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 الباب الخامس

  
 في لطائف لطفاء اليمن

  
  .رقيق الشفرتين يمانيحلية األرض ونقش فص األماني، الواصلون في الروع خطومھم بكل 

  .ما منھم إال كتب المسند، وحدث عن العلياء وأسند
  .وإذا طاول المدى جياد الشعر في الميدان، مسحوا منه بغرة أبلق ليس في حومة السبق من مدان

  .وخصوصا أئمتھم الذين اعتلى بھم بيت لإلسالم ومنار، وكاد يضيء بھم ولو لم تمسسه نار
  .الحمد مطردا منسوقاطالوا بسوقا، وأحرزوا 

 .وھم من منذ كان عليھم احتواؤه، تنوسيت بھم أقياله وأذواؤه
  

  ذكر بني القاسم األئمة
  .دعاة ھذا اإلقليم ورعاته، الذين حفظوه بعون هللا من نكباته وروعاته

  .روھم الحسن، والحسين، ومحمد، وأحمد، وإسماعيل، اإلخوة البدور، الذين أقروا العيون وشرحوا الصدو
  .الراسخون علوما، الباذخون حلوما

  وسادوا وجادو وھم في المھود... سموا للمعالي وھم صبية 
  فإن الجدود عال للجدود... ونالوا بجدھم جدھم 

  .تبحبحت أطرافھم في روضة الرسالة، وتھدلت أغصانھم على نبعة البسالة
  \.عة حتى عرفت في أجنتھموقد سخر هللا لھم الفصاحة حتى انقادت في أعنتھم، ووھبھم البرا

 
  .الحسن الحسن الروية والروا، الذي وسع جوده عامة الورى: فأكبرھم

  .فاستعاروا في مدحه الزھر من لفظه والبرد من صنعائه، متخيرين المسك من ثنائه، وعرف القول من دعائه
  فقد حاز شكرا ال يفارقه فم... لئن حاز جودا ال تفارقه يد 

  .د، وأحكم أمر الطارف في مجدھم والتالدوھو الذي مھد البال
  .بجد لو تعرف إليه الجماد لنطق متكلما، أو تظلم إليه النھار من الليل لم يدع شيئا مظلما

  .وفضل استعد له واعتد، ورأي امتد به ساعده واشتد
  .يھز للمدح عطفا، وينساب مع الماء رقة ولطفا

  .الكرار فال يحوم حوله التراخي والقصورومع ھذا فھو في الحرب الليث الھصور، والشجاع 
  .إذا مضت في األعداء بواتره، تقدمتھا في الظفر بوادره

  .أنھضه هللا بطاعته، وزاد في قوته واستطاعته
  .فاستخلص اليمن من قوم فتكوا فيه وعاثوا، وطغوا على أھله حتى استغاثوا من شرھم فلم يغاثوا

  .، ثم أطلقھم محتسبا بالعفو عنھم عند ربهوقبض على أناس كانوا ممن توغل في حربه
  .وذلك بعد حروب كاد يعلق بشرھا ذمامه، ويرشق إليه منھا حمامه

  .حتى استقام له األمر، وخمد ذلك الجمر
  .وتم له من المراد ما اقتراحه، ومن الزناد ما اقتدحه
  .فتمھدت له أخياف الھمم، وخضعت له عوالي القمم

  .والتفيؤ بظل متابعتهفقام الناس إلى مشايعته، 
  .فعاملھم أحسن معاملة، وأعطاھم محاملة عوض مجاملة

  .ولما بان ھدوه، وبان حاسده وعدوه
  .عمد إلى الجبل المسمى بضوران، فاختط به مدينة أبدعھا مساكنا وأوطانا، ودبجھا رياضا وغيطانا

  .بواتخذ بھا مساجد يتقرب بھا المتقرب، ورباطات يأوي إلى ساحتھا المتغر
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  .فوقعت في ذلك الموضع موقع العروس من منصتھا، واقتطعت من األفق السامي بمقدار حصتھا
   .وله غيرھا مما يدل على رأيه الصائب، وقوة فكره التي يفل به جيش المصائب

  .وكل ذلك يشھد له بأنه أخذ األمر بزمامه، وناداه الصواب من خلفه كما ناداه من أمامه
 .ن، والملك الذي تم به يمن اليمنوبالجملة فھو حظ الزم

  
  .الحسين فھو صنوه في اإلخا، وعديله في الشدة والرخا: وأما أخوه

  .كوكب رياسته الزھرا، التي جمل بھا أوالده الزھرا، وأطلع في سماء سنائھا، ورياض عالئھا، زھرا مضيئة وزھرا
  .شموس السعادة من وجھه مشرقة، وعيون طوارق الغي عنه مطرقة

  .له لفظ نشر به من الوشي الصنعائي حلال وأبرادا، وخط أھدى للشمس من ضيائه إشراقا ورادا وكان
  .وآثار أقالمه لوائح بوادي، لم يتنحنح بمثلھا شاد بمفازة أو حاد بوادي

  :فمن شعره قوله في الغزل
  وتالفه قبل التالف بموقف... موالي جد بوصال صب مدنف 
  من مقلتيك طعين قد مرھف ...وارحم فديت قتيل سيف مرھف 

  تحيي بھا القلب القريح فيشتفي... فامنن بحقك يا حبيب بزورة 
  والصد للعشاق أعظم متلف... أعلمت أن الصد أتلف مھجتي 
  متأودا وعلي لم يتعطف... عجبا لعطفك كيف رنح وانثنى 
  وارفق فديتك بي لطول تلھفي... أنا عبدك الملھوف فارث لذلتي 

  يا ليتني بھواك لم أتعرف... ثم ھجرتني عرفتني بھواك 
  من صده عني ويا عين اذرفي... يا مھجتي ذوبي ويا روحي اذءھبي 

  أو راحمي أو ناصري أو منصفي... ھل من معين لي على طول البكا 
  ال يرعوي عن ما يروم وال يفي... وإليك عاذل عن مالمة مغرم 

  نا الخل الوفيأحببته إني أ... حاشاي أن أسلو وأنسى عھد من 
  ال أنتھي ال أنثني عن متلفي... قل ما تشاء فإنني يا عاذلي 

  والعبد عن مالكه ال يكتفي... أنا عبده ال أكتفي عن مالكي 
  قاسى ھواك جوى وطول تأسف... يا قلبه القاسي أما ترثي لمن 

  واستبق منه بالنبي األشرف... اعطف على قلب سلبت فؤاده 
  .م الذي قام باإلمامة، وتتوج بتلك العمامةاإلمام محمد بن القاس

  .وألزمت له الناس ھذا التنويه، ولم يحجم نفسه في ھذا األمر عما تنويه
  .فأصبح وھو مجتمع الكلمة في اليمن كلھا، القائم بأعباء األمور دقھا وجلھا

  .تكفلت بغنى الراجين منائحه، وأحصيت السيارة ولم تحص مدائحه
  .د ترد النار إلى الزند، وحسن سياسة تثني الناس عليھا ثناء النسيم على الرندوكان له قوة حدس تكا

  .ولما دعاه الداعي الذي ال بد عن إجابته، ورماه قوس القضاء بالسھم الذي ال محيد عن إصابته
م فرقا، وسلكوا من تقسمت الكلمة المجتمعة بين أحمد وإسماعيل األخوين، ومحمد ابن أخيھما الحسن المتقدم آنفا فتفرق القو

  .التشعب طرقا
  .وجرت بينھم حروب للظھور قاصمة، ولعرى الحزم فاصمة

 .حتى ضاقت اليمن بأھلھا ذرعا، وخامرتھا النوائب أصال وفرعا
  

  .وإسماعيل محتسب في دفع تلك الغمة، متوكل على هللا في تالفي أمر األمة
  .وھو عالم أن القلوب معه، والكلمة عليه مجتمعة

  .إلمامة تسعى له باتفاق، وتتجاذبه أطرافھا من بين تلك الرفاقوأن ا
  .نحن من شيعتك ما بقينا: حتى صار علمه يقينا، واستسلم له القوم قائلين

  .علما منھم أن ما ھم فيه أمر محظور، تقدم فيه بتسويل األنفس حد محذور
  .اإلمامة فلكفأصبح في تلك الدائرة قطبا وھم فلك، وناداه الدھر إن لم تكن لھم 

  .فلقيت به الوالية حظا، وأدارت كيف شاءت في الرفاھية لحظا
 .واطمأنت أدانيھا وقاصيھا، وابتھجت أسرتھا ونواصيھا
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وإسماعيل ھذا ھو اإلمام المجلي، يقتدي به المصلي وغيره في ميدان السباق، وإذا جرى ذكره في البراعة استخدمھا له القول 

  .والطباقبالموجب بنوعي المطابقة 
   .ولئن كان من بين أخوته األقل األصغر، فيفديه العالم األكثر من أصغر العالم واألكبر

  .فھو أصل نالت به قبائله من الشرف األرب، كما أن إسماعيل أصل تفرعت منه قبائل العرب
  .مد إلى جر المجرة باعا، واتخذ له فوق األثير منازال ورباعا

  .ولم ير الدھر نظيره ولو شمر عن ساقه ما أطاق لم يدر على مثله لناد نطاق،
  .تھابه النفوس إذا رمقته أبصارھا، وتلجأ إليه الرياح إذا أرھقھا إعصارھا

  .فلو دعا السھم في الھواء لرجع من ساعته، أو نادى الدھر األي لما أمكنه التخلف من طاعته
  .رحيسافر رأيه وھو دان غير نازح، ويمضي تدبيره وھو ثاو غير با

  .وھو في العلم فرد لم يختلف فيه اثنان، وجامعية فنون ذات أصول وأفنان
  .وله شعر كقدره فوق أن يقال جليل، وكثير المدح في جنب معاليه قليل

  :كما قال القائل
  وفوه يفوه بحر النظام... كالم اإلمام إمام الكالم 
  مزاج المدام بماء الغمام... مزاج معانيه في نظمھا 

  :ه قوله، من قصيدة أولھافمن شعر
  فلذا في الغيبة تشھده... في المھجة أضحى معھده 

  فتيان الصبوة أعبده... فتان الحسن ممنعه 
  عسال القد معربده... معسول الثغر مفلجه 
  ووفى بالزورة موعده... وافى من بعد تجنبه 

  مسلوب كرى ال يرقده... وسرى كالبدر فسر به 
  :إبراھيم السحوليوكتب إلى القاضي محمد بن 

  أعرضوا من غير عله... عجبا ما لألخله 
  ھائم القلب موله... وتجافوا عن كئيب 

  من غزال الرمل مقله... مستھام عذبته 
  بان قد حد برمله... ذو قوام مثل غصن ال 

  جم واألقمار خجله... ومحيا أورث األن 
  دونھا في الحسن عبله... عبلة الساق رداح 

  ب أن تكثر مطله... ص غادة عادتھا لل
  في الھوى دينا ومله... جعلت ھجر المعنى 

  خالق الخلق أحله... حرمت من وصله ما 
  ه قد حرم قتله... وأحلت قتله والل 

  يصل المحبوب حبله... يا ترى في أي يوم 
  يجمع الرحمن شمله... وبه في طيب عيش 

  تاركا في الحب عذله... وترى العاذل فيه 
  ھود من دون تعله... مع ويعود الصب لل
  أريحيون أجله... فھم قوم سراة 

  ال يروم الغير نقله... ولھم في القلب ود 
  منھم يبله عقله... غير أن الدھر أبقى 

  لھم المطلوب غفله... صير التشھير في وص 
  عد طريقا منه سھله... سد دون الضاحك الس 

  ذاھل اللب مدله... فتناسوا عھد صب 
  ود منھم مضمحله... ل وجفوه فرسوم ا

  شيخه بدر األھله... فمتى في الدھر نلقى 
  سطوة الدھر وفعله... عله يشكو إليه 

  ين محمود الجبله... نجل إبراھيم عز الد 
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  أكرم األحرار خله... أعظم األخيار قيال 
  قارب األكياس مثله... أحسن الناس خصاال 

  علم زاه وقبله... وھو للطالب علما 
  ز خصال الفضل جمله... دين من حا يا جمال ال

  ال يرى غيرك أھله... ھاك نظما من محب 
  كررتھا أي شعله... أوجدته فكرة قد 

  لنظام جاء قبله... يرتجي منك قبوال 
   را عن العيب وكله... مسبال من دونه ست 
  راقيا أعلى محله... دمت في أرغد عيش 

  :فأجابه بقوله
  ا عن كل زلهواصفحو... سامحوا المملوك  

  نافع من كل عله... عفوكم عنا دواء 
  ناقع من كل غله... والرضا منكم زالل 

  ببراھين األدله... ووالكم لي أمان 
  وھو عندي خير مله... حبكم شرعي وديني 

  وطباع وجبله... وھو لي خلق قديم 
  وسواد القلب حله... ولقد مازج روحي 

  صلهب ثناه ساه و... مدني العيش إذا القل 
  بمن مثلي وله... ال وال ولھني الحب 
  ن بدور وأھله... قمر الحسن واللحس 

  ه محال وأجله... لو رآه البدر أعال 
  قبة تزھو وكله... ضرب الحسن عليه 
  ز بديع الحسن كله... ورآه الحسن قد حا 

  عين حصنتك با... فوحى في الخد خوف ال 
  لهحسن حظي ما أق... يا لقومي في كثير ال 
  ه إن أحسنت قل له... يا رسولي قل له بالل 

  فعساه ولعله... كي يقضى الصب عمرا 
  ل من الوصل فطله... إن يكن ال يرتجي الوب 

  وردت فيھا أدله... وعلى الحسن زكاة 
  رف فيه من أحله... وھو مسكين فمنع الص 

  لألجل ابن األجله... لست أشكو الجور إال 
  على من غير علهف ال... من له كثرة أوصا 

  ر إلى أعلى محله... من رقى في المجد والفخ 
  مرھف الحد وسله... ونضا منصل عزم 

  ياء من غير تعله... وسعى في طلب العل 
  ل إلى أرفع قله... وسما في نيله الفض 
  في العلى حيث أحله... ما أحل هللا شخصا 
  رد عاديه المدله... يا سليل العز يا من 
  منكم أعلى محله... ل وصل المملوك وص

  زانه بين األخله... وكساه برد فخر 
  دا كساه الصبح طله... عقد نظم خلته ور 
  ه الغواني لألكله... أو ھو الدر تھادا 
  لھا منه أشله... وتود الغيد لو أن 

  ه للعالم ظله... بل ھو الفضل أدام الل 
  ولنظمي فيه ذله... فيه إعزاز لقدري 
  جاء في ضعف وقله... فاقبلوا مني جوابا 
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  سامحوا المملوك ... طال تقصيرا ولكن 
 بحذف األلف بعد الالم، لغة، على ما نقله اإلسنوي حكاية عن ابن الصالح عن الزجاجي، فال لحن فيه، كما قال : قوله

  .البيضاوي
  :ولدون في أشعارھم كثيرا، كقولهوفي التيسير أنه لغة جائزة في الوقف دون الوصل، واألفصح إثباتھا وإن تملح به الم

  وانه عينيك للدما متحله... أيھا المستبيح قتلي خف هللا 
  :ومن شعر اإلمام قوله

  سفحا على الخدين ال يرقا... وشادن أجرى دموعي دما 
  يبيض من حلته الزرقا... أخاف مسود عذاري به 

  :وقوله
  وعز عن شبه وأمثال... يا شادنا قد فاق في حسنه 

 ألذ من نومة شوال... في قلبي وفي ناظري ألنت 
  

   ولده السيد علي
  .ھو تورد في خد الدھر، وبشر في وجه الزھر

  .له عيون آثار أزھى من الخدود إذا اعتراھا الخجل، ومحاسن أشعار تستوقف صاحب المھم وھو في غاية العجل
  .وامعھا النظر واالشتباهوھناك اللطائف مأمونة من النظائر واألشباه، ال يعارض في قيامھا بج

  .إلى ألفاظ كأنھا آللىء في درج، أو كواكب في برج
  .ومعان كأنھا راح في زجاج، أو روح في جسم معتدل له المزاج

  .فمن بدائعھا التي تزرى بالعذارى تبرجت في الحلي والحلل، إذا الحت من وراء سجفھا تغبطھا على الحسن أقمار الكلل
  :أخاه الحسن قوله من قصيدة يمدح بھا

  تغريد الورق ويقلقه... أكذا المشتاق يؤرقه 
  برق أشجاه تألقه... وإذا ما الح على إضم 

  دمع في الخد يرقرقه... يخفي األشواق فيظھرھا 
  عن أھل الغور تحققه... آه يا برق أما خبر 

  مضنى قد طال تشوقه... فيزيل جوى ألسير ھوى 
  معتقه خمري الثغر... ريم الھيجاء وربربھا 
  يتشكى العطف ممنطقه... ممشوق القد له كفل 

  وبدرع الصبر يمزقه... مغرى بالعذل لعاشقه 
  ترضي الواشي وتصدقه... يا ريم السفح على م ترى 

  قلبا بھواك تعلقه... رفقا بالصب فإن له 
  في الليل خيالك يطرقه... فعسى بالوصل تجود ولو 

  ر تحرقهد بطول الھج... أو ما ترثي لشج قد زا 
  من أسر الحب ويطلقه... وأراد الصد سيخرجه 

  يأتيه النقص ويلحقه... فله نفس تأبى كرما 
  ألخ بالمجد تخلقه... ولذاك سلت بتذكرھا 

  وختام الجود ومغدقه... شرف اإلسالم وبھجته 
  وسنام الدين ومفرقه... وعماد الملك ومفخره 
  برد الجوزاء ومشرقه... من دون عاله لرائده 

  جود كالبحر تدفقه... لم كالطود لنائله ح
  قد زاد بمدحك رونقه... اسمع موالي نظام أخ 

  بمقال الشعر وينطقه... ودك قد صار يكلفه 
  يملي الواشي وينمقه... فاحفظ ودي ال تصغ لما 
  :وقوله، من قصيدة أولھا

  فتصابيت به وقت المشيب... جد بي الشوق إلى الظبي اللعوب 
  قلبي المشتاق منه في وجوب... لم يزل رشأ مدمن ھجري 

  وأصيحابي بذياك الكثيب... يا أخالي بھاتيك الربى 
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  وفؤادي والتسلي في حروب... مذ نأيتم قد جفا جفني الكرى 
  حب ذات الدل والثغر الشنيب... خانني صبري وأوھى جلدي 
  وإلى م الصبر عن لقيا الحبيب... آه كم أكتم في القلب الجوى 

  إن كتمان الھوى داء القلوب... ا عاذلي كتم الھوى ترج لي ي
  وأشع ما شئت عني يا رقيبي... فاطرح لومي فإني مغرم 
  أطعموا األرماح حبات القلوب... أنا من قوم إذا ما غضبوا 
  لصديق وحميم وقريب... وھم في السلم كالماء صفا 

  وبھم نلت من العليا نصيبي... فھم فخري وفيھم قدوتي 
  في مراقي العز والعيش الرطيب...  ربي لم أزل وبفضل هللا

  فعلى كاھلھا صار ركوبي... ليس لي إال المعالي أرب 
  ال تراني لدعاه من مجيب... إن دعا داع إلى غير العلى 

   :وله مضمنا بيت ابن لؤلؤ الذھبي
  لوال انھمال جفونه باألدمع... صب يكاد يذوب من حر الجوى 

  ولياليا مرت بوادي األجرع... الصبا وإذا تنفست الصبا ذكر 
  حيث الغضا سكني ومن أھوى معي... آه على ذاك الزمان وطيبه 

  أحلى وأملحھا فھل من مرجع... ولياليا مرت فيا  ما 
  إن كنت مسعدة الكئيب فرجعي... أحمامة الوادي بشرقي الغضا 

  في راحتيك وجمره في أضلعي... إنا تقاسمنا الغضا فغصونه 
  :، من قصيدة مطلعھاوله

  وقد الحت له وھنا بروق... أيكتم ما به الصب المشوق 
  يؤرق جفنه البرق الخفوق... وھل يخفي الغرام أخو ولوع 
  جرى من جفن عينيه العقيق... ويسلو عن أھيل الجزع صب 

  فلست من الصبابة أستفيق... إليك إليك عني يا عذولي 
  يمل وال يفيق طروب ال... فلي قلب إلى بانات حزوى 

  رحيق في رحيق في رحيق... فإن سمومھا عندي نسيم 
  لما ضلت إليه بك الطريق... فلو ذقت الھوى وسلكت فيه 
  يعود وذلك العيش األنيق... بعيشك ھل ترى زمني بسلع 
  ويرجع بعد فرقته الرفيق... ويمنحني أصيحابي بوصل 

  وھا دمعي لبينھم طليق... فھا قلبي أسير في ھواھم 
  .وقد عارضه في ھذه األبيات جماعة من أھل اليمن

  :وكتب إلى والده ھذه القصيدة، يحثه فيھا على الجھاد، لما أحصر الركب اليماني، وصد عن مكة، في سنة ثالث وثمانين وألف
  وال بالعجز غايات األماني... لعمرك ليس يدرك بالتواني 

  اللدانببيض الھند والسمر ... فما نيل المعالي قط إال 
  وعزم لم يكن أبدا يواني... وحزم دونه الشم الرواسي 

  قرى نعمان ميال من عمان... ونفس كلما جشأت أرته 
  وليس لھا عن العلياء ثان... تخوض إلى المعالي كل ھول 

  به األقصى تراه وھو دان... لھا ثقة برب العرش حقا 
  تبوأ في العلى أعلى مكان... أمير المؤمنين وخير ملك 
  وأكرم معتل ظھر الحصان... وتاج بني النبي ومنتقاھم 

  ويتبو ركنه في ذا األوان... أترضى أن نرى في الدھر ھونا 
  ويضحي الخوف فينا كاألمان... ويمنع وفد بيت هللا منه 
  ويصرف عنه ذا الوفد اليماني... ويملكه العلوج ويمنعوه 

  زمانوأنت حسامه في ذا ال... وأنت خليفة الرحمن فينا 
  وفينا أنزلت آي القران... ونحن بنو البتول ونجل طه 

  ونحن الشائدون به المباني... ونحن به لعمر هللا أولى 
  وال تجنح إلى ظل األمان... فال تركب بنا ظھر الھوينا 
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  علوا في المجد ھام الزبرقان... وحولك من بني المنصور أسد 
  أجل شانلھم في المكرمات ... ومن أبناء حيدرة كماة 

  ومن قحطان فرسان الطعان... وإن لديك من عدنان حقا 
  بكل سميدع رحب الجنان... ليوث إن دعوتھم أجابوا 

  إليھم بالعطاء وباللسان... فشاورھم والطفھم وأحسن 
  سوى السيف المھند والسنان... وال تجعل كتابك لألعادي 

   أوائله بأرض القيروان... فأرسل نحو من ناواك جيشا 
  إلى األعداء مر؛اب العنان... سير جياده في كل قطر ت

  وترغم بالمواضي كل شان... فتعلو ھام من ناواك قسرا 
  عوائده بعادات حسان... فإن هللا ربك قد توالت 

  وقد شاھدت ذلك بالعيان... وعودك الجميل بكل خير 
 

  .غرة في جبينه أو خال في وجناتهالسيد الحسين بن الحسن ابن القاسم من تحائف الزمان وحسناته، وكأنه 
  .ذو كمال في األدب أحرزه، وإبريز أدب على محك االنتقاء واالنتقاد أبرزه

  .وله شعر بلغني منه بيتان، ھما في ديوان اإلجادة مثبتان
  :وھما قوله

  من عاذل بالمالم أفرق... في أفرق الثغر كم أقاسي 
  أذوب في حبه وأفرق... يلوم جھال على حبيب 

  .سيد الحسن بن الحسين بن القاسم ھذا الحسن، منشىء القول الحسن، ومبدي الفصاحة واللسنال
  .قلبه قالب للمعاني قابل، وطل فضله عند الفضالء وابل

  .تروت األفكار بمنھل أدبه وسكوبه، وانتعشت الخواطر بروح زقه المملى وكوبه
  .نى وسلوة المعانيله أشعار ھي في بھجة األلفاظ ورونق المعاني، راحة المع

  :فمنھا ما كتبه إلى القاضي الحسين المھال، وأصحبه رسالة من مؤلفاته
  يحله من له في حيه شغل... ھل في ربوع بجرعاء الحمى طلل 

  من آل ليلى وصال ليس ينفصل... وھل لمن لم ينل في الدھر بغيته 
  ألجلكم تعبت ما بيننا الرسل... يا جيرة طاب بين الناس ذكرھم 

  بشأنكم ھمة دانت لھا األول... فعاملونا بقدر الود إن لنا 
  إذا تحولت األحوال والدول... وما انتفاع أخي الدنيا بعزمته 
  وإن تقاعس أضحى غابة األسل... فإن تقاعد كان العجز غايته 

  .سيدنا الذي مقدمات قياسه بديھية اإلنتاج، وموضوع محموله بحده األوسط ظاھر اإلندراج
  .استقرائه حجة يقينية، وترتيب دالئله أشكال اقترانية تمثيل

  .شرطياته االتفاقية لزومية، وافتراض عكسه مسقط لعقم الجزئية
  .وكيف ال، وقد أشرقت به مدارس العلم وشرفت، وعمرت أركانھا بمشيد أفكاره وما اندرست

  .أوصاف الملك فھو شرف الدين والشرف أجلى حدود الفلك، بل خالصة اليقين واليقين أقوى
 فأنھار علومه ال ينضب ماؤھا وال يفيظ، 

 
  .الحسين بن الناصر بن عبد الحفيظ

  .حفظه هللا بالمعقبات من أمره، ولحظه بعين العناية في سره وجھره
  .أھدي إليه من السالم أتمه، ومن اإلكرام واإلنعام أوفره وأعمه

  .، من فوائد ذلك الشكل الكريموإنه ورد إلي ما أنتجه طبعه السليم، وفكره المستقيم
  .فحملني على وضع ھذه الرسالة مجاراة لسوابق األفاضل، ومباراة لسھام المناضل

  .فإن جاءت مقبولة فذلك ما كنت أبغي، وإن عادت مردودة فمما أطرح وألغي
  .السيد إسماعيل بن محمد بن الحسن بن القاسم غصن من تلك الجنة، وخال في تلك الوجنة

  .ألفاضل كان أولى من عقدت عليه الخناصر، وإن ذكرت األماجد كان أحرى بأن تبتھج بفطرته العناصرإن عدت ا
  .وھو أديب غاية في طول الباع، لو صور نفسه لم يزدھا على ما فيه من كرم الطباع

  .ا إلى حسدهوله شعر إذا تاله المشغوف تفقد قلبه ھل طار عن جسده، وإذا سمعه الحسود تمنى لو كان كل حسد منضم
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  .صفي القول فيه وروقه، ودعا به القلب إلى الغرام وشوقه
  .فلو خوطبت به الصم لم تحتج أذنھا إلى إذن في استماعه، أو استنزل به العصم سارعت إلى التأنس بغرائب إلماعه

  .وھا أنا أتلو عليك منه ما يغازل العيون النعس، وتشتھي لو مازجت سالفة لطفه الشفاه اللعس
  :نه قوله، من قصيدةفم

  لسواجي لحاظھا كالسجيه... أترى السلب للقلوب الشجيه 
  ب ولم يدر أن قلبي الرميه... أم رمى غير عامد أسھم الھد 
  ه تعالى ما تفعل المشرفيه... فعلت بي اللحاظ شرفھا الل 
   ت فكانت عندي ھي البابليه... عرفتني أسحار بابل ھارو 

  شافعي واحد من الزيديه.. .نصبت لي أشراك ھدب فھال 
  ني إلى أن وقعت في المالكيه... أنا شيعيھا وبالنصب جرت 

  ملكتني قوال وفعال ونيه... ملكتني عينا وقلبا وحتى 
  حجبتني الحواجب النونيه... ما نويت الطموح للغير إال 
  من خدود ندية عندميه... وبنار األخدود ذاب فؤادي 

  ير نار على الخدود النديهغ... أي نار لھا اتقاد لماء 
  ه فعادت عشاقھا قدريه... يا لھا فتنة لھا قدر الل 

  ن وال يدفعون ھذي البليه... ال يرون السلوان مما يطيقو 
  م فراحوا لفعلھم رافضيه... حقق الجبر باعتزالھم اللو 
  أبدا في صباحھم والعشيه... فھم يفرقون من كل شيء 
  قى إمام العصابة الحسنيه ...مثلما يفرق الشجاع إذا ال 

  بإجماع العترة النبويه... اإلمام القوام  بالحق 
  دي البرايا إلى الصراط السويه... األغر األبر عز الھدى الھا 
  بالمواضي وبالقنا السمھريه... المفيد المبيد شمل األعادي 

  وعال صھوة الجياد العليه... خير من ھز صارما يوم روع 
  بالعوالي والھمة العلويه... ات المعالي والذي قاد شارد

  ل ما يفحم الفحول الذكيه... والذكي الذي يحل من اإلشكا 
  فين سحبا من اللھى عسجديه... والجواد الذي يسوق إلى العا 

  ل نظام الشريعة األحمديه... والمليك الذي يدبر أعما 
  ھو أضوا من الشموس المضيه... لم يزل في األمور يمضي برأي 

  ھم مقاما ومحتدا وطويه... أحلم الناس أعلم الناس أذكا 
  لعاله مماثال في البريه... أيھا األوحد الذي ما رأينا 

  ه فدانت له الرقاب العصيه... والذي من أطاع ذا العرش جازا 
  طاب منه أقصى الجھات القصيه... والذي طاب نشر ذكراه حتى 

  ھاشميه مع شغل سليقة... ھاكھا بنت ليلة حبرتھا 
  ودراري الكواكب العلويه... درھا تخجل اليواقيت منه 

  عن خطاب جلية وخفيه... فاقبل النزر من خطابي واعذر 
  حين تزكو العوارض النفسيه... إنما يحسن النظام ويزكو 

  يم تأبى منه النفوس األبيه... غير خاف على أبي الفضل أن الض 
  نت بأيكھا قمريهض وغ... وابق ما مالت الغصون على الرو 

  :وله القصيدة التي رثى بھا والده، وأخاه يحيى، ومطلعھا
  ساعة عند انتھاء عمره... ھل أقال الموت ذا حذره 
  فاق كل الغيد في حوره... أو تراخى عن كحيل رنا 

  طفلھا ما دب في حجره... أو رثى يوما لمرضعة 
  صائال قد عز في نفره... أو تراه ھائبا ملكا 

  تصدر األشياء عن نظره... من له نظر  أو تناسى
  مصطفى الرحمن في بشره... أو تحامى روح سيدنا 
   وكبار اآلل من عتره... وأبى السبطين حيدرة 
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  قربه أو غير منتظره... بل دھى من كان منتظرا 
  مدھقا من كف مقتدره... وسقاه كأس سطوته 

  حفرة إذ آب من سفره... ما ترى عز األنام ثوى 
  غير وقت زاد في قصره... في قصره زمنا  لم يقم

  ترشد الساري إلى وطره... بعد ما قد كان عزته 
  مذھال للروض عن مطره... وندى كفيه منھمرا 

  أي خطب جد في خطره... كان طودا ال يحركه 
  لب المحتاج من درره... كان بحرا طال ما التقط الطا 

  هلرضى الرحمن عن صغر... شاد ركن الدين ملتمسا 
  طلب األخرى إلى كبره... وحوى الدنيا وديدنه 
  صيبا ينھل في سحره... فسقى الرحمن تربته 
  بعده يغدو على أثره... وعماد الدين أزعجه 

  ال وال أفضى إلى وطره... لم ينل في العمر بغيته 
  صفو عيش صين عن كدره... لم يذق في دھره أبدا 
  يرهليته أخاله من غ... ما أراه الدھر مطلبه 

  ووقاه الحر من سقره... رحم الرحمن مصرعه 
  أو أرى السلوان عن قمره... كيف أنسى شمس مفخرنا 

  في فؤادي طار من شرره... فھما قد أضرما لھبا 
  أعيني دھرا بمنھمره... وأساال مدمعا بخلت 

  صوب الرحمن في قدره... غير أن الصبر شيمة من 
  ب من صبرهذاق طعم الصا... لينال األجر منه إذا 

 برضى الرحمن في صدره... نسأل الرحمن خاتمة 
  

  ذكر آل اإلمام شمس الدينبن شرف الدين بن شمس الدين
  .أصحاب كوكبان ھؤالء القوم شرفھم ال يدانيه شرف، وال يتصور في المغاالة بوصفه سرف

  .كواكب مجد مأمونة من الطمس، فھم شمس الشرف وشرف الشمس
  .بفضله السور، وأرخت أيامه الكتب والسير وبيتھم في الرياسة نطقت

  .تألفت أجزاؤه من أوتاد البسالة وأسبابھان وتخلفت لعلوه السبع السيارة فما ظنك بالسبع المعلقات وأربابھا
  .ال يدخله الزحاف إال إلى األعداء في معارك الحرب، وال يعترضه التقطيع إال في عروض المناوين له بالطعن والضرب

  .ه إال سيد جم الشيم، فضائله يقل عندھا قطرات الديمما خرج من
  .أعيذھم من صروف دھرھم، فإنه في الكرام متھم

  .وقد أوسعت لذكر أشعارھم مجاال، فخير الشعر أشرفه رجاال
ات ھذه السيد عبد هللا بن اإلمام شرف الدين بن اإلمام شمس الدين المھدي لدين هللا أحمد بن يحيى بن المرتضى من ساد: فمنھم

  .األسرة، المعقودة فضائله أكاليل على األسرة
  .عرف الكرم في خلقته، حين لفته قابلته في خرقته

  .فھو باحة نوال، مباحة للسؤال، وراحة جود في كدھا راحة المنجود
  .مع فضل ارتدى بضافي برده، وأدب ارتوى بصافي ورده
  .صاحبه عالي القدروقد وافيتك من شعره بما ينشرح به الصدر، ويعرفك أنه ك

  :فمنه قوله
  وسره في قرائح العرب... ناصية الخير في يد األدب 

  داب تظفر بأرفع الرتب... فاعكف على النحو والبالغة واآل 
  ة من وحي خير كل نبي... وتعرف القصد في الكتاب وفي الس 

  وصورة العقل صورة األدب... بقدر عقل الفتى تأدبه 
  :وقوله

   وبان له في عذل عاذله النصح... مى وما كاد أن يصحو صحا القلب عن سل
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  وقد بان في ديجور عارضه الصبح... وال غرو في أن يستبين رشاده 
  وأضحت لليل الغي في خلدي تمحو... شموس نھار قد تجلت لناظري 

  ضياعا فأنى بعده يحصل الربح... إذا كان رأس المال من عمري انقضى 
  وشيخوخة جاءت على إثره تنحو.. .شباب تقضى في شباب وغرة 

  :ومن مقاطيعه قوله
  برقته وهللا قد ملكت رقي... سقتني رضاب الغر من در مبسم 

  فساقية تجري وجارية تسقي... ونحن بروض قد جرى الماء تحته 
  .ولده عز اإلسالم محمد بن عبد هللا بن شرف الدين ھو في كرم العنصر، واحد األزمنة واألعصر

  .اة أدركھا قبل ارتداد طرف، وإن سام منقبة ملكھا بغير إنضاء ضامر وحرفإذا رام مسع
  .فماء الفصاحة ال يجري في غير ناديه، وينابيعه ال تتدفق إال من أياديه

  .كم حبر الطروس ففضحت أزھار الرياض، وجلت على األبصار فلم تر أحسن من ذلك السواد والبياض
  جمل المديح بوصفه مستغرق... درر تناثر من بديع كالمه 
  دررا وقد غاصت بلجة كفه... ال تعجبوا من نثر أقالم له 

  .وقد أثبت من ٮثاره ما امتزج بالبراعة امتزاجا، وصار كل منھما لصاحبه غذاء ومزاجا
  .مطالعة المملوك طليعة باله، ولسان حاله، وترجمان بلباله: فمن ذلك ما كتبه إلى والده

  .درهوحديث سره، وبيان خبيئة ص
  .ومظھر غليل برحائه، ومصدر دخيل دائه

  .عبرة أجرتھا عين جنانه، في عبارة لسانه، وزفرة صعدتھا لوعة أشجانه، في إشارة بنانه
  مھجة أھدتھا في أثناء سالمه، لھبة أوامه، وحشاشة أسالتھا نار غرامه، في لسان أقالمه،

  ق وقلبي تجري به األقالم... ھي نفس أودعتھا نفس الشو 
  ن ومن أدمع المشوق كالم... وھي دمع يفيض من لوعة البي 

  .بل ھي رجع صدى أو وسواس الشوق والنزوع، ومجرى الزفرات المرددة من وھج الضلوع
  برھان ما أكن من الداء الدفين، وعنوان ما أجن من كلف الفؤاد الحزين،

  أتراءى لك في مرآتھا... وھي مرآة صفاتي إنما 
  شاھدت نفسا على عالتھا... لة وإذا ما شاھدتھا مق

  .مرآة نفس رقت وجدا وكآبة، ولم تدع منھا صبابة الفراق غير صبابة
  .فلو أنھا عرض لكان جوى في فؤاد مھجور، أو لوعة في ترائب مصدور

  .ولو كان قلبا لثوى في جوانح عاشق، أو دمعا لما جرى إال من محاجر وامق
  لما كان إال من جواھر األرواح، ولو أنه جرم لكان ياقوتة راح، أو جوھر

  من جوى البين والنوى... رق قلبي ومدمعي 
  ق وشلوي من الجوى... واستوى قلبي المشو 
  بة قلبي قد انطوى... أنا صب على الصبا 

  توھن الصبر والقوى... ساھر العين مقلتي 
  ق وال جيرة اللوى... لم يشقني لوا العقي 
  الذي روىبالحديث ... ال وال غرني الصبا 

  ل وال البدر لي ھوى... ما شجاني ھوى الغزا 
  م إذا مال واستوى... ليس بي ذابل القوا 

  ح وللمرء ما نوى... لست أنوي ھوى المال 
  قد تمادى فال دوا... إنما دائي الذي 

  بله الماء ما ارتوى... وغليلي الذي إذا 
  علم والحلم ال سوى... من فراقي لكعبة ال 

  حسن السمت والروا... ورى أروع يبھر ال
  م من األمر ما التوى... ألمعي به يقو 

  ر على رأسه لوا... سيد راح والفخا 
  أفق حلم فال ھوى... بدر علم يلوح في 

   ال كمن قلبه ھوى... قلبه طود حكمة 
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  .ذاك شمس الفضل المستوي على عرش الكمال، وقمر الفخر السابح في بحر السؤدد والفعال
  .حة والحماسة، وقدوة الملوك الساسةمركز السما

  وما السؤدد بالعد... فتى من طينة المجد 
  نظام جواھر العقد... جواھر مجده انتظمت 

  يفوح بنفحة الند... كريم عزف رياه 
  يواقيت من المجد... مساعيه مشنفة 

  غدا بالكوكب السعد... فمن حيى بعشرته 
  .يب الرقيبذكره أطيب من نفس الحبيب، وروحه أخف من تغ

  .ومفاكھته أشھى من رشف الثغر الشنيب، وأخالقه أوسع من الفناء الرحيب
  وال حرج لكن يعيد كما يبدي... رحيب فناء الصدر ليس بضيق 

  وفيه نصيب للفكاھة والجد... ففيه مجال للتواضع والعلى 
  .بو عذرتھانور العترة وفخرھا، ومالك األمة وسرھا، وسيد األسرة بأسرھا ابن بجدتھا، وأ

  .الطب اللب، السري الندب، الواضع الھناء مواضع النقب
  .الندس المھذب، الحول القلب

  .عذيقھا المرجب، وحجرھا المأوب
  .جنة الدھر، ودرة تقصاره الفخر

  .الرحلة، العالمة، الشھير
  .مصباح زيت النبوة، وسيد أرباب الفتوة

  .فحسبه صميم، ونسبه كريم
  .وأقمار المشاھد، وشجا فؤاد الحاسدوآباؤه أھلة المحامد، 

  .فھم المجلون في حلبة العليا، والفائزون بالفذ والتوأم من أزالم الدين والدنيا، والمحلقون في فضاء العز غاية القصوى
  مشوبة بسھاد الحكم والحكم... قوم غذتھم لبان العز والكرم 

  اطل الديمفي المحل إن ضن يوما ھ... بيض بھاليل يستسقى الغمام بھم 
  فإنه من صروف الدھر في حرم... تبوءوا بيت مجد من يلوذ به 

  وال يمر لديه غير مبتسم... ال يدفع الخطب يوما بحر ساحته 
  وال يمد عليه كف مھتضم... وال يدير إليه عين حادثة 

  سيوفھا أمطرتھا من عبيط دم... أسد إذا لمعت في جنح معترك 
  مقلدون بأسياف من الھمم... مدرعون دالصا من شجاعتھم 

  تجيرھا كرم األخالق والشيم... قد ألبسوا في دروع الفخر أردية 
  لھم وقد طلعوا من مشرق الكرم... كادت تخر نجوم األفق ساجدة 

  ويعبق األفق مسكا من حديث فم... يفوح عرف المعالي إن ذكرتھم 
  .رةأولئك أرومة سيد األسرة، وجرثومة سرة السرة، من علماء العت

غرة أبناء البطين، وناظورة أھل بيت األمين، محيي الدين، المفضل عبد هللا بن أمير المؤمنين، شرف الدين، بن شمس الدين، 
  .بن أمير المؤمنين المھدي لدين هللا، رضوان هللا تعالى عليھم أجمعين

  منوطة بالشھب... سلسلة من ذھب 
  بين وصي ونبي... ونسبة ترددت 

  عن سيئات النسب...  سبحان من قدسھا
  .ال برح نسبه تميمة في أجياد الحسب، وال انفك حسبه عقدا في لبات المكارم واألدب

  .وأدبه حلية لعاطل األدب، وجماال لشرف األسماء والنسب
  .وال برحت أردية العلياء محبرة بمساعيه، وريطة الفضل معلمة بأياديه، وركاب الفضائل والفواضل معكوفة بناديه

فتىء عاكفا تحت سرادق الكرم، واقفا في رواق من حسن الشمائل والشيم تخفق عليه أعالم العلم، وتنشر أمامه ألوية وال 
  .الحلم

  .ما طلع نجم في برجه، ونجم طالع في مرجه
  ه على أيكة الھنا أفراح... دام في روضة النعيم تغني 
  د وال غاب نجمه الوضاح... ال خال من ھالله فلك المج 

  ولعطف الفخار منه وشاح... يد العلياء منه عقود فلج
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  .فال أصابته عين الكمال، وال سلب الدھر بفقده ثوب الجمال
  .وال برح كعبة للجود، وعصمة للمنجود، ونورا يلوح في أبناء الوجود

   .أما بعد؛ فإنھا لما فاحت نسمات األشواق، ودارت على كئوسھا دور الرفاق
ينھي إلى موالي أن شوقي إلى مرآه البھي، ومحياه السني، شوق الغريب إلى الوطن، والنازح إلى قدمت كتابي إلى الحضرة، 

  .السكن
  .والمھجور إلى العتاق، والممنوع عن الكاس الدھاق

  .والصديان إلى الماء القراح، والحيران إلى تبلج الصباح
  .صبر والجدويحدثه أني من بينه فقيد الجلد، عميد الخلد، جديد الكمد، بالي ال

  .يھزني إليه األصيل، ويبكيني مباسم البرق الكليل، ويشجوني نوح الحمام على الھديل
وأني الأزال من فراقه متلفعا بأبراد الضنى، متعلقا بأذيال المنى، ال يجمعني والسلوان فنا، وال يفرق بيني وبين األسف إال 

  .القرب واللقا
  قلتينجزعي وأجرى الم... ما بدعة إن جر حيني 
  م أعض أطراف اليدين... أمسيت في الليل البھي 
  ل وبت أرعى الفرقدين... طال النوى والليل طا 
  قلبي ھديل حمامتين... ولقد شجاني ما شجا 

  ن جوانحي بالنغمتين... يتناوحان فيفرحا 
  ت تمايل الرمح الرديني... ما ناحتا إال ومل 

  ينين وما أساال عين ب... أبكى بكاؤھما العيو 
  ت إليكما عبرات عيني... جمدت عيونھما فقل 

  ر وبحت بالسر المصون... وسمحت بالدمع الغزي 
  ب وال رسوم الرقمتين... لم يبكني سفح العذي 
  أخالق ھين الطبع لين... لكن فراق مھذب ال 

  ت تشوقا وھمت عيوني... لفراق عبد هللا ھم 
على بضعة جسده، وفلذة كبده، قد فضل كل بر مألوف، وأربى على عطف ولعمري لوال علمي أن رأفة سيدي بولده، وعطفه 

  .كل أب عطوف
  .ألرخيت عنان القلم في ميادين الشكوى، ونشرت دفين األلم الذي عليه قد أطوى

  .لكني زممت جناحه، وكسرت جناحه، وحظرت عليه مسرحه ومراحه
  .رايفرقا أن تألم نفس سيدي وموالي، وإشفاقا أن يلتاح قلبه من ح

  .وأمرته أن يرد فناء سيدي مسرورا فرحا، وأن يسحب ذيله في ساحته مرحا
  .وينشر طالقة وبشرا، ويفتر بمبسم خريدة عذرا

  .ملتثما لألرض بين يديه، قاضيا بعض ما يجب من الثناء عليه
  .إذ ليس بممكن أداء الثناء بوجھه، وال بلوغ غايته وكنھه

  .نوق، وأبعد من العيوق، واألبلق العقوقھيھات، ھيھات، ذلك أعز من بيض األ
  .غير أن الحياء من عظمة تلك العقوة، والجالل ألبھة تلك الربوة

  .قد كسرت من نشاطه، لما ضربه بسياطه
  .فلم يقدم إال مدھوشا فشال، منوصا ناصيته خجال
  .فھا ھو قد قدم ذلك الندى، وھو أحيى من ھدى

  ھا قد أتى يسحب أذيال الخجل
  للرجاء واألمليبسط كفا 

  يسأل خير الناس طرا عن كمل
  إسبال أذيال التغاضي والكلل

  عما حوت من خطأ ومن خطل
  .فليصرف سيدي عن ذنبه صفحا، ويضرب عن تبعاته عفوا وصفحا

  .فقد جاء متلفعا بالمعاذير، معترفا بالقصور ال بالتقصير
  .وسيدي أكرم شنشنة، وأولى من ستر سيئة ونشر حسنه

  .ن تغمض عيناه على قذى التغاضي، ويالحظ بعين محب راضيفلعل سيدي أ
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  .فإن الرضى عيونه عن العيوب حسيرة، كما أن عيون السخط بالعيوب بصيرة
  .والكريم من أقال عثرات الكرام، واللئيم على ھفوات المقترفين تمام

  .واإلنسان إلى شاكلته يجمح، وكل إناء بالذي فيه ينضح
  لكريم ويستر العوراء... ا ما كريم من ال يقيل عثار

  ت ذيال منه ويغضي حياء... إنما الحر من يجر على الزال 
  .وأنا أسال هللا أن يجمع الشمل عن كثب، ويبلغنا أقصى األمنية وقصارى األرب

  .وأن يھدى إلى حضرة سيدي سالما لذيذ الورود، رقيق البرود، ألطف من ورد الخدود، وأحسن من رمان النھود
  .ماء البارق، وأرق من فؤاد العاشق وأعذب من

  .وأوضا من نور غيضة، وأبھى من بيضة في روضة
  .وأبھج من خريدة مشنفة، في حبرات مفوفة

  .وأنضر من الدھم المنوفة، والنمارق المزخرفة
  .وأحلى من رشف الثغور، وأسنى من الدرر في نحور الحور

   .سالم لو تصور لكان مسكا نافحا، ونورا الئحا
  .كان نورا لكان إيمانا في قلوب الصالحين، ويقينا في سرائر القوم المفلحينولو 

  يردن على المؤمن المحسن... سالم له لذة الواردات 
  القلوب ويعلو على األعين... فلو الح كان سنا يستسكن 
  ن في سر كل فتى موقن... ولو كان نورا لكان اليقي 

  .وقه عرش كرسيسالم يفوح من مقعد صدق قدسي، ويلوح من ف
  .تھبط به السكينة، بأسراره المصونة

  .وتنزل به المالئكة والروح، إلى تلك الربوات والسوح
  .وتعتني بتلك النفس التي سمت على النفوس، بتقدير من الملك القدوس

  .ويحيي بھا عن الحي القيوم، بختام الرحيق المختوم
  .ورحمة هللا سبحانه، تشفع روحه وريحانه

  .دي أني قد أعفيت فواصلھا، وعريت فقرھا عن تفصيلھاوليعلم سي
  .بشعر ليس من قريحتي، وبنات فكرتي

  .وذلك أستر لثنائھا، وأخفى لذمائھا
  .فعساني لو أودعتھا نتائج قرائح البلغا، وأفكار الفصحا

  .وسوائح روياتھم، وشوارد بدائھم
  .يفھاألكون كمن نصب منارا على عيبھا، وأقام دليال على بھرجھا وز

  .أو كمن قلد شوھاء بعقود الدر المصون، ووشحھا بأوشحة اإلبريز المفصل باللؤلؤ المكونو
  .وألبسھا أرجوانيات اإلبريسم، وحبرات الوشي المعلم

  .وأكون كمن نظم حصاة إلى شذرة، وأضاف فحمة إلى درة
  .ومن المعلوم أن الطبع للتطبع يقھر، وأن فضل الضد عند ضده يظھر

  .دل دينار غيره بفلسه، واإلنسان له بصيرة على نفسهوخسر من ب
  .أوضحت ذلك لموالي كي ينسب عند افتقادھا إلى سواي بھرجھا وزيفھا، أو يعزو إلى غيري خطلھا وحيفھا

  .فالسفيه جد السفيه، من يرمي بريئا بعيب ھو فيه
ضي، ويمشي بھا في جادة التجاوز، ويسلك بھا واألمل طامح، أن يحملھا سيدي على كاھل التسامح، ويقلھا على خطوات التغا

  .سبيل التصفح عما تضمنته من العيوب
  .فسيدي قدوة أرباب العفو، وإمام أھل التجاوز، وقبلة ذوي السماح ودليل ألي الفضل للفضل

  .وھو في كنف رعاية هللا، وفناء حياطته، وظالل حفظه. بعد السالم
  :فأجابه والده بكتاب، صدره بھذه األبيات

  أزاال خطوبا للنوى بخطابي... رجوع شباب أو ورود كتاب 
  وقد كنت شيخا عنفوان شبابي... وأبدل ذھني قوة وأعاد لي 

  طالسم قد جاءت بكل عجاب... صدور بھا شرح الصدور وجدتھا 
  لتفريج ھم أو لنيل طالب... تعلقتھا عند الكروب تميمة 

  مألى بكل صوابوھذي أتت ... وما ذاك نفث السحر إذ ھو باطل 
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  يناسبھا إن رمت رد جواب... فأنى ترى لي في اإلجابة مسلكا 
  بخفض جنابي عنه رفع جنابي... فبسطا لعذري أيھا الولد الذي 

  .روضة بالغة أنيقة، وحديقة فصاحة غديقة
  .وبناتھا رشفت سماء المعالي أرض ألفاظھا فزكا نباتھا، وھبتھا لواقح البيان، فنتجت في أحسن الصور أبناءھا

وتبختر فيھا بديع زخرف أنواره، فاھتزت وربت بزاھي زواھر مكنونات أسراره فأوراقھا من أوراق الجنة، وأزھارھا 
  .ضاحكة مفترة مفتتنة

  .تفتر عن كل ثغر بديع، وكل فصولھا دائمة الفواكه دانية القطوف فكل فصل منھا ربيع
مراكبھا من يكون المجلى والسابق، ويتنافس منظومھا والمنثور في يتبارى فرسان نفائس المعاني على مضمرات مراكيب 

  .السبق إلى ما بين العذيب وبارق، فكلھا مجل ھناك ال مصل وال الحق
  .فقر تبالغت في البالغة إلى أن غدت الفرائد في أساليبھا خوارق، موشحة بسموط نظم لھا من نفسھا معبد ومخارق

  .ارھا إال ما ھو مبتكرھا، وأبت قريحة التزيين بعوادي العوادي فما حال لذوقه مكررھافرائض لم ترض ھمة منشئھا بين أبك
  .فبرزت للجنان جنان، حورھا عين لم يطمثھن إنس قبلھم وال جان

  .فال ينفك المتنعم بھا في كل آن، ھو في شان، حتى ينتھي منھا إلى ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على األذھان
ون كذلك؟ ومنشئھا ذو اليد البيضاء في معجزات البالغة، الذي آنس من جانب الطور نارا، والضارب بقلمه بحرھا ولم ال تك

  .فانفلق فلم يقبل الدر إال كبارا
   .فلذلك رجع وھو من نفثة سحرھا الكريم الكليم، فأصبح وعصا حجته تلقف ما صنع كل سحار عليم

  .ا القديم، قد رأوا من آياته عجبا من أسرار كھفه والرقيمحتى ألقى سحرتھا سجدا مؤمنين برب حديثھ
  .ال بل ھو قاموس البالغة خاتمھم األحمد المحمد، كيف ال يكون كذلك؟ وھو من العترة الطاھرة المحمدية ابن عبد هللا محمد

  .فعليه من السالم، أسنى سالم السالم
  .ومن اإلكرام، إكرام ذي الجالل واإلكرام

  .يى تحيات الحي القيوم، ومن الرحمة رحمة الرحمن الرحيم المدخرة لذلك اليوم المعلومومن التحيات أح
  .ومن البركات أنمى بركات وأدومھا وأزكاھا، وأطيب الطيبات وأذكاھا

  .فإنم الولد الفذ البذ، المتخلق من أطيب الخالل بما طاب وعذب ولذ: وبعد
معاطف األعطاف، ورنح أغصان األشباح، وسر سرائر أسرار نفيس نور مصابيح زجاجات القلوب، وروح األرواح، وھز 

  .األنفس بروح ريحان االرتياح
  .وشرح صدور الصدور، بنفائس عرائس حور تلك المعاني المقصورات من األعجاز في القصور

  .ثوراليت اقتعدت مقاعد الصدق من سطور تلك الصدور، التي كل مواضع مفرداتھا ومركباتھا من المنظوم والمن
  .بمالك مغانيھا العزيزة، في مقاعد أعجاز العزيزة كلھا صدور

فھي سماوات فضل دارت أفالك فخرھا بدراري أنوار فصل الخطاب، وأردان منيع رفيع قيمھا بمصباح السليقة العربية التي 
  .اختارھا هللا ألفضل نبي وأجل كتاب

  .األدب، وال انفكت بحلته حسن رداء لواحق آداب من تأدب فال برحت قريحته السمحة السليمة عذيب بارق نضاح ينابيع
ذلك أنھا أخذت بجميع مجامع أحاسن أجناس القول وفصوله، ولم تدع نوعا من إحسان اإلحسان إال وأحاطت بذاتيه وعرضيه 

  .مقطوعه وموصوله
  .لهوال غادرت بھيج زخرف بديع، إال وسحبت فواضل حبر حسنه في ميادين إيجاز اإلعجاز وتطوي

محيطة بفنون االفتنان فلذلك انتظمت في أساليب الحسن، كل فن مفعمة بلطيف اإلدماج المشيد بلطيف طريقه إلى استيعاب كل 
  .معنى حسن

  .لم تترك طريقا من البالغة إال طرقته، وال معنى ذا أسلوب من البالغة إال خرقته
  .مواقع اإلحسان موقعا فلم تدع لمتكلم في قوس المعاني منزعا، وال أبقت لمنطيق من

  .فبماذا يجيء من حاول الجواب للقول الجامع، وقد أخذ من جميع طرق المحاسن بالمجامع
  .إال عسى باإلعادة تملى ما حوته من اللفظ والمعنى، والقنوع بھنات السرقات ومن ذا بالسرقات استغنى

  .مطارحته طريقهولو شاء موشيھا لترك لإلجابة طريقة، ووسع بمخاطبته في اإلشفاء ل
  .فكم أردت ذلك فتبين بعد المناسبة بين بيانه وبياني، وكنت كلما حاولت ذلك يضيق صدري وال ينطلق لساني

  .فلم أر في شرح البالغة مجيزا، إال أن أقابل بجديد فكري من ذھن منشئھا ذھبا إبريزا
  .لكن لزوم اإلجابة، أوجبھا مع اإلصابة وغير اإلصابة

  .تداء والجواب في حسن المخاطبة، وأن ال يتفاوتا في كمال المناسبةفلو استوى االب
  .سمي رجع صدى جوابا وال عدت حركات الجواب وغمزات العيون بين األحباب خطابا
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  .لكن ذلك عجز مأل حوض سري سرورا حتى قال قطني، فلم أقرع على ما فاتني من اإلحسان سني
  .ه أنت ثمريإذا كان فخرا ممن يقول أنت شجري، وأقول ل

  .فغير بديع أن تفضل الثمرة الشجرة
  .فليجعل الولد أكثر منه بره أن يعذر في اإلساءة أباه، فضال عن اإلحسان فإنه أباه

  .ولكنه أعاد الفرح به شباب السرور، وشب نار الحياة في القلب فشبت في شبح الروح والحبور
  .لقلم، وصدرك اللوح وما يسطرونفال برحت عزتك في العلوم النون، ولسانك في البيان ا

  .وهللا سبحانه أسأل أن يجعلك ممن ھو على خلق عظيم، وأجر غير ممنون
  .وأال يقطع عنا وعنك المرغبات بمعقبات رعايته، إنه حميد مجيد، صبور رشيد

  .وسالم على المرسلين، وعلينا وعليك وعلى من لديك
هللا به عليك وعلى الوالد العالمة لقمان بن أحمد، من ختم ذلك الكتاب  وقد سر أباك ما حققت في كتابك األخير، مما أنعم

  .النبيل، الكاشف لخرائد نكت القرآن وبيان بيان التنزيل، والتلذذ بعرائس بدائع دقيقه والجليل
  .فليھنكم تلك النعم الكاملة، ونسأله أن يديم لكم ما خولكم من تلك الفواضل الفاضلة

  .والسالم
  :الترجمة، قوله في قصيدة، مستھلھا ومن شعر صاحب

  أسھرت عيني فعيني ال تذوق كرى... يا راقد الليل لم يشعر بمن سھرا 
   عبراء ما مرھا نوم وال عبرا... تنام عني وأجفاني مؤرقة 

  يا منيتي وملكت السمع والبصرا... سلبت عقلي وأودعت الھوى كبدي 
  الدمع حين جرىحرى وكفا يكف ... فأنثني واضعا كفا على كبد 

  حتى أكاد أناجيه إذا خطرا... يدني لي الوھم غصنا منك أعشقه 
  أقول أنت بحالي يا عليم ترى... وأرفع الكف أشكو ما أكابده 
  تفيض دمعا وقلب ذاب واستعرا... أدعو إذا جنني ليل ولي مقل 
  وال مال مثل قلبي قلبه شررا... ال واخذ هللا م، أھوى بجفوته 

  عيناه مثل عيوني في الدجى سھرا... ھوى وجدا وال اكتحلت وال ثناه ال
  لما انثنى ذيله من أدمعي خضرا... رق النسيم لتبريح الصبابة لي 

  والرعد حن وأبكى دمعي المطرا... والبرق شق جيوب السحب عن كبدي 
  أخفيته من نسيم الريح حين سرى... يا صاحبي إن لي سرا أكاتمه 

  سمعت من سبي المكنون ما استترا... وح به إن كنت تضمن لي أال تب
  من لحظه بسھام راشھا وبرا... شويدن الحلة الفيحاء أرشقني 

  عمد رماني فأصماني وما شعرا... رماني الرمية األولى فقلت بال 
  بكيت نفسي واستبكيت من حضرا... وحين فوق لي سھميه ثانية 

  :ھذا من قول مھيار
  وكررھا أخرى فأحسست بالشر...  رمى الرمية األوآل فقلت مجرب

  ال بد تقتلني ظلما وسوف ترى... بكيت نفسي لعلمي أن مقلته 
  لو زاره الصب في طيف لما صدرا... ممنع الوصل ال يرجى تواصله 
  تھدي إلى الصب من أكنافه خبرا... ال تستطيع صبا نجد إذا خطرت 

  وراملكا وخيره بين الورى الص... ربيب ملك كأن هللا صوره 
  إال ارتشافي لماه البارد العطرا... مھفھف القد ال يطفي لظى كبدي 

  يذيب نفسي ونفسي تعشق الحورا... أغن يكسر جفنيه على حور 
  أكاد أعشق غصن البان والقمرا... بدر على غصن بان في محبته 

  لما رأيت ثنايا ثغره دررا... أقبل الدر من عشقي لمبسمه 
  لما حكت قده الميال إذ خطرا... كبدي وأدني البانة الغنا إلى 

  وكل بدر حيا من وجھه استترا... عليه كل ھالل ينحني أسفا 
  والنرجس الغض غض الطرف حين رناواحمر ورد الربى من خده خفرا

  ريح الصبا وسرى لي سرھا سحرا... ذكرته حين فاحت لي معنبرة 
  ى بك السمراإليك عيناه واستحل... يا أيھا القمر الساري إذا خطرت 
  أھدي إليك سالما طيبا عطرا... أبلغه يا بدر قل مضناك أودعني 
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  شوقا إليك ويرعى األنجم الزھرا... يمسي سميري ويبكي من صبابته 
  يرثي لحالي فحالي شجو من نظرا... عسى أخوك إذا أخبرته خبري 

  :وقوله
  ويا ھالال على غصن من اآلس... يا طلعة البدر في ديجور أغالس 
  فاھوا بذكر اسمه غالطت جالسي... يا من كتمت الھوى صونا له فإذا 
  ما مال إال إليه مسرعا راسي... يا من إذا ضربت في حبه عنقي 

  أوحشتني يا حبيبي بعد إيناس... يا منية القلب ما عني أتاك فقد 
   وزاد وهللا في وھمي ووسواسي... فقد أتاني حديث منك أدبني 

  ال أدمعي أحرقتني نار أنفاسي... منك فلو أذاب نفسي مما جاء 
  وبت أضرب أخماسا بأسداس... وحين عاينت صبري عنك ممتنعا 
  حتى بكت لي أقالمي وقرطاسي... كتبت والدمع يمحو ما تخط يدي 

  بين الرجاء لطيف منك والياس... فاعطف على مستھام عاشق دنف 
  ي قلبك القاسيمتى يلين لما ب... ماذا الصدود الذي ما كنت آلفه 
  حالي وقد نام حسادي وحراسي... لو أن لي ساعة أشكو إليك بھا 

  بالصد عني ومالي أذكر الناسي... مالي أملك نفسي من يعذبھا 
  مھفھف كقضيب البان مياس... يا ناس ھل لي مجير من ھوى رشأ 

  بفاتن فاتر األجفان نعاس... أذاب قلبي وسل النوم عن مقلي 
  غاب الرقيب ونامت أعين الناس... ح الظالم وقد من لي بزورته جن

  ما في العناق وما في الضم من باس... أمسي أعانقه ضما إلى كبدي 
  سكرا وأسكر من ماريقة الكاس... وأنثني عند رشفي خمر مبسمه 

  يا طلعة البدر في ديجور أغالس... عسى الذي قد قضى بالحب يجمعنا 
  :وقوله

  من ريقھا باللثم والمص.. .أفدي التي بت أبل الجوى 
  وفيه أثر العض والقرص... قالوا لھا لما رأوا خدھا 
  نمت ولم أشعر على خرصي... ماذا بخديك فقالت لھم 

  ناعم كف ترف رخص... يا حسن خديھا وعضي على 
  آه على الدرة والفص... كفص ياقوت على درة 

  :لدين، يعاتبه لكالم بلغه عنهوكتب إلى ولد عمه عز الدين محمد بن شمس الدين بن شرف ا
  وقبل افتتاحي للعتاب أسلم... أعاتبه وھو المليك المكرم 

  تألق علوي السنا المتبسم... سالم على أخالقك الغر كلما 
  وراح بريا نشره يتنسم... سالم كزھر الروض صافحه الصبا 

  فيزھو بھا ورد الخدود المنعم... كماء الصبا يجري بخد خريدة 
  ففاح به ثغر شھي ومبسم... فاس الحبيب اعتنقته سالم كأن

  على صھوات النجم خيم مخيم... على حضرة الملك األعز الذي له 
  له شرف والشأو أعلى وأعظم... له شرف يھوى الدراري لو انھا 
  وال نھشل فيه سموح معجم... وبيت عال فيه زرارة ما احتبى 

  ك معظمإمام محق أو ملي... ولكنه بنيان مجد يشيده 
  تأخر عن أدنى مداھا المقدم... قواعد مجد للفخار قديمة 

  وفيھا لشمس الدين مثوى وملزم... ليحيى أمير المؤمنين أساسھا 
  فتى وصفه في المعلوات له سم... وقفاھما في رفع بيت عالھما 

  فيقضي عليھم ما يشاء ويحكم... مليك له تعنو الملوك مھابة 
  :منھا

  وما مھرھا إال بمعترك دم... لمجد دمية صبا قلبه بالمجد وا
  حسام وخطي وطرف يحمحم... ومن عشق العلياء شاق فؤاده 

  :منھا
  مودته ما عاش ال تتصرم... أموالي يا خير األنام نداء من 
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  عليك ثناء كالعبيد ويلحم... نداء أخ ما زال يسدي لسانه 
   ويخجل منه الدر وھو منظم... ثناء يعير الروض وھو مفوف 

  وباكرھا دمع من المزن منجم... ويفتر عن زھر الفراديس زھرھا 
  يدل له روض الربيع المنمنم... كأجنحة الطاووس حسنا وبھجة 

  حلت فيه شھدا ثملت فھي عندم... ثناء فتى شاقته منك شمائل 
  عبيرا فكادت في الوجوه تنسم... وطابت ففاحت عنبرا وتنفست 
  وكاد محيا بشرھا يتجھم... فما بالھا في وجه ودي قطبت 
  كليم وبعض القول كالسيف يكلم... وفيما أتاني عنك قلبي بسيفه 

  تؤرقني والناس حولي نوم... تبيت له في القلب مني قوارص 
  فؤادي إذا السمار ناموا وھوموا... يھيم ببحر الفكر منذ سمعته 

  مووجد أخي يشجي فؤادي ويؤل... أقول أخي قد أصبح اليوم واجدا 
  نماھا إليه شيخ سوء مذمم... وكيف يظن السوء في لنيرب 
  سيحويه كفي ساء ما يتوھم... وماذا الذي إن كان حقا كالمه 
  مقامك أمرا ليس لي فيه ملزم... فتبت يداه كيف يعزو إلي في 

  بلى علة ينحى عليھا فتحسم... وبعض معاداة المعادين غبطة 
  له ذحل عليه وال دم وليس... كآدم إذ عاداه إبليس عامدا 

  فزخرف أقواال وقال وقلتم... سعى بي واش ال سعت قدم به 
  وحلفي عن حنث أبر وأكرم... أما قسما بالمستجن بطيبة 

  لمبلغك الواشي أغش وأظلم... لئن كان قد بلغت عني جناية 
  أخوك الذي يلو عليك ويرأم... فرفقا ورعيا لإلخاء فإنني 

  وينبىء عن مكنونھا ويترجم... يصون ويرعى سالفات عوارف 
  تمر بسمعي وھو صاب وعلقم... فيا ملكا قد جاءني عنك أنه 

  وھل علموا إال الذي أنت تعلم... يقول فالن أنتم تعلمونه 
  ليعلم ما يشجيه عني ويرغم... وھل ذمني إال الحسود فإنه 

  ولكن مدح النفس للنفس يرحم... ولو جاز إطرائي لنفسي سمعته 
  يبث جميل الذكر ال يتلوم... ل عن شيمتي غير حاسد عليك فس

  إذا ناله من بذله يتبرم... يقل ھو ال جعد على الوفر كفه 
  سھاما وللنعمى وللبوس أسھم... وال ضرع إن فاقة فوقت له 

  على نفسه بل وفره متقسم... وال ھو إن نال الغنى قصر الغنى 
  عطل من حلى الفضل معدم يرح وھو... وال ھو من إن راح عطال من الثرى 

  وإن قال ال عي وال ھو مفحم... يكف جماح القول ال عن فھاھة 
  كأن سناه في دجى الحظ أنجم... ويأتلق النادي بسحر بيانه 

  ومنثوره في حليھن ينظم... وتھوى الغواني أن منظوم فكره 
  بمألكة فيھا علي تحكم... طغى قلمي فاصفح فإنك ھجته 

  كذي العر إذ يكوي صحيحا ويسلم... ذر جانيا تجنيت لي ذنبا لتع
  ومن تحته نار الغضا تتضرم... فال غرو أن فار اإلناء بمائه 

   إليك وإن أثلم فإنك تثلم... وإن كمالي منتم ونقيصتي 
  ولي لحمه لحم ولي دمه دم... فعرض أخي عرضي وعرضي عرضه 

  توسمبروح له يرتاح من ي... أموالي يا من خلقه الروض ناضرا 
  فجاوزت شأوا دونه النجم يحجم... أعيذ كماال حزت خصل رھانه 
  شديد المباني ال كمن يتحلم... وحلما تزول الراسيات وركنه 

  إياس لديھا أغلف القلب أفدم... وقلبا ذكيا مشربا ألمعية 
  يحبر زورا وشيه ويسھم... أعيذك أن يصغي إلى قول كاشح 

  وتحسب غفال برده وھو أرقم... يوافيك في برد التملق كاذبا 
  عليك لعمري أنت أذكى وأحلم... وكيف وأنت الفحل جاز محاله 

  لديك يصدى صارمي ويكھم... وھل في قضايا العقل موالي أنه 
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  كفافا فكن إن الكفاف لمغنم... أخي إن كففت الخير فالشر كفه 
  تذوب وكادت حسرة تتصرم... فرفقا بنفس من مقالك أوشكت 

  وعادتھا من جفوة الخل ترزم... اشت عليه وأرزمت أقول إذا ج
  لموالي مني ما يحل ويحرم... ھنيئا مريئا غير داء مخامر 

  وأي فتى في الناس قدح مقوم... أموالي من يرضيك كل خالله 
  فتحصى ومن ذا من أذى الناس يسلم... كفى المرء نبال أن تعد ذنوبه 

  ر ال أشكو وال أتظلممدى الدھ... وإني على ما كان مثن وشاكر 
  بھا أنا مھما عشت مغرى ومغرم... ولست بناس ذكر أخالقك التي 

  ثناك من الواشين ظن مرجم... فال تحسبني صادفا للثناء إن 
  شمائلك الحسنى محب متيم... وحقك إني ما حييت لوامق 

  وإن يأت من عورائھا ال يھوم... وھل يقلع اإلنسان مقلة نفسه 
  عوارف يدري حقھا اللحم والدم... جنابك جاحدا  وليس انتزاحي عن

  فطاوعتھم والقلب بالشوق مفعم... ولكن إخوانا أبوا لي فراقھم 
  به عنك يأبى لي الوفا والتكرم... وال صارفا ودي لغيرك صادفا 

  به حيث ال يرضى وشاة ولوم... فؤادك أبغي أن يكون مكانتي 
  ال آسى وال أتندمظفرت ف... إذا صح لي من قلبك الود وحده 

  ولو أنه أستغفر هللا زمزم... وما لي إلى ماء سوى النيل حاجة 
  :ومما يحسن من شعره، قوله

  مر الجفأ حلو المراشف... نفسي الفداء لشادن 
  صان النقا لين المعاطف... قاسي الفؤاد أعار أغ 

  كبدي ودمع العين ذارف... لھبت بنار صدوده 
  ئه خوض المتالفن لقا... وممنع كالغصن دو 
  أنا دائما راج وخائف... من وصله وصدوده 

  ما تفعل األسل الرواعف... فعلت بنا ألحاظه 
  سي فيه قلبي وھو عارف... متجاھل عما يقا 

  :وقوله
  وابتسام الوميض باللمعان... نسمات النسيم من نعمان 
  شجو قلبي وھيجا أشجاني... سعرا نار مھجتي وأثارا 
  آه لھفي لفوت ما ذكراني... تقضى  ذكراني بعصر وصل

   أين مني شباب عمر ثاني... ھاشبابي مضى وما نلت وصال 
  من غرام أذاب قلبي كفاني... يا خليلي خلياني فمابي 

  فاعذراني با أو فاعذالني... ما تحال باللوم عقد عھودي 
  قد أجبت الغرام لما دعاني... فبسمعي من ذلك اللوم وقر 

  ت العظيم المقبل األركان... والحجر والبي  قسما بالحطيم
  حل مني ھواه كل مكان... وبمن حل عقد عھدي ومن قد 

  وعفافي إذا وصلت الغواني... وبعصر الشباب عذر التصابي 
  لغرامي وھذه أيماني... وبعصياني المالم مطيعا 

  د ما ال يطيقه الثقالن... إنني قد حملت من مثقالت الص 
  فعن الحب ليس يثنى عناني... كف عني  يا مريد السو لي

  ت حلف الغرام واألشجان... أنا حلف الھوى رضيع الصبابا 
  ن حسان الوجوه واإلحسان... بين قلبي وسلوتي مثل ما بي 
  من تباريح لوعتي ما أعاني... فاسترح عاذلي ودعني أعاني 

  ني فإن اإلنسان كاإلنسان... ال تلمني ومثل نفسك عامل 
  عل وجد بذي ھوى ولھان... وإن تجاھلت ما يف  أنت بدري

  لمحب وإن تجاھلت شاني... لست ال والغرام تجھل شأنا 
  فغيور أو حاسد أو شاني... أنت إما مغالط لي وإال 
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  .وجيه الدين عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب ابن علي بن شمس الدين بن شرف الدين بن شمس الدين بن أحمد بن يحيى
  .نضر هللا وجھه، وجعل وجھته للفالح خير وجھةالوجيه 

  .من بين معادن الموجودات النضار أو العسجد، ومن بين جواھر الذوات درة التقاصير أو الزبرجد
  .فھو كنز النائل المستماح، ومطلب الكرم والسماح
  .له لب الفخار األشب، وبحبوحة النسب والنشب
  .بق إلى غايات الفضل وال بدع فليس للوجيه الحقسامي السماك بعزم للحساد مبيد وماحق، وس

  .وقد وقفت له على شعر تألأل غرة المجد في محياه، وتروق السقاة األقمار كؤوسھا من حمياه
  :فمنه قوله

  وإن تناسى الوفا فا يحميه... قد طار قلبي إلى من ال أسميه 
  فكاد قد قضيب البان يحكيه... مھفھف ماد من تيه ومن جذل 

  والظبي حاكاه لكن ما يساويه... ر تكاد بدور التم تشبھه بد
  قلبي بھا يتقلى في تلظيه... ذو مقلة يعرف السحر الحالل بھا 
  لكن مدامع عيني ليس تخفيه... كم أكتم الحب في قلبي وأضمره 
  ألتاع شوقا وفي قلبي الذي فيه... أبيت أرعى نجوم الليل منزعجا 

   قلبي فيه كم يقاسيه... لي نار وجد واشواق أكابدھا 
  والشوق ينشره والوجد يطويه... البرق يذھله والريح يدھشه 

  .ولده الحسين سيد ھذه األسرة بأسرھا، والواقف على نكتة المسألة وسرھا
  .أحد من تحدى بما أبدى، وأسكت كل منطيق لما أدى

  .تصدر بالعلم وجاللة القدر، حتى شھد له الصدر بأنه الصدر
  .بالدھم مخضرة األكناف من أندائه، فشمل بره كافة أصدقائه وأعدائهوكانت 

  .فأصبح والھمم إليه نازعة، ولطاعته متنازعة
  .والقلوب بوالئه صبة، وإلى ثنائه منصبة

  .افترت أيامه ضاحكات المباسم، واستوت فلك أمانيه على مراسم المواسم
  .أرھبت ليوث اآلجام، وھي بعد أجنة لم تخرج من األرحامحتى قام اإلمام محمد بن أحمد بن الحسن قومته التي 

  .فما عقد أمانا، وال وفى ضمانا
  .وال أشھد على نفسه ثقة، وال غلط يوما بفرط متعة

  .ولبس لبس األشرار، وخلع حلية األحرار
  .ضربا بالسيوف البواتك، وطعنا بالرماح الفواتك

  .جلية الخبرحتى لقيت اليمن منه العبر، ووقفت من خروجه على 
   .فبعض كبرائھا ترك الوطن وجاله، والبعض اآلخر أسلمته إلى القيود رجاله

  .فكان الحسين ممن استبدل اليمن بالحرم اآلمن، وأقام به وھو كالدرة في وسط الصدف كامن
  .فتلت األلسن سور أوصافه، واجتلت األسماع صور اتسامه بالفضل واتصافه

  .ه متنزھا، وجوه يطلع صندال، وممشاه يفوح مندالوقد رأيته بمكة في يوم خرج ب
  .فرأيت ملكا في صورة ملك، وبدرا طلع من فلك

  .عنوانه يدل على طرسه، ونور معاليه مبين طھارة غرسه
  .وطلبت به االجتماع مع واسط له من أخصائه مادح، فاعتذر له بما اعتذر به عز الدولة ابن صمادح

ذكرته ألحد ممن صحبته من األدباء، ووصفته بما فيه من الصفات العلية، فتشوق إلى : ر، قالوذلك ما حكى ابن اللبانة الشاع
  .االجتماع به، ورغب إلي في أن أستأذنه في ذلك

يا أبا بكر، أتعلم أنا اليوم في خمول وضيق، ال يتسع لنا معھما، وال يجمل بنا االجتماع مع أحد، : فلما أعلمت عز الدولة، قال
. ذي أدب ونباھة، يلقانا بعين الرحمة، ويزورنا بمنة الفضل في زيارتنا، ونكابد من ألفاظ توجعه، وألحاظ تفجعه ال سيما مع

يجدد لنا ھما قد بلي، ويحيي لنا كمدا قد فني، وما لنا قدرة أن نجود عليه بما يرضى به عن ھمتنا، فدعنا كأننا في قبر نتدرع 
  .لسھام الدھر، بدرع الصبر

  .ققته في العلم أجل من انعقدت عليه عشرة أبناء الدھر، وأشھر من البدر في ليلة الرابع عشر من الشھروھو كما تح
  .وله في األدب فرائد شنف بھا آذان الزمان، وأطلعھا أشف من قالئد العقيان، وعقود الجمان
  .عض العصريين باليمنوجميع ما أثبت له قد جردته من كتاب الطوق الذي جمعه يوسف بن علي الھادي من شعر ب

  .لما بلغه تأليفي لھذا الطوق، وتكليف نفسي بمزاحمتھا ألھل ھذه الصناعة فوق الطوق: قال فيه
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  .رغب االطالع عليه، وسأل مني ذلك فسيرت ما كان قد تحصل مني إليه
  .تمھا فإنه آثموسألت منه نظم شيء في الحمائم، ونقل ما أمكن من نظمه ونثره اللذين لم يكتم شھادتھما ومن يك

  فعاد الرسول مصحوبا بقطعة منھا ھذا نظير، في وصول الطوق الذي ال يدخل تحت الطوق له نظير،
  في معاني جماله اليوسفي... يوسفي الجمال كم ھام صب 

  .ولما كمل له النظر فيما أرسلت إليه من ھذا التأليف، أعاده إلي ومعه كراس فيھا من معجز نظمه البديع الترصيف
  .فتتحھا بأبيات، مدح بھا ما أودعته في ھذا التأليف من األبيات البيناتا

  .إن اإلنصاف، من خالل األشراف: ولعمري
  .واإلنكار، من خالل األشرار
  .واإلنكار، من خالل األشرار

  :ھذه األبيات في تقريظه طوق الصادح، الذي ال يدخل حصر أوصافه تحت طوق المادح: وقبلھا من قوله، ما لفظه
  وال طلعة البدر الذي حف بالزھر... لعمرك ما الروض الموشع بالزھر 

  تضيء من الدر المفصل بالشذر... وال الحور قلدن النحور قالئدا 
  بأبھج من ھذا الكتاب بال نكر... وال ابن ذكا يا ذا الذكاء وال وال 

  فيا من رأى طوقا له نغمة القمري... لقد أطربت ألفاظه كل سامع 
  كما يجتلي وجه المليحة في الخمر... أضحت في المھارق تجتلى  معانيه

  غدت أللي األلباب تنفث بالسحر... وال عيب في ألفاظه غير أنھا 
  كما فضلت شمس النھار على البدر... على كتب التاريخ يفضل يا فتى 

  وذل به قدر اليتيمة في الدھر... فما يجتلى وجه الخريدة بعده 
  ففي طي ذا من ريح يوسف والنشر... ن فاح عرفھا وريحانة المولى وإ

  به قد غدا يعلو على ھامة النسر... فمن علم الورقا بأن محلھا 
  بزخرف لفظ قد سبا كل ذي حجر... فقل للذي جاءت بنان بيانه 

  فأنت الذي قد خضت من ذاك في بحر... لئن وردت نھر البيان عصابة 
  قد أضحى العزير على مصر فيوسف... وإن ھبطت مصر البالغة عصبة 

ھذا ھو النظم الذي لو رامت البدور أن تحاكيه لظھر عليھا أثر التكلف، أو دعيت األقالم إلى رقمه لسعت إليه على رأسھا : قال
   .وما جنحت إلى التخلف

لرياض لقالت له وأبيك ما أو ھمت الراح أن تشابھه في تجديد اللذات لقلنا لھا ھذا مما ال يدركه العتيق، أو التمس أحد شقيقا ل
  .لي غير ھذا النظم من شقيق

  .أو تغلغل فكر ابن بحر في طرف من محاسنه غرقت فيه أواخره، أو تجلى طرسه لألفق غارت من شموس معانيه زواھره
يه تلقى فلله در ناظمه من فصيح لم يزل الحلي السطور ال الصدور صائغا، ومن بليغ يكون الكالم دونه أجاجا فإذا انتھى إل

  .طيبه فصار فراتا سائغا
  .ومما جمعه من ثمر نظمه في تلك األوراق، وأطلق براعته لرقممه فغدا مشكورا على اإلطالق

  :قوله في ورقا، رقت من الدوح ورقا، ورقت لھا القلوب لما رقت نفسھا خوفا من الجنون وما أكيس من رقى نفسه ورقى
  لصدى وھديل الورق في الورقسوى ا... ما للمشوق مجيب في دجى الغسق 
  ما صفقت من سرور طلعة الفلق... يا قوم لو كان للوررقا شجون شج 

  كفا وال جعلت طوقا على العنق... ولو لھا فقدت إلفا لما خضبت 
  ألحان إسحاق أصواتا على نسق... ولم تحرك لنا عودا وتنشد من 

  ين في غرقوالصب من صب دمع الع... وھي التي دمعھا ما زال محتبسا 
  غصنا وبت لغصني غير معتنق... وحسبھا أنھا باتت معانقة 

  لفرط ما بي من وجد ومن أرق... أبيت ليلي أراعي النجم مكتئبا 
  رئم الصريم وقد أرداه بالحدق... ما أعجب الحب يشتاق العميد إلى 
  ما قط أبقت له يمناك من رمق... يا ورد ذا الخد دع إنكار قتل فتى 

  قتل الحسين دليل حمرة الشفق... شفق القاني بدا وعلى في خدك ال
  .ھذا الشعر أرق من مدام الطل في كؤوس الزھر، وأفتن وال أقول أفتر من جفون الحور المكسورة على الحور

  .ولطيفة الشفق من مبتكراته، وبدائع مخترعاته
  .فيه أخباروالقول بأن الشفق األحمر لم يظھر إال من بعد قتل الحسين بن علي وردت 

أخرج الثعلبي، أن السماء بكت : قال العالمة ابن حجر الھيتمي، في الصواعق المحرقة، في باب خالفة الحسين ما لفظه
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  .وبكاؤھا حمرتھا
  .احمرت آفاق السماء ستة أشھر بعد قتله، ثم ال زالت الحمرة تردد بعد قتله: وقال غيره

  .لشفق لم تكن قبل قتل الحسينأخبرنا بأن الحمرة مع ا: وأن ابن سيرين، قال
  .وذكر ابن سعد أن ھذه الحمرة لم تر في السماء قبل قتله

وحكمته أن غضبنا يؤثر حمرة الوجه، والجو تنزه عن الجسمية، فأظھر تاثير غضبه على قتل الحسين : قال ابن الجوزي
  .حمرة الشفق، إظھارا لعظيم الجناية

  .انتھى كالم ابن حجر
في ھذه األخبار، فقد قيل قيد الشارع صلى هللا عليه وسلم انقضاء وقت المغرب بغيبوبة الشفق األحمر، للمقال مجال : قلت

وجعلھا حكما من األحكام وال يكون ذلك إال مع ظھوره في زمنه صلى هللا عليه وسلم؛ فإن من البعيد أن يتعبدنا هللا بحكم 
  .معدوم سيوجد

مغرب بغيبوبة الشفق األحمر مشھور عن ابن عمر، رضي هللا عنھما، عن النبي والحديث الوارد في تقييد انقضاء وقت ال
  .صلى هللا عليه وسلم

  " .الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصالة : " ولفظه
  .أخرجه ابن عساكر، في غرائب مالك

الصمد، حدثنا ھارون بن سفيان، حدثنا علي بن عبد : قرأت في أصل أحمد بن عمرو بن جابر، قال: وقال الدارقطني في السنن
حدثنا عتيق بن يعقوب، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، باللفظ المذكور 

  .أوال
  .حديث عتيق أمثل إسنادا: ورواه ابن عساكر أيضا من حديث أبي حذافة، عن مالك، وقال

  .أبي حذافة، وجعله مثاال لما ذكره المخرجون من الموقوفاتوقد ذكر الحاكم في المدخل حديث 
حدثنا عمار بن خالد، حدثنا محمد بن يزيد، ھو الواسطي، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، : وقال ابن خزيمة في صحيحه

   .الحديث" .. لشفق وقت صالة المغرب إلى أن تذھب حمرة ا: " عن عبد هللا بن عمر، ورفعه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم
: وإن صحت ھذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات، لكن تفرد بھا محمد بن يزيد، وإنما قال اصحاب شعبة فيه: قال ابن خزيمة

  .نور الشفق مكان حمرة الشفق
  .انتھى. قلت، محمد بن يزيد صدوق: قال الحافظ ابن حجر العسقالني

  .توفيقوالتوفيق بين القولين صعب جدا، وبا ال
  :ومما يتعلق بالشفق قول الشھاب

  لي مطايا قد أثقلتھا األماني... مذ نحرت األيام خبرا وكانت 
  شفق األفق من دم السلخ قاني... سلخت مدية الھالل شھورا 

  :ومن شعر الحسين ھذه القصيدة
  ولطرفي بالدما سح وسفح... لفؤادي في الھوى كد وكدح 
  مغرم أغراه من قد راح يلحو... يا أخا التحذير أغريت وكم 

  نفسه مھال ففي اإلسناد قدح... قل لسال أسند الوجد إلى 
  فأحاديث الكسا فيه تصح... إن كسا الوجه حسينا ثوبه 

  فرقه مع فرعه صبح وجنح... عاذلي كن عاذري في حب من 
  لذوي الظلم من النيران برح... ظالم مأواه في قلبي وما 

  أخ من شخص كريم فيه شح ...شح بالوصل وللريم حكى 
  عجبا ال طعن فيه وھو رمح... قده ال طعن في أوصافه 

  فإذا للورق فوق الغصن صدح... كلما ماس تغنى حليه 
  وجنتيه من دمي نضح ونصح... أنكرت عيناه قتلي وعلى 

  ولطرفي ويحه في تلك جرح... بدمي قد شھدت وجنته 
  ا الباب فتحعنه كال ما لھذ... ليت شعري ھل لقلبي سلوة 

  لم يكن في طرفه ما عاش طمح... ال يطيب العيش إال للذي 
  رب جد جره للمرء مزح... فعذابي أصله من نظرة 

تا ما ھذا اإل روض يسند لنا وجھه الطلق عن بشر بن بسام، وتتغنى حمائمه فيجر النسيم ذيله طربا ويرقص الزھر 
  .واألكمام
خبر مسلم، أن النبي صلى هللا عليه وسلم خرج ذات غداة، وعليه مرط مرجل من شعر  إن كسا إلخ، فيه إشارة إلى: وقوله
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إنما يريد هللا ليذھب عنكم الرجس : " أسود، فجاء الحسين فأدخله، ثم الحسن فأدخله، ثم فاطمة فأدخلھا، ثم علي فأدخله، ثم قال
  " .أھل البيت ويطھركم تطھيرا 

  " .اللھم ھؤالء أھل بيتي : " وفي رواية
  " .أنت على خير : " وفي رواية أخرى أن أم سلمة أرادت أن تدخل معھم، فقال صلى هللا عليه وسلم بعد منعة لھا

  " .وأنت من أھل البيت العام : " قال! يا رسول هللا، وأنا: وفي رواية أنھا قالت
  .وأنا؟: بدليل الرواية األخرى

  " .وأنت من أھلي : " قال
  " .وأنت من أھلي : " يا رسول هللا، وأنا؟ فقال:  عليه وسلم لواثلة، لما قالوكذا قال النبي صلى هللا

يا رب، ھذا عمي وصنو أبي، وھؤالء أھل بيتي، : " وفي حديث حسن، أنه صلى هللا عليه وسلم اشتمل على العبا وبنيه، ثم قال
  " .وخاصتي، فاسترھم من النار كستري إياھم بمالءتي 

  .البيت" .. في قلبي ظالم مأواه : " وقوله
  :ھو كقول ابن نباتة

  كذاك الظلم يوقع في السعير... شديد الظلم مسكنه بقلبي 
  .إال أن بيت صاحب الترجمة أكمل معنى، وأروق لفظا، وأصح مبنى

  :البيت، ھو كقول الصفي الحلي.. شح بالوصل: وقوله
  وأطول شوقي من بخيل كريم... مبخل يشبه ريم الفال 

  :، والبيت الذي بعده، ھما كقول القائل..ت عيناه قتليأنكر: وقوله
  وعال وجنته فاعترفت... أنكرت مقلته سفك دمي 

  :وقول اآلخر
  فعلى م جفونك تجحده... خداك بقتلي قد شھدا 

  .ولكن فاتھما لطيفة النضح والنصح، وتورية الجرح التي ال أعدل ممن يشھد بحسنھا من العدالة إال العدول إلى القدح
  :أما قولهو

  فعذابي أصله من نظرة
  .فال يخفى ما في وجه فصاحته من النضرة، التي تصبو إليھا أبصار البصائر من أول نظرة

  .وإرسال المثل فيه ھو الجمال البديع، والسحر المبين ألھل البديع
   .فسبحان المانح

  .ومن قالئد أشعاره، وخرائد أفكاره
  :قوله في الغزل

  نوواحفظ فؤادك من عيون العي... ن خفف على ذي لوعة وشجو
  مسموم أو من سيفھا المسنون... فلكم فؤاد واجب من سھمھا ال 

  أغنت م؛اسنه عن التحسين... واترك مالمة مغرم في حب من 
  يأتي بسحر من رناه مبين... رشأ أغن غضيض طرف لم يزل 
  كشف الدجى منه بصبح جبين... ستر الضحى من شعره بدجى كما 

  عن ضمه ينھى بكسر جفون... نتصب القوام ولم يزل وتراه م
  فيكاد يلويه لفرط اللين... وإذا مشى مر النسيم بعطفه 

  وخدوده أغنت عن النسرين... نابت عن الصھبا سالفة ريقه 
  إال وفيه ابنة الزرجون... ما مال كالنشوان تيھا عطفه 

  نيحيا برشف رضابه في الحي... وترى الذي أرداه صارم لحظه 
  ماء الحياة لمغرم مفتون... فلحاظه فيھا الممات وريقه 
  في مھجتي ال في ربا يبرين... يا شادنا شاد الغرام كناسه 

  لك مرتع والورد ماء عيوني... لك في فؤادي مربع وحشاشتي 
  رف الكحيل وحاجب كالنون... يا من له الخد األسيل ومن له الط 
  مالكي وتقول ال تردينييا ... ما زلت مغرى بالخالف لشافعي 
  يا كرب ال أرضيت قتل حسين... وياله من ال في الجواب وكربھا 

  جفني السقام وسال ماء جفوني... لما تحملت الغرام وقام في 
  قد حل بي من ذاك ما يضنيني... يا من يدوم على البعاد أما ترى 
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  وحنين مدكر ودمع حزين... زفرات مشتاق ولوعة عاشق 
  أكذا يجازى ود كل قرين... ي ھواك ولم أقل ورضيت قتلي ف

  :قوله
  وياله من ال في الجواب وكربھا

  :ھو كقول الفيومي، في مليح اسمه حسين
  راء فجد بالوصل فالوصل زين... جعلت جفني واصال والكرى 

  فالقلب يخشى كربال يا حسين... وال تجبني عن سؤالي بال 
  .الثمين، فإنه أبدع وأطرب، وأغرى على حب محاسنه وأغربلكن قول الحسين ھو عند نقاد األدب الدر 

  .ومن ظره بعين اإلنصاف، رآه أسنى من البدر عند اإلنصاف
  :ومن نظمه قوله مضمنا في شخص يلقب بأخي الحوائج

  بأخي الحوائج ما إليه سبيل... سلوان قلبي في ھوى من لقبوا 
  ولوأخو الحوائج وجھه ممل... عجبا له ما مله ذو مقلة 

  :وقوله مضمنا مع زيادة التورية
  تناءيت عنه وھو يدنو ويقرب... وريم غرير بالجميل مولع 
  وكل امرىء يولي الجميل محبب... فقبلته في الخد سبعين قبلة 

  .استعمال التحبيب بمعنى التقبيل عرف شائع ألھل اليمن، وبه حسنت التورية
  :حيمي ملغزاوكتب إلى القاضي عماد الدين يحيى بن الحسين ال

  كاد لفرط الذكاء يلتھب... قل لعماد الھدى الجليل ومن 
  ما إن له في وقوفه أرب... ما سابح في البالد ذو قلق 
  فاعجب له إن أمره عجب... يتابع الخضر في شريعته 
  وھو لعمر الغالم ينتھب... إذا ألتقته السفين يخرقھا 

  تصبيزلزل الجدر وھو من... لكنه في الجدار خالفه 
  وھو على ذاك ليس ينقلب... ما زال ما سار في تقلببه 

   :فأجابه القاضي أبو الفضل محمد بن الحسن
  وافى إلينا وكله نخب... يا شرف المكرمات نظمك قد 

  كأنما الشھد فيه منسكب... منسبك النظم في فواصله 
  تعجز عن صوغ مثله العرب... مثل عقود الجمان في نسق 

  كالسيل لكن ضربه ضرب... رني جاء على غرة فأذع
  إذا التقته السفين تضطرب... فھو الذي أخرب الجدار كما 
  ينتج في موضع له نجب... وھو الذي سار في البالد فال 

  أيضا وللكھل ظل ينتھب... وھو لعمر الغالم منتھب 
  طريقه إن أمره عجب... وشرعة الخضر إذ يمر بھا 

  قلب له إذا قلبواوليس ... وھو مدى الدھر في تقلبه 
  :ذكرت بھذا اللغز لغزا لنصير الدين الحمامي كتبه إلى السراج الوراق وھو

  له قلب صب كم فؤاد به صب... لترشدني شيئا به ترشد المنى 
  فلم يثنه طعن ولم يثنه ضرب... إذا ركب الھيجاء يخشى ويتقى 

  ومن أعجب األشياء ليس له قلب... فقلت يھد الصخر عند لقائه 
من إنشاءاته التي إذا شدا بھا اليراع وزھر طرسھا أزرت بكل حديقة غنا، أو عرفنا بھا السحر المبين علمنا أنه لم يستتر و

  .وجه الصواب عنا
  .ما كتبه جوابا عن كتاب أنشأته إليه من عمى أوحد الكبرا، وأجمل الوزرا

  .ذي النظم الفائق، واإلنشاء الرائق
  .رح روض مجد يقيد عين الرائي وعين جود يكرع منھا الصاديعبد الرحمن بن الھادي، ال ب

  .سماء بالغة زھرت نجوم بروجھا، وروضة فصاحة نجمت زھور مروجھا: وھو
  .وردت إلي بأنفاسھا اليوسفية، ونسماتھا الندية الندية

  .من مقام من اشتد بوزارته أزر اإلمارة، وظھرت على محبته وصدق مودته األمارة
  .مكرم، والسابق في حلبتي األدب والنسك حتى أنسى بالكميت وابن أدھمذلك الماجد ال
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  .بھجة النادي وحدقة حديقة الوادي، وجيه الدين عبد الرحمن بن الھادي
  .ال زال مرتشفا من النعم زاللھا الصافي، متفيئا ظاللھا الظليل الضافي

  .ما ناحت الحمام على الھديل، وأطربت بھديرھا والھديل
  .ه ورد منه ذلك الكتاب، الذي أزال خطوب النوى بلطف ذلك الخطابوبعد؛ فإن

  .فأقسم بالليل من سواد نقسه، وبالفجر من بياض طرسه
  .لقد تعطرت به األرجاء وتمسكت، باألكف التي تلمست به وتمسكت

  .اليوسفي في البصرولقد شنف األذان بما أودع من الجواھر والدرر، وفعل ذلك اللفظ اليوسفي في البصائر فعل القميص 
  .فلله در منشىء ذلك الدر النظيم، ولوال ذلة اليتم لقلت اليتيم

  .ولعمري إن من أجل فوائد ھذا السفر المفيدة، تطويقي بنفيس تلك الدرر الفريدة
  .وأسأل فالق الحب والنوى، أن يھبني أسباب اإلياب ويقطع أسباب النوى

  .دا، ولو لزم استواء لفظ البادي والمراجع لما سمي جوابا رجع الصدىوقد قابلت بحصى ھذا الجواب درر ذلك االبت
  .فعلى صاحب ذلك الكتاب وكاتبه، أزكى سالم هللا وأطايبه

  .ودعاؤھم مستمد في آخر شھر الصيام، سيما بالتوفيق وحسن الختام
  .ومن غاياته التي ال تدرك، وآياته التي ال تشرك

  .ليه أوحد السادة، وسلسيل أكرم قادةما كتب به جوابا عن قصيدة، كتبھا إ
  .ضياء اإلسالم والدين زيد بن محمد بن الحسن، وأرسلھا على يد السيد عماد الدين يحيى بن أحمد العباسي

فأصحبھا السيد المذكور أبياتا منه تتضمن تصديرھا إليه، فأجاب عليھا بھذه الكلمات، وما بعدھا من النظم الذي تنعقد خناصر 
  .أبھى تحف تحف بكل معنى بديع، وأبھج كلم يعجز عن تحرير مثلھا الحريري والبديع: وھو: ليهالمحبرين ع

وردت إلينا من مقام من أضحت العلوم بأسرھا في أسره؛ فھو ابن عباس عصره، وابن بسام دھره، يحيى الذي يحيا الفؤاد 
  .بذكره

  .لرفيع وقدرهأتحفه هللا بسالم تتعطر األرجاء بنشره، ويليق بعالي مقامه ا
  .وبعد؛ فإنھا وردت تلك المطالعة، التي طلعت بدورھا باألنوار الساطعة

  .متضمنة تصدير تلك الحدائق التي تروق الناظر، ويذوي لدى نورھا النجم الزاھر، ويخفى عند نورھا النجم الزاھر
   .من نظام فرع الدوحة القاسمية، وطراز العصابة الھاشمية

  .البيان بردا لم ينسج على منواله، وأثار برقه ذلك الغزل جوى في حوائج كم من واله فلعمري لقد نسج ببنان
  :فلما وصلت تلك الكلمة السنية، قابلھا المحب باإلعظام واإلجالل، ووضعھا على العين والرأس، وقال

  ندية ما لھا ند نديات... أھال بھا فھي أنفاس ذكيات 
  ھا نسمات عنبرياتوإن... ھبت لنا من جھات الشرق عاطرة 

  ت من الطرف في الخد الصبابات... جاءت تذكر أيام العقيق فصب 
  تلك الليالي التي مرت حالوات... سقت عھود لياليه العھاد ففي 

  في جنحھا لنزول الروح عادات... أعدھا من ليالي القدر حين غدا 
  للورق فوق قضيب البان نغمات... من إن تثنى تغنى حليه فإذا 

  فاعجب وقد شابھته السمھريات... ليس فيه مطعن أبدا وقده 
  حدا لھا قط وھي المشرفيات... واعجب أللحاظه ما في الجمال يرى 

  إذا تبدى غدا للناس سجدات... لجملة الحسن أضحى جامعا فلذا 
  وقفا فھا ھي جوار مسمرات... عليك يا جامع الحسن الدموع غدت 

  عاجي صبا من له بالعشق سكرات... يا من سجا طرفه الساجي ومبسمه ال 
  بالسحر أن حبال الشعر حيات... وخيلت لكليم القلب مقلته 

  كانت تنازع فھي اآلن أموات... وحسنه أصمت العذال فيه وقد 
  يا جنتي حرمت من فيك رشفات... الخمر بالنص حلت في الجنان فلم 

  ساحاتفالظالمون لھم في النار ... يا ظالما سوحه قلبي وال عجب 
  فأكذبتھا بخديك األمارات... قد أنكرت مقلتاك اليوم سفك دمي 
  قتل الحسين كما قالوا عالمات... في خدك الشفق القاني وفيه على 

  أضحت تجلى له في األرض جنات... فھو القتيل بال ذنب له ولذا 
  بجنة وجنى تلك الجنايات... من نظم من قد حباه من بالغته 

  في سوحنا وغواليه رخيصات... ت نسائمھا فأصبح الطيب مذ فاح
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  حقيقة وھي في قوم مجازات... ذاك الذي فيه أوصاف الكمال غدت 
  قلوب أعدائه وھي المباحات... ندب بصارمه المسنون قد وجبت 
  له على الخلق في األعناق بيعات... ساللة الملك الھادي الذي عقدت 

  تشكو الصدى وھي الصقيالتوكيف ... مردي السيوف فما تشكو الصدى أبدا 
  من العدى وھي آيات مبينات... كم من رءوس أبانتھا صوارمه 

  على سيادة من مروا زيادات... ما عمرو ما مثل زيد في الزمان له 
  كالزھر ال بل ھي الزھر المنيرات... أبياته قد أتتنا ال قصور بھا 

  لتحياتيحيى بن أحمد خصته ا... وافت على يد من يحيا الفؤاد به 
  فالبحر حقا له بالدر نفثات... من جاد بالدر منظوما وال عجب 
  تلته في طرق المعروف سادات... لو لم يكن آية في المكرمات لما 

  في كوكبان بما قاال إنارات... يا كوكبي فلك العليا ومن سطعت 
  طوقتماني ولي فيه مقاالت... بدر نظمكما  دركما 

   وللمطوق في األوراق سجعات... حكما لذاك سجعت في األوراق مد
  مر الزمان مودات مؤداة... دامت لنا منكما يا مالكي على 

  أھال بھا فھي أنفاس ذكيات... ما ھبت الريح واألرواح تنشدھا 
  .جاءت تذكر أيام العقيق: قوله

  .البيت فيه االستخدام بالضمير، وھو استخدام حسن
  .البيت... من إن تثنى: وقوله
  :ل ابن نباتةھو كقو

  ھل رأيت الحمام في األغصان... يتثنى وحليه يتغنى 
  .عليك يا جامع الحسن: وقوله

  :ھو كقول األول
  وجعلته وقفا عليه جاريا... أجريت واقف مدمعي من بعده 

  .يا من سبى طرفه الساجي: وقوله
  .فيه مراعاة النظير، وفيه التسجيح أيضا

  :وقوله
  كانت تنازع فھي اآلن أموات

  :قد نازعني كأس ھذه النكتة، وأنا السابق إليھا بقولي
  قد نازعوا وبغيظ منھم ماتوا... كم لي على حسنه المطلوب من عذل 

  .البيت... الخمر بالنص: وقوله
  .فيه االعتراض بجنتي، وھو من محاسن ھذه القصيدة؛ لما اشتمل عليه من المعنى المبتكر البديع البعيد

  :وقوله
  وم مجازاتحقيقة وھي في ق

  :ذكرت به قول القائل في مدح أمير المؤمنين علي كرم هللا وجھه
  يا إمام وما سواك مجاز... أنت للعلم في الحقيقة باب 

  :لو لم يكن ھو آية من آياته، وفيه إثبات صفة غير ممكنة للموصوف، وھو كقول ابن نباتة: وقوله
  لغمام تالكالما كان منھل ا... ولو لم تكن في الجود للناس آية 

  :وھذا النوع من البديع بديع، منه قول الخطيب الدمشقي
  لما رأيت عليھا عقد منتطق... لو لم تكن نية الجوزاء خدمته 

  :وقول التھامي
  ما كان يزداد طيبا ساعة السحر... لو لم يكن أقحوانا ثغر مبسمھا 

  :وقوله أيضا
  لما تثنى غصنه وھو صاح... لو لم تكن ريقته خمرة 

  :قول أبي إسحاق الغرناطيو
  لما دار من حوله الشارب... ولو لم يكن ريقه سكرا 

ومن محاسن الحسين، قوله مضمنا وموريا، لما استشھد أوحد األمراء صفي الدين أحمد بن محمد بن الحسين، وكان لكثرة 
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  :صمته تلقبه العامة بحجر
  كسروارجوع في سلك قوم بعد أن ... وددت مصرع موالنا الصفي وال 

  ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر... وصرت أنشد من كرب ومن أسف 
  .السيد عيسى بن لطف هللا بن المطھر بن اإلمام شرف الدين ھو من سادات ھذه القبيلة، ونبغاء ھذه الطائفة النبيلة

  .متعادل الشرفين، محبوك الجد من الطرفين
  .صفوة المدامة منھا رشحةوله كلمات من نفحة عيسى فيھا نفخة، ومحاضرات في 

  .وكان في كل العلوم مشارا إليه، إال أنه أكثر من علم النجوم فغلب عليه
  .فمن شعره ھذه القصيدة، كتبھا إلى اإلمام القاسم، يتنصل مما ينسبه الناس إليه، وكان توجيھھا من كوكبان إلى شھارة

  :وھي قوله
  سحرا وال برق الغمامه... ما شاقني سجع الحمامه 

  ذكر العذيب وذكر رامه... كال وال أذكى الجوى 
  شوفا إلى لقيا أمامه... ودموع عيني ما جرت 

  ل إلى مليح ھز قامه... ھيھات قلبي ال يمي 
  نفسي عليه مستھامه... ما شاقني إال الذي 

  حاز الجاللة والشھامه... بر كريم ماجد 
  حتى غدا في الدھر شامه... وحوى الفخار جميعه 

  فبدت لھا منه وسامه... فضائل حلة لبس ال
  ولديه للعليا عالمه... فرد تفرد بالعلى 

  ن مغيث أرباب الظالمه... أعني أمير المؤمني 
   زان الخالفة واإلمامه... القاسم المنصور من 

  والبيت ترفعه الدعامه... ركن النبوة شاده 
  م ترى به وجه الكرامه... عرج بمربعه الكري 

  في الجود طلحة وابن مامه... ه وترى جوادا دون
  بالفضل طرا والزعامه... أعداؤه شھدت به 

  أعداء ال أھل الذمامه... والفضل ما شھدت به ال 
  يوم حكى يوم اليمامه... أحيا الجھاد فكم له 
  كم أذھبت في الجو ھامه... واسأل بذاك سيوفه 
  بدرا وفي الھيجا في الجو أسامه... فطن يكون بسلمه 

  مذكور في قت اإلمامه... يا قمر الھدى ال موالي 
  أسنى الذخائر في القيامه... يا من أرى حبي له 

  عقدا أجزت به نظامه... وجھت نحوك سيدي 
  سلبت خرائده قدامه... عقدا من النظم الذي 

  ويزيل عن سري لثامه... يھدي إليك تحيتي 
  والحق مسلكه أمامه... أيضا ويوضح حجتي 

  بمقالة حازت ذمامه... ال تأخذني سيدي 
  لضعيف فكرته أثامه... وبقول واش قد حشا 

  بنجوم سعد أو شآمه... قد قال إني قائل 
  ووثقت عمدا بالنجامه... ونفيت صنعة ربنا 

  م بليلھا تجلو ظالمه... ال والذي جعل النجو 
  للناس واألنوا عالمه... ما قلت إال أنھا 

  لسالمه رجوى في ا... ولمن أتى مستغفرا 
  فلقد تھور في المالمه... موالي واسأل الئمي 
  م محقرا يحكي القالمه... ما صير القمر التما 

  في الضعف إن وافى تمامه... ولم الخسوف يصيبه 
  ضح لي بھيئتھا كالمه... والشمس واألفالك تو 

  خلق الذي يحيي رمامه... فبھا عرفت بأنھا 
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  رامهوحبا ربوعك بالك... وعليك صلى خالقي 
  يا خير من رفع العمامه... واسلم ودم في نعمة 

  :ومن شعره ما قاله لما مر ببعض آثاتر جده المطھر
  ك بسوح المطھر الملك مخلى... قلت لما رأيت مرتبع المل 

  يا فيا ليت جودھا كان بخال... أبدا تسترد ما تھب الدن 
  :ياتوأورد له ابن حميد الدين في كتابه ترويح المشوق ھذه األب

  منه المعنى خلطا... ظبي على ظبي سطا 
  فواصل نجل عطا... يا ھاجري كن واصلي 

  أقول أبغى الخلطا... بغيت بالصد وال 
  قلت ھالل ھبطا... لما رأتك مقلتي 

  ورمت أمرا فرطا... أردت منه وصله 
  فقلت رمت الشططا... ورام صبري عاذلي 

  ومنه ما قد قنطا... قلبي عليه ذائب 
  فسلوتي عين الخطا... وت عشقه إذا سل

  ولو بشيب وخطا... أقسمت ما أتركه 
  حثثت في السير الخطا... ولو إلى الموت دعا 

 يغفر في الحب الخطا... وربنا سبحانه 
  

   .شمائله مفترة عن النسيم، وأخالقه منتسجة من الروض الوسيم ولده السيد جعفر أديب
  .عالئق األھوا يكاد للطفه يطير مع الھوا، لوال تجاذبه

  .وله شعر يطرب المستمع، ويستشف صدق برقه الملتمع
  :فمنه قوله

  وفي الفؤاد من الھجران نيران... في القلب من لحظات الحب أشجان 
  قلبي جوى وسحاب الجفن ھتان... وكيف أفتر عن ذكر الحبيب وفي 

  تشجيه من نغمات الطير ألحان... وللفؤاد اشتياق في ھوى قمر 
  بكيت حتى بكى لي في الحمى البان... قت باإلعراض عنه وكم وكم تعل

  وكيف أصبر عنه وھو فتان... وشفني فيه وجد ال أطيق له 
  فصح لي فيه أن القوم خوان... حسبت أن الكرى في العشق يسعدني 

  واآلن قد رحلت بالعقل أظعان... قد كنت أملك قلبي قبل عشقته 
  ا فقد فتكت بي منك أعيانرفق... يا محرقا لفؤاد أنت ساكنه 

  يكفيك أن عذابي فيه سلوان... وكل من المني في الحب قلت له 
  .أحمد بن الحسين بن أحمد بن حميد الدين ابن المطھر بن اإلمام يحيى شرف الدين ذو عارضة ال تعارض، وسليقة ال تقارض

  .ونظم كالسحر إال أنه حالل، ونثر كالماء إال أنه زالل
  .معجز، في الطويل منه والموجزجاء في ذلك بال

  .فيوجز لكنه ال يخل، ويطنب لكنه ال يمل، وكيف يمل، وتوفيق من أقاد العقول عليه يمل
  .وھو باليمن سر للنباھة، وفرد في جودة البداھة

  .وله الكتاب الذي سماه ترويح المشوق، ذكر فيه من نخب األشعار ما ھو ألذ من نظر العاشق في وجه المعشوق
  .من أشعاره التي أثبتھا فيه ما يھز المعاطف اھتزاز النشوان، وكأنما ھو سقط الندى على األقحوان جردت

  :فمن ذلك قوله في وزان قصيدة يحيى بن مطروح، التي أولھا
  عذب اللمى والمعتنق... بأبي وبي طيف طرق 
  فھي التي تكسو القلق... إياك من سود الحدق 

  تبعه الغرقفاألمن ي... ال يخدعنك حسنھا 
  ني بالتذلل والملق... واحذر مالطفة الغوا 
  أنا من مواليه أرق... يا أيھا المولى الذي 
  ف خياله جنح الغسق... يا باخال حتى بطي 

  وطعم ھجرك ما أشق...  وصلك ما ألذ 
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  قد ضن عنا بالورق... يا غصن در مائد 
  وة والحالوة في نسق... جمع المالحة والطرا 

  لوال المدامع الحترق... ص لمغرم كيف الخال
  ر وال تشبث بالعلق... لوالك ما دار الغيو 
  لخفوقه قلبي خفق... يا أيھا البرق الذي 

  اخش علي من الغرق... ارفق سفحت مدامعي 
  ھيھات عنك الفھم دق... أتظن أنك ثغره 

  س إذا تبسم أو نطق... ما أنت جوھره النفي 
  مالحة بالشفقشمس ال... أقسمت من خديك يا 
  قمر المنير إذا اتسق... ومن الجبين بنير ال 

  يل البھيم وما وسق... ومن الغدائر منك بالل 
  ب وطيب ذياك األرق... لم أنس ليالت العذي 
  أسفا بعاقبة الحرق... قصرت ولكن طولت 

  ذ وأنت بالذكرى أحق... يا عيشنا الماضي اللذي 
  صدقومن العاللة ما ... علي أراك عاللة 

  :وقوله
  مالك جانبت الوفاء عادال... يا رشأ أشمت بي العواذال 

  قد نصبت لي ھدبك الحبائال... ما زلت توليني صدودا دائما 
   ت نفسي ما حصلت منك طائال... أوقعتني فيھا فلما وقع 
  أكسبني صدودك البالبال... كلفني ھواك كل كلفة 

  ا رامحا يا ناباليا قابسا ي... يا غاضبا يا ھاجرا يا سائغا 
  يا قاسيا يا فاتكا يا قاتال... يا جائرا في نھيه وأمره 

  حتى رأيت أعينا قواتال... قد كنت خلوا قبل حملي للھوى 
  والسحر أمضى ما يكون خاتال... سواحرا يختلن أرباب الھوى 

  نداي أو ترجع عيشي قابال... يا زمن األثل ومن لي لو تعي 
  شاھدت أجياد المھا عواطال... د يا حلي لذاتي من بعدك ق

  يا زمنا قلدني الفضائال... ھل تذكرن ما تفضلت به 
  كانت له منازلي منازال... أمكنني من بدر إنس آنس 

  فكم سبا مشادنا مطافال... تقنص آرام الظبا بعينه 
  أستغفر هللا خال الخالخال... تطربه إذا مشى حلته 

  خصر كصبري ناحاليقله ... يا بأبي بدر على غصن نقا 
  حملت كي أغدو له مماثال... يحمل من أردافه مثل الذي 

  في روضة تكتنف الخمائال... كم لذة قضيتھا بحبه 
  فصارت الريح له سالسال... والنھر قد جن لفرط عجبه 

  ليھنك المغازل المغازال... والنرجس الغض يقول طرفه 
  ائالرسائال تحقر الرس... أملي عليه من كتاب صبوتي 

  أو أنشدت يذبل عاد ذابال... لو أنشدت رضوى لرق صلده 
  ھذا ھو العيش لنا تطاوال... فيا بني الدنيا ويا أھل الھوى 

  تسأل مغناھا حبيبا راحال... ال وقفة الحائر في طلوله 
  يعيده رب السماء عاجال... وإنني أرجو الذي مر لنا 

  أواھال أوانسا تجمعنا... حتى تعود منه أبيات الحمى 
  :وقوله

  ما بين معترك المقل...  أيام الغزل 
  دين المسرة والجذل... أيام أركض في ميا 
  حطمت لواحظه األسل... واألحور التياه من 

  فلك األزرة واستھل... بدر بدا في األوج من 
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  حاز المالحة عن كمل... متفرد بالحسن قد 
  في طرفه إال قتل... ما فوق السھم الذي 

  ك لما حملت من الثقل... ره عجبا علي يا خص
  واھي القوى خصب الكفل... أيقل منك الجذب يا 
  أنا في محبته مثل... يا أيھا الرشأ الذي 
  رك ضامن لشفا العلل... نقل األراك بأن ثغ 

  ك عن الثغور وما نقل... يا حسن ما رفع األرا 
  ح الجوھري فال يعل... خبر نماه إلى صحا 
  شاب الوسامة بالبخل... ائر من منصفي من ج
  ال يستقر على عمل... أفديه من متلون 

  د وليته مل الملل... ياليته صد الصدو 
  مفتونه خلف الكلل... متحجب بالرغم من 

  منذ حين قد نزل... وھو الذي في الروح مني 
  أن جار في وما عدل... مافيه من عيب سوى 

  دي بالصبابة وارتحل... أو أنه نادى فؤا 
   ب على المنازل وانھمل... والدمع ألزمه يصو 
  اللھض في أمر العجل... ناديت يوما طرفه 

  السيف قد سبق العذل... فأجابني بجفونه 
  فعل الجناية واستدل... واھا له من مدرك 

  حيتك سحبك بالبلل... يا أثل عيس المنحنى 
  ت وطيب أوقاتي األول... لم أنس طيبك ال نسي 

  بك كم حصلت على أمضل... تي قد كنت جامع لذ
  لي لست أرضى بالبدل... ھل تعطفن برجعة 

  ھف سالب الظبي الكحل... أشكو عليك من المھف 
  ك في العميد وما حصل... يا ما جرى من بعد بعد 

  فعال يرق له الجبل... فعل العزيز بعبده 
  بين التدله والوجل... ما زلت من أفعاله 

  لھا بعسى وعله مو... قضيت دھري في ھوا 
  د وال تمل لما أمل... فاسمع لما قال العمي 

  دھري القديم فال تسل... قد كنت كيت وذيت يا 
  شكواي منه بالجمل... فلقد قنعت إليك من 
  ل فقد عجزت عن الحيل... وهللا لي نعم الوكي 

  :وقوله
  عليه وال برحت مستھله... سقى األثل كل سحاب مطله 

  وحيى محلته من محله... ات رعى هللا أيامه السالف
  ت بأغصان باناتنا واألھله... وليالت أفراحنا المشرفا 

  يريد بھا فتنة الخلق جمله... وكل فتاة كأن الھوى 
  على غرة أخذت منه عقله... إذا عاقل سامھا نظرة 

  ومن حبھا لفؤادي جبله... وبي من كتمت اسمھا غيرة 
  ر هللا عبلهوتحكي وأستغف... أحاكي في حبھا عنترا 
  وأشتاق في باطن األمر عذله... أغالط من أجلھا عاذلي 

  وبالريم عن مقلتيھا تعله... وأكني عن ثغرھا بالبروق 
  إليقاع أقراطھا واألثله... ربيبة ملك إذا ما انثنت 

  وتظھر في صفحة البدر خجله... تحير قد قضيب النقا 
  ش ھواھا فقلت له حا... وكم جاھل قال لي قد سلوت 

  يحرر لي نيرات األھله... يؤنب والعذر من وجھھا 
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  ويا لي من عقله ما أقله... فيا لي من عاذل مكثر 
  ف تحملھا حلة ثم حله... ومنزلھا خلدي والشغا 
  إذا نسب الناس علوي ورمله... وإن نسيبي لھا وحدھا 

  :اعتمد فيھا الجناس التاموكتب إلى محمد بن إبراھيم بن يحيى الشرفي، من كوكبان، ھذه األبيات 
  صحاحھا نجل العوالي... أخبار أيامنا العوالي 
  مرت على أنھا حوالي... أيام سلع وأين سلع 

  وكان طوعي وما حوى لي... دھر حباني بكل سؤل 
  بالطيف في عالم الخيال... وساحر الطرف ضن عني 
  واستقبل الجامع الخيالي... بنى على الشك في المعاني 

  .امع من محسنات علم المعاني، ومن مفتاح السكاكي في بحثه لطائفھذا الج
ذكر أن السيد العالمة صالح الدين بن عبد هللا المعروف بالحاضري، مضى إلى جامع صنعاء، فلقي بعض الطلبة خارجا : قال

حب علم المعاني فضل احتياج ولصا: لإلعادة في التلخيص، فبدھه بعبارة القزويني: من الجامع، فسأله عن دخوله الجامع؟ فقال
  .إلى معرفة الجامع

  .فليعجب من ھذا االتفاق، والبالغة التي سلمت له بالوفاق
   من بين حبي وال خيالي... ما قط يلوي على شجوني 
  ولست أدري بما جنى لي... أظھر ھجري بغير جرم 

  وھي على غيره غوالي... أرخص سعر الدموع عجبا 
  ضاع شذاه على الغوالي ...وضاع شعر العبيد لما 

  .ظھر: فات، وضاع الطيب: ضاع الشيء
  .الذكا: والشذا

  .جمع غالية، نوع من الطيب: والغوالي
إنھا : أول من سمى الغالية غالية معاوية، شمھا من عبد هللا بن جعفر، فسأله عنھا، فوصفھا، فقال: قال العسكري في األوائل

  .غالية
  .ويقال إن شمھا من مالك بن مالك

  :نحن نجد في أشعار العرب ذكر الغالية، وأنشد: وأنكر الجاحظ ھذا، وقال
  فأر مسك بعنبر مسحوق... أطيب الطيب طيب أم بان 

  فھو أحوى على اليدين شريق... خلطته بزنبق وببان 
  .ونسبھما إلى عدي بن زيد

  .انتھى. القطر، وھو العود المطرى، والذريرةومعجونات العطر كلھا عربية، مثل الغالية، والشاھرية، والخلوق، واللخلخة، و
  .وقد نقل أن الغالية وقع ذكرھا في الحديث

  .كنت أغلل لحية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وعن عائشة
  في ثغر سلطانه جاللي... أرجف عني الوشاة أني 
  أعاذني هللا ذو الجالل... ھيھات أرضى بمثل ھذا 

  :البيت األول قول السيد العالمة الحسن بن أحمد الجالل، في الخالالشيء بالشي يذكر، ذكرت ب: قال
  في منزل لم يك مستوطنه... ونازل أظلم منه أسود 
  عاد الجاللي إلى السلطنه... مذ الح للناظر سلطانه 

  عاقبتني جرأة واللي... قلت له مرة لماذا 
  فقال أقررت والوال لي... وأنت أعتقتني قديما 
  للصب في دولة الجمال... من مجير  إن كان في الناس

  فورا إلى مسمع الحجال... وقعت حالي وما أالقي 
  من امتطى غارب الكمال... عنيت قاضي األنام طرا 

  وبين النقص في الكمال... تأخر السابقون عنه 
  :سجع المطوق وأنشد ھذا الكمال، عنى به محمد بن علي، المعروف بالزملكاني الدمشقي، وقد عقد ابن نباتة له ترجمة في

  عيب يوقيه من العين... ما كان أحوج ذا الكمال إلى 
  كاملة الشكل والخيال... إليك أرسلتھا تھادى 

  عليك يا صادق الخيال... تنشر طيب الثناء نشرا 



 

32 
 

  واستر إذا ما رأيت قالي... فاقبل من المدح نزر قول 
  غير مملول وغير قالي... أنت من الناس خير خل 

  عني ھمومي وطاب بالي... ا فرجة أزالت فيا لھ
  والبسه حتى يعود بالي... فاستعبد الدھر في سرور 

  :فأجابه عنھا بقوله
  أن حبيبا حقا وفى لي... طالع سعد قضى وفالي 
  براحتي وانشراح حالي... وبلبل األيك راح يشدو 

  جديده صين عن وبال... رافع صوت بخفض عيش 
  مر لي من حميد حاليما ... ذكرني إذ شدا وغنى 

  سالف عيشي بھن حالي... لياليا كن كالآللي 
  تلك الليالي من النوال... كم خولتني ونولتني 

  ال فوت البين والنوى لي... فليت أني اتخذت عھدا 
  وشمل ميمونة الشمال... وال قضت بافتراق شملي 
  زند يميني مع الشمال... كم طوقت جيدھا الليالي 

  من مسكر طاھر حالل... قتني وكم سقتني بما س
  أستغفر هللا ما حال لي... لو بعده ذقت أي حلو 

  .وھذه أوراق تثمر الشكر، وفواصل طاھرة إال أنھا تنتج السكر: ذكرت بالبيت األول قول ابن نباتة في خطبة سجع المطوق
   كما قضى ذو البقاء خالي...  عيش خال وكل 

  بخال وخصه حسنه... ليت الذي عمه جمال 
  أرخصه الحب وھو غالي... رق لرق عزيز قوم 

  مما أقاسي وال أوى لي... ما رق لي مرة صديق 
  أواخر الناس واألوالي... ولم أجد مثل واحد في 
  سھدا على الحالتين حالي... طوق جيدي بعقد نظم 

  وسابقا ما تاله تالي... يا واحدا في العلى فريدا 
  في الدجى وتالي وقائم... وخير من صام في نھار 
  ألحمد الحمد غير آل... إن مسماك في اكتساب 
  بعد نبي وبعد آل... عليك أزكى السالم تترآ 

  وكتب ابن حميد الدين إليه أيضا، من محروس شبام، ونور الربيع يضحك عن حب الغمام
  والغيث أنجم ثم أنجم... قدم الربيع وخير مقدم 

  .فإذا قيل أقلع، قيل أنجم أنجم المطر وأدجن، وأرث، وألث،: يقال
  .المرء يقدم ثم يحجم، والنوء ينجم ثم ينجم: وفي الكلم النوابغ
  صلى الولي ورآه سلم... وتقدم األنوا فلو 

  لك فاختي اللون معلم... والجو ينشر مطرفا 
  باج بساحتنا وخيم... والسحب مد رواق دي 

  م بحسن صنعته ونمم... والروض نمقه الغما 
  ن كأنه برد مسھم... الناظري فبدا يروق 
  .فيه خطوط مستوية، ومن ثم سمى اإلرصاد البديعي تسھيما، أخذا منه: برد مسھم

  .وحقيقته أن يجعل قبل العجز من الفقرة والبيت ما يدل عليه، إذا عرف الروي
  " .وما كان هللا ليظلمھم ولكن كانوا أنفسھم يظلمون : " ومنه في التنزيل قوله تعالى

  من خده فاشتم والتم... د أبدى صفحة والور
  يصبي الحليم إذا تحلم... ھذا ھو العيش الذي 
  ل لساكنيھا لو تكلم... قد كادت الدنيا تقو 

  ص ظله فالفىء مغنم... ھبوا إلى فيء المقل 
  .الغنيمة في ھذا البيت نادرة غريبة، وبعيدة الملك، وإن رآھا الغبي قريبة

  ما أھدته من ثم ولطيف...  أنفاس الصبا 
  أغري الشجي بھا وأغرم... يا طيب رياھا وإن 
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  مكنون أن الشوق يكتم... حملت كالما سره ال 
  تمل الھوى العذري إلى كم... ناديتھا حتى م أح 
  طربا وقالت ال تظلم... فتعثرت بذيولھا 

  و مع الرضا أسلى وأسلم... ال رأى إال الصبر وه 
  حبيب على المتيمحتم ال... فأجبتھا سمعا لما 

  نظم الج،اس أقول أحوم... فبروحي األحوى وفي 
  .الجناس بين أحوى وأحوم الحق

  .وحقيقته أن يتباعد الحرفان في المخرج، وھو نقيض المضارع
  " .ويل لكل ھمزة لمزة : " ومن أمثلته في التنزيل

  باري محاسنه وتمم... بدري وجه كمل ال 
  ظه مكلمأك من لواح... ونجي أسراري وإن 

  رى صبه والغير أعدم... ذھبي خد منه أث 
  حر مقلة من فوق مبسم... ذو مقلة نجالء أس 

لو رايتم الحواجب الزج، : فقال!! لطيفة قال بعض قريش لرجل من بني عذرة، إذا علقتم المرأة تموتون، وھل ھذا إال خور
  .العزىتحتھا النواظر الدعج، تحتھا المباسم الفلج؛ التخذتموھا الالت و

  من أضلعي وهللا يعلم... أنزلته في المنحنى 
  رى خفية والناس نوم... رسل الخيال إليه تت 

  بالھجر منه فھو محكم... أن ليس أنسخ وده 
  يا أيھا الحبر المكرم... فاعجب لھا من قصة 

   سلفوا وإن كان المقدم... يا خير تال لأللى 
  وامنح برأي منك يرسم... عرف حدود رسومھا 

  فمحاسن اآلداب ترقم... علق غريب حديثھا 
  .في ھذا البيت إشارة إلى قاعدتين من علوم الحديث

  .األولى المعلق، وحقيقته ما سقط من مبادي سنده رجل بعد التابعي أو رجالن، وھو من قسم المردود؛ للجھل بحال المحذوف
  .السندوالثانية الغريب، وھو ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع من 

  لفؤاد مختبل مھيم... وابعث قريضك عوذة 
  كن صبري المسكين أتھم... فالشوق أنجد فيه ل 

  جمع لفرقتنا منظم... وارغب إلى الوھاب في 
  نفحاته األعمال تختم... وختام عمر من شذا 

  :فأجابه بقوله
  كان المنى لو أنه تم... بأبي وبي عيش تقدم 

  لھاني المنعمب شبابي ا... أيام أرفل في ثيا 
  فائدة

  .إنما سمي الغزل تشبيبا؛ لذكر الغريب فيه أيام الشباب، فما بكت األعين شيئا كما بكته، وال رثت غائبا باشعارھا كما رثته
  :ويروى أن منصور النمري لما أنشد ھارون الرشيد أبياته العينية التي منھا

  جعإذا ذكرت شبابا ليس يرت... ما تنقضي حسرة مني وال جزع 
  حتى مضى فإذا الدنيا له تبع... ما كنت أوفي شبابي كنه قيمته 

  .استعبر الرشيد، وأجرى دمعه ذلك النشيد
  :وما أشجى قول ابن طباطبا

  كانت لسرعة مرھا أحالما...  أيام الشباب فإنھا 
  ألقام ذلكم السرور دواما... لو دام عيش رحمة ألخي ھوى 
  عاما ورد من الصبا أياما... يا عيشنا المفقود خذ من عيشنا 

أعوام تعد أياما لقصر أعمارھا، وشھور ال يشعر بأنصافھا وال : وأشجى منه قول ابن األثير في المثل السائر، من رسالة
  .سرارھا

  .فاألوقات بھا أصائل، والمحاسن فيھا شمائل، والمآرب في ساعاتھا رياض في خمائل
  .اديث أمان مرتفما أدري أھي خياالت أحالم عزت، أم أح
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  عيش أحوى الطرف أحوم... واألحور األحوى ومعنى ال 
  براق معسول موشم... رشأ مؤشر ثغره ال 

  أضحى بمسك الخال يختم... كأس كخاتم فضة 
  منه مليح الطعم والشم... يذكي الغرام مبرد 

  ة وجھه صلى وسلم... لو أشرقت للبدر غر 
  عن دمعيني حديث الدمع ... من أجله قد سلسلت 

  لحال مظلوم تظلم... يا ليته يوما يرق 
  ر أخي الھوى فرض محتم... حتى م أشكو واصطبا 

  أھدى لي الدر المنظم...  مولى مالك 
  وقال لي فاشتم والثم... أھدى لي الورد الجني 

  مولى جزيل الفضل يخدم... يا مالكي والمالك ال 
  ر كما لك الشرف المقدم... شرفتني ولك الفخا 

  قدم الربيع وخير مقدم... بمشرف لقدومه 
  بالشمس والبدر المتمم... فكحلت منه ناظري 
  ءت في دقائقه تنظم... والسبعة األفالك جا 
  شره وأمسحه وألثم... ما زلت أطويه وأن 

  ما زال بين الفتح والضم... ھو نصب عيني مذ أتى 
  ورسائل األحباب مرھم... ما زلت أستشفي به 

  سن قاطع لي وأحسم... ي أح فرأيته لجوا
  من فضل موالنا وأجسم... وشكرت أجمل نعمة 

   ب ولم تكن مما تنظم... ونظمت حصباء الترا 
  ظم في زمان قد تقدم... وغررت أني كنت أن 
  فع في لھازمه ويلطم... فاعذر فھذا النظم يد 

  لعيوب خادمه وأرحم... وألنت أكرم ساتر 
  صديق وأنت أعلمة يا ... وإذا تكاملت المود 

  ممن تحاشى أو تجھم... طوي البساط فلم أكن 
  أعالك مقدارا وعلم... والحمد  الذي 

  من فضله جمعا منظم... وهللا يجمع شملنا 
  :ومن بدائعه قوله

  ورئم غرير ال يوافي وال يحمي... شوق تجناه الحبيب بال جرم 
  له كتميفكيف يروم العاذلون ... وشوق أن النار من قدح زنده 

  شف بدر تمم البدر في التم... وجفوة نشوان المعاطف حالي المرا 
  كأن المسمى منه في صورة اإلسم... حال مر حسادي عليه بذكره 
  تطارحني نظما فينظمه نظمي... وكم ليلة بتنا على غير ريبة 

  ولم أدر أن البرد إفراطه يظمي... وأرشف ريقا عله يطفىء الجوى 
  وال شك أن الظلم نوع من الظلم... لذاك محرف جناسي على رشفي 

  فيكتبھا دمعي ويختمھا لثمي... على خده قد وقع الحسن أسطرا 
  وعھدي به قد كان يدمي وال يدمي... رمى جرح أحشائي عليه صبابة 

  أداريه حتى في الدجى مقلة النجم... أحبتنا كم من رقيب عليكم 
  بھا من ھجركم ديمة تھمي فعھدي... سقى عھدكم صوب العھاد ومقلتي 

  وال أشتكي فيھا إلى صاحب ھمي... أال ليت شعري ھل أقول قصيدة 
  وقاضي الورى دون الورى كلھم خصمي... ومن ذا يشكيني إذا جئت شاكيا 

  نعم وكذا في حلبة العلم والحلم... ھو الماجد السباق في حلبة الوغى 
  ق الليل بالنجمتعوذني من طار... وما فيه من عيب سوى أن كتبه 
  وظني به أن يثبت الحكم بالحكم... حكمت له بالسبق في كل غاية 

  فيرجع روح األنس مني إلى جسمي... عسى المبدىء الخالق يرجع سالفا 
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  عال بيتھا عن علة الكشف والخرم... ودونكھا عذراء كالشمس رفعة 
  :ومن غزلياته الرقيقة قوله

  نيفعدت مدلھا عا... أشاقك برق نعمان 
  حبي في الحال سيان... رويدك إنني يا صا 

  ذي أصغى إلى الشاني... تعال نذكر األحوى ال 
  أنست به تجافاني... وأطعمني فلما أن 

  ن تسھيدي وأجفاني... وأغضبني واصلح بي 
  له إال تناساني... وما بالغت في ذكري 
  دھري فيه يومان... فسلني كي أحقق أن 

  يوم ھجرانوآخر ... فيوم يوم تھديد 
  فأصحب كل إنسان... أراقب حاسديه له 

  وأھل األثل جيراني... فسكان الغضا سكنوا 
  خصيب وعيشي الھاني... أيا زمني على األثل ال 
  ب ھتان بھتان... سقاك من الغمامة صو 

  تحقر كل إحسان... لقد قلدتني مننا 
  تعيد مسرتي ثاني... وكنت لي السرور فھل 

   فيرعاھا ويرعاني.. .وتحفظ حرمتي أبدا 
  عزمي ليس بالواني... أليس من العجائب أن 

  ت من خل تعداني... وحظي كلما خالل 
  فقل في غائب داني... وبدري حاضر ناء 

  ر مع صد وحرمان... وما نفعي بقرب الدا 
  يعد بعيد أوطان... فرب قريب أوطان 

  ھواك فلست تخشاني... أراني قد جبلت على 
  وقلبك فيه قلبان... ب وقلبي بالورى قل

  :وقوله
  ومرس الدمع من الشان... مصدق الكاشح والشاني 

  من كل يوم ھو في شان... ذاك الي ملكه مھجتي 
  لم يختلف في وصفه اثنان... من أجمع الناس على حبه 

  لكنه عز عن الجاني... غصن من الدر لذيذ الجنى 
  انأزرت على بارق نعم... حلو التثني والثنايا التي 

  مقتبس من خده القاني... أصلي فؤادي نار ھجر لنا 
  ظلم بال واضح برھان... أعيذه با أن ينتحي 

  إليه من زخرف غيران... إال على الشورى التي أودعت 
  أغراه بالزور وأغراني... يا لي من الواشي الغيور الذي 

  ل الزور من إنس وال جان... لكنني لم أستمع فيه قو 
  أخرجني من أرض سلوان... رف الكحيل الذي يا ساحر الط

  في كل حين يتقاضاني... وكيف أسلو وغريم الھوى 
  يرثي لھا شامخ ثھالن... أشكوك حاال أنت أدرى بھا 

  وإنما فعلك ألجاني... قد كدت أن أكتمھا دائما 
  حتى تھاونت بأيماني... فما عدا فيما بدا بيننا 

  اض وھجرانسطوة إعر... وأنت قد أمنتني بعدھا 
  أطمع في الثالث والثاني... أخلفتني أول وعد فھل 

  والريح تثني غصن البان... ثناك ريح العذل عن واله 
  وإنما حظي أقصاني... قد كاد من قبلك أن ينثني 
  يسعى إلقصائي وحرماني... فھو الذي أزداد علما به 

  أسأت عاملني بإحسان... وھاك عتبي فاحتمله وإن 
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  واخذك هللا بأشجاني... حل وال  وأنت في أوسع
  فكل ما يرضيك أرضاني... واحكم بما شئت وما ترتضي 

  تصير من جملة أوطاني... وكل أرض أنت ثاو بھا 
  

  .كما تقترح، له طبع طيع وخاطر منشرح أخوه محمد أديب
  .اقتفى أثر أخيه في أسلوبه، فتم له ما جنح إليه على وفق مطلوبه

  .صاعد، وقال كال الفرقدين محلھما غير متباعدفمن رآھما عرف ابني 
  .فھما يد وساعد في االتصال، وجسمان والروح واحد ال يقبل االنفصال

  .وقد ظفرت لھذا بشعر قليل، لكنه على ما قلته في وصفه أول دليل
  :فمنه قوله

  أما ترى السعد قد ناداك بالنادي... حث المطي إلى األوطان يا حادي 
  وجودته بإتقان وإسناد... عد تخبرنا غدت طوالعه بالس

  ألحاظه وأھاجت نار أكبادي... عساك تبلغ بي األحوى الذي فتكت 
  عھدي وال أنجزت بالوصل ميعادي... رمت فؤادي على عمد وما حفظت 

   يروي ظما قلبي المستأسر الصادي... من لي برشف رضاب من مقبله 
  اھم سھم إبعاديمن الوشاة رم... من لي بذلك في أمن وفي دعة 

  حية من ذا الرائح الغادي... با با يا ريح الصباء خذي الت 
  لجيرة الجزع والبانات والوادي... وصف ھواي وما ألقاه من كمد 

  نفسي إلى شادن في الحي أو شادي... ھم أصل دائي ولوالھم لما طربت 
  كما مضت وتساعفني بإسعادي... ليت الغوير تعيد الملتقى لشج 

  لمغرم ماله من أسرھا فادي... وعل ساكنة األحشاء تطلقه 
  .إبراھيم بن المفضل إمام تحلى بحلية التقى، وبلغ في الزھادة غاية المرتقى

  .اجتھد في العبادة من عھد شبيبته واھتم، وسھر الليالي ثم قال لما يكره هللا نم
  .طرف قلمهومع ذلك فھو في األدب مجيد ملء فمه، مطلع ألحاسن الشعر من 

  .وفي القول حقه، وادعى حر الكالم فاستحقه
  .وقد أوردت له ما تشتم منه نفسا عابقا، وال تجد عنه إال بعد مناله عائقا

  :فمنه قوله في الغزل
  بجفنه إذ رمقا... أورث جفني األرقا 

  إذا انثنى غصن النقا... ظبي يعير قامة 
  ألباب لما رشقا... رشيق قد سلب ال 

  جة المعنى مشقا... ه بمه صارم لحظي
  أسفر جلى الغسقا... صبح جبينه إذا 

  قي فما تغني الرقى... داء ھواه أعجز الرا 
  ه يا رفاقي مرتقى... قد صار قلبي في ھوا 

  مذ صد عني مطلقا... ودمع عيني لم يزل 
  :وقوله

  أين الشجي من الخلي القاسي... دعني أكابد لوعتي وأقاسي 
  قلبا عليال ماله من آس... م فإن لي با ال تطل المال

  والقد منه حكى قضيب اآلس... في حب من يحكي الصخور بقلبه 
  ويفوق بدر التم في األغالس... يخفي الغزالة إن بدا في حسنه 

  .شمس الدين أحمد، وبدر الدين حسين ابنا يحيى بن المفضل كوكبا كوكبان، اللذان ظھر فضلھما وبان
  .وتظاھرا نعمة ومنعة توافقا صبغة وصنعة،

  .فجمعا من المكارم ما به المجد يتأثل، وبمحاسنه الفضل يتمثل
  .يضمان يديھما على الفضة والذھب، فال يمسيان إال والفضة انفتضت والذھب ذھب

  .وقد ذكرت لھما ما ال يشبع منه الناظر، وال يروى من الخاطر
  .ا إلى أحمد بن حميد الدين صاحب الترويحفمن شعر الشمس النير األكبر قوله، من قصيدة كتب بھ
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  إال وأشجى قلبي المحرقا... ما ابتسم البرق وال أبرقا 
  إال جرى دمعي الذي مارقا... وال تغنت ورق بان الحمى 
  إال وأھدت عرف ريم النقا... وال سرت نسمة ريح الصبا 

  ويخجل البدر إذا أشرقا... مھفھف يزري بشمس الضحى 
  قد حجب النوم فلن يطرقا... ن مقلتي حاجبه المقرون ع

  بسھم ذاك اللحظ قد فوقا... وطرفه النعسان من قوسه 
  زھر ونسرين به نمقا... وخده الوردي قد حفه 
   ما أحسنه منطقا... وثغره قد زانه منطق 

  يشفي جوى قلبي الشجي ال الرقى... وريقه الجاري على دره 
  أصبو وأن أعشقا فحق أن... وجيده السامي يفوق الظبا 

  بالغصن إال كان ذا أرشقا... وقده ما رمت تشبيھه 
  مثال له كال ولن يخلقا... ما خلق الرحمن في خلقه 

   لما غدا في دھرنا المنتقى... وال رأينا في الورى مشبھا 
  أحيى رسوما للعلى وارتقى... شمس الھدى أحمد أعني الذي 
  فرد حليف التقىالعلم ال... عين بني المختار في عصرنا 

  نال به المجد فلن يلحقا... سعى إلى العليا بعزم له 
  في روضة العلياء قد أغرقا... له فخار أصله راسخ 
  شئت فما أحسن ما أصدقا... صفاته غر فصفه بما 

  إال غدا من نوره مشرقا... ما كان في ربع وال منزل 
  إليه شاھدنا له رونقا... في كوكبان العز لما بدا 

  وجدد الوجد له موثقا... ده حسنا إلى حسنه وزا
  ولطفه غرب أو شرقا... أسعده هللا بأيامه 

  :فأجابه بقوله
  سقاك منھل دموعي سقا... يا زمن األثل بوادي النقا 

  قد كان باللذة لي مشرقا... يا بھجة العمر ووجه المنى 
  مناصح أو كاذب صدقا... أيام ال ألوي على صادق 

  وال أراعي بارقا أبرقا... ح الصبا أيام ال أصحب ري
  وغصنھا المياد قد أورقا... وروضة الحسين لنا موئل 

  وقع سطرا بالبكاء ملحقا... عيش مضى فالجفن من بعده 
  وھل أرى لي في الھوى مشفقا... ھل لي إلى جناته ساجع 

  ال تنقضوا عھدا وال موثقا... يا جيرة الروح بحق الوفا 
  قد حال قدما بعصر اللقا... ما أتحسبوني قد تناسيت 

  مفكرا في عوده مطرقا... فلم أزل إن عن لي ذكره 
  حقق فيه الدرس ما حققا... لي في ھواكم مذھب مذھب 

  تلويحه يعجز من دققا... توضيحه يزھي بتنقيحه 
  يجعل لي من أمركم مرفقا... سألت من حملني بعدكم 
  رونقاأكسبه في دھرنا ... ويعمر الفضل بإبقاء من 

  نظمك في الذروة يا منتقى... قد رفع النظم فقلنا له 
  ما سجع الطير وما صفقا... أحمد من حمدي له دائما 

  أعجزني أفحمني منطقا... يا ماجدا طوقني منه 
  سبقت بالفخر فلن تلحقا... بدأت بالفضل وأنت الذي 

  من غزل حيرني أقلقا...  ما شنفت سمعي به 
  ثم ترقبت لنفث الرقى...  تخذت صبري دونه جنة

  وال ھذي كال وال فرقا... فما اھتدى قلبي إلى سلوة 
  كمله هللا بطول البقا... ضمنته ذكر اجتماع لنا 

  فلم أزل مغرى به شيقا... كان لي الحظ به كله 
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  مجددا للعھد مستوثقا... ودونكم نظمي الذي جاءكم 
  فستقايطلب من أفواھكم ... واعذر سريعي إن مشى مسرعا 

  فإنه نزر كالم اللقا... واستر عليه إن تجد عثرة 
  غفران فالفائز من وفقا... وسل لنا التوفيق والعفو وال 

  :وله
  يا غزال يبرين... بالبعاد تجزيني 

  أم تريد تبريني... ھل لذاك من سبب 
  في ھواك مفتون... قد وليت حكم شج 
  من تالف مسكين... ما تخاف يا أملي 

   والھوان توليني... لني بالصدود تقت
  يا حبيب بالھون... أي حاكم يفتي 

  بالجواز يفتيني... ھل يصح ذاك ومن 
  شرعة وال دين... ليس ذاك يوجد في 

  كامل بتحسين... كم جمعت من حسن 
  بالسھام ترميني... اللحاظ فاترة 

  أزھرت بنسرين... والخدود ناعمة 
  في القران كالنون... والجبين حاجبه 

  كالغصون في اللين... وام معتدل والق
  ناعسات تسبيني... والسقام من مقل 

  كاألقاح مكنون... والدواء في شنب 
  والرضاب يرويني... لثمه شفا أملي 

  فيك من لمفتون... كم أقول من شغف 
  بالجآذر العين... من لمغرم دنف 

  :وله
  وترفق بالمغرم الولھان... جد بوصل يا ناعس األجفان 

  سقم جسم له ودمع قاني... الھوى فنم عليه  رام كتم
  ر وبالقد مخجل األغصان... قسما بالجفون والخد والثغ 

  ت وال تعرف الكرى أجفاني... ما يمر السلو في البال مذ غب 
  أين مني ما رمت من سلوان... كم وكم رمت سلوة في ھواكم 

  في فؤادي تتابع اللمعان... لحمام الربوع شجو ولكن 
  وإلى كم وياله مني األماني... يقال في كل حين أتمنى 

  أم بعيد وما إليه تداني... ھل سبيل إلى الوصال قريب 
  وتجافيت بعدكم أوطاني... ضاق بي مذ غبتم كل رح 

  يا مناي قد أشعلت نيراني... ذاب قلبي من لوعة في فؤادي 
  وإلى المالك انتھاء الجاني... إن تجنى في حبه فھو عبد 

  ال عدمناكم مدى األزمان... ودا وإال فصدوا فصلوه ج
  لست أصغي فليس شأنك شاني... قلت للعاذل المعنف فيه 

  ما أمال النسيم غصن البان... وصالة على الشفيع وآل 
  :وللبدر من قصيدة، مستھلھا
  يا ساكني قلبي العاني وأعياني... رعيتم أھل جيرون ونعمان 

  فھف القد ال يرثي ألشجانيمھ... ففيكم ساحر األلحاظ ذو غنج 
  فالھجر والصد والتھديد أضناني... يا سامي الجيد ھل للھجر من سبب 

  حرمت نومي ولذاتي وسلواني... ارحم محبك من طول البعاد فقد 
  بالعھد فھو كريم خير منان... هللا يجمع شملي بالذين لووا 
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  .من أفراد اليمن وفو حظ متقد، وسالسة لفظ يجري من خاطر منتقد محمد بن إبراھيم بن يحيى

  .حاز قصب السبق نظاما، وأوسعه أھل خطته لفضله إجالال وإعظاما
  .فقصرت نظراؤه عن مجاله، وعلموا أنھم ليسوا من رجاله
  .وله نظم إذا نعته فقد عبته، وإن وصفته فلعمري ما أنصفته

  .حمد بن حميد الدينفمنه قوله، من قصيدة كتبھا إلى م
  :مطلعھا

  وسھول ذياك الحمى ونجوده... سقيا لبان المنحنى وزروده 
  باھي منازله نجوم سعوده... ولذلك الزمن الذي طلعت على 

  واھا لنضرته وخضرة عوده... عيشي مضى في بھجة ونضارة 
  ال فرق بين فنائه ووجوده... ذاك الزمان ھو الزمان وغيره 

  عيب وھل أحد يعاب بجوده... جود بعودة أعلى الليالي لو ت
  ملل الحبيب له وطول صدوده... يا صاحبي ومن يالم إذا شكا 
   وحذار سطوة بيضه من سوده... عوجا على ذاك الملول تلطفا 

  إن الغرام مجاوز لحدوده... ال تعدون ذا الرسم في تعريفه 
  يا صاحبي ويلين بعد جموده... فعساه يعطف أو يرق لمدنف 

  ويبيت بين ھجوعه وھجوده... من المروءة أن أبيت مسھدا أ
  قلبي الكليم مقيد بقيوده... وأنا الخليل ومن بموسى ذا النوى 
  إلھاب قلبي دائما ووقوده... ما لي ولألشواق ال ترضى سوى 
  ناري صدود حبيبه وخدوده... ما لي وقلبا راح في األخدود من 

  عراء عن أوصافه وقيوده... قصص المحبة زخرف واسأل به الش 
  .وإن كنت من الشعراء فلست ببعيد من القصص: ما أحلى قول ابن نباتة، في خطبة سرح العيون

  فاقصد بذلك منتھى مقصوده... فإذا انتھى معك المديح إلى ھنا 
  ممدوح كل مفوه مقصوده... وامدح به لتكون أصدق مادح 

  دودهوالفخر في آبائه وج... فخرت به آباؤه وجدوده 
  بك نفحة تأتيه من معبوده... موالي دعوة عبد رق يرتجي 
  تدعو له في نيل كل قصوده... فارجع يديك إذا قرأت قصيدة 
  فأتى بكامل شعره موجوده... وكملت ال أحد يفوقك في عال 

  .الصدر يتضمن ثاني أبيات األندلسي، في بحر الكامل، وھو مركب من متفاعلن متفاعلن، مرتين
  منظوم ذاك الدمع مع منضوده... ك فإنه سلب النوى عذرا إلي

  في عارض متلفع ببروده... لكن تألق للجوارح بارق 
  يختال بين بروقه ورعوده... ترك الفؤاد لشوقه وح،ينه 

  .عجز ھذين البيتين متضمن بيت البحتري، مطلع قصيدة
  قامت له فيھا عدول شھوده... من أين لي كالبحتري قالئد 

  ھو ذاك عند قيامه وقعوده... ري غدا وكأنه لكن بكم شع
  شرح الصدور وكيف حال وروده... وصدوره عند الورود فسله عن 

  :فكتب إليه، مراجعا له
  الحت على نحر الزمان وجيده... نظم كسمط الدر نظم عقوده 

  ألعيذه من نافثات عقوده... سحر ھو السحر الحالل وإنما 
  يختال بين زھوره ووروده... طرس ھو الروض النضير نضاره 

  فشجاك معلمه ونسج بروده... وشت بطرز وشيه أثر الحيا 
  باري الذين تقدموا بوجوده... يا أيھا الحبر أبقى لنا ال 

  يتلقن التفسير عن محموده... يا كاشف الكشاف فينا من به 
  أيقاس شعر لبيده ببليده... غفرا فما شعري لشعرك مشبھا 

  ويفوق نظم يزيده ووليده... غضا شعر يعود حبيب منه مب
  يأتي الفتى بالقل من موجوده... لكنه جھد المقل وإنما 
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  وحدي عميد القلب وابن عميده... سابقتني في الشوق مھال إنني 
  يا رب عجل باللقاء وعوده... وسألتني بذل الدعاء لجمعنا 
  والنفل بعد الفرض في تعديده... إبالغ خير بعد مدحك ملحق 

  وعجزت عن دفع النوى وجنوده... ليك نوى تطاول عمرھا أشكو إ
  وھو الخليل وكيف لي ببروده... وبي الذي صرت الكليم بناره 

  سقيا لبان المنحنى وزروده... لواله ما قال العميد صبابة 
  ومخالف المرجو من موعوده... يا منجز اإليعاد في أفعاله 

   ن له بشھودهمن غير برھا... ومصدق العذال في شرع الھوى 
  ال تنھرن الدمع في أخدوده... ذا مدمع للوصل أضحى سائال 

  ھيھات يا مھدي الھدى برشيده... يا طرفه السفاح لست بمھتد 
  أو لست تنظر منه في تسويده... ال تعجلن فإن عبدك طائع 

  يرثي لھا الصفوان في جلموده... من لي بوقفتك الشھيرة مرة 
  ويطول فرسخه كطول بريده... ربه بعدا يرى في العين ميال ق

  في سورة الدعوى وفي تجويده... ھل نافع لي عاصم يا مالكي 
  تزري ببحر طويله ومديديده... يا كامل األوصاف دونك كامال 

  
  .أظن أن ھذا االسم ال يتخلف، وإنما اره يتحد مع مسماه ويتألف مطھر بن صالح الھادي

  .ة من الفرع معنى ظاھرفإن األصل أصل طاھر، واستفادة الكثر
  .فھذا المطھر ازداد طھارة في الروح والجسم، واحتسى كأس المحبة من يد ساقي الغيب وما غير ذلك االسم

  .وله شعر جرى فيه على ذائقة أھل التصوف، وملك به في حلبة الواصلين إلى المعرفة عنان التصرف
  :فمنه قوله

  الق ال خليقهوھوى الغير اخت... صار حبي ألحبابي سليقه 
  والھوى فيه مجاز وحقيقه... ھكذا مر زماني معھم 
  صادقا يختاره أھل الطريقه... ففؤادي ألحبابي غدا 

  أنا ممن بالنوى ينسى حقوقه... لست ممن وده زور وال 
  قد غدت فيه عرى عھدي وثيقه... بل ودادي ذلك الود الذي 

  يقهيتالفاني بسقيا خمر ر... ليت من أضنى فؤادي حبه 
السيد لقمان ابن أحمد بن شمس الدين بن اإلمام المھدي لدين هللا أحمد بن يحيى المعي ھوى المعارف فحذقھا، ولزم الحكمة 

  .فنطقھا
  .كان يتراسل ھو والسيد محمد بن عبد هللا بن اإلمام شرف الدين

  .فمما كتبه إلى السيد محمد بيتان قد طارا كل مطار، وزانا ببھتھما األقطار
  :ماوھ

  فعقدنا أضحى بال واسطه... واسطة العقد متى تأتنا 
  وجملة الوصل بال رابطه... وحالنا أضحت بال صاحب 

إلى سيده وأخيه لقمان بن أحمد أبقاه هللا حليا لعاطل الزمن، وسنا لمحيا اليمن، وقد ذھب عني وأنا نائم : وكتب إليه السيد
  :مارفانتبھت وقمت، وأرسلتھا إليه، وقد طلع إلى ذ

  غادرت قلبي لما به من غرام... من عذيري موالي منك فقد 
  ت بأن اللقاء طيف منام... رحت عني في نومتي فتوھم 
  ني إن الفراق في األحالم... وشجى نفسي الفراق فناجت 

  بي لما زخرفت من األوھام... زعمتني وسنان وجدا ومالت 
  امن أنا أم مھوم لھي... وأنا اآلن لست أدري أيقظا 

  ي وال سكرة الرحيق المدام... سكرة من جوى فراقك موال 
  :فأجابه بقوله

  بطلوعي بادرت صوب الغمام... سيدي ال ترى علي فإني 
  ة قد أذنت بصدق انصرام... وثيابي كما علمت من الرق 

  فوق متني أبت لليل التمام... لو ترى السحب قد أطلت لسالت 
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  د تجاوزت فيه حد احتشامق... فابسط العذر يا أخي إن فعلي 
  رك فاستر فأنت رب النظام... ونظامي ھذا فقير إلى ست 

  .بيت المھال المھدوي الشرفي ھذا البيت له نبأ يذكر، وحديث غير معل وال منكر
  .وبنوه في العلم والجاه، مآل األماني واآلمال المرتجاة

  .سدىسمتھم توفيق وھدى، ومنذ التحموا في المعارف لم يدعوا شيئا 
  .عبد الحفيظ بن عبد هللا كبيرھم المنتقى، ورئيسھم الشامخ المرتقى: فمنھم

  .الورع المجتھد، والساھر المھجد
  .جلى وبرز، وحاز فضل السبق وأحرز

   .وقد أنار بصيرته، وجبل على الخير سيرته
  .فأھل بالده على كثرة مفاخرھم، مقرون بفضله التام عن آخرھم

  .ية، وأشعاره بمثابة علمه واضحة جليةوله في األدب مرتبة عل
  .فمما بلغني من شعره، وقد أنشد بعضھم بيتي ابن حزم الظاھري

  :وھما
  فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر... إن كنت كاذبة الذي حدثتني 
  والراغبين عن التسك باألثر... الواثبين على القياس تمردا 

  :فأنشد
  لعلوم وفاق فضال واشتھرحاز ا... ما كان يحسن يا ابن حزم ذم من 

  ونظيره في الفضل صاحبه زفر... فأبو حنيفة فضله متواتر 
  ظني بأنك ال تباعد من سقر... إن لم تكن قد تبت من ھذا ففي 

  للحكم من نص الكتاب أو الخبر... ليس القياس وقد تكون أدلة 
  وبذاك قد وصى معاذا إذ أمر... لكن مع عدم تقاس أدلة 

  
  .مل راية االجتھاد وناصرھا، وقاطف أغصان البدائع وھاصرھاحا ابنه الناصر

  .منظور بالمھابة والجالل، مدل بالخصال البارعة والخالل
  .وله الخاطر الوقاد بتلسن لھبه، والفكر النقاد لذھب القول ومذھبه

  .وكان استوزره اإلمام المؤيد با فانتظم األمر أيام وزارته، وتصرفت األيام طوع إشارته
  .فأحسن هللا له نيل وطره، وفخر بالظھور على من انحط خطره عن خطره

  .وھو صاحب رأي سديد، وله في األدب وأنواعه باع مديد
  .وشعره صور محاسنه مجلوة، ونثره سور بدائعه متلوة

  :هفمن شعره ما كتبه إلى السيد اإلمام يحيى بن أحمد الشرفي، عاتبا عليه في تأخره عن الدرس؛ لشغل عرض ل
  وما الذي أوجب اإلعراض واعجبا... أحبابنا ما لھذا الھجر من سبب 

  على الجوار وكون الجار ذا قربى... يمضي الزمان وال نحظى بقربكم 
  بعد اللقاء إذا مشتاقه قربا... وليس شيء على المشتاق أصعب من 

  يكون ودك لألحباب مضطربا... فصانك هللا يا سبط األكارم أن 
  وأنت مع ذاك شيخي عكس ما وجبا... ي أن قصدك لي ھذا وإني أدر

  جھل ولكن عذري عنك ما عزبا... لكنه لم يكن مني لحقكم 
  :وطلب السيد يحيى منه أن يرسل له مؤلفه المحرر في علم القراءات، فأرسله إليه وكتب معه

  ففاح عبير زھر مستطاب... سالم هللا ما ھمر السحاب 
  ه في المجد مرتبة تھابل... وإكرام وإنعام على من 

  علوما نالھا وكذا الشباب... على يحيى الذي ما نال كھل 
  كثير ليس يحصرھا كتاب... وبعد فإن أشواقي إليكم 

  تقوم بوصفھا وكذا الخطا... وتقصر ألسن األقالم عن أن 
  يكن غير الوصي لتلك باب... فيا ابن مدينة العلم التي لم 

  فمنه قل بدا العجب العجاب. ..ومن حاز المكارم والمعالي 
  لتصلح منه ما العلماء عابوا... إليك أتى المحرر في حياء 
  يزول إذا وجدت به اضطراب... وتنظره بعين البشر حتى 
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  حقيق أن يالن له الجناب... فمن قد زار من بلد بعيد 
  لديك بحفظھا كشف الحجاب... وراجع في عبارته أصوال 

  يشملني دعاؤكم المجابو... وإني طالب بسطا لعذر 
  وإن حسنت بزھرتھا الشعاب... فما لي غير شعب اآلل شعب 

  مقيم والقرابة والصحاب... ودم واسلم معافى في نعيم 
  :فكتب إليه السيد

  وال يحصي فضائله كتاب... سالم ال يحيط به حساب 
   ولم يبرح له الدھر اكتتاب... ولو أن البحار له مداد 
  ودون مذاق سلسله الرضاب... أذكى  سالم من فتيت المسك

  يروق فما بتكدير يشاب... سالم حشوه ود مصفى 
  مع البركات ما انھمر السحاب... ورحمة ربنا الرحمن تھدى 
  ولم ينفك بينھما اصطحاب... إلى من لم يزل للمجد خدنا 

  يدنس مجده مذ كان عاب... حليف محاسن الشيم الذي لم 
  يكن كنصاب فضلھم نصاب...  سليل أكابر العلماء من لم

  تضام وأن يخامرھا اضطراب... حماة شريعة المختار من أن 
  بما قد قلته ال يستراب... وأوحد أھل ھذا العصر طرا 
  عاله الشيب منھم والشباب... أليس مقصرا عن نيل أدنى 
  يزال له بنصرته احتساب... وجيه الدين ناصره فما إن 
  وأرغم أنفھم عنه وخابوا.. .حماه هللا من كيد األعادي 

  له في العز مرتبة تھاب... وأبقاه اإلله لنا مالذا 
  كتاب سرني منه الخطاب... وبعد فإنه قد جاء منه 

  وزايلني برؤيته اكتئاب... بلغت به من الفرح األماني 
  فما لي غير ما فيه طالب... وفى بالدين والدنيا جميعا 
  يخاف له ذھابيدوم فما ... وكيف فطيه ملك عظيم 

  ذخائره وإن كثرت تراب... ھو الذخر الذي من لم يحزه 
  به نفس وأفضل ما يصاب... وذاك العلم أفضل ما تحلت 

  به منا تطوقت الرقاب... وقد أھديت منه لنا نصيبا 
  جالھا أھلھا طابت وطابوا... جمعت به المحرر من علوم 
  ابومغفرة ويھنيك الثو... فنلت بما أنلت عظيم فضل 
  علون بھا لنا يعلو جناب... وال برحت فضائلك اللواتي 
  وفاح عبير نشر يستطاب... ودمت مسلما ما الح مجد 

  
  .فرسا رھان وعدال جمل، وصنوا جرثومة في علم وعمل الحسن والحسين ابنا الناصر

  .ينبت عزمھما الورد يانعا في اللظى، ويطلع رأيھما الماء جاريا من صم الصفا
  .غيث في كرم، وليث في حرم وكل منھما

  .وبدر في أفق، وزھر في خلق
  .طوقا اليمن نبال ومجدا، وانتحال بھا المعالي انتحال من ملىء صبابة ووجدا

  .في اقتبال من العيش بھما كلف، وحظ من األماني رائح إليھما مختلف
  .وكانا يتھاديان شعرا، فيتنافثان سحرا
  .اويقتدحان زندا، فيوريان عرارا ورند

  .وشعرھما مثقف المباني، مرھف كالحسام اليماني
  :فمما كتبه الحسين إلى الحسن يعاتبه على القراءة في غيبته، وجعل أول كل بيت حرفا من حروف المعجم

  بنفحة مسك من حدائقھا شرى... أذاب فؤادي بارق الغور إذ سرى 
  حديث صحيح ليس في القول منكرا... بحقك خبرني عن الغور إنه 

  لطائف فاقت في المحاسن مخبرا... أمل به تلك المغاني تلق لي ت
  فأنھلنا التسنيم من تلك سكرا... ثملت وقد دارت رحيقة وصفه 



 

43 
 

  وقد كسيت بردا من الوشي أخضرا... جرى ذكر أحبابي بروضة قدسھا 
  كزھر سماء األرض في حسنھا ترى... حووا من مليح الوصف كل غريبة 

  إذا لم تقصا وصفھا لي وتخبرا... نتما خليلي ما واف بعھدي أ
  أحبة فيھا مفرقين وتحضرا... دعوتكما كي تفھماني حقيقة ال 

   من الشوق ما ألفيته متذكرا... ذكرت لھم ذكر الصفات فھاج لي 
  فروحت األرواح من حسن ما نرى... رأينا بھا ما يمأل العين قرة 
  ات ومصدراغدت موردا للصالح... زيارتھم فيھا لقلبي مسرة 

  ترى ما يسر األولياء بال مرا... سلي إن أردت اليوم عني وعنھم 
  يسھل لألحباب ما قد تعسرا... شفتنا وأولتنا فوائد عندھا 

  وفاقت وراقت للقلوب بال امترا... صفت عندنا تلك الصفات التي علت 
  وقد كان في نفسي مقال تكثرا... طوينا لدى األصحاب كل مقالة 

  يفيدك إن أقرا الفوائد أو قرا... نرجو من الحسن الذي ظفرنا بما 
  لما في غد من قبل يأتيه أبصرا... عليم بأعقاب األمور كأنما 

  أخوة لما ينتظرني ويذكرا... غدوت عليه عاتبا حين أھمل ال 
  محافله ھال لحقي آثرا... فواعجبا من فعله حين غبت عن 

  أن السحب بالغيث أمطراوعذري ... قرأت حماك هللا لم تنتظر لنا 
  فعلت على إھمال حقي بما عرا... كفى حجة برھانھا مشرق بما 
  وأنسيت حقا لإلخاء مؤثرا... لويت عنان الود عني عامدا 

  ألبني له فوق المجرة معمرا... محلك فوق الشمس عندي وإنني 
  وسرت إلى سوح المعالي مبكرا... نحوتكم لما تقشع سحبھا 

  كعنقود مالحية حين نورا... الثريا كما ترى  وقد الح في الصبح
  بعذر فكم ريث به عاد أكبرا... ھو الصنع إن تعجل فخير وإن ترث 

  إذا أنت راعيت اإلخاء المقررا... يقول لك القلب الذي تر الھوى 
  وحاز من الخيرات سھما موفرا... ألعظم من أولى ووالى صنيعه 

  إلقراء العلوم وللقرى يرجى... ألست من القوم الذين وليدھم 
  وإنا لنرجو فوق ذلك مظھرا... بلغنا السما مجدا وعزا وسؤددا 

  أئمتھا وارحل إليھم مشمرا... تجرد ألخذ العلم عنھم فإنھم 
  وذكراه قد يولي الثناء معنبرا... ثباتھم فيھا عظيم رسوخه 

  وأبقاھم ماقيل نظم وسيرا... جزى هللا آبائي عن الكل خيره 
  على فلك العلياء لما تنورا... اليھم حمى الدين واستووا حموا بعو

  بودق على روض أريض فأزھرا... عليك سالم هللا ما انھلت السما 
  :فأجابه بقوله

  وتكثر أفراحي إذا كان أكثرا... أسر إذا حققت في النوم معشرا 
  إذا كان في غير العلوم تكثرا... بناء على أن امرأ باد عمره 

  وأن تجار العلم ھم خيرة الورى... ز في العلم والعلى تبينت أن الع
  يجانبھم ممن عتا وتجبرا... ثنائي عليھم ال على كل مھمل 

  وأعطاھم الرحمن حظا موفرا... جنوا ثمرا من روض كل فنونه 
  ريا وأھل الجھل في أسفل الثرى... حريون بالتقديم أقدامھم على الث 

  ستمعا ما فاق درا وجوھراوم... خال من غدا في دھره متعلما 
  وعاش حميدا في الورى متبصرا... دنا منھم فازداد فضال ورفعة 
   بأن أخي للعلم أضحى مشمرا... ذكرت خالال للحسين فسرني 
  وصاحبه فوق النجوم كما ترى... رضيت له ھذا طريقا ومسلكا 

  من العلم نقصان وخسر بال مرا... زيادة من فوق البسيطة لم تكن 
  وما فاز ذو جھل وخاب من افترى... ن له العلم الشريف وسيلة سما م

  فيا فوزه بالربح من خير ما شرى... شرى نفسه يبغي الرضا من إلھه 
  صبور على درس الدفاتر مقبل سري سرى والصبح قد يحمد السرى
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  قصير إذا للدرس بات مؤثرا... طويل عليه الليل إن بات مھمال 
  يرافق إال عالما متبحرا... ضجيع كتاب ال يفارقه وال 

  ملوال فإن الصيد في باطن الفرا... ظفرت بما أملت فاشكر وال تكن 
  علينا ومنظوما نظاما محررا... على أنه وافى نظامك عاتبا 
  حواھا وألفاظ لھا قد تخيرا... غدوت به في نعمة لبالغة 

  بأن يبتدى بالعتب فيما تحررا... فوا عجبا من عاتب كان حقه 
  نقول وقد خاطبت من كان قصرا... افيك أولتنا محاسن عدھا قو

  ليحظى بعلم ثم عاد مطھرا... كأنك لم تعلم بمن سار أشھرا 
  فواصل دروسا درسھا لك يسرا... له رحلة معروفة أنت أھلھا 

  فما العلم في األسواق بالمال يشترى... مدى الدھر ال تبرح على الدرس عاكفا 
  وراثته بالدرس عن سيد الورى... لم فاغتنم نبيك لم يترك سوى الع

  ولكن نظمنا ما تراه مذكرا... وأنت بحمد هللا قد صرت عالما 
  إلى جنة الفردوس فضال ويسرا... ھدانا إله الخلق نھجا مبلغا 

  ألرعى لھا واسأل بذلك من درى... لئن كنت ترعى للحقوق فإنني 
  ن يغص ويصبرايحق لمثلي أ... يريد أخي قلب العتاب فقل له 

  سددت طريقا للثناء منورا... إذا أنا لم أحمل على النفس ضيمھا 
  وذلك أن السحب دام وأمطرا... بدا لي عذر الصنو بعد جفائه 

  فرام لھذا أن يقال ويعذرا... توالت بذا األسبوع فضال ونعمة 
  لك هللا أرجو أن تقيل وتعذرا... ثالثا ھجرتم ثم زدتم كمثلھا 

  وفوق ثالث حرم الظھر ما جرى... منكم من الھجر والقلى  جرى ما جرى
  وأسأر ذو عزم لعلم وما سرى... عليك سالم هللا ما ذر شارق 

  
  .نخبة أھل العصر الغابر، وأفصح من استعمل األقالم والمحابر علي بن عبد هللا بن المھال بن سعيد النيساي الشرفي

  .يان من أبكارهزجر طير البنان في أوكاره، وجاء بمعدن الب
  .وكان الحسن بن اإلمام القاسم يشھد بتقدمه، ويرى مجاريه منتھى قدمه

  .وله في مدحه أشعار أعبق من نفحات األنوار غب القطار، وأشھى من كأس المدامة في مغتنم فرص األوطار
  :فمنھا قوله من المية، مستھلھا

  كال وال فارقكم عن قلى... ال تحسبوه عن ھواكم سال 
  ھضيمة الكشح صموت الحلى... ثنت وھنانة قلبه  وال

  .اللينة الجسم، ناعمته، تكاد تسقط من النعومة: الوھنانة
  لينا وتحكي الشادن األكحال... تفضح بالقد غصون النقا 
  سحارة ما عرفت بابال... نشوانة ما شربت قرقفا 

  ال عفت ارريح لھا منزال... آھلة الدار بأترابھا 
   فخاله أھل الھوى مرسال... مسكھا نسيمھا حدث عن 

  فاق سناء واقصد األفضال... دع التصابي في المقام الذي 
  يا ملكا حاز جميع العلى... وقل بأعلى الصوت إن جئته 

  فالمفخر الباذخ فوق المال... ھنيت ھذا الشرف األطوال 
  قد أعجز اآلخر واألوال... أدركت مجدا عشر معشاره 

  تقمع من حاف ومن أبطال... ت ما أنت إال آية أنزل
  أنك صرت الواحد األكمال... يشھد ما في األرض من علمه 

  نار وغى حامية المصطلى... نور ھدى يھدى به ذو التقى 
  يزخر إن فصل أو أجمال... وبحر علم ماله ساحل 

  إال وحل المشكل المعضال... دقيق فكر ما رأى مشكال 
  برح النصر له مقبال ما... يا ابن أمير المؤمنين الذي 
  سيفك ال يعشق إال الطال... رمحك ال يألف إال الحشا 

  كأنھا كانت له منھال... طرفك يختاض دماء العدى 
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  مجلال أكبادھم والكلى... منتعال في الروع ھاماتھم 
  أجنادھم تمأل عرض الفال... نھدت للترك وقد حزبوا 

  تخال فرسانھم أجبال... تغص قيعان زبيد بھم 
  رأيا وقد يعكس من أمال... دارت الحرب وقد أملوا ف

  ال يرھب الموت إذا أقبال... وزاولوا منك فتى ماجدا 
  ثوبا ويستخشن ثوب المال... يستحسن الدرع على جسمه 
  ھيجا وتستزري القنا الذبال... سابغة تسخر بالبيض في ال 

  معتصرا من شجرات البال... فجرعوا من بأسه علقما 
  والضمر الجرد بطون البلى... عن صھوات الذرى  واستبدلوا

  ومنھم من طار خوفا إلى... فمنھم من جاء مستسلما 
  قعساء والفخر وإال فال... فھكذا فلتكن الھمة ال 

  مھذب كالقمر المجتلى... فانقشعت تلك الغيابات عن 
  يفعل في السامع فعل الطال... عن فاطم ذكر أيامه 

  غار على اإلسالم أن يھمال... ن الحسن بن القاسم الندب م
  طاول من رفعته يذبال... وشاد ركنا لبني ھاشم 

  إلى الحمى عمرانھا والخال... ساس من الشحر إلى مكة 
  ت الشام بله الروم والموصال... ودوخ األرض فلو رام تخ 

  ألمره أسرع من ال وال... ألقبلت بالطوع منقادة 
  بالسيف أو بالجال وحازھا... ونال منھا كل ما يبتغي 

  عندك يا من قدره قد عال... وما ھي األرض وما قدرھا 
  وھبتھا من قبل أن تسأال... لو أنھا عندك مجموعة 

  نحوك ال تلبث أن تنزال... ولو أمرت الشھب إقبالھا 
  جعلت من قرونه أنعال... وضيغم األفالك لو رمته 

  ثالبالحر الستعبد واستم... ولو نھيت الدھر عن فعله 
  يوليه برا كاد أن يفعال... وإن يرد منه على بخله 

  وللھيف المعتفي موئال... دمت لدين المصطفى معقال 
  :وقوله، من نونية، أولھا

  حسبه من أحبة ومكان... ھام وجدا بساكني نعمان 
   واستقلوا فھام باألظعان... جيرة خيموا فخيم قلبي 

  الھوى من ھوانقلما يسلم ... ألفتھم روحي فھانت عليھم 
  مسبلس ماء شأنه إثر شان... الھوى شأنه عجيب فكم من 

  ساحر اللحظ فاتر األجفان... علق القلب منھم بدر تم 
  ء مر الصدود حلو اللسان... وافر الردف كامل الطلعة الغرا 

  وتقبيل خده األرجواني... من لقلبي بعض تفاحه الغض 
  عذب الھجرانليشفى م... فأداوي الفؤاد من ألم الحب 
  ه بإتالف مطلق الدمع عان... مالكي ما تريد أصلحك الل 

  ود طرفي الكرى فقل ال ھناني... نم ھنيئا ملء الجفون فإن عا 
  ما رآني ربي بحيث نھاني... يطبيني ھوى الحسان ولكن 

  نيھا إليه تشبيھھا بالغواني... بل تحامى نفسي القريض فيد 
  حت ثالث بيض ثنين عناني ...إجماع مع الصبا بعد ما ال 
  عوده من أكف فرد األوان... فاتني ريق الشباب وأرجو 
  رك يدعى إذا التقى الجمعان... يا أبا أحمد بقيت فما غي 

  بيض والصافنات والمران... ذد عن الدين واحمه بالصفاح ال 
  جو إحياؤه عقيب الزمان... أنت مھدي ھذه األمة المر 
  فمذ جئت عاد في العنفوان... ق زمن الدھر عندما درس الح
  يدا ويحه إلى كيوان... غبن المدعي عالك لقد مد 
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  وغرته نفسه باألماني... يرتجي شأوك الرفيع لقد ضل 
  يتقي بأسھا أولو الطغيان... رفع هللا منك راية حق 

  ب وقاع القباب من سخان... سل زبيدا والنجد نجد المحيري 
  كسير القنا قتيل طعان ل... لو تصدى لھا سواك إذا آ 

  ق إليه تھم بالطيران... ألفت خيلك الوغى فھي من شو 
  جزرا للنسور والعقبان... كم جيوش غادرتھا لألعادي 
  مك يوم الوغى على األقران... من رأى بأسك الشديد وإقدا 

  حيث تنسى مودة اإلخوان... معلما يلتقي الكتائب فردا 
  قتام أو صارم أو سنان أو... ال يرى غير ھامة أو نجيع 

  واستبانوا أن الفخار يماني... علم الناس أن مالك ثاني 
  ك على الخلق ما لھا من مداني... ذلك المحتد الرفيع وعليا 

  بق ودانت ألمره الخافقان... راق مدحي فيمن حوى قصب الس 
  يد ويعنو له ذوو التيجان... ملك يقھر الجبابرة الص 
  باس فما زيد الخيل وابن سنان... ال سن للناس مذھب الجود و
  ليفوزوا باألمن واإليمان... نشر هللا عدله في البررايا 
  أبدا ما تعاقب الملوان... وأعاد األعياد تترى عليه 

  
  .من ذوي اللسن الذلق، الموسومين باألوجه الطلق أخوه محمد

  .تعلق به النبال، وتروي عنه الفضال
  .تمايل طربا به أردان وأعطافوفيه تودد وألطاف، وله شعر ت

  :فمنه قوله
  يسائلني عن شرح جمع الجوامع... وأغيد معسول الشنائب واللمى 

  نعم يا خليلي شرح جمع الجوى معي... فقلت له والعين تسكب عبرة 
   :وقوله

  أريد من المولى نواال وناموسا... شريف تھامي تعانى وقال لي 
  فقلت لقد أوتيت سؤلك يا موسى ...فقلت له ما االسم قال أنا موسى 

  .أوالد الجرموزي الثالثة اإلخوة، الذين اجتمعت فيھم المروءة والنخوة
  .سلسلة مجدھم متساو شرفاھا، وھم كالحلقة المفرغة ال يدري أين طرفاھا

  .الحسن حاكم المخا فھو لخزانة الفضل إقليد، ال يليق بغيره لحكمة تقليد: أما
  .وزالت عني في مسلمات فضله كل شبھة سمعت بخبره فعرفت كنھه،

  .فما تلقيت بأحسن مما فھمت، وال انتقيت إال تعشقت فھمت
  .فروحي فدى مناقب، نجومھا في سماء الفضل ثواقب

  .إن لم تكن بذاتھا زينة النحور، فمنھا تكتسب الرونق دراري البحور
  .ھاوقد وقفت له على أشعار وفقت إليھا، فرأيت الحسن جميعه وقفا علي

فمنھا ما كتب به إلى شيخه القاضي محمد بن إبراھيم السحولي، وھو إذ ذاك في صنعا، وقد أمره بوظيفة الخطابة في جامع 
  :صنعا

  وإلى م أغدو الدھر ساھر... حتى م تنھل البوادر 
  ة أما لذاك الصد آخر... ويصدني ريم الفال 

  بمملك في الحب جائر... ال تعجبوا من فتنتي 
  م اللدن فتاك وساحر... نه والقوا فالطرف م

  بدمي أقرت فھو ظاھر... أو ما ترون خدوده 
  ق سموط در بل جواھر... وترون في الثغر األني 

  رت في ظلم الداجر... يھدين كالمصباح إما 
  غة في البيان لكل ناظر... وتنير أسرار البال 

  إعجاز من تلك المحاجر... فعلمت أن دالئل ال 
  ع على الخدود من النواظر... الدمو مذ صدني جرت 
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  وعلى المتون له غدائر... فوجنتي غدرانھا 
  عي بالعقيق من المشاعر... غادرنني فأفاض دم 

  ت فدمعھا ھام وھامر... وحكت جفوني المعصرا 
  :إلى أن قال في المديح
  للقاك أعطاف المنابر... ھزت وباھت فرحة 
  رعن طيب أرياح عواط... وتبسمت صفحاتھا 

  ئل في الخطابة من مناظر... ما قس ما سحبان وا 
  جرمي كال وابن طاھر... ما سيبويه النحو ما ال 

  ابي فكل عنه قاصر... ما الصاحب الكافي أو الص 
  فلك الموارد والمصادر... حزت المكارم والعلى 

  ش ما زھت بك من دفاتر... واسلم ودم في خفض عي 
  كورا وشاكرحرور مش... وبقيتما إن غرد الش 
  :فأجابه القاضي محمد

  فتن األصاغرث واألكابر... بين المحاجر والمعاجر 
  ء لألوائل واألواخر... وعلى الدمى طلت دما 

  ف تميل في الورق النواضر... أمعلم األغصان كي 
  ء الحاجريات المحاجر... ومعير آرام الظبا 

  ن بحال ساه فيك ساھر... أعلمت وسنان الجفو 
  ھام وھذا العين ھامر... ن دمعھا يبكي فعي

  :إلى أن قال
  ومألت أوراق الدفاتر... إن راق فيك تغزلي 

  ن من النقائص والجرائر... ورآه بعض الحاسدي 
  وهللا أعلم بالسرائر... جھال بحسن سريرتي 

  إن سلمت وهللا غافر... فألمحون خطيئتي 
  م ابن الكريم أخي األطاھر... بمديح موالنا الكري 

  نسل الغطارفة األكابر... سن سليل مطھر ح
   :إلى أن قال

  في أھل جلدته وناثر... موالي أفصح ناظم 
  ن بھذه الدمن الدواثر... قابلت ھاتيك الغصو 

  وبأن بحر نداك وافر... علما بأنك كامل 
  فيما أتيت به وساتر... وبأن علمك عاذر 

  .وھي طويلة، أجاد فيھا كل اإلجادة
  :وعظ قوله مضمنا بيت ابن تومرتومن شعره في ال

  تسن الحديد وال تقطع... فيا حجر النجد حتى متى 
  وذوبي جوى أيھا األضلع... أال انھمري أيھا األدمع 

  كبار المعاصي التي تصنع... ونوحي على من له أوقعت 
  ومن عنده يوجد المھيع... فكم غاص جھال بحار العمى 

  وع به يردععلى متن ر... على أنه واعظ إن رقى 
  بمثل الذي قاله المبدع... فمثله إن شئت في حاله 

  تسن الحديد وال تقطع... فيا حجر النجد حتى متى 
  :وله

  من األنام تمسك... با ال بسواه 
  خطب الحوادث مسك... فافزع إليه إذا ما 
  وفي حلولك رمسك... تنل بدنياك خيرا 
  سواه ضيعت نفسك... فإن وثقت بخلق 

  :التضمينوله في 
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  غنيت عنه بما في حسنك البھج... تجاوزت يا ھند المليحة في الحد 
  وھل يجمع السيفان أفديك في غمد... وأغمدت سيفي مقلتيك بمھجتي 

  :وله
  غنيت عنه بما في حسنك البھج... على م تتخذ الحلى النفيس وقد 

  والثغر من لؤلؤ والصدغ من سبج... الجيد من فضة والخد من ذھب 
  :وله

  وغدأ قلبي به مرتھنا... بأبي من قد سباني حسنه 
  جاعل الليل عليھا سكنا... فالق اإلصباح من غرته 
  وأفاقوا سكرة إال أنا... ثمل العشاق في عشقته 

  :الثاني منتزع من قول الباخرزي، في أبياته المشھورة
  وجاعل الليل من أصداغه سكنا... يا فالق الصبح من ألالء غرته 

  فتنتني وقديما ھجت لي شجنا... لوثن استعبدتني وبھا بصورة ا
  فالنار حق على من يعبد الوثنا... ال غرو أن أحرقت نار الھوى كبدي 

  :وله، وقد ذكرت بحضرته أبيات األعشى، التي يقول فيھا
  نباحا بھا الكلب إال ھريرا... وتسخن ليلة ال يستطيع 
  ه العبيراس ليالي ضمخن في... وتبرد برد رداء العرو 

  فال مليح على الدنيا يدانيھا... أفدي الذي زينة الدنيا محاسنھا 
  وبغية المتمني في معانيھا... في البرد حرى ووقت الحر باردة 

  :وله
  وحبذا قبل فيه وتكرار...  ماء ثناياك التي عذبت 

  فاعجب لماء غدت تذكى به النار... لكنه بارد أذكى لظى كبدي 
  :ضمنا بيت المعريوله في معناه م

  في الخد لماه الطيب العطر... قد قال لي الحب مذ قبلته سحرا 
  وتقصد النار ذات اللفح والشرر... أتھجر الماء يا مغرور مغتبطا 
  والعذب يھجر لإلفراط في الخصر... فقلت من خصر موالي أھجره 

  :وله في الزنبق
  نمطهأبدع في شكله وفي ... انظر إلى الزنبق األنيق وقد 
  شموس تبر تضيء في وسطه... يحكي قناديل فضة غرست 

  :وله
  ود فتسقينا كؤوس الحتوف... ريم تسل البيض أجفانه الس 

   ورد على الخد منيع القطوف... جردھا عمدا وفي ظلھا 
  لكنھا تحت ظالل السيوف... يا حبذا وجنته جنة 

  :وھو من قول ابن الخطيب
  ترسل فيھا الحتوف ألحاظه... انظر إلى عارضه فوقه 
  لكنھا تحت ظالل السيوف... تشاھد الجنة في وجھه 

  .جعفر فھو طيار الصيت في اآلفاق، سيار الذكر بين الرفاق: وأما
  .خمرت طينته باألدب كل التخمير، ودعي له بالفضل في الوالية والتأمير

  .من جعفر صادق فضرب لمخيم عاله على األثير سرادق، ووعد جعفر فضله بسقي العلى فيا له
  .إن معه في التوحد توقيع األمان: إنه فرد الزمان، وبعضا يقول: وقد سمعت من مادحيه بعضا يقول

  .وله شعر كنور األقاح كاد أن ينفتق، أو كنور اإلصباح ھم أن ينفلق
  :فمنه قوله من قصيدة يمدح بھا جمال اإلسالم علي بن المتوكل إسماعيل

  وشروق الدمع من تلك الغروب... ب ھكذا شرط الھوى سلب القلو
  وزفير قد تعالى بنحيب... وجوى نام وصبر ناقص 

  ما أعز النوم للصب الكئيب... وجفون قد جفت طيب الكرى 
  الح كالصبح سنا وجه الحبيب... ما لعذري الھوى عذر وقد 

  يا حياء الظبي والغصن الرطيب... أھيف مھما تثنى أو رنا 



 

49 
 

  في رياض الحسن حبات القلوب...  شادن كالظبي يرعى أبدا
  سكري الريق دري الشنيب... عنبري الخال مسكي الشذى 

  شفقي الخد حقي الكعوب... ساحر األلحاظ فتاك الرنا 
  سلب الصبر عن القلب السليب... لو رآه عاذلي ما عاد لي 

  وأفق با عني يا رقيبي... قصر اللوم عذولي في الھوى 
  في حبيب ھو في الدنيا نصيبي...  أنت ال تبرح تلقى نصبا
  يا رقيبي إنه غير قريب... وعلى أية حال فاسترح 
  وجمال الملك معدوم الضريب... ھو مثل البدر بعدا وسنا 

  :وله في الغزل
  أنت عما بي غافل... برح الشوق فواصل 

  ين كما قيل قالئل... زر فأيام المحب 
  ذاھبا والعقل ذاھل... قد تركت القلب مني 

  في سماء الحسن كامل... بأبي بدر بدا لي 
  لم يصب إال المقاتل... كلما فوق سھما 

  ظالم والقد عادل... ردفه للخصر منه 
  ن نقا في الدوح مائل... أقوام ذاك أم غص 

  تلك أم أسحار بابل... وعيون فاترات 
  أو ورود في غالئل... وخدود قانيات 

  لھواه في سالسل... قيدتني عارضاه 
  من ھواه في حبائل... لي لما رآني  قال

  وعذاري سال سائل... عارضي المقرون نون 
  لم أفز منه بطائل... قد مضى العمر وولى 
  لوشاة وعواذل... لست أصغي في ھواه 

  وسلوي عنه باطل... إن دين الحب حق 
  فليقل ما ھو قائل... فدعي العاذل فيه 

  من جوى في القلب جاھل... ھو ال شك لما بي 
  وعلى الوجد دالئل... أنكر العاذل وجدي 
  ودم في الخد ھامل... وكفى السقم دليال 

  :وله، في الغزل أيضا
  سمت الفؤاد منال المنزع الساميسوم العداة مرير السوم بالسام

   كالھما ذات إضرار وإضرام... أذكيت نارين فيه من ھوى ونوى 
  ذنب وإجراموھو المبرأ عن ... عذبته يا وقالك هللا ظالمه 

  لم يبق منھا سوى نؤي وآرام... أقوت مدارس صبري مذ نأيت عفا 
  كالحافظين ومن خلفي وقدامي... ظننت مھال غرامي فيك وھو معي 

  عھدي وحلته حلي وإبرامي... صحبته والھوى بردي ومعھده 
  ناتي وأحكامه في الحب أحكامي... وإذ لبانات خلي في الغرام لبا 

  وال أخاف مالما غب إلمامي... را بمأربتي وكنت والكون مسرو
  أحفل بتحفيل عذال ولوام... أيام كنت وال أخشى جفاك ولم 

  وسمي أغدق غيث ھامع ھامي... ويا زمان التصابي ال عداك من ال 
  ساعات دھري وأيامي وأعوامي... يسقي معالم أنس كم قطعت بھا 

  اث أحالمكأنه إذ مضى أضغ... واھا على سالف منھا ظفرت به 
  كف يعض وجفن دمعه دامي... يقل مني عليه حين أذكره 
  نار وقود وجسم حلف أسقام... ومھجة حشوھا مما أكابده 

  في غير حبك إسراري وإحرامي... ويا ربيبة ملك الحسن ليس يرى 
  سوى ھواك ونعم الناشىء النامي... وال وربك ما إن عن في خلدي 

  ت نوازع أفكار وأوھامصد... مكنت منه محال دون مبلغه 
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  ملكت كل رقيق القلب ھيام... عقيلة الحي ملكت السنا وبه 
  أخت الغزالة مھوى قرطك السامي... ضارعت مثلك في البيداء سالفة 
  منھا أبت ألكباد وأجسام... ومقلة ما شبا الھندي يوم وغى 

  طير الحمامة خوف النابل الرامي... رنت فكم طار من حجر لذي أدب 
  وقد دجا الليل في ظلم وإظالم... الفراخ نأت عنھا محلتھا ذات 

  أسحار بابل في ألحاظ آرام... وقبل عينيك ما إن دار في خلدي 
  لم تعرف العدل في تصريف أحكام... حكمتھا في عذابي فعل غانية 

  من المنام بإسعاف وإلمام... لوالك ما بات طرفي غير ذي طمع 
  فإنه قلب ماضي العزم مقدام... وقد ملكت فؤادي فاسمحي كرما 

  بباسل في عرين األسد صمصام... وليس قبلك يا أخت الغزال سطت 
  حتى بليت بحب منك قصام... إذ كنت ال أتوقى ھيب نازلة 

  عن عذل كل غليظ القلب لوام... كالشمس عذر محب صار فيك لقى 
  تحديق طالب حسن منك مستام... باتت إليك نجوم األفق شاخصة 

  معنى الجمال وفيه بعض إيھام... بدر لما حكى مرآك كان له وال
  إال على ضوء ثغر منك بسام... وما سرى الركب في أرض حللت بھا 

  ألوى بنفحة طيب الھند والشام... وأھدت الريح منھا مندال عطرا 
  ظفرت منھا بأنواع وأقسام... وقد ملكت كتاب الحسن منفردا 
  :الدين إسماعيل بن محمد بن الحسن وله من قصيدة يمتدح بھا ضياء

  إال وأضلني وعنى... ما غرد بلبل وغنى 
  من حسنك يا ھالل أسنى... في حب مھفھف غرير 

  والغصن يموت إن تثنى... البدر يغار إن تبدى 
  والجيد يكاد أن يحنا... والظبي إذا رأى رناه 

   فيه قلق الوساد مضنى... لو شاھده العذول أضحى 
  ما أطيب عشقه وأھنا... أالم فيه أھواه وال 

  أحيى بدالله وأفنى... أشفى بجماله وأشقى 
  والموت مع المطال معنى... الحب مع الوصال إسم 

  يا عاذل كالھالل حسنا... أھوى وأود لو تراه 
  قد صار من الخالل أضنى... كي تعذر في الھوى محبا 

  فضال وتدارك المعنى... يا مالك مھجتي ترفق 
  ال تحسبنه لديك رھنا... قد بذلت روحي  في حبك

  يا حسن أما لديك حسنى... يا غصن أما لك انعطاف 
  عھدي بك يا ورد تجنى... يا ورد خدوده الزواھي 

  كالبدر إذ يلوح وھنا... يا بدر أما تزور وھنا 
  لو تنعش مغرما تعنى... ما ضرك ھل عليك عار 

  عنا يا طيف كم الصدود... ھب عذرك واضح فقل لي 
  ما وحد مسلم فثنى... ال أشرك في ھواك خلقا 

  أغنى بصبابتي وأفنى... بل أنت وأنت كل قصدي 
  :ومن مقطعاته البديعية قوله

  عند انعكاس الزمان ممتحنا... عاتبتھم حين حال ودھم 
  تحيل باالنعكاس قلت أنا... قالوا فمن ذا تراه لم يك يس 

  :وله في الحمامة
  غصن يميل مع الرياح... وحمامة غنت على 
  ب ھوى الصباح مع الصباح... ورقاء تبعث للقلو 

  من قبل حي على الفالح... صبرا فالحي صبوتي 
  :وله فيھا

  وادي أھاجت لي غراما... يا صاحبي حمامة ال 
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  فيھم وھي جسما وھاما... غنت فغنت مغرما 
  في سجعھا قالت سالما... قلنا سالما تبتغي 

  :ام الدين ناصر بن سعد بن عبد هللا، قبل المعرفة بينھماوكتب إليه األديب حس
  وأمھره المثل من وده... لقد خطب الود منك امرؤ 

  وإال فأحسن في رده... فإن ترضه يا رضي الھدى 
  :فأجابه بقوله

  مودتك الجل من قصده... خطبت وداد امرىء لم يزل 
  قد أحرز الجد من سعده... ومن يحظ بالود من ناصر 

  :عره قولهومن ش
  به الركب أم مالوا إليه وخيموا... بعيشك حدثني عن البان ھل سرى 

  ولي أبدا قلب عليھم متيم... فلي أبدا شوق إليھم مبرح 
  :وقوله

  فأشبھت أعطاف أحبابي... تعانقت أغصان بان بالحمى 
  آه على الصاحب والصابي... ومذ صبا قلبي صبا صاحبي 

  :وقوله
  جدي به أمرا عظيماو... يا غزاال لم يزل 

  ت أخا وجد كليما... جدت بالوصل فأحيي 
  منك أم ضمك ريما... أترى ضم كريما 

  :وقوله
  ي التفاتا وكالقضيب اعتداال... ومليح كالبدر وجھا وكالظب 
  ر وأما الھجران واالعتداال... كل شيء منه مليح وإن جا 

  :وقوله
  شب وجدي فيه أكثر... بأبي الذي ما شب إال 

  فھناك صبري قد تعذر... ا تعذر مالكي وإذ
  :وقوله في مليح به شرط

  لدن التثني ناعس المقلتين... بي أحمر الوجنة مشروطھا 
  ما فعلوا من تحتھما خفضتين... لو لم تكن عيناه مكسورة 

  :وقوله
  ونفت لذيذ النوم عن أجفاني... قالت وقد أفنت جميع تصبري 
  بر وليس لدي صبر ثانيفاص... إن رمت مني زورة في ليلة 

  :وقوله
   يتابع المن بالمن... يا من إذا جاء يوما 
  واحر قلباه ممن... أحرقت بالمن قلبي 

  
  .فإليه الحديث يساق، ويخجل خبره العقد في تناسب واتساق محمد: وأما

  .فھو ممن اشتھر وبھر، وأضحى روضة أطلت على نھر
  .عطرت نسائم األسحاروله القلم البابلي السحار، والكلم التي 

  .وقد ذكرت له ما تتنادم األلسن على ذكر مزاياه، وتستنشق األرواح المسك الداري من عرف رياه
  :فمنه ما كتبه إلى األديب حسين بن علي الوادي، وھو إذ ذاك بصنعا

  وألبس األغصان ثوبا أنيق... السحب أرخى أدمعا ال يفيق 
  أحمر كالعقيق أو أصفر أو... ودبج األرض فمن أخصر 

  أھدت من األزھار مسكا سحيق... وكلما مرت بنا نفحة 
  مسلسال بالود ال يستقيق... روت حديثا عاد دمعي له 
  وانتظم المنثور بين الشقيق... أن الربى قد كللت بالندى 
  قد مأل األرجاء نشرا فتيق... يا أيھا الوادي الذي نشره 

  السلوان عنه طريقمالي إلى ... بعدك عني والوفاء شيمتي 
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  :فأجابه الحسين بقوله
  دمعا جريحا وفؤادا رقيق... إن الذي صيرني حبه 

  وال عن العين بسفح العقيق... ال يكتفي عن مھجتي بالغضا 
  منه إذا يجرح قلبي الحريق... واحر قلباه ومن نافعي 

  ه وال فعل سالف الرحيق... من قمر يفعل بالعقل مرآ 
  ومدمع في حبه قد أريق... م مكوثر الريقة كم لي د
  وال أرى السلوان عنه يليق... مالي عن عشقته سلوة 

  كأنما حل بمسك سحيق... إال حديثا في جمان الھدى 
  .وھي طويلة

  :ومن شعره فما كتبه إليه أيضا
  وقل له الوعد شبيه بدين... قم يا رسولي نحو دار الحسين 
  مر في ذاك ھينبوقفة واأل... ال زلت تدلي لي حبال المنى 

  غدا نوافيكم وما ذاك مين... وأي يوم نلتقي لم تقل 
  ميعادكم وأستخلف الحسرتين... فأرقب الساعات حتى مضى 

  ولم أنل منك سوى وقفتين... يا ابن علي أنت أطربتني 
  من نغمت من كال الجانبين...  واديك وما حازه 
  خافقينأزل أراعي في الدجى ال... بلبله بلبل بالي فلم 
  :فأجابه بأبيات، منھا

  الوعد عند الحر ال شك دين... ذكرت أن الوعد دين نعم 
  وسائلي قد مأل الخافقين... وكيف يخفى فيكم سائلي 

  وقفتھا فيه بال وقفتين... فھل سألت الربع عن وقفة 
  وادي وفيناه فما األمر ھين... وقلت للوادي ھل جاءنا ال 
  صبر جميل يقبل الحالتين. ..إن كان ذا مطال فنفسي له 

  :ومن جيد شعره قوله
  ففي القلب نار أججت بضرام... قفا حدثا عن لوعتي وغرامي 

  فليس دعي في الھوى كإمام... وعني خذا األشواق والوجد والھوى 
  نسيم اشتياق ال يلذ منامي... وفي الجزع حي كلما شاق ذكرھم 

  واه شرب مدامسلو وال أر... جفوا مغرما لم يثنه عن ھواھم 
  يرجع ألحانا كسجع حمام... وال لحن شاد معبدي غناؤه 

  يقول لھا الوجد ارجعي بسالم... إذا سلوة رامت إلى القلب مسلكا 
  :وله في صنعاء

  صنعاء والباب منھا باب سيران... أرى المدائن شوھا كلما ذكرت 
  جنات عدن عليھا حور رضوان... ما حل فيھا امرؤ إال وعاينھا 

   :يل عليھما صنوه السيد الحسن فقالوذ
  ھيھات ما الدر والحصباء سيان... إياك إياك أن تعدل بھا بلدا 

  وادي المقدس أو ما شعب بوان... تاھت على األرض ما نھر األبلة وال 
  

  .السيد زيد بن علي أمير المخا، وخليفة المزن في السخا: السادة بنو الحجاف
  .الف واألطرافمن سروات األشراف، كريم األس

  .له خليقة بذل المعروف ديمتھا، وسجية نجدة الملھوف شيمتھا
  .واله المتوكل المخا فكان بخا حظا زائدا ال ينتقص، وحرما آمنا ال يباح صيده وال يقتنص

  .وله في أحكامه سيرة رضية، وعزيمة ما تخلفت بھا عن حكمه قضية
  .موأما أدبه فروض نسام، كأنه في ثغر الدھر ابتسا

  .فمن شعره الذي لفظه بحره، وتزينت به لبة الزمان ونحره
  :قوله

  معاملتي وساموني اغترارا... ولي عتب عل قوم أساءوا 
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  وما اعتذروا وساموني صغارا... جنوا عمدا وما راعوا حقوقا 
  مخافة أن أقلدھم شنارا... سأضرب عنھم صفحا وأغضي 

  را مراراإذا لسقيتھم م... ولو أني ركبت متون عزمي 
  لولوني ظھورھم فرارا... ولو أني ھممت بأخذ حقي 
  :فأجاه بعض أصحابه بقوله

  إذا لم تستبن مھم وقارا... لك العتبى ومنك الصفح يرجى 
  وما راعوا وال طلعوا اعتذارا... وإنھم جنوا عمدا وجھال 
  من العجما صياحا أو جؤارا... فإن البدر ال يثنيه شيء 
  علي أن تسامى أو تبارى... قتدار وأنت على أذاھم و ا

  لعزتك اختيارا واضطرارا... فطب نفسا فكلھم ذليل 
  :وله

  صنعت فيما أراه صنعة األدب... أقول للورد لما افتر مبتسما 
  شيء من الضرب الحالي مع الشنب... في فيك لي صدق ود قد أضن به 

  :ومن بدائعه قوله
  من لطف ربي وعائدولي صلة ... ومالي وللھم الذي أنا حامل 

  تذكرتھا ھانت علي الشدائد... إذا عادة هللا التي أنا آلف 
  ولي ثقة با ما قام عابد... فال أتقي ھوال وأرھب طارقا 

  
  .صاحب يد في القريض وساعد، وجد إلى أفق النيرات صاعد السيد عبد الرحمن بن الحسن القاسمي

  .بة المجنى والغروسيزرع الدر في أرض الطروس، فيقتطف ثمارھا طي
  .بعبارات عذبت فأغنت غناء الثنايا العذاب، وإشارات يذيب بصوغھا القوافي فتؤدي رونق الذھب المذاب

  .وقد أثبت له ما يروق تطريزه، وينفق في سوق األدب إبريزه
  :فمن ذلك قوله، من قصيدة

  فھيج أشجاني وجدد لي وجدي... أال أيھا البرق الذي الح من بعد 
  ومن زفراتي والبكا حنة الرعد... من قلبي وغيثك أدمعي  وميضك

  ومنھمر األعيان قد خد في خدي... وقد أنحلت جسمي مرارة مھجتي 
  وتخبرني عن دار ھند وعن ھند... عساك إلى األحباب تھدي تحيتي 

  :منھا
  بنار وقد ذاب الفؤاد من الفقد... ففي مھجتي من طول ذا البعد والنوى 

  ويا ليت شعري كيف حالھم بعدي... ي لما بي شاھدوا فيا ليت أحباب
  :ومنھا

  وقلبي ال يقوى وقيتم على الصد... منامي طريد من فراق أحبتي 
  وفاء فإني ال أحول عن العھد... فھل عندكم للعھد عند وداعنا 

  :وقوله
  مني وأجدى بالجدال المبرم... أولى وأحرى بالمالمة لومي 
  والحق أن أبكى دموعا من دم... فا الموا على أن ظل دمعي ذار
  أضحى لديه كل ذي نظر عمي... بل لو بكيت دما لقل لحادث 

   .السيد إسماعيل، والسيد يحيى، ابنا إبراھيم الحجاف غصنا كمال، وكوكبا جمال، وكل منھما يمين للمجد وشمال
  .قد النت أخالقھما، وما بات إال باألدب اعتالقھما

  .من الفرسان، وفي شوطھا ممن أحرز قصب اإلحسان وكالھما في حلبة األدب
  .ولھما شعر ال تنجاب ديمته، وال تغلو بغير قلمھما قيمته

  .فمن شعر السيد إسماعيل، قوله من قصيدة يمدح بھا المتوكل إسماعيل
  :أولھا

  كامل الحسن وافر الحسنات... أصبح الدھر طيب األوقات 
  الشھور والسنوات د بمر... مشرق الوجه باسم الثغر يزدا 
  ي جماال إلى جمال الذات... كعروس من فوقه زادھا الحل 
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  ل قلوب األنام باللحظات... غادة تسلب العقول وتغتا 
  برعت في السكون والحركات... ينت سبع وأربع وثالث 
  خافق القلب ساكب العبرات... تتثنى فينثني من وراھا 

  المائساتوتثنت غصنا من ... جمعت كل مفرد من جمال 
  أوحدي األفعال جم الصفات... مذ تولى أمر الخالفة فيه 

  عيل حلف الھدى حليف الھداة... ثابت الجأش ثابت الرأي إسما 
  قاسمي في نسبة األمھات... ھدوي في نسبة من أبيه 

  بين خير وخيرة الصالحات... تتالقى أطرافه في المعالي 
  :منھا

  أناسا رأوك قبل المماته ... يا إمام الزمان قد أسعد الل 
  جملة أخبرت عن الباقيات... شاھدوا فيك من صفات علي 

  :منھا
  وعمرت الورى بأسنى الھبات... بق األرض جود كفيك فيه 
  فأنافا سبقا على الذاريات... يتبارى كفاك والبحر جودا 

  ء بمضمونھا حديث الرواة... صفة من صفات جدك قد جا 
  .وھي طويلة

كتاب إلى الحسين بن الناصر، وقد اطلع على كتابيه المواھب القدسية ومطمح اآلمال، في إيقاظ جھلة العمال،  وللسيد يحيى من
  .من سنة الضالل

  .أما بعد؛ فإنه جاءني كتاب كريم، ومسطور أنشأه عظيم عليم
  .غدو عمره ومساهحفظه هللا، وأطال في عافية بقاه، وأھدى إليه سالما طبق فضله وكفاه، وحباه برحمته وبركاته 

  .فآنسني مجيئه وسر، ووصلني به منشيه وبر
  .وبھرني كماله الباھر، ومأل صدري إعظاما له فضله وإفضاله الغامر

  .فدعوت هللا أن يتولى مكافأته عني، ويجزيه أفضل ما جزى به المحسنين الواصلين نيابة مني
  .وهللا تعالى يشكر مساعيه الحميدة، وعوائد نفعه العديدة

  .ذا، وقد طالعت مؤلفيه اللذين أحكمھما، فوقفت فيھما على علم كبير، ووصل خطيرھ
  .أما شرح المنظومة فقد انطوى على علم غزير، وفقه كثير

  .وانتظم نظم المقارضة للفظ األنيق، والجمع للزيادات مع أسلوبس رشيق
ائلھم وسيرھم، وأمثلة تقواھم لربھم وخشيتھم له وأما كتاب مطمح اآلمال، فلقد جمع على حصره، من أعيان الھداة، ومن شم

  .ومراقبتھم، ما ھو لباب المطوالت، ومقصود المبسوطات
  .وتمم كماله ما ضمه إليه من مكاتبات العلما، ومباحثات الفھما
  .فصار مصباحا للبصائر، ومفتاحا لما انغلق من منھاج األخائر

  .لقى السمع وھو شھيدوإن فيما اشتمل عليه لذكرى لمن كان له قلب أو أ
  .وإن طريق الحق ألبلج، لوال حب الدنيا فإنه رحيب المدخل ضيق المخرج

  :ومن شعره قوله
  صبابتي في الشادن الشارد... قد المني العاذل لما رأى 
  فقد غدا في شرك الصئد... وقال مھال ال ترم وصله 

  
  .سب الظاھرذو النسب الطاھر، والحالسادة النعميون السيد علي بن الحسن 

  .ليس له مدان، غير بني عبد المدان
  .فيه شمائل نسمات نجد، وله كلف بالمعلوات ووجد

  .نشأ في بيت الفضل والنعمة، ونما على فرش اللين والنعمة
  .إلى سجية مرتاضة، وطبيعة فياضة

  .وثمة لفظ ألذ من حالوة عدن، ومعنى أشھى من العافية إلى البدن
  :رفمن شعره، قوله في الزھ

   وبھا مرھم لداء وبوس... سرحة الروض نزھة للنفوس 
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  قد أديرت على ندامى الكؤوس... وھي أشھى إللفھا من سالف 
  ھي أبھى من صورة الطاووس... ولھا صورة بمنظر قلبي 

  تتھادى في حالكات الدروس... فاستمروا في درسھا فالمعالي 
  واردات عن صفوة القدوس... والمعاني مھورھن مغان 
  خير خل وصاحب وجليس... وجليس مذاكر في رشاد 
  ھي عند اللبيب خير أنيس... فإذا لم يكن فصحبة سفر 

  فيه نور يفوق نور الشموس... واستمدوا فضال من هللا يأتي 
  بخالل عظيمة الناموس... واستعينوا بالصبر كيما تفوزوا 

  ما ھمى عارض الغمام الرجيس... فسالم عليكم مستمر 
وقد كان األولى رفع النفس عن : سالة كتبھا إلى الفقيه أبي القاسم بن محمد أبي ھم، في مسألة حصلة بينھما فيھا نزاعوله من ر

  .مجاراتك في جھلك، وااللتفات إلى فرطات عقلك
  .وكف اليد عن جوابك، وقطع المدى عن عتابك

  .حكماغير أني أعلم أنك لم تعدني باإلعراض متكرما، وال باالزورار عنك مست
  .بل تقدر مع ذلك أنك قد أصبت معظم الصواب من ھذا البحث، وأنك قد أخذت بمقالك األقبح األرفث

  " .ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليھم من سبيل : " وأيضا، فإن من محكم كالم الجليل
  .ومن قول حكيم الشعر

  ولم ألم المسيء فمن ألوم... إذا أتت اإلساءة من وضيع 
  .، فاعرف موضع قدمك قبل المسير، وتبصر في األمور أيھا الجاھل الغريروبعد ھذا

  .وقف عند انتھاء قدرك، وانظر في إصالح أمرك
  .فاألولى لك أن تكون متعلما ال معلما، وأن تكون متفھما ال مفھما
  .وليس لك فيما سلكت جمل وال ناقة، وال تذكر في مقدمة وال ساقة

  .ا علي بن حفظ هللا غرتان في جبھة الزمن، وشامتان في وجنة اليمنالسيد محمد والسيد حسن، ابن
  .أماطا عن وجه البالغة البراقع، وطلعا كالنسرين الطائر والواقع

  .ولھما جمعية أدوات تعجز اإلدراك، وانحيازه نزعات تأبى في سواھما االشتراك
  .وشعرھما في غاية ما يكون، يحرك بالضرورة طربا له كل ذي سكون

  :ما يحمد لمحمد قوله، من قصيدة أولھافم
  وعيون أودى بھن البكاء... من لقلب مزاجه األھواء 

  ھمه النوح دائبا واألساء... لشجي متيم مستھام 
  في عراص ربوعھن خالء... يا خليلي بالبكا ساعداني 
  وديار تحلھا أسماء... دار ليلى ودرا نعم وھند 
  على الطلول شفاءفوقوفي ... وقفا بي ھديتما لو فوقا 

  لمشوق أودت به البرحاء... أيھا الرسم ھل تجيب سؤاال 
  وبنعم وشوقه أسماء... كائنا عن وداد ليلى بھند 

  يتكنى وھل تفيد الكناء... وكذا كل مولع بحبيب 
  وقل اللوم في الحسان ھذاء... بح غراما إن كنت حلس وداد 
  ھواء وفؤادي من السلو... أنا حلف الغرام في كل حين 

  ذكرتني وھنانة ھيفاء... كلما أزمع الفؤاد سلوا 
  رسل الموت بينھا كمناء... بعيون فواتر ساجيات 

  ال بقاء مع اللقا ال بقاء... قائالت لمن تمنى ھواھا 
  ظاميات أكفالھن رواء... وقدود بميلھا تتثنى 

  وھي للصب صخرة صماء... يطمع الصب لينھا في لقاھا 
  رد عيني عن الصفاة الضياء... ال اختالسا لم أنلھا بالعين إ

  رقباھا وصدھا الرقباء... وعداني عن ازديار حماھا 
   الزدياري منھا وبئس الرجاء... فتارني أھوى الممات طماعا 

  وكثير من الرجاء ھباء... وأرجي يوم النشور لقاھا 
  وسقام يكل عنه الدواء... إنما الحب ذلة وغرور 
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  :اوقوله من أخرى، أولھ
  وبرتني ذات القدود اللطاف... تيمتني ذات الخدود الرھاف 
  تسبل الليل فوق رمل الحقاف... طفلة تفضح القضيب قواما 

  ولجين ولؤلؤ األصداف... صور هللا شخصھا من ضياء 
  ال ورب الحديد واألحقاف... أعلى من ھوى لتلك مالم 

  :وقوله أيضا
  ت بالجمال الفائقھيفاء خص... سمحت بوصل المستھام العاشق 

  تزري القضيب بلين قد باسق... بيضاء صامتة الموشح طفلة 
  نحوي ولم تسمح بطيف طارق... من بعد ما شحت بطيب وصالھا 

  في جسم عاشقھا وزي السارق... وافت وثوب الليل أسود حالك 
  وموسدي فعم الذراع الرائق... باتت ذوائبھا الحسان قالئدي 
  في غفلة الرقبا ونوم الرامق... امنا نشكو الجوى ونبث سر غر

  في جنح ليل غيھبي غاسق...  من وصل ھنالك نلته 
  باھي الجمال بديع صنع الخالق... من شادن غنج أغن مھفھف 

  في لج بحر أوثقت بوثائق... في ليلة ظلما كأن نجومھا 
  فجوانحي كجناح طير خافق... ملك الفؤاد بدله ودالله 

  ال تنس مني محض ود صادق... لة قال لي تا ال أنساه لي
  ينبيك عما جن قلب الوامق... واسأل فؤادك عن فؤادي إنه 

  :ومما يحسن لحسن ما كتبه للحسين المھال
  يضيء وشمس معرفة وبحر... ألنت لمدلھم األمر بدر 

  لليل دجى من الشبھات فجر... وطود مكارم وسبيل حق 
  ى لمن فاجاه فقرويم ند... ونور ھدى لمن يعروه جھل 
  وروض ھداك ناضره يسر... بيوت عالك شامخة طوال 

  وفي أنھارھا لبن وخمر... علومك أصبحت عسال مصفى 
  تدور بشأنھا ولھن بشر... وحور حسانھا متبخترات 

  عتاب فيه للمعتوب عذر... وأشبه بالنسيم الرطب شيئا 
  وذلك بين أھل الود فخر... لتأخير الرسائل منك عني 

  ورق والي تحت لواك حجر... ت حميت نور سواد عيني وأن
  تخصك ما أنار وضاء بدر... عليك سالم ربك في تحايا 

  :وكتب إليه، يتشوق لمروره بمحله
  فحالنا شق به االنتظار... منتظر القلب متى وصلكم 

  جوانح القلب بجمر ونار... وشوقنا لما يزل صاليا 
  يا خيار الخيارشوقا إليكم ... وربعنا تھتز أكنافه 
  وفي المعالي قادة والفخار... ال زلتم للحق قوامه 

  :فأجابه بقوله
  ومن ألفالك المعالي أدار... يا بدر أفق في الليالي أنار 

  فداره أضحى رفيع المنار... يا رافعا دار العلى في المال 
  غراء بيضاء كشمس النھار... وساكنا أرضا به أصبحت 
  دار له صار به خير دار... ي ومنبع السؤدد والمجد ف

  منظوم في حوراء فيھا حوار... وافى إلينا النظم كاللؤلؤ ال 
  وليميني ويساري يسار... فھو لقلبي وفؤادي شفا 

   :وكتب لعلي بن الھادي المنسكي، معتذرا إليه في إبطاء كتبه عنه قوله
  وقطع وصلي لھم وهللا سلوان... ما بعد كتبي عن األحباب نسيان 

  إني على عھدھم باق وإن بانوا... و سلوة بسواھم ال وحقھم أ
  والقلب ربع لھم والجسم أوطان... وكيف أسلو وفي األحشاء منزلھم 

  بلت من الدمع أردان وأجفان... ومن إذا شمت برقا نحو ربعھم 



 

57 
 

  يشب في مھجتي جمر ونيران... ومن إذا الطيف منھم زارني عجال 
  .وقد جاء من تلقائه الكتاب الكريم الشافي، ووصل من نحوه المثال الفخيم الوافي: عن كتاب وكتب إليه من إنشاءه جوابا

  .جلت طوالعه حنادس الھموم، وحلت نوازعه فوارس البالغة في يوم مشھود له الناس وذلك يوم معلوم
  .لى بيان بالغته إال لبرء أسقاميفما تنزل به روح أمانيه من بيان سماء بالغته إال لشفاء أوامي، وال تدلي أمين يراعته ع

  .فما أحلى ما شربت من زالله المعين صافيا، وما ألذ ما ارتويت من برد نميره المغيث شافيا
  .وما أنور ما تبسم به ثغره عن لؤلؤ عتاب كريم، وما أعطر ما تنسم به فجره عن روح غفران من المولى وتسليم

  
  .د تحلى بالحلل السنية، وأربى على أجواد األسرة النعمية الحسنيةسي السيد الحسن بن علي بن الحسن بن محمد

  .بفضل مرتوي النبت خصيب، وفكر كيف ما سددته فھو مصيب
  .فھو بدر في شيم، وبحر في ديم

  .ونور وزھر، في شاطىء غدير ونھر
  .وشعره قول حسن، مسند إلى الحسن

  :بن صالح فمنه قوله فيما كتبه إلى الناصر المھال، على لسان محمد
  أعد لي ذكر سالفة الليالي... أال با يا نفس الخيال 

  وما قد مر في تلك الحالل... وأتحفني بذكر أھيل نجد 
  بذكراھن لي في كل حال... وھات الكأس صرفا صرخديا 
  وما قد مر من حسن اتصالي... فإني إن ذكرت زمان وصلي 
  لي وأيام حالھا قد حال... بمن أھواه في عيش خصيب 

  وأضرب باليمين على الشمال... أكاد أذوب من ولھي عليه 
  وأبقى في افتكار واشتغال... وأصبو للربوع وساكنيھا 
  بذات النفس ال طيف الخيال... وأرجو هللا يجمعنا قريبا 

  لبانات التواصل والوصال... ونقضي للصبابة والتصابي 
  .لسيرة في اإليراد واإلصدارالحسن بن أحمد الحيمي رئيس سامي المقدار، مشكور ا

  .طلع في أفق البيت الحيمي بدرا تحرس مجده الثواقب، وزين من مجلس إفادتھم صدرا تحفظ طرفيه المناقب
  .فھم من ملقاه في ضياء يسطع، ومن رأيه الصائب في حكم يقطع

  .وكان معروفا بعلو الھمة، مقصدا في األمور المھمة
وكل رسوال إلى الحبشة فظھرت له اليد البيضاء في أغراض عين لھا، وقضاھا بنظره على ولذلك أرسله اإلمام إسماعيل المت

  .حال ما تغافل عنھا وال لھا
  .وقد رأيت له قطعة من نظمه استجدتھا، وطالما أبديتھا لحسن ديباجتھا وأعدتھا

  :وھي قوله
  وكيف وربع العامرية قد أقوى... فؤاد على نار األحبة ال يقوى 

  فال نفع للمھجور فيه وال جدوى... غاله الھجر والنوى  وصبر ولكن
  وكم ذي لبانات تمنع بالرجوى... ولكنني قد ذبت في الوصل بالرجا 

  عليك بآداب الحديث الذي يروى... فيا أيھا الخل الذي أنا صبه 
  رأيت حديث المن أحلى من السلوى... ومن علينا بالترسل إنني 

  
  .قاض إذا التبس األمران، عن له في تمييزھما رأي يحسده النيران محمد ولده القاضي بدر الدين

ليس للماء صفاء فكره ولو تصلف، وال لبدر السماء حسن وجھه ولو تكلف وكانت األحكام بفضله مطرزة العواتق، واأليام 
  .بحسن تدبيره مأمونة الفواتق

  .الشارع وھو في كثرة اإلحاطة بحر له مشارع، جرى في الصواب على وفق مراد
  .وقد فصل األدب بدائع فصول، فضل القاضي الفاضل عندھا فضول

   .وأتى بفرائد منظوم ومنثور، يستھدن لديھا كل منقول ومأثور
  .فمن شعره قوله؛ من قصيدة كتب بھا إلى يوسف بن علي الھادي صاحب الطوق

  :مطلعھا
  افلله ما أحاله دھرا وإن مر... أعد من حديث السالفات لنا ذكرا 

  وقل إن تدره ما ألذ وما أمرا... وكرر على سمعي قديم حديثه 
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  كما اھتز غصن في الربى بعد ما اخضرا... ويا ساجعات الورق ال ھزك الھوى 
  كدمع جرى من أسود الطرف محمرا... وال خضبت منك األكف بعندم 

  إلى أفرخ في شاھق أودعت وكرا... وال صفقت منك الجناحان صبوة 
  وأحسنه ما طابق الخبر الخبرا... ما كتمت من الھوى  إذا لم تبثي

  فما بيننا يا ورق أن تكتمي سرا... جفاك خليل أم نبا بك منزل 
  وما الحب إال ما يرى سره جھرا... وما أنت بدع في غرام ولوعة 
  على قدر ما نھوى تخالفت اآلرا... كالنا على األغصان ناح وإنما 
  بأول صب صب في جفنه التبرا...  وما أنا في ذكر العقيق وأھله

  بقاع الدنى وما رأى أھلھا قفرا... فلو سكبت عيناي ما سكبت على 
  على بعده أجرته من مقلتي نھرا... رعى هللا أيام العقيق وإن تكن 
  عجيب فإني لست أدعى بھم حرا... إذا استخدمت عيني لساكنه فال 

  شبوه في كبدي حرا غراما فقد... وال عجب إن ھمت في ساكني النقا 
  شقيقا ولو أني أشق به الصخرا... أبى الحب إال أن أكون له أخا 
  إذا عجزت في الحب أن تنثر الدرا... فما لدموعي ال تنظم عسجدا 

  وأغراه إال خلته خامر الخمرا... بحب رشا ما خامر العقل حبه 
  فقد حللت قتال وقد عقدت سحرا... له مقل إن حل عقد نقابھا 

  فما أكثر القتلى وما أرخص األسرى... ما انتضى منھا سيوف لحاظه إذا 
  فمن أجل ذا العشاق تنظرني شزرا... وما ملت منه قيد شبر لسلوة 

  ضير فأھوى الغصن والصعدة السمرا... ومن أجله أرعى النظير لقده الن 
  رأيت بھا الشمس البھية والبدرا... إذا ما بدت للطرف غرة وجھه 

  فشاھد فيھا الماء والنار والزھرا... ا جنة في خدوده وأعجب من ذ
  علي وما ضميت من قده خصرا... وأعجب من ھذين يكسر جفنه 

  ھو الغاية القصوى ھو اآلية الكبرى... إذا قيل لي سميه قلت مكنيا 
  وكيف يساوي الزھر في خلقه الزھرا... له خلق كالروض بل ھو أعجب 

  بمصر من اآلداب فلتھبطوا مصرا...  أنادي بأعآل الصوت قد حل يوسف
  خزائنه من فكره أودعت فكرا... عليم بأنواع البديع وھذه 

  غواني لعفن العقد والشنف والشذرا... حباني بنظم لو حبين بمثله ال 
  فمن غير ذاك النظم ال أعرف السكرا... إذا قيل لي في الخمر سكر محرم 

  يره ال أعرف الروض والزھرافمن غ... وإن قيل لي في الروض زھر منوع 
  حليت بھا نحرا شرحت بھا صدرا... سطور أتتني منه وھي قالئد 

   فال عجب إما ملئت بھا بشرا... كأني يعقوب رأى برد يوسف 
  وأشجان قلب ال أطيق له حصرا... وھاك جوابا قلته مع شواغل 

  وأنت به يا ذا الوفا في الورى أدرى... وال تعتبني فالوداد محقق 
  تفوق به فضال وتسمو به قدرا... ودم في نعيم ال انقضاء لعمره 

  :فراجعه بقوله
  فأي فؤاد ال يبيت به مغرى... خذا إن رنا من سحر مقلته الحذرا 

  فلم تركت أحشاء رامقھا حرى... وإياكما من نار مترف خده 
  أبان لنا فرقا مبينا حكى الفجرا... غزال إذا قلنا حكى الليل شعره 

  إليه بدمع سائل رده نھرا... مال إن أتى معشر اللقا غني ج
  بمكحول جفن منه لم ينج من فرا... مبرد ريق للقلوب مقاتل 

  قوام له يا قوم ما عرف الھصرا... يعلم أغصان النقا كيف تنثني 
  مراض وتصمينا سھام له تبرى... ويرنو فتصبينا جفون عيونه ال 

  حه شكال وأحاله إن مراوأمل... له هللا ريم ما أعز نفاره 
  ولم يدر جھال أن تحذيره أغرى... يحذرني من حبه كل كاشح 

  بما حازه ما كنت أسكنته الصدرا... ولو لم يكن أعلى ذوي الحسن رتبة 
  فأردف منه الردف واختصر الخصرا... مليح براه هللا أحسن ما يرى 
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  اولم ير طرف طائرا قد غدا وكر... أطار فؤادي نحوه ثم حله 
  وما جن إال القلب فھو به أحرى... عجبت لدمعي في الخدود مسلسال 

  فيعرب عني مھمال يوضح العذرا... ويعجم عندي باللواحظ منطقي 
  وإني مع الھجران أستعذب الصبرا... ومن عاذل بالصبر ما زال آمري 

  وأفق العلى أنى بدرت به بدرا... ليھن فؤادي أنه فيه نازل 
  مع السؤدد الضخم الذي يطأ النسرا... لي دالصه لي الشرف الضافي ع

  إذا خط أبدى األنجم الزھرا والزھرا... ولي قلم فيه المنية والمنى 
  وما ھو إال ناصب فته فخرا... وكم حافظ ذكر ارتفاعي بصمته 
  ترى يمكن الزرزور يقتنص الصقرا... ونكس جھول رام يدركني وھل 

  رى منزلي والشمس فيه غدت تبرات... علوت كماال فالثريا إذا غدت 
  أنظم في أقوالي األنجم الزھرا... ألم ترني فوق السماء كأنني 

  فتى النسب الوضاح من زين الدھرا... فأثني على قاضي القضاة محمد 
  :منھا

  محامد يحيي ذكره كلما مرا... أخو الفضل فينا جعفر الجود خالد ال 
  لعين منھا في نحور العدى نحراترى ا... إذا أرقم القرطاس قرطس أسھما 

  وأعجب ما شاھدت برا غدا بحرا... ھو البر في األفعال والبحر في الندى 
  عصا السير لما أن رآه لھا أحرى... أرى العلم ألقى منه في قدس صدره 

  وأحرز من دون الورى الفخر واألجرا... فتى عمر الدارين بالجود والتقى 
  .، ولھا تتمة غفلت عن إلحاقھاھذا ما وجدته منھا في مسوداتي

  
  .بحر زاخر، ال يدرك منه آخر عبد الرحمن بن محمد الحيمي

  .تشنفت به األسماع، وانعقد على فضله اإلجماع
  .وھو في األدب صاحب آيته، وواصل غايته

   .ونكتة مساءلته، وفارس محلته
  .عليه في حل مشكالته المدار، وله فيه نباھة المكانة والمقدار

  :عره، ما كتبه إلى أحمد بن حميد الدين، صاحب ترويح المشوق، وھو بكوكبانفمن ش
  شيخان أعني قلمي واللسان... عن أحمد يروي حديث العلى 

  فاعجب لبدر ضمه كوكبان... ذا بدر أفق زائد في السنا 
  :وكتب إليه أيضا

  حين أخليت ربعه المأھوال... سار دمعي مني إليك رسوال 
  يتراءاك بكرة وأصيال... أنت فيه وفؤادي استقر إذ 

  ف اشتياقي فيه حديثا طويال... ونسيم الصبا تحم من وص 
  في فؤادي من النسيم بليال... حبذا قربك الذي كان أندى 
  لم أكن القترابھن ملوال... قرب هللا عھدكم من ليال 
  إن تذكرت ظلھن الظليال... أتلظى جوى وفرط حنين 
  ليت لم أتخذ فالنا خليال... لي وإذا ما احترقت شوقا فقو

  فبدلت بالنوى تبديال... كنت أجني ثمار أنسك فيھن 
  :فأجابه بقوله

  مذ تراءى وجه النھار صقيال... طلب الشوق من فؤادي كفيال 
  عقد الطل فوقه إكليال... ومشى الغصن في المطارف لما 
  يا أخا الصبوة الرحيل الرحيال... صاحبي صاح بي لواعج شوق 

  لزمان ذكرت منه الجميال... ه والشوق ما تأوھت منه آ
  مذ رآني ذاك الكريم الجليال... أي دھر أسدى إلي جميال 
  ليت لم أتخذ فالنا خليال... وخليال ما قلت لما افترقنا 

  فغدا للفراق حوال كميال... كان يومي به كلمحة طرف 
  باسقات قد أينعت وأصوال... إلمام حاز العلوم فروعا 
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  ت إلى منتھى األصول وصوال... م أرتنا فصوله اللؤلؤيا ك
  حا على طرف عزمه وحجوال... حجة صير المفاخر أوضا 

  ف ألغضى في جفنه مفلوال... راسخ في العقول لو فاخر السي 
  من أسارير وجھه المأموال... جمع هللا شملنا وأرانا 

  .مراده بالسيف، اآلمدي، صاحب اإلحكام: قلت
  

  .جامع شمل اآلداب، والصارف عمره على االشتغال والتدآب حمد بن عز الدين السلفيمحمد بن أ
  .قصد بني القاسم متقيا بھم عارض الباس، مستسقيا روحا معلقة بخيط الياس

  .فأحسنوا إجابته، وقابلوا بالقبول إنابته
  .فاغتدى من أجل شيعتھم، الشاربين من زالل شريعتھم

  .ه، وتموجت بذخائر العطايا رباعهوانبسطت بالمواھب يده وباع
  .وشھرته ثمة شھرة الشمس والقمر، وأشعاره فيما بينھم عوض األحاديث والسمر

  .على كل أذن منھا لؤلؤة في قرط تترجرج، وعلى كل عطف برد من عمل اليمن يتبرج
  .فمن شعره قوله يمدح السيد الحسين بن اإلمام القاسم من قصيدة غراء

  :أولھا
  وما عذرھا في ذاك إال الھوى العذري... سبي العقول وما تدري خال أنھا ت

  ويكفيك وصفا أنھا غرة الدھر... وإال فما في العالمين نظيرھا 
  وعھدا بليلى حيث ما طيفھا يسري... سرى طيفھا ليال فذكرني األسى 
  ألحرقت األھوا بحر الجوى صدري... فلوال التسلي من ھواھا وعھدھا 

  وقلدت من نعمائھا بحلى التبر... يأس أنسھا ولكنه أنساني ال
  فأذناي عنھا فيھما أيما وقر... عذولي صفحا عن مالمي وخليا 
   أم انطوت األحشاء مني على جمر... سال ھل سال قلبي إذا لم أزرھم 
  وإن تحتكم أسبابه في الفتى يبرى... ھو الحب إن يملك فغير مدافع 

  فليس له غير التجلد والصبر ...ومن شأنه حمل الھوى مثل مذھبي 
  ففي وصلھا بين الورى شرف القدر... عساھا يدوم الوصل منھا تكرما 

  ببشرى التالقي غيرھا ليلة القدر... وما ليلة يأتيك عنھا سفيرھا 
  فما أنصفت إن شبھت ھي بالبدر... إذا شبھت باألنجم الزھر أنفس 

  أنھا بيضة الخدرفال شك يوما ... وإن أطنبوا في وصف بيضاء دمية 
  وما كنت أدري بالقريض وبالشعر... أال لست لوال حبھا أعرف الھوى 

  على عادة التشبيب بالنظم والنثر... قفا فألمر ما أوري بذكرھا 
  كما حلت الغزالن في الحلل الخضر... حال غزال فن القوافي وأھلھا 

  في السحر كما بان لي بعض البيانات... فأسحرت في سبك المعاني بواكرا 
  سناء وال ذات الخمار وال الخمر... وما علق التشبيب صدر شبيبتي 

  كسا الناس ثوب األمن في البر والبحر... ولكن مدح الطاھر الشيم الذي 
  وأورى زناد الملك بالنھي واألمر... وأجرى ينابيع الھوى والورى معا 

  والبغي والنكر أولي الفسق والفحشاء... وأروى السيوف المرھفات من العدى 
  فأفناھم بالجرد والبيض والسمر... وجرد فيھم ھمة نبوية 

  إذا قيل فيمن دونه أوحد العصر... ھو الشرف األعلى ھو الناس جملة 
  دما إذ له األيام ضاحكة الثغر... فيوم األعادي لم يزل منه باكيا 

  تضوع من أرجائھا أرج البشر... إليك أبا يحيى أتتك تحية 
  تؤمون نحو البيت والركن والحجر... يافي نحو بابك مثلما تجوب الف

  لديك ومن سوح العلى مثلھا يثري... لھا شرف يزھو بتقبيلھا الثرى 
  يزين القوافي فيك ساعدني فكري... بكرت لھا فكرا ومن وصفك الذي 
  فال عجب أن طال ما شاد من قصر... كما قيل في الباني الذي وجد البنا 

  لغيركم من ھل أتى محكم الذكر... واصفون وھل أتى وماذا يقول ال
  جليات أحكام تجل عن الحصر... وأثنى عليكم في المثاني دالئال 
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  :وكان يولع بقصيدة ابن دريد الالمية، التي أولھا
  وما المال إال ما استفيد ليبذال... ھل الحر إال من أفاد فأفضال 

  ش إال ملوما معذالوإن لم أع... دعيني لھذا المجد أرعى سوامه 
  .وكان ينشدھا مستروحا بھا

  :ونظم على وزانھا قصيدة في السيد الحسن بن القاسم، أولھا
  وقد كان للماضين قبلك موئال... كفى المجد فخرا أن غدا لك مرسال 

  
  .حاتم لألجواد خاتم، وبه فصل السخاء تم السيد حاتم بن األھدل

  .تجاذبه عنده جھله ونكرهفحاتم طي طوى به ذكره، ومعن بن زائدة 
  .فضائل قامت على األساس المحكم، وفواصل تكاد تنطق لسان األبكم

  .تخمرت طينته بالندى، وأفرغت في قالب الھدى
  .وله من اآلداب كلھا، ومن المحامد دقھا وجلھا

  .وشعره روض بالزھر مسكي األردان، كلله الندى فكأنما ھو لؤلؤ استخرج من حصاء الغدران
  :قوله من تشطير لفائية ابن الفارضفمنه 

  عجل به ولك البقا وتصرف... قلبي يحدثني بأنك متلفي 
   روحي فداك عرفت أم لم تعرف... قد قلت حين جھلتني وعرفتني 

  فلك السعادة بالشھادة يا وفي... أنت القتيل بأي من أحببته 
  فاختر لنفسك في الھوى من تصطفي... ولقد وصفت لك الغرام وأھله 

  :وقوله، من تخميس عينية ابن النبيه المشئھورة
  وأشاع نقض العھد عنك وشنعا... رقم العذول زخارفا وتصنعا 

  أفديه إن حفظ الھوى أو ضيعا... فأجبته والنفس تقطر أدمعا 
  ملك الفؤاد فما عسى أن أصنعا

  واثبت على مفروض واجب رسمه... حكم الغرام فلذ به وبحكمه 
  من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه... يه وظلمه واخضع لعذل الحب ف

  حلوا فقد جھل المحبة وادعى
يقصر عن جسم معاليك قميص الثناء فيفوت الرصاف، ويرفل زھوا إذا فصلت لمعانيك حلل : ومن فصل له في رسالة

  .األوصاف
  .ل على الجواھر الحسانويعترف بالعجز سحبان إذا سحب ذيول البيان، ويقر المعري بالتعري عن لفظك الحريري المشتم

  .ويلحق القاضي الفاضل النقص في ھذا الميزان، ويذوي بديع المعاني عند شمس معانيك البديعة التبيان
  

قاض قضي له بالبراعة مذ حلت عنه التمائم، وحاكم تصرف باليراعة مذ وضعت على  القاضي محمد بن إبراھيم السحولي
  .رأسه العمائم

  .، وطار في أفقھا بين نباھة وشھامةتوج باالفتخار ھام تھامة
  .وھو في األدب ھمام أوحد، وفضله فيه ال ينكر وال يجحد

  .وله كل معنى إذا تطابق مع لفظه كان أعلق بالقلب من فكره، وبالطرف من لحظه
  :فمن شعره قوله

  فال تبالي أن تكون ماطال... تظن ما ألقاه فيك باطال 
  أيت تحت ذاك طائالفھل ر... مددت حبال للجفاء طائال 

  رأيت عطفك الرشيق مائال... لو ملت نحوي أو عطفت مثلما 
  قلبك لي عن الحجاء عاطال... تحلو لقلبي إذ تمر حاليا 

  تجر ذيال للدالل ذائال... رفعت قصتي وقد مررت بي 
  في قصتي نصبت لي الحبائال... وقد فتحت ناظريك ناظرا 
  بالي أن يكون قاتالمن ال ي... فرحت مقتوال وكان قاتلي 
  من حاجة في أن ترى قواتال... يا قاتل هللا العيون ما لھا 

  فواتكا ال تخطىء المقاتال... نواعسا فواترا فواطرا 
  فيا لھا تواركا فواعال... تركن إذ فعلن قلبي دائما 
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  وتارة تجرد المناصال... تصول فينا بالجفون تارة 
  سقى الحيا تيالك المنازال... سقى الغضا سقى الحمى سقى اللوى 

  لم تمس عن بروجھا أوافال... منازال عھدتھا أقمارھا 
  صيرنني بين األنام باقال... ولھنني بلھنني أذھلنني 

  نحوي وإن لم أرتجيك قابال... في كل عام أرتجيك مقبال 
  لجيش آمالي فيك خاذال... يا كم أرى فيك الزمان لم يزل 

  ولو عصيت واشيا وعاذال... ما ضر لو أطعتني تفضال 
  وطيب أوقات مضت أصائال... ولو ذكرت بالحمى لياليا 

  من الدالل في الھوى دالئال... كم قد أقمت في تثني قامة 
  غزال إنس يدھش المغازال... وليلة غازلت منك في الدجى 

  توقد لي من نارھا المشاعال... والشھب من غيظ تود أنھا 
  وذا ھو العيش فلم تطاوال... وطالما فزنا بقصر ليلة 

  لو لم يكن حال الصباح حائال... أحلى الھوى ما كان في عصر الصبا 
  :وكتب إلى اإلمام إسماعيل المتوكل

   متبارك أدعوه إسماعيال... موالي إسماعيل لي طفل بكم 
  ال بالرباب وال بأسما عيال... قد عيل صبري من مفارقتي له 

  أن تقطعوا صلتي بإساماعي ال... منوا بإسماعي نعم حاشاكم 
  :ومن انسجاماته اللطيفة قوله

  با أم بشرا سويا... أتظنھا قمرا سنيا 
  عصنا ولدنا سمھريا... ھزت معاطف قدھا 
  من خصرھا سرا خفيا... وطوى مدار نطاقھا 
  ورضابھا ال بالحميا... نشوى بخمر شبابھا 
  ل تملقا وتتيه غيا... تختال في حلل الدال 

  م إذا انثنت غصنا نديا... لھا ورق الحما وتخا
  عليه تغريدا شجيا... وتظن وسواس الحلي 
  ن لقد أتت شيئا فريا... عجبا لورقاء الغصو 

  حلال وال ألف الخليا... ال الغصن يعرف عططفه 
  ل عليه عقدا عسجديا... كال وال ناط الجما 

  ما كان كأسا لؤلؤيا... ولئن تبسم ثغره 
  رطبا ونشرا عنبريا... سا ھب أن فيه ملم

  بخدوده وردا جنيا... ولربما أبدى الحيا 
  وردا يكون له سميا... أيكون ذاك مشبھا 

  
  .نكتة عطارد وتحفة الفلك، قالت محاسنه اليوسفية ما ھذا بشرا إن ھذا إال ملك يوسف بن علي الھادي

  .تناول راية البيان باليمان، فظھر فضله فيه ظھور اإليمان
  .تي من الفصاحة ما لو سمعه سحبان الستحيى ولم يتفوه، ومن البالغة ما أعجز من نظرائه المرموقين كل مفوهوقد أو

  .يجري األدب في أزمته، فيأخذ منه األمل برمته
  .إلى عجائب لطائف أخذت بكل معنى، وتعطر بمشام ذكرھا كل مغنى

  .وشعره مثل طبعه مصقول، ودھره راوية ما يقول
نثره ما ھو أفوح من الزھرة تفتحت عنھا الكمامة، ومن نظمه ماھو أبھج منظرا من صدر البازي وطوق وقد أثبت من 

  .الحمامة
  .ولما طلع بدر عود شرف اإلسالم الحسين بن وجيه الدين من المشرق كامال، ونھض منه إلى حضرة اإلمام قافال: قال

  .لك الغثر عن شنب الفتح فمابعد أن فقر عليھم عدوان العدو أمما، وكاد ال يبسم لھم ذ
  .ففتقت لھم ريح الجالد بعنبر النصر، واجتنوا زھرات الظفر بأنامل النجح الذي تند أوصافه عن الحصر

  .وكان وصوله إلى حضرة اإلمام مقارنا لقدوم العيد، فكأنما كان ھالله صلت وجھه السعيد
  .ه الضاففأورده اإلمام ورد إكرامه الصاف، وأنزله ظل تبجيله وتعظيم
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  .ومأل بالثناء عليه أسماع المال، وأجابه إلى الدعاء له بنجح األرب ولم يتلق حسينا بكربال
  .كتبت إليه أھنيه بالفتح والعود والعيد، برسالة وقصيدة لم ينسج على منوالھما البديع البعيد

  .مقرونة بالنجاح ومنازھھايقبل األرض التي أضحت مواطن التھاني ومواطئھا، وصارت منازل األماني ال: وھما
اذھب عنا : وتطولت على ذوي التقصير ببرھا المحمود في يوم العرض، وصيرت فضلھا أبيا لمفارقة ذي الفضل فلو قيل له

  .لن أبرح األرض: قال
  .قوأنشأت سحب جودھا فرأينا الندى منھا على األوراق، وفتحت أكمام معارفھا عن زھرات فوائدھا فتمشينا فيھا باألحدا

  .وأطلقت للعفاة منحا، وللعداة محنا
  .فغدت مشكورة في األمرين على اإلطالق، وطوقت أجياد األنام بالندى الذي يجيب قبل سماع الندا فانقادت إليھا باألطواق

وأشرقت الجو بنقع غبارھا وأشرقت بنور البصر المبين فأضحت مشھورة في الحالين باإلشراق، وقادت ذوي الفضائل إليھا 
  .سالسل األشواق، لما نصبت لھم من تخيل محاسنھا حبائل، فعلموا يقينا أنھم لمن أمة تقاد إلى الجنة بالسالسلب

  .وجعلت حماھا مرابع النعم، ال مراتع النعم
  .وأوردت الصادي ماء عين كرمھا الذي يشتاق إليه الرائي، فعين هللا تعالى على ذلك الكرم

  .ق باب عفوھاونھت عن إعالء قباب برھا، وإغال
وذلك شأن من ھو بالمعروف معروف، ورحبت لما ضاق صدر الفضاء بعفاتھا فھم فيه كالبنيان المرصوص والعقد 

   .المرصوف
وأمضت أمرھا المستقبل وأرادت السيوف أن تحاكيه مضاء فجاوز حدھا، وأشرقت األحرار باإلحسان فما منھم إال من يقول 

  . بيا عبدھاال تدعني إال: لمن يدعيه بالحرية
فأبقى هللا حماھا الذي ما من خائف إال ھو له مأمن، وروض جنابھا الذي عنعن عنه العنبري أحاديث ذكاء ضنت بصحتھا عن 

  .أن
  .وصفا باطنھا بأنھارھا، وحلى ظاھرھا بأزھارھا

كل ناظر إليھا كأنما ومأل صحون ديارھا المسكية الروائح من قطر الغوادي، ونسج لھا من بيض خيوله حلة خضراء يقول 
  :نسجت على مرادي

  لعيبه عن منھج منھجا... فإنھا أرض لمن لم يجد 
  بابا له عن مرتج مرتجا... ندب يعيد الفرض أن ال يرى 

  .وسيد أقامته المعالي والعوالي فلم يختلف في فضله اثنان، وھمام أضحى المشتري لرتبة رجحت من قبل أن يرصد الميزان
للخالفة فنعم المولى ونعم النصير، وصاحب أقالم حطم عوالي األعداء بترسل قصيرھا قبل أن تقول ومولى صار نصيرا 

  .بيدي ال بيديك يا قصير
  .وملك إذا صلت صوارمه لم يبق للعدى غير التسليم، أو أراد تكليم المعاندين بألسنة أسنة أذعنوا له قبل التكليم

  .أو وجف بخيله وركابه على األعداء قيل جرى القلم بھالكھم وجف أو عقد ألويته حل بالمخالف الوبال والتلف،
أو وصف لھم عزائمه وترسالته ظنوا بأنھم عياله ألف صف من عزائمه وصف أو وكف جود كفه أقلع السحاب عن مجاراته 

  .وكف
  .حيحةأو مأل سمعنا أمالي ال قالي لھا فھي المليحة المليحة، أو جادل طعن الخصم بعوالي أحاديثه الص

  غباره في ھواديھن ما نقضوا... أنى تجاريه فرسان العلوم ومن 
  .فھو رب السيف والطيلسان، والقلم الذي يزداد إفصاحا كلما قطع منه اللسان

واليد التي ال تھرع الناس إليھا فيفوزون بالخمسة األشباح، وتدعو األنام لھا بالبسط فكم ظفروا من أناملھا بأياد تجل عن 
  .اإليضاح

  .وتحتقر الثريا أن تكون لتقبيلھا فما، وتعوذ أناملھا الخمس بالسبع الطباق فما
  .والنسب الذي ھو كصدر الرمح إال أنه ال مطعن فيه لجارح، وال نقص في كمال بدره لمنتقص وال عيب في زند شرفه القادح

  قلدتھا نجومھا الجوزاء... نسب تحسب العلى بحاله 
  .لعزيز، والسلسلة المنوطة بالشھب المصوغة من اإلبريزولم ال يكون نسبه النسب ا

  .وھو من قوم عجنت طينتھم بماء الوحي والنبوة، ونبتت نبعتھم في حديقة الفضل والفتوة
وترددوا ما بين الخاللة واإلمارة اللتين ال يبلى على مر الجديدين شرفھما العظيم، وشھد بفضلھما الحديث النبوي والقرآن 

  .أي األشعرية وما أجل من شھد بفضلھم الحديث والقديمالكريم على ر
 دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه... أضاءت لھم أحسابھم ووجوھھم 

  
 شقيق روض الفضل والعليا، ولو أنصفته لقلت ريحانته ألنه سمي 
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  .الرسول من الدنيا الحسين أحد ريحانتي
  .الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين بن أمير المؤمنينشرف اإلسالم والمسلمين، الحسين بن عبد القادر بن 

  بعد الممات جمال الكتب والسير... جمال ذا العصر كانوا في الحياة وھم 
  .ال زال آخذا بآفاق سماء الفضائل والفواضل، فله أقمارھا الطوالع ولغيره نجومھا األوافل

  .ل راق، ونبيال للقلوب وفاق، في أنه أفضل من ساد األنام وفاقوال برح سيدا إذا علت رتبة أو جن دھر كان لھما أفض
وإماما في العلوم تنبذ عند سماع حديثه العقيق، وھماما نظره في األمور كالسيف السريجي في الدقة واالستواء وكالسراج في 

  .البريق
  .منوطا عمره بيوم التناد، مفسحا في أيامه حتى لم يدر أھي أحاد أم سداس في أحاد

وبعد بذل أدعية بلغت إلى األفق األعلى ورحبت فوقه مظھرا، ومضى سالحھن في كل من استقبل الحال بأمر مكروه فأضحى 
  .مضمرا انكساره مظھرا

  لصدق والئي فيك بين السرادق... إذا رفعت يوما لذي العرش خيمة 
الرجل ألخيه بظھر الغيب مستجابة، وملك فوق دعوة : " اعتمادا على ما أخرجه مسلم، من حديث أبي الدرداء عن أم الدرداء

  " .آمين آمين، ولك بمثل : رأسه يقول
وعلى ما ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس سيد الصحابة، في أن دعوة الرجل ألخيه بظھر الغيب أحد الدعوات الخمس 

   .المستجابة
  .مارةينھى واألليق بن تنتھي نفسه األمارة، عن مكاتبة أھل الخالفة واإل

  .فإنه وإن كان من الكرام الكاتبين لھم فليس ذلك، وكيف يكاتب مالكه من ھو مقر بالدخول تحت رقه وإنما المكاتبة من المالك
  " .مولى القوم منھم : " لكنه وإن كان دونھم فھو يعتقد عدم خروجه عنھم، اعتمادا على ما رفعه أبو رافع إلى سيد األنبياء

  .ا إال أنھا الذي كل رق لحر كالمه مفتون، فھو يعلم صحة إذنكم له وال ينكر تصرف العبد المأذونعلى أنه إن تصرف في ھذ
وورد خبر عودكم المقرون بالنجاح، بعد أن الح لكم الظفر من مشرق الفالح، وسفرت لكم شمس الظفر من خلف ستارة 

أمضى من بيض الصفاح، وابتسمت لكم ثغورھا لما  الصالح، وأعربت عن رفع شأنكم بالد بنتھا على الفتح عزائمكم التي ھي
  .جليتموھا من قلح العدى بمساويك الرماح

  :والفتح المشرق قد طلعت فيه شمس الخالفة بعد أن أفلت وانسد، وقلت في ذلك مادحا لكم مقال من أنشأ وأنشد
  عزم الذي ما ھاب سدا... لما فتحت الشرق بال 
  أفلت وسدافة بعد أن ... طلعت به شمس الخال 

  .وأقسم قسم من بر، إنه لشرق أكثره شر
  .فكم أجرى الدمع من الغرب، وأوجب سلب نفوس القادمين إليه فأتى باإليجاب والسلب

  .وأغرب لما أشرق نزيله بندمه، وأطلع بدر القتيل منه في شفق دمه
  .حتى جعلت لكم الكرة عليھم، وكانت لكم العودة إليھم

  .ك الحين، وقال النصر المبين حسين مني وأنا من حسينوحان منھم بآرائك ورايات
  .وجردتم كل صارم يفترس ذبابه األسد، وأعملتم كل لھذم يخشى ثعلبه األطلس فيرى الفرار من الرأي األسد

  .وصيرتم البيضاء من دمائھم حمرا، والزھراء من أقتام المعارك غبرا
  .وكثرت القتلى، ورخصت األسرى

  .عال منھم النحيب، وذھل المحب عن الحبيبوغلى منھم النجيب، و
  :فلم ينشد

  وقد نھلت منھا المثقفة السمر... ذكرتك والخطي يخطر بيننا 
  .وسخرتم بھم بعد أن كانوا ساخرين، وغلبوا ھنالك وانقلبوا صاغرين

  :وصار
  والنھب ما جمعوا والنار ما زرعوا... للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا 

  .جعل فناھم في فناھم، وتدميرھم في تدبيرھموالحمد  الذي 
  .وصدعھم بالزجاج، صدع الزجاج
  .وأراد تصغيرھم، بعد تصعيرھم

وأعادك في جمع سالمة وھو جيشك الذي لم يدخل واحده وھو أنت شيء من العلل، ومر بھذا الفتح المبين الذي انسد به كل 
  .خلل جلل

  :أفراحا أثنينا عليھا بأحسن مما أثنى على كأسه الخليعوالعود الذي ھو بمنزلة الربيع، فكم جدد لنا 
  الي دون الملوك خضر الحرير... وكسا األرض خدمة لك يا مو 



 

65 
 

  ص بثوب من النبات قصير... فغدت كل ربوة تشتھي الرق 
معدن الخالفة فھي تختال في زبر جدة خضراء تغذى بلؤلؤ منثور، وإن لم تكونوا نزلتم في منازلكم التي ھي مطالع السرور، و

  .التي لم تطور آيتھا المرفوعة بيمين النصر إلى يوم النشور
  .ففي تقريب الجياد، تقريب من البعاد

  .ومع ثنيكم لعنان الرجوع، تستقدمون إليه قدوم السيف إلى غمده، واليمن مشرق من غربه، والسعد موقوف على جده
  .البد من صنعا وإن طال السفر: وفي أمثال من غبر

  . يھنينا ھذا الرجوع الذي محا عنا بصبحه أصدافا، فأذھب أتراحا، وأھدى أفراحا، فاخذتا وأسدافاووهللا
  .ومن محاسنه المقرونة باإلحسان، اقترانه بھذا العيد الذي ختم به شھر الصيام فھما في الحقيقة عيدان

اعفھما المسرات وعجبنا الجتماع ثالثة أعياد فإذا ذكرنا معھما ھذا الفتح الذي أعرب عن رفع شأنكم بكسر الضد، قويت بتض
  .في شھر واحد

  .وليس ذلك بعجب، فكل أيام موالنا أعياد ومواسم، وكل ساعاته غرر في جبھات األيام ومباسم
  .ولقد أراد المملوك أن يھنيك بھذا العيد فقال فكره السليم انتبه، وتمثل له الصواب في مرآه عقله فھناه بك ال أنت به

لمملوك فلم ير أنه عيد لعدم رؤيته لھالله وھو جبينك السعيد، لكنه رأى اجتماع ھذه األمة وھي ال تجتمع على ضاللة وأما ا
  :فقام ينشده قول من تبلد عنده لبيد

  بما مضى أم ألمر فيه تجديد... عيد بأية حال عدت يا عيد 
   فليت بينك بيدا دونھا بيد... أما األحبة فالبيداء دونھم 

بيني وبين بيني عن ھذا المالك الذي كان لفراقه علي ترة، والسيد الذي في عين الملك رجل إذا كان غيره في عين الملك  فا
  .مرة

وال كانت حوادث حدتنا على الوصل فھمزت بنا إلى الدھر فكانت ھمزة قطع، وغارت من التئام شملنا فاستعانت عليه بيد 
  .التشبيب فصدعته أي صدع

  .ذلك، وال مكاتبة فيه للملوك من المالك فال وصل بعد
  سأقنع باألوراق منك على كمد... إذا لم يكن يا غصن وصل فإنني 

  وقد ھتن القلب الجريح وقد وقد... فقد فقد الطرف القريح منامه 
من قوم وقد قد النوى لما غدوت سمي يوسف فؤادي من قبل ال قميصي من دبر، وصيرني في سجن الھموم لما علم أني كنت 

  .ھم على مفارقنك صبر
  .وأجمع رأيه أن يجعلني في غيابات جب األحزان، بعد أن انثنى عن قتلي بسيف األشجان

  .وجاء على قميصي من دموعي بدم، واسترقني لما استرقني وباعني ببخس بيعا لم يتبعه ندم
على خزائن التالقي إني حفيظ بودك عليم بالوفاء فأخرجني أيھا الملك العزيز برأيك في الوصل والمكاتبة ال برؤياك، واجعلني 

  .الذي يليق بعلياك
  .ووف غير مأمور لغير غادر، واحفظ عھد من أضاع فيك كالم العاذلين فأنت قادر

  مخالفا معنفي... يا من أطعت بحبه 
  على الوال وفي وفي... هللا في محافظ 

والنا التي يعلم يودھا المملوك ألنھا أحد شروط إيمانه، وتحالفت، على وأقسم با إقسام من ال يجعله عرضة أليمانه، وبحياة م
  .إتالف روحي، التي كدت أن أقول لھا بعدك روحي، وما تخالفت

  بل كل عضو إلى لقياك مشتاق... وما فؤادي مشتاق بمفرده 
وقد سال شأنه من شأنه أتسيل  فلذا سلسلت رواة الجفون أحاديث الدمع بعد أن رفع عنھا أثر الكرى، وقالت للشوق المبرح

  .دمعة ثم تسأل ما جرى
  .وأدمى جوارحي سجع الحمام الصادح، ولم أر صادحا ھو بسجعه للجوارح جارح

  .وجرى دمعي ذا ألوان، فقلت ألخي العجب منه ھو رب الحزن فكل يوم ھو في شان
  .ق األشواق لھا تحت رقفال كان الفراق فلواله ما باتت الجوانح تحترق، وال صارت القلوب السترقا

  .و أيام التداني، ففيھا كل أمان من الھموم وفيھا نلت أماني
  زمن كأحال ما يبل أواما... يا حبذا زمن التواصل إنه 

  أسفي على زمن حكى أحالما... لكنه ولى كأحالم فيا 
  .بمسك الفصاحة والبالغة مختوموقد آن أن أقفي على ھذا المنثور بالمنظوم، وأدير على سمع موالنا منه كاس رحيق 

وأمدحه بطائية لو رآھا الطائي لقال ال طاقة لي بھذه الطا، فھل من طا، أو أنشدت النجوم لطأطأت، وقالت لكل حرف من 
  .رويھا طأ
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النبيه على أني معترف بأن نظمي ال يقوم بنثر موالنا فإنه ذو النظم األبي، وكيف يقوم نظمي بنظمه وإني لو كنت أبلغ من ابن 
  .ما أنت كابن النبي: في النظم لقيل لي

  .ولقد تطاولت إلى مدح موالنا بھا مع القصور، وسولت لي نفسي بھذه األبيات ظنا بأنھا كالقصور
  رب الخورنق والسدير... وإذا سكرت فإنني 

  رب الشويھة والبعير... وإذا صحوت فإنني 
  .والتضمن وااللتزام على أنه في الصحة معرق ولوال ود حكم بتصديقه كل ذي منطق، ودل بالمطابقة

وأضحى حده جامعا لشرو الصحة مانعا لكل علل مفسدة؛ ألن جنسه القريب اإلخالص وفصله التحقيق الذي يقصيه عن 
  .البطالن ويبعده

  مساغا لنابيه الشجاع لصمما... ألطرقت إطراق الشجاع ولو رأى 
  .ض، ومنعت نفسي من وقوعھا من انتقادات موالنا في الطويل العريضوقيدت أقدامك فكري عن الخوض في بحور القري

  .لكنني أعلم أنك الحر الذي يجر على الزالت ذيل المسامحة، وتكسر الجفن عن الخطيئة كما تكسره يوم الوغى والمكافحة
دار على أفواه المسامع من نظمه ولو لم تھزه أريحية عودكم الذي خلع على الملك ديباجا ال مرطا، لما قال مھنيا لكم مقال من أ

  :إسفنطا
  فصير القلب له شطا... دنا مزارا بعد ما شطا 
  لم تنب إن قد وإن قطا... مھفھف صارم ألحاظه 

   لما رأى عارضه خطا... كم عاذل صوب عشقي له 
  وما احتسى يا صاح إسفنطا... تظھر في ألحاظه سكرة 
  ب والقرطاللخافقين القل... كم تاه لما أن غدا مالكا 

  من باع منك القلب ما أخطا... قلت له يا طلعة المشتري 
  وما رعى أثال وال خمطا... ظبي رعى منا ثمار الھوى 

  سمر القنا فاعتقلت سخطا... أھيف حاكت لين أعطافه 
  فمن يقيني إن نوى السخطا... تجلدي شك لدى سخطه 

  طول في الھجران واشتطا... عرض الزورة من بعد أن 
  جر من التيه به المرطا... ني منتصب القد قد فجاء

  للصبح في مفرقھا وخطا... في ليلة أحببت أن ال أرى 
  للذتي توسعني غبطا... فلم يزل لي مشھدا جامعا 
  وجه الحسين البر إن أعطى... حتى بدا الصبح لنا حاكيا 

  أرومة أكرم به سبطا... سبط رسول هللا أزكى الورى 
  فصار في جيد العلى سمطا.. .تألفت من درر ذاته 

  وجوده قد أعدم القحطا... شؤبوب إحسان وجود لنا 
  فكم بصير أمن الخبطا... يرفع للسارين نار القرى 

  أعداؤه من ناره سقطا... واري زناد الرأي كم حاذرت 
  جسم لديه يستخشن الريطا... يستحسن الدرع لباسا على 

  قطاليث حسبناه إذا ... كم فر من ثعلب خطيه 
  نقدا أبى اإلبطال واإلبطا... نرجو له نقدا ونخشى له 

  يزو بنوء خلقه السبطا... لمق المحيا ظاھر البشر لم 
  طإ الدراري يا مليكا طا... قد طاول الشمس فقلنا له 
  تجانس اإلعطاب واإلعطا... ذو قلم يردي ويعطي فقد 
  فما رأينا مثله قطا... إن قط قط رءوس العدى 

  جيش رسوال والظبا قطا... يس يرضى سوى ال ملك مھيب ل
  إليه منھا القبض والبسطا... سجان قد ألقت ملوك الورى 

  ولم تطق جحدا وال غمطا... أقرت الخلق بتفضيله 
  ما فات عن ذي اللمة الشمطا... أدرك من شأو العلى أغيدا 
  إقراء علم يحسم اإلبطا... لم يخل من إقراء وفد ومن 

  خلت عن اإلقواء واإليطا... ستمع مدحة فيا أبا المجد ا
  منشئھا ھل لك في شمطا... ابنة يوم غضة لم يقل 
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  قصر عنھا من غدا فرطا... طائية الحسن وطائيته 
  بھذه الطاء فھل من طا... وقال ما لي قط من طاقة 

  قوافيا أنفدھا لقطا... إنشاء من إن شاء شھب الدجى 
  اب فاجزھا الشرطاسوى جو... ما اشترطت قط جزاءا لھا 

  .وكتب إلى القاضي محمد بدر الدين بن الحسن الحيمي، ھذه الرسالة، والتزم فيھا السين
  .سيدنا باسق غرس السماحة والحماسة، وسابق فرسان السيادة والسياسة، وشمس سماء الداسة والرئاسة: وھي

  .دسة سكان المدارسالمستنيرة بسيارات سماء محاسنه سدف المجالس، والمستعيرة سيماه المق
  .من إن رسم القرطاس قرطس سھم حساده، أو سود سطور الطروس استنار دامس نقس سواده

  .أو سأل لسانه اإلسفار لألسفار انسل حسام ماسح، أو استرسل في الترسل فحسبك بقلمسھا وسملقھا سابح وسائح
  .حان مسوي إنسانه شمسا مسفرة بحسبانأو حسن نسيبا أنسى الحسان، أو أرسل فرس لسنه أنسى لسبق سحبان، فسب

   .سمي الرسول، وسبط الحسن
  .وبيھس خيس سراة الرآسة، ووسمي سحب سماح الحسن وسؤل مجالس سرر الدراسة

  .اتسق سناء سنائه الوسيم، وانبجس سري سائغ إحسانه القسيم
  .واستمر محتسيا كؤوس السعادة، محسودا حسن السجايا والسيادة

  .لسالم، محروسة نفسه سفينة اإلسالممستقريا السالم ا
  .دارسا لطرس، المستودع سريرة نفس

  .الدارسة أساس أنسھا، والتسربل بسرابيل بؤسھا
  .الفتراس سبع المحاسمة األعبس، وسد شسوعه سبل التدناء إنسانه السمح األحمس

  .واستبعاد سوحه السامي أساسه، وعسعاس تأنيسه الساطع نبراسه
  .منافسته ومجالسته، وخسوف سليقة مؤانسته ومراسلته وحسم تدارس خندريس

  :أستمنح القدس إسعادي باستدامة سنته، فلست أستعذب استمرار شسوعه وتناسي سنته
  ينسى سجاياك السنيه... لست أنساك ومن 
  نك سفح وسريه... وسويداي إلنسا 

  مح ومعسول السجيه... يا سليل الحسن الس 
  مسحا بالسويه اد... والحسام الماسح الحس 

  يحاش نفس يوسفيه... فاستمع سيرة استي 
  ست بلسان فارسيه... سردت سينا ولي 

  تك كأسا سلسليه... واسق سمعي من رساال 
  ح السدوس السندسيه... والبس السؤدد ال مس 

  ردبيس الحندسيه... حرست نفسك شمس الد 
  .وأسير سجاياه المستحسنة، أرسل الحسناء مستجالة في األلسنة

  .فاستشرھا في االستجالء، واستقبلھا باالستحالء
  .ولست أسأله سوى رسالته، يستغفر لشسوعه مواساته
  .وحسبنا السالم، وسالمه على رسوله سيد اإلسالم

وقد سلك فيھا مسلك الخطيب الحصكفي، في رسالته التي كتب بھا إلى القاضي أبي علي سعيد بن أحمد بن الحسن بن 
يع الساتر أسأل ممسك السماء، ومرسل السماء، الحسن األسماء، حراسة مجلس سيدنا الرئيس، السيد بسم السم: إسماعيل
  .النفيس

  .فنفسي سكرى بسالف األسى، متماسكة لشسوعه بسوف وعسى
  .تمارس أسفا يسقم، وتستنجد سلوا يسلم

  .أسيرة سجون الوساوس، كسيرة مناسر الدھارس
  .السھد سميري، والدم سجيري

  .مسندي ووسادي، والتحسر مجسدي وجسادي والسعير
  .أسھر سھر السليم، وأتنفس استرواحا بالنسيم

  .إمسائي سواء والسحرة، وسيان يساري والعسرة
  .وأقسم بسيبه الواسع، وسناء حسبه الساطع

  .وسموق سؤدده الباسق، وسبوغ إحسانه السابق
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  .سقم رسوليلالستسعاد بأسارير وسامته سولي، والطرس لمستولي السھر وال
  .إنساني مسلوب السنة، ولساني أخرس األلسنة

  .أستوحش بمؤانسة الجليس، وأستوجم بمجالسة األنيس
  .يسامرني فأستثقله، ويسارني فأستوبله

  .أسمع وأسكت فيستريب بسمعي سائال، وأسبل سبكا يسفح سائال، تحسب سجله للسحاب مساجال
  .سلون بأسباب الفساد، ويسعون لطمس سبل السدادوحسبي بمساترة الحساد، ومساورة اآلساد، يتو

  .سقيا لساعات بالمسرة سلفت، وبسعودھا شموس النحوس كسفت
  :ساعفت بالمحاسن غروسھا، وسرت فساء دروسھا

  يسھل أنسا يسر النفوسا... عسى سامك السبع سبحانه 
  كؤوس سمام أسى ليس يوسى... ويسقى الحسود بإسعادنا 

  ويبسم سن ينسي العبوسا... م ويسري نسيم يسري السمو
  سعيد لتمسي لسري غروسا... ويؤنسني بسطور الرئيس 

  تسفر حسنا وتسمى طروسا... سطور حنادسھا كالشموس 
  لنرمسه ونحس التيوسا... ويسكت حسن أبي سالم 

  بناس ولست لبوس بؤوسا... فلست لسالف إحسانه 
  :ومن مقطعاته قوله، فيمن اسمه حسين

  أسد الغاب من سطاه جبان... حاسن طرف لك يا أوحد الم
 ء وأنت الحسين وھو سنان... كيف لم يخش طعنة منه نجال 

  
، وھو الذي طعن الحسين حتى أرداه، ثم احتز رأسه لشمر بن ذي الجوشن، لعنھما هللا سنان ھو سنان بن األشتر النخعي

  .تعالى
  .فالتورية في سنان من مبتكراته النادرة

   :اياتوقوله، وھو من الغ
  لك يا من به الفؤاد عميد... كل يوم يزيد عذل اللواحي 
  واعصه يا حسين فھو يزيد... فأطعني بالوصل إني محب 
  :وقوله، وھو من نكته البديعة

  بالتجلي للصب ال جئت أمرا... دك شمرا في سوء عذل اللواحي 
  واجتنبه فقد غدا لك شمرا... واخشه يا حسين إن رخموه 

  .خيم شمراخ، وقد تقدم أن شمر ھو الذي احتز رأس الحسينفإن شمر ھو تر
  :وقوله، وھو السحر السامري، والبرد السابري

  يا مالكا لم ألق رضوانه... خلدتني في نار ھجرك لي 
  يشكو العذاب وأنت ريحانه... وسكنت قلي يا حسين فلم 

  " .ن ھما ريحانتاي من الدنيا الحسن والحسي" إن : عن ابن عمر، أن النبي صلى هللا عليه وسلم، قال
مر النبي صلى هللا عليه وسلم، بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت : وعن مجاھد بن جبر صاحب ابن عباس، قال

  " .إنھما يعذبان وما يعذبان في كبير : " إنسانين يعذبان في قبورھما، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم
  " .ستنزه من البول، وكان اآلخر يمشي بالنميمة كان أحدھما ال ي: " ثم قال

  .ثم دعا بجريدة فكسرھا كسرتين، فوضع على كل منھما كسرة
  .انتھى" إلى أن ييبسا " أو " أن ييبسا " أو " لعله أن يخفف عنھما ما لم ييبسا : " لم فعلت ھذا؟ قال: يا رسول هللا: فقيل له

  .بريدة الصحابي فأمر بوضع الجريدة على قبره، وھو أولى أن يتأسى بهوقد تأسى بفعل النبي صلى هللا عليه وسلم 
  .وأنكره الخطابي، وغيره

  .إلخ" ليعذبان : " إنما ھو ببركة يده صلى هللا عليه وسلم، أو ألمر مغيب، علل في قوله: وقال
  .وال يلزم من كوننا ال نعلم تعذيبه، أنا ال نتسبب في أمر يخفف عنه العذاب

  .ناس على وضع الريحان ونحوه من الخضر على القبورولم يزل ال
  :وقد ورد ھذا في األشعار، كقول العتبي، يرثي ولده

  وھو ريحان القبور... كان ريحاني فأضحى 
  ن البلى أيدي الدھور... غرسته في بساتي 
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" ھما ريحانتاي " وسلم في الحسنين وسكنت قلبي يا حسين فلم إلخ، العقد لقوله صلى هللا عليه : ففي قوله في البتين المتقدمين
الحديث، واإلشارة إلى ما عليه عمل الناس إلى اآلن، من " لعله أن يخفف عنھما : " الحديث، ولقوله صلى هللا عليه وسلم

  .وضع الريحان على القبور تسببا في تخفيف العذاب
ضع على قبر المعذب للتخفيف، تأسيا بفعل النبي ومعنى البيت التعجب من القلب كيف شكا العذاب، وفيه ريحانة، مع أنھا تو

  .صلى هللا عليه وسلم
 .وال يخفى على ذي العرفان والذوق السليم، صحة ھذا المعنى الذي يترك الحاسد الصحيح الذھن كالسليم

  
  .نسبة إلى اإلمام الناصر الديلمي، الذي دعا في الديلم، ثم خرج إلى أرض اليمن السيد علي بن صالح الديلمي

  .صاحب بيت في الرياسة صميم، وفضل على المكرمات عميم
  .تميز من بين أكفائه بالكفاية، واحتف دون خلفائه بالحفاية

  .فظھر فضله األبين، وبھر أدبه األزين
  .وأشعاره لليراعة سوال سوالب، وھي للصناعة جوال جوالب

  :فمنھا قوله في الغزل
  لحمى أصاللم تسل عن أھل ا... صب يماطل قلبه الوصال 

  إال ولم يجدوا به محال... ما انھل في حي مدامعه 
  وتبادرت لحنينھا الثكلى... وإذا شدا غنت مطوقة 

  يا أھل سفح المنحنى مھال... كم ضل يجأر بالندا كلفا 
  نار الغرام وحرھا يصلى... أ في صب أقام على 
  مثال بصفحة خده تتلى... ذابت حشاشته فأرسلھا 

  بعد المزار وقوض الرحال... الجميل كما  وتباعد الصبر
  وقست فؤادا وانثنت خجلى... وخريدة النت معاطفھا 

  ريانة  ما أحلى... في جيدھا ھيف وقامتھا 
   جابت غدائرھا لتستجلى... تبدو كما يبدو الصباح إذا ان 

  لمعانه يستھتر العقال... فتريك برقا من ثنيتھا 
  الجبين وقدره أعلى رشح... وكلؤلؤ ألقي على صدف 
  أدركت من برحائك النبال... يا سائق الوجناء معتسفا 

  تدني الديار وتجع الشمال... كيف السبيل إلى مواصلة 
  ما بينھا تتعارف الحمال... بي مثل ما بك والنظائر في 

  وعدا عليه البين واستولى... فاحمل أخا قعد الزمان به 
  ويمنح الجزال يھوى النوال... حتى تبلغه ذرا ملك 

  بعفاته ويسومھا قتال... ويروع جيش الھم إن فتكت 
  خطب النوائب قل أو جال... بكرائم ال يستقيم لھا 

  يبلى الزمان بھا وال تبلى... ومكارم تكسو العلى حلال 
  في الصالحات طريقة مثلى... من معشر سلكوا بسعيھم 

  أضحت أعاديه بھا قتلى... ونضوا لنصر الدين مرھفة 
  بين الفخار وأھله شمال... حسب الليالي أنھا جمعت 
  مأل البسيطة سيفه عدال... وأتت بملك جل عن شبه 

 في األكرمين جميعھم عدال... ال يرتضي العليا سواه لھا 
  

  .شمس فضل يضيء به الزمن البھيم، وبحر أدب تروى به العطاش الھيم السيد محمد بن الھادي الديلمي القطابري
  .ل لب اللبان، ومن األدب ما تصبو إليه أولو األلبابله من الفض

  .عليھا عين هللا من العين: وقد رأيت له قصيدة على حرف العين، فقلت
  .ثم أثبتھا متنافسا فيھا حسنا ولطفا، وھاھي كالخود الرداح تھتز من دلھا ردفا وعطفا

  .وقد كتب بھا إلى الحسين المھال
  :ومطلعھا

  امة واألجرعور... عج بالغضا ولعلع 
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  بصوتك المرجع... وقف ھناك معلنا 
  عن قلبي المستودع... واسأل أھيل المنحنى 

  والوجد بين أضلعي... قلب به نار الھوى 
  في الخد أي ھمع... من المرىء دموعه 
  سالمھا تودعي... يبكي اللويالت التي 
  عبور برق مسرع... ليالت وصل عبرت 
  رعيوصفوه تد... أيام لي ثوب الصبا 

  وعيشنا ذاك رعي... سقى الحيا زمانه 
  مضت بذاك المربع... لھفي على مواقف 
  ونعمة لم تنزع... كنت بھا في غفلة 

  نبالھا لم تدفع... وشادن جفوته 
  طبعا ال تطبع... واصلني تكرما 

  شط على المولع... فليت شعري ماله 
  طال له توجعي... آه على العيش الذي 
  بلفظ ندب ألمعي. ..ندير كاسات الطلى 
  كالبدر عند المطلع... في حي حي كلھم 

  ما زال ذا تشعشع... شموس علم نورھم 
  ذوي السيوف القطع... من آل طه معشر 

  لبوا ببطش األنزع... ليوث حرب إن دعوا 
  صدور كل مجمع... أكرم بھم من سادة 

  نوديت يوما فاسمع... وأنت يا سعد إذا 
  المجد خير موضعفي ... أبلغ حسينا من له 

  من عالم وأروع... قاضي القضاة يا له 
  حياته والمربع... بورك للعالم في 
  كم صنم ملفع... فخلني من غيره 
   وعالم ممتع... أكرم به من علم 

  بالكف عاري األشجع... وباسل عرفته 
  يجر ولما يمنع... إن صرف الدھر ولم 

  بحالة المودع... يممته مسلما 
  :ضي لهومن جواب القا

  ونور كل مجمع... يا ابن الوصي األروع 
  قال اإلله فاصدع... نجل النبي من له 
  في العلم أي مرجع... ومن غدا برھانه 
  كزھر روض ممرع... وافى إلي نظمه 

  فضل بتلك مولع... في جنة راقت لدى 
  تجري بتلك األربع... أنھارھا كفضة 

  :ومنھا
  وعسوح العظيم األر... كأنما مرت على 
  في الناس ذو تنوع... محمد من علمه 

  مشرف ممنع... وإن بدا في محفل 
  أمواجه لم تدفع... رأيت بحرا زاخرا 
  لمسمع ومسمع... يملي علوما جمة 

  وإن يحدث يرفع... يروي الحديث مسندا 
  كالغيث إما يھمع... مدبجا ومرسال 
  مسلسال لمن يعي... معنعنا معضله 
  به لم يرجعغري... كم خبر منه لنا 
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  موضوعه لم يسمع... يزيل كل منكر 
  .وھي طويلة

  :ومما كتبه إلى الحسين أيضا، قوله
  وساعدني دھري وما عاق عائق... لئن صرفت عني الھموم الطوارق 

  وتأييده لم أخش ما قال فاسق... وأيدني رب العباد بنصره 
  لقوما غضب المخلوق إن يرض خا... وحسب الفتى أن يتقي هللا ربه 

  لحيتم أما فيكم مدى الدھر صادق... فقل لأللى قد يحسدوني على العلى 
  تملكم عند الخمول النمارق... تبيت كأعيان الغواني عيونكم 

  سروج المذاكي والحسام المعانق... ولي مقل سھر الجفون ومفرشي 
  علي وللنقع الكثيف سرادق... وسرد الدالص الزعف أشرف ملبس 

  وعزم له تعنو الذرى والشواھق... ليث شبله ولي عزمات تسلب ال
  يفل فرند السيف والسيف فالق... ورأي إذا أعملته في ملمة 
  إلى المجد سباق وإني لالحق... سجية آباء كرام غطارف 

  تخاف أعاديھا وترجو األصادق... نمتھم إلى العليا نفوس كريمة 
  ناطقبھا شفتي والحر بالحق ... وما ھي إال نعمة قد تحدثت 

  علوم لھا بحر على الناس دافق... أيا سعد عج بالحسين الذي له 
  وعلما وحلما فھو للنفس خارق... فتى يدھش األبصار رأيا وحكمة 

  عليك سالم هللا ما ذر شارق... وناد بناديه وقل يا ابن ناصر 
  ئام ولألوباش ثم بوارق... لقد أرعدت في األرض من قبل صبوتي الل 

  فبورك قوال فھو للخير سابق...  اإلمام لقوله وما صولتي لوال
  فلبتك منه بيضه والسوابق... أتت نحوه منك الطروس مذكرا 
  عليه وال للقرن إن ضاق مأزق... يقودھم من ليس للخصم مدخل 

   وشاب وما شاب الزمان الغرانق... فتى شب في نصر الخليفة جاھدا 
  إن حار اللئيم المنافقھو العدل ... وقام بأمر الحق عن أمر قائم 
  بھا مارد طاغ وما زال مارق... وأنفذ سبال للمساكين لم يزل 

  أضاء به اإلسالم فالغم زاھق... وجاء معي وجه من الحق أبلج 
  ونفثة مصدور به الصدر ضائق... ولكنني أدعوه دعوة وامق 

  له شبھات وھو وهللا سارق... ذوي البغي في األصفاد حرب وآخر 
  ذي قلت أو يدري لما أنا راشق... المؤمنين يحقق ال لعل أمير 

  ولواله ما في الخلق أروع حاذق... ومن يعلم التمليح غير خليفة 
  وكيف ينير العدل والجور آنق... وكيف يصح الجسم والرأس موجع 

  لھا الود واإلخالص داع وسابق... إليك على بعد الديار نصيحة 
  كذبت فالمجد عندي طالقوإن ... فإن نطقت عني بحق فأھله 

  ينادى إذا ما الظلم للرفق ماحق... ويا أيھا القاضي الھزبر وخير من 
  سالم امرىء إن رمته ال ينافق... سالم عليكم بعد جدي وآله 

  ولم ال وقد قل الولي المصادق... تحية ذي قلب تحرق بالجوى 
  ارقوأوحيتھا ما الح في الجو ب... ولوالك في ھذي الربى للفيتھا 
  تحية صب بالمودة واثق... وإخوتك الصيد الكرام عليھم 

 فريقا ھوى منا مشوق وشائق... يقول إذا ما ضم شملي بشملكم 
  

  .من سراة اليمن وأشرافه، يقطر ماء النباھة من أطرافه السيد محمد بن صالح بن الھادي
  .بي عريش وجازان، فزاد شرفھما بقدره وزانله السبق في الجھاد، ونظم أعمال الجبال والوھاد وقد ولي األعمال بأ

  .وله في األئمة بني القاسم مدائح قالھا تحببا ال تكسبا، وعمر بھا مجالسھم تقربا ال تحسبا
  .فحظي عندھم بأكرام وإعزاز، ووضع ثوب نفاسته في يدي بزاز

  .وھو في الشعر ممن نشر وشيا محوكا، ونظم درا محبوكا، ومنح ذھبا مسبوكا
  .ت من عيون أشعارھذه العينية، وھي كما ترى روضة تھدلت أغصانھا بالثمار الجنيةوقد أثب
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  :وقد كتب بھا إلى الناصر المھال، ولم يبلغني منھا إال المقدار الذي كتبته
  زاد في الرقة حتى انقطعا... لست أنسى رقة العيش الذي 

  وأخالئي وأخداني معا... في ربى الشجعة كنا جيرة 
  سيما والكرم فيھا أينعا... اھا زخرفت جنة عندي رب

  وكاله وحماه ورعا... وسقى هللا لييالت الحمى 
  بجالبيب الظالم ادرعا... وصديقا زارني من بعد ما 
  والفيافي والموامي قطعا... قطع البيداء نحوي مسرعا 

  ثم ما سلم حتى ودعا... زار كالطيف اختالسا ومضى 
  يل الصبر مني امتنعافجم... أودع القلب أسى إذ ودعا 

  ليته يا قلب ما كان سعى... وسعى الحادي به مستخفرا 
  بعد أن فارقتكم ال سمعا... إن يكن لذ لسمعي خبر 

  فلعمري بعدكم ما ھجعا... أو ظننتم أن جفني ھاجع 
  وفؤادي ذاب فيكم ولعا... عيل صبري إذ رحلتم جزعا 
  منعافغرامي لحيائي ... كان ينھاني الحيا أن أشتكي 

  خير بحر للمعاني جمعا... فاقصدا الناصر فضال إنه 
  فھو بر ومجاب إن دعا... واسأال لي من نداه دعوة 

   السيد يحيى بن أحمد بن صالح بن الھادي الوشلي
  .فرع من دوحة السيادة أورق وأثمر، وھالل في أفق النجابة أمده النور اإللھي فأبدر وأقمر

  .ھم السؤدد وھو راغموآباؤه صناديد ضراغم، طأطأ ل
  .لھم الشرف الذي أربى على كل شرف، واحتوى على أدوات المعالي من كل طرف

  .فكان فيھم سحبان يسحب ذيل فصاحته، وحاتما يقيم رسم سماحته
  .وحسيبھم ھذا كالمسند كلما كبر ساد، وكالذھب كلما سبكته السنون زاد

  .ع أشھى من ربيبات المقاصيروله من الشعر بدائع ألطف من سالفة العصير، وروائ
  :فمن جيده قوله، من قصيدة، أولھا

  يلوح فأبكى العين لما تبسما... حمى النوم برق جاء من جانب الحمى 
  وأودع نيرانا بقلبي وأضرما... وحرك أشجانا وھيج لوعة 

  لعھد مضى بالرقمتين وإنما... وذكرني عھدا وما كنت ناسيا 
  مبيحا لما قد كان مني مكتما. ..يجدد ذكرا فوق ذكر فأنثني 

  ولذة عيش طاب فيه ومعلما... رعى هللا سكان الحمى وحماھم 
  تقضت به والضد في عينه عمى... وأيام أنس قد مضت ولياليا 

  وظال ظليال كان للصب مغنما... وروضا أريضا كم نعمنا بظله 
  من الدھر ال نلوي على كاشح رمى... سحبنا به ذيل المسرة برھة 

  سعيد ومن عيش رغيد تقدما... له من ظل مديد ومجمع فل
  ھنيا إذا وافى رويا إذا ھمى... وحيى الحيا تلك المعاھد والربى 
  صباحا وزارتھا الشمال معتما... حدائق عليا صافحتھا يد الصبا 

  فيزداد وجدا بالتذكر كلما... أعلل قلبا بادكار مواطن 
  أمنه خفقة قد تعلمانسيم ... وما بال قلبي خافق كلما سرى 

  رويدك قد ھيجت قلبا متيما... أقول إذا الحادي ترنم شاديا 
  فنومي على األجفان إذ ذاك حرما... وإن جد ليلي زاد ما بي من الجوى 
  يقاسيه أسقاما ووجدا مخيما... وال غرو من يلقى كوجدي يرى بما 

  حمىمضت من إياب أو تعود إلى ال... أحبة قلبي ھل أليامنا التي 
  قيق كما قد كان فيما تقدما... وھل ذلك الروض األريض وعيشه الر 

  إلى الماء يوما قد أضر به الظما... فشوقي إلى ذاك الحمى شوق صادى 
  ن عبد الحفيظ الندب أفضل من سما... ووجدي بھم وجد الحسين بن ناصر ب 

  نسينا به أخبار من قد تقدما... بجمع المعالي من طريف وتالد 
  فما قس في إبداعه إن تكلما... قال لم يترك مقاال لقائل  إذا
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  وما ابن عميد في البالغة دعھما... وما ابن ھالل في مالحة خطه 
  سواه ولو كان السما كان سلما... له رتبة قعساء ما قط نالھا 

  وفي فضله شمسا وفي العلم خضرما... إذا زرته شاھدت في األنس روضة 
  تأدب إجالال له وتحرما... يغم لمجلس علم لو تعداه ض

  وصدر رحيب كالخضم إذا طما... علوم طغت أمواجھا فتالطمت 
  :منھا

  ودون عالك النجم أقرب مرتمى... لقد ضل من يبغي عالك جھالة 
  لعاد بما توليه منك معظما... ولو بابن حيوس دنا منك وقته 

  وخاطب سحبانا وأم يلملما... وجاور لقمانا وشاھد يوسفا 
   مليت وكم أوضحت ما كان مبھما... فكم ليل شك قد جليت ومسمع 

  وكم نوب أجليتھا متكرما... وكم عقد أحللتھا وأحلتھا 
  وال لمقال أنت تنقض مبرما... وليس لما أبرمت نعرف ناقضا 

 
ه في المكارم فلم يدرك سيد بھر بحسن خلقه وخلقه، ولقد أطلق عنان السيد محمد بن أحمد بن اإلمام المؤيد بن علي بن جبريل

  .أحد شأو طلقه
  .محاسنه سافرة القناع، ومحامده يتم بھا وحدھا اإلقناع

واله المتوكل بندر المخا فأحمدت سيرته، وظھرت عن سر الكناية سريرته فأمده بالمعونة المتبينة، واستظھر له الرعاية 
  .المتعينة

  .لجة بحر الحياة إلى الساحل فلم يزل حتى طوى من مسافة العمر المراحل، وانتھى من
  .وقد أثبت له من شعره السھل االنقياد، ما استوفى الحسن جملة فلم يبق فيه محل الزدياد

  :فمنه قوله
  وجوى بأطباق الفؤاد ذواني... طرب يھيج اليعمالت سبال 
  وتصبري كرمت به أجفاني... وتعللي بخلت به ريح الصبا 
  ى فؤاد الصب باألحزانأغر... إن الحبيب وقد تناءت داره 

  بجماله وحديثه لشفاني... لو زارني طيف الكرى متفضال 
  أصبحت من قتاله باإلحسان... أو لو تفضل بالوصال تكرما 
  عذل العدى ضرب من الھذيان... يا عاذلي دعني فلست بمرعو 

  :من مديحھا
  خلناه أشرف من على كيوان... لوال طلوع الشمس في كبد السما 

  جاءت صوارمه على مروان... فاح منصور اللوا فكأنه الس
  وكأنني المھدي في إذعاني... وكأنه الھادي بنور جبينه 

  فأنا الرشيد به إلى اإليمان... وكأن نور جبينه من يوسف 
  والمتبع اإلحسان باإلحسان... يا أيھا المأمون عند إلھه 

  حمنتحت اللوا ذخرا إلى الر... والحاشر الماحي المؤمل للورى 
  رب السما ودعاك باإلعالن... الجار والرحم الذي أوصى به 

  كيال أخاف طوارق الحدثان... فا في أبا شبير وشبر 
  .محمد بن دعفان الصنعاني من آل أبي عمرو أساة القريض، ووالة الجاه العريض
  .وكانوا بصنعاء ممن بنوا لآلداب منارھا، ورفعوا نارھا، وأطلعوا وردھا وجلنارھا

  .وھو من بينھم بحر النظام، وبقية األعالم العظام
  .أبده من نطق ولفظ، وأنبه من نظر ولحظ

  .وقد وقفت له على أبيات من قصيدة، مدح بھا اإلمام القاسم مھنيا له بفتح صنعا
  :وھي ھذه

  محمودة اإليراد واإلصدار... ھمم الخطير جليلة األخطار 
  حسب تفاضل األقداريجري ب... وتفاضل العزمات في أربابھا 
  ليس المعادن كلھا بنضار... والناس مشتبھو الذوات وإنما 

  مما تقاس بسائر األحجار... إن اليواقيت الثمينة لم تكن 
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  من جنس معجز جده المختار... جاء ابن حمزة في القياس بمعجز 
  ما أشبه اآلثار باآلثار... وأتى ابن بنت محمد كمحمد 
 حتى بدا يغني عن األخبار... برا كنا عن المنصور نرجو مخ

  
  .وناسج صنعاء الحلل الحسان. رأس مھرة علوم اللسان أحمد صفي الدين بن صالح بن أبي الرجال

  .توفرت آراؤه للصنائع الناجحة، واختص ميزان حسناته باألعمال الراجحة
  .وله التاريخ الذي أبدع فيه وأغرب، وأطرب بحسن تعبيراته جد ما أطرب

  .يه الفروع واألصول، واستوفى األجناس برمتھا واألصولاستكمل ف
  .يأخذ الحق ويعطيه، ويرمي الغرض فال يخطيه

  .وھو إلى ما يريد، أقرب من حبل الوريد
  .وله أدب دار به من رحيق البيان معتقه، ومأل األكمام من زھر روضه مفتقه
  .تتنسم وآصاله تغتبقوقد أخرجت من شعره قطعة أنضر من الروض غصونه تعتنق، وأسحاره 

  :وھي قوله، في وصف روضة صنعاء الشھيرة
   قد صفا ليلھا وطاب المقيل... روضة قد صبا لھا الصغد شوقا 

  كل غصن إلى لقاه يميل... جوھا سجسج وفيھا نسيم 
  ء وجسم النسيم فيھا عليل... صح سكانھا جميعا من الدا 

  منك الصليل حبذا يا زالل... إيه يا ماء نھرھا العذب صلصل 
  فحياة النفوس منك الھديل... إيه يا ورقھا المرنة غني 

  فكثير الثناء فيك قليل... روض صنعاء فقت طبعا ووصفا 
  فعلى ما تقول قام الدليل... ته على الشعب شعب بوان وافخر 

  زھر فائق وظل ظليل... نھر دافق وجو فتيق 
  ليجتنيھا قصيرنا والطوي... وثمار قطافھا دانيات 

  طربا والقضيب منه يميل... لست أنسى ارتعاش شحرور غصن 
  ق ودمع الغصون طال يسيل... وعلى رأس دوحه خاطب الور 

  ب فكأن الخفيف منھا الثقيل... ولسان الرعود تھتف بالسح 
  مستطير شعاعھا مستطيل... وفم السحب باسم عن بروق 
  ميلشاخصا طرفھا المليح الج... وزھور الربى تعجب من ذا 
  كخليل سقاه خمرا خليل... فانبرت قضبھا تراقص تيھا 

  وعلى الشط برج أنس أھيل... وعلى الجو مطرف الغيم ضاف 
  كاد لين الطباع منھم يسيل... فيه لي رفقة رقاق الحواشي 
  ع إذا حل في الخطوب الجليل... وھم في العلى أشد من النب 

  يھم بخيلفس لجادوا فليس ف... أريحيون لو تسومھم الن 
  طيبات مزاجھا زنجبيل... نتھادى من العلوم كؤوسا 
  ريقھا عند رشفه سلسبيل... وغوان من المعاني كعاب 

  كيف أسحارھا وكيف األصيل... طاب لي رأدھا وطاب ضحاھا 
  :ولما اطلع عليھا القفاضي محمد بن إبراھيم السحولي، عارضھا بقوله

  غرة وحجول ولھا منه... ال زال وجه الجمال الجميل 
  ل طوال أردانه والذيول... وعليھا من المالحة سربا 
  وتقاصير نضرة وفلول... وخالخيل بھجة وسلوس 

  م ولكن أضعافه المجھول... والذي أبرزت من الحسن معلو 
  حرر منھا المعقول والمنقول... ولھذي الدعوى براھين قد 

  يلمال فيه ويسمج التفص... غير أن المجال يستحسن اإلج 
  ن بتفضيلھا عليھا الرسول... جنة األربع الجنان الذي دا 

  د الضحى أن يقام فيھا الدليل... ومتى احتاجت الغزالة في رأ 
  ملحقات بدائع وفصول... ولموضوع حسنھا في الحواشي 

  ليلھا والضحى وطاب المقيل... كالرياض الغنا إذا طاب فيھا 
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  نه ثغره المعسولضاحكا م... وبكى الغيم في رباھا فأضحى 
  ضر واصفر كالنضار األصيل... وتغنى الھزار في الورق األخ 
  ن فيوحي إليه كيف يميل... وأتى مرسل النسيم إلى الغص 

  ببروج فيھا البدور نزول... حبذا حبذا مروج أحاطت 
  ن من النبت في رباھا تجول... كجنان الفردوس ألوان ولدا 

  ال خد له مبلولق بال... فلريحانھا سرور وقد را 
   ل بمرجانه تبسم لولو... وإذا اھتز الغصن وانتثر الط 
  ء تعاطاه جوھر وقبول... وإذا ما النسيم دب على الما 

  فور والشھد فيه والزنجبيل... حبذا نھرھا الذي المسك والكا 
  وفرات ونيل مصر المنيل... ما نقيب ودجلة والمعلى 

  رأيت الحباب كيف تسيلب ... في البساتين كالثعابين تنسا 
  صحصحان األطراف سيف صقيل... أو كما ھز للمصاع يفاع 

  ضي فمن عادة السيوف الصليل... إن تصلصل حماته حكم القا 
  ال تقل فيه كل حال يحول... كل ما مر فھو حال ولكن 
  قد حواھا جميعھا المحصول... كم خالف عنه له ثمرات 

 
  .ر تلك الخطة، وأديبھا الذي أقدار أدبائھا عنه منحطةشاع القاضي حسن بن العفيف الحضرمي

  .له شھرة في تأليف الدراري بأسالكھا، كشھرة الكواكب طالعة في أفالكھا
  .وقد رأيت له قصيدة فتعلقت بھا وتمسكت، وتأرجت بروائحھا العبقة وتمسكت

  .وھا ھي كالغانية، ضمخت بالغالية
  .ھرھا وخافيھافخذھا مباركا لك فيھا، ومتع الفكر في ظا
  :وكان مدح بھا المتوكل إسماعيل، وأولھا

  أنزاله نزاله أم نزائله... ھو الربع سله أو فقف لي أسائله 
  به غيرھم والدمع أشكل سائله... فإن ھدو القلب يؤذن أنما 

  غدا وھو ذو علم بما الطرف جاھله... أرى القلب أھدى لي الصواب وربما 
  عھدنا فإن الحق ما أنت قائله...  فيا ربع نبئنا أنزالك األلى

  مسمى وذاك المنحنى وخمائله... فقال أجل من قد عھدنا وذا الحمى ال 
  محب وحال الصب تھدا بالبله... وتلك لبينى حيث تقضى لبانة ال 
  علمت ولكن الق عندي تجاھله... فقلت سقيت الغيث لم أجھل الذي 

  لھم سار يطاولهلھم ثم ليل ا... وليل كتأميل المشيب أرقته 
  وطرفي رقيب حارس ال يواصله... كأن به جفني لجفني عاشق 

  من الدمع نمام على السھو عادله... إذا ما سھا وقتا كال وكذا وشى 
  طعين فؤاد راحل الفكر قافله... لي هللا من ثاو بجسم وطيه 
  إلى منزل بالغبر طابت منازله... أفكر أي البيد بالقود أرتمي 

  إلى مثله جودا تطامت جداوله... لسفين أخوضه وأي خضم با
  محاول حال في عنا من يحاوله... وعاذلة بين الجوانح راعھا 

  ومر النوى والرزق فا كافله... تقول على م ذا الترامي على النوى 
  على دعة من طيب العيش خامله... أقول لھا قول امرىء لم يطب له 
  ھي الوفر أو شرب ترن ثواكله... ذريني على أخالقي الصمد التي 

  ينال الفتى أو بازدياد يزاوله... فلم أر عذرا للكريم بدون ما 
  ھو الحظ إما محقه أو تكامله... سأسري كما يسري الھالل بأفقه 

  دعاء أمير المؤمنين ونائله... وحقق نيلي للمنى ووسيلتي 
  اذلهوال بذل إال دون ما ھو ب... فال فضل إال دون فضل ابن قاسم 

  ھدى عدة والوصل طالت أنامله... إذا قيل إسماعيل أبلغ جنده ال 
   به وكذا طابت قديما أوائله... إمام وعاء الدھر يطفح مترعا 
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  وفاضت على طرق الزمان فواضله... فضائله ضاق الزمان بكنھھا 
  فتجلى به في الحال عنا جالئله... إذا ما دعانا الخطب لذنا بيمنه 

  يحاذر منه فارس القوم راجله... العلوم فإنه  وإن جال فرسان
  لحيدرة في علمه إذ تسائله... فعما تسائله فإنك سائل 

  وما ضمنته كتبه ورسائله... تأمل إذا أملى دقائق فكره 
  كبدر وكالزھر النجوم دالئله... فمسألة كالشمس يزھو ضوءھا 

  ناقلهإلى خيرھا من شرھا أنا ... أقول مقاال قيل قثبلي وإنما 
  ويزداد بشرا كلما ازداد آمله... جواد ينيل الحمد جذالن باسما 

  كجود الحيا لمع البروق مخائله... عالمة جود المرء بالطبع بشره 
  سواه كريم كامل الجود شامله... أجلت افتكاري في الكرام فما بھم 

  وشامله لكن ما ھو شامله... وكامل جود جوده غير شامل 
  سماحا وبحر ساحة البر ساحله... حر كفه فلله بر بسطة الب

  فقف ثم ال أعلى لما أنت طائله... بلغت بأفق الجود أفضل رتبة 
  وبالزھد فينا بائن القلب آفله... كأنك في الدنيا بجسمك كائن 

  يضاھيه عن خير الورى ويشاكله... تأملت إني تارك فيكم وما 
  في اتباعك حاصلهيحث عليه ... فأنت به المقصود في العصر والذي 

  وعنك تولى من أتيحت مقاتله... كالك وواالك امرؤ فاز ناجيا 
  علي ومن لي أن شكري مقابله... وخذ شكر إحسان تواليه دائما 
  كشفت وحالي ماحل الحال حائله... فكم كربة فرجت عني وشدة 

  وأھون به خصما إذا أنت خاذله... وقمت بنصري والزمان محاربي 
  فساء وساءوا فالقليل أماثله... زمان وأھله أذم كشكريك ال

  لقيت زمانا واألعالي أسافله... أسافله فيه األعالي وشر ما 
  يماطلني عما أشا وأماطله... إذا شئت رفعي شاء خفضي فدائما 

  ألية معنى غاض في الدھر فاضله... فيا ليت شعري والعجائب جمة 
  ته مآكلهوندب أديب أبرض... دعي كدب خص بالخفض عيشه 

  وقبحا له إذ قسه فيه باقله... لحى هللا دھرا باقل فيه قسه 
  ولكن ليدري منه ما ھو غافله... وما قلت ھذا جازعا من صروفه 

  وإن ظافرته من بنيه أراذله... ويعلم أني باإلمام مظفر 
  عظيما ولم تعظم عليك مسائله... تباركت مولى لم يخب منك سائل 

  وأن صفات الجود فيك وسائله... ك في الندى وحسب امرىء وافاك رأي
 وعترته ما المزن أسبل وابله... وصلى عليك هللا بعد نبيه 

  
  .اسمه مطھر ومسماه طاھر، وفضله وادبه كالھما زاه وزاھر مطھر بن علي الضمدي

  .وھو في العلم مشار إليه، وفي حل المشكالت معول عليه
  .إال أبداه لم يدع فنا إال أھداه، وال معنى مغلقا

وتفسيره الفرات النمير، في تفسير الكتاب المنير مفخر ذلك القطر إحسانا زائدا، وأجل أثر لم يمنع من تلقي الفوائد النوادر 
   .رائدا

  .فدونك ما حوى من أصداف التفاسير آلليھا، وأنار من مشكالت األقاويل لياليھا: كما قال في آخره
  .كنوزه ولن يسعد بحل رموزه، ويظفر بكشف

  .إال من برز في علم البيان، وأشير إليه في معرفه صحيح اآلثار بالبنان، وراض نفسه على وفاق مقاصد السنة والقرآن
  .ھذا، ومع لطافة جسمه فكم حوى من لطائف، ومع حداثة سنه فكم حدث بظرائف، ومع رشاقة قده كم رشق من مخالف

  .ية يمرون عليھا وھم عنھا معرضونوكم مشكل أوضحه قد أغفله األولون، وكأي من آ
  .وقد حظي ھذا التفسير في اليمن بالقبول، ومدحه كثير من علمائه بالمدائح السائرة مسرى الصبا والقبول: قلت

  :فمن جملة من مدحه السيد صالح الدين بن أحمد بن المھدي المؤيدي، حيث قال
  رهتجد الشرائع أودعت في بح... ھذا الفرات فرد مشارع مائه 
  أسرار منزل ربنا في سره... كشاف كل غوامض ببيانھا 
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  مع أنه جمع الكمال بأسره... ال عيب فيه سوى وجازة لفظه 
  والحق أطلق والضالل بأسره... حبس المعاني الرائقات برقه 

  .وله نظم ونثر شھيران
  :فمن نظمه قوله

  إلي يا مالكي فأحمده... من شافعي نحوكم يحنفكم 
  وجدا كحر الجحيم أبرده... ت معتزلي زيدتني حين صر

  ما كنت قبل الفراق أعھده... يا رافضي أنت ناصبي لھوى 
  :وقوله

  ومن أين لي الراحه... تظنوني مرتاحا 
  وليس الكيس في الراحه... إذ الراحة في الكيس 

  :وله
  تروقك في المئزر المطرف... تزوج ھديت تھامية 

  في بھا يوسفولو برزت ... ودع عنك بيضاء نجدية 
  وليست ترق لمستعطف... عليھا قميص وسروالة 

  :فأجابه السيد صالح المؤيدي بقوله
  سرابيل مدح ال تختفي... أردت بھا الذم فالبستھا 

  إذا شئت تمدح مدحا وفي... نعم ھكذا شيمة المحصنات 
  وخد نقي وصوت خفي... قسا في القلوب ولين القدود 
  فليست ترق لمستعطف ...وإن رام منھا الوفا طارق 

  .حسن بن علي المرزوقي أديب تعاطى الشعر جل بضاعته، وتوشية حلل الطروس معظم صناعته
  .مع رقة طبع تحسدھا القدود الرشاق، وعالقة صبابة تتفانى عليھا نفوس العشاق

  .وقد أوردت له قطعة كلھا غرر، ينقدح فيھا من وجده الذي سكن لبه شرر
  :وھي قوله

  بريق تالال في حمائل برده... الكثيب ووھده  تألق من نحو
  وعوض عن طيب المنام بسھده... تراءى لعين قد تقرح جفنھا 

  وأبدى مصونا ما استطعت لرده... فھيج وجدا مضمرا في سرائري 
  بيم غرام بين جزر ومده... فبت كئيبا واله القلب شيقا 

  ب ووردهوأذكر ماء بالعذي... وما افتر إال جاد بالدمع ناظري 
  بذات اللوى واألبرقين وثمده... ومسرح غزالن يرحن عشية 
  لوى عقربي صدغيه خفاق بنده... ومياد غصن مذ تثنى بعطفه 
  جنى سيف لحظ منه وھو بغمده... كثير التجني والتجاوز ظالم 

  ومن عجب تقويم شيء بضده... له حدق صحت بسقم جفونھا 
  حنين الثاكالت لفقدهأحن ... وإني إذا ما جن ليلي تخالني 
  إذا صاح قمري البشام برده... ويطربني صدح الحمام بأيكة 

   بغنة إدغام ولين بمده... ورنة شحرور يردد شدوه 
  غدا راھبا فيه زعيما بورده... وترجيع صوت العندليب كأنه 

  تسبح  القديم بحمده... وإن شق نحر الفجر ناحت حمائم 
  وما ملت بل باق على حفظ وده... ا وإني على ودي مقيم على الوف

  إذا حرت أو بشر العميد بھنده... كأني وما أرجو كثير عزة 
  على ظمإ لم يروه ماء صده... أال في سبيل هللا دھر قضيته 
  وفي طي أحشائي تلظ بوقده... أبيت على جمر الغضا متقلبا 

  .جادةمحمد بن محمد العشبي شاعر له قطع مستجادة، مسبوكة في قالب اإل
  .أثبت منھا ما تقل مؤونته، وتكثر ألديب معونته

  :فمن ذلك قوله
  بمقلة ساحرة فاتنه... سألت ذات الحسن لما رنت 
  وھي بوكر للبھا صائنه... عن األحاديث وعن إسمھا 
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  الطير في أوكارھا آمنه... قالت خف الرحمن يا سيدي 
  :وقوله في مليحة اسمھا كوكب
  لصب ھوى قلبه واستعاذا... بدت كوكب مثل بدر الدجى 

  فلما رأى كوكبا قال ھذا... فأنكر شمس الضحى في الھوى 
  :وقوله

  مالت كغصن البان ميال... يا سائلي عن وصف من 
  وتبرقعت بالشعر ليلى... بالبدر ھند توجت 

  :وقوله
  مصل في جوانحه معنى... وقفنا بالغضاء فكل قلب 
  حمى ليلى ولبنىونحنا في ... وھمنا بالعقيق بكل واد 

  :وقوله
  من أي حافات سرب الخرد الغيد... وأغيد من تعز بت أسأله 

  لكن أعينه من حافة السود... أجاب من حافة الھزاز قامته 
  :وقوله

  موسى فأصبح منه العبد مأنوسا... ويوسفي جمال زار عارضه 
  لعقرب الصدغ حتى حله موسى... تفرعنت في كليم مقلة سحرت 

  :وقوله
  إن كان داؤك يعسر... وا اعتمد لك مسھال وقال

  أھوى دوائي يظھر... فأجبتھم في خد من 
 ومن الثنايا كوثر... إھليلج من خاله 

  
  .أديب باھر، وأريب ماھر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الجابري الشحري

  .له نظم كما رق السحر، وعبق أريج الشحر ونثر كما رق السحر، وصافح النسيم الشجر
  .و في النظم مقطع غير مقصد، فلله دره من مقتصر على الحسن مقتصدوھ

  .وقد أثبت له ما يروق في المسامع، وتعجز عن إدراك مثله المطامع
  :فمنه قوله في التوجيه

  فيه لي قول ومذھب... قد تعشقت غزاال 
  في ھوى الظبي المھذب... طال منھاج غرامي 

  :وھو كقول التقي السروجي
  ولي فيه بالتحرير قول ومذھب... ي لمن قد ھويته تفقھت في عشق

  وللقلب منه صدق ود مھذب... وللعين تنبيه به طال شرحه 
  :ومثله قول بعضھم

  في الخد مجموع له حاوي... الروض والبھجة يا سيدي 
  فامنن بإرشادك للغاوي... وقد غوى سالك منھاجه 

  :وله
  مستھله سطورا من دموع... كتبت على الخدود لفرط شوقي 

  وحقك إنه خط ابن مقله... فال تعجب لخط فاق حسنا 
  :وله

  إال وأحيى المستھام عليله... ما ھب نشر صبا لنحوي منھم 
  والحسن روضته ودمعي نيله... فالقلب مصر وھو منزل يوسف 

  :وله
  ورمى القلب في الكدر... شادن جار واقتدر 

  جاد بالوصل وقت در... در دمعي فليته 
  :وله
   وحباني بكل ما... ني البدر ليلة زار



 

79 
 

  مثل خز وأنعما... وبجسم أباح لي 
  :وله

  إذا ما تثنى للغصون قد انتمى... بروحي بدر في المحاسن مفرد 
  له مثل روض في النعيم وأنعما... أداد بخد إذ أتاني زائرا 

  .استعمل النعومة في وصف الروض، المفضل عليھا نعومة الخد، وفيھا خدش
  :ناوله مضم

  له قد تثنى كالرداح... فديت من المالح غزال إنس 
  وثغر زانه حسن األقاح... وخد رائق يزھو كورد 

  فإني بالثالثة ذو انشراح... وإن فخر النھار بضوء صبح 
  صباح في صباح في صباح... جبين والمقلد والثنايا 

  :وله
  وسبا الشمس إذ بدت بمحيا... ومليح بمقلتيه سباني 

  وضعيفان يغلبان قويا... في ھوى ناظريه  غلب القلب
  :وھو من قول ابن نباتة

  ر قواما رطبا ووجھا جليا... ومليح قد أخجل الغصن والبد 
  وضعيفان يغلبان قويا... غلب الصبر في لقا ناظريه 

  :وله
  بسھم لحظ قد أتى مرسال... رئم رماني من ظباء الفال 

  خده المجتلى عن نوره ع،... فالشمس تروي عن سنا وجھه 
  لكن ضعف الجفن قد أعضال... وقد روى مكحول عن طرفه 

  :وله
  لم يزل باللحظ قاتل... بأبي أفدي غزاال 

  سيف لحظ عن مقاتل... أزھري اللون يروي 
  :وله

  ما ھيم الصب وال بلبال... لو لم يكن من بابل لحظه 
  ما كان ذا القلب له منزال... أو لم يكن كالبدر في طلعة 

  :وله
  والقلب منه مقيد في حبسه... بي ساحر األلحاظ أطلق مدمعي 
  فلكل شيء آفة من جنسه... ال غرو أن ھملت عيوني إذ رنا 

  :األصل فيه قول القاضي أمين الدين الطرابلسي
  فوكيل شوقي عاجز عن حبسه... إن كان شرع ھواك أطلق مدمعي 
  نسهفلكل شيء آفة من ج... أو كان منك الطرف أسھر ناظري 

  :وللنواجي
  فالرأي أن ينجو الغزال بنفسه... ظبي إذا لمح الغزال بطرفه 
  ولكل شيء آفة من جنسه... وتقل بيض الھند سود عيونه 

  :وله
  ليت بالوصل للكئيب أعانا... وبروحي مھفھف القد ألمى 

  مذ تبدى وماس بالقد بانا... قد خفي الصدر منه نھدا ولكن 
  :وله

  يميل بھا الريح من لطفه... بروحي رشيق له قامة 
  لغنى الحمام على عطفه... فلوال جوارح ألحاظه 

  :وله في معناه
  كأنه البدر يسري في غمامته... أفديه من رشأ في حسن طلعته 
  ورق الحمم على مياد قامته... لوال جوارح ألحاظ له صدحت 

  :وله
  أظھرت فيه كل معنى دقيق... إن ماس حبي أو بدا خده 
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  وخده الزھري روى عن شقيق... بن رشيق انتمى فقده ال
  :وله

  دموع عيني منھا الماء ينسكب... يا صاح إن جزت أعالم العقيق فرد 
  قف بي عليھا وقل لي ھذه الكثب... وإن مررت بأرداف الحبيب دجى 

  :وله
  فقلت ولم أخش من الئمي... تبدى العذار بخد الحبيب 

  مسود في العالمفأنت ال... أموالي سدت مالح الورى 
  :وله

  حذار منه إذا ما ماس أو سفرا... أفديه غصنا وبدرا إن بدا ومشى 
   ونمل زخرف ليل ھيم الشعرا... بنور شمس جبين صاد كل فتى 
  في كل ليلي منه موعد ونبا... أفدي حبيبا عزيز الوصل تيمني 

  وھامت الشعرا في ھل أتى وسبا... بزخرف النمل صاد القلب عارضه 
  :وله

  منذ ارتشفت سالفة من ثغره... بأبي مليح لم أزل في أسره 
  من فوق شمس ضحى الجبين وعصره... وسبا القلوب بنمل عارض زخرف 

  :وله
  تلوذ بعارضه السائل... وحبة خال بخد الحبيب 

  فما يحصلون على طائل... تفانى الرجال على حبھا 
  :وله

  ال حمالة الحطبحمالة الورد ... بثغره الدر شبھه ووجنته 
  إذ بان لي جوھر قد حف بالذھب... رشقت ريقته فازددت من عجب 

  :وله
  شاھدت منھا البدر ليل تمام... يا شادنا ملك الفؤاد بطلعة 

  وله غدا من سيف لحظك حامي... عجبا لثغرك باردا في طعمه 
  :وله

  قد الح للصادر والوارد... ثغر الذي أھوى له بارق 
  وخده يروي عن الواقدي... ه روى مبرد في الثغر عن

  :من قول ابن الوردي
  فضلوه على بديع الزمان... ومليح إذا النحاة رأوه 

  ونھود تروي عن الرماني... برضاب عن المبرد يروي 
  :وله

  قد ضن بالراح لما غاب من عشقا... ورب ساق كبدر التم طلعته 
  زاره فسقابالراح واللثم حتى ... وال يزال عفيف الذيل يمطلنا 
  :أخذه من قول الحافظ ابن حجر

  وقد غاب الذي عشقا... وساق منع السقيا 
  ل حتى زاره فسقا... وما زال عفيف الذي 

  :وله
  فيه تزايد عشقي... بالروح مني مغن 

  فصار مالك رقي... ملكته بشراء 
  :وله

  وبه األنھار تجري... قال لي في الدوح حبي 
  ن ريحان ونسريبي... قم بنا في الروض نغدو 
  :أخذه من قول الدماميني

  وقد بسط بساط زھر... يقول مصاحبي والروض زاه 
  وقم نسعى إلى ورد ونسري... تعال بنا إلى الروض المفدى 

  :وله
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  ذاك النسيم وذيله مبلول... يا غائبين سرى لنحوي منكم 
  وشفا سقام الصب وھو عليل... فأتى إلي مع الصباح بعرفكم 

  :ابن نباتة أخذه من قول
  نسيم صبا أضحى عليه قبول... يداوي أسى العشاق من نحو أرضكم 

 طبيب يداوي الناس وھو عليل... بروحي ذياك النسيم إذا سرى 
  

  .جواد سبق البلغاء في ميدان البراعة، ثم جاء على رسله وقد تناول قصب اليراعة علي بن نشوان بن سعيد الحميري
  .الكبار في أيام اإلمام القاسم، فافترت له األيام ضاحكة الثغور والمباسمولي األعمال 

  .وباشر حروبا كثيرة، جلت عن ھمم عليه ومساع أثيرة
  .فنشر ذكرا عاطر الريا، وتبوأ منزلة فوق النسر والثريا

  .وھو إذا نظم فنظمه من النمط العالي، وإذا افتخر فقد أعلى مقدار النباھة والمعالي
  .رت له ما ال يمكن لحاقه، ولو تتوج به البدر ما أدركه محاقهوقد ذك

  :فمنه قوله على لسان اإلمام، ليقي خاطره على النھوض
  واشھر بمضرمھا شعار المخرج... يا موقد النار البعيدة أجج 

  ليضيء ما بين العراق ومنبج... أشعل وشيكا جذوة ببراقش 
  ات الضالل السجسجونسخت أوق... إن اإلقامة قد نقضت شروعھا 
  إسئاد حين أقول أدلج أدلج... بشرائع التھجير والتغليس وال 

   تحت العجاج وتحت كل مدجج... والكر بين الفيلقين وصولة 
  وتتوقت نفسي لظھر األعوجي... ولقد سئمت من المقام وظله 

  وشبا الظبا وقرى الحصان المسرج... ولموقف حصني به سمر القنا 
  ألجم جيادا يا غالم وأسرج... ين أنشد منشدا فأمت سؤالي ح

  ومسابقي إلى الصريح المزعج... وأرقت من طرب إلى غزو العدى 
  وتتبعا أثري وسيرا منھجي... ذھب السلو فودعا طيب الكرى 

  نھد المراكل ال بطرف أدعج... كلفي بطرف الحقي مضمر 
  تختال في حلق الحديد المدبج... وكتيبة موصولة بكتيبة 

  ودم ألثواب الكمي مضرج... وتطيبي بعجاج نقع ثائر 
  في حافظ نجد الوغى متوھج... ولقد شھدت الخيل تقرع بالقنا 

  أيقنت منه كالقميص المدمج... ولقد شھدت الليل حتى خلت ما 
  وولجت غيل ضراغم لم تولج... ولقد دخلت على السباع وجارھا 

  أمة لم تخرجفي مسلك من ... ولقد وردت أنا وواس موردا 
  والجو أقتم بالعجاج المرھج... والشمس في وسط السماء مظلة 

  ذوب اللجين ھرقت من متبرج... وكأن رقراق السراب بقيعة 
  غرد النسا صافي األديم مدمج... قوما فشدا لي على أعلى الثرى 

  في البيد خلت ممر ريح سمھج... نھد أقب األيطلين إذا غدا 
  طربا ويصھل عند صوت المسرج... ه درن يجاذب للوثوب عنان

  وإذا مددت له فبارق زرج... وكأنه سيل إذا ناقلته 
  :وقال بالجوف، يحض قبائل ھمدان على الجھاد مع اإلمام

  فأبكي في الربوع أو المغاني... أرقت وما طربت إلى الغواني 
  فأسأل عن معتقة الدنان... وال عدت المدامة لي ببال 

  وال سمع المجون وال األغاني... ار نفسي وال طربت إلى األوت
  من ال محمد شھم الجنان... ولكني طربت لصوت داع 

  أمين ال يقول بقول ماني... إمام عادل بر ذكي 
 يفوه بذكره أھل الزمان... له علم ومعرفة ودين 

  
  .ھو من خيار اإلنسصاحب التجنيس البديع الجنس، الذي ضرب به إلى الجن و الحسين بن سليمان بن داود المرھبي

  .فتبارك معطيه، و متعاطيه
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  .ما أطول باعه، وأحسن طباعه
  .ولقد سخر له ھذا النوع من الكالم كل التسخير، ولعمري إنه لم يسمع بأحسن منه في الزمنين األول واألخير

  .التجنيس األنيس على ھذا مقصور: وقد أثبت له ما لو سمعه أبو منصور، لقال
  .عرض عن جناسه الذي كثر فيه أقواله، وعد التناصل من التورط في أمثاله أقوى لهأو أبو الفتح أل

فمن قوله، وقد اتفق له أنه رفع قصته للمتوكل، يعرض فيھا شوقه إلى وطنه، ويستأذن منه في الذھاب إلى أھله، فوقع له تحت 
  :قصته بيتا فقط

  وإن حاول الناس إبطاله... إذا يسر هللا أمرا أتاك 
  .ن ھذا البيت في قصيدةفضم
  :وھي

  لعبد أبثك أحواله... أذكر موالي ما قاله 
  وأحسن في هللا آماله... شكى ما يعانيه من دھره 
  أدام له هللا إجالله... فكان جواب إمام الھدى 

  تباري الغمام وتھطاله... بخط يد خلقت للعطاء 
  وإن حاول الناس إبطاله... إذا يسر هللا أمرا أتاك 

   وكان جوابك أسمى له... قولك أسماله فجدد 
  لمن بات يذكر أطفاله... وأشفى لقلب وأطفى له 

  وسكنت بالوعد بلباله... وبشرته ببلوغ المنى 
  ويسحب بالفخر أذياله... وأصبح يختال من تيھه 

  ل طوبى له ثم طوبى له... وھناه كل صديق وقا 
  همن الود فوق الذي قال... فأمرك في مخلص مضمر 
  ونشر العباد وأھواله... يعدك ذخرا ويخشى المعاد 

  فقد أصلح هللا أعماله... ومن يتول إمام الزمان 
  يسر إذا ما رأى فاله... ومن يك في النصح أوفى له 
  يحط من الوزر أحماله... ومن يغد في الغيث أحمى له 

  يسدد رأيك أقواله... وذلك في الدين أقوى له 
  فتعسا له ثم سحقا له... ام واما الذي ال يود اإلم

  فال أكثر هللا أفعاله... ومن كان في الناس أشكى له 
  وال قبل هللا أشكاله... ومن يتھزا فأفعى له 

  تمد على الدين سرباله... بقيت إمام الھدى والتقى 
  وتردي للشرك أبطاله... وتشفي للحق أوجاله 

  وھناك موالي أفضاله... وجازاك ربك عن خلقه 
  :إلى الحسين المھال، بداره الواسطة في الطور من المحابشة، وأرسلھا إلى السجعةوكتب 

  وسما بمفخره على كيوانه... يا فاضال أربى على أقرانه 
  إيوان كسرى غار من إيوانه... ومليك عصر ال يرام محله 
  أصماھم بلسانه وسنانه... إن فوق األعدا سھام قسيھم 
  قد فاز يوم سباقه برھانه... ومجليا إما جرى في حلبة 
  أنى لمثلي الجري في ميدانه... سباق فضل ال يشق غباره 

  يلھو بھا المشتاق عن أوطانه... حقا لقد شرفتني بفوائد 
  كالبحر جاد بدره وجمانه... من جوھر النظام بل أفراده 

  نيسانه والعمر في ريعانه... كالروض في إبانه والورد في 
  يزھو على الھرمين في بنيانه... ه فالبيت مما قلته ونظمت

  صلحت لملك الروم تيجانه... أھديت من در العروس نفائسا 
  وتقلدته البيض في طالنه... خزنته سمر الطور إعجابا به 
  وعلمت حكم الصمت من لقمانه... فرفلت في السربال من داوده 
  وقرأت حر الشعر عن حسانه... ورويت علم الفقه عن نعمانه 

  وإياسا المشھور في إتقانه... ي الحلم ابن قيس أحنفا ورأيت ف



 

83 
 

  ورفضت رسطاليس في يونانه... وحقرت بطليموس دارس كتبه 
  قدري الحقير يجل عن أثمانه... قلدتني عقدا نفيسا فائقا 

  في سرجه وحزامه وعنانه... وذكرت أخالقي كبغلي رثة 
  بجرانهقطع اللجين منوطة ... من بعد ما كان النجوم تغار من 

  والجوخ يرفل منه في ألوانه... وعليه ديباج الحرير مصورا 
  من ذا نجا من حادثات زمانه... فكذلك الدھر الخؤون بأھله 

  كال وال التيار عن حيتانه... لم يغن عنھا البر عن غزالنه 
   وتقصني من كفه وبنانه... فعساك تعديني على حدثانه 
  يم شأنك في الورى من شأنهبعظ... جعل اإلله بكل يوم شارق 

  .ولده محمد خبير بأساليب الكالم، لم يقصر في شعره عن درجة األعالم
  .وكيفما تفوه أطرى، وحيثما اقتدح أورى

  .مع حسن فھم، أوتي منه أوفر سھم
  .ونفس تواقة إلى الحسنى، وأوصاف تتحلى بھا الكاعب الحسنا

  .ا ما يستغني بنفسه عن كثرة الوصفوقد رأيت له قصيدة أحكم فيھا الرصف، فأثبت منھ
  :وكان كتب بھا إلى السيد الحسن بن اإلمام إسماعيل، وھو باللحية، مادحا له، وشاكيا إليه من والده

  يا شبه خوط البانة الغناء... عوفيت من كلفي وفرط عنائي 
  لي بالذي أخفي من البرحاء... أما أنا فشحوب جسمي شاھد 
  من بث نور ھواك في أحشائي... سى ومدامعي تنبيك عن صنع األ

  تدري بواقعتي مع الورقاء... فإذا امتريت فإن أيكة حاجري 
  في النوح تسمعه على أنحاء... حين امتطت فنن األراكة وانبرت 

  رمز وال كف على إيماء... فوقفت ال عيني تساعدني على 
  أجفان نضو ھوى وحلف بكاء... حيران مسلوب الجنان مقرح ال 

  عرفت لفرط ذكائھا أنبائي... غياض الواديين بالبل  وعلى
  أن يمترى فيه لدى العقالء... كلف به فطن الحمام فجائز 
  ما بال قومك أذنوا بتناء... أعقيلة الحي الغيور ھمامه 

  كرھوا ألجلي سرحة الروحاء... نزلوا على نشر العقيق وإنما 
  في اإلغفاءفليمنعوني الطيف ... بخلوا بوجھك أن أراه يقظة 

  رصد عليه لقومھا الغبراء... أنى يلم بنا الخيال ودوننا 
  خرقاء تخرق مطرف البيداء... يا راكبا شدنية مذعانة 

  تخفي الجوى وتغذ في اإلعياء... موارة تغشى الھواجر جسرة 
  بخفافھا في أخدع البطحاء... أقرر بھا عين النباھة ضاربا 
  فل عن األعالم والخضراءغ... وادفع بھا في صدر كل تنوفة 
  وشممت روح مروءة وسخاء... فإذا عبرت عن اللحية ضحوة 
  ملك الزمان وخاتم الكرماء... ورأيت أنوار اإلمامة من ذرا 
  كاس مليء محامد وثناء... فانزل بأبلج من ذؤابة ھاشم 
  أغنت مواقعھا عن األنواء... والثم يدا فيھا بحور خمسة 

  حامت عليه خواطر العلماء.. .فھناك سر للنبوة مضمر 
  فرد عن األشباه والنظراء... شرف الھدى يھنيك أنك سابق 

  متوقل الھضبات في العلياء... ما زلت في درج المحامد راقيا 
  علما وأنت غدا من الخلفاء... باألمس في األمرا وأنت اليوم في ال 

  لكنه غم على األبناء... أشكو إليك أبي وذاك أخو التقى 
  ما لم تسعه جوانح الدھناء... اصة بجوانحي من كربھا وخص

  بنوى الخليط وفرقة القرناء... وصروف أيام أقمن قيامتي 
  عوني على السراء والضراء... وجفاء مولى كنت أحسب أنه 

  متنقل كتنقل األفياء... ثبت العزيمة في العقوق ووده 
   اءذيل المبرة منه غول جف... يقفي المسرة فرحة ويسر في 
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  متلون كتلون الحرباء... وخالصة األخبار عنه أنه 
  نصحي له في شدة ورخاء... أخدمته نفسي النفيسة باذال 

  بمكان شدتھا على األعداء... وكتبت عنه رسائال شھد الورى 
  علياه حسن صباحة وبھاء... ومدحته بقصائد زادت بھا 

  ى الفضالءمن حربه وحنا عل... ولو انھا في الدھر سالم أھله 
  سوق العتاب فمنه أصل بالئي... وإلى أبي وله السالمة يلتقي 

  بجفائه غما على غمائي... مال الزمان علي حتى زادني 
  بالخسف غير أبي رأيت إبائي... لو كان سائلي الصغار وقاصدي 

  نص النبي بحقه واآلئي... لكنه وله الكرامة من أتى 
  تئب أربيت في الغلواءقدك ا... فألصبرن وال أقول له قلى 
  قد ذبت غير حشاشة وذماء... ھذا وحاصل ما أكابد أنني 

  ما بين حر ھوى وحر ھواء... ولقد وھى جلدي وعيل تصبري 
  توري زناد مسرتي وروائي... ھل عطفة أو لفتة حسنية 
  منھا أحل مراتب الخلصاء... وتحلني في عقوة ملكية 

  :لمتنبي، وغيره من الشعراءفأجابه والده بقوله، مع تمثله بقول ا
  تختال بين غالئل وحالء... جاءت تميس كغادة حسناء 
  تزري بحسن كواكب الجوزاء... منظومة قد كللت بجواھر 

  كتنفس األزھار غب سماء... فض الغالم ختامھا فتنفست 
  تمثال نور في أديم ھواء... فكأنھا من رقة وطالوة 

  معھا إلى اإلصغاءيضطر سا... وكأنھا لعذوبة في لفظھا 
  في الوصف والتشبيب واإلنشاء... شھدت لمنشئھا بحسن تصرف 

  أربى على النجباء واألدباء...  درك يا محمد من فتى 
  وألنت في الشعرا حبيب الطائي... فألنت سحبان البالغة ناثرا 
  جيم وواو معقبان بخاء... وإليك ستة أذرع مجموعھا 

  متمثال برقائق الشعراء...  وجواب والدك الشفيق كما ترى
  وتعتب األبنا على اآلباء... أعزر علي بفرقة القرباء 
  صعب فكيف تفرق القرباء... فتفرق البعداء بعد مودة 

  ما حلت عن أكرومتي ووفائي... أما أنا فأقول حاشا للعلى 
  في موضع اإلخالص من سودائي... ومودة أخلصتھا لك طاقتي 
  واغتال حسن عزائمي وعزائي... وانحي فلقد كوى كبدي الجوى وج

  وكسوتني ثوبي أسى وعناء... وسلبتني ثوب التحمل واألسى 
  تممتھا بتنفس الصعداء... كم زفرة ضعفت فصارت أنة 

  من قلب آمالي وعكس رجائي... وجرى الزمان على عوائد كيده 
  يا من رأى الجنات للبخالء... قل للبخيلة إن وجھك جنة 

  بشراي إن العام عام لقاء... طيب األنباء طلع البشير بأ
  بعد السعاة وغيبة الرقباء... وعدت سعاد بأن تزورك فارتقب 
  رؤياي حقا واستجيب دعائي... إن صح ذاك ومن بذاك فقد غدت 

   تجزى بھا في الخلد خير جزاء... ماذا عليك إذا اكتسبت مبرة 
  من أعبائيفحملت بعض الثقل ... ورحمت ضعف جوارحي وقوائي 

  معدودة من فضة بيضاء... ووصلتني مما لديك ببدرة 
  إحسان مغتنما جزيل ثناء... إن األبر من البنين يواصل ال 

  من شاعر أربى على الحكماء... واسمع للقول ابن الحسين ويا له 
  أحنى إذا من واصل األبناء... ألب قطوع جافي متجھم 
  :وله من قصيدة، مستھلھا

  لم ألف صبا ضئيل الجسم مكتئبا... حبيبا قط ما قربا لوال اشتياقي 
  وھيجت لي أرواح الصبا طربا... وال شجتني حمام الدوح ساجعة 
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  يحدو لي الجزع سحبا بات منتحبا... وال أرقت لبرق الح مبتسما 
  دون الشريفين أعني العلم واألدبا... وال رضيت سؤال الظعن لي خلفا 
  ما كن يطمع قلبي فيه أن يجبا...  وال سننت وقوف الصحب في طلل

  وخل لومي وحملي في الھوى التعبا... فاعذر عذولي وال تنكر ضنى جسدي 
  ومن نحولي ورعيي في الدجى الشھبا... ماذا أغاظك من شجوي ومن قلقي 

  غدا لي الصاب إال في الھوى ضربا... إن العذاب لعذب في الغرام وما 
  وخاطر راح في حب الحسان ھبا... في ذمة هللا عين ظل مدمعھا 

  لم تبق للطيف في أجزا الكرى سببا... ما بين جفني وبين النوم فاصلة 
  إال ركبت من األشواق ما صعبا... تا ما عن ذكر السفح من إضم 

  وال عداك من األنواء ما عذبا... يا ربع سلمى سلمت المحل ما سلمت 
  فوض عيشي فيك منتصباوما لمخ... ما بال ممنوع حزني فيه منصرفا 

  فالقلب ما زال إال عنك منقلبا... إن لم يفد ماء عيني فيك مطردا 
  من الحبيب ومن شرخ الصبا األربا... سقيا ألوقاتك الالتي قضيت بھا 

  وال عذول نداريه إذا عتبا... أيام ال كاشح تخشى غوائله 
  كثباما ماس إال ذكرت البان وال... وأھيف القد عبل الردف مقتبل 

  ويستحيل إذا حدثته لھبا... يجول ماء الصبا في صحن وجنته 
  مر إذا ما ثنى أعطافه غضبا... حلو الفكاھة إال أن مطعمه 
  فكلما قلت قد جد الھوى لعبا... أدنو ويبعده دل الشباب جفا 

  لو كان ينفع قول الصب واحربا... كم صحت من طرفه الفتاك واحرابي 
  مديح من طاب في ھذا الورى نسبا... ظمه قد صدني عن نسيب فيه أن

  .الحسين بن علي الوادي ھو في الفضل صاحب مزايا بوادي، وأما في األدب فإن شئت عده من عذبات وادي
  .يجاذبه نسيم اللطف من ھنا وھنا، وإذا ساقط فال يساقط إال رطبا جنى
  .وقد أثبت من شعره ما يحرك العذب، ولم يسمعه صب إال وإليه انجذب

  :فمنه قوله
  لك هللا ما ھذا األريج المعنبر... نسيم الصبا في سوحنا يتبختر 

  حلول الحمى أم أنت عنھم مبشر... أأنت رسول يا نسيم الصبا وعن 
  أحب حديثا منھم يتكرر... فھمت الذي أودعته غير أنني 
  وإال فعلم الغيب ال يتقدر... لما ألفته النفس منھم وعودت 

   عسى تنطفي نار بقلبي تسعر... اديث ذكرھم فكرر على سمعي أح
  ألنك أبدى بالجميل وأبدر... ھم استصحبوك السر بيني وبينھم 
  يسرك والمعروف أجدى وأجدر... ومثلي ھداك هللا يا ساري الصبا 

  وأما قوام القد منه فأسمر... وأبلج أما الخد منه فأحمر 
  ه خمر وكوثرفكأس جمان في... وأما ثنايا ثغره حين يجتلى 

  يالحظنا منھا سھام وأبتر... يغازل عن عيني مھاة وشادن 
  ھي النبل إال أنھا تتكسر... ھي البيض إال أنھا حندسية 

  بھا عالم السحر الصناعي يسحر... ھي السحر إال أن فيھا خصائصا 
  بالل له في جامع الحسن منبر... وفي خده خال يقولون إنه 
  عديمة مثل ال بالل وعنبر... رة بلى ذلك الخال الصريح إشا

  لشدة ما ألقى بھا حين تفتر... شكوت له من فترة في جفونه 
  تبيت بھا األحشاء تطوى وتنشر... وما أنا فيه من ھوى وصبابة 
  جمان من الثغر الجماني يبھر... فأفصح عن لفظ توھمت أنه 
  وفتنة نفس المرء شيء مقدر... وقال نعم ھذا لعيني مذھب 

  تحقق فينا عدله حين يخطر... أفدي جائر اللفظ قده  بروحي
  عليك بجور الحكم وهللا أكبر... أال إن عدل القد أكبر شاھد 
  رقيق ھوى والشيء بالشيء يذكر... ورقة ھذا الجسم منك بأنني 

  بليلتھا والعمر كالعيش أخضر... فلله أزمان تواصل يومھا 
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  ا يشكو سوادا فيشكركشعر الصب... وليل عھدناه وإن كان أسودا 
  صفاء ودادي فيھم ال يكدر... وأحباب قلب لي إال ھم المنى 

  ومعرفتي في حبھم ليس تنكر... دالئل عشقي في ھواھم صريحة 
  وشبت فلن أرضى بأني أخسر... ربحت ھواھم في زمان شبيبتي 

  وقد جاء في رأسي من الشيب منذر... فال تنكروا أن أرسل الجفن دمعه 
  وصالح أعمالي عساني أوجر... زاني ويوسف فتنتي ويعقوب أح

  وعاينتما قلبي ببيداه يجأر... خليلي عھد هللا إن جزتما الحمى 
 لھم من حديث الصب ما يتيسر... فدال عليه جيرة الحي واذكرا 

  
  .مشعشع سالف في دنان، وواصف جؤذر وغصن فينان عبد هللا بن إبراھيم بن محمد بن مسعود الحوالي

  .ملؤھا تطرية، ومعان كلھا عن الحسن تورية بألفاظ
  .إلى طبع يفيض فيه الغمام، وشعر كما بدت الزھرة من األكمام

  .فدونك منه ما ھو أشھى من ثغر مبتسم، وأبھى من خط في صفحة خد مرتسم
  :فمنه قوله

  ودعاني من المالم دعاني... عن سعاد وحاجر حدثاني 
  دعى فيھا صريع الغوانيكنت أ... واذكرا برھة من الدھر مرت 

  والربوع الرحاب من نعمان... أنا ال أكتفي بنأي رئام 
  ھيم القلب لونھا األرجواني... قد سقتني بكأسھا من مدام 

  فھي تنمى إلى أنوشروان... عتقت في الدنان من عھد كسرى 
  ء سرور القلوب واألبدان... بھرت في الصفات حمراء صفرا 

  غير قلبي يھم بالسلوان... ي يا عذولي ولست للعذل أصغ
   ت أعاني من الھوى ما أعاني... ولو اني رزقت حظا لما صر 

  صنتھا عن فالنة وفالن... وآلثرت حاجة في فؤادي 
  :وقوله في رباعية

  قد أنعمه بواكفات السحب... يا جود حيا على الجنان الغربي 
 قلبييحيا بالوصل من حبيبي ... أحييت األرض في رباه فمتى 

  
  .فتى إنابة وعفاف، وله احتفاف بالفضائل والتفاف أحمد بن سعد الدين بن الحسين بن محمد المسوري

  .وكانت دولة القاسم زاھية بطلعته، يتكلم في غرض فتتحدر سيول البراعة من تلعته
  .وله في األدب مقدار يتوسع فيه الشاكر، ويتفسح فيه الواصف والذاكر

  .ثار من كالمهينظم بأقالمه، منثور اآل
  .وينسج بعباراته، وشايع مخاطباته ومحاوراته

وصل : فمن بدائعه، ما أجاب به األمير الشريف الحسين بن أحمد الخواجى، صاحب صبيا، وقد كتب إليه كتابا، وأصحبه ھدية
بإجابة الكتاب  الكتاب الذي ھو جواب جوابي عليكم، مشتمال على وجوه من الخطاب، صيرت ما كان سبق مني من اإلحسان

األول ذنبا، وما كنت أحسبه حمدا عند هللا وعند خيار عباده سبا؛ إذ لم يقع مني ما صدر من البشير السابق لمن وصل الحضرة 
اإلمامية من إخوانكم الشرفا، ثم جوابي عليكم في كتابكم الذي ابتدأ المولى به إال رعاية لحق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ 

أولئك الجماعة من أھل بيته، وممن ينسب إلى ذريته، ثم صيانة لعرض موالنا أمير المؤمنين، ومحبة في أن يكون إذ كنتم و
  " .المؤمن إلف مألوف : " من في حضرته الكريمة من المكرمين، كما جاء في الحديث النبوي

لع عما يوجب البعد من القريب المجيب، وكنت أظنكم رعاكم هللا وأولئك الجماعة، ممن له في خوف هللا نصيب، وممن قد أق
وممن دعواه صادقة، وأنه ال يريد إال هللا، وال يسعى إال في طاعته وتقواه؛ فخدعتموني في هللا فانخدعت، ولو أخذت بالحزم 

والريب الذي ھو سوء الظن لما أبعدت، فحملتم تلك الحالة على ما زھدني وهللا وغيري من المؤمنين فيكم، ونبھني على الحذر 
  .في كل ما يصدر من قول أو فعل عنكم؛ إذا أحللتموني محال لست من أھله

وكتبتم إلي بتصدير ھديتكم، المردودة إليكم غير مشكورة وال محمودة، ولم ترھا والحمد  عيني، وال لمستھا والمنة  علي 
  .اء وإن أھلكنييدي، أردتم خديعتي عن ديني، والتوصل بھا إلى ما تريدون من أغراض األھو

  :وأكون كما قيل
  تضيء للناس وھي تحترق... بت كأني ذبالة نصبت 
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ومعاذ هللا أن أكون ممن يبيع دينه بكل الدنيا، فضال عن عرض منھا ھو أقل وأدنى، وأن يحبط أعماله، ويبطلھا، بإماطة 
  " .قد ضللت إذا وما أنا من المھتدين " األوساخ عن الناس ل 

من المعقول آمر الناس بالبر وأنسى نفسي، وأتصدر إلمام الحق في إنشاء مواعظ يخطب بھا على المنابر وكيف إن بقي شيء 
  .لنصيحة الخلق وأخونھا، وھي أعز األنفس عندي

  .على أني والمنة  علي من فضل ربي، وفضل إمامي في خير واسع، ورزق جامع، وأمل في كل بالغ راتع
  .وله فيھا سلف يقتدي بھم بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم إنه ال يسلك أحد طريقة إال

وهللا ألن أبيت على حسك السعدان مسھدا، أو أجر في : فأولھم أمير المؤمنين علي، كرم هللا وجھه، وھو يقول في خطبة له
  .صبا لشيء من الحطاماألغالل مصفدا، أحب إلي من أن ألقى هللا تعالى ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد، أو غا

  .وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلى قفولھا، ويطول في الثرى حلولھا
وهللا لقد رأيت أخي عقيال وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الشعور، غبر األلوان من فقرھم، 

، فأصغيت إليه سمعي، فظن أني أبيعه ديني، وأتبع كأنما سودت وجوھھم بالعظلم، وعاودني مؤكدا، وكرر علي القول مرددا
قياده مفارقا طريقي، فأحميت له حديدة، ثم أدنيتھا من جسمه ليعتبر بھا، فضج ضجيج ذي دنف من ألمھا، وكاد أن يحترق من 

  .ميسمھا
بارھا لغضبه؟ أتئن من ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماھا إنسانھا للعبه، وتجرني إلى نار أضرمھا ج: فقلت له

  .األذى، وال أئن من لظى؟ وأعجب من ھذا طارق طرقنا بملفوفة في وعائھا، ومعجونة شنئھا كما عجنت بريق حية أو قيئھا
  .أھل البيت. أصلة، أم زكاة وصدقة؟ فذلك محرم علينا: فقلت
   .ال ذا وال ذاك، ولكنھا ھدية: قال
أمختبط، أم ذو جنة، أم تھجر، وهللا لو أعطيت األقاليم السبعة بما تحت ! يتني لتخدعنيھبلتك الھبول، أعن دين هللا أت: فقلت

أفالكھا على أن أعصي هللا في نملة أسلبھا جلب شعيرة ما فعلته، وإن دنياكم ھذه ألھون من ورقة في فم جرادة تقضمھا، ما 
  .لزلل، وبه نستعينلعلي ونعيم يفنى، ولذة ال تبقى، نعوذ با من سبات العقل، وقبح ا

وأقر أئمتي إمام عصري بعد والده أمير المؤمنين القاسم بن محمد بن علي رضوان هللا عليھم، وھما من علم الخاص والعام 
  .سلوكھما تلك الطريق، وتمسكھما بذلك الحبل على التحقيق

  .في العرب والعجم، والبعد والقربورفضھما الدنيا بعد ملك المشرق والمغرب، ورضاھما منھا بأدناھا مع نفوذ أمرھما 
  نصف النھار فذاك تحقيق العمى... والشمس إن تخفى على ذي مقلة 

يغضب لمحارم هللا كما يغضب : وأما آبائي الذين أنتسب إليھم، فأدناھم أبي الذي ولدني كان، وهللا، كما ورد في الحديث النبوي
  .الجمل إذا ھيج، ال تأخذه في هللا لومة الئم

  :قال األولوكما 
  والواحد الحالتين السر والعلن... القائل الصدق فيه ما يضر به 

  .بشره في وجھه، وحزنه في قلبه: ثم أخوه عمي الذي أدبني، كان كما قال أمير المؤمنين علي كرم هللا وجھه في صفة المؤمن
  .أوسع شيء صدرا، وأذل شيء نفسا

  .يكره الرفعة، ويشنأ السمعة
  .مهطويل غمه، بعيد ھ

  .كثير صمته، مشغول وقته
  .شكور، صبور

  .مغمور بفكرته، ضنين بخلته
  .سھل الخليقة، لين العريكة

 .نفسه أصلب من الصلد، وھو أذل من العبد
  

، الذي ال نعلم أن إماما من األئمة مدح غيره بذلك، فقال اإلمام شرف الدين لولده شمس ثم أبوھما جدي سلمان أھل البيت
  :الدين

  فاعرفن يا شمس حقه... ن بيتي جاءكم سلما
  وببشر فتلقه... وبرجواك فحقق 

  .وأنا، بحمد هللا، لم أعرف غير سبيلھم، وال ربيت إال في حجورھم
  :وإني والناس لكما قال عمر بن عبد العزيز، رضي هللا تعالى عنه

  رأوا رجال عن موقف الذل أحجما... يقولون لي فيك انقباض وإنما 
  ومن أكرمته عزة النفس أكرما... ھم ھان عندھم أرى الناس من دانا
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  بدا طمع صيرته لي سلما... ولم أقض حق العلم إن كنت كلما 
  وال كل من في األرض ألقاه منعما... وما كل برق الح لي يستفزني 

  ولكن نفس الحر تحتمل الظما... إذا قيل ھذا مشرب قلت قد أرى 
  م من القيت إال ألخدماألخد... ولم أبتذل في خدمة العلم مھجتي 

  إذا فاتباع الجھل قد كان أسلما... أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة 
  ولو عظموه في النفوس لعظما... ولو أن أھل العلم صانوه صانھم 

  محياه باألطماع حتى تجھما... ولكن أھانوه فھان ودنسوا 
  .ما شرعته من تجنب مواقف التھماللھم إني ال أقول ذلك افتخارا على غيري، وال تزكية لنفسي، ولكن ل

  .وأنا مع ذلك معترف بأني أحقر من أن أذكر، وأھون من قالمة الظفر، ولكن مظلوم رفعت ظالمتي إليك
يا من ال تخفى عليه أنباء المتظلمة، ويا من ال يحتاج في قصصھم إلى شھادة الشاھدين، : وكما قال زين العابدين، عليه السالم

إلى آخر ما ذكره . ن المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين، قد علمت يا إلھي ما نالني من فالنويا من قربت نصرته م
  .في الدعاء

  .وحسبي هللا ال إله إال ھو، عليه توكلت، وھو رب العرشي العظيم
  .ھذا، ولوال تحريج أمير المؤمنين، بعد الشكوى عليه، في إعادة الجواب لما توجه مني بعد ذلك خطاب

  .ذا بيني وبينكم آخر الكتابوھ
 

  .من بني مطير الذرية المختارة، والكواكب الدرية السيارة علي بن محمد بن أبي بكر الحكمي
  .مسكنھم بلد عبس من أعمال كوكبان، ولھم بھا الشھرة التي حظھا األوفر قرى الركبان

  .ة المرابعوعلى ھذا علمھم الذي تشير إليه األصابع، وتبتھج به على األفالك العلوي
   .له مقدار خطير، وأدب كأنه روض مطير

  .وقد وقفت له على نبوية، فقلت ھذه علية علوية
  :وھا ھي كالخود تلوح، ومن أردانھا مسك دارين يفوح

  ومستھام إذا مرت عليه صبا... متيم إن سرت ريح الشآم صبا 
  تبكي على اإللف إال دمعه سكبا... وذو شجون وما غنت مطوقة 

  من جوده جاد يوما طوقھا سلبا... ي ويندب لو فياض أدمعه يبك
  مع األحبة في أوطانھم جذبا... وإن تذكر أياما له سلفت 

  وعمم الغيث منھا السھل والجدبا... روى الربيع مغانيھم ومربعھم 
  مغردات عليه تمتطي العذبا... وأزھر الروض منھا والحمام غدت 

  يعمى السبيل عليه أينما ذھبا... وكلما رام يبغي نحوھم طرقا 
  فما يسھل له يسھل وما صعبا... سبحان من نفذت فينا مشيئته 

  نفسي تفوز بجود شامل وحبا... ما زلت أقرع أبواب الرجا ورجا 
  فضال من هللا ال فرضا وال سببا... وعمني هللا باإلحسان مرحمة 
  رتباقصدت جاه الذي فاق الورى ... وإن تغلقت األبواب عن أملي 
  نورا وفتح فينا الشخص والحقبا... فھو الذي مأل األكوان أجمعھا 

  خير الخالئق قاصيھم ومن قربا... يا من عال فوق متن للبراق ويا 
  :منھا

  عنھا نجوم المعالي ضمنت كتبا... وكم معاجز ال تحصى بعثت بھا 
  تولي الشفاعة يوم الحشر إذ صعبا... يا سيد الخلق يا مفتاح يوم غد 

  سبقا إذ ألزموا رھبا... أنت الذي يوم بعث الخلق شافعنا 
  .عبد القادر بن محمد بن الحسين الذماري الھراني فرد في سرعة البادرة، وحيد في جودة النادرة

  .يطرب بكلماته، وال طرب الموسيقى بنغماته
  .ويسحر بألفاظه، وال سحر الرشأ األغن بألحاظه

  .لبارق، وألطف من طيف الحبيب الطارقوقد ذكرت له ما ھو أرق من ماء ا
  :فمنه ما كتبه لبعض األئمة، وھو قوله

  في ھجرة الشم بني عقبه... يا حبذا الليلة مرت لنا 
  مثل لھا في ھذه الغربه... رعيا لھا من بلدة ما لھا 
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  صحيحة األھواء والتربه... وحبذا األديم من بلدة 
  لھا نسبه من جنة الخلد... واھا لھا واھا لھا إنھا 

  تجري بھا أنھارھا العذبه... قصورھا حفت بجناتھا 
  للقلب في السكنى بھا رغبه... وجوھا منخرق واسع 

  عنھا غمام الغم والكربه... طابت بھا أنفسنا فانجلت 
  أن يكرموا األضياف في الغربه... خيم فيھا عصبة دأبھم 

  من الحيا أفياءھا الرحبه... سقى فروى صيب ھاطل 
  له سمت فوق السھا الرتبه... مير المؤمنين الذي فيا أ

  أوطانھم أيتھا العصبه... إيذن لنا باللبث يومين في 
  فراقكم من مقتضى الصحبه... وابسط لنا العذر وإن لم يكن 
  وال رأى في دھره نكبه... ال زال ملك العصر في نعمة 

  .سالم ساطع نوره، متضاحك نوره
  .وأطيب من رشف سالف أفواه األبكارأعذب من بارد سلسل األنھار، 

  .وأعبق من شميم الزھور الندية، وألذ من تقبيل خدود الخرائد الوردية
  .ورحمة هللا المنفجرة عيونھا، المثمرة شئونھا

  .وبركاته الواسعة األفياء، الكافلة ببلوغ المنى على موالنا أمير المؤمنين، الھادي إلى الحق المبين
   .رنا من المخيم المنصور، والمقام المحجوج المزورأما بعد؛ فإنا لما س

  .وصلنا إلى ھجرة ال يحيط بوصفھا المقال، وال يبلغ إلى كنھھا تصور الخيال
  .جمعت غرائب العجائب وعجائب الغرائب، وأبعدت عن المساوىء والشوائب، وحميت عن سطوات المحن والنوائب

  .رياضھا مفترة، وغياضھا مخضرة
  .ة، وأحوالھا منتظمة متسقةوأنھارھا متدفق

  .طيبة المثوى والمستقر، أنيقة المرأى والمنظر
  :فھي تنشد بلسان حالھا مطربة، متبجحة ببديع مقالھا معجبة

  شعب بوان يداني... أنا خير األرض مالي 
  أنا من بعض الجنان... ال وال الغوطة مثلي 

  كل حين وأوان... فعيوني جاريات 
  نيھا كل جانيجت... وقطوفي دانيات 

  فحلولي في أمان... جانبي أضحى منيعا 
  فلقد نال األماني... كل من حل بربعي 

  .نعم، وحين كانت ھذه نعوتھا أتحفنا المقام النبوي اإلمامي بشرح شيء من تلك الصفات، وذكر طرف من ھاتيك السمات
  .اء ما ھنالكلما نعرفه من تطلعه أبقاه هللا تعالى إلى مثل ذلك، وإن لم نستطع استقص

  .والمأمول من طوله أيده هللا تعالى القبول واالحتمال، وستر ما يقف عليه من االختالل
  .تفضال، وتكرما وتطوال

  :وكتب إليه أيضا، من شعره، قوله
  في المجد أسمى من مدار الفلك... يا أيھا المولى الذي شأوه 
  يھدى ومن لم يمتثله ھلك... أنت الذي من يمتثل أمره 

  أعطاك من لألمر ذا أھلك... غثني إني مقل فقد فأ
  فإن ما جملني جملك... وأوفني منك الذي أرتجي 

  أبشر سنقضي عنك ما أثقلك... واقض ديوني يا مالذي وقل 
  وقل سنعلي في الورى منزلك... وال تدعني معدما مقترا 
 أوال فإن األمر والرأي لك... وإن يكن ذاك ولي الئق 

  
  .أحد من نطق فسحر، ورقت شمائله فكانت صبا تنفست في سحر بد القادر المقاطعجيالسيد محمد بن ع

  .تجتلي به العيش في رغده، وتنتشي وأنت في يومه إذا وعدك بزورة في غده
  .وله أدب أنضر من الروض في شباب الزمان، وشعر ألذ من مغالطة الساقي عند الندمان

  :فمنه قوله
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  ومبسم الح في جرياله الحبب...  أحوى حوى الرق مني ثغره الشنب
  معاطف القد منه تخجل القضب... حلو التثني إذا ريح الصبا عطفت 

  ما اھتز كالغصن لينا ھزني الطرب... مھفھف القد مياس القوام إذا 
  إن كان غير ھواه للحشا أرب... دمي مباح لسيف من لواحظه 

  :منھا
  منكم أيھا العرببمن سباني ... ال تعذلوني إذا ما ھمت من شغف 

  عذل العذول وشأني في الھوى عجب... قد بان عذر غرامي في محبته 
حيدر بن محمد الرومي من شعراء العصر المتنوعين في المالحة والملح، فإذا تأملت رأيت العالم على لطف خلقه وخلقه 

  .اصطلح
  .له طبع كما حدثت عن العيش األخضر، وود كما تذكرت النعيم األبيض األخضر

  .إلى خط كخطوط الغوالي في خدود الغواني، واشھى من تذكر الليالي الخوالي في األيام الدواني
  إذا كان شعر الشاعرين معاويه... وشعر كما زان الصحابة حيدر 

  :فمنه قوله في الزنبق
  كشيخ حاز لطفا في وقار... وزنبق مجلس بين الندامى 

  ي ضوء النھارعمود الفجر ف... يريك إذا تال إنا فتحنا 
  :وقوله

  علمته مغن عن األزھار... أمعلم األزھار إن خدود من 
  فالقلب خير منازل األحرار... ھال جعلت القلب منزلة له 

  :وقوله، في غالم بديع يدعى بتاج
  يسبي بسحار ومياس... ريم من اللحظ ومن قده 

  وقلت يا تاج على راسي... لو زارني كنت مليك الورى 
   :كل بيت معكوس كلمات صدره وقوله، وعجز

  سحرا محبوب قلبي زارني... زارني محبوب قلبي سحرا 
  قده كالغصن لينا ينثني... ينثني كالغصن لينا قده 
  باسما لما تبدى سرني... سرني لما تبدى باسما 

  باللقا من دون غيري خصني... خصني من دون غيري باللقا 
  رت بخلي أعينيمذ أتى ق... أعيني قرت بخلي مذ أتى 

  خده يا طرف وردي اجتني... اجتني يا طرف وردي خده 
  العنا قد زال يا نفس اسكني... اسكني يا نفس قد زال العنا 

  .عبد الصمد بن عبد هللا باكثير شاعر اليمن، ونادرة الزمن
  .ينتھي في النسب إلى كندة، وھذا النسب كما عرفت تقف الفصاحة عنده

  .لك الشحر، السلطان عمر بن بدر، ونديمه الذي سما به قدره على كل قدروكان كاتب اإلنشاء لم
  .وھو أديب فسيح الخطى، وشاعر مأمون العثار والخطا

  .وديوان شعره مشھور ومتداول، وبأكف االعتناء والقبول متناول
  :فمن مختاره قوله من قصيدة، مستھلھا

  فزنا بھا ووشاتنا غفالء... رعيا أليام تقضت بالحمى 
  نھوى ولم تشعر بنا الرقباء... جاد الزمان بھا وأسعفنا بمن 

  حقف له قلبي العميد خباء... ومنادمي بدر على غصن على 
  ياق النفوس شفاھه اللعساء... عذب المقبل عاطر األنفاس در 

  مھما تبسم في الدجى ألالء... متبسم عن أشنب شنب له 
  له رياء منه وقد ضاعت... ما مسك دارين بأطيب نكھة 
  فحبته من كافورھا األنداء... عبر النسيم يجر فضل ردائه 

  أرواحنا وسرت لھا السراء... فتعطرت من طيب فائح نشرھا 
  وادي النقا وھمت بھا األنواء... فسقى اإلله مراتع الغزالن من 
  وسرت عليھا ديمة وطفاء... وتھللت برياضھا سحب الحيا 

  فيروقه اإلصباح واإلمساء ...حتى يراھا الطرف أبھج روضة 
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  فكأنھا بلحونھا قراء... والطير عاكفة بكل حديقة 
  رواه من عمر الندى إيماء... والروض مبتھج الحيا فكأنما 

  :وقوله من أخرى، أولھا
  فأفھم الصب عن أھل الحمى خبرا... بنشر وادي الغضا نشر النسيم سرى 

  قاسي الوجد والسھراحليف وجد ي... أھدى التحية من أھل الخيام إلى 
  تلك الربوع وبان الحي والسمرا... لكنه جد في وجدي وأذكرني 

  :منھا
  شبھا له في الورى بدوا وال حضرا... ولي من العرب ظبي ما رأى بصري 

  كالبدر وجھا ونظم الدر مبتسماوالظبي جيدا وغصن البان إن خطرا
   حذرامستوفزا خائفا مستعجال... كم ليلة زارني فيھا على وجل 

  أرخى الستور ظالم الليل واعتكرا... يمشي الھوينى حذار الكاشحين وقد 
  فقام مني إلى التوديع مبتدرا... قبلت مبسمه عشرا على عجل 

  ضما وأثني عناقا قده النضرا... فكدت أشربه لثما وأھصره 
  :وقوله من أخرى، أولھا

  الكنسوظبا الخيام اآلنسات ... ھذي المرابع والكثيب األوعس 
  يبدو لي الخشف األغن األلعس... قف بي عليھا ساعة فلعل أن 

  شوقا إليه ومدمعي يتبجس... فلطالما عفت الكرى عن ناظري 
   فوق المحاجر مطلقا ال يحبس... ينھل سحا مثل منھمر الحيا 

  عني فطرفي ساھر ال ينعس... وأغن ناعس طرفه سلب الكرى 
  أفقه أو جن ليل حندس في... أشتاقه ما الح صبح مسفر 

  قلبا بغير الحب ال يستأنس... يا عاذلي دعني وشأني إن لي 
  صبر به دون الورى أتلبس... لك قدرة أن ال تلوم وليس لي 
  دارت علي من الصبابة أكؤس... كيف السلو عن األحبة بعدما 

  نشر به ريح الصبا يتنفس... نقل الصبا نشر الحبيب وحبذا 
  فالصبر أجمل والتجمل أكيس... وه واألسى آھا وال يجزي التأ

  :وقوله
  حملته األحباب ما ال يطيق... عاذلي في الغرام مھال فقلبي 

  في حشاه من الفراق حريق... كيف يصغي إلى اللوائم صب 
  ت وأودى به القوام الرشيق... سلبته اللواحظ البابليا 

  يسند العشق حسنه المعشوق... وسباه أغن أحوى رداح 
  وعن الرمح قده الممشوق... كفاه عن المھند لحظ قد 

  جلنار وسوسن وشقيق... روض خديه جنة الح فيھا 
  عن شتيت حكاه در نسيق... وله مبسم يضيء سناه 

  في سالف رياه مسك فتيق... ظلمه في لماه شھد مذاب 
  كيف يقوى عليه وھو رقيق... خصره يشتكي من الردف فاعجب 

  :وقوله من قصيدة، مطلعھا
  ورياضا بالسفح مدت ظالال... جاد وبل الغمام شيحا وضاال 

  لم أزل مكثرا عليه السؤاال... ال جفاھا الحيا فلي ثم ربع 
  تتھادى من النعيم اختياال... تسحب الغيد في رباه ذيوال 
  أخجل الغصن قامة واعتداال... ورشيق القوام ما ماس إال 

  إذا مال ماال نحوه تابعا... ما تثنى إال ثنى كل قلب 
  بلحاظ يريش منھا النباال... صاد قلبي لما تصدى لقتلي 

  وأعادت آناء ليلي طواال... لوعتي في ھواه أذكت غراما 
  فاض وادي العقيق دمعي وساال... كلما الح بارق من زرود 

  :وقوله
  ألجلھا زاد شوقي في الحشا ونما... أشتاق من ساكني ذاك الحمى خيما 
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  أجرى من العين دمعا يخجل الديما... لتبريح من كمد والعج الشوق وا
  أرعى النجوم بطرف يستھل دما... ما جن ليلي إال بت من كلف 

  ما اشتقت وادي النقا والبان والعلما... لوال ھوى شادن في القلب مرتعه 
  وبرجه في سما قلبي العميد سما... نفسي الفداء لظبي وجھه قمر 
  عن قوس حاجبه مھما رنا ورمى... ه يصمي فؤادي بنبل من لواحظ

  ثغر شنيب يريك الدر منتظما... في ثغره الدر منظوما فيا لك من 
  على كثيب فأبداه لنا صنما... جل الذي صاغه بدرا على غصن 
  إال كسا جسدي من عشقه سقما... لم يكسه الحسن ثوبا من مطارفه 

  :وقوله من أخرى، أولھا
  ومرابع الرشأ األغن الغاني. ..جاد الغمام مراتع الغزالن 

   غدق يسيح بوابل ھتان... وجرى عليھا كل أسحم ھاطل 
  غيد الحسان نواعس األجفان... يحيي ربوعا طال ما لعبت بھا ال 

  سلبت بسحر اللحظ كل جنان... من كل فاتنة اللحاظ إذا رنت 
  ليل من المسترسل الفينان... فكأنما األقمار تطلع في دجى 

  قضب تمايل في ربى الكثبان... تلك القدود إذا انثنت وكأنما 
  أصمى فؤادي إذ رنا فرماني... وبمھجتي خشف أغن مھفھف 
  قوت القلوب وسلوة األحزان... ظبي من األعراب في وجناته 

  إال ورحت براحة النشوان... با ما طالعت طلعة وجھه 
  رانيجري على متلھب الني... ماء الشبيبة فوق ورد خدوده 
  وصبابة وجفا الكرى أجفاني... ذابت عليه حشاشتي وجدا به 

  والشمل مجتمع بوادي البان... لم أنس أيام التواصل واللقا 
  رف الكميت تدار في األدنان... ومنادمي من قد ھويت وبيننا الص 

  بين الندامى في بروج تھاني... شمس مطالعھا سعود كؤوسھا 
  الورد والمنثور والريحانب... في روضة مفروشة أرجاؤھا 

  بتراجع النغمات والعيدان... يتراقص الندماء من طرب بھا 
  فردوس بين الحور والولدان... لم ال يواصلني السرور ونحن في ال 

  وقوله، وعجز كل بيت معكوس كلمات صدره
  واكمدي من ھويت تيمني... تيمني من ھويت واكمدي 
  ن سناه حيرنيحين بدا م... حيرني من سناه حين بدا 

  مقلته بالنبال ترشقني... ترشقني بالنبال مقلته 
  واتلفي بالصدود عذبني... عذبني بالصدود واتلفي 

  ذا قلق في ھواه صيرني... صيرني في ھواه ذا قلق 
 يوعدني باللقا ويمطلني... يمطلني باللقا ويوعدني 

  
  .شھم ندب، روض أدبه ما طرقه جدب الحسن بن علي بن جابر الھبل

  .افتن في اآلداب، وسن فيھا سنة ابن داب
  .وله شعر كاسمه حسن، وفضل يقصر عن وصفه كل ذي لسن

  .ال عيب فيه سوى بعد بالده، وقرب ميالده: قال الصفي بن أبي الرجال، في حقه
  فالمندل الرطب في أوطانه حطب

  :أما صغر الميالد، فلله در أبي الطيب، حيث يقول
  قد يوجد الحلم في الشبان والشيب... عة ليس الحداثة من حلم بمان

  .القرب المفرط مانع إلدراك األحداق: وأما بعد الميالد، فأمر ال يعتبره الحذاق، وإن قالوا
  :وقال بعض الناس

  وقلبھم بالجفا قلب... عذيري من عصبة بالعراق 
  وأما القريب فال يطرب... يرون العجيب كالم الغريب 

  مغنية الحي ال تطرب... وعذرھم عند توبيخھم 
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  .لكن العاقل الفاضل ال يجنح إلى التقليد، حتى في تفضيل الحصباء على آللي الجيد
  .وإن اإلنصاف، من أجمل األوصاف

  .انتھى
  .وقد وقفت له على أشعار شعشعھا وروقھا، واستدعى بھا القلوب للصبابة وشوقھا

  .ساق النسمات النجديةفأثبت منھا ما اتسق اتساق النزعات الوجدية، وانتسق انت
  :فمن ذلك قوله، من قصيدة أولھا

  يوم النوى ما خاطر المشتاق... لو كان يعلم أنھا األحداق 
  والحب ما ألسيره إطالق... جھل الھوى حتى غدا في أسره 

  وأقول شام والمراد عراق... ما لي أكني بالنقا عن غيره 
  :يعجبني في ھذا المعرض قول الحاجري

   والوقت صفا فقم بنا نصطبح... د أتى بالقدح خمار ھواك ق
  قل علوة واكشف الغطا واسترح... كم تكتم سر حالك المفتضح 

  :منھا
  قال األھلة شأنھا اإلشراق... إن قلت قد أشرقتني بمدامعي 

  :وقوله
  مھال فإن الجھل لوم... حتى م عن جھل تلوم 

  د وقلبي المضنى الكليم... طرفي الذي يشكو السھا 
  د العاشقين ھو النعيم... إن الشقا في الحب عن 

  عبراء أو جسم سقيم... ما الحب إال عبرة 
  وهللا بي وبه عليم... يا من أكتم حبه 

  نح ال تنام وال تنيم... وبالبل بين الجوا 
  أعليك ذو عقل يلوم... ما لي وما للوائمي 

  بك ذلك الزمن القديم... يا ھل تراه يعود لي 
  لو أن عيش ھنا يدوم... اللوى وھني عيش ب

  وصل األحبة ما أروم... وبرامة إذ نلت من 
  ع وحبذا تلك الرسوم... يا حبذا تلك الربو 

  شررا يذوب بھا الجحيم... يا تاركين مبھجتي 
  لصدق وعدكم نسيم... طال المطال ولم تھب 

  حاشاكم خلق ذميم... مطل الغريم غريمه 
  :وقوله

  منك الصدود ومني ...يا من أطال التجني 
  علي فاعلم بأني... موالي إن طال ھذا 

  ذي بدا لك مني... أفديك قل لي ماذا ال 
  حيران أقرع سني... تركتني مستھاما 

  وأنت تعرض عني... أشكو إليك الذي بي 
  وال رثيت لحزني... ولم ترق لحالي 

  :وقوله
  بجسم فيك قد نحال... أصخ لشكيتي وارفق 
  ومن ذا حرم القبال...  وقل لي من أحل دمي

  ولم تعطف علي وال... وإن تنكر ضنى جسدي 
  ك يكفي بعض ما فعال... فكف النبل من عيني 

  ك ورد رياضھا الخضال... وال تطلع لنا خدا 
  :وقوله

  عرضا غدا كالجوھر الشفاف... ما زلت من درن الدنايا صائنا 
  عفافمھر الھوى ألجمته ب... فإذا جرى مرحا بميدان الصبا 
  مستكمل لمحاسن األوصاف... وإذا ھم وصفوا محاسن شادن 
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  ووصفت فيه ما عدا األرداف... أبديت فيه من النسيب غرائبا 
  :وقوله

  وشببت حتى قيل فاقد أوطان... تغزلت حتى قيل إني أخو ھوى 
  أتيت من الشعر البديع بأفنان... وما بي من عشق وشوق وإنما 

  :وفيه لزوم ما ال يلزموله في تعليل كسوف البدر، 
  ذاك لمعنى قد تحققته... ال بدع أن يكسف بدر السما 

  وجه حبيبي حين فارقته... لما بدا لي وجھه مشبھا 
  صعدت أنفاسي فأحرقته... ذكرت محبوبي فمن أجله 

  :وله أيضا
  ال تظنوا كسوفه عن شئان... قال من قال أكسف البدر قلنا 

  وأعرناه حلة الھجران ...قد أخذنا سناه عند التالقي 
  :ومن بدائعه قوله

  ونصبر ال كان من يصبر... إذا شئت أن نتسلى ھواك 
  وقل للحاظك ال تسحر... فقل لقوامك ال ينثني 

  فإنا على خلعه نعذر... وغط العذار فمھما بدا 
  :وقوله

   بالمسك سطرا دق معناه... قد كتب هللا على خده 
  على ما كتب هللاصبر ... فقلت للعشاق لما بدا 
  :وله في مليح يقرأ

  قلت له والفؤاد في قلق... وساتر خده بمصحفه 
  يا غصن حتى استترت بالورق... خفت على الورد من لواحظنا 

  :وله
  وتركي بث أسرارك... لفعل الخير تشتمني 

  فإني الفاعل التارك... فقل ما شئت في ذمي 
  :وله في مليح خراز

  يخجل البدر في الليالي السود.. .وبروحي أفديه خارز جله 
  ن تشق القلوب قبل الجلود... يتراءى للعاشقين بسكي 

  :وله، في جندي باع سالحه بعد مرض
  واستقبل الدھر بعمر جديد... قام صالح الدين من مرضه 

  كلفه التنقية أكل الحديد... ال تعجبوا أن باع أسيافه 
  :وقوله

  غزالح وال ترى مت... إياك ال تضع المدي 
  خلت الديار فال وال... أتقول قافية وقد 
  :يريد قول الغزي

  منه النوال وال مليح يعشق... خلت الديار فال كريم يرتجى 
  :وله

  راح يسعى إليه بالتفنيد... صد وصل الحبيب عني عذولي 
  وم عندي فراقه يوم عيد... ورقيب كأنما ھو شھر الص 
  :وله في مليح يعرف بالقاسمي

  قمرا على غصن رطيب ناعم... وقد رأيت له سنا  وافى فقلت
  ارحم بعزك ذلتي يا قاسمي... يا قاسمي بحسام فاتر طرفه 

  :وله، وقد أرسل إليه السيد يحيى بن محمد بن الحسن كتابا ودراھم
  كف ينيل السؤل قبل السؤال... يحيى عماد الدين يا من له 

  مالمذ جاءني منك خطاب و... عطفي قد اھتز يا سيدي 
  :وله مضمنا

  نادى إلي مداعبا بتلطف... لما رآني من أحب مفكرا 
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  قلبي يحدثني بأنك متلفي... حدثت قلبك بالسلو فقلت بل 
  :وله، رباعية

  والدمع إذا جرى وما يبديھا... كم أكتم لوعتي وكم أخفيھا 
  ھا مھجته لديك فانظر فيھا... يا مالك مھجتي رويدا بشج 

  :وله
  وغض عن رث أطماري وأسمالي... لي واعتبر أدبي ال تعتبر ضعف ما

  لكن رأيت طالب المجد أسمى لي... فما طالبي للدنيا بممتنع 
  :وله

  تطيق على نار الجحيم وال تقوى... رويدك من كسب الذنوب فأنت ال 
  وأنت بال علم لديك وال تقوى... أترضى بأن تلقى المھيمن في غد 

  :وله
  ما جنيت على وجلم... افزع إلى الباري وكن 
  راجي اإلله على وجل... وارج اإلله فلم يخب 

  :وقد سبق إلى ھذا في قول األول
  م عال وجل على وجل... كن من مدبرك الحكي 

  :وله في الثقة با
  ودع البرية عن كمل... ثق بالذي خلق الورى 
  ورأى غناء عنك مل... إن الصديق إذا اكتفى 

  :وله
  وعن ھذه الدار باآلخره ...رضيت بربي عن خلقه 
  وإن قصرت ھمتي القاصره... سأسعى لطاعته طاقتي 

  :وقال، وقد رأى شعرة بيضاء في رأسه
  وشيب قد أتى أھال وسھال... شباب غير مذموم تولى 

  كأني لم أعش في الدھر إال... مضى عمري الطويل ومر عيشي 
ى شعرة بيضاء في رأسه ما حكى أبو الخطاب بن عون رأ: الضد أقرب خطورا بالبال عند ذكر ضده، فذكرت من قوله

  .الحريري الشاعر، أنه دخل على أبي العباس الشامي المصيصي واجما، ورأسه كالثغامة، وفي شعره واحدة سوداء
   !يا سيدي، برأسك شعرة سوداء: فقلت
  .نعم، ھذه بقية شبابي، وأنا أفرح بھا، ولي فيھا شعر: قال
  .أنشدنيه: فقلت
  :دنيفأنش

  سوداء تھوى العيون رؤيتھا... رأيت في الرأس شعرة بقيت 
  با أال فارحمن غربتھا... فقلت للبيض إذ تروعھا 

  تكون فيه البيضاء ضرتھا... وقل لبث السوداء في وطن 
  .يا ابن الخطاب، بيضاء واحدة تروع ألف سوداء، فكيف حال سوداء بين ألف بيضاء: ثم قال

  .في سماء الفضل قد وقد، تنفث أقالمه في عقود ال عقد أحمد اليبنبعي شھاب
  .وضح في طريق المعارف وضوح النور الساطع، ومضى في تحصيل شواردھا مضاء السيف القاطع

  .وله بديھة لم تعب في ميدان سبق بتخلف، وأشعار سلمت من وصمة تعقيد وتكلف
  :فمنھا قوله

  رك ألھى حسنه العرباظبي من الت... سبى فؤادي ومن حاز الجمال سبى 
  :منھا

  بالبرق قد وضعوا تاجا له الشھبا... والليل مشتمل بالغيم متشح 
  كأنه قلب صب للنوى وجبا... والبرق مستعر اإليماض متصل 

  ضحضاح ماء ولكن عندمأ اضطربا... أو أنه ضوء مصباح يمثله 
  :وله من أخرى، مطلعھا

  ا التقى الركب بالجزعسلوا عن فؤادي إن مررتم على سلعفعھدي به لم
  :منھا
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  أحاديث سر أودعت جيد السمع... كأن حروف العيس في فاحم الدجى 
  يجاذبه رب العنان عن الرفع... كأن سھيال غرة فوق أدھم 

  من العاج مشط غاص في آخر الفرع... وتنظر في الغرب الھالل كأنه 
  .ھذا التشبيه محل نظر

  جلي أمير المؤمنين عن النقعت... إلى أن تجلى عن دجى الليل صبحه 
  :وله

  من قده يھزأ باآلس... شكى إلى آسيه من رأسه 
 في القلب نشكو ألم الراس... قلت كالنا والھوى قد رسا 

  
  .أحد من سبق وادعى، ورعى من حق الصنعة ما رعى إبراھيم بن صالح المھتدي

  .تبلغ بھا على رواج سوقھا، وانتحلھا على توافر أمانيه من وثوقھا
  .واإلمام أحمد بن الحسن أول من استدناه، وبلغه من وفور المواھب مناه

  .فتھادته السيادة تھادي الرياض النسيم، وتنافسوا فيه تنافس الديار في العيش الوسيم
  .فنشأ خلقا جديدا، وجرى طلقا مديدا

  .وھو شاعر كاتب، حقه واجب، وفضله راتب
  .أجياد خرائدوكلماته قالئد في طلى والئد، وفرائد في 

  .وقد أثبت له ما يبلغ الغاية في اإلغراب، ولم يسمع بأجود منه من العرب واألعراب
فمنه قوله، من قصيدة كتبھا إلى اإلمام إسماعيل، يحثه على الجھاد، لما أحصر الركب اليماني، في سنة ثالث وثمانين بعد 

  :األلف
  جياد تقادعلى مثلھا الخل ال... أظلما عن البيت الحرام تذاد 
  لفادحة فيھا الحتوف تقاد... وخسفا يسام الھاشميون إنھا 

  وكيف وفيھن السيوف حداد... فال نامت األجفان يا آل قاسم 
  شوازب ما لم تستشب زناد... وال حملتكم من نتائج داحس 

  فمن أين مجد طارف وتالد... إذا لم يصن مجد الخالفة منكم 
  تدافع ذل في دماه ضماد. ..تدافعت البيد الموامي بقومكم 
  ينال بھا ريح الردى وتقاد... وردوا حيارى خائبين بصفقة 

  بفاقرة تفري األديم وعادوا... وقد شارفوا أرجاء مكة وانثنوا 
  مھنية ال بل عنا وعناد... بنى القاسم المنصور ال تحسبونھا 

   مبانيه من فوق النجوم تشاد... فعزما فأنتم أسرة السؤدد الذي 
  بلى وھي أوطان لكم وبالد... ألستم بأھل البيت والركن والصفا 

  على الغي قد سادوا القروم وشادوا... فال تتركوا األتراك في جنباتھا 
  وحزما فما فوق الجمار رماد... وصولوا مصاال يترك البحر جذوة 

  وآل بكيل آن آن جھاد... ويا آل قحطان ويا آل حاشد 
  كما ذيد عن ذئب الفالة نقاد... جيجكم يذاد عن البيت الحرام ح

  مشد حزام منه مال بداد... فشدوا حزام الحزم فالطرف إن يدع 
  فليس بھا إال قذى وسھاد... أال أيقظوا نجل العيون عن الكرى 

  فال دار في أحداقھن سواد... إذا فاتھا من أسود الركن نظرة 
  سعادليالي لقا تزھو بھن ... قليل بأن تشرى منى بمنية 

  وأعوزت الوراد منه ثماد... وتجريع كأس الموت إن ند زمزم 
  على وقفة فيھا الجرار براد... ونحر الفتى المذكور في عرفاتھا 

  أال انتبھوا يا قوم طال رقاد... ألذ وأحلى للكمي مذاقة 
  وتغضي جفون حشوھن قتاد... أتقذى عيون منكم بمذلة 

  كيف وشرب الھون فيه يرادو... ويصفو على ذا الضيم للحر مشرب 
  يحرض لكن ال يجيب جماد... دعوتكم ھل تسمعون نداء من 

  فقد لقحت حرب وثار جالد... فيا سيف سيف اآلل من حسن أجب 
  ولكن حديث الضيم منه يعاد... أأحمد ماذا العود منكم بأحمد 
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  بعزم له فوق النجوم مھاد... فثر ثورة واغضب لربك غضبة 
  يذاد بنا والمقربات جياد... ين أفق لنا وقل ألمير المؤمن

  وبيض المواضي والرماح صعاد... ألية معنى ھذه الخيل تدعي 
  لھام بھا عصب ربى ووھاد... وفي م يجر الجيش وھو عرمرم 

  وغاية جرد الخيل منه طراد... أغايته يوم الغدير لزينة 
  ادعلى عاتق اإلسالم منه نج... أبى اللھه الدين الحنيف وصارم 

  وفي الثغر والرأي السديد سداد... ويأبى أمير المؤمنين وبأسه 
  فقد شاب فود واستطار فؤاد... فيا أيھا المولى الخليفة عزمة 
  لھا من دماء المارقين مداد... فال تبر أقالما سوى من لھاذم 
  وال رسال إال قنا وجياد... وال كتبا إال الكتائب والظبى 
  فمال ذووه عن دعاه وحادا... ردا دعا أحمد الھادي بمكة مف

  وما الكون إال ضلة وفساد... وقام وجنح الكفر داج عرانه 
  حنادس غي واستنار رشاد... فلما تجلى صبح أسيافه انجلت 

  لھن من السحب الثقال مراد... فسير أمير المؤمنين جحافال 
  بأشراكھا نسر السماء يصاد... وجھز صفي الدين يمضي بھمة 

  اآلل يبن وساد. وبابنك ع... ألبطال أبناء عمه وأيده با
   تؤجج منه جذوة وزناد... وال تطو أحشاء الفخار على جوى 

  ويھدم من آل النبي عماد... أتقصى عن البيت الحرام ركابنا 
  وأنھم ذاقوا الوبال وبادوا... ألم تذكر األتراك غارة أثلة 

  ھم منھل وورادوللوحش من... ويا رب يوم أدركوا فيه مصرعا 
  تصاب سليم عندھا ومراد... فعودوا عليھم عودة قعسرية 

  وناط بخيف أبطح وجياد... إذا أحرمت بيض السيوف تجلة 
  وقد حان من أھل الضالل حصاد... ھنالك يشفى غيظ نفس كريمة 

  لھا حكم ما إن لھن نفاد... ودونكم الحراء من قلب عارف 
  اصل فيھا للعداة صفادفو... لقد أرسلت تمثالھا وترسلت 

  خطيب بليغ الواعظات جواد... أصيخوا لھا سمعا وعزما يقوله 
  وإال فال جاء الديار عھاد... سالم عليكم إن عملتم بحكمھا 

  .وقد وقفت لصاحبنا أديب الدھر، أحمد بن ابي القاسم الحلي على قصيدة وزانھا، رد عليه فيھا
  :وھي

  لكن من دھاه رقاد ونبھت... دعوت ولكن من دعوت جماد 
  فما لمواعيظ الرشاد رشاد... وأسمعت من أضحت بأذنيه علة 

  وصدوا آلذان الرجال سداد... كأن أحاديث الذين تحلفوا 
  جسوما ولكن ما لھن فؤاد... وحرضت أصناما ظننت شخوصھا 

  شرابا فرد إن الشراب يراد... رأيت سرابا الح منھم بقيعة 
  وما ھي إال إن كشفت رماد... وآنست نارا يستطار شرارھا 

  لك الحمر أسدا والحمير جياد... قذى حل في عينيك حتى تصورت 
  وحتى الحصون المائالت معاد... وحتى البروق الالمعات صوارم 
  وحتى طراد الالعبين جالد... وحتى النجوم الزاھرات مغافر 

  تضيق به عند النزول بالد... وحتى ظلوم الليل جيش عرمرم 
  خيول على السبع الشداد شداد... السحاب الجون قامت تثيره وحتى 

  إذا ھي في اليوم العبوس تقاد... وحتى الرعود المزعجات صھيلھا 
  دروع لقد غر السواد سواد... وحتى العباء السود وھي عليھم 

  عن الحق إن الميل عنه عناد... أعد نظرا فيما رأيت وال تمل 
  وأن مذاق الموت ليس يراد.. .ألم يعلموا أن النفوس نفائس 
  إذا حصلت نالوا المنى وأفادوا... ألم يعلموا أن السالمة مغنم 

  وشدوا العتاق السابقات وقادوا... وھب أنھم ھشوا لقولك ھشة 
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  ودارت رحى الھيجا فنا وشراد... أليس قصاراھم إذا قامت الوغى 
  ادلھم فرش مطروحة ووس... أبعد افتراش الخز تغدو من الثرى 
  على آلة حدبا وعز مھاد... وبعد ركوب الخيل يغدو ركوبھم 

  يكون طعام للسباع وزاد... وبعد لذيذات المطاعم منھم 
  يطول لربات الحجال حداد... يعز عليھم يا أخا العزم والنھى 
  بإغرائھم كيما ينال مراد... بحقك قل لي ھل رأيت ھالكھم 

  ألخذ الثأر منك فؤاد فثار... وھل في الحشا منكم كلوم قديمة 
   منازلھم قادوا الرقاب نجاد... كأني بھم لو حاولوا أن يزايلوا 

  يكون له قبل الخروج نفاد... ولو خرجوا منھا ألوشك زادھم 
  وظلوا بأيدي القاعدين يصادوا... ولو جنحوا للحرب قص جناحھم 
  جموعھم أيدي سباء وبادوا... ولو فارقوا أبواب صنعا لفرقت 

  لكان لھم يوم المعاد معاد... و جاوزوا غرس الغراس ھنيئة ول
  .ومن بدائعه قوله، من قصيدة يمدح بھا اإلمام إسماعيل المتوكل

  :ومستھلھا
  وال لعھود الغانيات دوام... نعم ما لربات الحجول ذمام 

  وحتى م سحب الوصل منك جھام... أعز إلى م البرق عندك خلب 
  ظليل وعاد الري وھو أوام. ..تقلص ظل من وفائك سابغ 

  مللت أال إن المالل مالم... تخذت قالل الصد والبعد جنة 
  وللشيخ في إلمامھن لزام... وتلك لعمري في الحسان سجية 

  يحل وأما في الرجال حرام... ولكنه في حقھن ممدح 
  لھا بين أحشاء الثناء ضرام... قصارى جمال الغيد وجد ولوعة 

  من الوصل إال من رناك سھام... حصة  تعصيت حتى ما لمضناك
  غدا ينعه يا عز وھو تمام... حسبت بأن الحسن باق وربما 

  وإن لم يرعك الشيب راع حمام... وكل شباب بالمشيب مروع 
  يزول إذا زالت جوى وغرام... ألم تعلمي أن المحاسن دولة 

  رعايا ولكن ما لھن دوام... ولو دامت الدوالت كانوا كغيرھم 
  رحلت وجسمي لم يذبه سقام... زدت بعدا أو أطلت تجنبا إذا 

  جفون كليالت المضاء كھام... ومافضل رب السيف إن فتكت به 
  وھل صيد في فخ الغزال حمام... أينصبن لي من ھدبھن حبالة 

  وحزم فتى بالخسف ليس يسام... ولي ھمة ال يطبيھا صبابة 
  ه يضاموجانب حر لن ترا... وعزمة ندب ال يذل فؤاده 
  إذا القوم في نھد المليحة ھاموا... ھيامي في نھد أقب مطھم 

  تروق وإال ذابل وحسام... ولم يك عندي غير كتب نفيسة 
  فسم وأما نفثه فمدام... ولي قلم كالصل أما لعابه 

  فلي من أمير المؤمنين عصام... وإن أمني دھري الخؤون بحادث 
  .وله مناظرة بين القوس والبندق

  .الحمد  المفيض كرما ومنا، والصالة على نبيه الراقي إلى قاب قوسين أو أدنى: ھاقال في
  " .وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى : " المؤيد بخوارق آيات ھن أشد حكما وأنفذ سھما، الذي أنزل عليه

  .وعلى آله الذين تقوست بريھم ظھور النواصب، وأدركوا ببندق اإلصابة كل غرض ناكب
  .ت لھم في الدين الحجج واألدلة، وتقاصرت بجودھم الشھور واألھلةوأقيم
  .فھذه أرجوزة جمعت فيھا غرائب من البديع، ووشعت بردھا مفوفا كأزاھير الربيع: أما بعد

  .وسميتھا براھين االحتجاج والمناظرة، فيما وقع بين القوس والبندق من المفاخرة
العالمة لسان المتكلمين، وترجمان األئمة العارفين، سيف اإلسالم والمسلمين، أحمد  سلكت فرائدھا ممتثال لمقترح موالي السيد

  .بن الحسن بن أمير المؤمنين
  .وطرزتھا بفرائد من مديحه، الذي ال يقضي النظر مع تعارض األدلة إال بترجيحه

  :فھو المقصود أوال وبالذات، والمقدم التالي في ھذه األبيات
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  عن قوس ذاك الحاجب المقرون... ن جاءتك تبري أسھم الجفو
   في مطرف من حسنھا القشيب... تختال مثل الغصن الرطيب 

  سكراء من خمر الصبا يا صاح... ريانة ظامئة الوشاح 
  كأنه كأس طفا بالحبب... تفتر عن در بديد الشنب 

  ذو طيلسان ھام في قناع... ھمت بھا وأعجب اإلبداع 
  ووجھھا كأنه بدر دجى... كالليل داجي شعرھا إذا سجى 

  تضحى بألباب الرجال العبه... بيضاء بيضا الجسيم كاعبه 
  بقلبه نحو الھوى مدلھا... كم مغرم بحبھا مدلھا 

  لو لمح البدر سناھا لمحا... جاءت إلينا كاألصيل في الضحى 
  كأنه شكل ھالل العيد... وطوقھا يلوح فوق الجيد 
  في الجانب الغربيمنحدر ... على جبين األفق البھي 

  كأنه قوس صفي الدين... قد خط في طرس السما كالنون 
  وقاتل اإلعدام بالوجود... رامي حشا البخل بسھم الجود 

  وجنة الالئذ والملھوف... يم العلوم والندى المألوف 
  حامي ذمام الملة الحنيفه... ھو الحسام في يد الخليفه 

  مس أنا سماكوقال للش... من جل مقدارا على السماك 
  ناھيك في الھيجاء من مصادم... أحمد نجل الحسن بن القاسم 
  والالم للتعريف عند العرب... من عرف الجند بالم الحرب 

  ومغفر وسابغ فضفاض... ما بين خطي وبين ماض 
  فؤادھا من الحديد قاس... يتلوھما تركشة في الراس 

  يمن الزم المدجح الكم... وتركش النبل وقوس الرمي 
  وارتفعت لحكمه أعالم... فالقوس قد عادت له أحكام 

  وشد أيضا بالسوام أثره... منذ أعاد األحمدي أثره 
  وجا على البندق أيضا يفتخر... فصار بين الخافقين مشتھر 

  مقذفا لسھمه مريشا... منحنيا من الدھا متركشا 
  بسورة الزخرف ال الدخان... يقول فضلي ظاھر البيان 

  أنا الھالل لم يعب بالعوج... ھر الحصان األعوج يرجى على ظ
  فأين من مرماي مجري البندق... قدحي المعلى في ظھور السبق 

  راشقة حرابھا طعانه... قبيلتي بين الورى كنانه 
  سوى مقص شم أو فتيله... فھل ترى لبندق قبيله 

  فإنما أصوله قعاقع... وإن أتى وصوته مجاشع 
  كأنما في جوفه قراص... غذاؤه الباروت والرصاص 

  برقا من الياقوت قد تألقا... فأرعد البندق حتى أبرقا 
  قد أنطق األخرس بعد عيه... وقال إذ قام على كرسيه 

  وھو مدى األيام في أسر الوتر... تمنطق القوس علي وافتخر 
  وقلبه مطرح في السوق... مشدد األطراف كالموثوق 
  أنه محدودب من الھرم مع... يفخر والفاخر عقباه الندم 

  إن ثار من نار الوغى محرقھا... ليس له ذخيرة ينفقھا 
  ورفع كرسيي على الصدور... يجھل ما بين الورى تأثيري 
  أرمي الشياطين بنجم ثاقب... وال أزال طالعا في غارب 

   بصرخة من رميتي كالرعد... أروع في الھيجا زئير األسد 
  فلست أخشى دائما من تخمه. ..آكل بالميزان أكل الحكمه 
  وحسن مدحي من أديب العصر... كفاك مني خبري وخبري 

  وقوله متضح المحجه... قد قال في والبليغ حجه 
  جوھرھا في الروم مشبوك الزرد... ضئيلة ترقيشھا حسن الفرند 

  يحذر منھا الصل والثعبان... أفعاء في أجوافھا النيران 
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  من الردى عليناترضعه ... وسمھا تحمله جنينا 
  حتى يصير للحمام كھال... بينا ترى تحمل منه طفال 
  ومن أفاويق الذعاف ترضعه... ما تدر ما تلفحه وتضعه 
  حتى يصير وھو حتف الفاجر... إال بمقدار اكتحال الناظر 

  أسرع ما تدرأ منه الحمال... واھا لھا تلك مخاض حبلى 
  ب من فرط الغضبوازور كالحاج... فابتدر القوس بسھم ووثب 
  يسحب أذياال من السھام... وصار يبدي صولة المقدام 
  والمرء قد يقذع في إعظامه... وقال ما أقرع في خطامه 

  أصبح يعلي صوته عليه... ما لي وللبندق يا أخيه 
  فما يجيب صوته إال الصدى... جوابه أن ال يجاب أبدا 
  كنيقول إني قد رميت بالل... لكنني منتصر خشية أن 

  فإنما نفيثه باروت... وكان أولى عندي السكوت 
  أما تراه أبخر من نتنه... مستكثر دويبق في ثمنه 
  وإنما غذاؤه بالحكمه... وقال لم تعلقه من تخمه 

  تظل أحشاه بھا مغضوضه... وكم له من بطنة مبغوضه 
  وأخر الرامي عن نيل األرب... كم آد من يحمله من تعب 

  إن الثقيل قربه مملول.. .لثقله فجرمه ثقيل 
  وأضيع األسرار في خزانته... ما أكثر التلوين في ديانته 
  فسر من يغزو به ال يكتتم... فتيله نار الفريق في العلم 

  ونم في الليل على ساريه... كم در بالصوت على راميه 
  ما زال محنوا عليه ظھري... وأينه مني وحفظ سري 

  ى أكاد أرشق الخياالحت... أصيب من أرميه اغتياال 
  مقتدرا بقوله استعينوا... أصون سري فھو ال يبين 
  بمدحه من شاعر الزمان... إن يتبجح في علو الشان 
  ودرة من بحره الفرات... فحجتي أرجوزة النبات 
  في ذكره مصائد الملوك... أعني بذا فرائد السلوك 

  قد قال إذ طرزھا من مدح...  ما أعذبھا من ملح 
  قاطعة األعمار كالھالل... حبذا مجيبة الوصال يا 

  مما ثوت بين الرياض المعشبه... زھراء خضراء اإلھاب معجبه 
  أو حاجب بما يشا مقرون... كأنھا حول المياه نون 

  من نبعة واحدة مخلوقه... لھا بنان بالمنى معذوقه 
  وأظھرت ذخيرة شرارا... فاضطرب البندق واستثارا 

  ولي حديث الرمي بالجمار... لبخاري وقال عندي خبر ا
   فأنت عندي من ذوي السھام... يا قوس ال تدخل في أحكامي 
  فما له من قسمتي نصيب... وال تقل في متنك التعصيب 
  ال التخاذ الرمي يوم الطعن... القوس يا قوم لندف القطن 

  أو راكع من خشيتي مرتاب... كأنه في مسجد محراب 
  بخدمة حتى يقاد أوده... كبده  كم فتت تحت البان

  بآية الكرسي صدر الرامي... أنا الذي أحرز في اإلقدام 
  وليس يدري أن ذا من حلمي... وقال إني لثقيل الجرم 
  تحله مع الرياح الريش... ونبله من خفة يطيش 

  إن الخفيف عقله خفيف... ما كل من خف قبا لطيف 
  ينھما المشاجرهواتصلت ب... فحين زادت منھما المفاخره 

  بين رصاص الرمل والنبال... وكاد أن يفضي إلى القتال 
  وجر حدا منه غير نابي... تجرد السيف عن القراب 
  وقال قد طولتما الكفاحا... وانسل ما بينھما إصالحا 
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  وتذھبا عن ظلمة اإلشكال... والرأي أن تصطرخا في الحال 
  واإلبرام أحمد مولى الحل... إلى الصفي فيصل األحكام 

  وحكمه فيما يقول الزم... فإنه قد قال وھو الحاكم 
  من مرھف وذابل مران... البد لألصيد في الفرسان 
  كمن مضى من خزرج وأوس... وتركش مقترن بالقوس 
  وبندق رام إلى المرام... فراجل يمشي بال حسام 

  من غير ال سيف وال عسال... كفارس يبرز للنزال 
  ونحو باب األحمدي نزعا... لصلح معا فعند ذا فاءا إلى ا

  يرتاب من سطوته برجيس... ليث له كھف الفخار خيس 
  في موكب يمأل عين الرائي... الجامع الالم فيوم الفاء 

  وعنده نار العداة تخبو... رعيل شھب تنتقيه الشھب 
  وقوسه في أذن الجوزاء... به تمور قلل الشھباء 

  ؤه في كل نصر يعقدلوا... أميره سيف الفتوح أحمد 
  دونكھا مجاجة السالفه... يا قمرا في أفق الخالفه 

  ماشية كمشية العروس... تختال في برد من الطروس 
  فاخرة في حلل المفاخره... لھا معان للعقول ساحره 

  فعذرھا عذر زمان غالب... وإن تراخت في قضاء الواجب 
  الهعلى النبي خاتم الرس... ثم الصالة ما بدت غزاله 

  وصحبه أكابر السادات... وآله سفينة النجاة 
  :ومن أبدع بدائعه، قوله مخابطا لإلمام إسماعيل، وقد عرض عليه حصانان من كرائم خيله، أحدھما أسود، واآلخر أبيض

  مع أبيض زانه اخضرار... وأدھم قد زھى اسودادا 
  يحملك الليل والنھار... فأنت في رتبة المعالي 

  :مام أراد أن يدخل مكانا له، فھوى قنديل كان معلقا، فانكسروقال، وكان اإل
  فما عليه أھيل الفضل من حرج... ال تعجبوا إن ھوى القنديل منكسرا 

  وعند شمس الضحى ال حظ للسرج... رأى اإلمام كشمس في مطالعھا 
  :فأنشد بعض الشعراءومما يحاضر به، ما اتفق أن زجاجة انشقت من ذاتھا، في مجلس سلطان، فظھر منه تطير، 

   لم يخل فيه الزجاج عن أرب... ومجلس بالسرور مشتمل 
  فشق أثوابه من الطرب... سرى بأعطافه يرنحه 

  :ومن محاسنه قوله يخاطب بعض السادة
  وفيھم شرف اإلسالم إذ ظعنوا... قل للذين سروا والنار مضرمة 
  البدر والحسنأغناكم النيران ... ال تشعلوا النار في مسراكم فلقد 

  :وله
  سبحان حاميك من العين... يا عين فرسان بني ھاشم 
  في فارس جاء برمحين... صلت برمح وبعطف فقل 

  :وله
  تحت قباء غيرم مزرور... أقبل كالرمح له ھزة 

  حبة مسك فوق كافور... كأن ذاك الخال في صدره 
  :وله

  وصفا لي شروطه بالعالمه... حدثاني عن النقيب حديثا 
  واجعاله في جبھة الدھر شامه... رويا لي عن جوھر لفظ حكم وا

  ما رواه إمامنا عن أسامه... فيصح الحديث من غير سقم 
  :وله

  بدر الدجى قورن بالمشتري... كأنھا والقرط في أذنھا 
  يا أعين الناس قفي وانظري... قد كتب الحسن على وجھھا 

  :وله في حامل ساعة
  ا فأطاعهن جميع... ومليح ملك الحس 
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  إذ حوت يمناه ساعه... جاءنا ساعة أنس 
  :وله في بانياني اسمه رامه
  تظل الشمس عاكفة أمامه... ولعت ببانياني فيه حسن 

  بريق الغور في أكناف رامه... كأن بريمه لما تبدى 
  :وله

  أقلقه شوال باإلرتحال... قد انقضى الصوم وولى وقد 
  سما يرميه قوس الھاللوفي ال... في األرض ترميه مجانيقنا 

  :وله
  ھذبته الشھور واألعوام... طيلسان المھذب بن عشيش 

  ھكذا قد روت لنا األھرام... حاكه مجتبى النبوة شيث 
  :وله

  قد براه الدھر في نشر وطي... طيلسان ابن عشيش ذي العلى 
  ما له مما براه الشوق في... شيق يذكر أيام الصبا 

 .ابن حرب، في قدم الزمان واالختاللطيلسان ابن عشيش، كطيلسان 
  

  .صاحب الشھرة على ألسنة الشعراء وطيلسان ابن حرب
وكان محمد بن حرب أھداه إلى الحمدوني، وكان خلقا، فقال في وصفه قرابة مائتي مقطوعة، ال تخلو واحدة منھا من معنى 

سلك حمار طياب، وشاة سعيد، وضرطة وھب، بديع، وصار الطيلسان عرضة لشعره، ومثال في البلى والخلوقة، وانخرط في 
  .وأير أبي حكيمة

  :ومن نوادر ما قال فيه
  أمرضته األوجاع فھو سقيم... يا ابن حرب كسوتني طيلسانا 

  نك محيي العظام وھي رميم... وإذا ما رفوته قال سبحا 
  .ومثله في الشھرة، ثوب المالقي، وفروة ابن نباتة، وصوف ابن مليك: قلت

  .د بن محمد األنسي شاعر صنعاء المفلق، وشھاب أفقھا المتألقالسيد أحم
  .تعانى األدب حتى سما بإحرازھا، فإذا نشرت حللھا الصنعائية فھو طراز طرازھا

  .وكان له عند أئمتھا قدر ال يجھل، واعتناء ال يكاد حقه يھمل أو يمھل
  .ثم قدم مكة ومدح شريفھا، ونال من المفاخر تليدھا وطريفھا

  .غرس نعمه، الذي سقاه كرمه سائغا ھنيا، فأثمر قوال جنيا فكان
  .وحسامه الذي حاله، فأھدى إليه من حاله

  .وحظي حظوة ما زال في خيرھا إلى الممات يتقلب، واشتھر شھرة أنست شھرة أخي العرب قدم على آل المھلب
على أن قائله حاز في ميدان البراعة مزية وقد أثبت من أشعاره ما يستغني في إحكام صنعته عن الحجة والبرھان، ويدل 

  .الرھان
  :فمن ذلك رائيته المشھورة التي مدح بھا الشريف زيدا، وبلغني أنه أجازه عليھا ألف ذھب، وعبدا، وفرسا

  أعندھم علم بما صنع الدھر... سلوا آل نعم بعدنا أيھا السفر 
   قصرفمنزلي البطحا ومنزلھا ال... تصدى لشت الشمل بيني وبينھا 

  فشلت يد الدھر الخؤون وال عذر... رآني ونعما الھيين فغالنا 
  ولكن مكرا صاغه فھو المكر... فوهللا ما مكر العدو كمكره 

  ويا أيھذا الدھر موعدك الحشر... فقوال ألحداث الليالي تمھلي 
  وعيش تقضى لي وما نبت الشعر... سالم على ذاك الزمان وطيبه 

  عواتقھا من سندس حلل حمر... ت كأن في فتلك الرياض الباسما
  كأعين نعم إذ يقابلھا الثغر... تنضد فيھا األقحوان ونرجس 

  تخال من الياقوت أعالمھا الحمر... كأن غصون الورد قضب زبرجد 
  تفاوح من فضالت أردانھا العطر... إذا خطرت في الروض نعم عشية 

  ما ألخمصھا إثرإلى الماء تسعى ... وإن سحبت أذيالھا خلت حية 
  فأھون ملبوس لھا التيه والكبر... كساھا الجمال اليوسف مالبسا 

  وتغضي حياء من لواحظھا البتر... فكم تخجل األغصان منھا إذا انثنت 
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  على غرة إن أسفرت طلع الفجر... لھا طرة تكسو الظالم دياجيا 
  كعنق غزال قد تكنفھا الذعر... وجيد من البلور أبيض ناعم 

  عن الحلي لكن بي إلى مثله فقر... يقول الدر إن به غنى  ونحر
  من الند مثقال فند به الصبر... وحقان كالكافور ناف عالھما 

  .قلت ھذا الند ند عن الند
  ضعاف وما كل البالد ھي المصر... رويدك يا كافور إن قلوبنا 
  على نقوى رمل يطوف به نھر... بدا القد غصنا باسقا متأودا 

  روادفھا لوال الثقافة والھصر... ق الخصر من ھيف به يكاد يد
  رخيم الحواشي ال ھراء وال نزر... لھا بشر مثل الحرير ومنطق 
  فأدنت لھا عودا أناملھا العشر... رأتني سقيما ناحال والھا بھا 

  حيارى بصوت عنده يرقص البر... وغنت ببيت يلبث الركب عنده 
  وإن كنت مسحورا فال برىء السحر ...إذا كنت مطبوبا فال زلت ھكذا 

  لما شفني إال القطيعة والھجر... فقلت لھا وهللا يا ابنة مالك 
  فأقصدني منھا سھامكم الحمر... رمتني العيون البابليات أسھما 

  تأجج نار أنت من ملكنا حر... فقالت وألقت في الحشا من كالمھا 
  به القينة البكربإبريقھا تسعى ... فوهللا ما أنسى وقد بكرت لنا 
  إذا طلعت من برجھا أفل البدر... تدور بكاسات العفار كأنجم 

  ثالث شخوص بيننا النظم والنثر... نداماي نعم والرباب وزينب 
  يذكرھا ذنبا ألقدامنا العصر... على النأي والعود الرخيم وقھوة 

  فلم ندر ھل ذاك النعاس أو السكر... فتقتص من ألبابنا وعقولنا 
  ومودعھا األدنان لقمان والنسر... ة من عھد عاد وجرھم معتق

  على فرش من عسجد نثر الدر... مشعشعة صفرا كأن حبابھا 
  تشابه من ثغريھما الريق والخمر... إذا أفرغت في الكأس نعم وأختھا 
   إذا ذاقه قلبي الشجي برد الجمر... خال أن ريق الثغر أشفى لمھجتي 

  فھات ارتشاف الثغر إن سمح الثغر... لھوى وأنفع درياق لمن قتل ا
  وبين مدام الظلم إن أشكل األمر... بھذا عرفنا الفرق ما بين كأسھا 
  بل إن سال بذل الندى الملك القسر... فوهللا ما أسلو ھواھا على النوى 

  له دون أمالك الورى المجد والفخر... أبو حسن زيد المكارم والتقى 
  لھيبته األمالك والعسكر المجر... تزلزلت إذا ما مشى بين الصفوف 

  فيندك أطواد الممالك والقفر... وترجف ذات الصدع خوفا لبأسه 
  أتاه بإذن هللا في الساعة البحر... فلو قال للبحر المحيط ائت طائعا 

  دليالن للوفد البشاشة والبشر... على جوده من وجھه ولسانه 
  نتر يوم الحقيقة ما عمرووما ع... فما أحنف حلما وما حاتم ندى 
  إذا ما الجبان الوجه قطبه الكر... ھو الملك الضحاك يوم نزاله 
  لديه النوال الحلو والغضب المر... لقد قر طرف الملك منه ألنه 

  حواه أنوشروان في عينه نزر... أنخ عنده يا طالب الرزق فالذي 
  عبد والحربأحسابھم منھم فما ال... وال تصغ للعذال أذنا وإن دنوا 

  وملح أجاج ال وال التبن والتبر... وھل يستوي عذب فرات مروق 
  إذا جاد الستحيت ولكن بھا وقر... فلو سمعت أذن العدى بھباته 

  يقصر عنه بل وكسرى به كسر... مليك إليه اإلنتھاء وقيصر 
  يناجيه بالغيب ابن داود والحبر... مليك له سر خفي كأنما 

  من الشاھد المقبول قصته البكر... فحسبه فإن كذبوا أعداء زيد 
  أقاويل غي ضاق ذرعا بھا الصدر... ليالي إذ جاء الخصي وأكثروا 

  من الليل بيت زاد فخرا به الشعر... فأيقظه من نومه بعد ھجعة 
  لكان به أمر نفى ذلك األمر... كأن لم يكن أمر وإن كان كائن 
  كانت له فطنة بكر وذكرى لمن... وفي طي ھذا عبرة أللي النھى 
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  بغيظكم أن ال يطيعكم الصبر... فيا زيد قل للحاسدين تحفظوا 
  وكل حمام البر يقنصھا الصقر... فمجدي كما قد تعلمون موثل 

  ميامين في أيديھم العسر واليسر... من القوم أرباب المكارم والعلى 
  لشرتصافح في معناھم الخير وا... مساميح في األولى مصابيح في الدجى 

  إذا وردت زرق وإن صدرت حمر... أسنتھم في كل شرق ومغرب 
  ويوم الندى تبدو جحاجحة غر... مساعير حرب والقنا متشاجر 

  تقول لبدر التم ما أنصف الشھر... وليدھم ألقى الملوك ألمره 
  وال زال منھال بأرجائھا القطر... بني حسن ال أبعد هللا داركم 

  فمنكم والة البيت ينشرح الصدر... كم وال زال صدر الدست منشرحا ب
ورد مكة، فمدح سلطانھا السيد زيدا، بقصيدة طويلة الذيل، فأجازه عليھا جائزة : وقد ترجمه صاحب السالفة، وقال فيه: قلت

  .سنية النيل
  .على أن نظام أبياتھا غير مؤتلف، وانتساق معانيھا يتفاوت ويختلف

  .رھا حرةدرة وآجرة، وقحبة تجاو: فھي كما قيل
   .ثم أورد المقدار الذي ذكره من القصيدة، مع التعقبات التي في أثنائھا، واالعتراضات التي طمست من سناھا ال سنائھا

  .فإن محاسن محاسنھا أثر فيھا ذلك القدح، وجاللة قدرھا مشيدة بمدح الشريف وشريف المدح
  .القصيدة، التي أظھر فيھا نقدهكأن ابن معصوم لم يظفر من شعر األنسي إال بھذه : وأقول

  .على أن شعره كثير، وفضله أثير، وجياد كالمه لنقع البالغة لم تزل تثير
  .إلخ ھذا البيت ساقط، ويتلوه ما بعده.. فوهللا ما مكر العدو: قوله: قال

  .يشير بذلك إلى األبيات الثالثة التي بعده
فإن التكرار مخل بالبالغة إن أدى إلى التنافر كما بينوه، وأما من حيث ليس في ھذا البيت عيب إال تكرار لفظ المكر؛ : أقول

المعنى فھو مستقيم؛ ألنه لما ذكر أن الدھر معاند له، أثبته عدوا، ونسب إليه المكر به، كما ھو شأن العدو، وادعى أن مكره 
  .أشد من مكر العدو، على طريق المبالغة في وصفه بذلك

  .لذي يستحق أن يسمى مكرا، كأن غيره بالنسبة إليه ال يسمى مكراھو المكر؛ أي ھو ا: وقوله
إلخ، فال يظھر وجه سقوطه؛ ال من حيث اللفظ، وال من حيث المعنى، وھو خارج مخرج .. فقوال ألحداث الليالي: وأما قوله

  .التظلم من الدھر
  .فتلك الرياض ظاھر السقوط: نعم قوله

  .لنصبوھو ملحون القافية، إذ صوابھا ا: قال
  .وإن سحبت أذيالھا خلت حية، ھذا من قبيح التشبيه، على ما فيه من الخلل: قوله
  .اعتراضه عليه ليس فيه خفاء: قلت
  .إلخ، ملحون أيضا، وفيه تشبيه المثنى بالجمع. وصحنان خد: قوله
  .وما كل البالد ھي المصر: وقوله
  .ة وھو غير جائزأدخل الم التعريف على مصر، وھي علم للبلدة المشھور: قال
  .لھا بشر مثل الحرير، ھذا البيت من قصيدة ذي الرمة المشھورة، وقد انتحله من غير تنبيه على ذلك: قوله
  .بعد إثبات الشھرة ال يحتاج إلى التنبيه: قلت

  .قد انتحله من غير تنبيه على ذلك، غفلة، فإن من ينتحل شيئا ال ينبه على انتحاله: وفي قوله
بھت على ذلك كله ألن بعض أھل العصر يغالي في استحسانھا، زاعما أنھا من أعلى طبقات الشعر، وليس كما وإنما ن: قال
  .توھم
  .يكفيھا شھادته بأنھا من أعلى الشعر، فھي شھادة بعال من علي، والحق أن حسن مساقھا واضح جلي: قلت

  .كأن لم يكن أمر وإن كان كائن: وقوله فيھا
أنه كان ورد مكة رجل يقال له بشير، ومعه أوامر من السلطان مراد، بأنه مطلق التصرف، وكان في : لھذا البيت قصة، وھي

  .ظنه أنه يعزل الشريف زيدا عن منصبه، فلما وصل إلى ينبع، ظھر خبر موت السلطان، فلم يتم له أمر
  :رأى في المنام، كأن شخصا ينشده ھذا البيت: وكان الشريف زيد

  إلى آخره............ كأن لم يكن أمر 
  .فانتبه، وكتبه بالسواك على رمل، في صحن نحاس، خشية النسيان

  .وكانت ھذه الرؤيا في الليلة التي أسفر صباحھا عن الخبر، فنظم األنسي القصيدة، وأدرجه فيھا
  :وله ھذه الكافية، في مدح الشريف المذكور أيضا، وأولھا
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  سيم قبوال طيب رياكأھدى الن... من قبل رؤياك يا ريا عرفناك 
  يبقى على المسك ذكرى بعد ذكراك... ونفحة جابت اآلفاق منك فلم 

  وھل مغانيه إال بعض مغناك... كم بلبل البال منھا بلبل سحرا 
  تحت الدجى حين غناھا بمغناك... وأطرب العيس حاد في مفازتھا 
  وأصبح الترب تبرا بعد ممشاك... حللت نجدا فطابت منك أربعه 

  علمي به قبل لوال نفث مسواك... طت مجة منك العذيب وما وخال
  تنفك نعم تغذ أيدي نعماك... عمي صباحا مغاني الغانيات وال 

  إياك أن تنقضيھا بعد إياك... أين العھود التي كانت مؤكدة 
  بال يبلبله ذكرى محياك... نعمت يا نعم باال بعدنا ولنا 

  ع من جنان الخلد مأواكبأرب... إن كن أربعك الالتي زھت وھزت 
  نضاختان فمن عيني عيناك... فيھن عينان من شھد ومن لبن 

   مثواك والقلب ال ينفك مرعاك... والمنحنى من ضلوعي لم يزل أبدا 
  جفا جفوني كراھا غب مسراك... لوالك ما قلت بيتا في النسيب وال 

  كيرض رضوى فھل با أرضا... وال لقيت من الوجد المبرح ما 
  حتى متى يا ترى با ألقاك... نزلت نجدا وأضحى منزلي بمنى 

  عسى عسى تتالقاھا مطاياك... ولي بقايا حشاشات أضن بھا 
  من الصبا حبذا إيداعھا فاك... وفي فؤادي أسرار تضمنھا 

  بعائد الصلة المشكو والشاكي... ال واخذ هللا أيدي العيس قد جمعت 
  ل منك يشفي خليال وجده ذاك... يا يا ربة الخال والخلخال طيف خ

  منك الثنايا فأضحى أي ضحاك... وبارق برقت لي من ثنيته 
  دماه ال تعدميه ال عدمناك... فمتعيه به ما عاش وابتعثي 

  للرباب الربى ريا بذكراك... سقى وروى وحيى للرباب ملث 
  حاك يا قوم ھذا العارض الباكي... حتى يقال لمعناھا لقد رحم الض 

  بكل لون فأعيى وضعھا الحاكي... حاك منھا برودا ثم فوفھا و
  أمد بعض محياه محياك... كأن زيدا أطال هللا مدته 

  نسج المكارم من إبان إدراك... فھو الذي يده البيضا وصنعتھا 
  وما سياسة ساسان وإيناك... ما بأس عمرو وما ھم ابن ذي يزن 

  مالك في عرب وأتراكمن الم... ما زال ال زال يطوي كل منتشر 
  عن ملحد وأثيم بل وھتاك... حمى به الحرمين هللا فامتنعا 

  تالفھا لم يخف سرب لنساك... فأمت األمم البيت الحرام على اخ 
  بفاطر وبسفاح وسفاك... سنانه لم يزل يدعى وصارمه 

  مأمون إن غمزت عين ألفاك... ھو األمين ولكن ليس يخدمه ال 
  كي منه زيدا بھا من قبله حاك... سلطن يح سل عنه مكة ھل ملك ت

  فيمن تقدم سل سلعا وذي الداكي... وھل لطائره المأمون من مثل 
  كساه برد ربيع عدله الزاكي... كم طاب في طيبة ربع لمرتبع 

  و فقد ثقلت من قبل حماك... إن ينتقل عنك جور يثرب فال غر 
  ة في أثناء شباكله العناي... زيد ھو الجوھر الفرد الذي انعقدت 

  :منھا
  من لي ببسط يد من قبل إدراك... من لي برؤية زيد من يبلغني 

  ازديار من سكن الزوراء نھاك... أعوذ با من عجز يحول عن 
  ميرا وعزا وصل من حبلي الواكي... يا رب بالبيت زد زيد المكارم تع 

  اكوآله ما انطوت أشراك إشر... ثم الصالة على المختار من مضر 
  .ولده أحمد سره الذي بدا، وأطل روضا مترويا بطل وندى

  .لقيته بمكة يصطبح الحظ ويغتبق، وثناؤه ما بين أدبائھا عبق
  .وعندھم أشعاره ناطقة بتبريزه، واستيالئه من معدن األدب على إبريزه

  .وأنا على ذلك من الشاھدين، وما شھدت إال وأنا من المشاھدين
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  .أذكرھا، وبلسان اإلخالص أحمدھا وأشكرھا وأما عشرتي معه فما زلت
  .فقد رأيت منه خال طبعه مصفى، ومشربه من ريق الشؤبوب أصفى

  :ومما خاطبته به، ھذه األبيات
  وودي لديه صح عندي ببرھان... أأحمد يا من صح عندي وده 

   غريب وال دعوى ھناك برجحان... كالنا على أني الغريب وأنك ال 
  كالنا على اإلخالص متفقان... اة وجسمھا وإني وإياك الحي

  فإني قيسي وأنت يماني... عجبت لود بيننا مع تباين 
  وقد يلتقي الشتى فيأتلفان... رفيقان شتى ألف الدھر بيننا 

وقد أھدى إلي قصيدة، يمدح بھا كتابي ھذا، وأنشدنيھا ونحن في السردارية، المنتزه البھج، صحبة جماعة صقلوا العشرة 
  .ھم الرھجبطبع

  :وھي قوله
  وللنظم من بعد التقيد إطالق... لشمس المعالي والبالغة إشراق 
  بروض من اآلداب والعلم عباق... فريحانة المولى الخفاجي عرفھا 

  ساللة فضل هللا من ھو سباق... ويا حبذا ذيل كساھا محمد 
  وحسبك أن الفضل والعلم أرزاق... وذلك فضل هللا يؤتيه من يشا 

  لقوم لما تحوي التواريخ قد فاقوا... فاق موالنا األمين مؤرخا لقد 
  كما زانت األغصان في الروض أوراق... بأوراقه زينت قدود عالھم 

  وأبدع حتى قيل ذلك إغراق... وأحكم في تأليفه متفننا 
  وللغيث إرعاد ھناك وإبراق... بإغراقه قد أصبح الغيث غارقا 
  وھيھات للبرق اليماني إلحاق. ..وفي بحره غار العباب حقارة 
  فحق له من بعد ذلك إغالق... فإن يغلق الفتح بن خاقان بابه 
  وليس إلى ذكر الخريدة مشتاق... به فارقت تلك القالئد جيدھا 

  فليس لكاسات السالفة إدھاق... ودع عنك آداب السالفة بعده 
  والساق أنا الرأس والريحانة الخف... يحق لھذا الذيل إن قال تائھا 
  فعن طيه نشر اللطائف خفاق... كأن رياضا ما حواه قمطره 

  يجاوبه مھما ترنم إسحاق... كأن معانيه معان لمعبد 
  فللقوم إصغاء إليه وإطراق... كأن به ھاروت ينفث سحره 

  وقد ثملوا صرعى مدام فما فاقوا... كأن ذوي اآلداب عند سماعه 
  ھا في موقف األنس عشاقتشاھد... كأن التواري والجناس خرائد 
  وقد زانه سحر البالغة أحداق... كأن سواد الحبر فوق بياضه 

  ديابيجھا حول التراجم أوفاق... طالسم أفكار تخط لناظر 
  وتلك لداء العي طب ودرياق... تداوى به األذھان من داء عيھا 
  له في العلى قدران خلق وأخالق... فقل لألمين األفضل السيد الذي 

  وھل مجدك السامي لقولي مصداق...  قد جزت الكواكب راقيا لك هللا
  تبلج من ليل الجھالة آفاق... وأطلعت لآلداب شمسا بنورھا 

  تطوق منھا للمفاخر أعناق... وضعت ألبناء الزمان قالئدا 
  وأن يقذف الدر الذي فيه دفاق... وال عجب أن يظھر الفضل نجله 

  سبائكھا للجد تاج وأطواق... ودونك مني عن ذوي الشعر مدحة 
  وما فاتھا مع رقة اللفظ إفالق... لقد زان نوع االفتتان نظامھا 
  ليقضى به حق ويحفظ ميثاق... أجزناك مدحا يا فريد زماننا 

  وما باكر الروض المفوف غيداق... وصلى على المختار ما ھبت الصبا 
  :وكتبت إليه أمدحه بقولي
  ات صائلة القنا الملدطعن... بين النھود ومعقد البند 

   يصرعن من يبصرن عن عمد... فاحذر ھنالك من رنا مقل 
  وأنا السقام مجاور الحد... وأنا الفداء لمن بناظره 

  لكن أخاف يكون عن صد... طوعا إذا ما رام سفك دمي 
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  أدري أغيي ضل أم رشدي... صنم لبست الغي فيه فال 
  لحل والعقدفذھبت بين ا... عقد النطاق وحل مصطبري 

  شمس الضحى في طالع السعد... قد أشرقت من نور طلعته 
  فنثرن خيالنا على الخد... كسفت نجوم األفق حين بدا 

  قلب بدا في قسوة الصلد... جسد يذوب لطافة وله 
  فيقول ھذا كله عندي... أشكو النحول لخصره غلظا 

  في المنحنى والدمع في نجد... من أضلعي نار الغضا سكنت 
  أظھرتھا خوفا من البعد...  تعجبي يا سلم من حرق ال

  عدم الوفاء له من الورد... فالعندليب ينوح حين يرى 
  في كل حال ثابت العھد... شيم المليح عرفتھا وأنا 

  فيه فإني زاھد الزھد... من كان يأمل أن يزھدني 
  بصفات أحمد ألسن الحمد... إني شغفت به كما شغفت 

  بلغ العلى مذ كان في المھد... مام وقد ندب حوى الفضل الت
  كل الفضائل منه في فرد... فرد الزمان فإن نظرت تجد 

  عقجت عليه العشر في العد... إن عد فخر كان أول من 
  كلم غدت قطعا من القند... عذب الفكاھة في بداھته 

  نظمت دراري الشھب في عقد... وله بنان كلما كتبت 
  ما الح فوق عوارض المرد. ..من كل سطر كالعذار إذا 

  لدرى وجود الجوھر الفرد... لو عاين النظام أحرفه 
  فيه المدائح من ذوي المجد... موالي أنت أجل من نطقت 

  في الوصف أقصى غاية الجھد... خذھا إليك كريمة بلغت 
  تحصى رمال األرض بالعد... واعذر قصوري في المديح فما 

  فينا غاية القصد فبقاك... ال زلت في عز وفي دعة 
  :كتب بھا إلى علي بن أحمد ابن أبي الرجال: وأنشدني أشعارا كثيرة، منھا ھذه القصيدة، قال

  ويسھل من لقياك ما كان يصعب... متى منك طيب الوصل يدنو ويقرب 
  لفرط الھوى من مدمع ليس ينضب... وترحم صبا صب صبا دموعه 

  الھوى قد ذاب وھو المذبذببجمر ... وما دمعه الجاري سوى قلبه الذي 
  وليس عذابي لو ترفقت يعذب... رويدك قد عذبت بالبين مھجتي 

  فؤادا وراقب من لطيفك يرقب... بلين قوام منك لن لمتيم 
  فقد جد بي وجد من النأي متعب... وبالجيد جد بالوصل يا ريم رامة 
  وترحم قلبا في ھواك يقلب... وباللحظ إال ما ترى لي مالحظا 

  وقد صح لي فيه اعتقاد ومذھب... إن فن الحب فن رضيته  أال
  وال كل من قال التغزل يثلب... وما كل من يصبو مصاب بدينه 

  وال كل شعر قيل شعر مھذب... وال كل من ينشي القريض بشاعر 
  به المثل المشھور في الناس يضرب... إذا لم يحز مدحا ألحمد الذي 

  كما طاب في بذل النوال له أب. ..فتى طاب إكراما وفضال وسؤددا 
  :فأجبته بقولي

   يمنيك باإلسعاد حينا ويكذب... ھو الدھر ال ما قيل في الكذب أشعب 
  فما ينقضي فيه لذي الحب مأرب... عدمناه دھرا فيه قد عدم الوفا 
  وإن ما كسا ثوبا من العز يسلب... يكدر ورد العيش بعد صفائه 
  فما راق لي من مشرب الحب مشرب... ألم ترني بدلت باألنس وحشة 

  وأبكي على ربع األحبا وأندب... تنادمني بعد الندامى ندامة 
  وجفني شرق للدموع ومغرب... أھيم ھوى ما بين شرق ومغرب 
  من األفق باراه من الدمع كوكب... كواكب دمع كلما انقض كوكب 

  وقد حفه من فاحم الشعر غيھب... يذكرني بدر الدجى من أوده 
  فتحكي دموعي سحبه حين تسكب... وأذكر بالبرق اللموع ابتسامه 
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  إذا سال في مصفر خدك كھرب... فمرجان دمعي وھو إذ ذاك أحمر 
  فتنت به من ثغره وھو أشنب... وفيه مراعاة النظير لجوھر 
  له عذب منھا فؤادي معذب... وما البان إال ما حواه قوامه 

  ال بسوى عھد الشباب أشببو... فما بسوى ذاك الغزال تغزلي 
  إلى لفظه أصبو غراما وأرب... وإن تطرب األلحان غيري فإنني 
  فقل فيه ليث فاتك وھو ربرب... أللحاظه في القلب صولة ضيغم 

  ومدح جمال الدين أحلى وأعذب... بھي المحيا قد حال لي جماله 
  ثنايا حبيب أو جمان مثقب... له الكلمات الرائقات كأنھا 

  وما كأسھا إال البديع المرتب... ءھا كانت سالفا مروقا إذا شا
  أذلك رمح أم حسام مشطب... تقول إذا ھزت يراعا بنانه 

  وكم رد من خطب إذا ھو يخطب... فكم راع جيشا في الطروس يراعه 
  أغالب فيك الشوق والشوق أغلب... جمال الھدى مذ غبت عني لم أزل 

  لقلب والعينين ثاو مطنبمن ا... وودك مني بالسوادين نازل 
  فإني إليكم سوف أدنو وأقرب... وإن أوجب الحال التنائي عنكم 
  بعاد الفتى عن مربع الضيم أصوب... وما خشيتي مما عرفت وإنما 

  وكل محل ينبت العز طيب... وفي السودة الغناء قد طاب مسكني 
  ألخفض باإلنشاء قوما وأنصب... أقمت بھا في خفض عيش ورفعة 

  بأمثالھا األمثال في الناس تضرب... عث في أثناء كتبي كتائبا سأب
  إذا كرمنھا مقنب جاش مقنب... سالھب يتركن القوافي قوافيا 
  وعنك بما قال األديب المجرب... وھاك لسان الحال عني ناطق 

  فكل بعيد الھم فيھا معذب... لحى هللا ذي الدنيا مناخا لراكب 
  وال أشتكي فيھا وال أتعتب...  أال ليت شعري ھل أقول قصيدة

  ولكن قلبي يا ابنة القوم قلب... وبي ما يذود الشعر عني أقله 
  فما مثلھا إال الصباء المجرب... وخذھا جوابا عن تصدي فكرة 

  :وأنشدني أيضا، من قصيدة، أولھا
  وفي الكنايات عن وصفي إشارات... في عبرتي لك من وجدي عبارات 

   ما فيه للواله المضنى مراعاة... ظير له بديع حسنك يا من ال ن
  وقلبه فيه للوجد استعارات... فطرفه في انسجام من مدامعه 
  بئس الجزا منك في الشرط اإلساءات... مستخدما لك لكن ما اكتفيت به 
  تستدرك الصب منك االلتفاتات... فليت ليتك يثني االلتفات لكي 

  وفوفت نظمه منك الجناسات... فھو الذي قد غدا في حبه مثال 
  برق له من ثناياك ابتسامات... يطوي وينشر قلبي من تثنته 
  وناره ثم للبرق ابتسامات... ومن خفوق فؤادي بل ورقته 

  مطوال ما له فيه نھايات... يا غاية السؤل شرحي في الغرام غدا 
  فھل لمصباح وجدي منك مشكاة... وأنت كشاف ما ألقي وبھجته 

  فيھا الشواھد تملي والمقامات... قديم والمعاھد لي حديث وجدي 
  مناھل عذبت فيھا الروايات... أنت الشفاء وما بين الشفاه له 

  فكم لعطفك يا غصن انعطافات... عساك تسمح لي بالوصل منعطفا 
  لوال اختالف به تفضي الصبابات... بيني وبينك في التشبيه تسوية 

  سقام جفنيك أخباري صحيحات. ..وھا نحولي شبيه الخصر منك وعن 
  تحكيه منك الثنايا اللؤلؤيات... ولؤلؤ الدمع مني حين أسكبه 
  لوال عذارك من حوليه جنات... ونار خدك في قلبي لھا لھب 

  فكم له صولة فينا وفتكات... من أجل طرفك أھوى كل منصلت 
  منصوب قدك وھي السمھريات... وكم أضم رماح الخط حين حكت 

  يا للرجال لجفن فيه كسرات... الھوى قد صار منكسرا لقتل أھل 
  بدت لقلبي من األفراح رايات... نقي خد إذا ما افتر ضاحكه 
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  في الطرف والقلب أبراج وھاالت... روحي الفداء لبدر إن سرى فله 
  رنا فظبي له في األسد سطوات... لكنه إن تثنى ذابل وإذا 
  يفة إن ضلت ھداياتمدح الخل... لئن تضل به ألبابنا فلھا 

  :وأنشدني من أخرى، مطلعھا
  لكن تكلف حسنه فتكلفا... لو كان أنصفك الھالل ألنصفا 

  لوال اكتساب البدر منھا أكسفا... يا أيھا الشمس التي أنوارھا 
  بين المال متنكرا فتعرفا... كم رام صبك أن يكون بحبه 

  ما خفىيبدي من الوجد المبرح ... صب به صب المدامع لم يزل 
  بالوصل أو يشفى يكون على شفا... وأراه بعد اليوم إن لم يشتفي 

  ينبيك عن شاني بوكاف كفى... ال تسمع الشاني فشاني أدمعي 
  والسقم يثبت ما تقول وإن نفى... لشھود دمعي من لحاظك جارح 

  في كل ممتنع الغرام تصرفا... أفديك من متنوع مستمنع 
  لصالت وصلك في المحبة مصرفا... مسكين حبك أيھا الغاني غدا 
  إن لم يكن لك سائال فمؤلفا... لوال ألفت لقاك لم أك سائال 

  قد حاز للقسم الحروف وألفا... بقوامك األلفي وھو ألية 
  للعطف إال ما وصلت تعطفا... وبواو صدغك وھو لو حققته 

   فتن العقول من المحاسن أحرفا... كتب الجمال على محياك الذي 
  الم العذارين اللذين تألفا... نون الحواجب ثم ميم الثغر مع 

  ا سال سائلھا وصارت زخرفا... نمل بھا قد ھامت الشعراء لم 
  والنور طلعته وذاك المصحفا... سبحان من جعل الحديد فؤاده 

  حاك عن عذب المناھل بالشفا... يرويك إذ يروي مبرد ثغره الض 
  :منھا

  منه الجناس إذا أشار مطرفا... حكت  ببنانه يحكي البيان وكم
  في كل فن في الفنون مصنفا... وبسحر منطقه البديع تظنه 

  ورق على ورق أدارت قرقفا... وكأنه من نطقه ونطاقه 
  :منھا

  ومن القنا والقد رمحا ثقفا... خضر تحمل منه ردفا مردفا 
  فمدققا ومحققا ومحقفا... مع خصره والردف تنظر نھده 

  سلفت أرق من النسيم وألطفأ... لف والسالف سوالف بين السوا
  في الحال ما يسليك أن تتأسفا... ھيھات ال أسف على ما قد مضى 

  فدع المالم فال أعي من عنفا... وأبيك قد عاد الغرام كما بدا 
  ومكنيا بالرمح قدا مرھفا... ورجعت عن نظم النسيب مغالطا 

  :وأنشدني ھذه الرباعية
  أغفي خطرا لقده إن خطرا... تي قد قمرا أھوى قمرا لمھج

  أھال بخيال من لطرفي سحرا... قد مر خياله بطرفي سحرا 
  :وأنشدني في مليح توارى بين جوار، قوله

  ليصير من جنس الجواري... أضحى يواري نفسه 
  دع ذا الجناس مع التواري... با عني قل له 

  :ما استعمل التواري أحسن من الشھاب، في قوله
  شعر من اإلحسان عاري... يا من له من طبعه 
  ولذاك أولع بالتواري... ما ذاك إال حرمة 

  :وأنشدني قوله
  فذاك الطول عن شان... إذا ما طال من أھوى 
 فطال ليمنع الجاني... معاطف حسنه ينعت 
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  .عرفني أخوه مزاياه، حتى حسبته أباه أو إياه أخوه السيد علي

  .علي: ره فوق أن يقالوھو أديب بالكمال ملي، قد
  .شدت عرى أواخيه، بقوى أبيه أو أخيه

  .فإن طويت آلثارھما مطارف، فلقد تنشر ألخباره رفارف
  .وقد تلقيت من كالمه، وحسنات أقالمه

  .ما يأخذ من البالغة باليمين، ويحتقر عنده الدر الثمين
  :فمن ذلك قوله من قصيدة، أولھا

  ضول ذيولھا نعمسحبت ف... أعلى سطورك أيھا الرسم 
  ترب ثوى بك يا ترى حتم... أم فض للمسك الذكي على 

  إال بأمر شرحه جسم... ما ھذه النفحات تخبرني 
  فعن العميد الصب ال كتم... خبر ھديت عن الذين نأوا 

  ذات الخالخل دونھا الكرم... وأدر سالفا من حديثك عن 
  إال صدى يھفو له الحلم... ھيھات ال رجع لمسألتي 

  رد الجواب علي ھل علم... ن قلت ھل علم أسر به إ
  ترثى لصب ذل يا نعم... يا نعم مالك والصدود أما 

  وأبيك رق لما به النجم... يمسي سمير النجم من قلق 
  أشجاه منه الصدح والنغم... وإذا ترنم طائر سحرا 

  عني ومن قلب ھو الفعم... وياله من قلب سال وخال 
  سقما وأنحل ذلك السقم...  وسقام طرف قد كسا جسدي

   خدين والنھدان والظلم... ورد ورمان وصافية ال 
  مني الحشا فعليه ينضم... بأبي الذي كتمت محبته 
  ويجل أن يجلى له وسم... ال ال أصرح باسمه أبدا 

  سلمى وال نعم وال سلم... وأقول يا نعم وآونة 
  آذان كل متيم صم... يا عاذلي إن كنت ذا رشد 

  سيان فيه القل والجم... صر فما عذل بمتبع أق
  في راحتيه يغرق اليم... إن رمت تصديقي فلم رجال 

  :وقوله، مضمنا
  به الريح في شرق المحل وغربه... ورب فتى في معبر قد تالعبت 
  وبالبصر الريح الجنوب وسلبه... إذا ذھبت ريح الشمال بسمعه 

  راه من بقية لبهبما أسأ... يناديھما ريح الجنوب وقد مضت 
  خذا من صبا نجد أمانا لقلبه... بعيشكما ال تتركاه مروعا 

  :وقوله، وفيه اإليداع
  فاختشى قول ھاتھا... وردة الخد نورت 

  لم أكن من جناتھا... فحماھا بجمرة 
  :يريد قول األول

  ه وإني لحرھا صالي... لم أكن من جناتھا شھد الل 
  :وله

  محمر ياقوت له مستطاب ...شاربه المخضر مذ الح في 
  سكران من خمر الثنايا العذاب... فحده بالقص لما غدا 
  :وله في مليح، يأكل قاتا
  وقد ذھبت بفتنته القلوب... أشبه ثغره والقات فيه 

 وبينھما زمردة تذوب... آلل قد نبتن على عقيق 
  

نبغاء الحجاز استدراك سقط أثناء الطبع في صفحة  الباب السادس في عجائب : آخر الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع، وأوله
  :بعد قوله



 

111 
 

  ذو طيلسان ھام في قناع... ھمت بھا وأعجب اإلبداع 
  :قوله

  من ذا على قتل النفوس دلھا... أفدي بقلب المستھام دلھا 
  
  
  
  
  
  
  
  

 


