكم مرحوما... ما زلت محسودا على أيامكم 

  أصبحت رزقا للنوى مقسوما... ومن البلية قبل توديعي لكم 
  :فأجابه، وكان محموما 

  من خوف ذكر فراقكم محموما... وافى الكتاب وكنت قبل وروده 
  عنه فكيف إذا غدا محتوما... صرفة عزمكم ھذا ولي أمر ب

  :وله 
  بعض أوصافه لسان اليراع... إن شوقي يجل عن أن يؤدي 

  .وكان بحلب مفت صدره الدھر بجاه ومال، وعطف إليه األفئدة وأمال
  .وبعد انقراض بني البتروني الذي أبكى الدھر نعيھم، وذھب برونق الرياسة أحوذيھم وألمعيھم

  .اء الغفران شھبا، وأمست أطاللھم بيد النوى نھباوقد طلعوا في سم
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  .وھكذا الدنيا لھا التصدير أبنائھا جنوح، وموت بعض الناس على بعض فتوح
  .فأصبح مكان الدر صدفا، وصير نفسه لسھام االعتارض ھدفا

  .وكان له كاتب يعرف بابن ندى وھو يده ولسانه، وعليه تدور إساءته وإحسانه
  .لصالة على جنازة، فكبر عليھا خمسا ظانا جوازهفقدم المفتى يوما ل

  .وكان ذلك فغي جمع حافل، جمع بين عال وسافل
  :فقال فيه السيد أحمد 

  وكبر خمسا سدس الناس لعنه... ومذ مصطفى صلى صالة جنازة 
  ومن قبل في الفتيا لقد قلد ابنة... فقلت اعذروه إنه قلد الندى 

  :تمام، في قصيدته التي رثى بھا إدريس ابن بدر  يشير بقوله قلد الندى إلى قول أبي
  بأكسف بال يستقيم ويظلع... ولم أنس سعي الجود خلف سريره 

  وإن كان تكبير المصلين أربع... وتكبيره خمسا عليه معالنا 
  بأن الندى في أھله يتشيع... وما كنت أدري يعلم هللا قبلھا 

  :ومما يناسب مع ھذا، قول بعضھم في موسوس 
  يكرر الرعدة والھزه... ارد النية مغموسھا وب

  كأنما صلى على حمزه... مكبرا سبعين في مرة 
يشير إلى أن النبي صلى هللا عليه وسلم ، صلى على عمه حمزة سبعين مرة، فكلما قدم علي ميت صلى عليه، وبه استدل على 

 .الصالة على شھيد المعركة
  

  ولده السيد باكير
  .سقة، وعصماء من عقد محتدھا التي تنظمت فرائده المتناسقةفرع من تلك الدوحة البا

  .أنبت به ندى بيته الثناء في حدائق األذھان، وأملت معاليه المعاني بأفصح لسان على األذان
  .رضع من در العلوم كھال ووليدا، وحوى من أنواع المفاخر طارفا وتليدا

  .فيجعل غائبھا حاضرايجتلى ناظره روض الحظ ناضرا، ويجتلب رأيه المغربات 
  .وله منطق يعلم األبكم براعة التلفظ، وحديث كقطع الروض قد سقطت فيه مؤنة التحفظ

  :فھو في كالمه النفيس العالي، كأنما عناه بقوله الميكالي 
  آسى كالم الھموم والحزن... إن كالم ابن أحمد الحسنى 

  في لطفه غب عارض ھتن... سحر ولكن حكى الصبا سحرا 
  .جرى في مجلس النجم الحلفاوي ذكر نجابته التي دلت عليه، داللة النسيم على الحبيب إذا ھب بعرف صدغيهوقد 

  .فأثنى علي ثناء الزھر، على جدول النھر
  .ووصف محتده وصف حسان، آلل غسان

  .فرآ ليلة في منامه أنه نظيم بيتين في نعته، ثم انتبه مع نومه فكتبھما من وقته
  :وھما 

  أوج المعالي فال خدن يدانيه... اق على األقران مرتقيا يا كير ف
  فاألصل من كوثر األفضال يسقيه... والفرع إن أثمرت أيدي الكرام به 

  .وقد أثبت له ما ھو أصفى من ماء المفاصل، وألطف موقعا من ضمة الحبيب المواصل
  :فمنه قوله 

  وكذاك الكمال وار زناده... بك صرح العالء سام عماده 
  ھر بياض وأنت منه سواده... كل األنام من ناظر الد  إن

  واج بحر تتابعت أزباده... قد غرقنا من فيض فضلك في أم 
  ليك جميعا وخاب فيك اجتھاده... وإذا الفكر لم يحط بمعا 

   ما كبا في ميدان فضل جواده... فاعتذاري ببيت ندب ھمام 
  ه تعدادهواضحا أن يفوت... إن في الموج للغريق لعذرا 

  :وقوله، من قصيدة أولھا 
  وأصبح شخص المجد مبتسم الثغر... تھلل وجه الفضل والعدل بالبشر 
  إذا ما ازدھت أھل المداح بالشعر... فيالك من مولى به الشعر يزدھي 

  من الناس إال من غدا أحول الفكر... فريد لمعاالي ال يرى لك ثانيا 
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  :ام معنى األول مطروق، وأصله قول أبي تم
  ولكني مدحت بك المديحا... ولم أمدحك تفخيما بشعري 

  :وأبو تمام أخذه من قول حسان، في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم 
  لكن مدحت مقالتي بمحمد... ما إن مدحت محمدا بمقالتي 

  :والبيت الثاني من قول بعضھم 
  ه جھول بالمعاني... إن من يشرك بالل 

  لواحد ثانيظن ل... أحول الفكر لھذا 
  :وله من قصيدة 

  فلتصطبح ياقوت در الكاس... الح الصبا كزرقة األلماس 
  بسياج خط قد بدا كاآلس... من كف أھيف صان ورد خدوده 

  للحسن جدولھا من األنفاس... كأن مرآه البديع صيفحة 
  عطس الصباح مشمتا لعطاس... في روضة قد صاح فيھا الديك إذ 

  جفن الغمام القاتم العباس... ن بكى ضحكت بھا األنوار لما ا
  بتموج األرياح في وسواس... ورقى بھا الشحرور أغصانا غدت 

  من فوق غصن قوامه المياس... والورد تحمده البالبل ھتفا 
  حسد لسطوته ذليل الراس... ويرى البنفسج عجبه فيعود من 

  لمعاھد األحباب ليس بناس... والطل حل بھا كدمع متيم 
  خدا لغانية كظبي كناس... ثغرا وال عينا وذا فتظن ذا 

  حميت بطرف النرجس النعاس... واحمر خد شقائق مخضلة 
  خط القريض بمدح فضلك كاس... حسدا لخد الطرس حين غدا له 

  :وله من أخرى في المدح 
  دقائقا حجبت عن فطنة الفھم... موالي قم نلتقط من لؤلؤ الحكم 

  من الزبرجد والياقوت منتظم. ..في وصف روض أنيق راق منظره 
  والزعفران سقته السحب بالديم... أما ترى نفحة النسرين عابقة 

  من الرياض فأھدى طيب النسم... والمھرجان أتى من جحفل لجب 
  تحكى فما مال للتقبيل نحو فم... تقابلت فيه أحداق لنرجسه 

  يبل شوق نبات الغور واألكم... والنھر عاود بعد الصد منعطفا 
  مجيبة عندليب الدوح في الظلم... والورق غنت على األشجار من طرب 

  تركن أھل الھوى في قبضة السقم... فالھج بتذكار غزالن لواحظھم 
  عن قوس حاجبه أودت بكل كمي... وأھيف من ظباء الحور مقلته 

  فالعذب يھجر باإلفراط في الشبم... إن يھجر الشارب الريان مبسمه 
  فظنه الصب خطا غير ملتئم... داب ناظرنا في صدغه طبعت أھ

  ممزوجة برضاب المبسم الشبم... أدار شمس المحيا بدر راحته 
  جاءت تخبرنا عن سالف األمم... من خمرة عصرت بالبشر من قدم 
  مذ جادھا وابل يھمي بمنسجم... في روضة ضحكت فيھا أزاھرھا 

  من النقمشھباؤنا منه في أمن ... وقام بلبھا يتلو محاسن من 
  ومن به الناس مغمورون بالنعم... صدر الموالي فريد العصر جھبذه 
   فاق الفحول بفضل غير منكتم... كھف األنام مالذ الخلق أحمد من 

  ففاخرت جل مدن العرب والعجم... من شرف البلدة الشھباء مقدمه 
  حتى روت حسنھا للناس عن إرم... أقام فيھا عماد الشرع مجتھدا 

  :من أخرى وله 
  ألحاظ فھو مسافر ومقيم... ھو في الفؤاد وشخصه ناء عن ال 

  في الجفن در كالمك المنظوم... سحر العقول بلحظه فكانما 
  ع الفضل واألفضال وھي رميم... يا أيھا المولى الذي أحيى ربو 
  فغدا كريم الفعل وھو لئيم... أعطيت دھرك من خاللك خلة 

  :وله، وتعزى لوالده 
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  ومالذ كل أخي كمال عالم... لوجود وعين ھذا العالم صدر ا
  من جور دھر في التحكم حاكم... إن لم تكن لذوي الفضائل منقذا 
  ننتاب غيرك في المھم الالزم... فبمن نلوذ من الزمان وباب من 

  أضحى لھا ھذا الزمان كخادم... فبحق من أعطاك أرفع رتبة 
  ودك في الحضيض القاتمتركت حس... وحباك من سلطاننا بمواھب 

  وإذا تختم كنت فص الخاتم... فإذا تتوج كنت درة تاجه 
  وتركت فيھم كل لومة الئم... إال نظرت بعين عطفك نحوھم 
  خير البرية من ساللة ھاشم... ورعيت في داعيك نسبته إلى 

  فيما تشاء فأنت أعدل حاكم... فالوقت عبدك طوع أمرك فاحتكم 
  :، فإن البيت للمتنبي، من قصيدته التي أولھا فإذا تتوج، ھذا تضمين

  أنا منك بين فضائل ومكارم
  :ومما يحسن له قواله في التشبيه 

  في جانب الخد وھي مصفوفه... ثالث شاماته على نمط 
  في جانب الشمس وھي مكسوفه... كأنھا أنجم الذراع بدت 

  :ه وقد تناول ھذا المعنى صاحبنا عبد الباقي بن السمان، في قول
  والشمس في وجناته لم تغرب... وكأن خاليه اللذين بخده 

  أو نقطتا حبر بطرس مذھب... نجمان قد كسفتھما شمس الضحى 
  :وأصل ھذا المعنى البن خفاجة األندلسي، في قوله 

  فما عدا أن بدا في وجھه شفق... غازلته من حبيب وجھه فلق 
  إستبرق ورقغصن بعطفيه من ... فارتج يعثر في أذيال خجلته 
 كواكبا في شعاع الشمس تحترق... تخال خيالنه في نور وجنته 

  
  السيد عبد القادر بن قضيب البان

  .بحر معارف خضم، وطود فضائل أشم 
  .تأزر باإلحسان وارتدى، وراح في تكميل النفس واغتدى 

  .ھذا وعھده بالشباب قريب، وحديثه ليس بمنكر وال غريب 
  .في البالد التحول  ثم أطال التجول، وأكثر

  .فدخل الحجاز واليمن، وأقام بھا مدة بمنزلة فصل الربيع من الزمن 
  .ثم رجع إلى دياره، وألقى بھا عصا تسياره 

  .فقعد مقعد السھا، وعقل لديه النھى 
  .وتماسك عن الدنيا عفافا، والتف بالمعارف اإللھية التفافا 

  .يستفاد من ألالئھا نور الفالح والرباح  مع شھرة كشھرة ضوء الصباح والمصباح، وطلعة
  .وھناك ما شئت من وقار يطيش له ثبير، ومقدار يصغر لديه كل كبير 

  .إلى يد تفرج إذا ضاق اإلعدام، وقدم تثبت إذا زلت األقدام 
  .وله أشعار في الحقيقة تحرك السواكن، وتبعث األشواق الكوامن 

  .ا، وإذا تلي أبصرت كل شيء مستمعا اوردت منھا ما إذا وصف رأيت الحسن مجتمع
  :فمنھا قوله 

  ألسمع من خطابكم خطابا... أرى للقلب نحوكم انجذابا 
  إلى سحر سجودا واقترابا... فكم ليل بقربكم تقضى 

  فال خطأ وعيت وال صوابا... وكم من نشوة وردت نھارا 
  غيوث ال تفارقنا انسكابا... وكم سحت علينا من نداكم 

  بھا حضر الصفا والقبض غابا... نس أسكرتنا وكم نفحات أ
   فلم نشھد به منكم حجابا... توافقت القلوب على التداني 

  من الرحمن فيضا مستطابا... لقد حاز الولي بكل حال 
  لداعي الحب أسرعھم جوابا... تراه بين أھل األرض أضحى 

  وغير حماه ال يرجو انتسابا... وغير هللا ليس له مراد 
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  : وقوله
  فتھت بسكرتي بين الدنان... سقاني الحب من خمر العيان 

  وخاطبت الحبيب بال لسان... وقلت لرفقتي رفقا بقلبي 
  لصحبي فانتشى منھا جناني... شربت لحبه خمرا سقاھا 

  ورشدي ضاع مما قد دھاني... شطحت بشربھا بين الندامى 
  يقوم بسره قطب الزمان... فأكرمني وتوجني بتاج 

  سرى أمري بھم في كل شان... على األقطاب حتى  وأمرني
  وقال الستر من سر المعاني... وأطلعني على سر خفي 

  وغابوا في الشھود عن المكان... فھام أولو النھى من بعض سكري 
  فقد أذن الحبيب بما حباني... مريدي ال تخف واشطح بسري 

  :وقوله 
  بومنك إذا طلبي والسب... نظرت إليك بعين الطلب 
  وليس سواك لعيني حجب... رأيتك في كل شيء بدا 

  وأنت ھو الباطن المرتقب... فأنت ھو الظاھر المرتجى 
  وأنت الذي كل شيء وھب... وأنت الوجود ألھل الشھود 
  بعينك في كل تلك النسب... وعيني بعينيك قد أبصرت 

  :ومن مقاطيعه قوله 
  حنق عليك تحنناوعتبت من ... ولقد شكوتك في الضمير إلى الھوى 

  إال المنية عندما ھجم المنى... منيت نفسي في ھواك فلم أجد 
  :وقوله 

  فقوتھا من عادة الھمة السفلى... إذا امتد كف للزمان بحاجة 
  فيغنيه رب الخلق من فضله األعلى... ومن يك يستغنى عن الخلق جملة 

  :وقوله 
  واستغفر هللا تنجو... إذا أسأت فأحسن 

 ورحمة هللا فارجو... ور وارجع وتب على الف
  

  ولده السيد محمد حجازي
  .ھو في قالدة نسبھم واسطة، وصاحب أياد بجميل النعم باسطة

  .شھرته النزعة الحجازية، ولبس من حسن الحجى زيه
  .وله أمل يقوم به مع األيام ويقعد، ويدنو به طورا وآونة يبعد

  .مية غيالنحتى رسخ رسوخ ثھالن ، وكلف بالمعالي كما كلف ب
  .فجمع هللا به شمل المكارم في قطره، وأحيى به األرض الموات إذا ضن سحابھا بقطره

  .إال أن فيه عجلة تلزمه الحجة، وشراسة تضييق عليه المحجة
  .فإذا تكرد ال يرجى له صفو، وإن سخط ال ينتظر له عفو

  .األدب وتوصلوأما القراءة فله منھا ما تحصل، ولكن له شعر تدرج به إلى الوصف ب
  .وقد أثبت له ما يروقك رواؤه، ويغينك عن ماء الغدران إرواؤه

  :فمنه قوله، من قصيدة يمدح بھا البھاء، لما كان قاضيا بحلب، أولھا 
  فما عند أھليھا سوى لوعة تجدى... أال منجد في أرض نجد من الوجد 

  كما يأنس الصب المتيم بالوجد... وقفت بھا مستأنسا بظبائھا 
  وأنشد عمن جاز باألجرع الفرد... سائل عمن حل بالجزع والحمى أ

  فال تعجبا من طفرة النار بالزند... خليلي إن الصدر ضاق عن الجوى 
  وفي القلب من أجفانھا كل ما يعدى... ففي الجسم من سعدي جروح من األسى 

  وصدغ يثير الوجد من جمرة الخد... بثغر يزيد الوقد من خمرة اللمى 
  وتنفر عمدا كي تصاد على عمد... لي باللحظ ما عز دركه  تقرب

  مالعبة األطفال من غرة المھد... تالعب في عقل الفحول بطرفھا 
   نباال فزادت من توقدھا وقدى... رمت مھجتي أھدابھا عن تعمد 
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  وما علمت ما حل بي من ھوى نجد... دنوت إليھا وھي لم تدر ما الھوى 
  معللة أروي بھا غلة الوجد... شفة فقلت أما من رضابك ر

  وأبذل في إنجاز وصلتھا جھدي... وھل للتداني علة أستمدھا 
  لقلبك فاقنع يا أخا الود بالوعد... فقالت أما يكفيك وعدي تعلة 

  فإن الرزايا في متابعة القصد... وال ترج مھما تقصد النفس نيله 
  خاء إلى الزھدإخاء فقد يفضى اإل... وال تستمح من كل خدن وصاحب 

  وال كل خل صادق الوعد والعھد... فما كل إنسان تراه مھذبا 
  وال كل ماء طيب الطعم والورد... وال كل نجم يھتدي بضيائه 

  وال ريح ماء الورد من عاصر الورد... وال المسك في كل المھاة محله 
  كفضل الموالي السابقين على حد... وال فضل موالنا البھاء محمد 

  .ھذه العالقة النجدية، اقتضت أن تسمى القصيدة بالوجدية :قلت 
  :وله، من قصيدة أخرى، في مدح البھاء أيضا، مطلعھا 

  دارت عليه نجومه والفرقد... قطب السماء ھو الطريق األقصد 
  أوج السعود ھبوطھا والمصعد... والمشتري والزھرة والزھراء في 

  بته إليھا العسجدإال بنس... والشمس ما شرفت على أقرانھا 
  فالويل ثم على الذي ال يشھد... وهللا ال تحصى شئون كماله 
  في حالة منھا أقوم وأقعد... ولقد أتيت الدھر غير مغادر 

  مفتي األنام أبو البھاء محمد... فسألته من في الحمى فأجابني 
يبني روى قصيدته على اسم ممدوحه، ولم ھا ھنا فائدة من المستخرجات باإللھام، وھي أن كثيرا من الشعراء من : قلت 

  .، ويذكر" التمھيد " يذكروا ھذا في البديع، فينبغي أن يسمى ب 
  :ومن مستحسناته، قوله في الخمرة ونشأتھا 

  إن رمت أن تنجو من الباس... ال ترض باإلضرار للناس 
  في شاربيھا بعد إيناس... وانظر إلى الخمر وما أوقعت 

  بضربة منھا على الراس... وقبوا لما رضوا في دوسھا ع
  .ھذا معنى تصرف فيه وبناه على العقاب، وقد استعمله القدماء وأحالوه على جور الشراب

  .ولكل مشرب، إما عذب أو مستعذب
وقد عرف منھا سنة الجور في أحكامھا، ولوال ذلك لما استثأرت من : ومن الثاني قول ابن األثير من فصل في وصف الخمر 

  .بجناية أقدامھاالرءوس 
  :وھو أخذه من قول القائل 

  وھنا تداس بأرجل العصار... ذكرت حقائدھا الكريمة إذ غدت 
  فيھم فنادت فيھم بالتار... ال نت لھم حتى انتشوا فتحكمت 

  :وعلى ذكر التار فأعجب لتار اإلشبيلي الذي ينطق األوتار، وھو قوله 
  إناءھا فأمالنيإني أملت ... والخمر تعلم كيف تأخذ ثأرھا 

  :ويعجبني في ھذا السياق، قول بعد األندلسيين الحذاق 
  كھال وأخفق في الزمان األول... التعجبن لطالب نال العلى 

 وتداس أول عصرھا باألرجل... كالخمر تحكم في العقول مسنة 
  

  السيد عبد هللا بن محمد حجازي
  .السيد الصنديد، الفقيه الشبيه والنديد

  .ه فضال عن أرومته، الحسيب في ذاته عالوة على جرثومتهالشريف في نفس
  .شرف ليس بمدعي وال منتحل، وحسب له رونق المشتري ومرتقى زحل

  .إذا انتسب باھت به األنساب، وإذا كتب أرى البدائع بيض الوجوه كريمة األحساب
  .إلى مكرمات يدرك أقاصيھا، ومعلوات يعقد بالفلك نواصيھا

  .لباس، وخلق من طينة غير طينة الناس ألبس من الفضل أحسن
  .وھو محاسن وفنون، تتغاير عليھا آذان وعيون

  .بحر إذا نطق وطود إذا سكت، وكله من فرقه إلى قدمه تحف ونكت
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  .بفكر يفتح المقفل، وذھن يستدرك المغفل
   .وآداب رطبة لدى الھصر، ومعارف تأبى على العد والحصر

  .ثمانين، وأنا في أيام تلك الغربة راعى سنينولقد لقيته بالروم سنة سبع و
  .ولي فؤاد إلى المخالطة شيق، وصدر يسع ھم الدنيا وھو ضيق

  .فنزلت منه بحيث ملتقى الصدر الرحب والمحيا الوسيم، وحليت بقلبه حلول المسرة وھببت في روض أخالقه ھبوب النسيم
  .حانوكان لي من مجلسه نضرة الريحان، ونفحة الروض وطرب األل

  .أشيم خضرة ترف في زھرة حسن، وأجتلي روضة في ناظر ونجوى في أذن
  .أنا له: وھو أناله هللا من كرمه أفضل إنالة، ال يقترح على األيام مطلب إال قال 

  .إال أن له حبائل تعتلقه، ومطامع لم تزل تعتلقه
  .فعوادي األايام عليه ملحة مكبة، وبواعث صفوھا مريحة مغبة

  .الھمة، ووساوس الشدة المدلھمة وھو من بعد
  .في قسوة سدت عليه طريقا ومنھجا، وآيسته من أن يلقى مفرجا ومخرجا

  .فأبي له التخيل، إال التصنع والتحيل
  .فدبر أمرا تحراه، ونسب فيه إلى أنه افتراه

  .وكان سھوه فيه أكثر من تيقظه، ووقعه أقرب إليه من تحفظه
  .ھم مبرح وإصر فخرج متحسبا إلى مصر، وھو زميل

  .ثم عدل الحقيقة عن المجاز، وتوجه إلى مثابة الحجاز
  .فحج البيت الحرام وعاد، ودخل بلده وھو من توفر الحظ على ميعاد

  .فلم يلبث حتى مد عنان النظر، وتدرج إلى حال أفضت به لألمر المنتظر
  .وسبب ذلك أنه وقع بحلب غال، نھض به سعر األشياء وعال

  .لعرفي سارع إليھم مدده، وتوفرت لعنايتھم أنصاره وعددهوكان حاكمھم ا
  .فانجذبت إليه قلوب الخاصة والعامة، وصاروا يحوطونه من سمة النقص بالكلمات التامة

  .واتفق أن الحجازي دعاه ليلة إليه، فلما مضى عنده لم يستقر حتى حقت المنية عليه
  .لحمام كاسا رويةفنسبوه إلى أنه اقتدح في ھلكه زندا ورية، وسقاه ا

  .ولما خرجوا بجنازته ليودعوه القبر، رأوا الحجازي أمامھم فلم يملكھم عن قتله الصبر
  .وشغلوا عن الرثاء بطلب الثار، ولم يجدوا مثلھا فرصة تخمد ھذا العيب المثار

  .فرمته عن قوسھا سھام القضاء الصوائب، وعضت منه إبھام اإلبھام بنابھا النوائب
  .لى األرض مطروحا، كأن لم يكن في روض المعارف غصنا مرحافبقي جسده ع

  .وبلغت أمانيھا من ذھابه األغراض، و تعالى المشيئة فليس لنا اعتراض
  .فأنا إذا أفكرت في صرعته، وأخذتني لوعة محنته وروعته

  .ملكتني عبرة تترقرق، أكاد بمائھا أشرق
  .الرماموأرغب إلى الباعث بعد الحمام، مادثر من ھوامد 

  .أن يھبه رحمته وعفوه، ويعوضه عن كدر دنياه النعيم وصفوه
  .وقد أثبت من أشعاره التي طلعت محاسنھا سافرة المحيا، وسرت سرور الحبيب أحيي وحيي

  .ما حشوت حينا من دره الثمين مسمعي، فإذا تلوته بكيت فضائله فيبكي السامع معي
  :فمنه قوله، من نبوية مستھلھا 

  أحيي فؤاد العاشق المنجود... من مھب زرود  أھال بنشر
  منه عيون الدمع فوق خدود... وروى شذى خبر العقيق ففجرت 

  من حيث منزلة الظباء الغيد... ونمى فنم لنا بأسرار الھوى 
  وسرى النسيم بظلھا المدود... تلك المعاھد جاءھا صوب الحيا 

  رودىوبوردھا ظمأى وطيب و... فيھا بواعث منيتي ومنيتي 
  فأنا المقيم على رسيس عھودى... إن تنأ عن عيني بدور سمائھا 

  بالحب ال يصغي إلى التفنيد... كيف الخالص ولي فؤاد موثق 
  ينجو الورى من جمرھا الموقود... تأوه لوال دموعي لم يكد 

  :ھذا من قول اآلخر 
  ينجو الورى من نار قلبي... لوال دموعى لم يكد 
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  :وقول اآلخر 
  أرض الوداع حرارة األكباد... لدموع وفيضھن ألحرقت لوال ا

  :وأشبه به قول رباح 
  فلذاك لم تك ترتمي بشرار... نار يغذيھا السحاب بمائه 

  :والبن عبد ربه، من أبيات ربيعية 
  توقد النور لوال ماءھا الجاري... واألرض في حلل قد كاد يحرقھا 

  :وقد قلبه الحرفوشي كما تقدم في قوله 
  ينجو الورى من سحھا المتوالي... معي لوال زفيري لم يكد ومدا

   لم يلتحف غير األسى ببرود... داء تعوده فؤاد متيم 
  أيلد من ألف الھوى بھجود... كال وال كحل الرقاد جفونه 

  إن لم تشب أسقامه بصدود... ما أعذب التعذيب في طرق الھوى 
  وسيلة التھديد جعل الحداد... نفسي الفداء لذي قوام ناضر 

  لدن كخوط البانة األملود... رخص كجسم النور مھضوم الحشا 
  لباتھا من زھرھا بعقود... لبست غدائره الدجى وتقلدت 

  متوسد وفق المنى بزنود... عھدي به والليل منفصم العرى 
  ظمأ السكارى بابنة العنقود... والقلب يظمأ من مراشف ثغره 

  فأتى الفراق وحال دون ورود... بعث الشباب على ورود رضابه 
  وأطلت فيه تھائمي ونجودى... فجعلت زادي بعده جرع األسى 
  إن الشجون عالمة المعمود... وغدوت في شجن يقلقل أضلعي 

  وقضى علي بوحشة التعبيد... ليت الذي منع التداني بيننا 
  ويفك من أسر الفراق قيودى... بلوى فيسعفني بتقريب الخطا 

  وأشم روح األنس غير بعيد... الوصل من قبل الحمى فأشيم برق 
  كالخود تجلى في عراص البيد... وأرى خيام أحبتي وقبابھا 

  والمجد في نوارھا المخضود... أرض يفوح بتربھا أرج الندى 
  ين القويم وموطن التوحيد... ھي مھبط الوحى القديم ومعقل الد 

  :منھا بالمقدار الذي كتبته، ومطلعھا قوله وكتب إلى األمير منجك قصيدة طويلة، اكتفيت 
  وباكر من أفيائھا كل معھد... سقى جلقا صوب السحاب المزرد 

  يد الغيث عقدى لؤلؤ وزبرجد... وقلد أجياد الربى في عراصھا 
  عيون الخزامى بالخفيف المجسد... وال زال خفاق النعامى منبھا 

  النديم ومعبد تھيجن ألحان... وغنت بھا األطيار من كل نغمة 
  تلفع أظالل الغصون وترتدى... لقد ھتفت منھا بوجدي سواجع 

  سنعلم إن متنا صدى أينا صد... تنوح وتشجينا فنزداد عيمة 
  عقابيل شوق بالفؤاد المشرد... أشيم بروقا بالشآم مثيرة 

  تحدث أنفاس الحبيب المبعد... وأستاف نشرا كلما ھب ضائعا 
  ولوال اھتزاز الغصن لم يتأود... ني فيھتز من رياه قلبي وينث

  ووافرقني إن بت والبين مقعدى... فواحرقتي إن لم أبلغ نعيمھا 
  كسته يد الصھباء حلة عسجد... ويوم بألالء الكؤوس مفضض 

  متى أدن منه اليوم ينأى ويبعد... قضيت به حق الھوى غير أنني 
  فن أرمدألذ من التھويم في ج... رعى هللا أيام الوصال فإنھا 

  تبل غليل السائق المتزود... تقضت وضن الدھر منھا بنھلة 
  :منھا 

  تنفس عن أسر المشوق المقيد... عسى تقذف البيداء نضوى برحلة 
  منيل المعالي المنجكي محمد... إلى بقعة زينت بباقعة الحجى 
  غياث بني اآلداب مأوى المطرد... عريق بالد الشام درة تاجھا 

  :منھا 
  وأشرفھم بيتا بغير تردد... ك يا أكمل الناس فطنة أخا منج
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  وينكر في األعراض غير التجدد... صبغت العلى بالمكرمات فلم يحل 
  ويا رحلة اآلمال من غير موعد... أموالى يا بدر المعالي وشمسھا 

   وعجت به بالركبان في كل مشھد... لقد ذلقت في وصف مجدك ألسن 
  على الطرس حتى كاد يلقط باليد... لؤا وأھدت لنا من بحر طبعك لؤ

  :منھا 
  حقوق معاليك التي لم تعدد... فأسلفتك اإلعظام والود موفيا 
  حبتك بمغبوط من المدح سرمد... وقدمت من فكري إليك ألوكة 

  ويأتيك باألخبار من لم تزود... تخبر عما في القلوب من الجوى 
  من عقودك يحمد وعضني بنظم... فأوجب لھا حقا وأنعم بمثلھا 

  غليل فواد بالصبابة مكمد... أروى بھا من العج الشوق والنوى 
  :منھا 

  ولوالك لم يبصر ولم يتقلد... فأنت لجفن الدھر سيف وناظر 
  .حامل لواء النظم والنثر، حامي بيضته عن الصدع والكسر: ثم أعقبھا بقطعة من نثره، وھي 

  .ود الثريا تحت القدممحل استواء شمس الكرم، العاصر بمجده عنق
  .واسطة قالدة الفضائل وعقد نظامھا، وبيت قصيدة اآلداب ورونق كالمھا

  .جناب األمير ابن األمير، والعطر ابن العبير
  .ال برحت ظالل معاليه ممتدة على مفارق األيام، وظل حساده أقلص من جفون العاشق عن طيب المنام

  .من محاضرة أبي الفرج بنبراسھذا ولو أوتى الداعي زكن إياس، واستضاء 
  .وملك براعة ابن العميد، وأحرز خطب ابن نباتة وبداھة عبد الحميد

  .وأعطى بالغة الصاحب ونوادر أبي القندين، ونال مقامات البديع ومفاوضات الخالديين
  .وحاز محاورات األحنف وفصاحة سحبان، وحوى منشآت القاضي الفاضل ومدائح حسان

  .ما يناسب مقتضى المقام والحال، لفل حد القلم وضاق ذرع المجالورام أن يزخرف كال
  .وإن أحجم بقيت في النفس حاجة، وعصف على القلب ربح حسرة فھاجه

  .فلذلك أقدم على الثانية سجيا، وأبدى لتلك الحضرة ھديا
  .فإن أكرم األمير مثواھا، فنظم من فرائد عوائده فحالھا

  .يخصب مراد المرادوأجاب بما يروى غليل الفؤاد، و
  .فذلك من مساعي فطرته المنجكية، ودواعي شيمته البرمكية

  :فأجابه بھذه األبيات 
  بمدحك قد بلغتني كل سؤدد... أموالي من دون األنام وسيدي 

  منضدة من لؤلؤ وزبرجد... بعثت بأبيات كأن عقودھا 
  مبادى عذار فوق خد مورد... أمتع طرفي في طروس كأنھا 

  أجرد منھا كل عضب مھند... مارمت قتل حواسدي سطور إذا 
  أبيت بفكر في الزمان مشرد... تكلفني رد الجواد وإنني 

  ضئيل على فرش السھاد موسد... وليس يجيد الشعر منطق عاجز 
  على الكره منه بين واش وحسد... يمر به العمر الطويل مضيعا 

  لصقيل المجردوقد كنت كالسيف ا... فعذرا أخا العلياء فلت عزائمي 
  وإنك من نسل النبي محمد... فإنك أھل الصفح والعفو والرضا 
  إلى الرتبة العليا بغير تردد... أعز بني الدنيا وأشرف من سما 

  كبير به أشياخنا الغر تقتدى... صغير إذا عدت سنى زمانه 
  بكف على فعل الجميل معود... تملك رق الحمد والشكر والثنا 

  يجرر ذيل الفخر في كل مشھد... ان وأھله فال زال عينا للزم
: ومما طارحني به في بعض مطارحاته، أنه لما مر بدمشق قاصدا الحج، شغف بأحد أبناء سراتھا، وكان من األشراف، قال 

  :ثم فارقته وتباكينا يوم التوديع، فكتبت إليه من الطريق مضمنا بيت البحترى 
  شبوب الجوانح نائرلفؤاد م... يا آل بيت المصطفى ھل رحمة 
  ببياض دمع من سواد ضمائر... ضلت نواظره الرقاد وما اھتدت 

  زفرات برح من جوى متخامر... دمع تعلق بالشؤون فساقه 
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  يقفو سروب زواخر وزوافر... لو تنظرون إلى الشتيت وسربه 
   وعذلتموه وماله من عاذر... لعذرتموه وماله من عاذل 
  في ظل دوح بالسيادة ناضر... واھا أليام تقضت خلسة 

  وضح الصباح ونفح روض باكر... دوح عليه من النبي محمد 
  يرنو إلى شعث النجيب الضامر... لم أنسه يوم الوداع وطرفه 

  في فضل وجه بالسماحة زاھر... وفعاله تبدى نفاسة عرقه 
  والعين تسفح بالنجيع المائر... حتى إذا جدت بنا ذلل النوى 

  كان المقيم عالقة للسائر... قيم وربما سرنا وعاود كالم
  :ومن بدائعه قوله 

  ومن قرح جفني ماذا جرى... أال ال تسل أي شيء جرى 
  وصرت حكيما به أكبرا... تعلمت من حبه الكيميا 
  بنار غرام به أسعرا... سحقت فؤادي وأودعته 

  وقطرته ذھبا أحمرا... وصيرت عيني أنبيقة 
  كما كل صيد بجوف الفرا ...أال ھكذا يا أخي الھوى 

  :وقوله 
  أن الرحيق العذب مازج فاك... لم يدر من بالوصل ماز جفاك 
  وموحدا من دون من يھواك... قد كنت في دين الغرام موحدا 
  للعاشقين وعقلة النساك... حتى نصبت الھدب منك حبالة 
  فوقعت في األشراك واإلشراك... وأريتني نارا بخدك أضرمت 

  :وقوله 
  عنوان ما في الخلد بعض حاله... الشريف عليه سندس أخضر  رأس

  فاخضر من أصل زكا أعاله... سقيت بماء مكارم أعراقه 
  :من قول الشھاب الخفاجي 

  ونور نبي هللا عن ذاك أغناه... يقول على رأس الشريف عالمة 
  وقد طاب مجراه لذا اخضر أعاله... فقلت جرى ماء المكارم والندى 

  :ر وله في مجد
  فقلت لھم حاشاه من نصب يردي... يقولون من تھواه جدر وجھه 
  فأثر أطراف األنامل في الخد... ولكن أشاروا بالبنان لحسنه 

  .جدر بالبناء للمفعول، تقول جدر الرجل، فھو مجدر: وقوله :  دره على ما أبدع : قلت 
  .مجدر ومجدور: وفي األساس 

  .وعده من الوھموأنكر الحريري في الدرة مجدرا، 
ألنه داء يصيب اإلنسان مرة في عمره، من غير أن يتكرر عليه، فلزم أن يبنى منه المثال على مفعول، وال وجه لبنائه : قال 

  .على مفعل الموضوع للتكثير
ھنا باعتبار  وال وجه إلنكاره، إذ ليس كل فعل للتكرير والتكثير، فقد يجيئ بمعنى فعل كثيرا، مع أن التكثير والتكرير محقق

  .أفراد حباته، وھو في غاية الظھور
  .واألفصح أن يقال جدري، بضم الجيم، واشتقاقه من الجدر وھو آثار الكي على عنق الحمار

  :وقد أكثر الشعراء من وصف المجدر، ولم أر أحسن من قول أبي سعد الجويني 
  كما نثرت على الشمس الثريا... بدت بثراته فوق المحيا 

  حباب فوق كأس من حميا... والبثرات فيه  كأن الخد
  :وأنشدني الحجازي، قوله في وصف مجلس لبعض أحبائه، أطل على غدير فرشت أرضه بحصبائه 

  نفسھا في مناقع الغدران... حسدت جمعنا النجوم فألقت 
  .ھذ بيت ماله الحسن موازي، يساوي ألف بيت من جنس بيت المنازي

ا المعنى، وال أن فكرا طرق ھذا المغنى، غير أن في قطعة البن حمديس بيتا يقاربه في المبنى، وما أظن أن أحدا سبقه إلى ھذ
  :وھو 

  فأقبل يلقى نفسه في غديره... كأن حبابا ريع تحت حبابه 
  :وأنشدني من لفظه لنفسه، قوله في قصيدة، في مدح الوزير الفاضل 
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  منه بثوبي قسطل وغمام... ولرب يوم قد تلفعت الضحى 
  غبر الوجوه مضيئة األحالم... حسرت قناع النقع عنه عصبة 

  يتجردون لواجب اإلحرام... متجردين إلى النزال كأنما 
   كاألسد تألف مربض اآلجام... ال يأنسون بغير أطراف القنا 

  رأى الوزير وراية اإلسالم... يسرى بھم نجمان في ليل الوغى 
  .ھي في عھده الدھر من جملة مالي من ودائعوكان أتحفني من أناشيده بطرف بدائع، 

  .ووقع في داره بالروم حريق، فتلف بعض أسباب رياشه، وذھب جل ما اتخذه من ذخائر معاشه 
  :فقلت أخاطبه 

  فعش في صحة وابل الربوعا... فدى لك ما على الدنيا جميعا 
  فلست لفقدك الدنيا جزوعا... لئن جزع األنام لفقد شيء 

  توطنا بھا الشرف الرفيعا... ة منك حتى تعلمنا األناء
  وأنبت من أياديك الربيعا... أفاض هللا جودك في البرايا 
  لنعلم صنع خالقك البديعا... وصورك الميھمن من كمال 

  تجد كال با تھوى مطيعا... فمر واحكم بما تختار فينا 
  لخاض الليل واختار الرجوعا... فلو كلفت يوم األمس عودا 

  لعاد القھقري وأتى سريعا... سھما في ھواء  ولو ناديت
  يبيت الليل ال يدري الھجوعا... يضم البرد منك أخا فخار 
  وحل من العلى حصنا منيعا... وإني من بجودك قد ترقى 

  وأوفى الناس من حفظ الصنيعا... خلقت على الوفاء لكم مقيما 
  :قصيدة وكتبت إليه من دمشق، بعد عودى من الروم إلى حلب، ھذه ال

  وأغبى الورى من بات للدھر عاتبا... أرى الندب من صافي الزمان المحاربا 
  وال ھمه شيء فيخشى العواقبا... أتعتب من ال يعقل العتب والوفا 
  ولم يبق موھوبا ولم يبق واھبا... وإن ضن لم يسمح بمثقال ذرة 
  وال منزل يؤويك إن كان طالبا... وال جنة تغنيك إن كان مانعا 

  تھون عندي منه تلك النوائبا... أحاول شكواه فألقى نوائبا 
  ولن يغلب األيام من كان غالبا... ولن يسبق األقدار من كان سابقا 

  رأى من صروف الدھر فيھا العجائبا... ومن صحب الدنيا ولو عمر ساعة 
  يضل القطا أعملت فيه النجائبا... وقفر كيوم الحشر أو شقة النوى 

  إلى أن حكى بالفجر أسود شائبا... لسامري قطعته وليل كقلب ا
  جدير بأن ال أرتضى الذل صاحبا... وما كنت أرضى بالنوى غير أنني 

  جعلت قوافيھا النجوم الثواقبا... فنظمت من در المعاني قالئدا 
  ولم أصطحب إال القنا والقواضبا... ويممت أقصى األرض في طلب العلى 

  ومن يغترب يلق األمور الغرائبا... بة فالقيت في األسفار كل غري
  كما انتظر القوم العطاش السحائبا... وخلفت من يرجو من األھل أوبتي 

  ومن يتمنى لو بلغت المطالبا... وكم قائل ال قرب هللا داره 
  ولم أقض من حق الفضائل واجبا... فعدت على رغم الفريقين سالما 

  م أزل ألقى المنى والمآربابه ل... وحسبي وجود ابن الحجازي نائال 
  والنت لي األيام عطفا وجانبا... فتى قد جھلت العسر منذ عرفته 

  وقد كاد يلقاني الصديق محاربا... وأصبح يلقاني العدو مسالما 
  :منھا 

  تريه من األشياء ما كان غائبا... فراسته تغنيك عن ألف شاھد 
  ف الدھر راھباترى الدھر منه خائ... وقور كأن الطير فوق جليسه 

أنھم ال يتحركون فصفتھم صفة من على رؤوسھم طائر يريد أن : أحدھما : كأنما على رؤوسھم الطير توجيھان : في قولھم 
  .يصيده، فھو يخاف إن تحرك طيران الطير وذھابه

   :واآلخر، ھو أن نبي هللا سليمان عليه السالم، كان يجلس ھو وأصحابه، ويقول للريح 
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أظلينا، ويستشعر أصحابه السكون والسكوت؛ فشبھوا بجلساء سليمان الذين ال يتحركون، والطير تظلھم من : للطير أقلينا، و
  .فوق رؤوسھم

  .ويقال للرجل الحليم إنه يساكن الطير، أي أن طائره ال ينفر من سكونه
  فكادت لفرط الخوف تلقى المخالبا... أخاف سباع الطير من سوط رأيه 

  ألعرض عن ليلى وأصبح تائبا... نون أيام حكمه ولو أدرك المج
  :منھا 

  إذا جال في بحث أراك العجائبا... خبير بتحقيق العلوم مدقق 
  كتبنا على تلك الآللي مطالبا... وإن نثرت يمناه في الطرس لؤلؤا 

  .أقسم بمن جلت عظمته، وعلمت كلمته: وذيلتھا برسالة وھي 
  .الخواطر المستعدة وسخر القلوب للمودة، وصقل بالمحبة

  .إنني أشوق إلى لثم يد موالي من الروض إلى الغمام، ومن الساري إلى تبلج القمر في الظالم
  .وقد كانت حالتي ھذه وأنا جاره، فكيف اآلن وقد بعدت عني داره
  .وليست غيبته عني إال غيبة الروح، عن الجسد البالي المطروح

  .عيشة الحوت في البر، والثلج في الحر: قال البديع الھمذاني  وال العيشة بعد فراقه الجاني، إال كما
  .وليس الشوق إليه بشوق، وإنما العظم الكسير، والنزع العسير، والسم يسرى ويسير، والنار تشوى وتطير

ين وال الصبر عنه بصبر، وإنما ھو الصاب والمصاب، والكبد في يد القصاب، والنفس رھينة األوصاب، والحين الحائن وأ
  .يصاب

  .وقد كتبت إلى موالي ھذه القصيدة، وأنا ال أحسبھا من اإلحسان بعيدة
  .وھذا الكتاب، وقد أنفقت عليھما مدة من العمر، وصرفت على تحريرھما حينا من الدھر

  .وكتبتھما وأنا مستغرق في ذكرك، مشغول بحمدك وشكرك
  .ذاكر عھدك، ومقامي عندك

  .ى من اجتالء الخدود ذات التوريدفي أوقات ألذ من قبل الغيد، وأشھ
  .حيثما العيش أخذ طلقه، واستوفى من األماني حقه

  .وأنت تقرط سمعي بفوائدك، وتمأل صدفة أذني بآللي فرائدك
  .من أدب أغزر مادة من الديم، وأنشط للقلب من بوادر النعم

  .ولقد يعز علي أن ألفى بعيدا عنك، متروك الذكر منك
  .ه الصبرولكن ھو الدھر، وعالج

  فكم في ضمير الغيب سر محجب... فصبرا على األيام في كل حالة 
  .وربما تخالج في صدري لداعية اقتضته، ورعونة ألجل التنافس تقاضته

  .أن يشرفني بمكاتبة، ويؤھلني إلى مخاطبة
  .جريا على معروف المعروف، وطمعا في اغتنام كرمه الموصوف

  .رز األماني واألمانحتى أباھي بكلمه الزمان، وأجعلھا ح
  .وأظنه يفعل ذلك متفضال، ال برح لكل إحسان مؤمال

  .فكتب إلى جوابا
  ھل لديكم بالشام شوقا إلينا... نحن عفنا الشھباء شوقا إليكم 

  وعجزنا عن أن نراكم لدينا... قد عجزتم عن أن ترونا لديكم 
  عھد ووفى به كما وفينا... حفظ هللا عھد من حفظ ال 

  .ع المحبين، ومعين القوى على ألم النوى وما جعل هللا لرجل من قلبيناللھم جام
أسألك بما أودعته في سرائر المخلصين من أسرار المحبة، وأنبت في رياض صدورھم من المودة، ھي التي كحبة أنبتت سبع 

  .سنابل في كل سنبلة مائة حبة
  .انوا أحق بھا وأھلھافارع فرع الشجرة المحببة وأصلھا، وأفض عليھا فواضلك التي ك

واحفظ اللھم ھاتيك الذات الزكية التي رؤيتھا أجل األماني، ونور تلك الصفات التي إذا تليت تلقتھا األسماع كما تتلقى آيات 
  .المثاني

  .ھذا وما الصب إلى الحبيب، والمريض إلى الطبيب
  .بأشوق مني إلى تلقي خبره، واستماع ما يفتخر به الركبان من حسن أثره

  .وماغرضي من عرض األشواق، التي ضاقت عنھا صدور األوراق
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  .إال تأكيد لما يحيط به علمه المحترم وتشنيف لمسامع اليراع بذكر صفاته التي تطرب فيترنم بألطف نغم
  .ولقد كنت أتوقع زيارته لما قدم البلدة النجرا، فثنى عنان اإلعراض وأجرى جواد االنبرا

  معاملة عن غير ھذا الجفا تنبي... نا وما ھكذا كنا لقد كان بين
  .ھذا وضمير األخ أنور من أن يستضئ بمصباح االعتذار وأعلم بصدق المحبة في حالتي القرب والبعد واإلعالن واإلسرار 

  .وليس يندمل الجرح منا إال بمرھم لقائه، وال يشفى غليله إال بري روائه
   .ويسمح بما نتوقعه منه بال إغماض فالرجاء أن يتالفى ما فرط بل أفرط من اإلعراض،

 فكل من الدنيا على حرام... ھي الغاية القصوى فإن فات نيلھا 
  السيد يحيى الصادقي؟

  .غرة في جبھة الفخر، ينفلق عنھا ألالء الفجر
  .أساريره على فرحة الحمد مشرفة، وصحيفتاه ما زاال يطلعان ورد المعرفة

  .له في روضة األدب االصطباح واالغتباق أحسن في ھذه الحلبة السباق، وكان
  .ولذاته المحاسن أجمع، وبمثله لم يتمتع منظر ومسمع

  .إلى ما حواه من مطارحة معسولة، ومعاشرة من وسخ الرياء مغسولة
  .مرآة طبعه عن أسرار المعاني تشف، وورد رويته عليه طيور القلوب ترف

  .ر يجول في لحظ شادن أو طفوله أشعار أسوغ من السالف وألطف، وأدق من السح
  .تعد كالما وھي تجتلى بين الندام، فيتسلى بھا فؤاد ما تسليه المدام

  .وقد أوردت من نادرھا الغريب، ما يتحير من كيفية تخيله الفطن األريب
  :فمنه قوله 

  ولكن دعتينه الضرورة فاعلم... ولم أشرب الخمر الحرام تعمدا 
  بكف الذي أھواه ھيئة أرقم... تخيل لي في كأسه عند مزجه 
  فأوھمته وكرا وأدخلته فمي... فخفت عليه منه لدغة ضائر 

  :وقوله في تشبيه النرجس 
  معتدل القامة كالصولجان... انظر إلى النرجس لما بدا 

  فاختطفت تاج أنوشروان... كأنه كف عقاب ھوت 
  .لط الخواصقلت ھذا تشبيه، ماله شبيه، غير أنه شدد فيه راء شروان، وھو من غ

  .وھذا اللفظ فارسي معرب، تكلمت به العرب، وأصله نور شروان، ومعناه األسد الجديد، وھو وصف لكسرى
  :قال عدي ابن زيد 

  وان أم أين قبله سابور... أين كسرى كسرى الملوك أنوشر 
ھو أعجمي فالعب به : يقال وللعرب التصرف في ألفاظ العجم، ولھذا : وقد يعتذر عن تشديده بما قاله في مثله العصام 

  .ماشئت
  :وواله بعض القضاة نيابة محكمة تعرف بالسيد خان، فكتب إليه 

  إذ أنزلني الھمام بالسيد خان... أصبحت مع الشمس ببرج الميزان 
  والعبد يعاف كلمة السيد خان... لكن وعالك كل من ناب يخن 

ر مع جماعة من األدباء، منھم البديعي، وعبد القادر الحموي، في وحكى لي شيخنا المھمنداري، مفتى الشام، أن الصادقي حض
  .مجلس السيد أحمد بن النقيب، في ليلة شاتية تكاد نارھا تخمد، وأفكار القلوب فيھا تجمد

  .والمجلس قد احتبك، وأرميت لمصائد األفھام الشبك
  .وبينھم بدر ترمقه المقل، فتجرح منه مواضع القبل

  .ه تراءت بھا جنات النعيم، يدور عليھا عقرب صدغه الليلي فكم من سليم منھا في ليل السقيمإذا تلھبت نيران خدي
  .فجيء بمنقل شب ضرامه، كما شب في كل قلب منھم غرامه

  .فما حصل حتى بددت ناره عن عثرة، وأصلي منھا ذلك الحفل ألف جمرة
  :فقال الصادقي فيه 

  ر ھذا الزمانعالم العصر بك... ضمنا مجلس لتاج الموالي 
  وابن خير األنام من عدنان... غرة الدھر أحمد ذو األيادي 

  عندليب اإلخوان نور المكان... بفريد الحسان خلقا وخلقا 
  حسن تجلى في لونھا األرجوان... فاشتھى كلنا زفاف عروس ال 

  عابثا بالسياط والمجان... فانثنى كالقضيب تفديه نفسي 
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  جمر من وقعه على اإلخوان... فأصاب الكانون سوط فطار ال 
  حب جمر ال جمرة من جمان... فسألنا ماذا فقال نثار ال 

  غير بؤس بساعد وبنان... واعتراه الحيا فأخمدھا من 
  وكذا النور مخمد النيران... ففرقنا عليه منھا فنادى 

  :وقال أيضا 
  وبھجة وجالله... الموا الذي حاز لطفا 

  وأبدى الخجالهليال ... إذ بدد النار عمدا 
  إذ كان بدرا بھاله... وصاغ في البسط شھبا 

  ه تارة وشماله... وكفل الطفي يمنا 
   لكل نجم زواله... كذلك الشمس تدني 

  دعوه يوضح حاله... فقلت ال تعذلوه 
  حينا وحينا غزاله... بأنه بدر تم 
  :وقال أيضا 

  لنا شموسا ثم أقمارا... أفدي الذي أبدى سما حسنه 
  سمعا فعاد السمع إبصارا... سترق القوم بأبصارھم فا

  نون تھتانا ومدرارا... فأرسل الشھب عليھم من الكا 
  بأنه قد بدد النارا... فظنه الجاھل من جھله 

  :وقال أيضا 
  بمجامعي واستحوذ استحواذا... أنشدت من أھوى وقد أخذ الھوى 
  الذارمقي بھا ممنونة أف... كبدي سلبت صحيحة فامنن على 

  جالس جمرا وابال ورذاذا... فأشار للكانون فانثالت على ال 
  من كان ذا لب أيطلب ھذا... وبدا يكفكفه حيا ويقول لي 
  :وقال السيد أحمد بن النقيب 

  فعلت بنا فعل الشمول مشعشعه... قد قلت إذ عثر الذي ألحاظه 
  بسطي فجلله الحياء وبرقعه... في مجلس بالنار فانتثرت على 

  مستعظما ذاك الصنيع وموقعه... كب يدفع عبثھا بأكفه وأ
  في القلب ما استعظمت حرق األمتعة... جمرات حبك لو علمت بفعلھا 

  :وقال أيضا 
  نثرت من الكانون كان شتاتھا... ال تحسبوا النار التي ما بيننا 

  سلبت عقول أولى النھى فتراتھا... بل إنما ذاك الذي ألحاظه 
  ولھيب نار دأبه زفراتھا... خفى الجوى لما رأى عشاقه ت

  لقلوبھا فتناثرت جمراتھا... وأراد يفضحھا أشار بكفه 
  :وقال البديعي 

  من رآه في حبه مظلوما... في الدجى زار منعما من أرانا 
  ر فخيلت بال سماء نجوما... عثرت رجله فبددت النا 

  فرقا منه أن يكون ملوما... واكتست وجنتاه ثوب احمرار 
  أنت أضرمتھا بقلبي قديما... قلت موالي ھذه بعض نار 
  ھا ضلوعي إذا ما أراك رحيما... ظھرت منه بعد ما قد أكنت 
  نت لظى الشوق ما لھا لن تدوما... فانثنى ضاحكا وقال إذا كا 
  :وقال عبد القادر الحموي 

  في مجلس المولى الرفيع العماد... إن الذي أخجل شمس الضحى 
  فانبث كالياقوت بين األياد... لإلصطال  بدد نارا كان

  كالخز إن حاولت منھا انعقاد... فانصاع يزوي الجمر في أنمل 
  تحكي سنا خدي ومنك الفؤاد... وقال إذ رامت بتأجيجھا 

 أروى نداه كل غاد وصاد... نثرتھا عمدا على بسط من 
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  السيد عطاء هللا الصادقي

  .سيبھو للذي قبله نسيب، يتناسب فيه مدح ون
  .ونسخة محتده صحيحة مقابلة... صحيفة مجده للخير قابلة 

  .إذا قال صدق، وإذا استمطر غدق
  .تعاطى المسرة صرفا، واتخذ المجرة مدى والعيوق طرفا

  .وله أدب مشعشع مروق، وشعر به جيد الدھر مطوق
  .اثبت منه ما ينساغ انسياغ الريق، ويھزأ بدرر الثنايا في اللمعان والبريق

  :ه قوله فمن
  إال وسح سحابا طرفي الباكي... أقسمت ما ال ح برق من ثناياك 

  إال وجاوبھا بالنوح مضناك... وما تغنت حمامات على فنن 
  ما مال في حبھا يوما إلشراك... يا فتنة قابلت بالصد ود فتى 

  وحيث كنت فإن القلب مأواك... إن غبت عن ناظري ما غبت عن خلدي 
   ما كنت أرعى نجوم األفق لوالك... جم من قلق أبيت فيك أراعي الن

  طربت عند سماعي وصف معناك... وفيك لي قد حال خلع الغدار لما 
  لطلعة البدر جزء من محياك... يا شمس حسن بليل الشعر طالعة 

  وللصباح نصيب من ثناياك... كذاك الريم سھم فيك من ملح 
  ذي فضل وإدراكعلومه كل ... لم ألتفت لسواك غير من بھرت 
  اب الجزائل أمن الخائف الشاكي... أخي الفضائل مناح المسائل وه 
  أضحت بأوج المعالي فوق أفالك... مولى بأعلى أعالي المجد رتبته 
  من األكارم من عرب وأتراك... به لقد نسخت أخبار من درجوا 

  فإنه فرع أصل طاھر زاكى... إن ساد كل الورى فضال فال عجب 
  وأصبحوا للمعالي أي أمالك... ورثوا العلياء كلھم من قادة 

  أبحاث يلقى عليھا أي فتاك... مامنھم غير نحرير بمصطدم ال 
  روت أياديه عن بشر وضحاك... فبدد المال واأليام عابسة 

  أيشبه الغيث إبراھيم ذا الزاكي... بعدا لمن رام يحكيھم بفيض ندى 
  طف الناس في فھم وإدراكوأل... يا مفرد العصر في خلق وفي خلق 

  لدى العطاء وليس الفضل للحاكي... حكاك فيض الحيا إذ ھل منھمال 
  فقال جودك بسم هللا مجراك... بصحبھا سفن آمال لديك سرت 
  على البرية من إنس وأمالك... ال زلت ترقى المعالي دائما أبدا 

  :ومن بدائعه قوله، وقد ولي قضاء الموصل 
  نظرا إلى ذاك الجمال األول... ته ومعذر حلو اللمى قبل

  ولى زمان تعطفي وتدللي... وطلبت منه وصله فأجابني 
  ذھب الروا من غصن قدى األعدل... نضبت مياه الحسن من خدي وقد 
  إال إذا حفت بنبت مبقل... قلت الحديقة ليست يكمل حسنھا 
  واعلم بأني صرت قاضي الموصل... دعك اتبع قول ابن منقذ طائعا 

  :اده بابن منقذ األمير شرف الدولة أبو الفضل وقوله مر
  سطرا يحير ناظر المتأمل... كتب العذار على صحيفة خده 
  ال أرى إال رأي أھل الموصل... بالغت في استخراجه فوجدته 

  .ورأى أھل الموصل ھو الميل إلى ذوي اللحى وتنسب إليھم في ھذا الباب مبالغات
  :لجنان الكناني، الشاطبي، نزيل دمشق وفيھم يقول أبو الوليد بن ا

  ال يسألون عن السواد المقبل...  قوم يعشقون ذوي اللحى 
  جبلوا على حب الطراز األول... وبمھجتي قوم وإني منھم 

  .الطراز األول، يريد به العذار أول ما يبقل، وھو الذي يكنى عنه البلغاء بطراز هللا: قوله 
  :قال الصاحب بن عباد 

  فشاھدت منه الروض ثاني مزنه... عليا في كمال جماله  رأيت
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  رأيت طراز هللا في ثوب حسنه... ولما تبدى لي طراز عذاره 
  :وللسيد عطاء هللا 

  فتيت المسك منه قد بدا لي... رأيت بخده الوردي خاال 
  فإن المسك بعض دم الغزال... غزال اإلنس ما في ذاك بدع 
  :قيب، ملغزا في اسم أحمدوكتب إلى السيد باكير بن الن

  بائنا والعلى سناء وسعدا... يابن من أكسب الفضائل في شه 
  م إن رمته حسابا وعدا... ما اسم شيء حروفه عدد األيا 

  في الكتاب العزيز أن يفدى... وھو اسم نفى المھيمن عنه 
   يه قبل الصدود أقطف وردا... صدره حاجب لمن كنت من خد 

  حالكات الظالم آنس رشدا... من في  ويليه شمس فميقات
  آخر إن يكن بلفظك فردا... وله أول الھدى كل وقت 

  يستميل النفوس أنى تبدى... ومن دونه إذا صحفوه 
  كل ھمام يروي عالء ومجدا... واقلب النصف منه تنظره عن 
 كل مدح إلى جنابك يھدى... فأجب عنه وابق في ظل عيش 

  
  السيد محمد التقوى

  .سبة علوى، وھو طبيب طبه نبويالتقوى ن
  .وله فكرة في تدبير األشيا، تكاد ترد ضوء الشمس لألفيا 

  .فحكمته إشراقية مفيضة، وبصيرته شفافة مستريضة
  .فلو عالج البروق ألزال خفقانھا، أو الشمس عند الغروب ألذھب برقانھا

  .ه من الليل قبيالأو البدر لما وجد المحاق إليه سبيال، أو النھار لكان له على خالص
  .فتفرسه أوضح من النجوم لبطليموس، ورأيه إلى رأى جالينوس كالعاج عند اآلبنوس

  .فما سرى ذھنه في استدفاع مرض يقتضيه، إال وكانت الصحة ممتثلة ما يأمر به وطوع ما يرتضيه
  .يوحىفكأن فكرته تمازج من العليل جسما وروحا، فيظن من توفيقه الذي أوتيه أنه وحى إليه 

  .وله من الكالم الذي تخالط أجزاء القلوب رقته، وتغمض عن أوھام األفكار دقته
  .مالو خوطب به األخرس تكلم، أو علم به الطير فنون العبارات لتعلم

  .وقد أوردت له ما يتخذه لمرض الدھر عالجا، ويستضيء به فجر المعارف تعرضا وانبالجا
  :فمنه قوله 

  ونسر الجو مبلول الجناح...  سرت والليل محلول الوشاح
  كثغر البيض يبسم عن أقاح... وعقد الزھر منتظم الدراري 

  بھا ظمأ إلى ماء الصباح... وزاھي الروض أسفر عن زھور 
  على دھم تھب إلى الكفاح... كأن كواكب الظلماء روم 
  على صفحات غدران البطاح... إذا انعكست أشعتھا تردت 
  وقد أرجت برياھا النواحي. ..تحاول ستر مسراھا بوھن 
  وشمس في الحضائر والضواحي... فواعجبا أتخفى وھو بدر 

  ينم بھا إلى واش والح... أما علمت عبير المسك منھا 
  ويخجل قدھا ھيف الرماح... مھفھفة يغار البدر منھا 

  مزاج الراح بالماء القراح... تمازج حبھا بدمي وروحي 
  دما في الطبع عنه بال براح ...فأصبح في المال طبعي وخلقي 

  لغير الوجد بالخود الرداح... كأن هللا لم يخلق فؤادي 
  كما حن السقيم إلى الصالح... أحن إلى ھواھا وھو حتفي 
  وأنحلت الجوارح بالبراح... وأصبو والصبابة برحتني 

  لطار من النحول مع الرياح... فلوال الطير يمسك من خيالي 
  وھل يشكو الجريح إلى السالح...  أبث لطرفھا شكوى غرامي
  وھل حذر من المقدور ماح... وأطمع أن يزايلني ھواھا 

  فكم أودت بألباب صحاح... فال تأو لكسرة ناظريھا 
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  فكم جد تولد من مزاح... أفق يا قلب ليس الحب سھال 
  كما أن الطعين من الجراح... رويدك كم تبيت تئن وجدا 

  يل عوارض كالصبح ضاحبل... وقائلة أرى نجما تبدى 
  وتمرح في برود اإلفتضاح... أبعد الشيب تمزح بالتصابي 

  وال الخسران يسمح بالرباح... فما ماضى الشبيبة مسترد 
  وتفنيد يحيد عن الفالح... فدع حب الغواني فھو غي 

  :وله من قصيدة يمتدح بھا الوزير نصوح، ومستھلھا 
  مزنة وغماموحباك ديمة ... حياك سرحة دارة اآلرام 

  :إلى أن قال فيھا 
  فلك العلى وعال على بھرام... ذاك النصوح أبو الوزارة من رقى 

   :ومنھا 
  ويطيعه العاصي بكل مرام... تجرى األمور بوفق ما يختاره 

  بعد المھيمن في قضا األحكام... فكأنما األقدار طوع يمينه 
  إلبرامملك الدنا بالحل وا... قطب تدور عليه دولة أحمد 
  في الناس بعد العالم العالم... ھابته أنفاس النفوس بأسرھا 
  وتسترت في الغاب واآلجام... ولبأس شدته األسود تشردت 

  :منھا 
  ريح المنى يسرى بطيب مشام... يلقاك بالبشر الذي من نشره 

  فتضيع ريا مندل وخزام... بخالئق تكسو الرياض خالئقا 
  فيھا لحرب البغي أي ضرام... ويريك من رضوان عدل جنة 

  :منھا 
  ول الجسيم وجوشن اإلسالم... يا أيھا الطود العظيم وصاحب الط 

  قنع األلى منھا بطيف منام... ألبست من حلل الصدارة خلعة 
  إال لخبلك ود دور حزام... ما دار في فلك المدير مداره 

  إال لنصرك في ألد خصام... ما أو كبت زھر الدجى بكواكب 
  :ن قال في آخرھا إلى أ

  تبقى بقيت على مدى األيام... كتبت مدائحك الليالي أسطرا 
  :وله 

  بجوارحي وضمائري وسرائري... قد جدد الشوق الجديد خيالكم 
  في كل موجود عيان الخاطر... فإذا نظرت إلى الوجود رأيتكم 

  :وله 
  حتى تجزى بحيث الجسم ينقسم... قد قسم الحب جسمي في محبتكم 

  إال خيالكم الموجود والعدم... تصورت موجودا ومنعدما وما 
 إال تحققتكم في القطر ما زعموا... ما إن نثرت دموع القطر من حرق 

  
  السيد أسعد بن البتروني

ريحانة جاذبتھا أيدي الصبا، فلم تزل غضة المھز من عھد الصبا وحضرة عليھا للجنان صور، تشف عن كحل في عيون الغيد 
  .وحور
  .لطبع كالزجاج في نقائه، منتظم العشرة كالسلك إذا انتقى جوھره وجيد في انتقائهصافي ا

  .وھو في األدب جامع نوادر وشوارد، يزينھا بجمال المشترى وظرف عطارد
  .تعودت غصب العقول نكاته البديعة، كأن لھا عند كل قلب من قلوب الرجال وديعة

  .ات مودته وحنوهوكنت وأنا بالروم نعمت بدنوه، ونسمت على نسم
  .في عھد أشھى للجفن من لذة ھجوعه، وألذ من بشارة الشيخ بعوده لصباه ورجوعه

  .وھو من أنه جاوز العشرة التي تسميھا العرب دقاقة الرقاب، كثير التلفت لجمع شمل اللھو واالرتقاب
  .إلى أن اعترضه آخر أمره مرض، دام إلى أن انطوى عمره، وانقرض

  .اد به تكفير سيئاته، وتمحيصه من فرطات سلبت كثيرا من حسناتهوأحسب أن هللا أر
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  .وقد أوردت من شعره ما أحدقت به المحاسن إحداقا، ونبه لزھرات الروض أعينا وأحداقا
  :فمنه قوله، من قصيدة كتبھا إلى السيد موسى الرامحمداني 

  شيب بفودي يلعب... قد حل أمر عجب 
  ھربفأين أين الم... نجومه ال تغرب 
  ما أنا إال أشعب... أرجو بقاء معه 

  وبان منى األطيب... ھذ الشباب قد مضى 
  قد غاب عنه المطرب... ھل عيشة تصفو لمن 

  وكل يوم رجب... دھر أرانا عجبا 
  فيھا صفا لى المشرب... أندب أياما مضت 

  قد خدمتھم رتب... في حلب بسادة 
  تخجل منه السحب... من كل سمح ماجد 

  لكل بكر يخطب... لموت الذي أفناھم ا
  من للمعالي ينسب... وما بھا من بعدھم 
  عن كل فضل يحجب... سوى جھول سفلة 

  كلب عقور كلب... وھو إذا أملته 
  أستاذنا المھذب... أستغفر هللا بھا 

   مد رواق مذھب... موسى الذي لفضله 
  وحاتم إذ يھب... حالل كل مشكل 

  نا يخطبتخال في... وإن جرى في حكم 
  تنحط عنھا الشھب... وقد حوى معاليا 

  تنطق عنھا الكتب... من سادة أحسابھم 
  طالت وعز المطلب... موالي أشكو غربة 
  حاملة ال تنجب... وتحت أذيال الدجى 

  ھذا لعمري العجب... إال بأوالد الزنى 
  منالھا يستصعب... إليكھا خريدة 

  تسجد أو تنسب... جآذر الروم لھا 
  للسعد فيھا كوكب... ودم في رفعة واسلم 

  ورقاء حين تندب... ما حركت متيما 
  :فراجعه يقوله 

  فمنه ال يستعجب... ما الكون إال عجب 
  يوما فيوما تذھب... أعمارنا تنتھب 
  في غفلة ونلعب... ونحن نلھو أبدا 

  ء شمسه ال تغرب... أواه من يوم يجي 
  يا صولة ال تغلب... صائلة فيه المنى 

  فأين أين المھرب... طو على أرواحنا تخ
  لم يصف فيھا المشرب... تبا لدنيانا التي 

  واراه لحد أحدب... كم سيد غرت به 
  وللھوام ملعب... للدود فيه مرتع 

  لم ينج منه المذنب... والويل يوم العرض إن 
  أجسادنا تلتھب... ومن لظى نار بھا 
  غوث إليه ينسب... ال عمل يرجى وال 

  ومن به نحتسب... كريم ربنا إال ال
  جنابه ننتسب... ثم الشفيع من إلى 
  مقصدنا والمطلب... محمد خير الورى 

  يكون ما ال يكتب... الحكم  فال 
  حتما علينا يجب... والخير فيما اختاره 
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  سيدنا المھذب... نسأله يبقى لنا 
  به وساد العرب... أسعد من ساد الورى 

  وھره المنتخبج... جوھرة العقد الذي 
  بھم قديما حلب... نجل األلى تجملت 
  وحسب ونسب... حلما وعلما وتقى 
  زھر سقته السحب... يخجل من أخالقه 
  له المعالي تخطب... ومن جميل صنعه 
  مبجل محجب... طلق المحيا فكله 

  إلى عاله ينسب... ولطف أنفاس الصبا 
  ريه فال يصوب... ومن إلى المجد يجا 

  إذ ضاق عما يھب... فه زيد بنانا ك
  يخجل منه الصيب... فسيب صوب جوده 

  مودد محبب... لم يحل خل غيره 
  :لم أر من وصف اإلصبع الزائدة ھذا الوصف البديع، وبعضھم جعلھا عالمة الحرص، حيث قال : قلت 

  زيد بنانا فزاد في النقص... انظر إليه لشدة الحرص 
  :ومن ھنا تعلم سر قولھم 

  كاليد تنقصھا اإلصبع الزائده... فيھا نقصان فائده  كم من زيادة
  .الزيادة تؤدي إلى النقصان، والمثل فيھا جار على كل لسان: وكان األستاذ أبو بكر الطبري، يقول 

صبوة العفيف، وسطوة الحليم، وضربة الجبان، وجواب السكيت، ونادرة المجنون، وشجاعة الخصي، وظرف : ولذلك قيل 
  .األعرابي

  :شعر السيد أسعد، قوله في الشيب  ومن
  أروم به مواصلة الغواني... أبعد األربعين خضاب شيب 

  فھذا من أكاذيب األماني... وأرجو أن أكون به فتيا 
   سماعي فيه قھقھة القناني... فوا أسفي على زمن تقضى 

  
  السيد حسين النبھاني

  .أديب بشرطه، الموجب لخموله وحطه 
  .زيد في حظه فما نقص من حظه، 

  .سروجي المذھب، ذاھب في التلون كل مذھب 
  .ال يھبط بلدا إال أبدى أعجوبة محجوبة، وبنى دسته على حيلة منصوبة، وجدة مغصوبة 

  " .ال أقسم بھذا البلد : " ثم يفارقه مفارقة لبد، ويقول 
  .وقد رأيته بالروم وجھه أغبر، وھمه من وعائه أكبر 

  .يثما سقط لقط يظھر كل يوم في نمط، وح
  .وعاشر ممن أعرف فرقة رفقة، أداه خلل حاله معھم إلى فرقة وحرقة 

  .وتالعبت به الظنون في ذلك الفريق، تالعب موج البحر المھتاج بالغريق 
  .وبقي أنقى من الراحة، شاكيا بلسان كمده مغداه ومراحه 

  .ال وفارقته وھو منغمر في تلك األوحال، وتبريحه ما برح وحاله ما ح
  .ثم بلغني أنه انتعش، فكانت نعشته النعشة األخيرة، وأدركه أجله الذي نفى الحكيم تقديمه وتأخيره 

  .وھو بارع في النظام والنثار، إال أنه يرمى في شعره باإلكثار 
  .ولكون الكثير مملول الطباع، لم أذكر منه إال نزرا سھل االنطباع 

  :فمنه قوله، من قصيدة في المدح 
  وكل وصف حميد فيك موجود... م والحلم والمعروف والجود العل

  كأنكم في رياض المجد عنقود... حويت ذلك إرثا عن أب فأب 
  وكيف ال وھو مشھور ومشھود... يا من بسؤدده أعداؤه شھدت 

  وفي السطا تتوقاك الصناديد... ففي العطا تغرق الدنيا بأجمعھا 
  الجود من كفيك مورود ومنھل... حاشاك تحرم عبدا مات من ظمأ 
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  في كل آن بمدحي فيك تغريد... ال سيما أن لي حق الجوار ولي 
  إال ويعقبه في الحال تجريد... وما تقادم عھدي في الدعا لكم 
  إال غدا وھو من نعماه محسود... ولم يجاور كريما قط ذو أمل 

  إذ ال يحيط بھا رسم وتحديد... لكن حالي لم يعلم بھا أحد 
  :نادرة الوقت المولى عارف للنبھاني، يمدحه وأنشدني 

  أرجو لموالنا العلو... أنا في التباعد والدنو 
  كفي إلى رب عفو... أبدا تراني رافعا 

  ر أن يديمك في السمو... أدعوه في سر وجه 
  ق وما يساء به العدو... فيما يسر به الصدي 

  رف بالعشي وبالغدو... يا عارفا ھو للمعا 
  ضل والفتوة والمرو... والفوا بل للفضائل 

  رم والحفيظة والحنو... من دأبه بث المكا 
  ة وسيبه حور وحو... من سيفه ثكل العدا 

  ح أما تراه في زھو... وبذكره طاب المدي 
  ما إن رأيت له كفو... موالي يا من فضله 
  ك تعوذ من طرف السلو... ھذي العجالة قد أتت 

  لمالحة والدنوحة با... وتميس في حلل الفصا 
  ال بالتقول والغلو... نطقت بما يحوى الحشا 

  قس رمته بالنبو... وھي التي لو رامھا 
 شم الذرى أسمى السمو... اسلم ودم تسمو على 

  
  القاضي ناصر الدين الحلفاوي

  .حليف أدب وأرب، وأليف جذل وطرب 
  .ورونق روض ناضر، وتحفه جواب حاضر 

  .بت حب األدب طباعه وقد طالت في الفضل باعه، وأشر
  .فذھب في مجاله عرضا وطوال، وأصبح فيه وھو صاحب يد طولى 

  .ترد أربابه عليه، ويرجعون في دعاويھم إليه 
  .فتعرب براعته عن فصل خطاب، وتسفر حكومته عن ثناء مستطاب 

  .وھو خالص من الشوب، طاھر العرض والثوب 
  .نقي الشيبة، ممتزج المباسطة بالھيبة 

  .ن سن عالية، وحالته بالرفاھية حالية توفي ع
  .وقد أثبت من شعره ما سھل مساقه، وأحكم في الصنعة اتساقه 

  :فمنه قوله من سلسلة أولھا 
   أو طيف خيال يلم نحوي إن جاز... يا معتدل القد ھو لوعدك إنجاز 

  في القلب وتسطو من القوام بھزاز... ترنو بلحاظ لھن فعل مواض 
  والدمع حميمي وفي اصطباري إعواز... والفكر فيه نديمي  فالشوق غريمي

  يا بدر فحبي مدى المالحة قد حاز... لم تحك محياه فاحتجب بغمام 
  ما كنت ألصغي إلى نصيحة ھماز... يا عاذال ھال تركتني وغرامي 

  ما أسعد صبا بطيب وصلك لو فاز... يا من ملك الحسن في األنام جميعا 
  إذ وجھك زاه وطرف لحظك غماز... بري واه قلبي بك اله وعقد ص

  يا حسن نظام أتى بأبدع إبراز... نظمت جمان البديع فيك عقودا 
  والبين فھل حل ما صنعت وجاز... قسمت وجودي لما جمعت صدودا 

  :وقوله محاجيا 
  ولألحاحي غدا يعاني... يا كامل الفضل في المعاني 

 لمى جفانيما مثل قولي أ... امنن برد الجواب فضال 
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 محمد بن تاج الدين الكوراني

  
  .أديب لبيب، مليح التشبيه والتشبيب 

  .لحق من األدب ما لم يلحق، وانفرد بأشياء كأنھا لم تخلق 
  .وله المجد الطامح، إلى ما فوق األعزل والرامح 

  .على انتھاض بين أكفائه، وشھرة في تنبھة وإغفائه 
  .ق المجتمع بصير إال أن عمر سروره قصير، والدھر بتفري

  .وقد أثبت له ما يقطر من ماء الظرف، وتتمتع به الروح قبل الطرف 
  :فمن ذلك قوله في الغزل

  طروق فتى ال يختشي الدھر من ضر... طرقت ديار الحي والليل حالك 
  كحومة نسر األفق فيھا على وكر... وخضت بحار الموت والموت حائم 

  توقد منھا األعين الحمر كالجمر... ودست بساط األجم عمدا وأسدھا 
  أراشت فؤادي من لواحظھا الفتر... إلى أن أتيت الحي نحو خباء من 

  عليھا محيا منه يبدو سنا البدر... فلم ألق إال صعدة سمھرية 
  جوى مھجتي من محكمات ھوى العذري... عرضت لھا عذري وأظھرت ما حوى 

  الشوق والصبر وحيت فأحيت ميت... فرقت وراقت وانثنت وتعطفت 
  رضابا رحيقيا ينوب عن الخمر... وجادت بجيد للتداني وأرشفت 
  علينا وعين النجم تنظر عن شذر... وبتنا وقلب البرق يخفق غيرة 

  :البيت األخير مضمن من رائية ابن خفاجة، وقبله 
  مورسة السربال دامية الظفر... ودون طروق الحي خوضة فتكة 

  وتسفر عن خد من السيف محمر... د تطلع من فرع من النقع أسو
  ھناك وعين النجم تنظر عن شذر... فسرت وقلب البرق يخفق غيرة 

  :وله في معذر اصطبح الورد واغتبق بوجنتيه، وقلم الريحان مشق فوق عارضيه 
  مليح قد تفرد بالجمال... بدا بدرا بآيات الكمال 

  مثاال كالعذار بال مثال... تخيل ناظري في وجنتيه 
  لدھشة ناظري في انحالل... قلت له وعقد الصبر مني ف

  أبن لي قال حاشية الخيال... عقيدة مطلبي ھل ذاك نبت 
  " .الحاشية " ھذه الحاشية، عليھا خيال الخيالي على : قلت 

  :وأول من عبر بھذه العبارة فيما أعلم ابن النبيه، في قوله 
  خرجھا كاتب لنسيانه... كأن ذاك العذار حاشية 

  :ثم تصرفت فيھا الشعراء على حسب خياالتھم، حتى جاء العسيلي المصري، فقال 
  للحسن فيھا صور... صحيفة الخد التي 

  لم يبق فيھا نظر... مذ حشيت بعارض 
  :ومن ھنا انظر قولي، مع قول الكوراني، والعسيلي 

  دور وتسلسل ولي فيه نظر... في حاشية الكمال من عارض 
   :ي وقول الشھاب الخفاج

  حواشي عذار يبھر اللب والفكر... أيا قمرا زانت طوالع حسنه 
  فكم في حواشيھا لذي فكرة نظر... فما شانه دور به وتسلسل 

  .وقد دار الدور، لقضية التسلسل والدور
  :فاسمع فيه قول الظريف 

  كما زعموا مثل األرامل تغزل... لحاظك أسياف ذكور فما لھا 
  ويلزمه دور وفيه تسلسل... مسلما وما بال برھان العذار

  :وأعجب منه قولي 
  فعلى م تمنعني النظر... نظري لصدغك بغيتي 

  فيه المقال قد اشتھر... والمنع غير موجه 
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  سل ليس يخلو من نظر... والدور إن صحب التسل 
  .فكن في ھذا ممن ال يرضى بالحواشي واألطراف، ويقنع من الآللئ بمعرفة ما في األصداف

  :كوراني ولل
  شمسا فنارت في كؤوس رحيقه... بدر أدار على النجوم براحة 

  برق تالال عند لمع بريقه... شمس إذا طلعت كأن وميضھا 
  يشفي لداء محبه وحريقه... يسقي وإن عزت عليه ورام أن 

  من وجنتيه وتارة من ريقه... فيديرھا من مقلتيه وتارة 
  :ومن مقطعاته قوله 
  نباتا له كل المحاسن تنسب... عز خده مليك جمال أنبت ال

  وكل مكان ينبت العز طيب... فكررت لثم الخد منه لطيبه 
  :وقوله، مضمنا 

  قمر تقمص بالعذار األخضر... ومعذر لدن القوام ووجھه 
  فتقت لكم ريح الجالد بعنبر... فتق العذار بخده فكأنما 

  :وقوله 
  سحر الحالل وأسحرمن الحسن كال... عجبت لما أبداه وجه معذبي 

  عليھا عذار كالزمرد أخضر... بوجنته ياقوت نار توقدت 
  :وقوله 

  وسطا بمرھف لحظه المتنعس... ومعذر فتك األنام بحسنه 
  كيال يحاط به لقتل األنفس... جعل العذار لشامه متنكرا 

  :وقوله 
  وقد بدا في محيا نوره سطعا... لما تأمل بدر التم عارضه 

  كأنه في محياه قد انطبعا... ف وشبھه بدا به غيرة خس
  :وقوله 

  من فوق غصن قوامه المتمايل... ومھفھف كملت محاسن وجھه 
 بدء الخسوف ببدر تم كامل... وبدا طراز عذاره فكأنه 

  
  ولده أبو السعود

  .ھو في الميالد سليله، وفي البراعة مقدمه ودليله
  .تھادي الشمامةطلع طلوع الزھر من الكمامة، فتھادته أبناء عصره 
  .ينشد األدب من خصاله، كما ينشد األنس من وصاله 

  .وله شعر أوقع في النفس من رجعة الشباب، وأسوغ من سالفة الكأس طفى عليھا الحباب
  :فمنه قوله، من قصيدة . أثبت منه ما يقع موقع الماء من ذي الغلة، ويفرح فرح الشفاء لصاحب العلة

  فال ھجرھا ذنب وال وصلھا عذر... غدر أجل إنھا اآلرام شيمتھا ال
  بحالي فإن الحب أيسره عسر... ففز سالما من فرطة الحب واتعظ 
  به حلت األشجان وارتحل الصبر... وقد ھاجني في األيك صدح مغرد 

  بلذة عيش لم يشب حلوه مر... يذكرني تلك الليالي التي مضت 
  ذراك ھو العمر فقد كان عيشي في... سقيت ليالي الوصل مزن غمامة 

  رقيق الحواشي دون مبسمه الزھر... فكم قد نعمنا فيك مع كل أغيد 
  جداول من مسك صحيفتھا الدر... لقد خط ياقوت الجمال بخده 

  :منھا 
  فخر له وجدا على رأسه النھر... وروض بھا جر الغمام ذيوله 

   وأضحك ثغر الزھر لما بكى القطر... وقد أرقد األغصان تغريد ورقه 
  نسيم الصبا منه ويا حبذا العطر... وضاع به نشر الخزامى فعطرت 

  إذا ما بدت أوصاف سيدنا الغر... بدائع من حسن الربيع كأنھا 
  :ويستحسن له قوله 

  مع العذار الذي اسودت غدائره... كأنما الوجه والخال الكريم به 
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  رهقد أسبلت من أعاليه ستائ... بيت العتيق الذي في ركنه حجر 
  :أخذه من قول سيف الدين المشد 

  حدائق ھمت بأزھارھا... يامن عذاره وأصداغه 
  لما تعلقت بأستارھا... لو لم يكن خدك لي كعبة 

  .إال أنه زاد فيه تشبيه الخال بالحجر 
  :ولقد أجاد يوسف بن عمران، في قوله يصف أرمد 

  رمدا زاد في ذبول المحاجر... حين خبرت أن في الطرف منه 
 كعبة الحسن تحت سود الستائر... ئت كيما أزور من وجه بدري ج
  

  محمد بن أحمد الشيباني
  .ذو الرأي األصيل، وواحد النجابة والتحصيل

  .مساعيه منيفة شريفة، وخالئقه كأنھا روضة وريفة
  .ترف النضرة فيه من كمامه، ويكرع الظمآن من آدابه في غمامه

  ك أضحى كل نعت تابعافلذا... وأرى رقيق المدح يخدم نعته 
  .وقد أثبت له ما اتخذ النجوم الزھر من فريقه، وجاء ممتزجا بمدام الساقي وريقه 

  :فمنه قوله، من قصيدة أولھا 
  وإلى متى إدبار صبحى مقبل... حتى م ليلي بالتجني أليل 

  أأضلت التسيار أم ال تعقل... ما لي أرى ھذي النجوم تحيرت 
  عن سيرھا أم بالبروق تسلسل... قعدت أم أسكر الفلك األصيل فأ

  آيات نور للصالة ترتل... يا قبلتي في حاجبيك نواظري 
  ما كان أقبح ھجر من ھو أجمل... ما كان أحسن لو عطفت ولم أقل 
  يرضيك بيتك بالتجني يشعل... قلبي الكمام وأنت فيه الزھر ھل 

  :من مديحھا 
  ھو لھا حساب مجملأيام ف... فالدھر إن رقم األلى في صفحة ال 

  أنت األخير وفي الفضائل أول... يا خير من فاق األلى في عصره 
  ولك الھناء بھا مجاز مرسل... بك أن يھنى العبد فھو حقيقة 

  :وقوله من أخرى مستھلھا 
  ألقصر الحيه وأحجم الئمه... أما والھوى لو أوضح العذر كاتمه 

  مسھر الجفن نائمهآلنس لكن ... ولو خبروا ظبي النفار بحالتي 
  غزاال حلت لي في ھواه عالقمه... بروحي وأي الروح أبقى لي الھوى 
  يمنطقه من رقة الخصر خاتمه... رقيق الحواشي كاد من لطف عطفه 

  فظن نباتا فوق خديه شائمه... تراءت لمرآة الخدود جفونه 
  فجمعه في طرس خديه راقمه... كأن حساب الحسن كان مفرقا 

  إمام الھدى مولى الزمان وعالمه... فضال والمجد والندى كما جمع األ
  :منھا 

  أنار بھا من غيھب الجھل قاتمه... فيا نجم أفق الفضل بل شمسه التي 
  تھنت به أعياده ومواسمه... تھن بعيد النحر يا خير ماجد 
  إذا أنشدت روض تغنت حمائمه... ودونك غراء القوافي كأنھا 
  لذلك نمت بالذي أنا كاتمه... يد رقة بھا ما بجسمي من ھوى الغ

  أنيطت على نظم القريض تمائمه... لك الخير ھل مستكثر شعر شاعر 
  وجوه وعابته علي أعاجمه... أراني إذا ما قلت شعرا تنكرت 

   أو استحسنوا نظما فإني كشاجمه... لئن جھلوا نثرا فإني بديعه 
  العلياء ما الدھر ھادمه تشيد من... فدم وابق واسلم البن شيبان ملجأ 

 وحيتك من ثغر الربيع مباسمه... فقد مدت العليا عليك ظاللھا 
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  حسين بن مھنا

  .أديب فصيح المقال، مرھف طبعه غني عن الصقال
  .اقتطف القول جنيا، وتناول كأسه سائغا ھنيا

  .ولد بحلب، وتقلب في النعم أكرم منقلب
  .ن صبح اإلفادة واالستفادةوتكررت منه إلى دمشق الوفادة، فجال بھا ع

  .واكتسب تلك الرقة التي تحسدھا رقة الصبا، من امتزاجه بأبنائھا امتزاج الماء الزالل بالصھبا
  .فخطبته الحظوة، وما قصرت له الخطوة

  .ودرجته األيام والليالي، إلى أن صار بخطابة سليميتھا المقدم وخلفه المصلي والتالي
  .بت غراسهثم أقلع إلى مسقط رأسه، ومن

  .وبھا تالحق به الحمام، فكان من ترابھا البداية وإليه التمام
  .وقد أثبت له ما تتخذ سطوره ريحانا، وترجع ألفاظه ألحانا

  :فمنه قوله 
  با إن وافيت نجدا... أنسيمة بالطل تندى 
  ب وشمري بالجد بردا... فتجملي للقا الحبي 

  داشر الندي عدمت ن... وتحملي في طيه الن 
  بل يممي في السير وخدا... وتعھدي بث الھوى 

  م وفاح نادي الروض ندا... وإذا وصلت إلى الشآ 
  ما خان لألحباب عھدا... أدي ألوكة مغرم 

  :منھا 
  ن بظلكم والصفو ندا... أواه طيب العيش أي 
  السھد قد ذقناه شھدا... مرت ليالي فيه مر 

  رشداذاك الجمال عدمت ... من يوم فارق ناظري 
  كلب الغني يفوق أسدا... وبقيت في قوم رأوا 
  عن حبھم مسرى ومغدى... عقلوا وما عقلوا فلي 
  رف والكمال أجد جدا... لذوي المعالي والمعا 

  ل به الفتى شرفا ورشدا... فأحوز منھم ما ينا 
  ب رقى من األفنان ملدا... لكن أين العندلي 
  دافي دورة الدوالب وج... غنى له لما سقى 

  ض فأحرق األحشاء وقدا... فشدا على ورد الريا 
  دت مثلما قد كان أبدى... ورأيت ذات الطوق أب 

  في عود من أھواه رفدا... أترى الزمان يعيد لي 
  بشرتني سلفا ونقدا... يا دھر خذ روحي إذا 

  :وقوله 
  وحرمة أيام مضت بصفاء... وحق ليال قد مضين عفائفا 
  وذكرك وردي بكرتي ومسائي... ظري ألنت بسوداوين قلبي ونا

  مقيم على ودي وحسن وفائي... وإني على العھد الذي كان بيننا 
  :وقوله مضمنا 

  بعين لھا عن قوس حاجبه جذب... فتنت بظبي أھيف القد فاتن 
  ومن ذا يرى ھذا الجمال وال يصبو... صبوت به لما رأيت جماله 

  :وقوله 
  معذر راشق سھما من المقل. ..كأنما الخال قرب الثغر من رشأ 
  صال يدور حواليه فلم يصل... شحرور ورد أراد الورد ثم أرى 

  :حام فيه على معنى الحرفوشي في قوله 
  وقد غدا فتنة األلباب والمقل... كأنما الخال فوق الثغر حين بدا 

  لمنھل راجيا ريا فلم يصل... ھزار أيك سعى من روضة أنف 
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  :وله ملغزا في شعير 
  زال حرف منه غدا حيوانا... اسم شيء من النبات إذا ما ما 

  وترى فيه جھرة إنسانا... ربعه معدنا تراه وشمسا 
 وتروي من بعضه الظمآنا... وبتصحيف بعضه فھو نار 

  
  محمد بن عبد الرحمن

  .درة مغفلة، وخزانة مقفلة 
   .ولوال أني ظفرت باسمه عفوا، ووردت من منھل أدبه الفياض صفوا 

  .بقي محجوبا عن العيان، ونسجت عليه عناكب النسيان ل
  .ورأيت فضله كمن في إھابه، وبراعته دثر رسمھا به 

  .وھو مطبوع الطبع على النظم، إال أنه إذا نظم جاء بالمخ والعظم
  .وولعه بأوابد الكالم، كولعه بشوارد نفثات األقالم

  .لنحلوال بد مع الرطب من سالء النخل، ومع العسل من إبر ا
  .فقد أوردت له ما تحمده عليه، وتترك ألجل ممدوحه تفويق سھم االنتقاد إليه 

  :فمنه قوله من كافية 
  تسري بنا ببجور اآلل كالفلك... خل العوانس ذات الخب والرتك 
  ةال يغبنھا ورد بمشترك... تعلو الحزون فال فلت مناسمھا 

  الحوماء في شركوال أحيدت من ... وال عداھا ھطول المزن في فيف 
  تقل في مربع بالبر محتبك... حتى تجوب الفيافي والوھاد وتس 
  المصطفى منقذ العاصي من الدرك... حيث المالذ المرجى المجتبى قدما 

  على العلى حيث حطت درة الفلك... حامي حمى الدين من شأواه قد رفعت 
  حتى وطي بشسوع ربة الحبك... من قد سما وسما من فوق كل سما 

  له فخار عال بالفضل كل ذكي... محمد أحمد المحمود خير فتى 
  :وقوله من أخرى 

  وسجع ورقاء بمتن البشام... أحسن من بھجة نوح الحمام 
  خميلة الضال وأثل الخزام... وصدح قمري شجي على 

  على قضيب مائد وھو سام... ومن صفير صاته بلبل 
  يم الكالممعتجم اللفظ دغ... وشدو شحرور فصيح اللحون 

  تروق للناظر في االنتظام... ودوحة قد أنبتت زھرھا 
  تنثره فيه غوادي الغمام... وطل أنداء بأوراقه 

  ئم موجا له كفرند الحسام... وأرقم تنسج أيدي النسا 
  يسعى بھا ساق كبدر التمام... وقھوة حلب عصير غدا 
  وحرك العود وأبدى النغام... ومطرب قد شد أطباقه 

  قد كحلت أجفانھا بالسقام... حسناء رعبوبة  ومن ھوى
  وتسلب اللب بلين الكالم... مليحة تخجل غصن النقا 

  وكل ذي حسن به يستھام... أحسن من ھذا وذا كله 
 من قد أتى رحمة لألنام... مدح النبي المصطفى أحمد 

  
  محمد بن الشاه بندر

  .ھو من حين تحيز، بنعمة بأدواتھا تميز 
  .تراوحه، وتناوحه أنفاس القصف وتفاوحه تغاديه النشوة و

  .فنبغ ونجب، وقضى من حق التحصيل ما وجب 
  .وفتق ثناء كالمسك صدرا ووردا، وتخلق بخلق كالماء الزالل عذبا وبردا

  .فوجه أدبه شادخة غرره، وسلك نظمه متسقة درره
  .ھذه العصابة وھذه قطعة من شعره، تعلم منھا أنه أوتي اإلصابة، واستحق أن ينوه به بين 

  :وھي قوله 
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  وعد للذي عودتني منك من ود... ذر الصد إني لست أقوى على الصد 
  وطفل نزوعي ال يعلأل بالمھد... فطامي عن ثدي الوال متمنع 
  لفي نكر من مزج ھزلك بالجد... حنانيك ما ھذا التجني فإنني 

  فعد وعد وابشر فغفرانھا عندي... لئن يك شط الوھم عني لھفوة 
  ولم يك ظني فيك خلفك للوعد... وحقك لم أحسبك قط مفارقي 

  حباك بمحض الود في القرب والبعد... فكيف تنائي ويح غيرك ھاشما 
  ووا أسفي إذ صرت أبطأ من فند... فوا لھفي لو كان يغنى تلھفي 
   أأحدثت أمرا لم يكن منك في عقد... فما ھكذا عھدي بفقدك ألفتي 

  مفدى إذا اشكو وأنت الذي أفدي... اقتراحي ومنيتي لقد كنت لي حسب 
  مراع بمرغوب سريعا إلى رفدي... مجيبا بمطلوب ملب بدعوة 

  أباحك تعذيبي وقتلي على عمد... فماذا عسى أنكرت مني وما الذي 
  من البين ذا قلب أشد من الصلد... أراك وقد خلفتني ذا لواعج 

  يفا وذا أھل وقد كنت لي وحديحل... لمن صرت ال زلت بك النعل غاديا 
  ويا ناقض الميثاق إني على العھد... فيا ناسيا للود إني ذاكر 

  وتبخسني حقي وتكثر في جھدي... أبى هللا أن أرعى ذمامك جاھدا 
  وال صحبتني مقلة فيك ال تندي... فال كان لي قلب لغيرك جانح 

  دعلى دعة من أمره جنة الخل... فقدتك إبراھيم فقدان آدم 
  به عنك ذا توق جزيل وذا وقد... أعلل قلبا ال يحيل تعلة 

  إذا ھاج تھيامي وقد فاتني قصدي... وأنشد بيتا سالفا حسب لوعتي 
  يردك لي يوما على أحسن العھد... لعل الذي أبلى بھجرك يا فتى 

  بوابل دمع كالجمان على خدي... أقلب طرفي ال أراك فينثني 
  عسى كنت ترثي لي من الھم والوجد... الجوى وددتك تدري ما الذي بي من 

  أباريق لذات ألذ من الشھد... أما تذكرن ما دار بالوصل بيننا 
  وكيف استجزت الھجر والنكث للعھد... ألية حال قد تناسيت خلتي 

  وحلو التصابي والتشوق للمرد... سالمي على اللذات بعدك والھوى 
  حاسدي في القرب بالبين تستعديغدا ... فيا ليت شعري من تبدلت بي ومن 

  فأذھلھا عنه وغابت عن الرشد... فما أم خشف راعھا حبل صائد 
  فال أثرا تلقى وال ھاديا يھدي... تحن فتستھدي األسود لغابھا 

  حليف أوار ال أعيد وال أبدي... بأفجع مني حين فارقته ضحى 
  الرشد مواثيق عن جھل وملت عن... لئن كنت أخلفت العھود وخنت بال 

  وأنت بعيني ما حييت إلى اللحد... فحبك في قلبي وذكرك في فمي 
  .مثل " أبطأ من فند " قوله 

  .وفند ھذا مولى عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص، وكان أحد المغنين المحسنين، وكان يجمع بين الرجال والنساء 
  :وله يقول ابن قيس الرقيات 

  عيشنا وكفاناطال ما سر ... قل لفند يشيع األظعانا 
وكانت عائشة أرسلته يأتيھا بنار، فوجد قوما يخرجون إلى مصر، فخرج معھم، فأقام بھا سنة، ثم قدم فأخذ نارا، وجاء يعدو، 

  .تعست العجلة : فعثر وتبدد الجمر، فقال 
  :وفيه يقول الشاعر 

  إذ بعثناه يجي بالمشمله... ما رأينا لغراب مثال 
  فثوى حوال وسب العجله... غير فند أرسلوه قابسا 

  .كساء يجمع المقدحة وآالتھا : المشملة 
وقالبعضھم المشملة، بفتح الميم، وھي مھب الشمال، يعني الجانب الذي بعث نوح عليه السالم إليه الغراب؛ ليأتيه بخبر 

 " .أبطأ من غراب نوح : " األرض أجفت أم ال، فاشتغل بجيفة رآھا في طريقه، وفيه يقال 
 
 



 

62 
 

  
  قمر صالح بن

  .ھالل نجابته يعد بأقمار، وفيه وفي نباھته أحاديث وأسمار 
  .كتب وقيد بخطه الكثير، ونظم ونثر فجاء بالدر النظيم واللؤلؤ النثير 

  .وقد أوردت له ما تستبدعه، وتحفظه في خزانة النفس وتستودعه 
  :فمنه قوله 

  فقد أخذت بثارك... يا مقلة الحب مھال 
  تحرقيني بنارك ال... وأنت يا وجنتيه 
   أصابني من شرارك... فقد كفاني لھيب 

  من بعد خط عذارك... ھيھات أنجو سليما 
  لوقعة في نضارك... وخالك الخال غال 
  لنا غنى عن عقارك... وثغرك العذب فيه 
  ال يجتنى من ثمارك... وقدك الغصن لكن 
  في حسنه من مشارك... أنت الذي ما رأينا 
  أفناه بعد مزارك. ..فارفق بصب عليل 

  أرعى نجوم انتظارك... إلى متى تتركني 
  تسطو بجور نھارك... وكم على ليل ضعفي 
  عمدا بحسن اختيارك... إن كان يرضيك قتلي 

  في ساحة الذل بارك... فذاك صب عميد 
  بالصبر فيك يعارك... ولم يزل في التصابي 
  ضا له من ديارك... عسى يلوح صباح الر 

  من بعد طول ازورارك... ربا وتشمل الصب ق
 واعطف وعجل ودارك... فجد وسامح وواصل 

  
  صالح بن نصر هللا المعروف بابن سلوم

  .رئيس األطباء للسلطان محمد ونديمه الذي صح به تركيب الزمان، ووفى له األمل بالضمان
  .تقدم في حلبة النبالء بحلب، ودر له ضرع األماني فحلب 

  .ادمة يھتز لھا مرحا عطف الشباب، وسقى السمع كأس محاورة ترقص السامعين رقص الحباب طالما وفى العيش حقه بمن
  .حتى تقضقض آبنوسه، وأشرف عناه وبوسه 

  .فأنف اإلقامة في حيه وربعه، ودعاه إلى الرحلة حب الرياسة المركوز في طبعه 
  .فية البالية فرحل إلى دار السلطنة العالية، وحل منھا محل العافية من األبدان العا

  .واتفق إثر وصوله وصول خبره للسلطان فاستدناه، وصيره رئيس أطبائه وندمائه فبلغه من وفور الجاه ما يتمناه 
  .وتبدلت نحوسه سعودا، وأنجز له الدھر الضنين وعودا 

  .للرئيس " الشفاء " فأبرز من نفيس صنعته ما لم تتنفس به لھوات ابن النفيس، وشفى عليل صدور الملھوفين وال بدع ف 
  .وبالجملة فجمل فضائله مما تقصر عن وصفه جمل العبارات، وإذا وقعت لذات الفضل إشارات فلذلك الرئيس تلك اإلشارات 

  .وله في األدب رواية طال بھا باعا، ودراية أبرأ بھا من مرض الزمان قلوبا وطباعا 
  .سامع بغيرھما في معناھما ولم أقف له إال على بيتين أجد معناھما، ولم تتمتع أذن 

  :وھما قوله 
  مداما تري سر القلوب مذاعا... سقاني من أھوى كلون خدوده 

 أقامت دراويش الحباب سماعا... ومذ شبب اإلبريق في كأس حاننا 
  

  مصطفى الزيباري
  .ھو في ھذه لحلبة، كالعقد النفيس في اللبة 

  .ع جحودھا نبھاء العصر وله جامعية فنون تربو على الحصر، وفضائل ال يستطي
  .لكنه أتى الدھر وقد ھرم ن فلم يترو زھير روضه بمثل ندى ھرم 

  .فھو يشتكي زمنا بعيد اإلحسان، ال يستجلبه وال دعوة الغيد الحسان 
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  .وينظم الشعر ال فاقة، ما له منھا إفاقة 
  .بجد أمضى من النصل، وھزل أحلى من الوصل 

  .اف، والقول له أنه غاية في بابه من اإلنصاف وقد ذكرت له ما يستلذ وصفه الوص
  :فمنه قوله، من قصيدة يمدح بھا البھائي 
  فخذھا ھنيئا ال مالم وال وزر... ھي الشمس إن حيى بھا األوطف البدر 

  إذا صافحت ذا عسرة حله اليسر... دھاقا دھاقا غير عان فإنھا 
  تبرفرائد ياقوت وذائبھا ... وال تخش إمالقا فإن حبابھا 

  فأترابھا زھر وأكوابھا زھر... وال تعتبر قول المعيبين صحبھا 
  أال فاسقني خمرا وقل لي ھي الخمر... وقل لمدير الراح سرا وجھرة 

  تخال بھا قطر النبات وال قطر... ومكسولة األلحاظ معسولة اللمى 
  وما فارقت جفنا وھذا ھو السحر... لھا لحظات تسلب اللب والحجى 

   عمود لجين فوقه بزغ البدر... بل غزال كأنه وجيد مھاة 
  على سابح عن سيره قصر النسر... وليل كبحر خضت أمواج جنحه 

  وال يرعوي إن راعه الضرب والزجر... أكفكف أذيال البوادي تعسفا 
  لنا حيث سرنا من صباحته فجر... كان أبا الفضل البھاء محمدا 

  :وقوله من أخرى، مطلعھا 
  صدوف أم كنود أم نوار... بدو نوار أأيتھن إذ ت

  بآرام وليس لھا نفار... بعيشك ھل سمعت فما سمعنا 
  ومحمود من البدر السرار... برزن من الخدور محجبات 
  كذلك تفعل الغر الجوار... طلعن عليك ثم خنسن عجبا 

  فمقتول الھوى منھا جبار... حذار لواحظا منھن دعجا 
  عني وقد شط المزار نأت... وبي منھن أملود رداح 

  وحيدا ال أزور وال أزار... لقد غدرت أخي وغادرتني 
  :وأنشد له السيد عبد هللا الحجازي، يھجو قرية أوارين 

  بقرية أوارين ما أتمناه... ولو أن لي في كل وقت وساعة 
 تكثر أوصابي فال بارك هللا... لقلت خليلي ارحال بي عن التي 

  
  ن الحلفاويمصطفى بن محمد بن نجم الدي

  .خطيب وابن خطيب، وعبير مستفاد من مسك وطيب 
  .تناول المجد كابرا عن كابر، واستفاده ما بين أسرة ومنابر 

  .وھو من قوم رقوا عن الدرج، وأمن مادحھم من االعتراض والحرج 
  .ألياديھم فتحت بالثناء أفواه األعالم وألقدامھم طأطأت رؤوس المنابر واألقالم 

  .جابة فيھم نسقا على نسق، وإذا الحت وجوھھم أضاءت بالليل وما وسق لم تزل الن
  .وأنا إذا أمسكت عن ذكرھم لسانا رطيبا، فقد قام اشتھارھم عني في اآلفاق خطيبا 

  .وقد نبغ منھم ھذا الندب كما شاءت العلى، فجاء متحليا من الفضائل الغر بأفخر الحلى 
  .لفافة وشد وقد عرف فيه الرشد، من حين وضع في ال

  .إال أنه اخترمه األجل وغصنه يانع، وليس له عند التوسع في المآلثر مانع 
  .وقد أنشدني بعض األدباء له بيتين، جئت بھما في ھذا المحل مثبتين 

  :وھما قوله 
  مفرغ الفكر منھم خالي البال... قالوا سال قلبه عن حبھم وغدا 

  بتوا أنه عن حبھم ساليثم اث... قلت اثبتوا أن لي قلبا أعيش به 
  :وھذا معنى حسن، وقلت فيه من قطعة 

  أتركت لي قلبا فيسلو... وظننت قلبي ساليا 
  :وقلت أيضا 

  ونام عن صبوتي وحبي... قال تسلى وقد جفاني 
  ما حيلتي إذ أخذت قلبي... صدقت بالقلب كنت أھوى 
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  :واألصل فيه قول بشار 
  ا وما في العاذلين لبيبسفاھ... عذيري من العذال إذ يعذلونني 

  فقلت وھل للعاشقين قلوب... يقولون لو عزيت قلبك الرعوى 
  :ومثله البن الوضاح المرسي 
  فقلت وھل قلب فيسلو عن الحب... يقولون سل القلب بعد فراقھم 

  :وللعرجي ما ھو منه وال يبعد عنه 
  صبرا عليك وأين لي صبر... وزعمت أن الدھر يقنعني 

  :وللبھاء زھير 
  من أين لي في حبه أن أرقدا... جعل الرقاد لي يواصل موعدا 

  :وللبوريني 
  فقلت نعم لو كان ليلي له صبح... يقولون في الصبح الدعاء مؤثر 

  :وللشھاب الخفاجي 
  وقد ھجروا من غير ذنب فمن يلحى... يقولون لي لم تبق للصلح موضعا 

 طلب الصلحاومالي قلب غيره ي... صدقتم وأنتم للفؤاد سلبتم 
  

  محمد بن محمد البخشي
  .من أفراد العلم الكبار، الحسان اآلثار واألخبار 

  .وكان من سمو القدر، واتساع الصدر، ونببل الھمة، ورعى الذمة 
  .في حد ما وراءه مطمع، وال يتقرط بمثل خبره مسمع 

  .إلى تقوى باطنه معمور، وقناعة موطنه ببركاته مغمور 
  .ار يتبعه أنى سلك وإيثار بما ملك، ووق

   .توازن به السحب الھواطل إذا حبا، وال ترضى أن تشبھه الجبال الروازن إذا احبتى 
  .صحبته بالروم فشاھدت ملكا في صورة إنسان، مطبوعا على الخير فما يشاب بشر وال يشان 

  . فما شرته محبا له محبة الصحابي للسنة، وفارقته فتلھفت عليه تلھف آدم على الجنة
  .أنسى األيام وأذكره، وأذك مكارمه فأشكره 

  .وھاجر آخر أمره إلى مكة، فكان بھا سحابا ماطرا، ونسيما إذا ھب ھب عاطرا 
  .فأقبل أكثر أھلھا عليه، وسلموا زمام انقيادھم إليه 
  .ووردوا مشرع وفاقه، وانتظموا في سلك رفاقه 
  .بمنھله ومدراره  ثم لم يلبث أن دعاه الكريم إلى داره، فتواله عفوه

  .وكان أملى علي من أشعاره قطعا سھلة، ربما حفظتھا لجودتھا من أول وھلة 
  .فلم أعلقھا في دفتر اعتمادا على الحفظ مني، ولم أدر أن األيام وشواغلھا تنفرھا عني 

صا على تذكر تلك ثم وقفت له بمكة على قصيدة فتعلقت بھا وجعلتھا من المعلقات، وأنا من عھدھا شغف بترديدھا حر
  .العالقات 

  :والقصيدة ھي ھذه، قالھا في مدح الشريف أحمد، وأخيه الشريف سعد ابني زيد، وھما بدار الخالفة 
  وإن حركت داء قديما من الوجد... خليلي إيه عن حديث صبا نجد 

  وآه على آه تروح أو تجدي... فآھا على ذاك النسيم تأسفا 
  معطرة األردان بالشيح والرند... عليلة أنفاس تصح نفوسنا 

  مھامه تغوى الكدر فيھا عن الورد... وھيھات نجد والعذيب ودونه 
  حاب يروم الشمس بالصد والرد... ومن كل شماخ األھاضب خالط الس 

  من البون ما لبين السماوة والسند... وتسري الصبا منه فتمسي وبيننا 
  .ھذا في المبالغة وقول ابن عنين رفيقا عنان 

  :وقوله ھو 
  أن الصحيفة لم تجد من حامل... سامحت كتبك في القطيعة عالما 
  يغدو فيصبح دوننا بمراحل... وعذرت طيفك في الوصول النه 

  :لقد شنع وبشع أبو زيد في الكذب، حيث قال : وال أقول ما قال ابن بسام 
  فشامت خراسان منھا الحيا... وشمت سيوفك في جلق 
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  :ث قال وبعد وبدع مھلھل، حي
  صليل البيض تقرع بالذكور... ولوال الريح أسمع من بحجر 

  .ألن الصبا قد تتخلف لھبوب غيرھا أيالما فبيت ابن عنين كذبه والضح، وللعذر فاضح 
  .والبيت الذي نحن فيه منشيه موصون بصدق المقال، ومنشده مستريح من حمل األثقال 

  أزكى من العنبر الوردتنفس عن ... سقا هللا من نجد ھضابا رياضھا 
  بنعمان ما بين الشبيية والرفد... وحيى الحيا حيا نعمنا بظله 

  أوانس في ألحاظھا مقنص األسد... نغازل غزالنا كوانس في الحشى 
  وتفضلھا في رفعة الشأن والسعد... تحاكي الجواري الكنس الزھر بھجة 

  الخدعراقية األلحاظ وردية ... حجازية األلفاظ عذرية الھوى 
  مرھفة األجفان عسالة القد... بعيدة مھوى القرط معسولة اللمى 
  فتخطر بين البان والعلم الفرد... تميس وقد أرخت ذوائب فرعھا 
  كأن ظبية تعطو إل ريق المرد... وتعطو بجيد عطل الحلي حسنه 

  وباتت يدي من جيدھا مطرح العقد... وكم ليلة باتت يداھا حمائلي 
  على حين ترشاف ألذ من الشھد... ديث حبابھا ندير سالفا من ح

  تكنفنا ليل من الشعر الجعد... ولما تمطى الصبح يطلب علمنا 
  على كا بنا من شدة الشوق والوجد... عفيفين عما ال يليق تكرما 

  ولكن توارى شفعنا عنه بالفرد... وقد كاد يسعى الدھر في شت شملنا 
   النوى شكوى األسير إلى القدبشط ... فأصبحت أشكو بينھا وفراقھا 

  وتبليغ آمالي وما ند عن حدي... وإني قد استطلعت درك مطالبي 
  معالي سنام الفخر بل غرة المجد... بطلعة نجلى دوحة المجد غارب ال 

  وراثة جد عن نمي إلى جد... إمام المصلى والمحصب والصفا 
  الكواسرة الحدبني حسن األسد ... أبي أحمد زين الصناديد في الوغى 

  سما قدرھم يوم التفاخر عن ند... بزاة العلى الغر الميامنة األلى 
  مناقبھم جلت عن الحد والعد... غيوث إذا أعطوا ليوث إذا سطوا 

  لنا من ضياھا شمس أحمد أو سعد... فما أفلت شمس لزيد وقد بدا 
  بروج قصور الروم في طالع السعد... ھما نيرا أوج المعالي وشرفا 

  فكانا كنصل السيف غاب عن الغمد... ومذ رحال عن مكة غاب أنسھا 
  :منھا 

  وحازا رھان السبق في حنق الضد... جوادين في شط المماجد جليا 
  فتلك بحور تتقي الجزر بالمد... يراحاتھم إن ينبت الجودفي العطا 
  فكم أحيت الراحات أنفس مستجدي... وإن أحيت السحب النبات بمائھا 

  رجوم لمستعد نجوم لمستھدي... مرتاد حصون لالئذ رياض ل
  وعطف شمول الراح ھزته تبدي... شمائل تھزو بالشمائل لطفھا 

  :منھا 
  وما ھاشم إال األسنة للمجد... بنو ھاشم إن كنت تعرف ھاشما 
  ودانت لھم قحطان أھل القنا الصلد... بھم فخرت عدنان والعرب كلھا 
  ومن جودھم أھل المكارم تستجدي... فمن مجدھم يستقبس المجد كله 

  تسامى فال يحصى بعد وال حد... ھنيئا ألبنا المصطفى الشرف الذي 
  تقول الورى من بعد حم والحمد... بمدحتكم جاء الكتاب فما عسى 
  إلى المدح واأليام تنسي عن الورد... وعذرا بني الزھراء إني ظامئ 
  د الصب من صادق الوعدلكم في فؤا... يود لساني لو يترجم بعض ما 
  على حذر من حاذر أحذر الريد... وقد نضبت منه القريحة نضبة 

  تسارقه عين الرقيب على بعد... كنفثة مصدور ولمحة عاشق 
 رأيتم له من مدحكم أعظم الورد... فإن أعطت األيام بعض قيادھا 
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  إبراھيم بن أبي اليمن البتروني

  .لشمس والبدر صدر منشرح الصدر، موفية محاسنه على ا
  .من أسرة نسقوا الفضائل وال، وسحبوا من المعلوات مطارف ومال 

  .افتر لھم الزمان وابتسم، وارتسم بھم نقش المآثر واتسم 
  .كما تبسم ثغر زھر عن شعاع، وترقرق جعد نھر بظل لماع 

  .ما يؤذيھا وھذا الفاضل محله منھم محل العين الناظرة تصان عما يقذيھا، واليد الباطشة تحفظ ع
  .أوصافه ال تجاريه فيھا أقدام الوطر، زنعوته ال تزاحمه عليھا مناكب الخطر 

  .فھي مسلمة إليه إذا نوزع من ادعاھا، مقرة لديه إذا دوفع من استدعاھا 
  .وله مآثر يفارق فرق الفرقدين قعيدھا، إذا وطئت أقدامه األرض ربت واھتز فيھا صعيدھا 

  .ي منصب قومه، وعوضته ھم أمسه مضافا إلى يومه إال أن األيام عاندته ف
  .وعارضه صادق المقدور، فراح من الدنيا بنفثة المصدور 

  .وقد رأيت له شعرا يدل على قدره الجليل، داللة النسيم العليل، على الروض البليل 
  .فأثبت منه ما ألفيت، وبالداللة عليه اكتفيت 

  :فمنه قوله من مكاتبة 
  وإخالص المحبة في العباد... والبعاد على فرط التشوق 

  ومھديھا إلى الشھم الجواد... فإني موقر غرر التحايا 
   وخذني ني الفضائل والوداد... خليلي ذي الخالل بال اختالل 
  حقوق مودتي في كل ناد... وصفوتي المصفى والموفى 

  :منھا 
  إلھي غادرا من قبل عاد... وھل يصفو الزمان وقد براه 

  فال تخطي قواتلھا فؤادي... ما فارقت منه سھام إذا 
  ألودى بالبرايا والبوادي... فبي من صرفه ما لو تراءى 
  معينا في البلوغ إلى المراد... أال قل لي فديتك ھل أرى لي 
  ألجعله ادخاري واعتمادي... رحيب الصدر ذا صدق ودين 

  :وقوله من قصيدة
  شادت بالثناء قصورھاعذراء ... جاءت اليك وقد أرتك قصورھا 
  حلت بھا بين الحسان نحورھا... حسناء صاغ لھا المديح قالئدا 
  تاھت وصانت عن سواك نظيرھا... باھت بفخرك كل ممتدح وما 

  كنت المآل لھا وكنت سميرھا... واستمطت الجوزاء قدرا حيث إن 
  بمكارم اضحن الكمال سميرھا... يا ايھا الصرر الذي اقتعد العلى 

  :منھا 
  قد نلت من رب الورى موفورھا... ورجعت منصورا وعدت بنعمة 

  نعم فكن بالمكرمات شكورھا... وحظيت باألجر الجزيل وھذه 
  :ويعجبني قوله في التخلص من قصيدة قالھا في األمير محمد بن سيفا 

  فنأى عن المضنى بقلب جلمد... ولقد شكوت له الھوى ليرق لي 
  إني رفيق لألمير محمد... وأبى سوى رقي فقلت له اتئد 

  :وله في الفتح بن النحاس، وكان يھواه 
  فيك لي منك انتقام... مھلك العشاق مھال 

  ھي للحسن ختام... بشعيرات كمسك 
  :وله فيه، من أبيات 

  كنت الجدير بأن تعزى في الورى... بيني وبينك مدة فإذا انقضت 
  :منھا 

  ذا قضى ال تشترىإن الحياة إ... رفقا بقلب أنت فيه ساكن 
  يلقى خياال منك في سنة الكرى... فاردد على طرفي السھاد لعله 
  عن حالتي ينبيك دمعي ما جرى... واسأل عيونا ال تمل من البكا 
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  :وله فيه، وقد عشق مليحا اسمه موسى، فتجنى عليه 
  في الھوى موساك يوليك النكد... كل فرعون له موسى وذا 
 د مت صدا وذق طعم الكمد... ص فكما أكمدت من يھواك بال

  
  أحمد بن محمد المعروف بابن المنال

  .شارح مغنى اللبيب عالم الشھباء ومصنفھا، ومقرط العلياء ومشنفھا 
  .بتآليف وشح بيراعة براعتھا صدور المھارق، وأتى فيھا من معجزات البالغة بالخوارق 

  .يما بين ذلك الجمھور حاز بھا في تلك الحلبة غاية الظھور، وفاز بقصب السبق ف
  .وله عقود كالم لو تجسم لفظھا لما رصعت إال على التيجان، وتنزھت عن أن ترى أفرادھا مواضع اللؤلؤ والمرجان 

  .تشتمل من رود القوافي، وخود الغزليات الصوافي 
  .على غرر كقطع الرياض غب القطر، وفقر أحسن من الغنى بعد الفقر 

  .ه انحالل معاقد، وال تلين قناة براعته لغمز ناقد فما يتبين في معاني بالغت
  .فمن كالمه الدائر بين الرواة، المرتصف درا أصدافه األفواه 

  .ھذه اقطعة من موشح أطلعھا منيرة، وبعث بھا األشجان لنار الوجد المثيرة 
  :وقد عارض به موشح ابن سھل الذي يقول في مطلعه 

  ب صب حله عن مكنسقل... ھل درى ظبي الحمى أن قد حمى 
  :وھو من الموشح الموزون، الذي يتسلى به قلب المحزون 

  فيه سھما جاء عن غير قسي... رب ريم رام قلبي فرمى 
  من لحاظ كعيون النرجس... من رى ظبيا أرانا أسھما 

  فامل لي الكأس وعجل بالطال... يا نديمي قم صفا وقت الھنا 
  نس بالبشر حالفزمان األ... وأدرھا خمرة تولي المنى 

   وعلى الدوح من الزھر حال... والحيا قد ألبس الروض الثنا 
  إذ غدت بالزھر منھا تكتسى... وحكت باألنجم األرض السما 
  حين ماماس بأبھى ملبس... وحبا األغصان طرزا معلما 

  دور
  مائالت القد من خمر السحاب... ما ترى يا صاح أغصان الربى 

  فصبا القلب إليھا باكتئاب... الصبا رنحتھا سحرة أيدي 
  ومن الدوح لھا عالي القباب... ومن الزھر لھا أغلى قبا 
  كست الروض بثوب سندسي... نقطتھا السحب درا مثلما 
  وكذا يفعل ذاكي النفس... وشذا عرف نسيم ھينما 

  دور
  في حبيب وجھه يحكي القمر... ما لالح مذ لحى طاب الھوى 

  وارتكاب الھول يوما إن خطر... نوى لذ لي في حبه مر ال
  حبن ما صد دالال ونفر... ما على من نجمه فيه ھوى 

  فاحم الشعر شھي اللعس... أحوري اللحظ معسول اللمى 
  وأثيث الشعر ثوب الغلس... ثغره ابدى لنا برق الحمى 

  دور
  قده والطرف عضب وأسل... ياله بدرا حمى عني الكرى 
  وبشمس الوجه ليل قد نزل.. .في دجى شعر له بدر سرى 
  وعلى أعطافه لين ودل... خنث في جفنه أسد الشرى 

  قمر األفق وظبي المكنس... ساحر المقلة معشوق الدمى 
  وھي تفدى بالجواري الكنس... ذو لحاظ كم أراقت من دما 

  :ومن بدائعه قوله 
  فوق خال مسكه ثم عبق... نازع الخد عذار دائر 
  ودليل أنه لوني سرق... ي قائال للخال ھذا خادم

  ثم نادى كما الذي أبدى القلق... فانتضى الطرف له سيف القضا 
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  حجة الخارج بالملك أحق... أيھا النعمان في مذھبكم 
  :وقوله 

  يھز قدا كغصن البان في ھيف... وأسمر من بني األتراك ذي غنج 
  وينثنى شرفا منه على الشرف... كأنه حين يعلو سور قلعته 

  عليه بدر بدا من دارة الشرف... الصبا مزھراقد رنحته صبا غصن 
  :ومن تضامينه العجيبة، قوله في شخص عابه بانحسار شعر رأسه 

  منه فتى قد عرى من حلة األدب... يعيبني أن شعر الرأس منحسر 
  سرى إلى الرأس منه ساطع اللھب... وليس ذلك إال من ضرام ھوى 

  والعيب في الرأس دون العيب في الذنب ...أقصر فديتك ذا داء بمبعره 
  :وله في شريف يعرف بالمشھدي يدعي الشعر 

  قد فل كل مھند... المشھدي لسانه 
  ض فقل له يا سيدي... إن رام إنشاد القري 

  :يشير إلى قول القائل في ابن الشجري العلوي 
  نظم القريض يصدا به الفكر... يا سيدي والذي يعيذك من 

  أنك ال ينبغي لك الشعر... النبي سوى ما فيك من جدك 
إحداھما أنه أمي، : يقولون في فالن فضيلتان من فضائل النبي صلى هللا عليه وسلم : وفي كتاب الكناية والتعريض للثعالبي 

  .والثانية أنه ال يقول الشعر، وھاتان الخصلتان من فضائل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليستا من غيره بفضيلة 
يعھني أنه ال ينبغي له ذلك، وعلى ھذا بنى مخلد الموصلي . فالن نبي في الشعر: إذا كان الرجل متشاعرا غير شاعر، قالوا و

  :قوله 
  عر وعيسى بن مريم... يا نبي هللا في الش 
  ق هللا مالم تتكلم... أنت من أشعر خل 

  :وله 
  روال تميل لرؤيا وجھه النض... قالوا حبيبك أمسى ال تكلمه 

  والحب للقلب ال للفظ والنظر... فقلت أمر دعاني نحو جفوته 
   :وله 

  فلذا بان قده الممشوق... ادعو أن خصره في انتحال 
  قلت مھال دليلكم مطروق... وأقاموا الدليل ردفا ثقيال 

ك الحضرة الزاكية لم يبق له يقبل األرض معترفا برق العبودية قربا وبعدا، ومقرا بأن فراق تل: وممن منشآته قوله من رسالة 
  .على مقاومة التصبر جھدا

  .ارتكب مجاز التصبر ليفوز بحقيقة االصطبار، واستعار لقلبه جناح الشوق فھو ھو يود لو أنه نحوكم قد طار 
  .عجل عليه البين بدنو حينه، وسبك في بودقة خدوده خالص إبريز دمعة عينه 

  .تأوھه وأنينه طير ھجوعه وقطر بتصعيد أنفاسه لجين دموعه، ونفى ب
  .بين أيادي من حاله هللا بأشرف المناقب، ورفع رتبته العلية على أعلى المراتب 

  .ونصب له لواء المجد، وخفض له جناح السعد 
  .المجزوم بأنه أوحد العصر واألوان، والمحكوم بقصر الفضل عليه من غير احتياج إلى حجة وبرھان 

  .لتحقيق، وفاق أقرانه بحسن التنقيح والتدقيق من فتح ألبناء دھره أبواب ا
  .وحل من مشكالت العلوم ما أعجز كل نحرير، وأبرز غواضم الدقائق على أطراف الثمام بأحسن تقرير 

  .فھو المسند إليه في باب العلم، والمشار إليه بأنه إمام الحلم 
، وتسلطت عل أصوله أيدي العلل فعاين العذاب الشديد انفتح له في فضل تصريف األيام أبواب المزيد: وله من رسالة أخرى 

.  
  .فحاله رق له أولو التمييز، ومتى ارتفعت زفراته بعامل التجني من يوسف المالحة نادى أيھا العزيز 

  .تناوب في إھالكه ماضي طرفه وسمھري قده فقرأت باب تنازع العاملين، وتمادى موصول جفاه فأرسل سحاب الناظرين 
 .ؤاد في عروض األسقام، وآذن بتقطيع األوصال بسيوف الغرام وأوقع الف
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  محمد بن حسن الكواكبي

  .عنوان كتاب العلى، يكتب آخرا ويقرأ اوال 
  .له يفرض الشكر ويحتم، وبه يبدأ الذكر ويختم 

  .فلھذه ختمت به باب أولى الفتوة والبسالة، كما ختمت بمحمد صلى هللا عليه وسلم باب النبوة والرسالة 
  .فإنه من خلص نحلته، القائم بتأييد ملته 

  .ومن تقدمه بالنسبة إليه، كلھم في الفقه عيال عليه 
  .فھم مقدمات لشكل الفضل األول، وھي النتيجة التي عليھا في القياس المعول 

  .فقد يتأخر الھاطل عن الرعد، والنائل عن الوعد 
  .ومراتب األعداد، تترقى بتأخير رقمھا وتزداد 

  لتكون جامعة العديد األوفر... يء فذلكة الحساب أخيرة وتج
  .وال غرو فالكبير تتقدمه المواكب، والشمس بطلوعھا تغيب الكواكب 

  .فھو النير األعظم، وعصماء عقد النفاسة المنظم 
  .مزاياه تستغرق األلفاظ من النثير والنظيم، والذي قسم الحظوظ بين الناس حباه بالخلق العظيم 

  .ه هللا بحوالسه وأعضائه، وأمته بني الدنيا بإيناسه وإغضائه وقد متع
  .فاقتعد الرتبة التي أرته إلى الفلك صاعدا، وصحب الھمة التي صيرته يتناول الكواكب قاعدا 

  .وأنا إذا أردت وصفه الذي بھر، وبدا كالصبح إذا اشتھر 
  :قلت في شأنه الباھر، ومحله الزاھي الزاھر 

  عقود مدح فال أرضى له كلمي... لي فأنظمھا  ليت الكواكب تدنو
وله من النظم الذي أبدعه فكره، واكسب صحائف األيام فخر األبد ذكره ما يسمو إلى األسماع سمو حباب الماء، ويعمل في 

  .القلوب عمل األفعال في األسماء 
  :فمنه قوله مضمنا بيتي المرسي 

  م زناد فكرك تقتدح... حتى م في ليل الھمو 
  ودموع عين تنسفح... ب تحرق باألسى قل

  بحمى المھيمن تنشرح... ارفق بنفسك واعتصم 
  ك خناق حالك تنفسح... اضرع له إن ضاق عن 

  ذو محنة إال منح... ما أم ساحة جوده 
  ت بمغلق إال فتح... أو جاءه ذو المعضال 

  ھج القويم المتضح... فدع السوى وانھج على الن 
  إن كنت ممن ينتصح... واسمع مقالة ناصح 

  د فدع مرادك واطرح... ما تم إال ما يري 
  شغلت فؤادك تسترح... واترك وساوسك التي 

   :وله في الغزل 
  ليھنك إلف بالغوير مخيم... ورقاء من عھد الحبيب تترجم 

  فإني على شط المزار متيم... لئن تند بي إلفا وما شط حيه 
  فدمعي أوفى صامت يتكلم... وھب سجعك اللموزون باللحن معرب 

  ولي بالفراش الشبه والفرق يعلم... لك مثل في العندليب وسجعه 
  :وله 

  وإذا رنا يا أيھذا الريم... يا أيھا البدر المنير إذا بدا 
  رق النسيم لھا فصار يھيم... ومعلم الغصن الرطيب تمايال 
  صب على طول الصدود مقيم... كم ذا تموه عن صبابة عاشق 

  وارع الجميل فما الجمال يدوم... ضنا جسدي وحسن تصبري فارحم 
  :وله في ألكن 

  فمن حلو فيه ال يفارقه الشھد... فال تعجبوا من لكنة في لسانه 
  .وھذا المعنى أصله بالتركية، وكنت عربته قبل أن رأيت تعريبه 

  :وبيتي ھو 
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  تأبى الحروف فراق شھد لسانه... ما لكنة فيه تشين وإنما 
  :ت في ديوان الشھاب ما زاد عليه، وھو قوله ثم رأي

  سكرا وأتحفني بعذب بيانه... با حدث عن تلجلج نطقه 
  أم ال يريد فراق عذب لسانه... الضيق فيه ليس يخرج لفظه 

  :ومما يستعذب ھنا قول ابن تميم 
  فأجبتھم للصب فيه بيان... عابوا التلجلج في لسان معذبي 

  ولسانه من ريقه سكران... نه إن الذي ينشي الحديث لسا
  .ولھذا األصل الطيب المغرس، فرع لم يزل وال يزال تتعرف فيه المعالي وتتفرس 

  .وھو أحمد القائم مقام أبيه في رتبته، والمفرع ألفانين البالغة من سامي ھضبته 
  .زاده هللا تعالى فضال ونبال، وضاعف له الثناء بعدا كما ضاعفه قبال 

  :قي مزيد بعد التمام، على أنه لم يبق إال االستدامة كما قال أبو تمام وذلك إن كان ب
  ه إليه نعمى سوى أن تدوما... نعمة هللا فيه ال أسأل الل 
  يسأله وھو قائم أن يقوما... ولو أني سألت كنت كمن 
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