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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  

حمدا تتعطر مجاري . جالئل آالئه ودقائق نعمائهحامدا له تعالى بأسمائه، على . أنزله هللا وأسبحه، وأسأله التوفيق وأستمنحه
  .األنفاس بنفحة من نفحاته، وتتدفق بحار األفكار برشحة من رشحاته

وأصل ذلك ما دمت أنطق بكالم بصالت صالة وأتم سالم، على من أبدع منشئ الوجود إنشاءه على أحسن فطرة وأجملھا، 
الذي أوتي جوامع الكلم، ولم ينطق عن الھوى، فاقتفى أثره عصابة ما ضل . اونظم به عقد الدين بعد نثره فدعا ألتم ملة وأكملھ

  .أحد منھم باتباعه وال غوى
المبعوث في زمن ھتفت فيه مصاقع العرب على منابر البالغة، وقيدت شوارد المعاني في األسماع بسالسل الذھب فلم يبلغ 

ن، وجاءھا بالعقد الذي تحل به الزمان العاطل، والحق الذي ال يأتيه فأبطل سحرھا المبين، متمسكا بحبل هللا المتي. أحد بالغه
  .من بين يديه وال من خلفه الباطل

ونزه أسماعھا في حديقة . والروض الذي تتفجر عيون البالغة عن أصول معانيه، وتتدفق مياه البراعة عن فصول مبانيه
  .الحجاز حميت بشوكة اإلعجاز فلم تلمس ورودھا أيادي إياد وال أنامل

ال برحت الصلوات الناميات في كل أوان، تحيي . فلله وبا ذلك المفحم المعجز، الذي أعيى على الواصف المطنب والموجز
  .مرقده الشريف ما تعاقب الملوان

 حمة هللا ثم أحيي آله الكرام، وأصحابه ذوي االحترام، بما يناسب رتبتھم السامية، من ھذه التحية الزكية النامية، وعيلھم ر
  .وبركاته
جعلت األدب لناظري ملمحا، واتخذته لفكري من بين . فإني من منذ ألقيت األلواح، وميزت بين الصباح والمصباح: وبعد

وأشيم من آفاقه بوارق . وكنت أعده لصحائف الشمائل عنوانا، وأرتب لبيت قصيده في بدائع المآثر ديوانا. المعارف مطمحا
فأرتشف منه ما ھو أشف من الماء في زجاجه، وأشتف ما ھو ألذ من الرحيق في . روائح الشحر السحر، وأشم من أردانه

  .مزاجه
فطالما وردت منه ما صفى من . وأنا من االبتھاج به كما التقى الغدير بالزھرة، ومن التملي به كما تقابلت الثريا بالزھرة

ي في محاريب دفاتره، ورشف يراعي ماء الحياة من ظلمات وعكف طرف. األمواه، وبسطت حجري اللتقاط درره من األفواه
  .محابره

وأنا أجري في طلق الصبا طلق الصبا، وأذھب في نيل البغية . ھذا وغصن شبابي غض وريق، وتحايا مدامي عض وريق
، نظمتھا كالعقود فتناولت أحاديث كاألرياق. فكم ليلة نادمت فيھا األمانين ووفى لي في جنحھا بالضمان زماني. مذھبا مذھبا

ومنى األماني، . خطة السرور والفرح، وحلة القدح والقدح. وذلك في مسقط رأسي ومشتعل ذؤابة نبراسي. تلوح من األزياق
  .البلدة الفيحاء دمشق، الطيبعة العرف والنشق. وقبلة القبول، وشملة الشمول. ومغنى األغاني

وحيى هللا أعزاھا الذين بھم التقيت ونجوم . السحاب يراوح دمنھا ويغاديھاال زال خفاق النسيم يلعب بعذبات واديھا، وھطال 
  .أفقھا الذين بصحبتھم ارتقيت أديبھم يھز له األدب ھيف معاطفه، وأريبھم يمد به الندى بساط عواطفه

المناظم، وما ويتنافسون من السحر في . يرمون عند ھدر الشقاشق في حدق البيان ويصيبون بالكلم الرواشق غرض التبيان
من بدائع لو عثر عليھا سحرة من موسى لتابوا، وروائع لو اطلع عليھا المصورون لدلوا . يتصرفون فيه إال على ذائقة األعظم

  .عن نھجھم وأنابوا
وكان بقي للشعر خصاصة . وما منھم إال من بطش فيما انتحى بباع بسيط، ولم يزل عن موقف الصواب مقدار فسيط

صنيعھم صير الزمان من تقصيره في وجل، وأظنه أطلع الورد . سدھا، وأنشوطة استنھضوا ھممھم لشدھافاستظھروا على 
  .في خد الربيع إشارة لما عنده من الخجل

واجتنيت من ثمرات خواطرھم كل يانع مستطاب، وحشوت . فوسقت في بحارھم السفائن، واستخرجت من محاسنھم الدفائن
  .ابصدفة أذني من تلك الآللئ الرط

  يحسد القلب عليه األذنا... ومألت السمع منھم كلما 
  .لكني لم أقض من رؤيتھم مطمعا، حتى غربواھم وشمس الفضل معا

  .فعاينت الوجود دونھم كالنھار بال شمس، وعاينت األمر وال ھم كالراحة بال خمس
  .وفقدت بھم الوطر الذي شايعته، واألمل الذي على الوفاء والرعى للذمم بايعته

  .فلم ألبث حتى كرھت الثوى وتحركت عزيمتي لداعي النوى
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  .أنضيت لجھة الروم العزم، وأدخلت على حرف العلة عامل الجزم
 .فعل أمرئ جد جده، وما رأيه إال في مفخر يستجده فإن في االنتقال تنويھا لخامل األقدار، ولواله لم يكس البدر حلة األبدار

  ر فإن بان عنه راق جماال. ..وكذا الدر ضائع الحسن في البح 
  حملتھا السحاب عدن زالال... ومياه البحار ملح فمھما 

  .فدخلت أمھات بالدھا دور الخالفة، واستقريت آخرا بقسطنطينيتھا، ال زالت مصونة من كل آفة
  .والدولة إذ ذا بالكلمة الغالبة تنطق، والدنيا تتوشح بتلك الحماية وتنتطق

  .منبسطةواأليام مقسطة، واألنام 
  .والزمان كله نھار، والمنابت طرا أزھار

  .وملك الزمان السلطان محمد، ختم هللا بتأمينه مذ صافحت آفاقھا أسرة جبينه
  .حدثت عن الحياة الخضرة جنباتھا، واستحال زمردا وزبرجدا نباتھا

  .واألفئدة بطاعته تدين، وقد تھنى بمانه الدنيا والدين
  .لطف هللا الذي توجھت بكليتي إليه، وأوقفت أملي مذ أنا يافع عليه ورأيت أستاذي الشيخ محمد بن

وقد استوفى من الصدارة تمام العزة، وأوفى شرفه على كل . وھو مقصد الواصف والمادح، وملج لسان الناطق والصادح
. بوجوده مغفورةفأصبحت حسنات الدھر به موفورة، وسيآته . وكان لألدب ممن تالفى ذماه، وروى ببشره ظماه. األعزة

من كل من اتخذ األدب مفخرا يرغم به أنوف المفاخرين، والثناء . ونفضت لديه عالئق الترحال، ورفرفت عليه آمال الرجال
فحاسيتھم بحضرته كؤوس مودة أصفى من الماء، وتلقيت منھم كل نادرة . الجميل مدخرا، وھو لسان صدق في اآلخرين

  .تفضح نجم السماء
قضاء منه سبق في بريته، وسوى فيله بين آدم .  موت األستاذ برد هللا حفرته، ونور بنور الغفران غرتهثم لما قضى هللا

وقد ولتني الثالثون . رأيت الدھر قد عاندني في الديار واألحباب وكساني المشيب قبل أن أعرف مقدار حق الشباب. وذريته
بعد ما كان ذرعي عن . ي مغاربه، وألقيت حبل الصبا على غاربهوغاب ھالل الصبا ف. أذنابھا، وصبت على المصائب ذنابھا

فحليتھا في عصر . فرميت الشام بعزمة المنتاب، وقد رضيت من الغنيمة باإلياب. ھموم األثر خاليا، وحالي ببرد العيش حاليا
ظالله، وبكت  حتى تقلصت ذيول. وعضد األدب ھيض ، وثمده بعد ھنيئة غيض. ذھب رواؤه، وفرغ من المعارف إناؤه

متكفكفا بما في . ولزمت كسر البيت، وسكنت سكون الميث. والناس إما ساكت ألفا، أو ناطق خلفا. عيون المنى على أطالله
أرمقھا يمنة ويسرة، فال أرى إال ھما . وأنا في الدنيا الموصوفة بالنضارة، من جملة النظارة. يدي، ومستدفعا ليومي وغدي

فرمان فرحي أقصر من التفات الحبيب، وتلفتي للسراء تلفت . اسف معنى، وكأنني لفظ بال معنىوال أراني إال ك. وحسرة
ال سمير لي أوانه وال جليس . في أوقات أثقل من الحديث المعاد، وأطول من عمر االنتظار لوقت الميعاد. المريض للطبيب
. طتھا كل واحدة من بقعة، وجمعتھا من كل رق رقعةالتق. سوى أوراق مزقتھا الريح، وفرقت شملھا التباريح. عندي أجانسه

ممن رأيته فكانت رؤيته لعيني جال، أو . أكثر ما فيھا أشعار ألھل العصر، الذين ضاق عن اإلحاطة بمفاخرھم نطاق الحصر
لذ من وكان كتاب الريحانة للشھاب، الذي أغني عن الشمس والقمر، وأطلع الكالم أ. سمعت به فكانت أخباره لمسمعي حلي

إنھا له ملك، ونظمھا في أجياد الطروس كأنھا جواھر لھا كل : وناھيك بمن استخدم األلفاظ حتى قيل. طيب المدام والسمر
  .سطر من سطورھا سلك

وشمامتي التي أشتم ومسالتي . أمنية رجائي الحائم، وبغية قلبي الھائم. لم يزل من عھد صباي، قبل نوم سيارة شمولي وصباي
  .وزمزمة لساني، وعقيلة استحساني. متى أھتم

حتى أود لو كانت أعضاي كلھا نواظر تبصره، بحيث ال تمل لحظا، وخواطر تتذكره، على أال تسأم حفظا، وألسنة تكرره، 
  .بشرط أال تقنع لفظا

كر، ال وقصدي بذلك إشغال الف. فخطر لي أن أقدح في تذييله زندي، وآتى في محاكاته بما اجتمع من تلك األشعار عندي
سما إذا قرنت بمن جاريته في ميدان . وإال، فمن أنا حتى يقال، أو إذا عثرت عثرة تقال. االنضمم إلى من فاز بألى الذكر

واتخذت الدراري . وإني لو تطاولت إلى الفلك، وتناولت عن الملك. الكالم، أو ضممت إلى من باريته وأنا لست له باري أقالم
  .ما بلغت مكانه، وال أمكنت من أمر البراعة إمكانه. نقوداعقودا، وزھر المجرة لفظا م

وسدت أعيانا بيضت بھم وجه الطروس، وأحييت . فأقدمت سائال من هللا أن يجعله سھال، وأنا أستغفر لتطلعي لما لست له أھال
من تبسم المعشوق من كل لفظ أرق من نفحة الزھر الروض للناشق، وأحسن موقعا . لھم أبيات أشعار كادت تشارف الدروس

  .وأتيت فيھم بفصول تشھد لھم بالتفضيل، وتقضي بأن كل وصف فيھم فضول، باإلجمال والتفصيل.في وجه العاشق
وال يستفزني رعد كل سحابة، وال . ال أمدح إال ممدوحا، وال أقدح إال مقدوحا. وإني محاسب لقلبي إذا مال، وللساني إذا قال

ما استنبطته من ذوات الصدر، وألمعت به . من الكالم المصرع، واإلنشاء السلس المرصعورقمت . يستخفني طنين كل ذبابة
ولم . تطرزھا األقالم، وترقم بھا أردية الكالم. فقرا ابتدعتھا وسجعتھا، ومعاني آداب اخترعتھا وألمعتھا. كالقمر ليلة البدر

إذ ال فخر لالقط، تناول . رفه، وأستجلب منه بدائع طرفهوأقنع من القول بط. أودع إال ما حسن إيداعه، ولطف مساغه وإبداعه
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  .وال فضل لمتخير، ھو في لم شعث ما يأتي به متحير. كل ساقط
  .فكم من بيت إذا أخذ اإلذن على األذن تتجرعه وال تكاد تسيغه، وكم من معنى إذا حاول ناظمه لم يتأت له كيف يصوغه

  .م عدلت؛ ألني رأيت ألسنة النقاد عن زيف بعض تراجمه مترجمةوكنت عزمت على أال أترجم أحدا ممن ترجمه، ث
  .فإنه وإن نوه بحزب، إال أنه قصر في اإلطراء بشعارھم، وإن أطنب في آخرين؛ إال أنه لم يذكر عيون أشارھم
في الزوايا : ھمعلى أنه نور هللا مزاره، ومحى من صحيفته يوم العرض أوزاره أغفل من القوم حزبا نقايا، وكأنه أومأ إلى قول

  .خبايا
. ومن نظر بعين اإلنصاف، واتصف من المعدلة بأحسن األوصاف. فذكرت من أغفله ذكرا شافيا، وأعدت مما فوته قدرا كافيا

  .علم بأني أتيت بما يرضى في الجملة، ولم يقصر كل التقصير في الحملة
واأليام . أحسن والدنيا شابة، وريح القبول ھابة فإن من أحسن قبلي وقبل كالمه، وقل في مثل ھذا الغرض مالمه، إنما

  .والسعود قائمة، والنحوس نائمة. مساعفة، واألوقات مساعدة
  .وأنا قد وجدت في زمان ھرمت فيه البلغة، وفترت الدعوة وكسدت السلعة، وبطلت الصنعة

  نتاج مرام من عقيم زمان... وأعظم شيء في الوجود تمنعا 
 :نية أبوابوقد رتبت الكتاب على ثما

  .في محاسن شعراء دمشق ونواحيھا: الباب األول 
  .في نوادر أدباء حلب: الباب الثاني
  .في نوابغ بلغاء الروم: الباب الثالث
  .في ظرائف ظرفاء العراق والبحرين: الباب الرابع

  .في لطائف لطفاء اليمن: الباب الخامس
  .في عجائب نبغاء الحجاز: الباب السادس
  .في غرائب نبھاء مصر: الباب السابع
 .في تحائف أذكياء المغرب: الباب الثامن

  
  .وهللا سبحانه موفقي لما أردته، ومسدي فيما أوردته. وسميته نفحة الريحانة، ورشحة طالء الحانة

 نظرت فرأيت بقي علي من أشعار أھل الحجاز واليمن حصة. ولما شارفت فيه التمام، ووقفت في التبييض على طرف الثمام
بالحج والمجاورة . فحين من هللا علي، وله المنة، والمنحة التي ال يشوبھا كدر المحنة. يسيرة، كانت علي في التحصيل عسيرة

حصلت على ضالتي التي أنشد، ووفقت إلى من يوصل إليھا . في بيته المحترم، وبسمت لي من أھله ثغور الفضل والكرم
من كل . دعوا األمل فلباھم، وتصرفوا باألدب وأھله من منذ عقدت عليھم حباھمورأيت ثمة ممن لم أسمع بھم قوما . ويرشد

وحكيم يبرأ به الزمان من . إمام شاب رأس المصابيح وما رأت له عديال، وخطيب تقوس ظھر المحاريب وما وجدت له بديال
  .هھم نشاط الدھر وشبابه، وخالصة المجد ولباب. مرضه، وشاعر يجري حياة النفوس في غرضه

  .كأن هللا قد أوحى إلى البالغة أن تجري بمرادھم، وعھد إلى البراعة أن تكون ثنى أبرادھم
  .فكانت أعطر من نشر الخزامى، وأرق من أنفاس النعامى. فھبت لي منھم أنفاس ندية، وتنفست أسحارھم بروائح ندية

وراسلوني بكل حسنة تستدعي عشر أمثالھا، . شكرھمفتناولت من أشعارھم ما نمقته وشيا مذھبا بذكرھم، وفتقته مسكا أذفرا ب
  .وأنا ورب الكعبة أ؛بھم دينا وجبلة، وأتخذھم حرما ألماني وقبلة. فقابلتھم كأنني المرآة ألقى كل صورة بمثلھا

وبعدي ولما برزت اإلرادة اإللھية بمفارقتي البيت والمقام، . وأشكرھم شكر الروض للسما، وأثني عليھم من األرض إلى السما
. عزمت على الرحلة إلى القاھرة، ألسبر ذلك الجمع، وأطابق ما بين العيان والسمع. عن ذلك المحل الذي خيم الرضا فيه وأقام

أستھدي . فوجھت وجھي نحو بالدين ونزعت إلى ما تركته من طريفي وتالدي. فمنعني حكم القضا، الذي ال يقابل إال بالرضا
  .حائف، وأخط نونات المنى بأيدي العيس في تلك الصحائفطرف اآلثار ألودعھا كتاب الت

عمدت إلى مجموعي الذي انتحيت، وطلقي الذي إليه . فلما ألقيت بدمشق عصا الترحال، وحليت في ساحتھا عقدة الرحال
م أخالطھم في وحبب إلي االنعزال عن الناس، فل. فصممت إلى األصل ما تلقيته، وأثبت ما اخترته من األشار وانتقيته. تنحيت

  .وحشة وال إيناس
للھضب رجاح احتبائه، وللنور . إلى أن ورد إلى دمشق األستاذ زين العابدين البكري، وللحياة عطفة بشة، وللجذل نعمة ھشة

وأطلق أملي وكان معقوال، وأعاد . فاستخرجني من مطمورة المنزل، وصيرني عن الھم في معزل. المقدس جوھر حوبائه
  .أ مصقوالخاطري بعد الصد

  .ورأيت بشرا يطرد وصيال، وإقباال يتعاقب بكرة وأصيال. ففتقت في أوقاته مبسما، واغتنمت للعمر الھني موسما
ذاك ولوع للمجد . وكان أشار إلي بالرحلة معه حين أن ھم الرجعة، فتخلفت لعائق خلفني لولوعي، وخلى بين الغرام وضلوعي

وال اتخذ الغمد لوال الحسام، . وال النفائس لم يحفل باألدراج، ولوال الكواكب لم تحفظ األبراجفل. ال لنجد، وغرام للعليا ال لألفيا
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على أني وإن تباعدت المدائن، فأنا . فبقيت موزع الفكر، مقسم األناة بين التصور والذكر. ولوال األرواح لم تؤلف األجسام
وھذه عالقة تستجد كلما تتلى، . فقد انتظمت منا على المودة األفئدةوإن لم تنظمنا الركاب المسئدة، . بوالئه وصدق مودته دائن
وصرت أود لو طرت إليه كل مطار، وكنت . بل علقته ألخالقه ال ألعالقه، وتعلقت بآدابه ال بأھدابه. ألنھا ليست لغرض يبلى
إذ قدم الشام المولى الھمام األعظم عبد  .فبينما أنا أنتظر لقربه طريقا، وأطلب للوصول إليه فريقا رفيقا. معه على آمال وأوطار

الباقي المعروف بعارف، قاضيا بمصر، وھو من إذا كنت أذكره أميل كغصن البانة الناعم النضر، وإذا ما رحت أشكره، 
  .أروح كأني قد خلقت من الشكر

من . لروض بل ھو أعطروأجد نسيمه إذا تنسمته، كالمسك يفتق بالندى ويعطر، وأجتلي منه كلما توسمته خلقا كزاھي ا
وأنار به وجه المان، وأخذ األنام من الدھر توقيع . ابتسمت به األيام وكانت عابسة، وأورقت غصون المنى بعد ما كانت يابسة

نفرد بجمع الكماالت فال يشرك، وتوحد في استيعاب المعلومات فال . فإنه أمده هللا بتوفيقه، وسدد سھام رأيه بتفويقه. األمان
وإن من النعمة على المثني عيله، أنه ال يحذر أن تنسب نقيصة الكذب . فمطلب الثناء فيه ھين، ومركب اإلطراء فيه لين. يدرك
ومن سعادة جده، وبلوغه في الحظ نھاية حده، أنه إذا دعا له لم . وال ينتھي إلى محل في ثنائه، إال وجد له عونا في أثنائه. إليه

  .اء وسامع إليه متحلفايجد عنه متخلفا، وبل يرى كل ر
فصحبته مصاحبا . أنھضني القيام بذمته، إلى أن أكون في خدمته. فلما ترويت من ماء بشره، ونعمت و الحمد بتقبيل عشره

ولما حللنا القاھرة أنزلني في حماه، وأحلني حيث تدفق سيب . به المنى واألمل، وخدمته فكساني شرف الشمس في برج الحمل
  .رحماه
على ترويج حظي، وفتحا بنظرھما إلى األمنية  - مد هللا في جاھه، وجمل النوع اإلنساني بحياة أشباھه  -مع األستاذ  وتوافق
ففتقا لساني بأمداحھما، ووزناني فرجحت . وخصاني من برھما الممتدة أطنابه، بما يعجز عنه إسھاب القول وإطنابه. لحظي

  .سائر مداحھما
فلھذا صفا فكري في ھذه األيام . صاحب الراحة والدعة وأينما حللت نزلت على الرحب والسعةوأنا اآلن في ظل رعايتھما م

. وشرعت بأمرھما في نسخ ما سودته أوال وثانيا، ولم أكن لعنان عزمي ثانيا. من الشوائب، وأمنت بعون هللا وصمة النوائب
ا أشرع فيما عمدت إليه، فأقول مفوضا أمري إلى ومن ھن. وأنا سائل من واھب اآلمال، أن يبيض وجھي يوم عرض األعمال

 :هللا ومتكال عليه
  
  

  الباب األول
 الشام ونواحيھا ال زالت طيبة العرار والبشام في ذكر محاسن شعراء دمشق

  
وقد أنجبت في كل وقت وأوان، بقادة كل كلمة . وھي كما علمت من عھد أن دخلتھا العرب، موطن كل أدب، لك فيه األرب

  .حتى أرانا هللا بقاياھم، وأطلعنا على خبايا زواياھم. بديوانمنھم 
  .فھم أئمة الفضل المتوجون بتيجان اللطافة والمالحة، وھم مطمح أنظار األمل، فما غيرھم قيد العيون اللماحة

   .بھم تفضل أھل البالد، وتصعد إلى أفق الثريا، وبھم يمس بستان الفكر بعد ظمائه ريا
وكللت حياض . ھم شعار األدب وثبت، وغرس في قلوبھم شجر المحبة فسقي ذلك الغرس بمائھا فنبتفال غرو أن قام ب

  .طروسھم الزاھية بجواھر كالمھم وكمالھم، وزينت بعقيان الدر من منطقھم المترجم عن حقائق أحوالھم وأقوالھم
فھو الذي . أن له القيام على حد األدب ورسمه أبو بكر بن منصور العمري قدمت ھذا الشيخ رعاية السمه، مع أني أعلم: فمنھم

  .خاض في لججه أتم الخوض، وتفنن في أقسامه تفنن األزھار في سرحة الروض
وإن انتدب لوصف . إن نشط لمغازلة الغزالن فموصوف بظرف أبي عبادة، أو انتسب لنسيب قدود الغانيات فأين منه ابن ميادة

  .وإن رثى عم مراثي أبي تمام، وأملى نياحة الفرخ على الحمام. واسالحميا والكاس، أنسى ذكر خمريات أبي ن
له فكرة في النظم صافية، . فھو أعوم في بحور الشعر من ابن قادوس، واصلح إذ جد وھزل من ابن حجاج وابن عبد القدوس

سراع، ولم يجف له في يده فإذا أملى من نظمه قطعة واختالھا من روض الجنان مقتطعة، لم ينته له إ. ما عوقت له قط قافية
  .براع

  ولكنه ما خالط اللحم والدما... وليس بتزويق اللسان وصوغه 
  .وحادث أحداثه، وبذ كھوله وأحداثه. وقد حلب الدھر أشطره، ومأل كتاب عمره أسطره

الكت قواه، لم يزل  ومع أن السنين. رأيته ولحيته أنقى من الفضة، وأيام حياته قاربت أن تصير منفضة: وأخبرني والدي، قال
  .مع الركب اليمانين ھواه

وبلغني أنه كان يحضر السوق، وھو من كسب يمينه . ومضى زمن وأدباء الشام به يحتفلون، ويحكم بينھم فيما ھم مختلفون
  " .لو كنت تاجرا التجرت بالطيب إن فاتني ربحه ما فاتني ريحه : " على جانب من الوثوق عامال باألثر
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  .على أن له في سوقه الفضالء أسوة، وكأنه استعار منھم ألشعاره كسوة. ساقه كساد سوقه، وضيعة حقوقه فانظر إلى ما
  .ھاتان الفقرتان للباخرزي، احتجتھما، ففي ھذا المحل أدرجتھما

  .وھم؛ نصر بن أحمد الخبزرزي، وأبو الفرج الوأواء الدمشقي، والسري الرفاء الموصلي: قال
  .ليت آياتھم المنسوقة، كان من تقدمھم من األدباء عندھم سوقةوھم الذين إذا ت: قلت

  .أما نصر، فكان يصنع خبز األرز بالبصرة وتجتمع األدباء بحانوته
  .وأما أبو الفرج فقد كان يسعى بالفواكه رائحا وغاديا، ويتغنى عليھا مناديا

  .م أنه يسترزق اإلبرةوأما السري، فقد كان يطرز الخلق، ويرفأ الخرق ويصف تلك العبرة، ويزع
وكيف ما كان فالحرفة ال تخلو من حرفة، والصنعة ال تنجو من صرعة، والبضاعة ال تسلم من إضاعة، والمتاع ليس ألھله به 

  .استمتاع
. يضم يديه على النقدين، فال يمسي إال وھو منھا صفر اليدين. وأخبرت أنه كان سموحا بما ملك، متخليا عن اإلمساك أية سلك

بين رياض مھزات نبتھا . لم يغادره بؤس، ولم يكدره يوم عبوس. ى عمره في بلھنية ھنية، أغصان عيشھا ما زالت جنيةوقض
  .ريانة، وغياض أساجيع أطيارھا مرنانة

فأوردت منه ما يھز له الشيخ عطف غالم، . وقد وقفت من أشعاره الغضة التحف، ما به ديباجة كتاب اللطائف والبدائع تحف
  .رى أسحر ھو أم كالموال يد

  :فمنه قوله
  يا حب ما أخلفت وعدي... لو تم لي في الحب سعدي 

  ء كأنھا حكمت ببعدي... لكن مقادير القضا 
  من حظه يرمى بطرد... أو حظ كل متيم 

  نيران فقدك أي وقد... يا غائبا في القلب من 
  دك أن سھم جفاك يردي... ما كنت أدري قبل بع 
  ن عالم ترميھا بصد... صديت لرؤيتك العيو 
  ذنب فقل أخطأت عبدي... يا سيدي إن كان لي 

  ة كيف حتى خنت عھدي... ما خنت عھدك في المحب 
  ھواك واألسرار عندي... كال وال أفشيت سر 
  ولھي ووجدي فيك وجدي... ولھي بحبك لم يزل 

  قى أنت يا موالي بعدي... أرضى بأن أفنى وتب 
  فخطه دمعي بخديد ... أخفيت حبك في الفؤا 

  ل فعاد لألسقام يعدي... وعدا على جسمي النحو 
  فلست أحصيھا بعد... محن الھوى جمعت علي 

  ع بوحدتي في العشق وحدي... فالسقم يشھد والدمو 
   إن السھا أدرى بسھدي... يا بدر سل عني السھا 

  مع ما أعيد له وأبدي... وابعث رسول الطيف يس 
  كان قولي آه يجدي لو... آھا على زمن مضى 

  تقطع ولم توصل برد... أيام وصل منك لم 
  حب يود بصدق ود... والشمل يجمعنا على 
  بردت جوى وجدي ببرد... وأضم منك معاطفا 
  نحوي وجيدك فوق زندي... وتميل إذ تھوي إلى 

  مثلي وأھل الحسن جندي... وتقول عجبا ھل يرى 
  عبدير سناه جاريتي و... والشمس والبدر المني 
  إن قاس قامته بقدي... والغصن يقصف قده 
  ل تبرعا وھجرت صدي... ومنحتني منك الوصا 

  وحديث راح لماك وردي... فجعلت وجھك حضرتي 
  ض الوجه أن الخد وردي... وعلمت لما بان رو 

  م الريق أن الثغر شھدي... وشھدت لما ذقت طع 
  في ليل فرع منه جعد... والفرق يشرق صبحه 

  وعصيت لوامي وزھدي... يك صبابتي فأطعت ف
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  غفل الرقيب فنلت قصدي... وقضيت أوطاري وقد 
  بت في أكناف نجد... والخصر أتھمني بأني 
  ل منة منه برفدي... والردف زاد وقد تكف 

  قد أشرقت ببدور سعدي... أحبب بتلك لياليا 
  صوب العھاد بكل عھد... فسقا معاھد للصبا 

  سحرا فأوحيت ميت بعدي... وسرت بھا روح الصبا 
  :وقوله من قصيدة مستھلھا

  لم يكن ذاك في المحبة عارا... إن خلعنا على العذار العذارا 
  :منھا

  ترك األسد في ھواه أسارى... بأبي من جآذر الترك ظبيا 
  س سكارى وما ھم بسكارى... بابلي اللحاظ منھا ترى النا 

  ھصاراال خسوفا يخشى وال إ... قمر فوق بانة يتجلى 
  راه ولكن تبوأ القلب دارا... تخذ الطرف منھال عند مس 
  فلماذا أقلت األقمارا... قد علمنا أن القدود غصون 

  كيف حتى غدت تسير نھارا... وعھدنا البدور في الليل تسري 
  ر ضراما وتنبت الجلنارا... وعجبنا لوجنة تشبه النا 

  آنس ناران ومنھا الفؤاد ... يا لھا وجنة حكت جنة الحس 
  :ومنھا

  أعقر الھم إن شربت العقارا... قدم الراح يا نديمي لعلي 
  باسم من صير العقول حيارى... وأجل كاساتھا علي وزمزم 

  س صفاء فالليل زاد اعتكارا... قھوة مثل دمعة العين في الكا 
  وشھدنا من زھرھا األنوارا... وأدرھا إذا النجوم تجلت 

  أطلعت في مقامنا أزھارا ...وكأن السماء روضة حسن 
  د تلفعن بالشعور عذارا... والثريا كأنھا في الدجى غي 
  ح من الغرب زورقا أو سوارا... وكأن الھالل يحكي وقد ال 

  ر عن الصبح قد أماط اإلزارا... فاسقني من يديك حتى ترى الفج 
  عيش أھناه ما يكون جھارا... وصل الليل بالنھار فإن ال 

  د النضيران فضة ونضارا... ا الزھر والور في رياض حكى بھ
  عن غوالي الجمان تبدي افترارا... وكأن األقاح فيھا ثغور 

  يتلوى وأرقما سيارا... وحكى النھر معصما وسوارا 
  فعلى الصرف نصرف األعمارا... فاترع الكأس ال عدمتك صرفا 
  قد خلعت الوقار والبيقارا... ثم زد ما استطعت حتى تراني 

  ال توافق يھودھا والنصارى... قد أنھا حرام ووزر واعت
  قابل التوب يغفر األوزارا... واسأل العفو فالكريم رحيم 

  :وله في الغزل
   لم أفق من خمرة الكدر... سيدي مذ غبت عن نظري 

  فنھاري أول السحر... أحسب الصبح العشا أبدا 
  ال وال قلبي إلى وطر... لم تمل روحي إلى وطن 

  فعسى تنبيك بالخبر... األفق عن قلقي سل نجوم 
  لم تذق عيني سوى السھر... ال وعين فيك راقدة 

  نوره الوضاح عن بصري... أيھا البدر الذي حجبوا 
  قلبي المسجون في سقر... لو ترى حالي بكيت على 

  عن عيون الجن والبشر... كدت أخفى من ضنى جسدي 
  :ا محمول على اإلغراق، ومن أبلغھا قول أبي بكر الخالديللشعراء في وصف نحول العشاق مبالغات غالبھ

  أضناه سيده ظلما بمرتحله... مھدد خانه التفريق في أمله 
  حينا لما أبصرته مقلتا أجله... فرق حتى لو أن الدھر قاد له 
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  :وأعجب منه قول أبي الطيب
  من السقم ما غيرت من خط كاتب... ولو قلم ألقيت في شق رأسه 

  :التمار الواسطي وغريب قول
  واليوم لو شئت تمنطقت به... قد كان لي فيما مضى خاتم 

  في مقلة النائم لم ينتبه... وذبت حتى صرت لو زج بي 
  :وقول المظفر بن كيغلغ

  أتلفته إن لم تكن ترده... عبدك أمرضته فعده 
  كفك في الفرش لم تجده... ذاب فلو فتشت عليه 

  :وقول أبي الفضل بن العميد
  في العين لم يمنع من اإلغفاء... أن ما أبقيت من جسدي قذى لو 

  :وللعمري
  سھما بسحر الھدب راشه... يا من يفوق لحظه 

  م فذاك ينسب للوحاشه... أفديك ما ريم الصري 
  ش وأنت مرعاك الحشاشه... يرعى من األرض الحشي 

  :أجاد في التنظير، وأربى على قول اآلخر
  غزالن بروقه وشيحه. ..يرعى القلوب وترتعي ال 

  " .أشكر من بروقة : " شجيرة تخضر إذا رأت السحاب؛ وذلك قولھم: والبروقة
  :وعلى ھذا المعنى حمل قول أبي الطيب

  أغذاء ذا الرشاء األغن الشيح
  :بعد قوله

  جلال كما بي فليك التبريح
وبه ! الشيح؛ ما غذاؤه إال قلوب العشاقليكن تبريح الھوى عظيما مثل ما حل بي، أتظنون أن من فعل بي يغتذي : يقول

  .يتناسب شطرا البيت
  :وله غالم بحنكه طابع تمت به محاسنه، وكأنما ھاروت ساكنه

  يتجلى من أعالي فلكه... غصن بان بدر دجى 
  طابع الحسن الذي في حنكه... قد حمى برد اللمى من ثغره 

  جل من أوقعني في شركه... نصبت ألحاظه لي شركا 
د حمى إلخ يحتمل أن حمايته من جھة أنه كالخاتم، ختم به على برد اللمى، ويحتمل أن يكون حماه لكونه كالحفرة في ق: قوله

  .طريق من يريد رشف لماه، فيخاف من الوقوع؛ وھذا تخيل حسن
  :وأحسن منه قولي

  به واقعا من قبل رشفة ريقه... وطابعه جب يرى ألف يوسف 
  .نونة: ا يطبع به، ولم أر إطالقه على النقرة المعھودة، وإنما اسمھا في اللغةفي األصل م: والطابع كالخاتم

. دسموا نونته؛ كي ال تصيبه العين: وفي حديث عثمان رضي هللا عنه، أنه رأى صبيا مليحا، فقال: قال ابن األثير في نھايته
  .أي سودوھا، وھي النقرة التي تكون في الذقن

بارع إبراھيم بن محمد السفرجالني النونة، وأجاد في تشبيھھا جدا، من أبيات أنشدنيھا من لفظه، وقد استعمل صاحبنا األديب ال
  :وبيت النونة منھا قوله

  فلي نونة تحكي مناط عروقه... وإن أشبه التفاح خدي حمرة 
  :واألبيات ھي ھذه

  جبينا كبدر التم عند شروقه... بروحي ساق قد جال تحت فرعه 
  فأسكرني أضعاف سكر رحيقه... سا من الھوى سقاني بنجالويه كأ

  فلي منظر يھديك نحو طريقه... وقال افترع بكر المعاني تغزال 
  جني أقاحيه وغض شقيقه... فوجھي مثل الروض إذ باكر الحيا 

  .إلخ....وإن أشبه التفاح
  :ثم أنشدني المذكور معنى اخترعه في تسويدھا، وذلك قوله

  فقلت ميلوا إلى تسويد نونته... ھا خافوا من العين ترميه بنظرت
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  الطيب من غيره أحرى بجونته... قالوا نسودھا بالطيب قلت لھم 
وكنت أظن أن وصف الطابع ليس بالموجود في شعر المتقدمين، حتى رأيته في شعر فخر الدولة أبي المعالي، من شعراء 

  :الخريدة، حيث قال في غالم اسمه يوسف
  على عاشقيه ولم ينصف. ..أيا قمرا جار في حسنه 
  ولم نسمع الجب في يوسف... سمعنا بيوسف في جبه 

  .وأنشد البيتين. جب يوسف مولد، معناه نقرة الذقن: ثم رأيت الخفاجي ذكر في كتابه شفاء الغليل
  .ويقال له خاتم الحسن: ثم قال

  :ه المشھورة، وھيوأما النقرة التي تكون في الخدين عند التبسم، فقد استعملھا كشاجم في أبيات
  صنم لعابد فتنة الھوت... ھذا الذي سجد القضيب لقده 
  سحر وجوھر خده ياقوت... في ناظريه إذا تبسم ضاحكا 
  ذياك ھاروت وذا ماروت... حفر التبسم فيھما جبين في 

أغربت جارية : بن قتيبةوأما اسمھا فقد رأيت المقري ذكر في تاريخه ناقال عن ابن عليم، أنه قال في شرحه ألدب الكتاب ال
على علماء إشبيلية، بالنقرة التي تظھر في  - وھي العبادية، وكانت كاتبة شاعرة : قلت -لمجاھد العامري، أھداھا إلى عباد 

أذقان بعض األحداث، وتعتري بعضھم في الخدين عند الضحك، فأما التي في الذقن فھي النونة، وأما التي في الخدين عند 
  .حصة، فما كان في ذلك الوقت في إشبيلية من عرف منھما واحدةالضحك فھي الف

  :وللعمري في دخان التبغ
  وأتى العذول يسل عضب لسانه... مذ أحرقت نار الصبابة مھجتي 

  وسترت عنه دخانھا بدخانه... بادرت بالغليون تمويھا له 
  :ومثله للحرفوشي

  طرباإليه أللقى نشأة وت... لعمرك لم أھو الدخان ولم أمل 
  دخان فؤاد بالغرام تلھبا... ولكنني أخفي به عن مجالسي 

  :وقريب منه قول الفتح بن النحاس
  عونا لكامن لوعة األحشاء... وأرى التولع بالدخان وشربه 

  فأشيبه بتنفس الصعداء... فأديم ذلك خوف إظھار العدى 
  :وله في تشبيه الثلج

  غصان مثل الخردوموائس األ... انظر إلى الروض األريض وحسنه 
  شبھته تشبيه غير مفند... والثلج فوق الصفر من أوراقه 

  فوق الصحائف من نضار العسجد... ببرادة من فضة مبثوثة 
  :ولي في ھذا المعنى من مقصورة

  قوس السحاب فوق حلة الربى... والثلج كالقطن أجاد ندفه 
  كثرة دورھا بقبة السما... كأنه برادة األفالك من 

  :وصف جوادوله في 
  يسبق البرق حالة اإليماض... رب طرف من العتاق كريم 

  علم الريح كيف قطع األراضي... لو جرى والجنوب في الجو تسري 
  ش لكان البشير باألغراض... أو سرى مع دعاء آصف بالعر 

  :وله مثله
  سبقا ويھزأ بالظليم النافر... طرف يفوت الطرف في لمحاته 

  والبرق ليس إذا أراد بظافر... حاقه بالبرق يظفر إن أراد ل
  أن ال يمس األرض منه بحافر... وكأنه آلى ولم يك حانثا 

  :وھذا من قول خلف األحمر في صفة جواد
  أن ال تمس األرض أربعة... وكأنما جھدت قوائمه 

  :وزاد عليه شمس الدولة بن عبدان في قوله
  متعلقفكأنه في جريه و... أبت الحوافر أن يمس بھا الثرى 

  :وھذا الباب مما بالغت فيه الشعراء كل المبالغة، فمن ذلك قول ابن نباتة السعدي
  إال إذا كفكفت من غلوائه... ال تعلق األلحاظ من أعطافه 
  :وقول ابن حمديس الصقلي
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  من كثرة الكبوات غير مفيق... يجري فلمع البرق في آثاره 
  راق رفيقلو كان يرغب في ف... ويكاد يخرج سرعة من ظله 

  :وقد جمع ابن حجاج في مرثية فرس له فأوعى، ودعا فرسان البالغة فأجابته طوعا، حيث قال
  يح جميعا وھما ما ھما... قال له البرق وقالت له الر 

   إن شئت أضحكتكما منكما... أأنت تجري معنا قال ال 
  إلى المدى سبقا فمن أنتما... ھذا ارتداد الطرف قد فته 

  :أسلوبھم في المقصورةوقلت على 
  يسابق البرق ويسبق القضا... وفدفد طويته بضامر 

  خشية أن يصيبه من القفا... يقبض رامي سھمه عنانه 
ما : وأجرى جواد كان للعرب أعوج، الذي يضرب به المثل، وھو فحل كريم، كان لبني ھالل بن عامر، وأنه قيل لصاحبه

وأنا راكبه، فرأيت سربا من القطا يقصد الماء، فتبعته وأنا أغض من لجامه، حتى  ضللت في بادية: رأيت من شدة عدوه؟ فقال
  .توافينا الماء دفعة واحدة

: وأغرب من ذلك قوله. وھذا أغرب شيء يكون؛ فإن القطا شديدة الطيران، وإذا قصد الماء اشتد طيرانه أكثر من غير الماء
  .ھذه مبالغة عظيمةكنت أغض من لجامه، ولوال ذلك كان يسبق القطا، و

وإنما قيل له أعوج؛ ألنه كان صغيرا، وقد جاءتھم غارة فھربوا منھا، وطرحوه في خرج، وحملوه لعدم قدرته على متابعتھم 
  .أعوج: لصغره، فاعوج ظھره من ذلك، فقيل له

  :وللعمري، ويخرج منه اسم نعمان
  غناء قد قرت بھا عيني...  ما عاينت من روضة 

  حفا بماء سال من عيني... تلفا صورة حوتان لم يخ
  :وله في اسم كريم

  قد لذ في عشقه العناء... أھواه حلو الدالل ألمى 
  وكم بھا للظما دواء... ريقته للرحيق تعزى 
  :وله في اسم ولي الدين
  والنت ولي عز إصالحھا... ليال بعيد التنائي دنت 

  وعز ضياھا ومفتاحھا... وعين العدى سكرت بالعمى 
أنه نظم أبياتا تغزل فيھا بصبي صبيح، كما ھو تھوى األنفس . نقل له عن باقي، شاعر الروم، ومميزھا بين السادة القرومو

قبلتھا، ولو ظفرت برجل قائلھا : وبلغ باقي، أنه قال. فلما وعاھا الغالم استبدعھا، واستحفظھا خزانة لبه واستودعھا. ملي مليح
  .قبلتھا

  .ى جميال ألجلي، فليقبل فمي ألنني به نظمتھا، ال برجليإن كان نو: فقال باقي
  :فنظم العمري ھذه المقالة في قوله

  حسن ظبي يجل عن وصف مثلي... قال لما وصفته ببديع ال 
  لك كيما يجيز فضال بفضل... مكن العبد أن يقبل رجال 

  بفمي قد نظمته ال برجلي... قلت أنصف فدتك روحي فإني 
  :ومن ھذا قول بعضھم

  بقبلة ما شفت... شافه كفي رشأ 
  يا ليت كفي شفتي... فقلت إذ قبلھا 

  :وللشاب مظريف
  أومى إلى شفتي بالتقبيل... ومقبل كفي وددت بأنه 

  :وألبي منصور عبد العزيز بن طلحة بن لؤلؤ
  بيل مستبشرا إلى قدمي... سألته قبلة فبادر بالتق 

  ا بفميسرور قلبي جعلتھ... فقلت موالي لو أردت بھا 
  لزومھا من حراسة النعم... فقال كال للعبد منزلة 

ومن إليه يصبو القلب ويحن، وبتذكره ينثني غصن . إبراھيم بن محمد األكرمي الصالحي شاعر الزمان، وشمامة الندمان
فروض وده غض، وعرضه . ففي أوصافه مشم للروح عبق، ولطف يروق به كأسه المصطبح والمغتبق. البراعة ويرجحن

  .الطاھر ال ينال منه وال يغض
مع ماله من أخالق أقطعھا الروض أنفاسه، وشيم ينافس . ومدامة طبعه لم يھنھا عصار، وشفوف فكره لم يحتمل منة قصار
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  .فيھا رغبة ونفاسة
واسم، بل ينشر منه ما ھو أزكى من النشر في خالل الن. وأدب دار به رحيق البيان المعتق، ومأل األكمام بزھر كمامه المفتق

  .أحلى من الريق يترقرق من خالل المباسم
بين روض من خلقه خلق، ونسيم عرفه بشمائله . ومضى عليه زمن يستفيد به العيش رغدا، ويستنجز اليوم ما يوعد به غدا

  .علق
رة الظل فوق ال ينتعش إال بغرة رقراق الشباب الغرير، وال يولع إال بط. جالليب نشوته صفاق، وأردية شموله وصباه رقاق

  .وجه الغدير
  .ولد آدابه التي ھي عبارة عنھا، وأطلع أشعاره التي يستعار الحسن منھا. فھنالك بين الغصن والصبا، والقطر وزھر الربى

أكثره روضيات يغض عنھا وشي الخميلة، وغزليات يتستر . وقد جمع شعره في ديوان سماه مقام إبراھيم، في الشعر النظيم
  وخمريات صيغت مداما فھي للمسامع مشروبة، وحكميات أبياتھا أمثال في الدنيا مضرو. نية الجميلةعندھا نقش الغا

  
  .ويعبق روحه، حتى كأن فوح الزھر فوحه. وھا أنا أورد منھا ما يفوح نفسه، حتى كأن الحبيب يتنفسه

وإن كنت في زمن العاقل فيه . خموده ھذه نبذة من شعر سمح به الخاطر على جموده، وتوقد به الفكر على: قال في ديباجته
  .خليق بالصمت وإن أداه إلى المقت

  .ذھب جل الناس، وأين الزعنفة من الرأس
  .ال يجاز فيه شاعر، وال يكرم أديب ماھر

  .غير أن حب األدب في الطباع، وھو داع إلى االتباع
  .اتباعھم في التراكيب والبنا، ال في اإلجادة لعدم الغنا

  .فكيف باإلجادة ذھبت اإلفادة،
  .ولعمري من ال يجيد في عصرنا معذور، وذنبه فيما أتاه مغفور
  .إذ أرتج باب البواعث والدواعي، بانقراض أھل الكرم والمساعي

  .جوائز األمرا، إجادة الشعرا
  :ولذلك قلت بغير امترا

  كما أجاد أبو نواس... قالوا أجاد البحتري 
  في أناسس ھم ولسنا ... فأجبت كانوا في أنا 
  د سوى المواھب في القياس... وإذا نظرت فما أجا 

  :ومما جردته من ديوانه قوله من مقصورة مطلعھا
  حيث ھوى النفس وغي الصبا... حيي الحيا معھدنا باللوى 
  تحدو به في األفق ريح الصبا... وجاده كل ھطول سرت 

  فأقلعت ديمته فانجلى... ليلته حتى بدا صبحھا 
  فأصبحت تزھو بزھر الربى... ب في أرضه وقد أشاع الخص

  بالنبت قد كلل منھا الندى... ومد فيھا حبرا وشيت 
  تغص بالعذب النمير الروا... وغادر الغدران في ربعھا 
  كل ھزيم الودق ھامى الحيا... وال جفا نجدا وال حاجرا 

  كانت مظنات الصبا والھوى... منازال واھا أليامھا 
  والسعد عبد طائع والمنى... نا حيث األماني طوع آمال

  بين ذرى الجزع وسفح اللوى...  أيام تقضت لنا 
  دام وليت العمر فيه انقضى... ما كان أھنأ عيشھا ليته 

  لم يعتلقه الطرف حتى اختفى... مرت كنجم قد ھوى ساقطا 
  ھيھات ال يرجع شيء مضى... يا ھل معيد لي عيشا بھا 

  نت لليالت أالل فداكا... ليت ليالينا وأيامنا 
  وشت شمل الحي بعد النوى... وياله من سرعة تفريقنا 

  وقد شرقنا كلنا بالبكا... وآه من وقفة تشييعھم 
  واستودعوا فيھا بدور الدجى... وسارت العيس بأحداجھم 
  تختال أذرت بغصون النقا... من كل ھيفاء إذا ما بدت 
  ة الخطىراد الوشاحين أنا... خافقة القرطين رعبوبة 
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  تسحر باللحظ عقول النھى... رخيمة الدل إذا ما بدت 
  إذا تبدى جيدھا والطال... ما ظبية البان على حسنھا 
  والبدر ال يبديه إال الدجى... وظبي إنس زارني طارقا 

  ممزوجة بالعسل المجتنى... بات يعاطي الراح من ثغره 
  وأجتني باللحظ ورد الحيا... أشتم من ريحان أصداغه 

  أھيف يحكي بانة المنحنى... وأجتلي غصن قوام له 
  آھة قلبي لزمان الصبا... لھفي على عيش التصابي ويا 
  حفل الظبا الغر وسرب المھا... حيث الشباب الروق يغري بنا 

  طارت بھا العنقاء نحو السما... كانت عروس الدھر أيامنا 
  :ومن ربيعياته قوله

  فصل الشبابع كأنه ... انظر إلى فصل الربي 
  أصحاب من زھر الصحاب... والزھر مثل خالئق ال 
  كمعاطف الھيف الرطاب... وغصون بانات اللوى 

  د من الشفاه على الشراب... والورد أشبه بالخدو 
  ئق كيف تغمز للتصابي... أو ما ترى حدق الحدا 
  رعة تشير إلى الرقاب... وأصابع المنثور مس 
  تدعو بالمتابن تظل ... وأكف أوراق الغصو 

  فالورد دان إلى الذھاب... فاعكف على روضاته 
  من قبل بين وانتياب... متمتعا بنعيمه 

  ب من التراب إلى التراب... فجميع ما فوق الترا 
  :ومن خمرياته قوله

  وھو سكرا يميل شرقا وغربا... ونديم نبھت ليال فھبا 
  فتردى وقال طوعا وحبا... قال لبيك قلت ھات اسقنيھا 

  بعض كأس فردھا وأكبا... فسقاني ثالثة وتحسى 
  لو رأى طاقة بھا ما تأبى... قلت أفديك من نديم مطيع 

  ب وحيدا فما استلذيت شربا... ثم بن وسدته وعدت إلى الشر 
  وسرور الندمان فيمن أحبا... إن طيب المدام بين الندامى 

  لم يسموا فيھا ندامى وشربا... لو رأوا لذة بدون شريب 
  :وله أيضا

  ال تقل ال يا قبح ال من لغاتك... بحياتي يا بدر أو بحياتك 
  في سبيل الھوى وفي مرضاتك... قم بنا نغنم الوصال وروحي 

  من صفاتي بين الورى وصفاتك... قم فال غير كون شك يقينا 
  ما ترى البسط عز في أوقاتك... يا فدتك النفوس فيما التواني 

  اح قبل الضحى وقبل صالتك... الر ھاتھا بكرة النھار فطيب 
  عند غمز الصھباء عود قناتك... ثم ھجد بنا نقيل قليال 

  واسقنيھا واشرب معي بحياتك... ثم عد للشراب تفديك نفسي 
  ونديم وشادن من سقاتك... إن كل الحياة كأس مدار 

  ل أخو اللذة الجسور الفاتك... فاغتنم فرصة الزمان فقد قي 
  لعشي وفته قبل فواتك... اة سرور ال تؤخر يوما غد

  طارق تستلذه في سباتك... إنما ھذه الحياة كحلم 
  :وله من قصيدة مطلعھا

  ما حال سكانك يا نجد... يا ليت شعري والمنى بعد 
  تبقى لنا دون النسا دعد... وكيف دعد بعد أيامنا 

  بعد النوى أم عھدھا العھد... ھل أخفرت من عھدنا في الھوى 
  فربما غيرك البعد... أن قد غيرتھا النوى ال غرو 

  قيدھا فيك لنا الود...  يا نجد الظباء التي 
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  لم يأل جھدا والمنى عبد... حيث الھوى الريق لنا خادم 
  لو أنھا دام بھا الخلد... وربعك الرحب لنا جنة 
  والماء ال مستكدر رغد... والنبت جم ترتعيه حمى 

  نروح في العيش كما نغدوا.. .في غمرة القصف لريق الصبا 
  مر به من عيشنا الرغد... حيي الحيا ذاك الزمان الذي 

  يلفني من وصلھا برد... أيام أسعى ومھا حاجر 
  في الوصل أن يعقبه الصد... ال راقب عينا وال مفكر 

  كأنھم قد نظموا عقد... في فتية مثل نجوم الدجى 
  الرند ال البان يحكيه وال... من كل ظبي قضف قده 

  يضيع ما بينھما الند... جذالن راوي الردف ظامي الحشا 
  ويزدھي بدر السما الخد... يزھي على ريم الفال جيده 

  وألف آه لك يا نجد... واھا له من زمن سالف 
  كر السوافي فيه والشد... ومنزل أخلق من نسجه 

  فارتد وھو الريطة الجرد... عھدي به بردا قشيب السدى 
  إال بقايا أسطر تبدو... نواء آياته محت يد األ

  إن حال عقال قبله بعد... أعجم من معربه شكله 
   إذ بدلت من ھضبه الوھد... حتى اضال فيه علمي به 

  أقول آھا تعس البعد... وقفت عيسي فيه مستعبرا 
  معدودة قد بلغ الحد... إلى ھنا بعد ليال خلت 

  والنجدعنك فأين الغور ... ھب أن سكانك قد أجفلت 
  كالوشم محى جله الرند... لم يبق إال طلل شاخص 

  :وله
  أدركت عادا وأيام لبد... ھاتھا تفديك روحي قھوة 

  خبر الناس وال سعر البلد... واسقني واشرب وال تذكر لنا 
  صلح العالم أو شاء فسد... إن للعالم ربا إن يشأ 

  :وله
  اإلبكار إن طيب المدام في... اسقنيھا قبل ارتفاع النھار 

  لم تشبه األنام باألكدار... ھي بكر فاشرب ويومك بكر 
  وم فإن الصبوح روح العقار... الصبوح الصبوح في جده الي 

  من نديم سھل الطباع مدار... يا فدتك النفوس وھي قليل 
  مثل شمس النھار وسط النھار... ھاتھا ضحوة النھار شموال 
  الكليم ليست بنارء كنار ... قھوة مثل مقلة الديك صھبا 
  شروان ليست بمزة مصطار... ذات عصر أدناه عھد أنو 
  ق سوى لمحة من األنوار... لطفتھا كر السنين فلم تب 

  تجتلى بين حمرة واصفرار... فتراءت كالشمس غب سماء 
  من صداع باد وال من خمار... لست تخشى من لطفھا بعد سكر 

  ن وبھاروأقاح وسوس... في رياض تزھي بباكور ورد 
  ذھبت وشيھا يد األزھار... ذات أرض موشية بربيع 

  من ھواء صاف وماء جار... يستفيق المخمور إن مر فيھا 
  :ھذا مأخوذ من قول الوأواء الدمشقي

  فأفنيته حتى الصباح عناقا... سقى هللا ليال إذ زار طيفه 
  فلو رقد المخمور فيه أفاقا... بطيب نسيم فيه يستجلب الكرى 

كان : والوأواء أخذه من قول الفتح بن خاقان، في وصف جارية له، وھو ما نقل ابن حمدون، قال: لثاني ما يوھم التناقضوفي ا
شعرت يا أبا عبد هللا أني انصرفت البارحة من مجلس أمير المؤمنين، فلما دخلت : الفتح بن خاقان يأنس بي، فقال لي مرة
  .بلتھا، فوجدت فيما بين شفتيھا ھواء لو رقد المخمور فيه لصحامنزلي استقبلتني فالنة، فلم أتمالك أن ق

  :ومنه في الغزل قول شرف الدين القابوسي
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  ظبي من الشمس غدا أملحا... قابلني ليلة قبلته 
  لو رقد المخمور فيه صحا... طيب نسيم بين أسنانه 

  :تتمة األبيات
  من تالد وطارف وعقار... قم بنا يا نديم يفديك مالي 

  وغزال ساق وكأس مدار... ع الدھر كل يوم بزق نقط
  وصار الضحاء كاألسحار... آن طيب الزمان واعتدل الجو 

  وھو من نسج نوره في إزار... وأتاك الربيع يضحك عجبا 
  ما ترى البسط ابن الليالي القصار... يا نديمي أفديك فيما التواني 

  وشدو الھزارض وسجع القمري ... فاسقنيھا واشرب على زھرة الرو 
  عمر من قبل ضيعة األعمار... وتغنم صفو الزمان وروق ال 

  إن موالك غافر األوزار... ال تبالي إذا سكرت بوزر 
  :وله من قصيدة مطلعھا

  وامتال القلب وقد كان خال... نقض الجرح وكان اندمال 
  راح وقد أفرق عنه وسال... عاده داء الھوى من بعد ما 

  كلما استاف صبا أو شمأال. ..ماله تزعجه زفرته 
  غلب الدمع الحيا فانھمال... وإذا شام بروقا لمعت 

  ظنه عنه الذي قد أفال... ومتى أبصر بدرا طالعا 
  مستريحا راق حاال وحال... عاش في أرغد عيش برھة 

  ليته لم ير تلك المقال... ليس يدري الھم حتى أن رأى 
  النفعالحجرا صلدا به ... فعلت فيه بطرف لو رمى 
  وإذا السيف تحرى قتال... كيف ال يجرح قلبي طرفه 
  لم يمت إال بھا منجدال... والذي يصبو ألحداق المھا 

  سيف لحظيه يبيح األجال... الئم الصب على الحب الذي 
  سبق السيف إليه العذال... خل عنك اللوم با فقد 

  ظالم في حكمه لو عدال... ويح قلبي من ھوى ذي صلف 
  أتراه ظن قلبي جبال... ه حمله ما لم يطق ما ل

  صار للعشاق فينا مثال... قال يستطرد بي ما حاله 
  أدالال كان ذا أم ملال... أيھا المعرض ال عن زلة 
  سرق الظبي الكحيل الكحال... بأبي الريم الذي من طرفه 
  سلب اللين القنا واألسال... غصن البان الذي في قده 

  عن فؤادي بعده ما فعال...  يا خليلي بال أمر سال
  أم دعاه للردى فامتثال... أمقيم بعده يصحبه 

  :وله من أخرى مطلعھا
  فجادھا من رامة منازال... در لھا خلف الغمام ھاطال 

  فيھا وصرف الدھر عنھا غافال... منازال كان المنى منادما 
  نزايل الروضات والخمائال... نسبح في غمرته ولم نكن 

  نتبع أبكار الھوى األصائال... من خمار لذة ال نستفيق 
  نفوسنا واجدة ثواكال... جنان أنس فارقتھا عنوة 
  أو دام ربع اللھو منھا آھال... واھا لھا وآھة لو بقيت 

  :ومنھا
  قضيت أيام الصبا األوائال... كان الشباب الروق فيھا وبھا 

  وحيث كنت مرحا مغازال... حيث الحمى مسرح أسراب المھا 
  للعاشقين لم تزل قواتال... كل غزال آنس لحاظه 

  نصالھا ال تخطئ المقاتال... تصمي إذا ما قصدت بأسھم 
  فوقھا ترقب بدرا كامال... قضيب بان قضف على نقا 
  إذا ثنى منه قواما عادال... ما بانة الجزع على نظرتھا 
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  :ومن غزلياته قوله
  ال تعجلإن كان ال بد ف... مھال فقد أسرعت في مقتلي 

  هللا في حمل دمي المثقل... أنجزت إتالفي بال علة 
  با في استدراكھا أجمل... لم تبق لي فيك سوى مھجة 
  فاستخر هللا وال تفعل... إن كنت ال بد جوى قاتلي 
  ليس له دونك من معقل... رفقا بما أبقيت من مدنف 

  يسيل من مدمعه المسبل... يكاد من رقته جسمه 
  فارع له عھدا وال تھمل... الفه طائل ما لك في إت

  مثلي بال ذنب جنى فابتلي... كم من قتيل في سبيل الھوى 
  قاتله جار ولم يعدل... أول مقتول جوى لم أكن 

  عن حالتي بعدك ال تسأل... يا مانعي الصبر وطيب الكرى 
  أعلم ماذا بي ولم أجھل... قد صرت من عشقك حيران ال 

  فارقته من ريقك السلسل...  أغص من دمعي حفاظا لما
  :ومنھا

  ما قيمة األرواح أن تقبل... أفديك بالنفس وما دونھا 
  من دل جفنيك على مقتلي... يا غصنا مال إلى طبعه 

  أصاب في الرمي ولم يمھل... وراميا أعجب من أنه 
  فكان مثل القدر المرسل... رمى فأصمى مھجتي سھمه 
  ذ بالذنب ولم يعمليأخ... يا ويح قلبي من ھوى ظالم 

  لم أقل القول ولم أفعل... أستغفر هللا إليه وإن 
  ويا أحق الناس من مبطل... يا أعدل الناس على ظلمه 

  فاھجر إذا شئت وإال صل... وجدت تعذيبك مستعذبا 
  :وله

  يكاد من الغضارة أن يسيال... ويوم فاختي الجو رطب 
  لشموالوقور في تعاطيه ا... نعمت به وندماني أديب 

  وجاوزنا العشية واألصيال... قطعنا صبحه والظھر شربا 
  بأزھار نمت عرضا وطوال... لدى روض عميم النبت يزھي 

  كما يتعانق الخل الخليال... يدور به سوار النھر طورا 
  إذا ما ردد الطرف الكحيال... وساقينا رخيم الدل يسبي 

  :وله من قصيدة، أولھا
  شرودا أبى سرعة أن يشاما.. .تألق يقدم ركب النعامى 

  ولمح ثغور الحسان ابتساما... خفيا كنبض ذراع المريض 
  وذھب من طرفيھا الغماما... كأن السما ريطة رحلت 

  له شرر بالدراري ترامى... بدا والدجى فحمة كاللھيب 
  ونبه لوعته ثم ناما... فھيج للقلب أشواقه 

  منه وھاما إلى ما تذكر... سرى موھنا فاستطار الفؤاد 
  فحن وما كن إال مناما... تذكر أيامه بالغميم 

  وقلده الوجد طوقا لزاما... أثار له من جواه القديم 
  وجرده فقضاه غراما... تحرشه فسباه جوى 

  أمال إلى القلب منه الضراما... ومذ خاله الطرف سقط الزناد 
  فجر إلى عاتقيه حساما... لقد كان في راحة قبله 

  دفينا فھيج منه السقاما... قبله داؤه  وقد كان من
  أعمدا تروم أذاه على ما... أيا برق كم ذا تعني الحشا 

  فيھفو وھيھات نجد إلى ما... إلى م تمثل نجدا له 
  ضروب تحير فيه األناما... تقول وأسباب ھذا الغرام 
  فيبدي الوجيب إلى أن يشاما... أمن كبدي سيفه مصلت 
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  تذكر نجدا وأيام راما. ..لعمرك ما ذاك لكنما 
  بھا والزمان لدينا غالما... منازل كان المنى خادما 

  وآھا لحلمي لو كان داما... فآھا أليامھا لو تدوم 
  يراه الفتى الحر دينا لزاما... نشدتك والود يا صاحبي 

  فإنسان عيني بدمعي عاما... أعرني إن كان طرف يعار 
  وإال لعجز أقاماأسار ... يرى لي فؤادي وراء الركاب 

  نشيعھم وأشالوا الخياما... فمن يوم بتنا على غرب 
  وما ثم إال ظباه قياما... أضليته بين بان الكثيب 
  أما في دمي تحملين األثاما... خف هللا يا ظبيات النقا 

  أحل بجسمي داء عقاما... رعى هللا منكن ظبيا أغر 
  بشاماوأحسد رشف لماه ال... أغار عليه اعتناق الصبا 

  أحال الدجى من ضياه عياما... إذا ما بدى في الدجى خده 
  إذا بت أجرع فيه الحماما... يبيت على غرة الھيا 

  تحاشى الضيا فتوارى الظالما... وليلة زار على شحطه 
  حذار المطية تبدي البغاما... سرى والدجى عاكف راجال 
  ومن دونه بطن فلج وراما... فوافى على عجل مضجعي 

  وأرقب منه الھالل التماما... ت أعانق منه القضيب فب
  وأرشف من شفتيه المداما... وأشتم من خده وردة 

  وسار فودع جفني المناما... وودع لو كان ذاك الوداع 
  :ومن مشھور شعره خمريته ھذه

  قد تناھت خطوبنا والھموم... ھاتھا ھات نصطبح يا نديم 
  اھا فأبرأته سقيمكم حس... ليس ينفي الھموم مثل شمول 

  يل والشمس في الوجود يدوم... ھي شمس والھم ليل وليس الل 
  ال نبالي بما جرى يا نديم... علنا نقطع الزمان سكارى 

  كيف نخشى البالء وھو عميم... فلنا أسوة بھذي البرايا 
  وھو بر بالعالمين رحيم... إنما األمر لإلله تعالى 

  ما يطلب الغريم الغريمإن... خل عنا ذكر ابن سيفا ومعن 
  ما لنا طاقة بشيء يضيم... ما لنا والحروب نحن أناس 

  من قديم ھذا الشراب القديم... ھمنا شربنا الطال وھوانا 
  ويجيبوا ويقعدوا ويقيموا... اترك الناس في يصير ويجري 

  ھكذا حكمھا وأنت حكيم... واسقنيھا واشرب ثالثا ثالثا 
  وتجنب في شربھا من يلوم.. .ال تصل بالصبوح غير غبوق 

  ونديم حلو وساق كريم... إن كل الحياة كأس مدار 
  .وابن سيفا ھو األمير يوسف ذلك الذي بلغ السھا بجده، وكان أخا السيف في ألالئه ومضاء حده

  .من أسرة طلعوا كأنابيب القنا نسقا، وفاحوا كأزاھير الرياض عبقا
ما منھم إال جواد شھدت . السرى، وإن ظھروا رأت النواظر بھم الثريا في الثرىفإن غابوا عن العيان تراءوا مشاعل في 

  .بسبقه ميادينه، وأديب حب األدب شرعته ودينه
  .وكانوا والة طرابلس الشام وحكامھا، وبقائم سيفھم تولوا صيانتھا وإحكامھا

  .تل الراعي وساق الظعنحتى وقع بين كبيرھم ھذا وبين األمير فخر الدين بن معن، ذاك الغادر الذي ق
  .فجرت بينھما حروب لم يحصل أحد منھما على وطر، وبقي األمر بينھما مدة في تناكر مفض إلى خطر

  .ثم خرج في أثناء ذلك ابن جانبوالذ الذي جاھد في الخالف وجاھر، وكاشف باالنحراف على السلطنة وكاشر
  .وأقاموا آالت حربھم مقام أنمل التحيات فانضم إليه ابن معن وحزبه، الذين تدرعوا جلود الحيات،

  .وكان من أمر هللا أن األمير يوسف جھز عليھم، ووصل بجموعه التي يقدر أن يغل بھا جيش المصائب إليھم
فلما تقابل . غير أن يد القدر فوق التقدير، وما يصنع المرء إذا وقع في البير. وھممه معلقة باألثير، محلقة على فلك التدبير

وفر من ذلك المكان إلى دمشق، فأقام بھا مختفيا أياما، وھو من . ان تمت على ابن سيفا الھزيمة وانحلت منه تلك العزيمةالجيش
فدخل بينھم أھل دمشق وأطفأوا . فقصدوه متتبعين زلة قدمه، وطالبين بسيف االعتداء سفك دمه. وساوس وھمه لم يطعم مناما
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  .الفتنة الثائرة تلك النائرة، وأخمدوا ببرد الصلح تلك
وتبدل تبسمه . وانقلب ابن سيفا إلى وطنه، وھو شاك من ضيق عطنه. بمال حملوه إلى القوم، وسلموا به من المحذور واللوم

ومن ثم حالت بدولة بيته األحوال، ولم تطل أيامھم حتى أذنت . ذاك بالقطوب، ونال القلوب كمد خطبه الذي ال كالخطوب
وھذه الجملة وقعت في األثنا فكانت . تضمنھم من تلك األريحية، أزكى السالم من هللا تعالى والتحية فعلى ما. شمسھا بالزوال

  .باعثة على ما ھو طلبتي من الثنا
  .وأرجع إلى ما أنا بصدده أمدني هللا بمدده

  :ومن شعر األكرمي قوله في خمريته
  حى على قاسيون بكر الدنان... كم جلونا في ليلة الفطر واألض 
  بان صرفا وفي دجى رمضان... وشربنا في ليلة النصف من شع 

  عة قبل الصالة بعد األذان... ونھار الخميس عصرا وفي الجم 
  ظبية تستبيك باأللحان... وسقانا ظبي غرير وغنت 

  ف على طاعة الھوى واألماني... وسبحنا في غمرة اللھو والقص 
  العصيانوعفنا من كثرة ... ولعمري لقد سئمنا من الغي 
  من طريق مھجورة أو مكان... لم ندع مدة الصبا للتصابي 
  فاعف عنا يا واسع الغفران... قد أطعنا غي الشباب بجھل 

  :ومن مقاطيعه قوله
  بمثل ألحاظه لمغرمه... رب رام عن مثل حاجبه 
  فرحت وحدي صريع أسھمه... سمى بغيري مفوقا ودمي 

  :وقوله
  وھو في الخد للھوى عنوان. ..قلت إذ الم في العذار عذولي 

  كان إذ دار حوله الريحان... إن ورد الرياض أحسن ما 
  :وقوله في دوالب الماء

  كئيب نازح األھلين مضنى... ودوالب يئن أنين صب 
  ومحنة قطعه فبكى وأنا... تذكر عھده بالروض غصنا 

  شجاه أم حنين جوى المعنى... وما يدري أترديد لمعنى 
  :م يوسفوقوله معميا باس

 أطال في صبه عناه... وشادن كالقضيب عطفا 
  بغير ريب يفري حشاه... يكاد عضب اللحاظ منه  

. القاضي إسماعيل بن عبد الحق الحجازي ھذا القاضي قضي له باألدب الوافر، من منذ طلع في مھده طلوع البدر السافر
  .فعرف رشده قبل أوانه، وھكذا الكتاب يدرى من عنوانه

  .الصنعة من الفحول السبق، له في الريحانة ذكر أطيب من المسك وأعبق وأبوه في
فھو مخمر الطينة . وحذا في الغراميات حذوه، فلم يبق من نار وجده وال جذوة. وھو فاح فوحته، وجاء جيئته، وراح روحته

  .داحمجده فوق االمتداح، وزنده يضيء قبل االقت. بالفضل المحض، مجبول الفطرة على األدب الغض
  .فجاء بأفانين من غزلياته، تھزأ برونق الصدغ في لباته. ولقد برز كل التبريز، وما كل قاض قاضي تبريز

  .وله أغان تكاد بال مضارب تجاوبھا األوتار، ولم يبق قلب أدرك مغناھا إال وثار. وأطرب بألحانه، وال إطراب الخمر بحانه
وشعره الذي تعلق . فال يزال ھائما بغزال، وال يريم من عشق ريم. تستھزهوكانت أريحيات غرامه تستفزه، وصبوبات مدامه 

  .وھو سائر مدون، والجوھر المثمن منه أدون. به قلوب األھوا، يعرب عن حاله إعراب الدمع عن مكتوم سر الھوى
  .فدونك ما ھو ألطف من العتاب، بين الصحاب، وأوقع من الرواح، ممزوجا بماء السحاب

  :فمنه قوله
  ما عنفوني بالتصابي... و أن بالعذال ما بي ل

  مثلي لما ملكوا خطابي... كال ولو ذاقوا الھوى 
  ر فإنه شر العقاب... وياله من بعد المزا 

  ب وطيب وقفات العتاب... قسما بخلوات الحبي 
  لمنيع ذياك الجناب... وتذللي يوم النوى 

  ي له بألفاظ عذاب... وبوقفتي أشكو ھوا 
  خوف العواذل في ثيابي... أدمعي  أبكي وأسرق
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  نار التباعد من عذاب... ما للمحب أشد من 
  أعطاف معسول الرضاب... بأبي غزال لين ال 
  يزري ببانات الروابي... مياس غصن قوامه 
  سكران من خمر الشباب... ريان من ماء الصبا 

  وجعلته وھواه دابي... جعل التجافي دأبه 
  صرن باألشواق ما بيأب... قال العواذل عندما 

  حة ال تحول عن الصواب... قد كنت من أھل الفصا 
  نار الصبابة في التھاب... فأجبتھم والقلب من 

  ح القول عن رد الجواب... الحب قد أعيى فصي 
  ب لديه يأخذ في اضطراب... وتراه إن حضر الحبي 

  :وقوله
  وخلص مھجتي من نار بعدك... أجرني من صدودك بعد وعدك 

  ألدعى بين أقوامي بعبدك... صني برق دون عتق وخص
  وما القيت من أيام صدك... وقصر طول ليالت التنائي 

  ضالال في الھوى عن حفظ ودك... ومعصية العذول ومن نھاني 
  ذكرتك والدياجي مثل جعدك... وأنفاس أصعدھا إذا ما 

  وأكثر ما وددت بقاء ودك... ألنت لدي مجتمع األماني 
  كما عبث الدالل بغصن قدك... وى بغصون قلبي وقد عبث الھ

  :وقوله
  وشب لنار االشتياق وقود... ولما حدا الحادون بالبين والنوى 
  ودمع وأشواق علي تزيد... ولم يبق لي من منجد غير زفرة 

  وللشوق عندي مبدئ ومعيد... طلبت من القلب اصطبارا فقال لي 
  الدار عنك بعيد فكيف وعھد... لقد كنت صبا والديار قريبة 

  :وقوله
  شھي بألفاظ أرق من السحر... ورب عتاب بيننا جره الھوى 

  وألطف من مر النسيم إذا يسري... وأحلى من الماء الزالل على الظما 
  وقد طرفت أيدي الھوى أعين الدھر... عتاب سرقناه على غفلة النوى 

  مركأنا تعاطينا سالفا من الخ... وقد أخذتنا نشوة من حديثه 
  وھا أنا بين الصحو ما زلت والسكر... ورحنا بحال ترتضيھا نفوسنا 

  :وقوله
  ويا رشأ من لحظه صنعة السحر... أيا قمرا من وجھه طلعة البدر 

  فمن أجل ذا أرتاح للبيض والسمر... حكيت القنا والبيض لحظا وقامة 
  لما طمحت عيني إلى رؤية البدر... وحقك لوال البدر يحكيك طلعة 

  لما كنت أصبو عند ذكراه للخمر... ولو لم يكن للخمر في فيك نسبة 
  لما شاقني ذكر المصلى وال القصر... ولوالك في قصر المصلى وحاجر 
  بقلبي لقد أفرطت في الصد والھجر... فيا نازحا عن مقلتي وھو حاضر 

  وأسلمتا قلبي إلى نوب الدھر... ويا فاتكا عيناه قد طلتا دمي 
  وقلب من األشواق في أوثق األسر... طرفه فيك مطلق ترفق بدمع 

  :وقوله
  والدمع من عيني ذارف... قلبي من األشواق الھف 

  أحدا بحالي غير عارف... أبكي ودمعي لم يدع 
  ني في طريق الذل واقف... ولقد أقول لمن يرا 

  لم يكن قلبي لعاطف... لوال المحبة يا رفيقي 
  لبلوى محالفللسقم وا... كال وال أبصرتني 

  د من دواعي البين خائف... أرعى النجوم ولي فؤا 
  أعلى غصون الدوح ھاتف... أصبو إذا علنى على 
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  من جانب األحباب خاطف... ويشوقني برق بدا 
  د ولين ھاتيك المعاطف... فوحق أغصان القدو 

  ن وليل مسود السوالف... وصباح مبيص الجبي 
  عاكف في جفنھا ھاروت... ولواحظ فتاكة 

  يا حبذا تلك المراشف... ومرشف عسالة 
  ر وتحتھا ثقل الروادف... ورقيق ھاتيك الخصو 

  عرفني ذل المواقف... ومواقف الذل التي 
  من متلفي حسن العواطف... أشكو الغرام وأرتجي 

  رفني عن األشواق صارف... ما حلت عنك وليس يص 
  عندي تعد من اللطائف... وإذا أسأت فإنھا 

  ورعى ليالينا السوالف... اإلله زماننا فسقى 
  ولالئمي فيھا أخالف... أيام كنت لعاذلي 

  :وقوله
  خيال في الدجى منه طروق... وربت ليلة قد زار فيھا 
  ويبعده من القلب الخفوق... وبات تشوقي يدنيه مني 

  وال بل الجوى لي منه ريق... فال أروى الحشا منه اعتناق 
  :وقوله مضمنا

  وبسھم النوى رماني الفراق... ألشجان واألشواق أرقتني ا
  فيك عن وصف ما بي األوراق... ونما الشوق في فؤادي فضاقت 

  فيك من لوعة الفراق انطالق... ثم أنشدت داعيا ولدمعي 
  وبدا بي ألنني مشتاق... جمع هللا شمل كل محب 

  :وقوله
  أفنى الجفا مستھامك... يا مولعا بصدودي 
  لما عرفت مقامك...  أعرضت عني دالال
  لما حفظت ذمامك... ضيعتني بالتجافي 
  وھبت جفني منامك... فلو شھدت سھادي 

  رثى لحالي والمك... فعاذلي مذ رآني 
  فال تجرد حسامك... يكفيك لحظك سيفا 

  لو ترتضيه غالمك... طوبى لبدر الدياجي 
  يحكي اعتداال قوامك... ويا سعادة غصن 

  في ذا المقام أقامك ...جل الذي يا حبيبي 
  يذكي ھواھم ضرامك... إلى متى يا فؤادي 
  تطيل فيھم مالمك... ويا عذولي إلى كم 
  ومل سمعي مرامك... قد كل بالعذل قلبي 

  :وقوله
  صدودك دائم الضرم... ولي قلب أليم من 
  فإن وجوده عدمي... بودي لو أقطعه 

  أليم يزيد في ألمي... ولكن قطعي العضو ال 
 :يصف ليلة مضت له في روضة أريضة، وساعفته بھا آمال من الوصال عريضة وقوله،

  قضيتھا سھرا أحلى من الوسن...  ليلة أنس قد ظفرت بھا 
  عني ولم أخش فيھا حادث الزمن... قد بتھا وعيون الدھر غافلة 

  أنفاس قد جليت في منظر حسن... في روضة رحبة األكناف عاطرة ال 
  شجوا لما علمت في الحب من شجني... اتت تطارحني والورق في دوحھا ب

  وتارة طول مبكاھا يرنحني... فتارة فرط أشواقي يرنحھا 
  بين الورى ھي كانت منشأ الفتن... وبات ظبي تناجينا لواحظه 

  والالذ يشبه منه رقة البدن... تعزى الشمول إلى معنى شمائله 



 

20 
 

  ا غصن على غصنريح الصبا فحن... بتنا كغصنين في روض يرنحنا 
  إياه حتى حسبت اللطف صاحبني... وبات عندي شك في معانقتي 

  عنه على أنه ما زال يسخطني... يا ليلة منه أرضاني الزمان بھا 
  :ومن مقاطيعه قوله

  عن ھواھم قال لي ال يمكن... كلما حدثت قلبي سلوة 
  قد أساءوا قال ال بل أحسنوا... وإذا ذكرته أنھم 

  :وقوله
  في مكان فديته من مكان... ا بعد التفرق يوما قد وقفن

  نتحاكى لكن بغير لسان... نتشاكى لكن بغير كالم 
  .فتميز على أترابه وأخدانه، تميز سميه على إخوانه. يوسف أبي الفتح إمام األئمة، ومن ألقت إليه مقاليد الحظوة األزمة
  .نجابته وذلك أنه من منذ ناست عذبة ذؤابته، وأومضت للمتفرس مخيلة

  تطلع في محراب داود يوسف... تطلع في أعال المصلى كأنما 
  .فرقي منبر المسجد الجامع خطيبا، ومأله مسكا فلم يدر أضم خطيبا، أم ضمخ طيبا

فطار صيته في اآلفاق، ووقع على تفرده في أسلوبه . وأتى بما يقرط األسماع لؤلؤا، ويمأل األفواه طيبا والمحافل تأللؤا
  .االتفاق

فقامت األماني خلفه صفوفا، واستوعب من المعالي أنواعا . حتى تطلبه السلطان فصيره إمامه، وتوجه من التقدمة بتلك العمامة
  .إلى أن صار ثالث القمرين، وفاز برتبة قضاء العسكرين. وما زال من حين خروجه، يتنقل تنقل القمر في بروجه. وصنوفا

لم يبرح يحن إلى مواطن .  تنال إال بالتمني، والحرمة التي ترمى لنيلھا المطايا بالتعنيوكان مع ما أعطيه من الرتبة التي ال
  .إيناسه، ويرتاح إلى مراتع غزالن صريمه وكناسه

  .ھذا، وله الفضل الذي تليت سور أوصافه، وجليت صور اتسامه بالتفوق واتصافه
قرطاسھا، وما سميت خرساء إال قبل أن ينفث في روعھا والتصانيف التي ما جعلت األقالم ساجدة إال لما رأت محاريب 

  .روائع أنفاسھا
  .وأما األدب فھو إمامه الذي به يقتدى، وسابقه الذي بذكره يبتدى

يطرب من لم يكن يطرب، . وله الشعر الذي اقتبس ألفاظه من ذوات األطواق، واختلس معانيه من حنين العشاق تكابد األشواق
  .يشرب ويكاد لفظه من العذوبة

  .وھا أنا أورد منه ما تتباھى به حروف الرقاع، ويلذ في السمع لذة الغناء من كل شكل حسن على اإليقاع
  :فمنه قوله من قصيدة أولھا

  قد يمم الخيف الفريق المنجد... ھذا الحمى أين الرفيق المنجد 
  داري وال عيشي لديھا أرغد... بانوا فال داري بجلق بعدھم 

  راح السرى والعيس فيھم تسجد... ية لعبت بھم وعلى األكلة فت
  قضب على كثب النقا تتأود... يتھافتون على الرحال كأنھم 

  لو لھفتي تجدي وآھي تسعد... واھا على وادي منى والھفتي 
  فيه ثالث ليتھا لي عود... كانت عروس الدھر أياما لنا 

  عين مسھدة وقلب مكمد... عھدي به مغنى الھوى تستامه 
  منه معالمه وأقوى المعھد... باله بعد الثالثة أقفرت ما 

  أم ھل إلى جمع المعرف موعد... يا ھل لليالت بجمع عودة 
  وھواي بالركب اليماني مصعد... جسمي بأكناف الشآم مخيم 
   في مھجتي نارا تقوم وتقعد... تا ھاتيك الليالي أسأرت 

  
  اء مني موقدفي القلب واألحش... وكأن مرمى كل موقع جمرة 

  والدھر مصقول الحواشي أملد...  أيامي بجرعاء الحمى 
  عني وعيشي طاب فيه المورد... أيام ظل الدھر غير مقلص 

  والخيف مغنى للحسان وموعد... في حيث ريحان الشبيبة باسق 
  يصبو إليھا الخاشعون العبد... إذ منتداه مراد كل خريدة 

  ي القلب يذكيھا الغرام ويوقدف... مرت كسقط الزند أعقب جمرة 
  أودى بمھجتي المقيم المقعد... مالي إذا برق تألق بالحمى 
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  جعلت زفيري بالحشا يتوقد... وإذا نسمت رويحة من طيبة 
  وفق الصبابة أدمع تتردد... وإذا نسيم الروض ھب تبادرت 

  أخذت تفنده علي الحسد... ومتى ظفرت من الزمان بناصر 
  :لھاوقوله من أخرى، أو

  له من أفاويق الغمام سمير... سقى أثالث بالعذيب نمير 
  نسيم له المسك الفتيق عبير... سحاب تزجيه الرياح وراءه 

  من النور موشي السدى وتنير... وال برحت تسدي يد القطر فوقھا 
  وآن لھا أن النجوم تغور... وخلنا دراري األفق فيه تساقطت 

  يرف رفيف البان وھو نضير. ..عھدنا بھا غصن الشبيبة باسقا 
  خدود ونور األقحوان ثغور... كأن أزاھير الشقيق بدوحھا 

  عيون الغواني مسھن فتور... كأن ندي النرجس الغض فوقھا 
  معاطف غيد حشوھن خمور... كأن غصون البان تندى غضارة 

  ملث من األنواء وھو غزير... سقتھا دموعي بل سقاھا على البلى 
  نعمنا بھا حيث الكؤوس تدور... تحت ظلھا  فآه لھا كم لذة

  تولي وعيش الغانيات قصير... ولھفي على عيش بجو سويقة 
  تقضت عشايا تحتھا وبكور... وواھا أليام بشرقي ضارج 

  يشب لھا تحت الضلوع سعير... فمرت ولم تعقب سوى جمرة األسى 
  يكاد فؤادي كالشرار يطير... خليلي مالي إن تألق بارق 

  فلي أنة تحت الدجى وزفير... طرت من سفح نجد نسيمة وإن خ
  وفي القلب من فرط الغرام ھجير... وإن ذكرت أيام رامة أنثني 

  تحدث فقلبي بالغرام أسير... أال يا نسيم الريح من بطن لعلع 
  حديثا ففي بث الغرام سرور... ويا برق نجد ھات عن أيمن الحمى 
  أناخوا لوى الجرعاء وھو مطير. ..ھل الجيرة الغادون من جنب حاجر 

  وأرض الحمى فينان وھو مطير... وھل أثالث الجزع يندى ظاللھا 
  ھبوب نسيم ھب وھو عطير... وھل ھاجعات البان نبه خوطھا 

  ومحت جنوب رسمھا ودبور... وھل درست من بطن فج مسارح 
  وإلفي خليط منجد ومغير... فما بنت غصن فوق أفنان إلفھا 

  تھيج من داء الھوى وتثير... ورق العشايا ترنمت تراھا إذا 
  ليالي زرود والمحب ذكور... تذكرني وھنا أفانين سجعھا 

  لقد ضربت لي بالعقيق خدور... بأبرح مني أن تقول بثينة 
  وھيھات في ھذا الغرام عذير... عذيري في ھذا الھوى من مؤنب 

  صبور بأن فؤاد العاشقين... يلوم فؤادي في ھواه أما درى 
  فكيف وأني يعتريك غرور... يقول عجيب منك أنت مجرب 
 فكل معنى يھتدي ويثور... فقلت له خفض عدتك صبابتي 

  تسير في النعماء حيث تسير... سأركب من شوس القوافي شملة 
  وحشو حشاھا لوعة وزفير... أقامت بسفح الصالحية برھة 

  النيربين غديرومن عذب ماء ... بھا من ھواء الغوطتين نسيمة 
  وقد نام حاد واستقال مثير... إذا ھبطت من ربع جلق منزال 
  ركائبھا وھو المراد تزور... أمرنا بھا طوع القياد توجھت 

  على كل من يدعى األمير أمير... تزور فتى من آل منجك ماجدا 
  :وقوله من أخرى، مبتدؤھا

  ينعاومغنى به غصن الشبيبة أ... تذكر من أكناف رامة مربعا 
  غرام فيذري الدمع أربع أربعا... فبات على جمر الغضا يستفزه 

  معنى بأيام الحجون مولعا... كئيبا لليالت الغميم متيما 
  ويلوي على القلب الضلوع توجعا... يخالف بين الراحتين على الحشا 

  ومن زفرات أضرمت فيه أضلعا... فمن صبوات تستفز فؤاده 



 

22 
 

  تولع فيه الحب حتى تولعا... ق أال في سبيل الحب مھجة عاش
  وفاء بحق الربع أن تتقشعا... وعين أبت بعد األحبة سحھا 

  ھي العمر كانت والشباب المودعا... سقى هللا من وادي منى كل ليلة 
  ثالثا ومن لي أن أراھن أربعا... ويا جاد أياما بھا قد تصرمت 
  ربعالدى عرفات يا سقاھن أ... وحيى مقامي بالمقام وأربعا 

  و ما أحلى لزمزم مشرعا... فلله ما أبھى بمكة مشعرا 
  ولوال الھوى ما قلت يوما لھا رعى... أال ورعى دھرا تقضى بجلق 

  لكي يعذر العشاق فيمن تولعا... ويا عاقب هللا الغرام بمثله 
  تكاد حصاة القلب أن تتصدعا... خليلي مالي كلما الح بارق 

  أجد أدمعا مني تساجل أدمعا... وإن نسمت من قاسيون رويحة 
  حمام اللوى بالرقمتين ورجعا... وحتى م قلبي يستطيع إذا شدا 

  وال يرحم العذال مني توجعا... وكم ذا أقاسي سورة البين واألسى 
  ومن بات في صنع الھوى ما تصنعا... أال ھكذا فعل الغرام بأھله 

  شكواي مسمعاومن لي بمن يصغي ل... عذيري من ھذا الزمان وأھله 
  ويظھر لي منه الصديق تفجعا... يخوفني منه العدو قطيعة 

  وما كان قلبي للقضاء ليجزعا... ولم يدر أني للقضاء مفوض 
  :وقوله من أخرى، راجع بھا أحمد بن شاھين

  وطفاء من نوء السماك المغدق... حيتك يا دار الھوى باألبرق 
  باك مھما يعبقأرجا يغص ر... وغدت تفتق في نواحيك الصبا 
  لتراك تخلعه وبرد مونق... وتكفلت أيدي الربيع بمطرف 
  من سندس تزھي ومن إستبرق... حتى ترى منك المغاني جنة 

  وھنا وعين الدھر لما ترمق... كم لذة في جبھتيك خلستھا 
  يجدي على شحط النوى وتحرقي... واھا لھا إن كان فرط تأوھي 

  مصطبح ولذة مغبقسلفت ب...  أيامي بجو سويقة 
  يندي وماء ھواي غير مرنق... أيام ريحان الشبيبة باسق 

  مھوى لجارحة وقلب شيق... في حيث ظل اللھو ضاف والنقا 
  بسوى خياالت الھوى لم تعلق... إذ منتداه مراد كل خريدة 

  سكرى كخوط نقا تأود مورق... رود يرنحھا الغرام فتنثني 
  نلھو بذات الحجل ذات القرطق ...كم ليلة بتنا بأكناف اللوى 

   طوعا وغير الطرف لما يفسق... بتنا على الوادي يراودنا الھوى 
  لنظام مجلسنا بطرف محدق... وكواكب الجوزاء ترنو حسرة 
  صافي اللجين على رداء أزرق... والبدر في أفق السماء كزورق 

  كف الخريدة ضم لم يتفرق... وكأنما نجم الثريا إذ بدا 
  ونأت وما حلت عقود تفرقي... ا بدلت النوى بانت وم

  وإلى م في مضناك لم تترفقي... يا مي حتى م الدموع تشي بنا 
  إال ھواك ذخرت لما أنفق... يا مي أنفقت الغرام على النوى 

  ولياليا سلفت بجو األبرق... ما آن أن تتذكرين عھودنا 
  قومواسما مرت بغوطة جل... ما آن أن ترعى عشيات الحمى 

  لم يأل ما عن ادكارك يخفق... هللا يا لمياء في قلب امرئ 
  طفقت متى في الفكر خلت ترقرق... هللا يا ھيفاء في ذي عبرة 
  بأعز من قسم وأكرم موثق... ھذا أما وھواك وھو أليتي 

  كال وال أبصر سواك فأعشق... لم تستمل طرفي رعابيب الحمى 
  وى عني ولست بمملقأھل الھ... ناجزت كل أخي غرام فارعوى 
  عند اللقاء وربما أن نلتقي... وكتمت سر ھواك وھو ذخيرتي 

  يھمي عليك بكل أسحم مبرق... يا ربع جلق ال أغبك عارض 
  ملمومة فيھا ھواي ومعشقي... وسرت تصافح من مغانيك الصبا 
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  فيھا معاقرتي وفرط تشوقي... فيھا مسامرتي ومعظم صبوتي 
وھو واد مربع . متنزھات دمشق، البلدة التي صورت بھا الجنان، وأضحى وقفا على القلب والجنانأحد : وله يصف وادي التل

  .النبات، ومسرح مخضر الجنبات
  .وجرية ماء ورنة صادح، ونشاط واصف وروحة مادح. زھرة وأختھا، وشجرة وبنتھا

  .إلى رياض كبرود الخمصانة الرود، وحياض كورود الثغر البرود
  .عھد فارقه وھو عليه واجد، مع فتية صدق ھم والحظ المرافق شيء واحد وكان مضى له به

  بحيث دنا منا السرور وما شطا... أقمنا بوادي التل نستجلب البسطا 
  روائح يبعثن األلوة والقسطا... وجئنا لروض فتقت نسماته 

  ستائر إذ مدت خمائله بسطا... وقد ضربت أفنان أغصانه لنا 
  يحاكي بعبراني ألفاظه القبطا... ار كراھب يباري به الورق الھز

  كما اجتمع اإللفان من بعد ما شطا... ويعطف ما بين الغصون نسيمه 
  فترويه لكن ربما نسيت شرطا... وتملي أحاديث الغرام لحوظھا 

  وقد نظمت كالدر حصباؤه سمطا... جلسنا على الرضراض فيه ھنيئة 
  أيدي النسيم إذا انحطا تجعده... به من لجين الماء ينساب جدول 
  فنقط منه الوجه زھر الربى نقطا... حكى مستقيم الخط عند انسيابه 
  أصاب بما أولى وإن طال ما أخطا... سقى هللا دھرا مر في ظله لقد 
  تقضت به ال بالغوير وذي األرطا... وحي على رغم النوى كل ليلة 
  الجدب والقحطاوال وجدت في أرضھا ... ليالي ال ريحانة العمر صوحت 
  أحاديثھم في مسمعي لم تزل قرطا... صحبت بھا مثل الكواكب فتية 

  ويرعون حب القلب ال البان والخمطا... يفضون مختوم الصبابة والھوى 
  أود ولو بالسمع ألقطه لقطا... إذا نثروا من جوھر اللفظ لؤلؤا 
  وربما تحكي األحاديث إسفنطا... يديرون من كأس الحديث سالفة 

  :ومن نتفه قوله
  بين الترائب ترب الشوق واألسف... يا من ھواه بقلبي ليس يبرح من 

  وبالغرام وإن أدى إلى تلفي... ألية بليالينا التي سلفت 
  ومدمع فيك لم يطعم كرى ذرف... وبالدموع التي أجريتھا غدرا 

   جوانحي كامن كالدر في الصدف... ألنت أنت على ما فيك حبك في 
  :صدر الشام وعالمھا، ومن به قامت دعائم معالمھا عبد الرحمن العمادي المفتيوكتب إلى 

  وصالة األقالم في األوراق... رحمة العلم والفتاوى عليه 
  :وقوله

  عدل على صدق المحبه... القلب أصدق شاھد 
  ب موارد للحب عذبه... ومن القلوب إلى القلو 
  بهس رحيقھا المختوم شر... طوبى لمن يسقى بكا 

  :فراجعه بقوله
  مة شاھد بين األحبه... الحب أظھر من إقا 

  عين العيان تعد حبه... ومحبة برھانھا 
  وى القلب فليستفت قلبه... وإذا ارتضى المولى بفت 

أحبب حبيبك ھوناما فعسى أن يكون بغيضك يوماما، وأبغض بغيضك ھوناما فعسى أن : ومن شعره ما قاله عاقدا فيه حديث
  :ك يومامايكون حبيب

  فيه بقاء الود بين الناس... بين المحبة والتباغض برزخ 
  ھو ضده من كل قلب قاسي... بخالف أقصى الحب أو أقصى الذي 

  تفريطه ندما بغير قياس... فمآل كل منھما ندم على 
  :ومن مقاطيعه قوله

  وثار لدى الوداع حنين وجدي... إذا ما أزمع األحباب ظعنا 
  تمتع من شميم عرار نجد... ولوع فقل لھم بعبرة ذي 

  :تتمته
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  فما بعد العشية من عرار
  :األلوان، يعني من النساء، تعتريھا بالعشية صفرة مستحسنة، كما قال: قال أبو ھالل في كتاب المعاني

  راء العشية كالعراره... وصف . . . 
  :العرار زھر بري أصفر، ومن ھنا يفھم معنى قوله: أقول: قال الشھاب

  بعد العشية من عرارفما 
  :وقوله مضمنا

  بين الرفاق عصوفا... إن ھب ريح التنائي 
  وقل خلقت ألوفا... فقل حشاشة نفس 
  :يريد بيت المتنبي

  فلم أدر أي الظاعنين أشيع... حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا 
  :وبيته اآلخر

  لفارقت شيبي موجع القلب باكيا... خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا 
  :وقوله

  ركابھم ظاعنينا... إن رحل القوم عنا 
  يا من يعز علينا... فقل لھم بانكسار 

  :تتمته
  وجداننا كل شيء بعدكم عدم... أن نفارقھم ..........
  :وقوله

  بالغصن رنحه النسيم وحركا... أحببتھا ھيفاء يزري قدھا 
  فوددت باألردان أن أتمسكا... مرت فضاع المسك من أردانھا 

  :وقوله
  يجرحه اللحظ بتكراره... ويح قلبي من ھوى شادن يا 

  بنفسجا يزھو بنواره... أدنو فتغدو وردتا خده 
  :وقوله

  عن وجه ذل سافره... أف لدنيا لم تزل 
 تخريب دار اآلخره... تعميرھا مستلزم 

  
  فصل

  .ذكرت فيه مما في األصل أربعة من الرجال، وصفھم حلي تتغاير فيه ربات الحجال
كرروا على األسماع، : مھا القلوص النواجي، وتستفيد منھم سحرھا العيون السواجي وإني ال آمن من أن يقالتحث بھم عز

  .والمكرر مملول باإلجماع
ومن يمل من . فخبر الحبيب يطيب على اإلعادة، وسجع الحمام إذا تردد أطرب بحسب العادة. ومن العادات، ترك المعادات

على أني مقتف أثر الباخرزي في دميته، حيث أعاد ذكر بعض من ذكر . ات الثغور تعديدااألنفاس ترديدا، ويسأم من رشف
لوال تكرار الكؤوس، لما استقر اإلطراب في النفوس، وال استقلت صبابة على الرؤوس، والحياة : وقال. الثعالبي في يتيمته

من الحيوانات عادة، حتى إنھا ال تمل إذا كررت على حسن مساقھا وطيب مذاقھا، إذا جاوزت النفس األول معادة، وحبھا لكل 
  .عليھا، وال تكره إذا ردت إليھا

إال ما لم يصل إليه، وما ذكره منه ال . والشرط إني ال أذكر من شعرھم السامي، وزھرھم الذي نبت في الروض الشامي
  .أحاشره عليه

  .والحكمة ھي الضالة فأين وجدت أخذت، وحيث ما سمجت نبذت
وإني ألحسب إن طالت لعھدھم السنون، أن تتعلق بمحاسنھم خطاطيف . على ذكرھم، إال التلذذ بحمدھم وشكرھموما بعثني 
  .وعلى كل حال فحقھم علي أوجب، وزيادة إلمامي بنخبھم ال تنكر وال تحجب. الظنون
   .أبو الطيب الغزي أوحد البلغاء العظام، وأجل من تفوه بالنثار والنظام: فمنھم

  
  

فكل خاطر . فھو في النباھة آية، لم تفته من مطالبه غاية. وحده في االفتنان، وامتطى جواد البراعة فأجراه طلق العنانجاء أمة 
ومكانته في السؤدد عالية، وساعة قربه ليست بالعمر . ينفد إال خاطره، وكل سحاب يضن إال سحاب يسح من فكره ماطره
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  .تحلى بالزھد، وبذل في التخلي الجھد. غالية
الفخر أللفاظه : قالت األصداف. وشعره حجة متصاب وفتنة متناسك، إذا سمعه المشغوف لم يبق فيه إال رمق بلذاته متماسك

  .الغر، فلذلك حشا الدھر في فمھا الدر
  .إذا ابتدأ معنى أبرزه كھالل العيد، وأوقعه موقع فصل الخطاب وبيت القصيد

  .في الفكر جديدا وإن استعاره صيره خلقا جديدا، وجعله كليله
  .وأقام دعامته إن خفي رسما، وأعطاه روحا إذا كان جسما

تحركني إليھا دواعي الوجد، فأولع بھا ولوع ابن . وأنا ممن ألھج به ابتھاجا وزھوا، ولي بمحاسنه شغف المتيم بمن يھوى
  .جد جذاذاوقد جئتك منھا بما يمأل المسامع التذاذا، ويجعل القلوب من الو. الدمينة بصبا نجد
  :قال في الغزل

  في قفر حبيه وفي بيدائه... رشأ تمكن من فؤاد التائه 
  فيھا األسود تكون من أسرائه... أسد يجول بحلية الحسن التي 

  جبه وسيف اللحظ من نظرائه... ملك ترى رمح القوم وقوس حا 
  ء وفيه أثر بدره بإزائه... قمر تراءى نحو مرآة السما 

  ليال يحن إلي في ظلمائه... ھة به أترى أرى نفسي مفك
  ت به عنا ال ذقت طعم عنائه... فلكم تطاول نأيه عني وذق 
  مما به يرعى نجوم سمائه... في ليلة تلقى الكئيب مفكرا 

  لواله أصبح مغرقا ببكائه... لوال غزير الدمع أحرقه الحشا 
  س يطيعني سمعي على إصغائه... أمعنفي دع عنك تعنيفي فلي 

  رسخ الھوى والوجد في سودائه... للتعنيف مسمع واله  لم يصغ
  بزمان أنس تم لي بلقائه... يا صاحبي ساله ھل من عودة 
  وعد فأبقى في انتظار وفائه... أم ھل وصال أرتجيه منه أو 

  قاسيت فرط نفوره وإبائه... أم ھل أسامر طيفه من بعد أن 
  ص من دائهل وما لقلبي مخل... فھواه داء ضمن قلبي ال يزو 
  وأنا الذي في الرق من خدمائه... فأنا المقيم على المحبة والوال 

  :وله من قصيدة كلھا درر وغرر
  وحتى متى ريح الفتون تنوب... أما آن من نجم الشجون غروب 
  شمال تعني مھجتي وجنوب... تكلفني من بعد سلوان صبوتي 

  ضلوع لھيبلھا بين أحناء ال... سھرت لھا نائي المضاجع فانبرى 
  أبى منه إال أن يعود ھبوب... إذا ركدت ريح وقر نسيمھا 

  وال صورته للنفوس قلوب... وفي الصدر بدر فيه لم تحظ أعين 
  نظائم منھا باھر وعجيب... محياه روض ناضر في نثيره 

  ومركزھا دون اإلزار كثيب... قناة عليھا للشموس مطالع 
  بألباب الرجال لعوبذھوب ... بعيد مناط القرط سحر لحاظه 

  نسيم يباري لطفه ونسيب... بديع التثني للھواء وللھوى 
  إذا الح في برد وماس قضيب... يجول وشاح أو تغص دمالج 

  ويعرض في األخالء منه مھيب... يرى منه في ريم مھاة وضيغم 
  وما ھو إال مسقم وطبيب... يشوب الرضا بالصد والوصل بالقلى 

  ودر ودل رائق وخلوب... نع تمنع إطماع وإطماع ما
  من الحسن واألھواء منه تريب... دعاني إلى الرجعى على حين غفلة 

   دعا منه داعيه أجاب مجيب... دعا سائري من كل عضو وكلما 
  له بين ورد الوجنتين دبيب... لسبت من الصدغ الجني بعقرب 

  فإن فؤادي للغرام نسيب... لئن عاد لي عيد اللواعج غرة 
  شحوب ومن دون الشحوب وجيب... حالي لو رأى بث بعضه  وعنوان

  لحاظ لھا في صفحتيه ندوب... لحا هللا قلبي كم تنازعه الردى 
  وحسبك منه زفرة ونحيب... يلذ الھوى ال در در أبي الھوى 

  وأطرق كيما ال يقال مريب... أدرج أنفاسي مخافة كاشح 
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  وسكوب فؤاد وطرف خافق... أدين بكتمان الھوى فيذيعه 
  وما علموا حوبا فكيف نتوب... وقالوا غوي ال يتوب وآثم 

  ومن صونه عما يريب قريب... بحسب التوافي من عفافي زاجر 
  ولكن لسان العاشقين خطيب... أجلك أن أبدي ھواك عاللة 

  :وله من قصيدة، أولھا
  وأرح طالئح قلبك المجروح... نھنه دوالح جفنك المقروح 

  واربأ بنفسك عن رباه الفيح... نان ألھله ودع الھوى طلق الع
  ولربما سدت مھافي الريح... فلربما ضاق الفضاء بأھله 

  متملمال من العج التبريح... كم ذا تبيت مسھدا ترعى السھا 
  وترى ولي النصح غير نصيح... كم ذا تصد عن النصيح عماية 

  غابا حمى من ذبل وصفيح... وممنع كابن الغزالة دونه 
  تشفي وال فتكه بمريح... تلق مضناه منه بزورة لم يع

  لرأيتني بالروح غير شحيح... لو شئت ال شئت المعاد إلى الھوى 
  في مجلسي وصوادرا في سوحي... ورأيت آرام الصريم سوانحا 
  متعفف حين اللقاء كشوحي... ورأيتني ضمت على متنسك 

  :وله من أخرى، مستھلھا
  عثاعث ترتج تحت إزارو... وفتى يرف بمثل ثوب نضار 

  منح القلوب ومطمح األنظار... أما محياه الوسيم فإنه 
  بھر الھالل عشية اإلفطار... شفعت ذوائبه الدجى وجبينه 
  من أسود ذي أبيض بتار... يرنو بأكحل كالجراز فيا له 
  فيعيدھا أخفى من األسرار... تبدو له أسد العرين ظواھرا 
  ليجيرھم فيھيلھم في النار ...صنم تخر له البطارق سجدا 
  أو قلت ريم راعني بنفار... إن قلت بدر رابني بسفوره 

  فشحوب جسماني به إقراري... لو أنكرت مني ھواه جوارحي 
  بنجومه وأديمه من قار... لم أنسه والليل بحر مزبد 
  زرت غالئله على عطار... وإذا به وافى يفوح كأنما 

  ن بدر تم مشرق األنوارع... صدع الدجنة فاريا ديجورھا 
  بآللئ نسق النظام صغار... وافتر يبسم عن ثنايا وامض 

  :صغر األسنان ممدوح، قال ابن النبيه: قلت
  صغير الجوھر المثمن... ولم أر قبل مبسمه 

  :واعتذر عن كبرھا القائل
  بحسن تأليفه في النظم متقنه... يفتر عن مثل نظم الدر أتقنه 

  الدر أكبره في العين أثمنه... ت لھم عابوا كبار ثناياه فقل
  :تتمة األبيات

  ال مزة كال وال مصطار... علت بخرطوم كميت سلسل 
  متصدف بالقار والفخار... روح بال جسم ولكن جوھر 

  لرأيت بدرا لس شمس نھار... لو عب ساقيھا دجى في كأسھا 
  إن لم تكنھا فھي جذوة نار... حمراء تحسبھا عقيقة بارق 

  يحتل من كاساتھا في قار... كأنھا دم شادن مسكية ف
   :منھا في المديح

  
  بسقوبھا بل واھب األخطار... وھاب أذواد المطافل يكتفي 
  ملغي الوعود ومھدر األعذار... ينسي أحاديث المكارم إنه 

  يطفو الفرند على الصقيل العاري... يطفو السخاء على أسرته كما 
  كھال فأدرك خمسة األشبار... ما زال في طلب العال حتى انبرى 

  ولمن يناويه أبو األذعار... في بردتيه أبو دؤاد لجاره 
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  ويمين بيت هللا ذي األستار... موالي يا كھف األفاضل والنھى 
  وأجلھا مني عن اإلكبار... إني ألكبر منك ھيبة ضيغم 

  أو يستمد السحر من أشعاري... سأقول فيك الشعر يقطر حسنه 
  كف النسيم وراحة األمطار... روض نمق نوره يزري بوشي ال

  :وله من أخرى، مطلعھا
  ما أنت من ولھي ومن سلواني... أمؤنبي في الحب ال متواني 

  عيناي من ماء الھوى عينان... ال تسقني ماء المالم فإنما 
  دين وشأني مخبر عن شاني... وله بجانحتي صون حديثه 

  ن غربي بالطوفانلغرقت م... لوال ضرام شب بين جوانحي 
  ھو أول وھي المحل الثاني... رفقا فال غير المنية والجوى 

  أنھى بھن إليك ما سقاني... ليت الذي فھقت كؤوس جفونه 
  أنى اتجھت من الھوى سيان... إن المذربة الظبي ولحاظه 

  يرعى الحشا بدال عن الحوذان...  من أجفان جؤذر كلة 
  فترف منه شقائق النعمان.. .يطفو النعيم على غرارة وجھه 
  مني جناني جاذبا بعناني... متوضح القسمات يبرح خالبا 
  لم يعتسفھا ضلة الھجران... وبغيضة سبل الغرام إلي ما 

  نظم المزاج بھا عقود جمان... وسبية من خمر عانة مزة 
  لمعت بمثل مصابح الرھبان... قتلت بصوب من صبير غمامة 

  :ومنھا في المديح
  أخذ الكمي بمنكبي ثھالن... كن من نصاب دونه فرع تم

  يدلي بجاسوس إلى الكتمان... يقظ بأعقاب األمور كأنما 
  عزف القيان ورنة العيدان... ال تطبيه مدامة تجلى على 
  كالشمس ال تخفى بكل مكان... عمت فضائله وذاع نواله 

  :منھا
  يحمراء تھزأ بالنجيع القان... واستجلھا عذراء عل رضابھا 
  حبيا يجول كأعين النينان... شجت بذي خصر يبدد فوقھا 

  .قيل ھو جمع غير معروف. جمع نون، وھو الحوت: النينان
  :وقد كان سيبويه لحن بشار بن برد، في قوله في صفة السفينة

  رأيت نفوس القوم من جريھا تجري... تالعب نينان البحور وربما 
  :لطيب يصف خيالفغيره بشار بتيار البحور وقد قال أبو ا

  وھن مع النينان في البحر عوم... فھن مع السيدان في البر عسل 
  :ومن نتفه ومقاطيعه قوله. وأبو الطيب، له في اللغة النظر الصيب، وھو ممن يميز الخبيث من الطيب: قلت

  زھر النجوم تجاه زھر المجلس... عاطيته حلب العصير وال سوى 
  تغازله عيون النرجسمما ... انظر إليه كأنه متبرم 

  وكأن عارضه خميلة سندس... وكأن صفحة خده ياقوتة 
  :ھذا على أسلوب قول ابن ھانئ األندلسي

  فاحمر حتى كاد أن يتلھبا... خالسته نظرا وكان موردا 
  بجفونه ولقد يكون المذنبا... انظر إليه كأنه متنصل 

  تفاحة رميت لتقتل عقربا... وكأن صفحة خده وعذاره 
  :وله

  يوما فأقصر عنھم في منزل... صادفته متبذال بصحابه 
  أشھى إلي من الرحيق السلسل... وتركته نھب الرعاع وإنه 

  :وله
   بالحسين ذي الوسن... لقد علقت يا فؤادي 
  ريق الحسين والحسن... فإن ظمئت فارشفن 

  :وله
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  ميقات موسى فات بالصد... ناسقني الوصل فھنيته 
  ما أنت إال زمن الورد...  ال بد من بين على غرة

  :وله
  بلمح طرف تقوم ساعتھا... لنا نفوس إذا ھي انصدعت 
  وفي اعتزال األنام راحتھا... عزت فعاشت بفقرھا رغدا 

  :وله
  به نحو شھر ظل في الناس عاريا... نضارة أھل الكيف ظل من اكتسى 

  تزول ويبقى الخزي من بعد باديا... على وجه مي مسحة من مالحة 
  :لهو

  تمد من السرور عليه فيئا... أعد لھمه أوراق كيف 
  تذيب نفوسھا شيئا فشيئا... كألسنة الشموع تضيء لكن 

  .أحمد بن شاھين عين الزمان ويمينه، لو حلف ليأتين بمثله حنثت يمينه
  .فھو شخص كله جود، وما من فضل إال في ذاته موجود

  .موارد كرمه سائغة، ومالبس نعمه سابغة
  أبلج وجه العرف بسامه... يدان العال رطبھا مورق ع

  .وأياد روائح غوادي، كنسيم الرياض غب الغوادي. مع شيمة لو أنھا في الماء ما تغير، وھمة لو أنھا للنجم ما تغور
  .وله فكر إذا اتقد تلھب منه اللھب، وخلق إذا انتقد تبھرج عنده الذھب. فللمزن فيض بنانه، وللروض حسن افتنانه

وحبب إليه أنواع المعارف، . في مبدإه من الجند على طريقة والده، حتى بلغ فنزع بنفسه إلى مجد أغناه مطرفه عن تالده وكان
  .فاعتاض عن حمر المضارب بسود المراعف

  :كما قال
  تقلدت خطيا وصلت بمخذم... صبوت إلى حب الفضائل بعدما 

  ض لھذمكأبيض مصقول العوار... ومارست من بعد القناة يراعة 
  وقد كان محمرا يسيل كعندم... وصار مدادي من سواد محاجري 

بما أطلع قدود المھا محفوفة . فجاء من التحائف التي بيضت وجوه القراطيس، وجذبت المحاسن إلى صوبھا جذب المغناطيس
ور، وأداء كدرر البحور علقت في إلى نظام مثل السوالف زمت بالشع. بالوالئد، وآللي الثغور كأنھا على العقد قد نظمھا للقالئد

أحاطت . ليس للبالغة إال ذان، يلجان السمع إلى القلب بال أذان وال استئذان: وشعره وإنشاؤه إذا رآھما األديب، قال. النحور
  .ببدائعه حواشي اإلجادة، إحاطة الحلل بالقدود، وتوشت رياض روائعه بالمالحة توشية العذار بورد الخدود

ومضى عليه زمن وھو في عيش رفيه، والعز ناظر . وفاه به لسانه، ال سبيل ألن يجحد حسنه وينكر استحسانهفكل ما كتبه أ
  .وھو نور فيه

وأخر مطالبه تأخير الغريم، . حتى أسن فوقف الدھر في تعھده دون حقوقه، وخرج إلى ما كان يھيؤه له من بره إلى عقوقه
  .لدين الكريم

  .حظ العقيموبدله عن النشاط المقيم، بال
  .وللزمان حال ال إلى بقا، وصفو ال يبقى على نقا

  .فسلوة األيام موعدھا الحشر، ولكتابھا منتھى ھو النشر
  .ثم عاجله الحمام، فسقى تربه ھطال الغمام

  ولكن ليبكي الندى بالندى... وما جاده الغيث عن غلة 
  :وقيل فيه

  إليه وھو مولى كل يشير... قلت لما قضى ابن شاھين نحبا 
  بكت األرض والسماء عليه... رحم هللا سيدا وعزيزا 

  .رسالة ألمع على األسلوب البديع، وجرى فيھا على أسلوب البديع. فمما اخترته من آثاره، وألمعت به من نظامه ونثاره
أعز : تضت بينھماعقب مھاجرة وقعت بينھما، واق. كتب بھا إلى شيخه الحسن البوريني، يتعھد بھا مطالعته، ويسأل مراجعته

  .هللا الشيخ الذي سكن من الجوارح أشرفھا، وسلك من طرق الجفا أوعرھا وأسرفھا
  .وبالغ في العقوبة وزاد، واستغرق أوقات الوداد بالبعد والعناد

  .وارتكب مركبا من الخليقة صعبا، وقطع جميع الطرق إال طريق الوفا وثبا
  .ينظر بھا المصائبواستعار أذنا ليستوعي بھا المثالب، وعينا 

  .ويدا يبطش بھا من كل صاحب ومصاحب، ورجال يسعى بھا إلى األباعد دون األقارب
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  .ووجھا يتصرف في أسرته، كتصرف الملك الجائر في رعيته
  .ويفعل بمحبيه، ما ال يفعل الدھر ببنيه

  .ال وھو وشيك انقباضال تظھر الطالقة في وجھه إال ريثما يخلطھا بإعراض، وال ينبسط ھنيئة من الزمان إ
   .يبدو لطفه لمعا ثم ينقطع، ويحلو ماؤه جرعا ثم يمتنع

  .فال يدوم له سرور الھنا، إال بما ھو من حمانا يحله، وبما ھو من أعراضنا يستحله
  .فيا ليت شعري، أي مصون من سرك أذعته، أو مفروض في الخدمة رفضته، أو واجب في الزيادة أھملته

  .ضيف أھداه بلد شاسع، وأداه أمل واسع: لوھل كنت إال كما قي
  .وھداه رأي، وإن ضل. وحداه عقل، وإن قل

  .وال تضاعفت ذمة، إال تراجعت منزلة. ثم ما أبعدت صحبة إال أدنت مھانة، وال زادت حرقة إال نقصت صيانة
  .ولم تزل الغصة بنا حتى صار الوابل رذاذا، والتشوق المفرط معاذا

  .ت ازورارا، وطويل ذلك السالم اختصاراوصار حسن ذلك االلتفا
  .عجبت لمن يشتري العبيد بماله، كيف ال يملك األحرار بمعروفه: وكان المھلب يقول

  .البشاشة خير من القرى: وفي الحديث
  .اليوم العبوس، خير من الوجه العبوس: وفي المثل

وتطھير من ذنب، وتنبيه من غفلة، وتعريف بقدر ثواب مدخر، : الحوادث الممضة مكسبة لحظوظ جزيلة، منھا: ومن كالمھم
  .النعمة

  .وقد شاھدت فيھا خامسا؛ وھو صون ماء الوجه عن الذل والھوان
  لسان شكر يؤدي بعض ما وجبا... موالي يا من له في كل جارحة 

ف اللسان، رحب ما ھذه الكراھة من فتى خفيف الجسد والروح، ثقيل الرأس بالعقل، غضيض الجفن بالحيا، طلق الوجه، ع
الصدر، باسط الكف بالجود، طويل الباع باإلحسان، صافي القلب، سليم الفطرة، محني الضلوع على األسى، مطوي الجوانح 

  .بالھوى، قصير الخطى عن األذى
  فما محاسن شيء كله حسن
  وإنما أدركته حرفة األدب... ما فيه لو وال ليت تنقصه 

  ذادا مع الحرمان منك وال شربم... على أنني والحمد  لم أكن 
  من الفضل غصت دون موردھا الشرب... ولكنني أبردت صدري بنھلة 

  .وذلك ألني أطلعت التردد إليك، وعولت أمري في طلبي عليك
  .ووردت من أنھار فضلك كل معين، وكنت لي في طلبي وأملي خير معين

  .والنعمة ال تجحد، والحسنة ال تكفر
  .بحجاب، والبدر ال يخفى ضوؤه وإن كان تحت السحابوالشمس ال يمكن سترھا 

  .والكذب شيمة المنافقين، أال لعنة هللا على الكاذبين
  .وأنا ما قلت ذلك إال رائيا أن ال طيب إال ما اختلط بترابك، وأن ال سعد إال ما خيم ببابك

  .وأن ال ربيع إال في بقعتك، وأن ال أنس إال بطلعتك
أن ال ترح إال ببعدك، وأن ال نشاط إال بحبك، وأن ال علم إال ما استفيد منك، وأن ال فضل إال ما أخذ وأن ال فرح إال بقربك، و

  .عنك، وأن ال دليل إال ما جيء به معزوا إليك، وأن ال سند إال ما أخذ من فيك، ومحال عليك
  .لعلمي بأنك البدر الكامل، والفرد الذي ليس له معادل وال مماثل

  .فيك، ومنافستي عليك، ومناظرتي بك، وانتمائي بالفضيلة التامة إليك ھذا، مع مغاالتي
  .وإنشادي مستمسكا بحبل ودادك، ومتمسكا بترب مھادك

  .ورغبتك إحسان، ورھبتك خسران. ومعتقدا أن رضاك ثواب، وغضبك عقاب
  .ومثلك ال مثل يضاھيك. وإعراضك جحيم، والتفاتك نعيم

  .تحملإن غضب تجمل، وإن تأذى ولو بوھم 
  .وإن جاء فاسق بنباء تبصر واستفسر، وإن ثبت لديه شيء ولو دعاء اغتفر واستھتر

  في القلب قد حلھا بمفرده... فھات قل لي يا من مكانته 
وھو دال عليه، كداللة النور على الثمر، . فإن الحلم، ثمرة العلم. أي جواب لمن يسأل عن حلمك، واستفسر عن ثمرة علمك

  .وقد وجد كماله فيك، وظھرت ثمرته عليك، وتذللت قطوفه دانية إليك. مروالھالة على الق
وفي قليل من صدودك انتقام كثير، وفي يسير . بعض ھذا الجفا يا موالي يكفي، وجزء من ھذا اإلعراض يجزي: وأعود فأقول

من : وفي المثل. مؤلم وموجعوفي أدنى ما بلغني عنك كاف ومقنع، وفي أقل ما رأيته منك للقلب . من ھجرك إسراف وتبذير
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  .وأظن أن الداعي إلى مھاجرتي نميمة جاء بھا فاسق، ونبأ افتراه كاشح. يسمع يخل، ومن يكثر يمل
ومع ذلك لو ارتكبت جريرة لما استحقيت من القطيعة المھلكة أعظم مما رأيته وقاسيته، ولو اكتسبت كبيرة لما استوجبت من 

ولو أشركت، والعياذ با تعالى، لمحت ذنبي التوبة واالستغفار، ولو كفرت، معاذ . وعانيتهالعقوبة المنھكة بعض ما عاينته 
   .هللا، لغطت على كفري الندامة واالعتذار

وھب أنني يا موالي ال أؤاخذك بأغراضك وإعراضك، وال . ولما أحتمل أن يسمى كبيرة، ويدعى ولو على المجاز جريرة
وال أواجھك بانقيادك وعدم انتقادك، وال أعارضك بإعراضك، وعدم . أقابلك بإخالفك وأخالقكأعاتبك بإسرافك وإخالقك، وال 

وال أطالبك بتألبك، وعدم تألمك، وال أحاسبك بما حرمتنيه من عطفك، وال أصادرك وإن سؤتني بما تثنيه من . اعتراضك
  .عطفك

  .يھابك وال يملك، وتسمح بقطيعة من يجلك وال يخلكوتطرح من . أفي حكم المروءة أن تبعد من يقاربك، وتطرد من يصاحبك
والحفائظ تحلل األحقاد، فأين من سيدي الحفيظة المأمولة لتحلل ما عنده وما استقصاه، . أھل الحفائظ أھل الحفاظ: ومن أمثالھم

  .وتھدم ما شاده الواشي وما بناه
  إن كان من حزبھا أو من أعاديھا... والعين تعرف من عيني محدثھا 

  .فليت شعري، وھل ليت بنافعة، متى كان جرحا، حتى صار قرحا. وقد باغتني مقالة من بعضھا في القلب جروح
  .ومتى قدح الزند حتى اضطرم ھذا الوقد

  .ومتى تكاثف القطر وھمى، حتى اجتمع ھذا البحر وطمى ومتى طنت الحصا، حتى بلغ مداھا عنان السما
  .ووافقت األيام، في اصطناعھا اللثام. األحوال وبالجملة فقد شاركت الليال، في تقلب

  " .وما ذلك على هللا بعزيز " ھال ألھمت أن ترد بعقل وتصدر بتميز، 
وألمنت مكرھا، . لردت على أعقابھا ناكصة، ورجعت على أدبارھا خائبة. ولوال أنك أعنتھا ونصرتھا، وآزرتھا وظاھرتھا

  .واجتنبت إصرھا
  .وبناء على شفا، وعلة قريبة الشفا. ار ال سيلولكنھا جمرة ليل، وأثمر ثم

وأنا أبيض وجه . وقد ثبت أن العقوبة للمسيء، والحرمان للمجرم، والخذالن للمعتدي، والقصاص للمذنب، والمؤاخذة للجاني
ت ولو أنني علمت أنه أمر بيت بليل، لجازي. العھد، واضح حجة الود، مصاحب التوفيق، بريء الساحة، مجانب الھفوات

  .الصانع كيال بكيل، ولكني سأريه ناجذي وأتجلد، وأري الشامتين أني لريب الدھر ال أتضعضع
ولعمرك ما علمت أن صريح الرأي في التحول عنك مطلوب، وال تحققت أن المجاز في كل تركيب من األلفاظ العرفية متداول 

ن طرد المخاطب ضمنا، وقد تقرر أن المخاطب أن يكون عبارة ع. اذھب األعمى: ألتبصر أن قول القائل مثال. مرغوب
  .ولو علمت قبل ما عدت بعد. يدخل في عموم كالمه ال أن المخاطب يدخل فيما خوطب به

  يا منى النفس حيث عز اإلياب... لست أشكو من امتناعك عني 
  فعلى الحظ ال عليك العتاب... سوء حظي أنالني منك ھذا 

  :وأحرى بقول القائل
  فليس بمغن عنك عقد الرتائم... جاتنا في نفوسھم إذا لم تكن حا

  وليس وراء هللا للمرء مطلب... حلفت ولم أترك لنفسك ريبة 
ولك عندي اليد البيضاء التي ال أقبضھا عن . إني ال قابلت إحسانك بكفر، وال أسأت أدبا فيما صنعته في خدمتك بأن أتبعه بمن

  .ء عليكالدعاء لك، واألخرى التي ال أبسطھا بالدعا
وھا أنا أشكو إليك، جعلني هللا فداك، ما ال يمكن اإليضاح به، وال الصراحة عنه، وال التوصل باالستيفاء، وال التسلط 

  .باالستحضار عليه، وال التجمل باإلغضاء، وال البيان لما فيه، وال التمحل له
ا، أو رائيا خلبا، أو واردا حيث ال مراد، أو لعلي كنت شائما سرابا، أو مستمطرا جھام: وربما ذكرت البعض منه، وقلت

  .مستعينا حيث ال معين، أو مستغيثا حيث ال مغيث، أو مستجيرا حيث ال مجار، أو مستميحا حيث ال سماح، ولك المثل األعلى
  مثال شرودا في الندى والباس... ال تعجبوا ضربي له من دونه 

  والنبراسمثال من المشكاة ... فا قد ضرب األقل لنوره 
  ولكنه رمح وثان وثالث... ولو كان رمحا واحدا التقيته 

أو كراض من الغنيمة باإلياب، ومن المركب . فھل كنت كالمقتدي بناقضة الغزل، أو كالمستصحب سراة لملمة فإذا عم عزل
  .بالتعليق، أو كراجع بخفي حنين

  :تقدم ومضى من المدد الخوال بيد أنه يقال، فيما. لن تضر الحوار وطأة أمه: ھذا، وأنا أقول
  فليقس أحيانا على من يرحم... فقسا ليزدجروا ومن يك حازما 
   ومثلك من يعفو ومالك من مثل... ومثلي من تھفو به نشوة الصبا 
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  أشاد بھا الواشي ويعقلني عقلي... وإني لينھاني نھاي عن التي 
  القول في الحسن الفعلوال بالمسيء ... وما أنا بالمھدي إلى السؤدد الخنا 

  إذا سألتني بعد ألسنة الحفل... فھات جوابا عنك ترضي به العلى 
  وقوف الھوى بين القطيعة والوصل... فبين الرضا والسخط ظني واقف 

  :ولو تيسرت لي مخاطبتك مشافھة لكان لي معك ذوق من الكالم، لكن لما عزت المشافھة، استغنيت بالمكاتبة والمراسلة، قائال
  وننظر من ال نشتھي فلك الحمد... ك الحمد أما من نحب فال نرى ل

وفكري قد صدئ لعدم مطارحتك، وطرفي قد قذي لندرة . ولعمري إن ليلي عليك ليل السليم، ونھاري دونك نھار األليم
وقلبي لعزة رضاك واجب مضطرب، وصدري لعلة مؤانستك حرج ضيق، وفمي لبعد مصاحبتك واجم ساكت، . مشاھدتك

  :وصادف حجاي عارض وعين، فغلبني الدمع بسالسل من عسجد ولجين
  أمات وأحيا والذي أمره األمر... أما والذي أبكى وأضحك والذي 

وتزلزل محل سيدي من قلبي، أطال له البقاء، ومنحه سوابغ النعم . لقد صديت مرآة الخيال، وقذي طرف طال ما سھر الليال
  .واالرتقاء

  يا من يخرب بيته بيديه... له رفقا بمنزلك الذي تحت
  .وجن صاحي القوم، وبكت مقلة يعز عليھا النوم. وضاق وسع الفضا، وسكت مصقع الخطبا

  وأذللت دمعا من خالئقه الكبر... إذا الليل أضواني بسطت يد الھوى 
  إذا مت عطشانا فال نزل القطر... معللتي بالوعد والموت دونه 

  :وأرق ما يعرض على المولى قول القائل. مستغفر تائبأما تتقي هللا في واقف أمامك، 
  بأن ليس في حبي لغيرك مطمع... سلي تعلمي إن كنت غير عليمة 

  من الوجد والجفن الذي ليس يھجع... فأن لي القلب الذي ليس خاليا 
  لديك وال أنفك نحوك أنزع... فوهللا ما أنفك أذكر موضعي 

  :وبالجملة
  أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم.. .أعيذھا نظرات منك صادقة 

ومھاداة . وجمرات الحدة، وثمرات المودة. ومسارقة القلم، ومسابقة اليد للفم. وھاك ھدية الوقت، وعفو الساعة، وفيض البديھة
ذ طلقه، وھا ھو جواد البالغة علك الشكيم، حابس العنان، لم يأخ. الخاطر للناظر، ومباراة الطبع للسمع، ومجاذبة الجنان للبيان

  .ولم يستوف مضماره
ويوصل ممتطيه . وھذا ھو النھض فما بالك بالركض، وقد آلى ال يعرق عرق التنبيه ما لم يسمع بتصھاله، ويرعد بقرع نعاله

ومع ذلك لو نظمت النثر كالدرر، وأتيت به رائقا كنسيم السحر، وموشيا كألوان . غاية ال تدرك، وغارة بالرياح الھوج ال تنھك
  .، وما كنت إال كمھدي التمر إلى ھجر، والفصاحة ألھل الوبرالزھر

فمتى عاودته، وجدته سائغ المعبر، غض المنظر، جني . وآخر ما أقول إن ودي موقوف عليك، وحبيس سبيلك، وتحت رھنك
وإن كان . دفإن فعلت ذلك فھو حسن، وإن عدت فالعود أحم. يندى بشاشة، ويقطر حسنا، ويفوح عنبرا، ويثمر لطفا. المخبر

وإن راسلتك بما زاد أو . وهللا يتولى السرائر، ويعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور. فالغبن مشترك. ال وال: األمر كما يقال
  .نقص فھو منك، وبسببك والسالم

ي وإن: وله من كتاب كتبه، وھو بجبل الشوف، إلى بعض خواصه، جوابا عن كتاب كتبه إليه، يطلب بعض طرائف الجبل
  .أراك تھدي وال تستھدي، وتضل في رأيك وال تستھدي

  .وكأنك تلوح بطرائف ھذه الجبال، وليس فيھا سوى العقاب والوبال، عدد ما فيھا من الحجارة والرمال
  .وما ظني إال أنك تسببت إلى استھداء طرائف المقال، وتقنعت عن جر األثقال، بالقيراط من الجواھر والمثقال

  .بالحال، وما فيھا من ضروب المحال، واالختالل، واالعتالل، واالضمحالل، واالبتذالوإال فأنت أعلم 
يستھديه من طرائف خراسان، . ولقد قرأت في أخبار بعض األخيار؛ أن بعض األدبار األرباء، كتب إلى بعض األمراء النجباء

  .ويلوح باإلحسان من فضل ذلك اإلنسان
أما بعد، فقد وصل كتابك، معرضا بطرائف ھذه : ، سقا هللا ثراه، ورضي عنه وأرضاهفكتب إليه ذلك األمير العريض الجاه

   .الناحية، وقد بعثت إليك بعدل صابون لتغسل عني طمعك، والسالم
ألنه ربما يكتفي في . وفي ھذه الحكاية تسلية للشيخ الذي رضاه قريب الغاية، وتالفيه ال يحتاج لشدة عناية، لوجود الكفاية: قلت
  .فيغسل طمعه رطل صابون، ويدفع عطشه وعد الكمون، وھو حر قانع بالدون. ھدية، ببلغة حامدية أو أحمديةال

ال أوحش : وله من رسالة كتب بھا إلى أبي العباس أحمد المقري، ذلك اإلمام اللوذعي العبقري، يذكر فيھا موت ولد له صغير
وھو أن هللا سبحانه وله الحمد، . جري، ومن حديثي وغريب سمريهللا موالنا األستاذ مما سيعرض على سمعه من عجري وب

  .قد جعل رونق معاشي، وريحانة فؤادي من غير تنفيس مھلة ذخر معادي، ومشرد رقادي
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  .فصعد متن المنبر، وحمد هللا وشكر وأكثر. وقد مات للحجاج ولد، وكان بيضة البلد
  .لذي يقتل أوالدنا ونحمدهالحمد  ا: ثم قال ويده على كبده، من حر ما يجده

وھا أنا يا سيدي، أحمد هللا . الحمد  الذي ال يحمد على المكروه سواه: ونظر أبو الحارث، وكان مشوه الخلق في المرآة، فقال
وما أسفي إال على ما سماه الشيخ باسمه، ووسمه . سبحانه، وقد فقدت جزء نفسي، وفلذة كبدي، وشطر روحي، ونور عيني

ولوال ذاك لما أغفلت خدمة . وقد عراني بسببه الذھول، وأنا في سن الكھول. أرخ مولده، وحمد مصدره وموردهو. بوسمه
  .سيدي إلى اآلن، من رسالة أستجلب بھا شرفا طارفا، كما استفدت في الفوز بخدمته مفخرا سالفا

أصلحك هللا، أن خبر السوء ينمو ويربو، اعلم، : وله من رسالة إلى بعض حواشيه، يعاتبه على نقيصة قذف بھا بحر واشيه
ثم إنه في السرعة يقطع مسافة سنة في جمعة، وذلك أن الشر أغلب في . ويبلغ متراكما متضاعفا، ويصل متواترا مترادفا
  .الطباع، والھوى كما يعلم به القاضي شفيع مطاع
  .فعوان، بعيد من مراتب اإلحسانواأل. والعقرب، إلى الشر أميل. والنفس أقرب إلى العقوق، وإلضاعة الحقوق

ولعمري لوال أن الخبر يحتمل سامرين، ويتردد بين . ومن وزن الميزان في غير ميزانه، عوقب بنقصانه، وعدم رجحانه
  :كأن القاضي سمع قولھم. ألوجعت القاضي عتبا، ونھبت أديمه نھبا، وأخذت كل سفينة غصبا. شفتين

  د الفتى كيما يضر وينفعيرا... إذا أنت لم تنفع فضر فإنما 
  .فعمل بمعناه، وتمسك بفحواه، ونسي أواله وأخراه

  :قال الصاحب ألبي سعد الرستمي حين جفاه
  فتروم نصرا من بني العوام... فلعل تيما أن تالقي خطة 

ھو كما قال أبو ولكن . تقريبا لفھمه، وتوضيحا لعلمه. القاضي، وإن كان يحتاج إلى ما ھو أوضح في العتاب، من ھذا الخطاب
  :الطيب

  فتھتدي لي ولم أقدر على المحن... وكلمة في طريق خفت أعربھا 
وھو أصلحه هللا تعالى على سننه في الجفا، وقلة الوفا، . وإنما نھجت على سنني في البالغة، وسبيلي في الخطابة والكتابة
  .ووقوفه من الصدق في الصداقة على شفا، وحسبي هللا تعالى وكفى

فكتب إليه ھذه االعتذارية النابغة، وھي كما . بينه وبين أبي الطيب الغزي مودة ومصافاة، ثم أعقبھا مقاطعة ومجافاةوكان 
  :ومطلعھا. تراھا تھزأ باعتذارات النابغة

  على أنھا العتبى تكون لذي الحب... ألمت أيادي الخطب سائمة العتب 
  :يقول فيھا

  عن العذب الزالل بال شرب أذاذد... ألية حال يا ابن خير أرومة 
  لبعدك واألعداء واردة العذب... وأشرب صاب الدمع يطفو أجاجه 

  :منھا
  وروض المنى ينبيك عن وابل رطب... فيا ليت شعري واألماني تعلل 

  وأعتاض عن نزر المودة بالسكب... متى أرد اإلسعاف في منھل الرضا 
  في الزيارة بالغب فلم صرت أرضى... وقد كنت آتي في السالم تتابعا 
  لما كان بدعا منك داعية السب... ولو أنني واقعت عمدا جريرة 

  ألقطع أوصال المحبة كاإلرب... ولكنني وهللا أعلم لم أكن 
  مسيلمة إذ رام آلفة الحجب... ولم أستثر حرب الفجار ولم أطع 

  بعھد أبي بكر وال كان من دأبي... ولم أعتقد أن الخالفة فلتة 
   وقد طلبت منه النجيبة بالكذب... فاروق العدالة غيبة ولم أرم 

  على قتل عثمان بسطوة ذي شطب... ولم أك نجوا للخوارج إذ بغوا 
  لحرب علي والھوان لذي الحرب... ولم أك سلما البن ملجم إذ سطا 
  لصمامتي أو أن يذاد عن الشرب... ولم أك في قتل الحسين مجردا 
  إذا كان عرض المرء منثلم الغرب...  ولم أختلق بدعا وحسبك داعيا
  فحسبي من اإلعراض يا أملي حسبي... وھب أنني مارست ذلك كله 

وقد وقفت من ھذا النمط على اعتذارية، توسل بھا أبو جعفر المري في تربة المھدي، عند عبد المؤمن سلطان األندلس، بعد أن 
حتى سخرت بمن في الوجود، وأنفت . نفسي عن الخيرات بطيئة تا لو أحاطت بي كل خطيئة، ولم تنفك: نكبه، وھي ھذه
  .آلدم من السجود

وحططت عن يونس شجرة اليقطين، . وبريت لقدار نبال، وبرمت لحطب نار الخليل حبال. إنه لم يوح في الفلك لنوح: وقلت
وذممت كل . البتول فقذفتھا وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتھا، وافتريت على العذراء. وأوقدت مع ھامان على الطين
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  .قرشي، وأكرمت ألجل وحشي كل حبشي
وشحذت شفرة غالم المغيرة بن شعبة، واعتقلت من حصار الدار وقتل أشمطھا . وقلت أن بيعة الثقيفة، ال توجب إمامة الخليفة

  .بشعبة
وم الئذا، وبقبر اإلمام المھدي ثم أتيت حضرة المعص. وغادرت الوجه من الھامة خضيبا، وناولت من قرع سن الحسين قضيبا

  .عائذا
  .آلن لمقالتي أن تسمع، وتغفر لي ھذه الخطيئات أجمع

  نقل قلوبا ھدھا الخفقان... فعفوا أمير المؤمنين فإننا 
وكتب إلى األمير محمد بن منجك يسليه وقد احترقت يده وقدمه، بنار اعتلقت بمطبخه ليلة عيد الفطر، وقد أجاد وأحسن كل 

  :اإلحسان
  آلمھا النار قلت من عجب... قالوا يد المنجكي ذو الرتب 

  بحر فكيف اختشت من اللھب... يمينه ديمة ونائلھا 
  والنار ليست تضر بالسحب... تضره النار وھو مطفئھا 

  كعادة منه تنتمي ألب... وإنما قام وھو محتفل 
  وذاك دأب الكرام في العرب... تبغي قرى الضيف في إثارتھا 

  من ھمة للقرى مع النصب... كفه لما له نظرت فقبلت 
  عمت جميع األنام بالنشب... أو قد رأت مكرمات راحته 

  منه فساءت مواطن الطلب... فبادرته لتجتدي نشبا 
  لقبلتھا بغاية األدب... وضر أقدامھا ولو عقلت 
  عن مسھا لليراع والقضب... لكن بحمد اإلله ما شغلت 

  من كفه قبلة فلم تخب... انظر إلى وجوده وقد طلبت 
  ما شيم كال في سالف الحقب... جود يروح الجماد يطلبه 

  :ومن نتفه قوله
  وبدا المشيب وفي فضل تصابي... نصل الشباب وما نصلت عن الھوى 

  يوما فلم تسمح برد جواب... وغدوت أعترض الديار مسلما 
  أعشى يحدق في سطور كتاب... فكأنھا وكأنني في رسمھا 

  :وقوله
  حبا يرى السلم حربا... إني أبثك حبا 

  وينھب الصبر نھبا... ويغصب القلب غصبا 
  سامح من النار قلبا... يا من كوى ألف قلب 

  :وقوله
  ه بتلقيب الحبيب... يا عدوا قد ظلمنا 

  وھو في زي قريب... وغريب الطبع فينا 
  منك قد ضل نصيبي... ما قليل أنت لكن 

  :وقوله
  لحظاته غضبا لحربي. ..الحظته فتغيرت 
  سيفا وأغمده بقلبي... فاستل من أجفانه 

  قلبا غدا غمدا لعضب... يا من رأى في دھره 
  :وقوله

  والرشا في لفتاتك... يا شقيق الظبي لحظا 
  والنقا في خطراتك... فت غصن البان قدا 
  سحره من حركاتك... لست ھاروت ولكن 

   أجر ماضي لحظاتك... عظم هللا بصبري 
  ھالك من نظراتك... أنا وهللا قتيل 

  شاھدي في وجناتك... جرحت قلبي وھذا 
  لتقضى في حياتك... أنا أستبقي حياتي 

  ھي من بعض ھباتك... كيف تعصيك حياة 
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  وتقوي عزماتك... آه من ضعف غرامي 
  وتداني خطراتك... آه من طول عنائي 

  :وله من قصيدة، مطلعھا
  حافظا في األنام مثل فؤادي ...ذا ودادي وھل ترى لودادي 

  وده جاد لي بضد مرادي... كلما رحت أستميح حبيبا 
  وفالن ھو الذي لي يعادي... فكأن األنام أضحوا فالنا 

  شيمة منه تقتضيه بعادي... كلما رمت قربه أخذت بي 
  كان ذا رائحا وذلك غادي... مثل صبري إذا تلقى ھواه 

  ر لألساة والعوادفانتظ... إن تمادى بنا جفاه قليال 
  كيف لم يرع حق قرب تالدي... عجبا من نواك وھو طريف 

  بالسواري أكبادنا والغوادي... أخلفتك الشؤون عجزا فجادت 
  وھبته عصارة األكباد... ليس عندي من الدموع سوى ما 

  فانبرى من جفاك عرض النجاد... كان طول القناة ودك عندي 
  أتينا معا على ميعادقد ... ال تلمني على ھواك فإنا 

  مطمئنا وكان بالمرصاد... صادف القلب خاليا فاحتواه 
  :معنى البيتين ينظر إلى قول اآلخر
  فصادف قلبا خاليا فتمكنا... أتاني ھواه قبل أن أعرف الھوى 

  .دونهكل من صادف مكانا خاليا تمكن فيه، والمستحسن أن يعرفه من : نقل عن أبي بكر األصبھاني أنه عابه، فقال
ھذا كالم من لم يذق حالوة المعاني؛ فإن الشاعر قصد أن غرامه قائم، لم يسبقه غيره، فإنه متمكن في قلبه ال يزول، وما : أقول

  :قصد معنى آخر، كما قيل
  ليجمل بيت القلب للحب منزال... أتاني ھواه والھوى قد أحاط بي 

  إليه سبيال غيره فتحوال... فصيرته وقفا عليه ولم يجد 
  :تتمة األبيات األولى

  فغدا لحظھا كسيف األعادي... كان لي منك لحظة أصطفيھا 
  كيف إذ جردت من األغماد... كنت أخشى غرارھا وھي سلم 

  عجبا رحن وھي غير حداد... عملت للوشاة فينا سيوف 
  لي ذنبا وصد عن إسعادي... لست مستسعدا حبيبا تجنى 
  من ھجرك الكثير التماديآه ... آه من وصلك البعيد التداني 
  يلبس الخد منك ثوب الحداد... ال ابتالني اإلله بعدك حتى 
  منك واألقحوان غير نوادي... ويرى الورد كالبنفسج لونا 

  وغدا الغصن ليس بالمياد... إذ عرى نرجس العيون ذبول 
  منصف للھوى من األضداد... ذاك نوحي عليك وھو زمان 

  :ومن نتفه قوله
  وما التذلل خلق الباز واألسد... ل حتى صرت آلفه علمتني الذ

  أعزك هللا فارحمني وال تزد... يا من أھان فؤادي من محبته 
  من بعد ما كانت األشواق طوع يدي... قد صرت طوع يد األشواق مكتئبا 

  :وقوله
  وھزني الشوق اھتزاز المھند... وأذكرني قد القناة قوامه 

  علي وقد أمست كقطعة جلمد... وأزعجني حتى ظننت وسادتي 
  ومستشفع من فتنتي بمحمد... أال إنني يا شوق با عائذ 

  :وله من قصيدة، أولھا
  على مرھا مر السحاب بالقطر... لحى هللا أوقاتي وضاعف من صبري 

  تطالبني عن كل من مات بالوتر... تحاربني األيام حتى كأنني 
  .الذحل، وھو الثأر: الوتر

  .في العدد، وفي الذحل، بالفتح: الوتر، يعني بالكسر: لعالية يقولونأھل ا: قال يونس
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  فأجودھا ما مر في الحلم من دھري... عددت أويقاتي والحظت طيبھا 
   عدمت حياتي والمصير إلى عسر... إذا رحت أحصيھا ألعلم يسرھا 

  تجد رجال قد عاش عمرا بال عمر... متى ما اعتبرت العمر ما كان صافيا 
  :نى غريب، وأظنه تناوله من قول الحتاتي، وھوھذا مع

  بصفوة األحباب في اليسر... عمر الفتى قالوا زمان الرضا 
  فينظروا شيخا بال عمر... صدقت ما قالوه كي يقبلوا 

  :وأصله قول األمير أسامة بن منقذ
  وأخو المشيب يجور ثمت يھتدي... قالوا نھاه األربعون عن الصبا 

  صبح المشيب على الطريق األقصد... اب فدله كم حار في ليل الشب
  زمن الھموم فتلك ساعة مولدي... وإذا عددت سني ثم نقصتھا 

تعجب من مقاصد ھذه الكلم، وتعرض لموارد ھذه الحكم واقض العجب كل العجب من غرارة ھذا : قال العماد األصفھاني
ھذه األبيات بماء الذھب، فھذا أبلغ من قول أبي فراس األدب، ولوال أن المداد أفضل ما رقم به صحائف الكتب، لحررت 

  :الحمداني
  العمر ما تم به السرور... ما العمر ما طالت به الدھور 

  .فالفضل للمتقدم في ابتكار المعنى، وللمتأخر في المبالغة
  :العود أحمد

  كواكبه من حيث ال حاسب يدري... وھا أنا في طي الليالي معدد 
  على فلك نائي المدى أبدا يسري... ليل راكب كأني في ھمي مدى ال

  إلى اللوح كي أقرا به سورة اليسر... أروح مجدا مصعدا وعزيمتي 
  على بعدھا قدر الكواكب والبدر... وأحفظھا من جبھة شمت نورھا 

  :وله
  في جبھة لم أخلھا قط في البشر... عجبت للشمس إذ حلت مؤثرة 

  صة في ذرى األفالك بالقمرمخت... وإنما الجبھة الغراء منزلة 
  حتى تبينت منھا حدة النظر... ما كنت أحسب أن الشمس تعشقه 

  :وله
  محمرة في صفرة األشجار... انظر ألوراق الربيع وقد بدت 

  شفق تبدى في سماء نضار... وكأنھا لما تبدت بينھا 
  :وله

  بلطيف الھواء واألزھار... قد أحب الربيع للھو فيه 
  الجتنائي فيه لذيذ الثمار... ندي أحلى ثم فصل الخريف ع
  :ومن غزلياته قوله

  فبدت لطالب وصله أعذاره... ومعذر خفيت خطوط عذاره 
  وبدا خفيا للعيون غباره... قد الح تحت وروده ريحانة 

  دال ويخطو بالخطى خطاره... يبدو فتقطر بالدما أقطاره 
  وتعبدت أوطارنا أوطاره... رقت شمائله ورق كالمه 

  فيه فأنبا باليقين عذاره... شككت بين مؤنث ومذكر ف
  :من ھذا، بل أجود منه قول تقي الدين الفارسكوري

  نسيم الصبا منه ومن طبعھا الحر... توھمته شمسا وكان يريبني 
  علمت وزالت شبھتي أنه البدر... فلما دجى ليل العذار ولم يغب 

  :وله
  ق له جھاراسرارا ال أطي... وما زالت تخبرني المعالي 

  وإال فالمقدر ال يجارى... فإن أظفر به فأنا حري 
  :وحياه غالم بوردة، فقال

  نشوان وافى من الغلمان كالحور... انظر إلى وردة حيى بھا رشأ 
  مضمومة إذ بدت أو طرف مخمور... كأنھا شفتاه حين جاء بھا 

  :في التشبيه األول شمة من قول الشريف الرضي
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  طليعة تشرعت من جند... الورد كم وردة تحكي بسبق 
  ضم فم لقبلة من بعد... قد ضمھا في الغصن فرط البرد 

  :والبن الرومي
  كما تجمعت األفواه للقبل... ورد تفتح ثم ارتد مجتمعا 

  :ومن تضامين ابن تميم الفائقة
  وأتتك قبل أوانھا تطفيال... سبقت إليك من الحدائق وردة 

  فمھا إليك كطالب تقبيال ...طمعت بلثمك إذ رأتك فجمعت 
  :وأصله قول المتنبي في راكب فرس

  فمھا إليك كطالب تقبيال... ويغيرني جذب الزمام لقلبھا 
   :وله عاقدا لحكمة تؤثر

  كسته ولم يشعر محاسن غيره... إذا أقبلت دنياك يوما على امرئ 
  وكسى شرورا عن مالبس خيره... وإن أدبرت سلبت محاسن نفسه 

  :وله
  فاعجب لفرق قضائھا... وائج تنقضي كل الح

  وتعيث في أعضائھا... فاألسد تفترس المھا 
  منھا يفي برضائھا... والنمل عظم واحد 

  :وله من النوع الذي يسمى باالكتفاء
  أحبه إال مع االكتفا... إن احتفال المرء بالمرء ال 

  فاسلك سبيل القصد في االحتفا... مبالغات الناس مذمومة 
ام عجيب، لم ينظم مثله، وھو أن يكون اللفظ المكتفي به بمعنى اللفظ المكتفي منه؛ فإن االحتفاء واالحتفال بمعنى فيھا التز

االعتناء؛ فيكون على ھذا االكتفاء وعدمه على حد سواء، إذ لو قطع النظر عن لفظ االحتفال ألغنى عنه لفظ االحتفاء، مع 
  .تسمية النوع فيھما

  :وله
  وألوي حيازيمي عليك تحرقا... ي تشوقا أضم على قلبي يد

  ومن عجب شوق لدى البعد واللقا... تساوى حضوري في ھواك وغيبتي 
  غدا بحبال الشمس منك معلقا... رعى هللا قلبي حيث كان فإنه 

  :ومن رباعياته قوله
  أوردت محاجري حياض الھلك... أبكيك ولو بقدر شوقي أبكي 
  بأسا وأسا لقلت منكي منكي... لو قال لي الغرام ممن تشكو 

  :وله
  غير حظ منك قل... أي ذنب لي قل لي 
  ت برأي مستقل... أتراني منك أصبح 
  جاني فخذ جھد المقل... لك نفسي أيھا ال 

  :وله
  لك نفسي وتقل... أيھا الجاني المدل 
  فعذابي ال يحل... طال تعذيبك قلبي 
  بدم ليس يحل... أنت في حل فبادر 

  :مطلعھاوله من قصيدة، 
  فليس ينفع في أشواقك العذل... عذرا لطيشك إن السن مقتبل 

  لراح يختال منھا ذلك الجبل... سبع وعشرون لو مرت على جبل 
  رضوان في الخلد أعيت قصده الحيل... قضيت فيھا شبابا لو تطلبه 
  فلو حوتھا عقود زانھا العطل... نظيمة كعقود الدر في نسق 
  كنشوة الخمر يشكو فعلھا الثمل... اب وال نشوان أطفح من خمر الشب

  راحي الرضاب وتفاحي ھي القبل... من حيث عندي فكاھات ألذ بھا 
  وألثم البدر في أعطافه كسل... أعانق الغصن في أكمامه قمر 

  لراح يندبھا من شجوه الحمل... لو حلت الشمس يوما في محلتنا 
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  التشوير والخجللمسه دونه ... أو قابل البدر عندي من أسامره 
  ولم أقل ليت جفني راح ينھمل... أيام لم أحتمل للصبر عاقبة 

  يوما وال ظلھا في األمن منتقل... مرت فال صفوھا في العيش ذو رنق 
  يلھو بقلب الفتى في يومه األمل... تلھو السنون بھا في أمرھن كما 

 وله الميمية التي أبانت عن شغف، كاد يفضي به إلى التلف، 
وسبب ذلك صد حبيب لم يدع فيه للتحمل محال، وأذھل لبه فتركه بمقتضيات الحب مخال، وھي . ام رمي منه بكلف الكلفوغر
  :ھذه

  فليتھم حكموا بالعدل إذ حكموا... حكمتھم في فؤادي حسبما رسموا 
  أو ليتھم إذ تولوا أمرنا رحموا... أو ليتنا قد صبرنا مذعنين لھم 

  طوع القياد لما جاروا وال ظلموا... مھم جاروا ولو علموا أني لحك
  صدق المحبة منا خلتھم ندموا... ضنوا بصحبتھم عنا ولو علموا 

  حتى إذا ما رأوا إقبالنا سئموا... ھم عرضونا لبلواھم بقربھم 
  علياء حتى إذا ما شيدت ھدموا... كنا بنينا لھم في القلب منزلة 

  يأبى الذي ظنوه والكرموهللا ... ظنوا بنا غير ما تطوي سرائرنا 
  أنا الثريا وذان الشيب والھرم... ما أبعد العيب والنقصان من شرفي 

  وبئست الخلتان الغدر والسأم... رأيتھم لم يملوا خلتين لھم 
  مني لسان عليھم يشتكي وفم... رحلت عنھم ولي في كل جارحة 
  أن ال تفارقھم فالراحلون ھم... وإن ترحلت عن قوم وقد قدروا 

  عار فال مسكم من بعد ذا ألم... يا نازحين عراھم من تذكرنا 
  في العدل أن يعتب الجاني ويجترم... جنيتم ثم رحتم عابثين وھل 

  قد شاب ماءكم للشاربين دم... كنتم وال عيب فيكم غير أنكم 
  كيف استوى فيكم المخدوم والخدم... عجبت منكم وفي أخالقكم عجب 

  أن الذي قد تولى كبركم صنم... بكم سلبتم النفع حتى ظن طال
  إن الوفاء لدى أھل النھى ذمم... غدرتم ووفينا في محبتكم 

  بالبخس مني فتى تغلو به القيم... قد كنت يوسف إذ بعتم كإخوته 
  للخصم ذنب إذا لم ينصف الحكم... ال ذنب فيما أحلتم للوشاة وھل 

  ب نقتسمفليت أنا بقدر الح... إن كان يجمعنا حب لفرقتكم 
  أني على حبكم بالصدق متھم... ھل في القضية ممن لست أنسبھم 

  إني إذا أنا بالبغضاء متسم... إن كان حب الفتى ذنب يعدا له 
  وإنما تعشق األخالق والشيم... زعمتم أننا نھوى شمائلكم 

  ھووا وما كتموا أم معشر كتموا... أي الفريقين أوفى عندكم نفر 
  وقد أحاطتكم الغربان والرخم... الشھب عندكم  لم تفرقوا ما البزاة

  إذا استوت عنده األنوار والظلم... وما انتفاع أخي الدنيا بناظره 
  تفريطكم إنه ما ليس ينتظم... فرطتم في عقود الود فاغتنموا 

  جذب األزمة يثنيكم وال اللجم... جمحتم اليوم عن طرق الوفاء فال 
  حتى كأني في أجفانكم سقم... رحتم تغضون مني دون أسرتكم 

  من غدركم لم تجبھا األينق الرسم... بيني وبينكم بھماء مظلمة 
  وسوف يبلغ شأوه الندم... جھلتم قدر معروفي ومعرفتي 

  وأسمعت كلماتي من به صمم... أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي 
  كأنني فوق أعناق العدى علم... أبدو فيخضع من بالسوء يذكرني 

  عذرا ولكن نفسي دأبھا الشمم... م فال أني قبلت لكم صفحت عنك
  أو ال فإنا لھا اإلنصاف نحتكم... فادعوا بأبنائكم حتى نباھلكم 

  فراح يھجوكم القرطاس والقلم... أرخصتم سعر شعري في مديحكم 
  وتسھر السمر من أجلي وتختصم... أنام ملء عيوني ال أعاتبكم 
  ر ما يكسب اإلنسان ما يصموش... جناية أرشھا وصم لكم أبدا 

  نصفان مستھزئ والنصف منتقم... من لي بأن تفقھوا أن األنام بكم 



 

38 
 

  لو أن فعلكم من فعلنا أمم... ما كان أخلقنا منكم بتكرمة 
  فعل النھى دون أفعال الورى حكم... ھجرتم وھجرنا منصفين وفي 

  جموليس لألسد إال الغاب واأل... ضاق الكناس عليكم يا ظباء بنا 
  وفي التقرب ما تدنو به التھم... ما لي وآرامكم حتى أخالطھا 

  شوقا وال العين في أجفانھا ديم... فارقتكم ال فؤادي راح مضطرما 
  من بعد فرقتكم في صدري الھمم... سلوا تنبيكم حالي وما صنعت 

  والعين كيف كراھا راح يزدحم... وكيف أصبح قلبي في تقلبه 
  وال سعت لتجافينا به القدم...  عثرت يد علينا لواشينا فال

   كأنما يقظتي في وصلكم حلم... قد ھان في بصري ما كنت أبصره 
  فصرت أعجب من حظي وأبتسم... وكنت أبكي على حظي بكم زمنا 

  لكن ألعلم قومي أنكم رمم... وصرت أندبكم ال أنني أسف 
  إذا احتفلت بكم سيان والعدم... طلبت صحبتكم حتى وجدتكم 

  وعدت والقلب مني بارد شبم... ورحت والصبر لم تثلم جوانبه 
  ألية ليس عندي غيرھا قسم... إني وما ضم قلبي من سلوكم 

  وليس قربكم في الناس يغتنم... قد اغتنمتم بعادي عن مجالسكم 
  وأن عرضكم دون الورى حرم... وكنت أزعم أن البيت بيتكم 

  يء بمواله وينھزمعبدا يس... وأنني عبدكم حتى رأيت لكم 
  مع عبد سوء به األحرار تھتضم... ما كان لي أن أرى في الرق مشتركا 

  وتلك عاقبة القوم الذي عموا... عميتم عن محبيكم فسيء بكم 
  ال تحسبوا أنه ما بينكم كلم... سحرت ذا الدر حتى صغته كلما 

  لقلتم إنھا المصقولة الخذم... لو لم تكن رقة األلفاظ تخدعكم 
  وال رعى مرتعا سامت به النعم...  رعى هللا من لم يرع صحبتنا فال
  :وله

  فيه شيطانه إلى شيطاني... رب يوم جاء يوحي بأمر 
  أتقنت علم سحره العينان... من سرار بين اللحاظ وروحي 
  ليس من جنس ما يعي الملكان... وأفاضا من الھوى في حديث 

  ك يدانما لزناره بذا... ثم زنداي وشحاه وشاحا 
  مثل جسم قد حله روحان... فاغتدينا من العناق اتحادا 

  :وله
  وعلمت أن العفو حظ الجاني... لما رأيت العيش من ثمر الصبا 

  وفعلت ما ال ظنه شيطاني... أدركت ما سولته شبيبتي 
  :وله

  فھو الشباب على الشباب أتاني... ولقد صحبت العز مذ أنا يافع 
  فالعز مكتھال شباب ثاني... رني ولو اعترى بعد الشباب لس

  :وله
  ھيا بفضول دمع كاسي ھيا... قد أظماني الغرام مما فيا 

  حتى ولو انتقشت كلي كيا... ال تلحظني عروس بختي أنفا 
إن لم يكن ثاني أبي . األمير منجك بن محمد المنجكي ھذا األمير، سقى عھده مفاض الديم، وحيى الرضوان منه تلك الشيم

فھما إن ابتدآ األمرين في الوجود، فھو الذي . الشعر وحده، فھو مع ذلك ثاني ابن طي الذي تجاوز في الكرم حدهفراس في 
  .وأحسن ما في الطاووس الذنب، وفي الخمر معنى ليس في العنب. انتھى به الفضل والجود

تخليد، فالعالم عرفه بعلمه، مجمع على فضله الذي اقتضى لذكره ال. ھذا، وكل ناطق بلسان، وعارف بحسن واستحسان
يفدى بالشموس واألقمار، ويمد باألنفس . وھو منذ الح ھالله في أوجه، وأبوه بين حزب اإلقبال وفوجه. والجاھل قال بالتقليد

يباھي بسؤدد اتصلت أصوله اتصال الشآبيب، وتناسبت . وإن لم يكن في قبة السما، فھو في بحبوحة القنة الشما. واألعمار
وعز له ذروة تفضي إلى روض بالسماح يجود، فكم لجباه . تناسب الرماح كعوبا على كعوب، وأنابيب على أنابيبفروعه 

  .حتى قعد مقعد والده، واحتوى من رياشه على طريفه وتالده. العفاة لديه من مجال سجود من مجالس جود
أليام إعراض النسيم عن الروضة الغناء، فأعرضت عنه ا. ھنالك سلك من البذل ما سلك، وسخا والسخي جوده بما ملك
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  .وتخلت عنه تخلي العقد عن عنق الحسناء
  جور الزمان على وساد... وإذا الجواد يبيت من 
   وتظل البسة الحداد... كالعين تفرح غيرھا 

ات لمذاكرة وكان بينه وبين أبي محبة ومودة، ومجالس اجتماع. وقد أدركته وسبجه بدل بعاجه، وسمھري قده رمي باعوجاجه
ولقد رأيت من . فكنت أجني من مطارحتھا بدائع مائسات األعطاف، وأقطف روائع مستعذبات الجنى والقطاف. األدب معدة

فمن لفظ إذا سمعته قلت كأن العرب . فضله ما لم أر قبل وال بعد، وطالما حصلت منه على أماني في ھذا الشأن من غير وعد
إلى محاضرة إذا تحرى في أسلوبھا . ھذا للبراعة إنسان عينھا وعين إنسانھا: تخيلته قلت استخلفته على لسانھا، ومعنى إذا

. وأما حديث لين العريكة، ودماثة السليقة، فلم ير من يشبھه في الخلق والخليقة. الرشيق، تھم ببسط الحجر اللتقاط درھا النسيق
  .البكمبأدب ضافي الذليل مطرز الكم، وشعر يكاد يحيي الجماد وينطق 

وھا أنا أورد من أشعاره ما تزھو به القراطيس على صفحات الخدود المحشاة بالسوالف، ويغني عن لذة السالف السلسل 
  .تذھبت به الليالي السوالف

  :فمن ذلك قوله من قصيدة، مطلعھا
  إذا ما قلت أفديه حبيبا... يعد علي أنفاسي ذنوبا 

  ن أملي قريباإذا ما بات م... وأبعد ما يكون الود منه 
  يصير عليه من يھوى رقيبا... حبيب كلما يلقاه صب 

  من الكافور أنبته قضيبا... سقاه الحسن ماء الدل حتى 
  ولو فرشت مسالكھا قلوبا... يعاف منازل العشاق كبرا 
  سالما راح يمنعه الھبوبا... فلو حمل النسيم إليه مني 

  ضحى نصيبافليت جفاه لي أ... أغار على الجفا منه لغيري 
  ولو ملئت عيونھم عيوبا... وأعشق أعين الرقباء فيه 

  وصير دمع أجفاني صبيبا... لقد أخذ الھوى بزمام قلبي 
  فكيف اآلن أطلبه غريبا... وما أملت في أھلي نصيرا 
  زمان غادر الولدان شيبا... وأقصد أن يعيد روا شبابي 
  ليباأروم اليوم من رخم ح... وما خفيت علي الناس حتى 
  لفقد مساعدي يلفى مجيبا... إذا ظن الشباب خشيت منه 

  فما لي أحسب السنور ذيبا... وھب أني حكيت الشاة ضعفا 
  :منھا في المديح

  برؤياه لتلك العين طوبى... لئن سعدت ولو في النوم عيني 
  وفيض نداه قد أضحى سكوبا... وإن ضن السحاب فال أبالي 

  الفلك المدار بھا طروبا غدا... إذا تليت مآثره بأرض 
  :وقوله

  الشمس طالعة والبدر محجوب... نوروز ال كنت قلبي فيك مكروب 
  ما كل من نظرته العين محبوب... أرى الحسان وما لي بينھم حسن 
  بالحزن قلبي وفيض الدمع مسكوب... صفر الفؤاد من األفراح ممتلئ 
  لمحتوم مغلوبمن عاند القدر ا... أبغي القيام وسوء الحظ يقعدني 

  :وقوله
  يكاد يذيب الروح فرط احتجابه... حبيب حماه الملك تحت قبابه 

  فتسكر أفكاري بذكر رضابه... تدير على سمعي األماني حديثه 
  إذا قبلت للشكر فضل ثيابه... يعيد تراب األرض مسكا وعنبرا 

  فيسبق تسليمي برد جوابه... يكلمني باللحظ عن أخذ مھجتي 
  :وقوله
  إال وستر الغمام ينسحب... رف الروض في نزاھته ما ش

  ال شك شمس النھار تحتجب... كأنه البدر عند رؤيته 
  :وقوله

  تخيل إنساني عليه رقيبا... تحجب عني الطيف حتى كأنه 
  فظن خيالي للنحول قريبا... وقد كان يغشى قبل ما احتبك الھوى 
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  :وقوله
  لجفا آيبمنك وإن كان با... عد وماطل فقد رضيت به 

  فدى للذات وعدك الكاذب... صدق وعود الحسان أجمعھا 
  :وقوله

  وال تفرح بلذات اإلياب... أال ال تبك حادثة افتراق 
  كخط منجم فوق التراب... فما الدنيا وما ضمته إال 

  :وقوله
   إن شطت الدار وطال الحجاب... الموت أطيب ما يجتنى 

  رى الجنة أھل العذابإذ ال ي... ال يدخل النار أسير الھوى 
أن نار العشق التي يعذب : بأنه معرب من بيت بالتركية لفضولي، ومعناه: معنى ھذا البيت مضطرب، وقد سئلت عنه فأجبت

بھا العاشق في الدنيا ھي نار اآلخرة عندھا جنة، فإذا دخلھا العاشق، والمفروض من أھل العذاب، يعني في العشق، ال يدخل 
  .نھا بالنسبة إليه جنةالنار األخروية؛ أل

  :وقوله
  وأظنه للروح مني وارثا... مھال فحبك بي أراه عابثا 

  حتى انثنيت عن المودة ناكثا... من ذا الذي ألوى بعھدك في الھوى 
  مثل الرقيب إذا خلونا حادثا... جربت فيك الحادثات فلم أجد 

  خلقت لنا عيناه سحرا نافثا... يا مشبه اآلرام أال أنھا 
  لما رأى في بردتيك الثالثا... راح بالقمرين طرفي ھازئا قد 
فھذا السحر . ما تصورت أن الثاء تھون ھذا الھوان، وال تذعن ھذا اإلذعان، وال تنقاد للكلم إال أن يكون كلمة المعان: أقول

  .البياني إن لم يكن السحر المبين، وھذا المعجز الباھر، وأنا أول المؤمنين
  :تھلھاوله من قصيدة، مس

  وعيون تردد الدمع سحا... كبد من سنان لحظك جرحى 
  يستفز النھى وشوق ألحا... وحنين إلى الديار ووجد 

  مھج فيك ليس تقبل نصحا... يا ابن ودي تفديك من كل سوء 
  حيث رق الھوى ونسكن صرحا... قم بنا نشرب المدامة بكرا 
  ك بھاء وطيب صدغك نفحا... في رياض كأنما ھي خدا 

  ع ظالما يغشى العيون وصبحا... طلعا من ضياء وجھك والفر م
  ك فكان المدام مني أصحى... سكر الكأس إذ سكرت بعيني 

ھذا بيت تقلقل مبناه، فلھذا لم يفھم معناه، وسكر الكأس بظھور الزم السكر وھو الميل عليه، وإن صح أن المدام بمعنى المديم، 
  .فھو المعنى الذي يرجع إليه

  :وله
  ومعدل األرواح في األشباح... ن الربيع مطية األفراح زم

  طارت حميانا من األقداح... زمن به لوال اشتباك فواقع 
  :أخذه من قول ابن المعتز

  لوال الشباك التي صيغت من الحبب... كادت تطير وقد طرنا بھا فرحا 
  :وألبي الحسن علي بن الحسن األندلسي

  صاغ الحباب عليھا صيغة الشبك. ..والماء يحذر منھا أن تطير فقد 
  :وله

  عن باعث ھي أم لي منك تقليد... حمائم الدوح ما ھذي التغاريد 
  والمشغالن لنا ورد وتوريد... نوحي ونوحك جنح الليل متفق 

  قلب يعلله في الحب تفنيد... إن كان يغنيك أصوات الصفير فلي 
  ھيدومن جفوني شكا دمع وتس... تعجبت نار قلبي من تجلده 

  وإن تكرر عيد بعده عيد... والحزن باق على ما كنت أعھده 
  إال الذي جرحته األعين السود... جريح بيض الظبا ترجى سالمته 
  قوامه بانة والقلب جلمود... لي بالظعائن نھاب العقول رشا 

  لم يبق من عھد عاد ثم ملحود... لو مرت الريح تروي عن ئؤابته 
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  مھابة تتحاماھا الصناديد.. .لكنما منعتھا من مواطنه 
  لواء حسن على األقمار معقود... من البشانقة الغر الذين لھم 

  وما يرون حميدا فھو محمود... نحن المسيئون إن جاروا وإن عدلوا 
  وشري ھجرھم أرى وقنديد... والذل أشرف عز في محبتھم 

  وما سواه إذا جربت تنكيد... ال تصحبن غير حر إن ظفرت به 
  :دائعه قولهومن ب

  محاسن ألھته فضل عن الرشد... ومذ كشف الفصاد عن زنده رأى 
   وأوقع ظل الجفن منه على الزند... فقطب من أھوى وأبصر مغضبا 

  من الياسمين األرجوان على الورد... وأطلع نور األرجوان وحبذا 
  :بو الحسن الجرجانيوھذا معنى ترجمه من الفارسية، وقد ظفرت في العربية بما يقاربه، وقائله أ

  وليت نفسي تقسمت سقمك... يا ليت عيني تحملت ألمك 
  عرقك أجرت من ناظري دمك... وليت كف الطبيب إذ فصدت 

  تعيره إن لثمت من لثمك... أعرته صبغ وجنتيك كما 
  فالحظ به العرق واربحن ألمك... طرفك أمضى من حد مبضعه 

  :ولألمير
  ياء وجھك أحسد الحسادلض... شمس الضحى وأھلة األعياد 

  رقصت لك األرواح في األجساد... وإذا شدا بك مطرب في مجلس 
  فأبت سوى األكباد من أغماد... جردت من سحر الجفون صوارما 
  من بعد ما غسل البكاء رقادي... مسح المنى من زور طيفك راحة 

  عوضت عنك بنشأة الميعاد... ما كنت أفتقد الشباب لو أنني 
  :وله
  من ھو في الحسن واحد فرد... مل الكأس حين يمألھا ال تھ

  مسك والياسمين والورد... طينته عنبر وخامرھا ال 
  :وله

  وانتھاب النفوس قبل الوالده... تخذ الجور والجناية عاده 
  ضمن تلك السھام ألف شھاده... ال تضع سھم مقلتيه فؤادي 

  :وله
  ء األخضريھتز من تحت القبا... قد زارني وكأنه ريحانة 

  من طيبه شمامة من عنبر... فظننت منه ضمن كل سالمة 
  ياقوتة ملئت بأنفس جوھر... ولكنز مبسمه دنوت فخلته 

  متلطفا حتى كأن لم يشعر... فھصرته ھصر النسيم أراكة 
  متحذرين من الصباح المسفر... متعانقين على فراش صيانة 

  :وله
  يد والوقار الوقارأعشق الغ... لم تمل بي عن العفاف العقار 

  البن بيت تھدى له األشعار... أنظم الشعر ما حييت وإني 
  غصن لما يزينه النوار... يتحلى بي الزمان تحلي ال 
  صح عزمي وطاب من الغرار... صقلتني يد التجارب حتى 
  حسدته الشموس واألقمار... ومكاني من الفخار مكان 

  :وقوله
  لصبح منھا أثرفي قميص ا... إن لليل بقايا عنبر 

  فبدا عند الرياض الخبر... بادرت أيدي الصبا تلبسه 
  :انظره مع قول البھاء زھير
  وما خالط الصفو فيھا الكدر... رعى هللا ليلة وصل مضت 

  فأصبح عند النسيم الخبر... خلونا وما بيننا ثالث 
  :وله

  وحي بھا ثالثا بل سداسا... أال ھات اسقني كاسا فكاسا 
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  رشا تخذ الحشا مني كناسا... تساھا ال أعاصي فإني في اح
  فلو أھديته آسا آلسى... حبيب كلما ألقاه يغضي 
  وعطفا إن ثنى عطفا وماسا... يريك إذا بدا قمرا منيرا 
  ويجلو خده وردا وآسا... ويبسم ثغره عن أقحوان 

  وما راقبت في حبيه ناسا... خلعت عذار نسكي في ھواه 
  وأشھى الوصل ما كان اختالسا... ضاحا فأحلى الحب ما كان افت

  :وله
  أو بموتى نعد تحت األراضي... يا بني العشق ليس نحسب أحيا 

  نتغنى بذكر طيب الرياض... تارة نألف الحياة وطورا 
  كجفون الدمى الصحاح المراض... نحن ما بين صحة وسقام 

  :وله
  لتناھبت وجناته األلحاظ... ومھفھف لوال عقارب صدغه 

  ال راقدون وال ھم أيقاظ... ته ذكر الھوى وعواذلي طارح
  عبراتنا ما بيننا ألفاظ... نبدي الحديث وال حديث كأنما 

  :وله
   كبارق بخالل الودق قد لمعا... وزارني طيفه وھنا فأرقني 
  لكن ليزجر طرفي والرقاد معا... فما وحقك عن ود زيارته 

  :وله
  ماه من العذول الالغيبلغت... ريحانتي روض المحاسن ما الذي 

  عن ناظري ببنفسج األصداغ... حتى توارت وردتا خديكما 
  :وله، وھو معنى أبدع فيه كل اإلبداع، وأتى به كالبدر خرج من تحت الشعاع

  إلى الطال وبشير الصبح قد ھتفا... نبھته ودواعي األنس داعية 
  بدرا تقطع عنه الغيم فانكشفا... فقام من نومه وسنان تحسبه 

  فما ترى لزمان ينقضي خلفا... وقال ھات وخذھا وانتھز فرصا 
  :وله

  في فم يخجل المدام الرحيقا... يا غزاال يقل مسكا فتيقا 
  منبت منك في الخدود شقيقا... قد سقاك الجمال ماء نعيم 

  أشتكي غربة تسيء الصديقا... ال تذرني تفديك روحي وحيدا 
  دي فارحم أسيرا طليقاك فؤا... أنا أسعى وفي سالسل صدغي 

  در دمعي قد استحال عقيقا... جرحت مقلتاك قلبي لھذا 
  ح باتت فلم تجد مستفيقا... لو ذكرنا لماك عند حضور الرا 

  ح فتختارك الرفيق الرفيقا... بك أرواحنا تسر وترتا 
  حظ منا أو الغبوق الغبوقا... الصبوح الصبوح قبل مشيب ال 

  حيث نلقى األشواق روضا أنيقا... نجتني زھرة الشباب ونلھوا 
  منك نستنظر الكذوب الصدوقا... بين وعد آمالنا ووعيد 

  :وله
  قلبي وعقلي بتغريب وتشريق... أفديه من قمر أطواره شغلت 
  وطرفه بين تسديد وتفويق... من السليم وقد أحنى حواجبه 

  :وله
  لكوجوه تعيد الصبح والليل حا... تلوح لنا بالروم من كل جانب 
  وتشرق فيھا بالجمال المسالك... أنظمأ في دار تفيض بحورھا 

  :وله
  أيامه قمر يلوح ويأفل... ال تغترر بشبابك الغض الذي 
  حب الجمال الصبر عنه أجمل... ودع اتباع النفس عنك فإنما 
  لكن سھام هللا منھا أقتل... نعم العيون الفاتكات قواتل 

  :وله
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  وال من الدمع جاريه وسائله... موله بك ال تجدي وسائله 
  وعنفته على الشكوى قبائله... عزيز صبر أذل الحب مھجته 
  أسحاره أبدا تبكي أصائله... عام نأى عنك فيه مكرھا فعلى 

  والروض من حزن جفت خمائله... والكاس مذ بنت عنھا تشتكي ظمأ 
  أرق من نسمة الوادي أصائله... كلفت حمل نواك اليوم قلب فتى 

  :وله
  أراه لكن بمقلة األمل... د زار من كنت قبل زورته ق

  ثوب علينا قد زر بالقبل... بتنا ضجيعين والعناق له 
  :ومن رباعياته قوله

  إال دفعته راحة البلبال... ما مر تذكر الكرى في بالي 
  أقدام خيالك العزيز الغالي... أشفقت من الجفون لمسا يؤذي 

  :مثله للبابي وفيه زيادة
  إليه فتدمي رقة خده القاني... رى إذ زار خفية نظرة أرد الك

  بعيني فتؤذى أخمصاه بأجفاني... وأسھر خوفا أن يمر خياله 
  :وأصله قول الوقشي

  رأى ھدبھا فارتاع خوف الحبائل... إذا ظن وكرا مقلتي طائر الكرى 
  :ويقاربه قول الصالح الصفدي

  و كان في النوم يطرقويا فرحتا ل... أيا وحشتا في ليل شوقي لنوركم 
  مخافة أن تجري دموعي فيغرق... وھيھات لو زار الخيال منعته 

  :ولألمير منجك
  لمع األسنة في مثار القسطل... انظر إلى فحم كأن لھيبه 
  صدر الحسود ونعمة المتفضل... وكأنه والنار في أحشائه 

  :ھذا التشبيه تناوله من قول عبد الجليل المرسي في وصف فرن
   وربيع مخالطي وعقيدي... رن رأيته يتلظى رب ف

  خالطته مكارم المحسود... قال صفه فقلت صدر حسود 
والبن مجير األندلسي، وقد حضر مع عدو له، جاحد لما فعله معه من الخير، وأمامھما زجاجة سوداء فيھا خمر، فقال له 

  :فقال ارتجاال. إن كنت شاعرا فقل في ھذه: الحسود المذكور
  تردت بثوب حالك اللون أسحم... لى الندمان أمر زجاجة سأشكو إ

  فتغرب في جنح من الليل مظلم... تصب بھا شمس المدامة بيننا 
  كقلب حسود جاحد يد منعم... وتجحد أنوار الحميا بلونھا 

  :وقد أحسن القاضي التنوخي، في تشبيه النار، حيث قال
  نصاف قد اتفقافي العين ظلم وإ... فاھتف بنار إلى فحم كأنھما 
  :ولألمير، وھو من بدائعه

  من واله وثنتھا مقلة األمل... لو لم يكن راعھا فكر تصورھا 
  وألقت الزھر فوق الشمس من خجل... ما قابلت نصف بدر بابن ليلته 

  .ھذان البيتان دران أو وردتان: قلت
  :ومطربات األلحانومن خمرياته التي تصير الزاھد ضجيع دسكرة وحان، وتنوب عن لذة السماع 

  حمراء كالخد اللطيم... أدر المدامة يا نديمي 
  كالبرء في الجسم السقيم... تسري بأرواح النھى 
  مترديا ظل الكروم... وأقم إذا جن الدجى 

  صقلته أنفاس النسيم... فالجو راق كأنما 
  م تبدد العقد النظيم... وتبددت زھر النجو 
  شجو رخيممن كف ذي ... قم ھاتھا واستجلھا 
  يسبي بھا عقل الحليم... بدر يريك محاسنا 

  وإذا رنا فبكل ريم... إن ماس يزري بالقنا 
  أيدي الصبا حبر الجميم... في روضة نسجت بھا 
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  .مجتمع من البھمى، أي النبت: الجميم
  ا أن بكى جفن الغيوم... ضحكت بھا األزھار لم 

  في ظلھا الصافي األديم... كم ليلة قضيتھا 
  متناسيا ذكر الرسوم... كرا عھد الدمى متذ

  جذالن باألنس المقيم... نشوان من خمر الصبا 
  والوقت مقتبل النعيم... حيث الشبيبة غضة 

مع أنه ما عاقر عقارا، وال وھب لمجلس . وقد اشتھر له في المدامة والنديم، وما يسلي عن لطف الحديث وصفو القديم: قلت
  .راع وقارا

  .فيه، ولم ينقل عنه، فيما أعلم، شيء ينافيه ھذا ما سمعته من
  :ومما يستجاد له قوله
  من أن تمر مسلما... منعتك رؤية كاشح 

  شم الھالل تكرما... إن تخش من نظر إلي 
  وھنا ولحظك في السما... فلعل لحظي يلتقي 
  :أصله قول بعضھم

  فإني إليه بالعشية ناظر... إلى الطائر النسر انظري كل ليلة 
  فنشكو جميعا ما تجن الضمائر... يلتقي طرفي وطرفك عنده عسى 

  :والبن المعتز منه
  عليك فھذا للمحبين نافع... ألست أرى النجم الذي ھو طالع 

  فيجتمعا إذ ليس في األرض جامع... عسى يلتقي في األفق لحظي ولحظھا 
  :ولبعض شعراء الخريدة

  واه ينظرهلعل طرف الذي أھ... وأنظر البدر مرتاحا لرؤيته 
  :ومن صنائعه قوله

  وثمار الشكر تجنيھا الكرام... عدت المجد يراع وحسام 
  وبإعراض الدمى يحلو الغرام... أعذب األشياء في ممنوعھا 

  حرم الغمض عليه والمنام... من يبت سھران في كسب العال 
  :وله: ھذه النبذة لم أر لھا مثاال، كلما قيد كلمتھا الخط سيرھا اللفظ أمثاال: قلت

  ومن قلمي عليك ومن بناني... أغار إذا وصفتك من لساني 
  فكم باتت تساجلك األماني... لئن منعتك قومي عن حديثي 

  أراك بعين فكري من مكاني... وإن حجبوك عن نظري فإني 
   فمنك أشم رائحة الجنان... وإن تك نار صدك لي تلظى 
  انيفما لك منزل إال جن... وإن شرقت أو غربت عني 

  وحيا العھد ھاتيك المغاني... سقى األثالث من يبرين دمعي 
  بھا زمنا ولم أعھد بجاني... معاھد كم جنيت العيش غضا 

  وأسقى الراح من راح التھاني... أروح بھا أجر الذيل تيھا 
  فؤادي منه يرتع في أمان... ليال كلھا سحر ودھر 

  لعنفوانوأيام الصبا في ا... فغالطني الزمان وقال كھل 
  فما عذر المشيب وقد دھاني... أقبل األربعين أصيب شيبا 

  وألوت من مواطنه عناني... طوت أيدي الحوادث بسط لھوي 
  :وله

  ال بالقيان وال بالقناني... نفس تعلل باألماني 
  بين المعاھد والمغاني... ومدامع مسفوحة 

  ن على الترائب والجنان... وأبيت مضموم اليدي 
  بة بالمدامع ال اللسان... ابة للصبا أشكو الصب

  ورقا شجاھا ما شجاني... وأقول إذ ھتفت بنا 
  ح فبعض ما عندي كفاني... يا ورق ما ھذا النوا 

  ن بمنزلي السامي المكان... غادرت بين الغوطتي 
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  مذابة مما دھاني... أما لھا كبد علي 
  حالي وتندب كل آن... تستخبر الركبان عن 

  ن ويلتقي ناء بدان... ى يعي فعسى الذي أبل
  :وله

  من كف معتدل في خير إبان... قم ھاتھا فانتھاب العيش مغتنم 
  وتوجت بيواقيت وعقيان... حيث الرياض اكتست من سندس حلال 

  غزالة األفق والكافور سيان... والمسك في الفلك العلوي إذ رتعت 
  :وله

  جعلت طوقة الليالي يميني... وحبيب مكلل بعيون 
  لو جعلنا الفراش من ياسمين... يتشكى من البضاضة حتى 

  :استعمال لطيف، أول من استعمله بشار بن برد، في قوله: مكلل بعيون: قوله
  طرقننا ورجعن ملسا... ومكلالت بالعيون 
  .إنھن لحسنھن تعلو األبصار إلى وجوھھن ورؤوسھن، كأن لھن إكليال من العيون: وقيل في معناه
  :لفذة قولهومن أبياته ا

  عقلي وأعرض نافرا متجنبا... صادفته فتناولت لحظاته 
  :وقوله

  تمزق الراح قميص الزجاج... وابتسم الورد فكادت له 
  :وقوله

  والبعض منھا في الجفون قروح... بعض الذوات ھي النعيم لمبصر 
  :وقوله

  وبھا الرسل بيننا األرواح... إن كتبي إليه صحف األماني 
  :وقوله
  مثل الھالل له الجوزاء زنار... لراح باإلبريق ذو قرط متوج ا
  :وقوله

  أوتاره من فضة األمطار... طير أعار الغصن جنكا ركبت 
  :وقوله

  فظاھرھا بدر وباطنھا شمس... إذا أمسك المرآة ينظر وجھه 
  :وقوله

  قبل الظن من شفاه المحال... ومدامي ذكر الحبيب ونقلي 
  :وقوله

  لو زار فيه الحبيب ما قبال... ن ثقيل روح يزور في زم
  :وقوله

  وشفا النفوس صداقة الخالن... الجسم يبرأ بالعالج سقامه 
  :وقوله

  كأنه العيد في أيام كانون... بعض الحسان تراه عند مالكه 
  :وقوله

  حتى حكيت بجسمي سقم جفنيه... أحببت من أجله من كان يشبھه 
فما بات إال بتكميل النفس وجده وكلفه؛ . رومة، واستعلق مزية النسبة المرومةعبد اللطيف المنقاري ماجد استوفى شرف األ

  .ألنه أتى الفضل وھو لعمري ال يتكلفه
وھو من منذ . له المقام األحظى، والمعارف التي مألت سمعا ولحظا. فھو معروف بأصله وفصله، ومشھور له بنبله وفضله

تارة يفيد منى . الحظوة عند األنام، حال من االلتفات في الذروة والسناممخطوب . حلت عنه تمائمه، ونيطت عليه عمائمه
   :وتارة يستفيد ثنا

  درر وآراء كمثل دراري... تروى محاسن لفظه وكأنھا 
  غرر وعزم مثل حد غرار... ومآثر قد خلدت فكأنھا 

أخذت كلمه بمجامع القلوب، وملك . قطعه غضوله أدب نقده نض، وم. إلى أن فجع به المجد األثيل، وفقد من الدنيا فقيد المثيل
  .وقد أثبت له ما تستھديه بردا موشى، وتستجليه خدا بالقلم الريحاني محشى. قلمه الغاية من حسن األسلوب
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  :فمنه قوله، من قصيدة، أولھا
  ومن جفوني استھلت السحب... بين حنايا ضلوعي اللھب 
  تربيعاف إال الديار تق... وفي فؤادي غليل منتزح 
  يعبث بالقلب وھو ملتھب... يا بأبي اليوم شادن غنج 
  والقد إن ماد دونه القضب... يسنح لكن بصفحتي رشأ 
  ليس كخود يزينھا القلب... صفر وشاح يزينه ھيف 

  فالشمس في األفق منه تحتجب... إن الح في الحي بدر طلعته 
  يا برق إال وفاتك الشنب... أشنب لم تحك برق مبسمه 

  حباب ظلم وحبذا الحبب... لى الثغر مي مقبله يطفو ع
  أيدي عذارى أفضى بھا اللعب... كأنه لؤلؤ تبدده 

  إال ازدھى الحلى ثغره الشنب... ما مر في الحلى وھو مؤتلق 
  والقلب ما جال منه مضطرب... يعطو بجيد كقرطه قلق 

  ألباب سحرا ودونه العطب... وسانحات نفثن في عقد ال 
  واقتاد جسمي السقام والوصب... ؤاد من كثب به اختلسن الف

  يفعلن ما ليس تفعل القضب... تجرح منھن مھجتي مقل 
  يخفق والجسم للضنى نھب... ظعن والقلب في ركائبھم 

  فلم أجده وصده لھب... من فوق خلبي وضعت صاح يدي 
  ليس لھا ما حييت منقلب... لما تيقنت أن دوحتھم 

  واقتسمتني مآرب شعب ...أبليت صبرا لم يبله أحد 
  عقلي وعادت تقول ما السبب... منھن لي ذات دملج سلبت 
  :ھذا على أسلوب قول مھيار

  أيھا الناس لمن ھذا القتيل... قتلتني وانثنت تسأل بي 
  أني له دون ذا الورى طلب... يصبو جنونا ويدعي سفھا 
  وال تعھدت أنه وصب... وليس عندي علم بصبوته 

  صدق عراه لعشقنا النصب... له شغفا لو كان فيما يقو
  سألت عني وأنت لي أرب... فقلت لو شئت يا منايا لما 
  بعد أنيني لشاھد عجب... إن نحولي وعبرتي معا 

  يقضي غراما وليس يحتسب... أشكوك لو كان منصف حكم 
  يرجع مثلي متيم سلب... لكنني اآلن قد رجعت وال 

  مقاما به لك التعب واترك... يا قلب عج من حمى مكائدھم 
  وأنت والدھر كله حرب... كم ذا تقاسي مصاب جفوتھم 

  عھدكم لن تقله كتب... وكم تعاني بحبھا ولھا 
  وعد عنھا وأنت مجتنب... فخل دعدا وذكر معھدھا 

  واترك غزال الصريم ينتحب... وغض طرفا عن كل غانية 
  فالعيد عندي بمذھبي يجب... إن عنده جاز أن يصارمني 

  ولو إلى اللحن ھزك الطرب...  تسمع للحن شادية وال
  فالھزل داء دواؤه الھرب... وجد واترك منى خدعت بھا 

  :ومطلعھا. وله من قصيدة أرسلھا إلى ديار بكر، يتشوق بھا إلى دمشق، ويذكر منتزھاتھا
  وحيى بقاع الغوطتين سالم... سقى دار سعدى من دمشق غمام 

  له في رياض النيربين ركام ...وجاد ھضاب الصالحية صيب 
  :منھا

   تذاد كظمآن ساله أوام... ذكرت الحمى والدار ذكرى طريدة 
  كما ناح من فقد الحميم حمام... فنحت على تلك الربوع تشوقا 

  وحزن الفال ما بيننا وأكام... أيا صاحبي نجواي يوم ترحلوا 
  دمشق بأجفاني القراح غمام... نشدتكما بالود ھل جاد بعدنا 

  وزھر الربى ھل أبرزته كمام... وھل عذبات البان فيھا موائس 
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  وھل ھب في الوادي السعيد بشام... وھل أعشب الروض الدمشقي غبنا 
  تجول بھا األنھار وھي جمام... وھل ربوة األنس التي شاع ذكرھا 

  على المرجة الخضراء فيه كرام... وھل شرف األعلى مطل وقعره 
  وريق وبدر الحي فيه يقام... وغصنه  وھل ظل ذاك الدوح ضاف

  وعين المھا ھل قادھن زمام... وھل ظبيات في ضمير سوانح 
  .قرية دمشق: مصغر: ضمير

  شعائره والذكر فيه يقام... وھل أموي العلم والدين جامع 
  وفيه الرجال األربعون صيام... وھل قاسيون قلبه متفطر 

  ادي النيربين مقاموھل لي بو... أال ليت شعري ھل أعود لجلق 
  بمقصفھا والحظ فيه مرام... وھل أردن ماء الجزيرة راتعا 
  وإن ريش لي من نأيھن سھام... سالم على تلك المغاني وأھلھا 

  لدرجي فخار الشام وھي ختام... لقد جمعت فيھا محاسن أصبحت 
  عبير وأنفاس الشمال مدام... بالد بھا الحصباء در وتربھا 

  تضيء فخلخال الغدير لزام... ة روضھا وغرتھا أضحت بجبھ
  ووعر الفيافي بيننا ورغام... تنائيت عنھا فالفؤاد مشتت 

  أليھا وجسمي قد عراه سقام... لقد كدت أقضي من بعادي تشوقا 
  :وله

  مسربال ببرود العز والنعم... لھفي على زمن قضيته جذال 
  لة الحلمحتى كأني به في غف... مضى كأن لم يكن ذاك الزمان أتى 

  بلذة العيش إال زفرة الندم... ما أسأرت لي لياليه التي سلفت 
إنه أبرع من سبك لفظا مع معنى، وأرق من أراد أن : محمد بن يوسف الكريمي أقول فيه ال متأثما، ولست من خجل متلثما

ومضى عليه زمن ال . اء يروحومن خفة الروح، مع الذر في الھو. وھو من رقة العشرة، يكاد يدخل في القشرة. يشعر فغنى
  .يعرف الصحو، وال يفرق بين اإلثبات والمحو

. وتتألق غرته، وتشرق أسرته. ھذا، وعھده يرف ماءه، ويشف عن النضرة ماؤه. وھو في قيد الرق، يجمع بين العود والزق
ھناك ألجمه . حاسن جبھتهحتى فل الدھر شبا شبيبته، ومحا من لوح الوجود م. والعيش كما يدريه، على ما يطيب يجريه

وقد وقفت بخطه على أشعار له ألذ من ماء القراح، وأطيب من النسيم حفت . الشيب بلجامه، فنكب ال يلوي على كاسه وجامه
  .به لذات الروح والراح

، فمن ذلك قوله من قصيدة. الريق، والصھبا: الروض، والصبا، ويغني عن الرائقين: فذكرت منھا ما ينوب عن الريقين
  :مستھلھا

  جنة طاب لي بھا التعذيب... في فؤادي من الخدود لھيب 
  وشباب بال تصاب مشيب... صحوتي من ھوى الحسان خمار 

  دار بلوى بھا السقام طبيب... داوني باللحاظ فالحب فينا 
  ھي من قسمة الھوى لي نصيب... لفؤادي من لحظة السخط سھم 

  الحكيم رقيبألف الداء ف... كل قلب له الصبابة داء 
  فلھا من قلوبنا أيوب... محنة الحب عندنا دار بلوى 

  من ذنوب لنا تعد القلوب... ھكذا حاكم الھوى فلديه 
  ضمه من قلوبنا يعقوب... لو بدا للوجود يوسف حسن 

  حب في ملة الھوى ال يتوب... ال تلمني سدا فمدمن خمر ال 
   ل الحبيبقد تالھا على العقو... في لحاظ الظباء آية سحر 
  شوشت خاطر الفؤاد الجنوب... رشأ أخجل البدور إذا ما 

  حمل البدر في الزمان قضيب... ما رأينا من قبل وجھك أن قد 
  شاھد الخد من دمي مخضوب... قاتلي في الھوى اللحاظ وھذا 
  وسوى القلب سھمه ال يصيب... قد رماني بأسھم الجور عمدا 

  يت أو لم يكن فؤاد طروبل... ليت أنا لم يخلق الحب فينا 
  وھو ظلما بنفسه مطلوب... يا أخا الوجد ھل رأيت قتيال 

  :ھذا من قول المتنبي
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  فمن المطالب والقتيل القاتل... وأنا الذي اجتلب المنية طرفه 
  :وھو أخذه من قول دعبل

  يا صاحبي إذا دمي سفكا... يا ليت شعري كيف يومكما 
  وطرفي في دمي اشتركاقلبي ... ال تأخذا بظالمتي أحدا 

  :وقد أخذه أبو الحسن الكسروي فحسنه، حيث قال من أبيات
  ما بين قلبي ومن علقته ھدر... أنا القتيل وطرفي قاتلي ودمي 

  فھو إال إلى الھوى ال يجيب... يا لقلب أطعته وعصاني 
  فبذكر الھوى فؤادي يطيب... خبري يا صبا رياض التصابي 

  ويدري بسمه المسلوب... ب عرف القلب فيك رائحة الح
  حيث ما لي سوى صداھا مجيب... ساعدتني على النحيب حمام 

  ن ويستصحب الغريب الغريب... أنا والورق في الطلول غريبا 
  وھي تأتي وحيث شاءت تؤوب... غير أني بھا رھين فؤادي 

  فله في فنونه تھذيب... علم القلب منطق الطير شجوا 
  :وله من أخرى، مطلعھا

  مستھام ال يعرف الدھر نصحا... ك أمسى وفيك بالوجد أضحى في
  ر من القلب والھوى فيه صحا... يا غزاال بوجده سقم الصب 

  ومنعت الخيال عني شحا... أنت بالھجر قد أطلت الليالي 
  لم أجد للدجى وحقك جنحا... وإذا زرت والزمان بخيل 
  فأرى تحته لوجھك صبحا... أرتجي بالعذار ليل وصال 
  دمه طل وھو يطلب صلحا... يا قتيال بمذھب الحب ظلما 
  وترى في كال الشھيدين جرحا... شاھدا قتلتي فؤادي وطرفي 

  بلحاظ عضبا بالقد رمحا... قاتلي شادن أعد لقتلي 
  للتصابي إال أرى فيه جرحا... يا لقلب ما فيه يبرأ جرح 

  سقم طرفيه واستزدت فشحا... ومريض اللحاظ ساھم قلبي 
  أن تلت للحشا من السحر شرحا... لمتني جفونه الوجد لما ع

  ما نبا العضب لو أعارته صفحا... عارضتني والوجد منھا عيون 
مع فتية مسامرتھم ألذ من الكأس إذا احتبك المجلس، وأوقعوا . وله يصف يوما أطربه فيه الفرح، ونال فيه من اللذة ما اقترح

  :من المبلغ النقد إذا تملكه المفلس
  في روض أنس ھزاره صدحا... يا رب يوم قطعته فرحا 

  دھر وآمال مھجتي منحا... صفا به العيش لي وجاد به 
  ومعشر صبح فضلھم وضحا... مع فتية دام لي الفخار بھم 
  لو قابل البدر نوره افتضحا... من كل ندب شھاب فكرته 

  نال به القلب وفق ما اقترحا... يوم كعھد الصبا لرقته 
  فاآلن دھري به لقد سمحا... ت دھري بيومنا زمنا طالب

  كنت بريم الصريم مفتضحا... أذكرني طيب يومنا زمنا 
  أصغي لالح إذا صبوت لحى... أيام ال أسمع المالم وال 

  بدر سنا طلعت الشموس محا... رشأ غدا يفضح الظباء بھا 
  أردى عميد الھوى وما جرحا... عجبت من فعل سھم مقلته 

   زان بھاھا الحيا لمن لمحا... حسن شمس وجنته محجب ال
  والحال حالي به وما برحا... حديث وجدي ھو القديم به 

  فما يداويك غير من جرحا... يا قلب للغير ال تمل أبدا 
  :وله من قصيدة، أولھا

  من قوام لدن وطرف مريض... من لقلب ما بين سمر وبيض 
  ا سطا تفويضيفإليه إذ... ما لمن صادم الھوى من نصير 

  م قد الح في الليالي البيض... زارني في الدجى فكان كبدر الت 
  ر لكانا في رتبة المستفيض... شادن لو يقابل الشمس والبد 
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  ني لھجرانه الطويل العريض... سلب العقل والفؤاد وخال 
  ه وليلي ال ذقت ليل المريض... فنھاري نھار منتظر في 

  :ومن أخرى، أولھا
  ودنا شائق إلى مشتاق... د بعده بالتالقي جاد من بع

  بسعير النوى وحر الفراق... رشأ طال ما أذاب فؤادي 
  فرأينا مصارع العشاق... لم نزل نحسب الغرام مزاحا 

  فرأيت البعاد مر المذاق... كنت أشكو الجفا وأخشى صدودا 
  وأرى الصبر عنك غير مطاق... كل مر لدى المذاق مطاق 

  بسھام الجفون واألحداق... ى إال جريحا من لقلب لم يلف
  من وثاق إال غدا في وثاق... يا لھذا الفؤاد لم ينج يوما 
  ليس يرجو النجاة مما يالقي... ھكذا من له الصبابة داء 

  :وله
  أما تخاف على الھندي من فلل... على م تفتك في العشاق بالمقل 
  يه كالمثلفأصبحت كلماتي ف... لقد أبحت دمي يا من كلفت به 

  أيقنت وجدان قوم من بني ثعل... يا من إذا ما لسھم اللحظ أغرض 
  .قبيلة فيھم رماة، يضرب المثل بجودة رميھم: بنو ثعل

  :قال امرؤ القيس
  مخرج كفيه من ستره... رب رام من بني ثعل 
  ما لم ال عد من نفره... فھو ال يخطي رميته 

  .فره، ويراد به التعجبال عد من ن: يقال في الدعاء على اإلنسان
  برحت بين سكران إلى ثمل... شمائل لك عاطتني الشمول فما 
  صفر األكف من التعنيف والعذل... آھا على زمن كان الرقيب به 

  فيه وصدري مآلن من األمل... ھال تعيد زمانا كنت طوع يدي 
  :وله

  فؤادا ألبناء الصبابة أو عقال... لحى هللا فعل الغانيات إذا دھت 
  عيون ترى في ظلم عاشقھا عدال... وال سلطت يوما على قلب عاشق 

  ويخرجن جد الوجد للقلب والھزال... يرينك عين الود والوجد نظرة 
  وأيقن بالمطروح من أرسل النبال... فحتى إذا شبھت بنار جوانح 

  وأغضين عنه في الھوى األعين النجال... غدرن فال يرعين للصب ذمة 
  بوعد رأينا في جوانبه المطال... تفز شقوة سوى نوافر منھا لم 

  :وله من قصيدة، مستھلھا
  وترقا دموع غير أدمع مغرم... ترجى األماني ل أماني المتيم 
  لحكم الھوى في الحب من متظلم... بذا بيننا يقضي الغرام كما بنا 

  بقلب سليم أم بطرف مھوم... متى لم يصب لذاتھا طالب أتى 
  لدي سوى زھر النجوم بمحرم... ليلة لم يكن بحيث أبث الوجد 

  وأرقب فيھا أنجما إثر أنجم... أعدد فيھا كوكبا بعد كوكب 
  ولم أر غير الدمع لي من مترجم... فلم يك غير الطرف لي من مسامر 

  بعضب سوى لحظ الحسان وأسھم... عدمنا الھوى يردي العميد ولم يصل 
   ولبت من دعاھا لمؤلمعصته ... حوينا قلوبا من دعاھا لراحة 
  إذا لم يلوع من وشاة ولوم... أضلت فلم تسكن بصدر متيم 
  على الصيد صيادا غدا غير مقدم... وريم أبى إال نفارا فمذ رأى 

  يقود إليه القلب قود مسلم... يالحظني والسحر ملء جفونه 
  كما عطفت غصنا صبا في تنسم... يرنحه سكر الدالل فينثني 

  ترى البدر وافى فوق غصن منعم... األماني تعلة فإن زار وھنا و
  سالفة خمر أو عصارة عندم... بخد سقاه وابل الخز والحيا 

  :ومن غزلياته وغرره قوله، من نبوية مطلعھا
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  بديع جمال من محاسنه الحسن... نأى واألماني الكاذبات به تدنو 
  نتراه قريبا والبعاد له شأ... ھو البدر ال تنكر عليه بعاده 

  تعلم منه ھجر صاحبه الجفن... أطال علي الھجر حتى لطوله 
  فمن أجله عندي السرور ھو الحزن... وعرفني األحزان حتى ألفتھا 

  وماس بھا من قده غصن لدن... رشا طلعت شمس البھا من جبينه 
  يطيق بأن تشتاقك العين واألذن... فديتك ما ھذا التنائي فلست من 

  إذا لم يشبه الياس كان له المن... والرجا بعدت ولكن ال عن القلب 
  بقربك لكن ربما صدق الظن... أظنك تدنو والليالي ضنينة 

  إذا غاب فالدنيا ليعقوبه سجن... فيا مسرفا في ھجره أنت يوسف 
  وال برحت تنھل في ربعھا المزن... سقى هللا عھد للشبيبة ماضيا 

  أنواؤھا اللطف واليمنسحاب رضا ... وحيي ربوع اللھو والوجد والصبا 
  فصافح إذ مرت به الغصن الغصن... معاھد وجد باكرت روضھا الصبا 

  سقامي بعينيه إذا ما ا يرنو... قطفت بھا اللذات مع كل شادن 
  كما لرسول هللا كل بھا يعنو... له في البھا تعزى المحاسن كلھا 

  :ومن مقاطيعه ونتفه، قوله
  ن القلب بعدك كان عنديلو أ... وكنت أقول إنك في فؤادي 

  فذكرك غالب األوقات وردي... سوى عن ناظري ما غبت يوما 
  :وقوله

  تا فقد عددتھا أعيادي... ھل ترجع أيامي بنادي الوادي 
  بالغوطة ال فقدت ذاك النادي... أيام يضم شملنا منتزه 

  :وقوله
  إال وذكرت عيشنا يا بدر... ما جاء الليل أو أضاء الفجر 

  قد من بھا على يديك الدھر... زمان عيشة راضية لھفي ل
  :وقوله

  كالشمس في حلك من الدمس... ومعذر صفحات وجنته 
  ليال لما شاھدت من أنسي... حيى فخلت الشمس قد طلعت 
  وبقيت فيه مراجعا نفسي... فعجبت من شمس بدت لدجى 

  أعجب لھذا األمر بالعكس... فغدا يقول أذاك من عجب 
  في وجنتي كالليل في الشمس... العذار بدا  فانظر لمعجزة

  :ومما ينسب إليه قوله
  عاد بعد الجماح وھو ذليل... ومھاة قد راعت العود حتى 

  فلھذا كما تقول يقول... خاف من عر أذنه إذ عصاھا 
  :نحوه للحسن بن يونس

  أبد ويتبعھا اتباع ودود... غيداء تأمر عودھا فيطيعھا 
  ماء الغمام وابنة العنقود... زجا فكأنما الصوتان حين تما

  :ولكشاجم
  فانظر بدائع ما تأتي به الشجر... جاءت بعود تناغيه فيتبعھا 
  يھيجه األعجمان الطير والوتر... فما يزال عليه أو به طرب 
  :وليوسف بن عمران الحلبي

  إن رددت ألحانھا ترديدا... يستوقف األطيار حسن غنائھا 
   وغناءھا أبدا تظن العودا... ھا وتظن صوت العود صوت غنائ

  :وقوله مضمنا
  صفحات خديه السنية الما... يا من يد الرحمن قد خطت على 

  بدرا يكون له الكسوف تماما... قد تم حسنك بالعذار فمن رأى 
  :البيت ألبي فرج بم ھندو، وقبله
  خلعت قلوب العاشقين غراما... خلع العذار على عذارك خلعة 
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  .ى، كم حام على تضمنه معنىقد تم، وھو معن
  :وللباخرزي فيما يقاربه

  كأنه الھجر فوق الوصل علقه... وجه حكى الوصل طيبا زانه صدغ 
  رأيت وصال يكون الھجر رونقه... وقد رأيت أعاجيب الزمان وما 

  .أخوه أكمل قرين أخيه ونده، فأحدھما السيف واآلخر فرنده
وتطارح الشمول الرائق والروية الريا فتسابق بھما الكميت في ميدان الدنان، فمن رآھما  وكانا إذا اجتمعا تقابل البدر والثريا،

  .قال ما شاء في طليقي عنان
إال . ومحمد، إن كان أكبر سنا، فأكمل أرھف منه مسنا. وإذا أخذا في معاطاة األسمار، فما مشابھة األماني في بلھنية األعمار

  .وله من جنونه أفانين، عد بھا من عقالء المجانين. ثالث خالد والجنونأنه اعتراه طرف من الجنون، فصيره 
  .وقد وقفت من شعره على كلم يوسى به الكلم، ويعد من الظلم قياسھا إلى الظلم

  .إذا خمشته يد الصبا، تتوھمه زردا مذھبا. فمن ذلك قوله في وصف حديقة زھر، يخترقھا من اللجين الذائب نھر
  :صب بنحيبه، كأنه محب وقد رمي بفقد حبيبهوفيه دوالب يشجي ال

  نھر يرى كالفضة البيضاء... وحديقة ينساب بين غصونھا 
  زردا كنبت الروضة الغناء... قد ألبسته يد الجنائب والصبا 

  عھد الصبا ومعاھد السراء... دوالبه بحنينه كمذكر 
  بمدامع تربو على األنواء... أبدا يدور على األحبة باكيا 

  ترجيعه موف قديم إخاء... حمام قدما فھو في ناح ال
  :ومن بدائع قوله

  ك إلى فؤادي في لھيب... بھوى سرت من سالفي 
  ذوي الھوى في طي طيب... فأتت بأطيب ما يسر 
  قلب عليل بالوجيب... إال رحمت شباب ذي 
  ه كميلة الغصن الرطيب... فحنوت من كرم علي 

  :وقوله
  وتركھا والنھي عن شربھا ...والئم قد المني في الطال 

  كفى طلوع الشمس من غربھا... فقلت تلحاني جھال أما 
  .دن الخمر، وبه تمت التورية: الغرب

  :وأصله قول أبي القاسم بن طلحة، في مغربي
  فحبه المشھور من مذھبي... أيتھا النفس إليه اذھبي 

  من عنبر في خده المذھب... مفضض الثغر له شامة 
  طلوعه شمسا من المغرب... عشقه  آيسني التوبة من
  :وللشھاب الخفاجي

  وابتسم الكأس بثغر الحباب... كم قھقه اإلبريق إذ قيل تاب 
  من مغرب الدن فكيف المتاب... والراح شمس قد تبدت له 

  كھجعة من ذي جوى واكتئاب...  أيام مضت سرعة 
  كأنھا أعياد عصر الشباب... ليالتھا قمر وأيامھا 

وھو في ينع الشباب، . ومضطجع اطمئنانه، ومدار كأسه ودنانه. وما بمحل كان يتخذه مفترش ندوته، ومتوسد صبوتهواغتبق ي
. وقد أحضر من آالت أنسه، وأظھر من نوع ذلك وجنسه. عندما اقترن بالليل نھاره، وامتزج بالبنفسج بھاره. ورواء األحباب

  .ما يروق الناظر، ويصقل الخاطر
  :صديقا، كان يتخذه في ذلك العھد رفيقا فكتب يستدعي له

  تنفي ھموم الصب حين يصبھا... بادر أخي إلى الغبوق براحة 
   شفق السماء تجول فيه شھبھا... حمراء رصعھا الحباب كأنھا 

با إلى تعاطي راحة حاكى مزاجك مزاجھا لطفا، وزاد عليھا بھاء وأد. بادر أخي، أطال هللا بقاك، وقھر من يعاديك ويشناك
ال سيما إذا كانت حمراء كاللجين، مرصعة بجواھر . إذا أخذھا الساقي وصب، ذھب عمن كان بين الشرب والصب. وظرفا

  .فالمأمول من األخ المبادرة، ليفوز منه أخوه بأحسن مسامرة ومحاورة. الحبب أو ممزوجة بين بين
  :وفي ذيل االستدعاء

  كوالسخط داء منكر ضن... يا من رضاه جنة كملت 
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  عطرا فزين بالتقى النسك... زر روضنا كالغيث أكسبه 
  خضر كسمط زانه السلك... ماس الشقيق لنا على قضب 

  أقداح ياقوت به مسك... وكأنه والقضب تحمله 
  :ومن غزلياته قوله
  طامعا في لفتاتك... بھوى جد بقلبي 
  حصر قليل من صفاتك... وفؤاد ضل في 
  تكحظوة من خطوا... وفؤاد لم يمتع 

  ھو من بعض ھباتك... غافال عن ذنبه إذ 
  ب برؤيا خطراتك... يا غزاال خاطر القل 
  حمل ماضي عزماتك... آه ما أعجزني عن 

  د ثوت في عرصاتك... بالحمى ترتع واألس 
  والحمى بعض حماتك... كيف يرجوك فؤاد 
  نقلت من وجناتك... بأبي حبات مسك 
  أحرقت في جمراتك... بل سويداء قلوب 

  لحظة من لحظاتك... أترى يا دھر ھل في 
  سبھا من حسناتك... يغفل الواشون كي أح 
  :ومن رباعياته قوله

  من غادية تشبه دمعي سفحا... حيى وسقى الحيا الربى والسفحا 
  إال وضربت عن سواھم صفحا... وهللا وما ذكرت عيشي بھما 

  :وقوله
  ر بھا صدريقد ضاق برؤيا قم... ال أنظر للسماء فافھم عذري 

  ما يغني عن ھاللھا والبدر... في صورة من أھوى وفي حاجبه 
  .أھل العربية فرقوا بين الرؤيا والرؤية، فكن مستيقظا في نظائره؛ فإنھا كثيرة في أشعار المتأخرين
  :ومن بدائعه قوله في معذر عنم الحسن روض خده النضر، وتالقى في جانبيه موسى مع الخضر

  لون العذار الذي حارت به الفكر... اد بھجته يا حسن حمرة خد ز
  حينا وجر عليه ذيله الخضر... كأن موسى كليم هللا أنسه 

  :نقله من قول ابن سعيد، صاحب المرقص والمطرب، في نارنجة نصفھا أخضر واآلخر أحمر
  فصار في خدھا من لثمه أثر... وبنت أيك دنا من لثمھا قزح 

  زبرجد ونضار صاغه المطر. ..يبدو بعينيك منھا منظر عجب 
  نارا وجر عليھا ذيله الخضر... كأن موسى نبي هللا أقبسھا 

لما رحلت إلى دمشق وأبصرتھا، فتنني : وقد ألمع ابن سعيد بمأخذه من حيث لم يشعر؛ حيث قال في مكان آخر، من مرقصه
  :منظرھا، وأكثرت القول فيھا، إلى أن وقع لي من قصيدة

  مطوال وھو في اآلفاق مختصر... نعيم غدا في جلق نزلوا حيث ال
  والنشر مرتفع والماء منحدر... القضب راقصة والطير صادحة 

  لكنھا بظالل الدوح تستتر... وقد تجلت من اللذات أوجھھا 
  وكل نھر على حافاته الخضر... وكل واد به موسى يفجره 

  :والبن فضل هللا
  بعيشھا الرغد النضر... للشام فضل باھر 

  ماء الحياة والخضر... كل روض يلتقي في 
  :ومن رباعياته قوله

  ليسوا مثلي وإن تباھوا ليسوا... إما يمن أھل الھوى أو قيس 
  ما قيس بمن عنه تالھوا قيس... لو أنصفني حاكمھم في برحي 

  :وكتب إليه أخوه ملغزا
   يا فاضال والفضل ال يخفى... يا أكمال يستكمل الظرفا 

  ومن غدا لي في الورى طرفا... ري به ويا شقيقي من فخا
  أرجع من أوصافه الوصفا... أكمل منه إن أصفه فلي 
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  أربعة ما نقصت حرفا... قل لي عن وصف حروف له 
  فعينه في دبره تلفى... إذا وصفت الشحص يوما به 

  بھا يجيد القبض ال الصرفا... ولم يزل يصحب كالبة 
  يبلغ األلفاوكله لم ... ثانيه نصف العشر من ثالث 
  ولم تكمل ناقصا حلفا... ينقص عنھا بل عن بعضھا 
  نصفا وال تنظر له نصفا... موصوفه نصفان فانظر له 

  متى يشاجر عرسه عنفا... ثانيه مع ثالثه فعله 
  وھو لثقل لم يغب طرفا... يظھر في أفعاله خفة 

  فھل رأيتم بومة إلفا... كالبوم شؤم وھو إلف لنا 
  ال ذقت للدھر إذا صرفا... ف أوضح لنا أجب وعن ذا الوص
  :فأجابه ملغزا أيضا

  بل قلدت آذاننا شنفا... جاءت فزادت روضنا عرفا 
  ولم تكن من غيرھا تطفا... وأطفأت من كبدي لوعة 
  لم أك أبغي غيره إلفا... وھيجت شوقي إلى ماجد 

  للدھر ذنبا لم يكد يعفى... أعني شقيقي من أرى بعده 
  عض على أنمله لھفا... ه حاتم ذو كرم لو شام

  كالر إذ ترصفه رصفا... رب المعاني والقوافي التي 
  أو كلمى أرشفه رشفا... كانت كعذب الماء عند الصفا 

  أكثر في ميعاده الخلفا... أو كوصال من حبيب وقد 
  وشيمة األحباب ال تخفى... مضيع أرعاه بين الورى 
  عراضه صحفاكتبا ومن إ... أبيت أملي من غرامي له 

  حملھا أجفانه الوطفا... يدير من ألحاظه أكؤسا 
  عيني وتسقيني الھوى صرفا... تسقيه راحا مزجت من دما 

  كعطفة األصداغ ملتفا... سائلة عن ساعد لم يزل 
  أو كھالل كاد أن يخفى... أو كسوار ضاق عن عبلة 

  كقامة الحب إذ تلفى... لكن إذا مدت إلى مرقد 
  من راحة كالديمة الوطفا... وأمثالھا ال زلت تعطيھا 

  أربعة لم تستزد حرفا... وبعد ما وصف له أحرف 
  ثانيه ال زلت له حلفا... أوله سبع لعشر حوى 
  جمعا وھذا عنك ال يخفى... إن تسقط المفرد يعد 

  نار غرامي فيه ال تطفا... وفعل أمر تم فعال لمن 
  وصفايكن لموصوف به ... إن تقلب الثالث مع رابع 

  إذ اعتراه النوم أو أغفى... ثانيه مع ثالثه وصفه 
  لم تغض عما رمته طرفا... أبنه لي ال زلت في عزة 
  يجيب من عاديته طرفا... والدھر عبد لك أو قائد 

  :ومن شعره قوله
  بصبري وأين الصبر من قلب عاشق... أسلي فؤادي بادكارك طامعا 

  لب ساكن الجسم خافقومالي بق... وألوي ضلوعي كي أسكن روعة 
  إلخماد جمر بين جنبي حارق... أؤمل عذبا من رضابك باردا 

  أحاديث جيران العذيب وبارق... فأذكر من عذب اللمى مع لمعه 
  إليه دليال إن يكن غير طارق... ففي الصبح صبر إن أكن غير ناظر 

  وإنسان عين بالمدامع شارق... فويلي من جسم طريح من الھوى 
   .لي، المعروف بالحريري الحرفوشي ھو في المعارف نسيج وحده، واآلداب طالع ثنايا نجدهمحمد بن ع

  .عاش حينا في حانوت ينسج حلال ويوشيھا، ويطرز متون القراطيس بحبر أقالمه ويحشيھا
  .ولديه تنشد ضوال اللغة واإلعراب، وتقف اآلراء حيرى في محاسنه بين اإلعجاب واإلغراب

  .ا، وأشرقت فضائله كبيض العطايافشدت نحوه المطاي
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  .وشفت ظروفه حروف مباينه، فنمت عن سالفة لطافة معاينه
فمن جاراه في طرف . ومع أنه شيخ الوقار، له كلمات يعصر منھا العقار. كما نم الزجاج على الصھبا، والنسيم عن شذا الربى

  .الرقة، بعدت عليه الشقة
حتى أغري الدھر بشمله . أيام عيشه بالمرة مؤتلف، والحظ غاد إليه ومختلف. صدوكانت لديه مقاصد، يلوح منھا للمنى مرا

  .ففرقه، وأضري ببرد ائتالفه فمزقه
  .فخرج مع البازي إلى بالد العجم، وثمت طلع كوكب إقباله ونجم. بسبب غرض نقم عليه، وكاد يسوق الحتف إليه

  .األفق المنجاب ودعاه الشاه عباس للرئاسة فأجاب، واراه من كمال التقرب
  .فأقام واألھواء إليه منساقة، إلى أن دعاه داعي الحتف إلى اللحد فأجابه وساقه

فمن ذلك قوله معميا باسم . وقد أوردت له من شعره الذي يباھي الديباج الخسرواني، ما يستعير اللطف منه الراح األرجواني
  :مراد

  ر والصھباء من حبي... إذا خيرت بين الثغ 
  على ما دار بالقلب... ر من أھوى أقدم ثغ
  :وقوله

  ذاق ھجران حبيبه... صبر الرحمن صبا 
  منه مطف للھيبه... وحماه برد وصل 

  ھجر إال من رمي به... فلعمري ليس يدري ال 
  :وقوله

  وإن أكثر الجھول السبابا... أنا وهللا ال أبالي وإن ذم 
  حجابا معتل ال ترى عليه... أنا كالشمس في األنام مقامي 

  ال أراه النجار واألسبابا... أدبي مفخري وفخري علومي 
  :وقوله

  وھيھات يلقى النصر غير مصيب... تروم والة الجور نصرا على العدى 
  سھام دعاء عن قسي قلوب... وكيف يروم النصر من كان خلفه 

  :ھذا معنى تداولته الشعراء، والحسن منه قول ابن نباتة المصري
  فأوقعه المقدور أي وقوع... منت لحربه أال رب ذي ظلم ك

  وداعية ال تتقى بدروع... وما كان لي إال سھام تركع 
  سھام دعاء من قسي ركوع... وھيھات أن ينجو الظلوم وخلفه 
  منصلة أطرافھا بدموع... مريشة بالھدب من جفن ساھر 

وإذا شيع بالدعاء .أمداد، وحفظ ظھره بجند بل أجنادالمحارب إذا شيع بالدعاء له فقد أنجد بمدد بل : ومن المنشآت المبتدعة
ولن يغلب عسكر واحد عسكرين من الدعاء واألعداء، ولن . عليه، فقد خرج خلفه كمين ال يقوى له فيلقاه، وال يراه فيتوقاه

  .يسلم من أعوز ظھره مجن الضعفاء، ولن ينصر في األرض من حورب من السماء
  :ومن نتفه قوله في إفرنجي

  رنا فرمى قلبي بسھم من الغنج... ي ظبي فاتر الطرف أحور بروح
  يرى شرعة التثليث واضحة النھج... أبت مھجتي اإلشراك فيه وقد غدا 
  وھل من طريق من قطيعته تنجي... فيا قوم ھل فيكم معين على األسى 

  وأوقعني من زاخر الصد في لجي... فقد سامني في الحب ماال أطيقه 
  وما حال من أضحى بقبضة إفرنجي... رق عذلي وبرح بي حتى لقد 

  :وكتب إلى صديق له تمرض بالحمى
  ضر حماك زاد بي التبريح... أنا مذ قيل لي بأنك تشكو 

  جسد لم تصح فيه الروح... أنت روحي وكيف يلفى سليما 
  :وله

  من غير ما سبب يقضي بترجيح... إن أصبح الوغد يعلو فوق منزلتي 
  عال الدخان علي النيران مع ريح... الكماة كما  فالنقع يعلو على بيض
  :أخذه من قول اآلخر

  وعلو مرتبة وعز مكان... إن يقعد فوقي لغير نزاھة 
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  يعلو الغبار عمائم الفرسان... فالنار يعلوھا الدخان وربما 
   :وله

  ما نابني من صديق يدعي الرشدا... أشكو إلى هللا ال أشكو إلى أحد 
  فاعتضت عنه بمذق باللسان غدا... د ذي مقت صافيته من ضميري و

  ال أصطفي في الورى لي صاحبا أبدا... فعدت من بعده والدھر ذو عجب 
  :وله في الشيخ محمد الجواد الكاظمي

  بسعي ما عدا سنن السواد... جرى في حلبة العلياء شوطا 
  وما ھذا ببدع من جوادي... ففات السابقين إلى المعالي 

  :لتشوق، وحزن التفرق؛ وفيه التفريع، من أنواع البديعوله في إثبات ا
  فضاقت بھا الغبراء ذرعا وبيدھا... وما ظبية قد بان عنھا وليدھا 

  وراحت فال تدري إلى أين عودھا... وھامت بما القته من حر وجدھا 
  أنيسا بھا يبدو سوى من يعيدھا... تجوب الفيافي في الھجير فال ترى 

  أحب وروحي في يديه وجودھا... مطي من  بأحزن مني حين سارت
  :وله

  وليس بشيء تقتنيه وتختار... يقولون في الغليون أفرطت رغبة 
  مضاھي ال تنفك في قلبه النار... فقلت لھم ما ذاك إال ألنه 

  :ومن غزلياته قوله
  ذي نفرة من زي آنس... روحي الفداء لشادن 
  وسوأثار في القلب الوسا... سلب الجفون رقادھا 

  لجسمي المضنى الوساوس... وأعار من سقم اللحاظ 
  م إذا بدا كالغصن مائس... ويالي من جور القوا 
  به فعل ھاتيك النواعس... وإذا رنا فالبيض تش 

  فتى له جلبت ھواجس... يا الئما يرجو سلو 
  مغرى لثوب السقم البس... خفض عليك فإنني 

  من روحه في الحب آيس... أنى سلو متيم 
  صد الذي بالوصل شامس... د المالم ألذ من يج

  يھدي المناسب والمجانس... لھفي على زمن لنا 
  ي أخضر والصد يابس... أيام كنت وغصن ود 
  ف وردھا مع كل كانس... ومناھل اللذات صا 

  بة غضة والربع آنس... والدھر طلق والشبي 
  ما حل في تلك المجالس... والراح دار فال تسل 

  :بعد عن أوطانه، متذكرا عھد منشئه وقطانه وله بعد ما
  بحي الذي يھوى فلوموه أو دعوا... فؤاد المعنى بالتباعد مودع 

  وليس له في العيش بالبعد مطمع... ففي قلبه من العج الوجد شاغل 
  له بالنوى لو كان ذلك ينفع... يود بأن يقضي ولم يقض ساعة 

  ذي فيما قضى البين يصنعوماذا ال... وما باختيار منه أصبح نازحا 
  إلى هللا عل هللا للشمل يجمع... سأشكو من البين المفرق بيننا 

  وعيني لطول البعد لم تك تھجع... فجسمي نحيل مذ نأى من أوده 
  مكاني سوى ما من أنيني يسمع... فلو عادني العواد لم يھدھم إلى 

  تلفعلجسم بأثواب الضنى ي... ولو عاد من أھوى لعادت به القوى 
  وھل ذلك الماضي من العيش يرجع... فيا ليت شعري ھل أراه ولو كرى 

  حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا... وھل علم األحباب أني مفارق 
  عليه مقيم أم لذلك ضيعوا... وھل ھم على العھد القديم الذي أنا 

  :وله
  مكانتي ويدعي الترفعا... ال بدع أن أضحى الجھول يدعي 

  من فوقھا كيوان أعلى مطلعا... ا وقد غدا فالشمس أعلى مفخر



 

56 
 

  :ومن قول ابن رشيق
  وحيث ھبوط الشمس يشرق كيوان... بحيث يھون المرء يكرم ضده 

  :وله
   فراق وأياما بھا أنكر الجفا... رعى هللا أوقاتا بھا كنت أجھل ال 
  أتى مسرعا أو بارق في الدجى خفا... تقضت كلمح العين أو زور طارق 

  وبعدا وھجرا دائما وتأسفا... ا فرقة وتشتتا وأبدلت منھ
  وإال فكن بالحتف يا رب مسعفا... فيا ربي أنعم باللقاء لمدنف 

  :وله
  وأودع مقلتي األرقا... حباني الوجد والحرقا 

  بغير ھواه ما علقا... وروع بالجفا قلبا 
  تسمت بيننا حدقا... رنا بصوارم خذم 
  قىبأسود خاله وو... حمى أورد وجنته 

  له شمس الضحى شفقا... والح بواضح أضحى 
  ورى ما زال منتطقا... له خصر بألحاظ ال 

  :فبيت المتنبي قوله. تعارض المتنبي في ھذا المعنى مع السري الرفاء
  كأن عليه من حدق نطاقا... وخصر تثبت األحداق فيه 

  :وبيت السري قوله
  نطاقا فھن له دون النطاق... أحاطت عيون العاشقين بخصره 

  :وكثير يظنون أن المتنبي ھو المخترع لھذا المعنى، وال يدرون أنه لعلي بن يحيى، من أبيات تغنى بھا
  منه استعار النور واإلشراقا... وجه كأن البدر ليلة تمه 

  حدقي وأحداق األنام نطاقا... وأرى عليه حديقة أضحى لھا 
  :الطيب، وأجاد ونقل الشھاب الخفاجي إلى العذار، مضمنا مصراع أبي

  حوى كل األنام به وفاقا... عذار خط في الوجنات خطا 
  وماء الحسن في خديه راقا... ترى األبصار شاخصة إليه 
  كأن عليه من حدق نطاقا... تصورت العيون به فأمسى 

  :تتمة القصيدة
  غدا قلبي له أفقا... فيا من بدر 

  حظيت به ونلت لقا... أال يا حبذا زمن 
  لشمل الوصل مفترقا... م أجد فيه زمان ل

  وأھوى واضحا يققا... أھيم بسالف حلك 
  ومر كطارق طرقا... تولى مسرعا عنقا 

  على حال وإن رفقا... وطبع الدھر ال يبقى 
  وسر في األرض منطلقا... فكن خلوا به فردا 

  ر أبدى مشربا رنقا... وكن جلدا إذا ما الده 
  :وله من قصيدة، أولھا

  سمحت بوعد أو بطيف خيال... إذ لم تجد بوصال  يا ليتھا
  من أنني سال ولست بسال... جنحت لما رقش الوشاة ونمقوا 
  ينجو الورى من سحھا المتوالي... ومدامعي لوال زفيري ولم يكد 
  وسھاد جفني وادكار ليالي... ونحول جسم واحتمال مكاره 

  اآلل فيه سرب أو لموع... فإلى م أظمأ في الورى ومواردي 
  ألقى وقلبي عند ذات الخال... ولم اختياري عن فؤادي كل من 

  :أخذه، ولم يحسن األخذ من قول الباخرزي
  القيته من حاضر أو بادي... قالت وقد فتشت عنھا كل من 

  ترني فقلت لھا وأين فؤادي... أنا في فؤادك فارم طرفك نحوه 
  الميالھيف الغصون بقدھا ... ھيفاء رنحھا الدالل فأخجلت 

  يحوي لذيذ الشھد والجلایر... في خدھا الورد الجني وثغرھا 
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  كرقيق غيم فوق بدر كمال... حجبت محياھا الجميل ببرقع 
  فغزت بھن ولم تناد نزال... ونضت من األجفان بيض صوارم 

  .وتفتحت أزھاره، ونطق بلبله وھزاره. وتنزه يوما في روض افترت بواسمه، وتعطرت نواسمه
  :فهفقال يص

  من كل وصف رائق مستحسن... ومكان أنس قد حوى من لطفه 
  والطير تشدو باختالف األلسن... فالريح تعبث في الغصون تمايسا 

  أمل النفوس ومستلذ األعين... فكأنه الفردوس أحرز صفوه 
   :وله في الغزل

  في القلب نارا ولم تسمح لمضناھا... من لي بھيفاء أذكت من تباعدھا 
  ما ليس يفعله الھندي عيناھا... من فتاة إن رنت فعلت واھا لھا 

  :ومن جيده قوله في الخال
  ل ورب المباحث الفلسفيه... قال لي من غدا إمام أولي الفض 

  ي الھيولى والصرة الجسميه... إن عندي برھان حق على نف 
  قد غدت وھي نقطة جوھريه... قلت ما ھو فقال شامة حبي 

المتكلمين في الرد على الحكماء، من أن إثبات النقطة يستلزم نفي الھيولى والصورة، وقد حاول ھذا جار على رأي : قلت
  .محاولة عجيبة

ينبغي أن ال يستعمل : مما قال فيه ابن سنان الخفاجي -أعني استعمال ألفاظ أھل الكالم والھندسة والنحو  - ومثل ھذا االستعمال 
  .في الكالم المنظوم والمنثور

. اإلنسان إذا خاض في علم، وتكلم في صناعة، وجب عليه أن يستعمل ألفاظ أھل ذلك العلم وأصحاب تلك الصناعةألن : قال
  :ثم مثل ذلك بقول أبي تمام
  وھمة جوھر معروفھا عرض... مودة ذھب أثمارھا شبه 

  :وھذا الذي أنكره ھو عين المعروف في ھذه الصناعة: قال ابن األثير، في المثل السائر
  ھو الذي يشتھيه قلبي... لذي تكرھون منه إن ا
إن اإلنسان إلى آخره، مسلم إليه، ولكنه شذ عنه أن صناعة المنظوم والمنثور مستمدة من كل علم وطل صناعة؛ ألنھا : فقوله

  .موضوعة على الخوض في كل معنى، وھذا ال ضابط له يضبطه، وال حاصر يحصره
  .يعاب على الشعراء استعمال ألفاظ الحكماء، كالكيمياء، والسيمياء، والھيولىمما : وقال ابن المعتز، في كتاب البديع

ولعله كان معيبا في الصدر األول، ألنه لو يؤلف استعماله، وعلى أمثالنا ال يعاب؛ لشيوعه، بعد نقل كتب اليونان إلينا؛ فإن 
  .اللفظ قد يعد فصيحا عند قوم دون آخرين

. الوحشي يعاب على القروي دون البدوي، الذي ھو لغته؛ ألنه معروف عندھم: به الصناعتينأال ترى أن أبا ھالل قال في كتا
  .وھذا مما أطلقه أرباب المعاني فاحفظه

  يوسف البديعي
وكان خرج من . أطلع الكتاب باسقا، ووافى به درا متناسقا. أديب للبديع من القول منسوب، وواحد بألف من البديع محسوب

  .وعلى قدر جماله، رزق حظا من كماله. لم تتقشع غمامته، ولم تذبل كمامته. وشرابه سائغ مريدمشق وعوده طري، 
فتبسمت له خالئقھم عن شفاه الصباح، وكأنما ھي الرياض باح بسرھا . فدخل الشھباء وناسھا أولئك الناس، يومئذ تودد وإيناس

  .نفس الصباح
وما برح أمره يروق ويحسن، حتى خطبته القلوب وھتفت به . لوطروحسن في أعينھم حسن الحور، ووقع من قلوبھم وقع ا

  .األلسن
  .وجلب لھم در الكالم، فحلب منھم در الكرام. فصدح بشعره مترنما في ناديھم، ونال بھم مغانم من أياديھم

معالي وتفترس، في وله البسالة التي تقتنص شوارد ال. ولما وافاھم ابن الحسام متوشحا بالقضاء، وخليفة للسيف في المضاء
  .األريحية التي يحتمي بھا األمل من الخطوب ويحترس

  .فنوه به، واعتنى بأدبه. ووزنه بميزان االختبار، فألفاه حريا باالعتبار
ودخل بعدھا الروم لخدمته، وتقلب دھرا في خصائص . وولي الشام فصحبه ملتحفا بالخطوة، وواقفا من تقربه بتلك الربوة

  .نعمته
وھصر . وھو في األدب ممن ملك البيان عنانا. لف من كتبه ما ألف، وجارى في حومة السبق من تقدمه فما تخلفوباسمه أ

وله في الفوائد الفرائد، . إن نثر فالدر المنثور انفصم نظامه، أو نظم فما اللؤلؤ المشھور نسقه نظامه. من فنونه المتنوعة أفنانا
  .ما تنتقيه ألوساط القالئد الخرائد
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  .د رأيت جملة من بدائعه فتنزھت في حدائق ذات بھجة، ورويت ظمآن سمعي من فوائده، وموارده العذبة اللھجةوق
  :فمن ذلك قوله. وھا أنا أورد له ما يغازل الجفون الوسن، وتأبى محاسنه إال أن تذكر بيوسف الحسن

  وقد بعدت ممن أحب مطاوحه... رويدا ھو الوجد الذي جل فادحه 
  ومتن غرام عنه يعجز شارحه... ألفكار في كنه ذاته ھوى تاھت ا

   أخا دنف الحت عليه لوائحه... أقيك الردى ھل أنت بالقرب منجد 
  ورق له مما يقاسيه كاشحه... معنى رثت أعداؤه لنحوله 

  يطارحه شجو الھوى ويطارحه... وليس له خدن يعين على األسى 
  ي ما أكنت جوانحهقريحة تبد... يحاول كتمان الھوى وجفونه ال 
  جنينا درى في المھد شابت مسائحه... خطوب أصابته لو أن ببعضھا 

  وضاقت عليه بالتجني فسائحه... رمته يد األيام عمدا بنأيھم 
  تقوال من اإلدالج كلت طالئحه... خليلي حثا أينق الركب بي وال 

  معالمه تھديكماه روائحه... وعوجا على الركب الذي قد جھلتما 
  وتستوقف األحداق حسنا أباطحه... إليه كل قلوب مشوق محل 

  إذا صدحت فوق الغصون صوادحه... يظن به من جازه حل معبدا 
  تباكره أوداقه وتراوحه... سقاه وحياه الغمام بوابل 

  وأسفر في ديجوره فھو فاضحه... به تريا من لو بدا البدر في الدجى 
  به من كل حي مالئحه وتسبى... جميال يعير الشمس من نور وجھه 

  ويخشاه من في الدرع تخشى صفائحه... جبينا تھاب األسد سورة وجھه 
  يوافيه ليال طيفه فيصالحه... يصد معناه نھارا وربما 

  جوارحھا إال وذابت جوارحه... له مقلتا ريم وما شام غيره 
  وإن وعد المشتاق فھو يمازحه... إذا أوعد الھجران وفى وعيده 

  وقد طل من دمعي على الخد سافحه... فيه عذولي جھالة وإن المني 
  تزين أبكار المعاني مدائحه... فلي عنه شغل بامتداحي مھذبا 

  :وقوله من قصيدة، مطلعھا
  ومضام وجد من مجير... ھل للمتيم من نصير 
  ع وھو ذو لب أسير... أو مسعف لطليق دم 
  شاه له نار السعير... دنف يبيت وبين أح 

  وجد المبرح من سمير... ال الشوق وال لم يلق إ
  والحب من بعد الظھور... ويروم إخفاء الھوى 
  في وجنتيه كالنھور... أنى وأدمعه جرت 

  قا منه للظبي الغرير... يرعى نجوم الليل شو 
  ب تحت بدر مستنير... رشأ كخطوط في كثي 

  ل لحاظه فعل الخمور... يرنو فتفعل بالعقو 
  وضاح ربات الخدور... فتنت مالحة وجھه ال 

  يبدو بمنظره النضير... يستوقف األحداق إذ 
  سى ما مضى لي بالغوير... مھما نسيت فلست أن 
  ھجران في ليل قصير... إذ زار بعد إطالة ال 
  وعد يشاب له بزور... ووفى بال وعد وكم 
  تلفت به روح المزور... أحيى بزورته وقد 

  لحظ المديرسكران من ... وأدار أكؤسه على ال 
  عھد الخورنق والسدير... راح يذكرنا بھا 

  وقت الھجير بال ھجير... شمس لھا إشارقھا 
  تنفي الھموم من الصدور... ضمنت وأوفت أنھا 
  ر بغير أوقات السرور... وتعيد أوقات السرو 
  ه في العشايا والبكور... فوحق ساحر مقلتي 

  يرمنعوت بالحسب الخط... إال بمدح المصطفى ال 
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  في صدره ال في الصدور... مولى خزائن علمه 
  والفضل في الزمن األخير... فاق األوائل بالعال 
   سا خيل كالروض المطير... إن نمقت كفاه طر 

  و بغير شك في غرور... تعسا لمن جاراه فه 
  في الناس عزت عن نظير... لم يدر أن صفاته 

  قاس الجداول بالبحور... لو كان ذا عقل لما 
وكان بينه وبين السيد موسى الرام حمداني مراجعات، فكتب بعض الظرفاء عن لسانه إلى السيد قصيدة شھيرة، كالشمس وقت 

  :الظھيرة، واقتضى األمر عدم إخباره بذلك، فراجعه عنھا بقوله
  رسومك الدرس الدريسا... يا دير سمعان ذكرتني 
  ولم تدع منھم أنيسا... أودت بسكانك الليالي 

  وال عدت ربعك الدريسا... أغبتك غاديات  فال
  إذا جنوا فاخرا نفيسا... والناس مثل الرسوم إال 

  :فكتب إليه البديعي ھذه القصيدة
  من جوى دونه يذيب النفوسا... ليس إال بالقرب ما بك يوسى 

  وأدارت من البعاد كؤوسا... قد سقتك األيام خمرة وجد 
  ولي الفتى نعيما وبوساھر ي... بعدت عنك من تحب وھذا الد 

  لم تبت من رضا حبيب يؤوسا... أين أوقاتك التي كنت فيھا 
  ريقه العذب يزدري الخندريسا... حيث يسقيك خندريسا حبيب 

  علم الغصن قده أن يميسا... ذو قوام ما ماس في الروض إال 
  اه تحاكي في المغرب اإلنكيسا... طالما زار في الدجى وثري 

  تم وصال يحاول التغليسا... الذي يك غلسا خوف الئم و
  مع من مقلتي وربعا أنيسا... فسقى عھده بجلق عھد الد 

  حرك الشوق من غرامي رسيسا... بلدة ما ذكرتھا قط إال 
  وغدا القلب من جواه وطيسا... واستھلت مدامعي كالغوادي 
  صفو عيش يحبو نديما سؤوسا... منذ فارقت أھلھا لم يطب لي 

  :منھا
  من أناس نموا وطابوا غروسا... اس ذكوا أصوال وكانوا من أن

  كم أذلت جحافال وخميسا... نصروا دين ربھم بمواض 
  بحماھم إذا رأوھم جلوسا... تقف الناس ھيبة ووقارا 

  شاء دون األنام والتدليسا... أذھب هللا عنھم الرجس والفح 
  .ه، وملكه ما أزعجه وأكمدهوبعد أن رأى ھذه القصيدة المنحولة، أخذه ما أقامه وأقعد

  :فكتب إليه معتذرا. ولم يبقى أحد إال زاره واشتكى، وزأر وبكى
  بعد ذاك اإلقبال ھجري وصدي... ما لموسى الشريف أصبح يبدي 

  د مرارا ولم ينل غير وجد... ما كفى أنه أراد لي الكي 
  صافه الغر ليس تحصى بعد... زار دار النقيب ذي الفضل من أو 

  من غدا في األنام من غير ند... عالي والمكرمات حجازي ذي الم
  س طرا لم تلق طالب رفد... سيد جوده لو اقتسمته النا 

  بان ال زال للورى بدر سعد... الجليل الشھير بابن قضيب ال 
  ذم مثلي من مثله ليس يجدي... واشتكى عنده وذم ولكن 

  غير جدل ووهللا لم يرم ... شاتما ملء فيه في معرض الھز 
  بعد قرب رماه منه ببعد... مسبال دمعه كأن حبيبا 

  حلت الكون لم يكن كنه برد... مبديا من حرارة القھر ما لو 
  آدمي غدا بصورة قرد... وبدا مغرما كأن بشتمي 

  كنت قدما منحته صفو ودي... والذي أوجب التخاصم أني 
  فاستعارت له حديقة حمد... ثم كلت قريحتي عن مديح 

  ن بدرج قد كان من قبل عندي... ا من بعد حول وشھري ورآھ
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  وتحسى من أكؤس الذم وردي... فبدا منه ما بدا وسقاني 
   كام أرجو وما سواه تعد... وعلى كل حالة سيد األح 

  .ولما دار ھذا القول، وھدر القوم ھدر الشول
  :وھي قوله. باإلثبات كتب السيد أحمد بن النقيب يداعب البديعي بھذه األبيات، المخصوصة ھنا

  للشعر فاحذر أن تضيق وتضجرا... موالي يوسف إن يقولوا سارق 
  سرق الصواع وكان قوال مفترى... ھذا نبي هللا يوسف قيل قد 

  عدل يرد الخصم عنك محيرا... لك من فرائدك الشوارد شاھد 
  من حسنھا ما لم يكن متسترا... فإذا تناشدھا العداة وأبصروا 

  أكبادھن تلھفا وتحسرا... أليدي ولكن قطعوا ذھلوا عن ا
  :وللبديعي يودع ابن الحسام، حين فارق الشام، بعد انفصاله عن قضائھا، وتوجه إلى مركز عزه، ويعتذر إليه عن تخلفه عنه

  وأكبره عن بثه وسماعه... أحاشيه عن ذكرى حديث وداعه 
  موت عند نزاعهجوى غير صبر ال... وما كان صبري عند وشك النوى على ال 

  يضيق الفضا عن صدره واتساعه... ونحن بأفق الشام في خدمة الذي 
  وحامي حمى أركانه وقطاعه... أجل حماة الدن وابن حسامه 
  وكل فخار للورى في رباعه... عشية توديع المآثر والعلى 

  وسؤدده في مدنه وضياعه... وما سرت عن وادي دمشق ولم يسر 
  سواه على أعيانه ورعاعه... أرى به سوى أنني ال أرتضي أن 
  غدا سالما من وجده وانصداعه... فأي فؤاد بعد يوم رحيله 

  ثوى عدله في قاعه وبقاعه... قيا أيھا الساري عن الشام بعدما 
  وفي كل أرض نير من شعاعه... ويا قادما بل راحال عن بالدنا 

  بانقطاعهإلى بابك السامي عال ... فال تنس عبدا نازحا شاع ذكره 
  له غنية في دھره عن ضياعه... ومن كان لألسد الضواري انتماؤه 
  وأبقيت ذكرا خالدا باصطناعه... وأنت الذي نوھت من قبل باسمه 

  :وله من قصيدة، يمدح بھا النجم الحلفاوي، مطلعھا
  ونور ذكاء األفق سار مراحال... أتى زائرا وھنا ولم يخش عاذال 

  لكان لما أولى من الوصل باخال... له وجاد بما لو رمته من خا
  ضياء محياه لما زال كامال... حبيب لو أن البدر أصبح حائزا 

  وما مال إال وانثنى القلب مائال... رشيق كخطوط الخيزران ما انثنى 
  إذا حركت من فوقھن الغالئال... يحرك باألعطاف أجنحة الھوى 

  ناه أصائالترد الدياجي من س... فبت أعاطيه سالف مدامة 
  رور لنا ما كان من قبل آفال... إذا بزغت من راحتيه بدا من الس 

  غدت زھره إال قليال أوافال... إلى أن نضا ثوب الشباب الدجى وقد 
  عليه ضياء شام مناضال... وذو الرعثات الحمر ھب كأنما 

  .جمع رعثة، ورعثة الديك عثنونه: الرعثات
  :قال الشاعر

  ن الدارمن صوت ذي رعثات ساك
  ھزيع الدجى الزنجي أدبر راحال... فكبر مواله وھلل إذ رأى 
  وإياھم كسرى يحث القبائال... وقام بجيش من ذويه كأنه 

  جالبيب مثل الروض ما زال حافال... على قضب العقيان يمشي مجلببا 
  تريك بدورا مشرقات كوامال... فسرنا إلى ناد رحيب سماؤه 
  بھن غدا حسنا يفوق المنازال...  إلى منزل لألنس فيه منازل

   بنار األسى لو كان يشكو البالبال... حكى دنفا أحشاؤه قد تضرمت 
  وفي غيره لو كان ما كان باذال... به يبذل الحسن المصون لمن به 

  غداة النوى تبدي دموعا ھواطال... ترى جدره كالعاشقين من الجوى 
  في الشھباء طوال ونائالأفاضل ... لقد شاده نجم الھداية واحد ال 

  :منھا في المديح
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  رياضا سقاھا الفضل طال ووابال... وكم نمقت أفكاره غلس الدجى 
  ذبوال وقد تلقى الرياض ذوابال... حدائق لم يكس الھجير نظيرھا 

  فإن الح ما فيھن قلت ثواكال... عرائس تلقاھا بضافي ثيابھا 
  سا تجيب المسائالومن ذا رأى خر... تجيبك عما رمت وھي صوامت 

  محاسن ذكر تستقل األوائال... بدائع فكر لألواخر وطدت 
  :ألم في ھذه القطعة بقول السري الرفاء، في وصف الكتب

  تحف أغض من الرياض شمائال... عندي إذا ما الروض أصبح ذابال 
  بعجائب سلفت وكن أوائال... خرس يحدث آخر عن أول 

  بطونھا طال أجم ووابالو... سقيت بأطراف اليراع ظھورھا 
  حتى تراه بعين فكرك ماثال... وتريك ما قد فات من دھر مضى 

  :وله في الشيب
  منه سنا قد أبادني الوسنا... يقول لي الشيب وقد راعني 

  قد لبست كل شعرة كفنا... إلى م ال ترعوي ألست ترى 
  :وله فيه أيضا

  ي الرأس تزھروالحت نجوم الشيب ف... وسائلة حالي وقد ودع الصبا 
  مدى عمره ال زالت البيض تشھر... وما حال من يغدو ومن فوق رأسه 

بزع في أفق دمشق وبھا . محمد بن نور الدين الشھير بابن الدرا ھو لمشام األرواح شمامة، وكأنه زھرة تفتحت عن كمامة
  .وما أتحققه إال في بحبوحة الترف ترعرع. برع

  .رة يتمثل بالغصن إذا أثمرفمرة يتشبه بالبدر إذا أقمر، وتا
  .ترقرق عليه ماء القبول، فنظم ما ھو أرق من نسيم القبول. وھو في لطف الشمائل، بمثابة نور الخمائل

. وألجل أنه من أشعار الصبا، وھي كما قيل التمر باللبا. وشعره يكاد من كثرة مائه يتقطر، ويكاد القلب من غرامياته يتفطر
  .عليه قلبه العاشق رق رقة دين الفاسق، وشق

  .وأنا من منذ ولعت بالشعر، وساومت منه من سوق الرقيق كل غالي السعر
  شغف المحب بمن يحب... شغف به وبشعره 

وقد أتيت منه بما أسأل في وجنة الدھر غرة ماء الحسن فيھا مترقرق، وحسبك . أتفكه بيانع ثمره، وأعده من ليلي ومن سمره
  .ت الھشيم يورقمن شعر إذا ما غنى به النب

  :فمنه قوله في قصيدة، مطلعھا
  ومدام كرخية صھباء... ساق أغن وروضة غناء 

  فيديرھا من لحظه اإليماء... يسعى بھا طورا ويجلس تارة 
  حتى لودت أنھا أعضاء... رشأ تجاذبت المحاسن خلقه 

  إال استلذت فتكة األحشاء... خطار قامته الرطيبة ما انثنى 
  حمدت أفول عقولھا العقالء... مذ أسفرت  وشموس طلعت حسنه

  نعم الصاح وحبذ اإلمساء... في جنح طرته وصبح جبينه 
  دعت الكرى أجفانه الوطفاء... أفديه إن أخذ الطال منه وقد 

  ھي عندي األكواب والندماء... يحبوك من تحف الحديث لطائفا 
  :منھا

  ءلھبا به تتلھب األحشا... حتى إذا أذكى الحياء بخده 
  ھلت بلؤلؤ عقدھا الجوزاء... واحمر قلب عقارب الصدغين وان 

  متوسال ودعائي استصحاء... فوقفت أحير من مناطق خصره 
  وبدا لشمس جبينه ألالء... فانزاحت الجوزاء نحو غروبھا 

  ويزينه أدب له وحياء... ورنا إلي مالطفا بعتابه 
   :منھا

  لي الفصحاء وألنني تعنو... فوحق إفحامي بما أماله لي 
  أنى وكلي في ھواه وفاء... لم أعدو ما أسدته لي حسناته 

  وعلو منصب حسنه رقباء... ال بل علي من العفاف وصونه 
  ويدي مفرش جيده وغطاء... ما ثم غير تالثم وتعانق 
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  ظمأ جناه لقلبي اإلرواء... وفمي على فه وأشكوه الظما 
  ذيلھا األنداءوأتت تكلل ... حتى إذا أفضت أفاويه الصبا 

  ورقى إلى أجفانه اإلغفاء... وبدا الكرى يسطو على إحساسه 
  لم يشفھا من مقلتيه لقاء... عطس الصباح فھب يمسح نعسة 

: يقال. فاجأ من غير إرادة، ومصدره العطس، والعطاس االسم، جعل كاألدواء: عطس: قال المرزوقي في شرح الفصيح: قلت
  .والفجر، على التشبيهوعطس الصبح . أرغم هللا معطسه

  :كما في قول ابن الوردي: قلت
  ونحن في األنس والتالقي... قلت له والدجى مول 

  فال تشمته بالفراق... قد عطس الصبح يا حبيبي 
  :ومثله عطاس الدھر، كما في قول الغزي

  جعلته لعطاس الدھر تشميتا... كم من بكور إلى فخر ومنقبة 
  :وله من أبيات، أولھا

  وأخلصت أسراري لحفظ إخائه... لى ود الھوى ووالته عطفت ع
  يقطع أكباد الجفا بوفائه... وما ذاك إال أن حباني بشادن 

  نعيم خدود الغانيات ومائه... رخيم معاني الدل أدمث من روا 
  يلوح لرأي العين بند قبائه... سقيم حواشي الطرف والخصر عز أن 

  مذھبا بحيائه لثام ورود... غالم كأن هللا ألبس خده 
  تلوح المنايا منه عند انتضائه... وأودع جفنيه من السحر صارما 
  جريح به مخضوبة بدمائه... فكم من فؤاد في وطيس غرامه 

  إذا عبثت فيھا طال خيالئه... وللحسن بل  بانة قده 
  أداء سالم خصني بأدائه... يصوبھا نحوي فيوھمني المنى 

  بقية روح سلھا باثنائه.. .وما ھو إال أن تحقق أن لي 
  يجوس خالل الفكر حال اختفائه... إلى اله أشكو أرقما فوق جيده 

  لوى كل عضو مستھاما بدائه... ومھما بدا من وكره وھو يلتوي 
  :وله من قصيدة في الغزل، مستھلھا

  أوانا به كنا نلذ ونطرب... إليك شقيقي في الصبابة أندب 
  له قصبات السبق أيان يلعب.. .أوان امتطينا فوق زھو مضمرا 
  به منه إال ما يواريه مھرب... حملنا على جيش الھموم فلم ندع 

  وال سھم إال ما أراشته أھدب... وال رمح إال من قوام مھفھف 
  وال درع إال ثوب حسن مذھب... وال مرھف من غير ساج مدعج 
  صدوق األماني في ترجيه يكذب... نصرنا به مذ من بالوصل شادن 
  له كاد باأللحاظ حاشاه ينھب... رقيق حواشي الحسن لوال مھابة 

  وللعقل منھا حين تشرق مغرب... لطلعته في كل قلب مشارق 
  ينمقه الواشي لديه مكذب... خبير بأحكام الھوى فجميع ما 

  خليلك فالالحي عليه معذب... وإذ كان مجبول الخالل على الوفا 
  :وله مضمنا بيت المھيار

  بدا ولشمس الراح فيھا غروب... والصبح من فرق شعره فتنت به 
  بمشرق أفق الخد منه أذوب... فكدت لما شاھدت لوال طلوعھا 

  ھوت معھا األرواح حين تغيب... ولوال طلوع الشمس بعد غروبھا 
  :وله مضمنا

   في مقلتيه به يسطو على المھج... لقد علقت ببدر زانه حور 
  وكلما زاد تيھا زاد بي وھجي... وأھله لم تزل تغريه في تلفي 
  ھم أھل بدر فال يخشون من حرج... فليصنعوا كلما شاءوا ألنفسھم 

  :تذكرت ھنا قول أيمن بن محمد السعدي، من موشح أودع فيه ھذا البيت
  ما كنت ممن يصاد... لوال ھواك المراد 
  يا بدر أھلك جادوا... وال شجاني البعاد 
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  بك سادوا لكنھم... غلطت جاروا وزادا 
  فإنھم أھل بدر... فليفعلوا ما أرادوا 
  :ومن مبدعاته قوله

  من بات من حر نارھا موھج... ليس إلى الكيمياء منتسبا 
  بل من يعيد العقيق فيروزج... حتى استحالت أجزاؤھا ذھبا 

  :وقد أخذ ھذا المعنى شيخنا عبد الغني النابلسي، فقال!  دره، ما أبدع دره: قلت
  جعل اللجين كما زعمتم عسجدا... ھل الكيميا إن تدعوا قولوا أل

  حجر العقيق فتجعلوه زبرجدا... با ھل في وسعكم أن تصبغوا 
  :ولإلشبيلي ما يقارب ھذا في نار

  كالدراري في الليلة الظلماء... البنه الزند في الكوانين جمر 
  أسواھا يكون للكيمياء... خبروني عنھا وال تكذبوني 

  رصعتھا بالفضة البيضاء... مھا صفائح در سبكت فح
  :وله خمسة أبيات، كالخمسة السيارات، يخرج من أوائلھا اسم عثمان، وھي

  كؤوس غرام قد ملئن من السحر... على كل عضو في دارت لحاظه 
  فھا أنا بين الصحو حيران والسكر... ثملت بھا وجدا ولم أصح صبوة 

  خالصي وأن يقضى بغير الھوى عمري.. .معاذ الھوى أن يرتجى من يد الھوى 
  فال برحت روحي تعذب بالھجر... أإن كان لي عن مذھب الحب مذھب 

  إذا كان يرضيه ولو كنت في أسر... نعمت بھذا العيش والموت دونه 
  :وله من رائية ملئت بنوافث السحر، وغازلت عيون المھا بين الرصافة والجسر

  وجال فرندا في جوانبھا الخمر. ..أما وظبا األلحاظ أرھفھا السحر 
  على أنھا مرضى وأجفانھا فتر... فصالت بفتك جاوز الحد حدھا 

  ولم يثنھا إال من الصلف السكر... وزانة قد ثقفتھا يد الصبا 
  لعادلة بل ال يلم بھا وزر... فجارت على األحشاء فتكا وإنھا 
  رمبايعة حي مرابعه القط... وعھد بأيدي الوصل كان لنا به 
  وعذب إشارات لھم دونھا السحر... وحق مواثيق الھوى بين أھله 

  على من عداھم مثل ما ابتسم الفجر... لقد وضحت للحسن في الترك آية 
  أصاب فؤاد النسك يتبعه الصبر... فكم فيھم من كل أحور إن رنا 
  ويمشي الھوينى ثم يدركه النفر... له حركات الظبي يمرح عابثا 

  حواشي الدجى قد عن من تحتھا البدر... صلت كأنھا  وذي طرة من فوق
  ولكن على تبديدھا جمع الشر... تبددھا منه الرعونة غافال 

  مناطقه حيرى وما تحتھا مر... وخصر ولكن ال مسمى لكنھه 
  فينھض من بعد الممات له نشر... يناجي معانيه الدفين من الھوى 
  نھي للغرام وال أمر ولم يبق... تعلقته من بعد ما اندمل الحشا 

  ويعلم أن الحلو منه ھو المر... فيا ويح ھذا القلب كم طعن الھوى 
  فصبره للبلوى فقد برح الضر... فيارب إما لج في غلوائه 

  .وجمعته مع مليح ليلة، يشتھي الفلك في شبھھا نيله
  .والمجلس بتزاحم الرقباء شرق، وكل منھم من فرط غرامه صب أرق

  .إيماءة مفتقد، أعقبتھا وجلة من ناظر منتقد فالحت من المليح
   .فلم يتمالك الشيخ أن صوب النظر، حتى كاد يفضي به إلى األمر المنتظر

  .فلما استشعر الغالم عطف عطفة مشفق، وأراه في ضمن إغضائه موعد مرفق
  :فقال. ه درامشيرا للكتمان تارة بانطباق جفن ملئ سحرا، وآونة بإظھار ثنايا أبانت فوق ياقوت الشفا

  يطوف بالكأس الھني المري... قلت له والھوى بيننا 
  ذابت لريا ريقك السكري... اكفف حسام اللحظ عن مھجة 

  ورصع الياقوت بالجوھر... فأغمد الھندي من جفنه 
  :وله، ويخرج منه اسم بكري بطريق التعمية

  ريأصاب بھا كبدي الصديع وال يد... لوى واو صدغ خاله الخال عقربا 
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  فما شف قلبي غير منع لمى الثغر... وال بد من رشف يبل غصونھا 
  .طريقة حله، أن الواو بالحساب الھندي بستة، وترسم ھكذا وأراد بليھا قلبھا، فتصير ھكذا ، وھذا رسم االثنين؛ وله الباء

  .فما شف: هوأراد بقوله كبدي وال بد، الكاف والياء؛ ورشف يبل غصونھا الراء، وبالتنصيص عليه بقول
  .وكون العمل في البيت األول دون الثاني، أو اآلخر، أو فيھما، مما يعاب عند أھل ھذا الفن

  متى غبت تشقى من سواه المسامع... لك هللا دعني من حديثك إنه 
  فإن لحت حاضت في الجفون المدامع... وصن رونق الوجه البديع جماله 

  .شدة شغفھا بك، ففيه استعارة تبعية أو مكنيةأنك إذا لحت سالت العيون دما، ل: المعنى
  .شبه المدامع بالنساء، والمرأة إذا اشتدت شھوتھا وأفرطت سال حيضھا

  :وأصله قول المتنبي
  .ھي الشواب من النساء: والعواتق. خف هللا واستر ذا الجمال ببرقعفإن لحت حاضت في الخدود العواتق

  :وله
  ألرباب الھوى وھالكا حياة... لحاظ كأن هللا أودع جفنھا 

  على نصله أھال جعلت فداكا... إذا فوقت سھما يخط دم الحشا 
  :وله

  تحوم على الثغر من غير نھل... رأت نمل عارضه مقلتي 
  ذبحت كراي على بيت نمل... فسالت دما ثم قالت لنا 

  :وله
  تصاد وقالوا إنھا حبة الخال... وقد زعموا أن القلوب بحبة 

  بال حبة رب الوال صاحب الخال... بي بحبه ولكنه قد صاد قل
  :وله

  بذھاب النفوس تحت النعال... ويح قلبي من ظالم لم يبال 
  مرھفات وأسھما وعوالي... ما بدا للعيون إال رأته 

  ض سرار الجبين رأس الوصال... ال ترم وصله فقد قطعت بي 
  :تناوله من قول األمير المنجكي
  ومحوي كل شخص من خيالي.. .أال دعني وشأني يا ابن ودي 

  طبعن لضرب أعناق السؤال... أيقصد من أسرته سيوف 
  :ولي من أبيات

  لصديقه وسيوف بأس للعدى... أمواج إحسان أسرة وجھه 
  :وله

  إلى أن دنا يوم الترحل ال كانا... وكنت أصون الدمع عن أن أذيله 
  اأحالته أنفاس التحرق مرجان... فقلدتھا يوم الوداع بلؤلؤ 

  :وله
  كالبدر يستوعبه الناظرون... ألزمت نفسي الصوم عن شادن 

  وجه ھالل ما رأته العيون... آليت ال أفطر إال على 
  :وله

  أخف علي منه باليدين... وحق ھوى مصافحة المنايا 
  كأني موقن بھجوم حيني... إذا فكرت فيه لمست رأسي 

  :أصل ھذا قول أبي نواس في األمين بن الرشيد
  أخاف من ال يخاف من أحد... صب وال أقول بمن إني ل

  ألمس رأسي ھل طار عن جسدي... إذا تفكرت في ھواي له 
  .وھذا النوع من البديع سماه المبرد في الكامل والتبريزي في شرح ديوان أبي تمام اإليماء

  :وھو إما إيماء إلى تشبيه، كقوله
  جاءوا بمذق ھل رأيت الذئب قط

  .أو إلى غيره
وكنت قبل ھذا سميته طيف الخيال، وھو أن ترسم في لوح فكرك معنى صورته يد الخيال، : شھاب في كتابه الطرازقال ال
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فتصبه في قالب التحقيق، وترمز إليه بجعل روادفه وآثاره محسوسة ادعاء، كما أن ما يلقى إلى المتخيلة في المنام يرى ذلك، 
   .يعد منھما، ألمر ما يدريه من له خبرة بالبديع وال يلزم من ابتنائه على الكناية والتشبيه أن

تغرب في عين حمئة، أي في حسبان : وفي كتاب اإلشارة البن عبد السالم، من المجاز تنزيل المتوھم منزلة المحقق، كقوله
  .رائيھا

  .وأنشد البيتين. ومثله من الشعر قول أبي نواس
  :وللمتنبي في منھزم

  ذكرتھا نفسه لمس الجنبا إذا... ولكنه ولى وللطعن سورة 
  :المنازي

  فتلمس جانب العقد النظيم... تروع حصاه حالية العذارى 
  :المنجكي في وصف خط

  لراح باليد المس الخد... لو شام ذو الخال نقط أحرفه 
  :ولشھاب

  يقوم في جنب شطه سمكه...  نھر صفا فأبصر من 
  يظن نسج الصبا لھا شبكه... يمد كفا له ليأخذھا 

  :ھو مأخوذ من قول عمر المحارو
  وصفوه قد وشى على السمك... انظر إلى النھر في تطرده 

  للنسج فوق الغدير كالشبك... توھم الريح صفوه فغدا 
لقد تلطف وأغرب في قوله أمس رأسي؛ لجعله ما يترقبه : ثم رأيت الشھاب ذكر بيت أبي نواس في آخر الريحانة، وقال: قلت

  .ن رأسه، وجسھا بيده، ليعلم ھل قطعت أم الواقعا به، حتى فتش ع
  :وفيه التعبير عن المقال بالفعال، كقوله. وأنشد البيت. وھذا كقول المنازي

  ويشتم باألفعال قبل التكلم
  :ومثله قول ابن رشيق
  أحوج ما كنت لتقبيله... قبلني محتشما شادن 
  عرفت منھا كنه تأويله... أومأ إذ حيا بنا رنجة 

  ضمت بنانا نحو تقبيله... بمعكوسھا لما تطيرت 
  .انتھى. وھذا لم أر من ذكره، وھو مما استخرجته، وسميته نطق األفعال: قال

  .والبن الدرا مذيال بيتي الحتاتي، اللذين أعار بھما ساحة الشرفين صفحه، وساق بھما إلى الورد العالي نفحه
  :ومما قاله

  يبرد ويله علل القلب عل... بصبا المرجة المبلل ذيله 
  سلفا والسالف تركض خيله... وادكر يومنا بيومي حبيب 
  وبحكم الھوى تحجب نيله... ونديم رقت حواشيه لطفا 

  أو دالال إال وأتلف ميله... سمھري القوام ما ماس تيھا 
  باختالس العقول قد جن ليله... ذي محيا كالبدر في جنح ليل 
  ي يسحب ذيلهوالتجني عل... جئت من تحت ذيله مستجيرا 

  ز السبق حيث الجمال تركض خيله... قلت يا من في حلبة الحسن قد حا 
  ضك عن مغرم تراكم ويله... األمان األمان من حرب إعرا 
  :ومن مجنونه المستغرب، قوله

  يشاركھم في وجدھم والتوله... لنا صاحب مغرى بعون ذوي الھوى 
  قري دخان التأوهواھق يست... إذا عز أن يلقى محبا رقى على الش 

  :وله في المنزلة المعروفة بالوجه، في طريق الحاج المصري
  وأن الحيا شحت عليھم سماؤه... شكا أھل وجه قلة الماء بأرضھم 

  إذا قل ماء الوجه قل حياؤه... فقلت لھم قوال لھم فيه سلوة 
  :المصراع األخير مضمن من قول القيراطي في ھذا المحل

  عطاشا وكل خاب فيه رجاؤه... وجه جمعنا أقول وقد جئنا إلى ال
  وال خير في وجه إذا قل ماؤه... إذا قل ماء الوجه قل حياؤه 

  .ووجه الھجو للوجه، بسبب قلة مائه ھو الوجه: قلت
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  :وللقطب المكي في مدحه
  وقد طاب فيه للحجيج مقام... أقول ووادي الوجه سال من الحيا 

  كة من ربنا وسالممبار... على ذلك الوجه المليح تحية 
  :وللقيراطي فيه

  تبدى وجھه لي وارتويت... أتيت إلى الحجاز فقلت لما 
  ولكن مثل وجھك ما رأيت... وكم في األرض من وجه مليح 

وبھذا تعلم مذھب العرب، وأھل األدب، في مدح الشيء وذمه، كما فعل . وھذا قد ظھرت فيه الوجھة، واندفعت عنه الشبھة
   .ارالحريري في الدين

أكثر ما تجري ھذه المحامد والمذام على جھة المسامحة، ال من باب : قال ابن رشيق. وقد ألف الثعالبي، وابن رشيق في ذلك
المشاححة؛ وإال فالشيء ال يوافق ضده، فيكون الحسن قبيحا والقبيح حسنا في حال واحدة لمعنى واحد، لكن لكل شيء كما ذكر 

عمرو بن األھتم بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد استشھده الزبرقان ابن بدر الجاحظ مساو ومحاسن، كما فعل 
  .على ما ادعاه من الشرف في قومه

  .أجل يا رسول هللا، إنه مانع حوزته، مطاع في أدنيه، شديد العارضة: قال عمرو
  .أما وهللا لقد علم أكثر مما قال، ولكن حسدني وشرفي: فقال الزبرقان

  .أما وقد قال ما قال، فوهللا ما علمته إال ضيق العطن، زمر المروءة، لئيم الخال، حديث الغنى: مروقال ع
يا رسول هللا، رضيت فقلت أحسن ما علمت، : فرأى الكراھة في عين النبي صلى هللا عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال
  .الثانية وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في األولى وال قد صدقت في

  " .إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة : " فقال النبي صلى هللا عليه وسلم
  :ولقد أحسن ابن الرومي، حيث قال

  والحق قد يعتريه بعض تغيير... في زخرف القول تزيين لباطله 
  وأن تعب قلت ذا قيء الزنابير... تقول ھذا مجاج النحل تمدحه 
  سحر البيان يري الظلماء في النور... ا مدحا وذما وما جاوزت حدھم

  .عبد الباقي بن أحمد، المعروف بابن السمان زھرة الناظر المتنشق، وزھرة المجتلي المتعشق
  .تتستر المالحة في غالئله، وتتقطر الرجاجة من شمائله. مسحت خالل قذى العيون؛ فما رأته إال وھي نقية الجفون

  وجد نحوه األمسويكثر ال... يعشقه من كماله غده 
  .وله طبع كالروض صقلت يد الصبا ديباجة وجھه الوسيم، تتلقى النفوس من قبوله تلقي المخمور برد النسيم

وشعره يفعل باأللباب فعل بنات . غرائب حديثه نزه العقول ونجع األسماع، يتجاوز بھا غايات لم تختلج في خواطر األطماع
أنه تعاطى االشتغال . وذكر مبدأ أمره، ومطلع قصيدة عمره. ولكنما ھو سحر البيان الدنان، وما السحر سحر مراض األجفان،

ثم تتابعت عليه الرحل يمينا وشماال، وھو يترقى في . وخط غداره ما بقل، ثم خرج إلى مصر وروضه على أول ما ينزه المقل
وال رئيس إال فاز بنعمه، وحصل على .وسمرھاولم يبق بلدة إال جنى ثمرھا، واستفاد وقائعھا . المعارف استيالء واشتماال

  .غرائب قسمه
وقد خطبته الحظوة، وما قصرت له . حتى وصل إلى مجلس السلطان في خاتمة المطاف، فأقام برھة في مبرات وألطاف

  .ولحظته السعادة بأبصارھا، وتواردت لحفايته بأنصارھا. الخطوة
  .ما في طبائعھا من التباغي ثم كثر فيه المخلط والالغي، واشرأبت النفوس إلى

  .وجربه الدھر باألقدار، تجربة الياقوت بالنار. فأبعد بعد ذلك التقريب، وأوشك أن يجفوه البعيد والقريب
ولما كنت . واستقر األمل لديه، استقرار الطرس في يديه. ثم أعطي مدرسة بدار الخالفة، فطاوعه البخت بعدما أراد خالفه

  .رھة، ال أعدھا من عمري إال نزھةبأدرنة وردھا فلقيته ب
ولما كان . فأنست به بعد التوحش، وأنسيت موردا أرواني من التعطش. وكنت من االغتراب، في نھاية الوحشة واالضطراب

  .مقامه بھا كنغبة طائر على وجل، الھتمامه بالعود إلى مقره على عجل
  حتى ابتدأت عناقه لوداعه... لم أستتم عناقه للقائه 

  :وھي. ت إليه عند الوداع، رقعة محكمة اإلبداعفكتب
  وخدنك التأييد والسعد... إمامك التوفيق والرشد 
  قابلك اإلقبال والجد... وكلما حليت في منزل 

  .موالي من ذكره أنيسي، في وحشتي وغربتي، وخيال لطفه جليسي، في وحدتي وكربتي
  في من الوسنمثل القذى مانعا طر... أنت الكرى مؤنسا طرفي وبعضھم 

  .والعمر المديد، والطالع السعيد. ال زالت مقاليد السعادة طوع يديك، ومرقاة السيادة مشغوفة بلثم قدميك
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  .ھذا حشو ثيابك، وذا خادم ركابك
   وعلى السالمة والسيادة فانزل... فارحل لك البشرى فأيمن طالع 

صرت مقسما بين نفس مقيمة بكربھا، وروح رھينة في . بابيشھد هللا أنني من منذ شدت الركاب، وأزف البين بفراق األح
وال غبت إال على عيون اإلقبال في إغماضھا، وعلى . على أن النفس وإن أقعدھا الدھر قسرا، لم تقعد عنك ساعة فكرا. ركابھا

  .حيث رماني الزمان، بسھام الحرمان. نفوس اآلمال في انقباضھا
  ت ضيفا لعجم في الورى خرسيبي... وإن من أعظم البلوى أخا لسن 

  .والى هللا أرفع قصتي، وأبتھل إليه في دفع غصتي
  وال بد من يسر إذا ما انتھى العسر... عسى هللا إن هللا ليس بغافل 

  .فاسأله سبحانه أن ييسر نيل المنى، ويزيل عنا ھذا العنا
  .يم التالقلنكفر سيئة أليم الفراق، بحسن نع. ويطفئ نار الجوى، على رغم أنف النوى

  ال أعتب الدھر يوما بالذي صنعا... إن عاد شملي بمن أھواه مجتمعا 
ومضت لي . وامتزجت معه امتزاج، راح بماء قراح. ثم قدمت إلى القسطنطينية فأتلفت به ائتالف روح، بجسد بال مطروح
  .معه أوقات عددتھا من حسنات الزمان، وجعلتھا تاريخ األماني واألمان

حتى تواله . أتمتع من لفظه بائتالف العقود، ومن مغناه بسالف العنقود. تتفاضل بالذات، ولكن أوقات اللذات لذاتواألوقات ال 
  .فأضحى كالظن المرجم، وخبره كاللفظ المرخم. مواله بعفوه ورضوانه، وقضى بتفريق شمل أخدانه وإخوانه

وكان أعارني من فوائده صدرا وافيا، . في خضرتهوقد فقدت به الوطر في نضرته، والعيش الذي يشف عن نبي الربيع 
  .فعدمت من فضل ربيعھا ووردا، وبقيت يعدھا كالسيف فردا. وأھدى إلي من فرائده قدرا كافيا

فمما أخذته عنه من أشعاره التي أخذت بأطراف الحسن، وإذا تليت على محزون سرت عن فؤاده الحزن، قوله من قصيدة، 
  :مستھلھا

  وينطقنا بالحمد فيض المواھب... ر الحبائب يشوقنا للدار ذك
  إذا ما رأته سبتا آل غالب... وإنا لقوم ال نرى الحب سبتا 

  سھام المنايا من قسي الحواجب... وال نرھب األقدار إال إذا رمت 
  وال نرتجي سلم العدو المحارب... وال نعذل األحباب في الصد والجفا 

  جدر بالعصيان قلب األجانبفأ... إذا كان قلب المرء ليس يطيعه 
  كوكبه ال تھتدي للمغارب... وليل كقلب السامري وظله 

  وقد ضمنا والزھر ثوب الغياھب... قطعت وأصحابي سكارى من الكرى 
  فأبعد مطلوب وأقرب طالب... على ضامر كالسھم سيرا ورقة 

  يداوي بنعماه جروح النوائب... أحاول سبق الشھب في كل حالة 
  وقد يدفع الدرياق سم العقارب... ه الخطوب وجوده دفعنا بجدوا

  وأفكاره دون الورى بالعجائب... ھمام أتى في مجده وصفاته 
  ولكنه كالشھد عذب المشارب... ومولى يكاد البحر يشبه جوده 
  إذا افتخرت أمثاله بالمراتب... به تفخر األيام والمجد والعال 
  أھل الرأي سوء العواقبإذا خاف ... وتخشى نھايات العواقب رأيه 
  لما اختلفت أقوال أھل المذاھب... وعالمة لو كان من قبل مالك 

  من األمر كالسيف الرقيق المضارب... بفكر دقيق الفكر في كل مشكل 
  مقانب شكر تھتدي بمقانب... بعثت إليه بالقوافي كأنھا 

  مرصعة بالنيرات الثواقب... ولوال صروف الدھر أھديت ضعفھا 
  جبان على ضعف ونار الحباحب... ا جھد المقل وحملة ال ولكنھ

  فعفوك عندي من أجل المطالب... فسامح وعامل بالتي أنت أھله 
  :وقوله من أخرى يمتدح بھا أخا الوزير الفاضل، وھو بتكريت

   والحب أول ما يكون رسيسا... بالنفس يسمح من أراد نفيسا 
  ر وجاوز القاموساقطع القفا... وأطار عني النوم طيف طارق 

  أقصى البالد وجئتھا جاسوسا... أفلحت كيف وصلت للونديك من 
  وتركت وادي النييرب المأنوسا... أم كيف خلفت الشآم وأھله 

  روضا يقل على الغصون شموسا... أرض إذا سرحت طرفك خلتھا 
  أمسيت مني قبلھا مأيوسا... أن كان غيرھا الزمان فإنني 
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  وأضل بقراطا وجالينوسا... و النھى والحب أمر حار فيه أل
  يضع الرئيس ويرفع المرؤوسا... كالدھر يلعب ما يشاء بأھله 
  عبد وال رحم الرحيم العيسا... ال سامح هللا النوى من كافر 
  ويرى الدليل بسھلھا التغليسا... ومھامة قفر يضل بھا القطا 
  تلقى بھا إنسا وليس أنيسا... للجن في أقدارھا زجل فال 

  :العرب إذا وصفت المكان بالبعد جعلته مساكن الجن، كقول األخطل
  إذا اطردت فيھا الرياح مغربل... مالعب جنان كأن ترابھا 

  :وقول ذي الرمة
  كما تجاوب يوم الريح عيشوم... للجن بالليل في حافاتھا زجل 

  .وھو نبت، أو شجر
  سايحكي المھاة ويشبه الطاوو... سايرت فيه النيرات بسابق 
  والمسك نفحا والنقا ملموسا... كالبرق مرا والغمام تأوبا 

  وطئ الجنادل حين الت وطيسا... يلقي الصواعق من حوافره إذا 
  بطل يجر من المھاب خميسا... نشوان كالبرج المشيد فوقه 

  خلقت لتردي الضاريات نفوسا... متقلد زرق النصال كأنما 
  عت ماء الحمام بئيساوتجر... نھبت من األعمار ما بقيت به 

  كحواجب الغيد الخرائد شوسا... ترمي بھا حني الضلوع قواضب 
  ذم الحريص وأحمد التعريسا... لو خالھا الكسعي سحرة ليلة 

  وبنت لكل حديدة ناووسا... أو صادمت صم الجبال تصدعت 
  تفري الرجوم ويرھب القابوسا... وتسابق األقدار منھا أسھم 

  أو زاھق ال يقبل التلبيسا... حاذم  من حاذق أو طارق أم
  فوق الثرى وحوى الفخار رئيسا... فكأنھا أقالم أفضل من مشى 

  مجدا وسامى في العال إدريسا... فرع المعالي خير من بلغ السھى 
  ومعيد سعد المشركين نحوسا... والفارس الكرار مغوار الوغى 
  والتأسيساوأفادنا التأكيد ... بالفضل أكد ما األوائل أسسوا 

  فرقا ونطرد باسمه إبليسا... ندعو بسطوته الزمان فيرعوي 
  لشفاء ما أعيى أرسطاليسا... ونخط أحرفه الكريمة رقية 

  ويرد مبتسم الكماة عبوسا... يردي الحسام بجسم من أردى به 
  بعد السكوت وأخرس الناقوسا... قد أنطق اإلسالم صامت سيفه 
  وقرأت فيه من الغرام دروسا.. .يا من ثملت على السماع بحبه 

  وسيصحبن لدى عالك جليسا... أنا من علمت وداده وجھلته 
  ثقة ومثلك ال يكون خسيسا... أغرقته بالجود قبل وروده 

  أبدا بحفظ إلھه محروسا... ال زلت صدرا للصدور مقدما 
  وعال سليمان ورفقة عيسى... في عز داود ودولة يوسف 
  :، وھو بتكريت، وكان دخوله إليھا ألجل مدحهوقال يمدح الوزير الفاضل

  وأحلى الھوى ما كدرته العواذل... أخف النوى ما سھلته الرسائل 
   حبيب يجافي تارة ويوصل... وال ملح في عيش إذا لم يكن له 
  وال في وداد غيرته العوامل... وال خير فيمن حول البعد قلبه 

  نا فوق المطايا موائلوأعناق... وقفنا على األطالل والليل شائب 
  أناخ وحيا تربھا وھو راجل... ولما رآھا الدمع والدمع حائر 

  :ھذا من قول أبي الطيب
  فؤادا لعرفان الرسوم وال لبا... ولما رأينا رسم من لم يدع لنا 

  لمن بان عنه أن نام به ركبا... نزلنا عن األكوار نمشي كرامة 
  :الربعة ووقف واستوقف الملك الضليل، حيث يقولأول من بكى : قال ابن بسام في الذخيرة

  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
  :ثم جاء أبو الطيب فنزل، وترجل، ومشى في آثار الديار، حيث يقول
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  نزلنا عن األكوار نمشي كرامة
  .البيت، وما قبله

  :ثم جاء أبو العالء المعري فلم يقنع بھذه الكرامة حتى خشع وسجد، حيث قال
  لربعك ال أرضى تحية أربع... في الملوك وتبع  تحية كسرى

  لنا بھا والسكان شغل وشاغل... وليس بنا حب الديار وإنما 
  :ھذا من قول اآلخر

  ومن أجل أھليھا تحب المنازل... أحب الحمى من أجل من سكن الحمى 
  :وقوله

  ولكن حب من سكن الديارا... وما حب الديار شغفن قلبي 
  وحسن الوفا طبع ونعم الشمائل... سجية خلقنا وحفظ الود منا 

  ونعلم أن الخصم ما شاء قائل... ونفغر عوراء الحسود وإن جنى 
  كما عيب بالعضب الصقيل الحمائل... يعيرني قوم بقومي ومحتدي 

  وكم حسدت في الناس قبلي األفاضل... أجل حسدوني حيث فضلت دونھم 
  بأنواع الكمال التفاضلولكن ... وما الفخر باألجسام والمال والعلى 

  كما يحذر األعمى العصا إذ يقاتل... ومن يك أعمى القلب يلزم بقوله 
  إذا عادلت فيه النجوم الجنادل... وما يصنع اإلنسان يوما بنوره 

  إذا ما استوى في الناس قس وباقل... وفيم نضيع العمر في غير طائل 
  تعاقلوأثقل شيء جاھل م... وأصعب ما حاولت تثقيف أعوج 
  تميز عن أھل الكمال األراذل... إذا جاء نقاد الرجال من الوغى 

  تذل وتعنو للشعوب القبائل... عنيت الوزير ابن الوزير الذي به 
  وأنت له خصم فإنك نائل... جواد إذا استوھبته السيف في الوغى 

  :ھذا من قول أبي الطيب المتنبي
  حرب فإنك نازل وقد لقحت... كريم متى استوھبت ما أنت راكب 

  .ألبخلنك: وأصله خبر عن حاتم الطائي، أنه بارز عامر بن الطفيل، وقد رمح عامرا، فخافه، فقال له
  .ادفع إلي رمحك أقاتلك به: بماذا؟ قال: قال

  :وقال بشار ما ينظر إلى ھذا المعنى. فرمى إليه برمحه، ورجع موليا
  ائيطبت به نفسا ألعد... لو كان لي سيف غداة الوغى 

  :وأحسن ما قيل فيه قول البحتري
  باب يوم لقاء البيض ما ندما... ماض على عزمه في الجود لو وھب الش 

  :أبو إسحاق الغزي
  ھب لي جميع كرى عينيك لم ينم... متيم بالذي لو قال سائله 

  تصب إلى البحر المحيط الجداول... إليه مصير األمجدين وإنما 
  :وھذا أيضا من قول أبي الطيب
  كأنك بحر والملوك جداول... أرى كل ذي ملك إليك مصيره 
  :وھو أخذه من قول ابن المعتز
  قسرا وفاض على الجداول بحره... ملك تواضعت الملوك لعزه 

  فتحسب أن الرعب فيه زالزل... ويھتز قلب األرض خوفا إذا مشى 
  لھا كل قدر شامخ متضائل... له نعم تفتي المديح وھمة 

   فتلقاه في أعتابه وھو راجل... والكبر برده  ييممه الجبار
  يظنون أن الحصن للقوم حائل... أتى مشركي قصر وكانوا جراءة 

  ھو البدر فيھم والنجوم الجحافل... وسار بجيش آصفي عرمرم 
  إلى عفو من تخشى عاله الوسائل... فما وجدوا إال األمان وسيلة 

  يره فھو خاذلوكل نصير غ... وال ملجأ من سيفه غير سيفه 
  وعفوا ولم يخط العطا منه سائل... فجاد عليھم بالنفوس تفضال 

  لھا فوق فرق الفرقدين منازل... وعاد بتأييد وعز ودولة 
  وتحسد أعالم الجواري الرواحل... يموج به البحر الخضم تفاخرا 
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  أتانا بما لم تستطعه األوائل... أفص ختام الملك والخاتم الذي 
  ولو كان بحرا لم يحدده ساحل... لم يلح قط كوكب فلو كان بدرا 

  وتخجل بدر األفق والبدر كامل... إليك عقودا يكسف الشمس نورھا 
  بأنك ممدوح وأني قائل... أتتك تجر الذيل تيھا ورفعة 
  وأنت لھا بالبر والجود واصل... وھاتيك أبيات لھا فتفطرت 

  :العرضي، وھو الفاتح لھذا البابوھذا معنى حسن، وقد اختلسه من قول السيد محمد 
  فانشق أنصافا سطوره... ھاب القريض مديحه 

  :وتبعه البابي، في وصف قصيدة فقال
  فتميزت بالغيظ وھما... أوھمتھا مدح السوى 

  :تتمة القصيدة
  ولكن من لم يشكر الفضل جاھل... ومثلك من ال يظھر المدح قدره 

  ر إذا ما باكرته الحواملبنش... ألم تر أن الروض يثني على الحيا 
  صقيل الشبا والجود بالحمد كافل... فكيف بمن أحييته، ولسانه 

  تسير به ركباننا والقوافل... سأوليك مدحا ينقضي الدھر دونه 
  كما صدحت فوق الغصون البالبل... وأصدح بالحمد الذي أنت أھله 
  وكل مديح لم يكن فيك عاطل... أال كل مجد غير مجدك عاطل 

  .المية عارض بھا امرأ القيس، الذي انتسب إليه حسن السبك، وبشعره ترنمت ورق البالغة، وذاك أشھر من قفا نبك وله
  :ومطلعھا

  توكل على الرحمن حق التوكل
  .وھي طويلة جدا، وقد ذكرتھا في تاريخي، وال إفادة في اإلعادة

  .بين الروضتين طيبة الشميم والعرف واتفق بيني وبينه مراجعات، أقطعھا جانبه الظرف، وتردت كالنسيم
  .اكتفيت بذكرھا في التاريخ، كما وقع غليه االختيار؛ ألنھا من قسم الخبر، والتاريخ موضوعه األخبار

  .وذكرت عنده يوما بعض الموالي ممن أكاذيبه في قلب األماني قروح، ووعده كخلب برق يلوح
  .وكنت ممن اغتر بزخارفه، وطمع في عارفة من عوارفه

  :فنشد ضالة له في ذمة مطله، وأنشد ما قاله في مخيلة وعد مثله
  ولو خادعتك بزور المحال... وال تركنن إلى غادة 

  وعھد الغواني كعھد الموالي... ففتك الظبا دون فتك الظبا 
  .ولعمري لقد أنصف، في الذي وصف

  .وحكم حكما يشھد به العيان، وليس بعد العيان، حاجة إلى البيان
  .وھشت له األماني، وتاھت به التھاني. ولي المدرسة المعروفة بزال باشا، وھي آخر ما وليه من المدارس ولما

ولم يدر أن القدر عليه بالمرصد، ويد المنون تخترمه دون . وظن أنه سالمته الخطوب، وجلت عن وجه رجائه القطوب
  .المقصد

  :نظم قصيدة مطلعھا
  سن آماال لنا ومآالوأح... ألم تر أن الھم زال بزاال 

وفارقته عشية يوم أردد الفكر، وأجدد في ليلتي . فلما رأيته لم أشك في استحكام الفال؛ وألقي في روعي الطيرة من لفظة زال
  .ذلك الذكر

فما انشق الفجر عن حبيب الظالم، حتى أتاني مخبر بأنه يعالج . حتى جفا جنبي الضجعة، وجانب جفني الرقدة والھجعة
  .الحمام

  .ثم قضى نحبه، ولقي ربه. ونفسه الباقي، قد بلغ التراقي. فبادرت إليه فوجدته أخذه الشرق، وھو يلفظ آخر الرمق
  .فا يستثمره عائدة األخرى آجال، كما استنجزه فائدة األولى عاجال

   :وقد قلت أرثيه من قصيدة، مطلعھا
  غير وجه المھيمن الرحمن... كل حي على البسيطة فان 

  :أن قلت فيھاإلى 
  نا وإياه نخلتي حلوان... أين روح الزمان من كنت حي 

  .نخلتا حلوان يضرب بھما المثل في طول الصحبة
  :وكان المھدي خرج إلى أكناف حلوان متصيدا، فانتھى إلى نخلتي حلوان، فنزل تحتھما وقعد للشرب، فغناه المغني
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  وخى شقاكماأشذ كما عن نخل ج... أيا نخلتي حلوان بالشعب إنما 
  على وجل من سيرنا أو نراكما... إذا نحن جاوزنا الثنية لم نزل 

  :مه يا بني، واحذر أن تكون ذلك النحس الذي ذكره الشاعر في خطابھما، حيث قال: فھم بقطعھما، فكتب إليه أبوه المنصور
  سوف يلقاكما فتفترقان... واعلما إن علمتما أن نحسا 

  :تتمة المرثية
  غيد والسحر في عيون الحسان... لورد في وجنات ال كان فينا كا

  ف وبدر الكمال بالنقصان... عاجل الدھر نير الفضل الكس 
  ل وأضحى مقره في الجنان... رجع الجوھر النفيس إلى األص 

  د رمته الخطوب أم نسيان... ليت شعري وليس يجدي أعن عم 
  نونقلت الھضاب من ثھال... كيف دكيت أيھا الخطب رضوى 

  :منھا
  ينقضي قبلھا زمان الزمان... يا صديقي تركتني لھموم 

  مذھبي في الوفاء حكم ابن ھاني... لست أرضى عليك حكم لبيد 
  بعموم المصاب في األعيان... عيل صبري وإنما أتأسى 

  ل وأبقى الصديق لألحزان... أسعد الصاحبين من مات من قب 
  الركبانوالبرايا تساق ك... إنما ھذه مراحل تطوى 
  :ومردي بحكم لبيد قوله

  ومن يبك حوال كامال فقد اعتذر... إلى الحمل ثم اسم السالم عليكما 
  :وبحكم ابن ھانئ

  رأيت لبيدا في الوفاء مقصرا... سأبكي عليه مدة العمر إنني 
ة جيد الكالم بجواھر عبد الحي بن أبي بكر، المعروف بطرز الريحان أديب طرزه تطريز الرقاع بوشي تحبيراته، وفنه تحلي

  .تنتھي إليه محاسن األلفاظ، وترنو معانيه عن غمزات األلحاظ. تعبيراته
إلى ظرف ريحانه يرف، . فلو كان لسواه في حيز اإلمكان، استحق أن يصلب عليه الملكان. وله من الشعر، ما يسخر بالسحر

  .تختلفوتأتلف، وال . ومحاضرة مع الراح تتفق، وال تفترق. وطبع ھواه يشف
  .إال أنه كان عليه للھوى وثبات، ال يرجى له فيھا قرار وثبات

وھموما على جوانح جوانح، وآالما منھا في جوارح . فإذا عارضته رأيت غمرات بواعث طافحة، وجمرات لواعج الفحة
  .جوارح

. عن الشھوات وأمسكوكان عف عن الصبوة ونسك، وكف . وكنت عاشرته ألستمطر ديمته، وأختبر في ھذا المعرض شيمته
  .ولم يبق فيه إال بقية، تخلت على بيضاء نقية

  .إلمامه فلتة غبي، وإغبانه فترة نبي. فرأيته مغلوب سورة طباعه، وقد استولت النفرة على طرف انطباعه
فير، ونقر العصا. واختلست منه أوقاتا كلمة شارق، وخطفة سارق. فكنت معه على أحسن فطرة، لم تلحقني في ھواه فترة

  .وأنا من منذ فقدته لم أر عنه بدال، وأعطافي مملوءة به ترنما وجذال. خوف النواطير
فيا له من حج وعمرة، ختم . وكان في آخره حج ورجع رفيق زھد وإنابة، فلم يلبث حتى دعاه الداعي الذي ال بد له من إجابة

  .يه قبض األخياروالحمد  الذي أحسن له االختيار، فقبضه إل. بطابع النقاء عمره
  .وقد أوردت من أشعاره التي ھي فروع أماليه، ما يحرك الجمادات إذا ما تحرك تاليه

  :فمن ذلك قوله في الغزل
  ليس إال صاب بدمع صبيب... خلياني ولوعتي ونحيبي 

  ظ قتيل وما له من طبيب... وابكياني فإن من جرح اللح 
  سليبأعين الغيد فھو غير ... أي صب سمعتما علقته 

  ذو اختالق نفننا للذنوب... بأبي معرض ألوف نفار 
   قد أعدت لصيد كل القلوب... فعله كله حبائل فتك 

  ه برشق النبال في التصويب... تتحرى مقاتل الصب عينا 
  يه إذا ما بدا بلفظ حبيبي... ذو وقار أھابه أن أحي 

  أم يريني تجاھال كمريب... فھو لم أدر جاھل خبر حالي 
  كالنا في الحال غير مصيب... دأبه ودأبي ھذا أبدا 

  بال ريبة ووجه قطوب... ليته لو أقر قلبي على الحب 
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  لذة الحب غصة التعذيب... وإذا شاء بعد ذاك تجنى 
  من سماء الغرام غيث اللغوب... ما يبالي من استھل عليه 

  حظ شيء يعطى لكل غريب... جاب كل البالد يحسب أن ال 
  :ي الغزلوأنشدني قوله ف

  ترنح منك أغصانا عسيبه... سقتك الغر يا عھد الشبيبه 
  وإن يك ال رواء وال عذوبه... وإال فالنواقع من جفوني 

  حسوت به الھوى كأسا وكوبه... فكم لي في ظاللك من مقيل 
  واظر عنه خشية أن تذيبه... بكل ندي جسم كنت أظمي الن 

  خصيبه منيرا أو مدبجة... كأن بكل عضو منه بدرا 
  فيكتسب الصبا منه ھبوبه... وكل مرنح األعطاف يخطو 

  يقطب والرضا يمحو قطوبه... إذا ما رام يبعث بي دالال 
  وھز قناة عطفيه الرطيبه... فمن لك بالسالمة إن تثنى 

  به األصداغ أشكاال عجيبه... وأبلج مستدير الشكل أبدت 
  لھيبه حذارا منه أن تصلى... يريك بسيمياء الحسن روضا 

  دي الرعونة كم بھا أمست لعوبه... وفاحم طرة شكرا ألي 
  على غصن تجسد من رطوبه... تبددھا كذوب المسك طورا 

  كأطراف البنان غدت خضيبه... وطورا يظھر الشربوش منھا 
  يلوح وكم به كبد سليبه... وآونة يري منھا زبانا 

  هحمته جيوش خضراء الكتيب... فأنى يطرق السلوان قلبا 
  صوائب غادرته أخا مصيبه... وال كنواعس أرشقن قلبي 

  فكانت مھجتي أولى مجيبه... شھرنا ظبا وقلنا أال صبور 
  تقمص منه جثماني شحوبه... لحاھا هللا أي عنا تلقت 

  فلم تك بالذي فعلت معيبه... ولم أك ألحھا إال اضطرارا 
  وفزت من الشھادة بالمثوبه... ھي األحداق ما مستك إال 
  وال يعدو امرؤ أبدا نصيبه... جرى قلم القضاء لنا بھذا 

 .ومن أھاجيه، التي ھي من قسم أفاعيه، قوله في ھجاء غالم يباھي بتيھه، ويتالعب في العالم بتمويھه
  .فإذا فطن بھوى مغرم، صيره ھدفا لكل مغرم 

. حتى بالغ في ھجره، فبلغ نھاية ھجره. لى أذوھو مغض على قذ، مقيم ع. ويقاربه، لكن يواربه. وكان يرافقه، وال يوافقه
  :واتفق للشيخ مجلس رآه فيه يلعب بالنرد، فتعرف إليه، فعامله باإلعراض والرد، فقال

  عجبا ما لعرفتي من ثبوت... أنكرتني ذات السوار الصموت 
  سك من وصلھن حيا كميت... ال بل الغانيات يعددن من أم 

  ن بشعرة العنكبوتمتدل... ومريد من الغواني وفاء 
  ھن وال أسعفت بفضل القوت... ال رعى هللا مھجة علقت 

  من صدوح الرياض بالعفريت... خفرت ھند ذمتي واستعاضت 
  ھو وفكري فيھا يجيد نعوتي... لست أنسى يومي بمجتمع الل 
  ب وبرد الجالل والجبروت... إذ بدت في غاللة التيه والعج 

   وصلت حوزتي أرتني موتي. ..تتھادى في السرب حتى إذا ما 
  ن ومقت ولست بالممقوت... بتغاض مع التفات إلى الدو 
  لو تحيي قلنا لھا حييت... ويحھا لم تحيني بين جمعي 

  لس خوف اتھامھا بالسكوت... وتالھت بالنرد في ذلك المج 
  كف مستدرك القضا بعد فوت... ثم ولت وخلفتني أعض ال 
  من يراضيه فضلة من فتيت... ھند قلي من التجني فلسنا 

  أن تخصي بعضا وبعضا تفوتي... لست الثنين أو ثالث فنأسى 
  مع في الوقف واجب التبكيت... أنت وقف على العباد ومن يط 

  لي قلبي إن شئت ذا أو أبيت... أتظنين أن لي بك شغال 
  ال فأنى وما به غير بيت... إنني عفت بيت حسنك مأھو 
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  لك كفؤ غير الطالق الثبوت... ري ليس عندي بعد احتقارك قد
  ل قبحا ومر طعم الشتيت... ال أسوفا على جمالك إن بد 

  فيك لكن ما باختياري حبيت... غير أني أسفت أن ضاع شعري 
  ر ألن شاد فيك بعض بيوت... إذ بالئي بمبتالك دعا الفك 

  لزمان يمر في تشتيت... آه من صحبة العباد وآھا 
  ت كذا الحسن في لزوم البيت... ي الصم صدق القائل السالمة ف

  وتناسيت غصة التفويت... طال ما قد جررت ذيل التصابي 
  لمليح مؤانس أو مقوت... ال يظنن عاقل بي ميال 

  ل وأن تبتلى برق فليت... رفضت نفسي الھوى خيفة الذ 
  الفتضاح القؤول والسكيت... وھجرت المدام مما يؤدي 

  وانطراح مع قرب ذي تنكيت. ..واختالط بغير مرضي عقل 
  قلت أيام صبوتي ال سقيت... فإذا ما ادكرت أيام لھوي 

  الافتراش الدمى وحسو الكميت... لذة الحر في اكتساب المعالي 
  :وله في الغزل

  قتلة الصب سيدي بحياتك... قاتلي أنت ال محال فأحسن 
  عنه تعجيل جنتي وجناتك... أنت في الحل من دمي فأثبني 

  بكؤوس العتاب من لفظاتك... ظمأت ناظري فارو سمعي ھبك أ
  عز لو رمت وصف غير صفاتك... إن حبيك قيد الفكر حتى 

  ر ويجدي الحرمان من حسناتك... أي ذنب جنيته يوجب الھج 
  ما رمى قلبه سوى لحظاتك... بحياة العيون جد لصريع 

  ظ ومر المذاق في نفراتك... ال بغير الحديث يا حالي اللف 
  ثغرك الجوھري أعذب فاتك... ن لحظيك عذباني ولكن أ

  أوفي الحسن وحدوا غير ذاتك... ما لجفنيك في الخاليق تعزى 
  فارع لي نسبتي لبعض سماتك... حسنك الفرد مثل ما فيك عشقي 

  ومصابي من جفنك المتھاتك... من تجنيك ما برحت طريحا 
  تكصمما ال أعي إلى فشرا... خلني يا عذول إن بسمعي 
  م وبالنوم للعيون الفواتك... أنا من جاد بالسلو لمن ال 

  انج عنا فما لنا في بناتك... أنا من قال للعذول مليا 
  لست أصحو ما عشت من سكراتك... يا عيونا خامرن قلبي رفقا 

  وصحيح الغرام عن كسراتك... لي قلب يروي حديث سقامي 
  طماع في ترھاتكبات تعني األ... فإلى كم تلك األماني الكذو 
  لركوب األخطار في مرضاتك... كن كما شئت إن قلبي جلد 

   فك ما ال تطيق نزع جھاتك... حله الحب وھو خلو وتكلي 
  :ومستھلھا. ومن غرره البديعة قصيدته الحائية، التي مدح بھا آل البيت، وتخلص فيھا لمدح بعض األمراء

  عميم سوافحسوافر بالفيض ال... مھب الصبا حيتك غر طوافح 
  حبته بأنواع النقوش القرائح... تتوج منك الھضب تاجا كأنما 

  أياد كما شاء الغرام وضائح... فإن الصبا فوج لھا عند من صبا 
  سراھا ألسرار القلوب مفاتح... تفتح أقفال القلوب كأنما 

  فما ھي لألرواح إال مراوح... وتعبث باألشواق تبعث ميتھا 
  سحيرا فتقضي وھي نعم المصابح... كب الفضا تقد قميص السحب عن من

  ألھليه في ذاك األداء مصالح... مؤدية أسرار عرف تعرفت 
  مواطئھم في الرقمتين الجوارح... قريبة عھد من مواطن جيرة 

  معطرة األردان مما تصافح... لذلك أرجو أن تھب ندية 
  ئحعن الطيب مما طيبته الضرا... على أن واديھا المقدس في غنى 

  يطل منه نافج المسك نافح... مشاھد فيھا من دم الشھداء ما 
  عصابة سوء قد كستھا المفاضح... معاھد لم يحفظ بھا عھد أھلھا 
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  فآلوا بخزي ليس عنه مسامح... تعدوا حدود هللا في آل أحمد 
  بصفة خسر خاب فيھا المرابح... ولم يك إال لعنة هللا كسبھم 

  ويمحض لألشقى الشقا والفضائح... ليحرز سباق السعادة شأوھا 
  به جفت األقالم واألمر واضح... قضاء له حكم اإلرادة واضع 

  ويذكي تباريح األسى منه بارح... أال عد عما يصدع القلب ذكره 
  حليف جوى مما تجن الجوانح... وإني وإن موھت عنه فإنني 

  قادح إذا ما ورى زند من الوجد... ولكن لنا فيمن مضى أسوة الھوى 
  تنير على صاحي السماء الصحاصح... سقى صيب الرضوان أرضا بنورھا 

  وكل حميد ما اھتدته المدائح... مراقد مثوى العلم والحلم والحيا 
  جنان الجناحيث المنى والمنائح... رياض الرضى مغنى الغنى منتدى الندى 

  مضاجعھم ما طاب منھا المصافح... يمينا بھم لوال ممر الصبا على 
  أدين إلھي يوم يربح رابح... ھم السادة الطھر الذين بحبھم 

  إذا ما غزى صبري الزمان المكافح... وھم عمدتي في كل كرب وعدتي 
  علي ظالم الموبقات مصابح... ولي من سنا آثارھم كلما دجى 

  ألعتابھم قد طوحته الطوائح... وحاشا جناب األكرمين يضيع من 
  وإني لمن عاداھم لمقابح. ..وإني لمن واالھم لمحاسن 

  وعذري وقد قصرت فيه لواضح... ولست بمن وافاھم المدح حقه 
  وأصمته أصداء الزمان الفوادح... وإني لفكر أعقمته ھمومه 

  عاله فكيف األخرس المتفاضح... يقوم مقاما تخرس الفصحاء عن 
  يشاع مجازا أنني اآلل مادح... ولكنني أرجو المفاز ولو بأن 

  ومن قد أحبوه ولست أكاشح... ب للنبي وآله وحسبي ح
  يطارحني ذكراھم وأطارح... ومما اقتضاني حبھم حب ذي عال 

   وإني له خل صدوق مناصح... محب حبيبي موطن لمحبتي 
  وقار تغض الطرف عنه المالئح... ھو األروع الليث الذي حشو ثوبه 

  حوليل لوحدانية هللا راج... ھمام يعيد الھم رؤية وجھه 
  أسارير منھا كوكب السعد الئح... أغر يريك النجح مھما لحظته 

  تقول غلو بالغ وتسامح... إذا سمعت أذن بأوصاف مجده 
  وقالت نعم في قدرة هللا صالح... وحتى إذا ما عانيت منه سبحت 

  ومن يلق ليثا فھو ال غرو جامح... رأيت عاله فامتألت مھابة 
  لعضب لسان تتقيه الجوارح.. .وقد ظلت لم أسطع جوابا وأن لي 

  غوالي الغواني والروي الروائح... كأن مدادي حين أرقم مدحه 
  على رأسھا جريا بما ھو سانح... عجبت ألقالمي سعت في مديحه 

  فأعيت طالبي وھي ثكلى بوارح... وقد طال ما استنھضتھا لملمة 
  جميع مساعيھا لديه نواجح... وال غرو أن تسعى لمخدومھا الذي 

  خزاعة لم يرجع عليھا مراجح... فديتك يا ابن األكرمين ومن به 
  لقائك فاغذر عاجزا يتكادح... حنانيك إذ كان الجيوش تھاب من 

  لدى ذرب ينبو لديه الصفائح... وأي لسان ال يكل حديده 
  ولم ألق فيما بيننا من يصالح... على أنني للشعر كنت محاربا 

  إلى أن أتتھا من يديك الفواتح... وقد كنت أبواب القريض غلقتھا 
  عصته القوافي واعتصته الفرائح... ومن لم يكن في مثل مجدك شاعرا 

  مقامك لوال أفرخ تتصادح... ولست بمن يختار لبثا بغير ما 
  سؤال شجي دمعه يتسافح... تسائل عني من يروح وتغتدي 

  تسد على الوحش الفضا وھو سارح... وأنت خبير أن تلك عالقة 
  أغادي به مغناكم وأراوح... ولو كان لي من فاره الفحل مركب 

  وال اطرحتني من سواك مطارح... لما قعدت بي عن حماكم عزيمة 
  لھا بقراب األرض مما يشاحح... ولي نفس حر تأنف الذل لو أتى 
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  وحنت إليكم والديار نوازح... تألفتھا باللطف حتى تألفت 
  يعيد رواء الدھر والدھر كالح... وحتى إذا وافتك وافت مھذبا 

  رزين الحجا ال يزدھيه ممازح... حليما لدى البأساء قطب رحى الوغى 
  ذكاه بأعقاب األمور يصارح... بصير بتدبير الخطوب كأنما 

  وفي الباس رسل للمنايا فواضح... له منطق يستنزن العصم في الرضا 
  ور فارحبھا كل محزون من الج... فطب عمر الثاني بسرتك التي 
  لھا من بديع المكرمات وشائح... إليك أتت رعبوبة الحسن غادة 

  بالبل أفنان الفنون صوادح... وبلقيس حسن في منصة عرشھا 
  كانت عال كل بمعناه طافح... شھود بأني في البالغة واحد 

  تناشدھا الركبان غاد وارئح... عسى ھزة أريحيتك التي 
  تلقي وفد الفضل أنى يصافح ...تعلم من جاراك في حلبة العلى 

  أغاريد مداح العلى والمدائح... ودم وابق واسلم غصن مجد يھزه 
   :ومن غزلياته الرقيقة، التي ھي الخمر على الحقيقة، قوله من قصيدة، مطلعھا

  قد تناھبن الحشا والكبدا... لحظات ال تحامي القودا 
  :منھا

  رداال عدمنا عضبك المج... يا لحاظا نستلذ فتكھا 
  واجعلي شمل السلو بددا... دونك الصبر احطمي جنوده 

  والحياة ما انجنى أو وردا... وامنعي وردا ووردا للحيا 
  واعتدل لم تلق من قال اعتدى... يا مھز الغصن من عطفيه مل 

  قد تركت الظبي يجري في الكدى... يا مناط القرط من نغنغه 
  دا أجيدازان بالتصفيف جي... كيف للظبي بفرع فاحم 

  قبلة خرت جفوني سجدا... مذ غدا المحراب من حاجبه 
  صنعة هللا تعالى موجدا... ھكذا الحب وعز شأنه 

  حق أن تضحي لمثلي سيدا... مالكي بالحسن والحسنى احتكم 
  عاش يا موالي عيش السعدا... إن من كنت له مولى فقد 
  كان مرآك لعينيه ابتدا... صبح هللا بكل الخير من 

  ناظري فارق روحي الجسدا... روحي فإذا ما غبت عن  أنت
  :وله يودع بعض إخوانه
  أوطف جفن السحاب ورد... حياك عھد الحبيب عھد 

  دمع ولم يجفھن سھد... بعدك ما جف من جفوني 
  ديون بين وحان وعد... كأنما كان لليالي 

  سنت وداعا غداة تبدو... يا ليت مذ فرضت بعادا 
  ضرورة وھو لي يود... اني أستودع هللا من جف

  ولم يقل كيف بعد تغدو... سار بقلبي حماه ربي 
  وقاده للنجاح رشد... حداه أنى انتحى فالح 
  إرادة هللا ال ترد... وما عليه بذاك عتب 

  :وله في الغزل
  ولما أخلفت وعدك... ما الذي أوجب صدك 

  أم عذابي كان قصدك... ألشغل دنيوي 
  قرين السوء صدك أم... أم دالل أم تجن 
  أسعد الغفران جدك... وعلى أية حال 

  سيدي ال تنس عبدك... بالذي والك رقي 
  حافظ تا عھدك... أنا في قرب وبعد 
  ت وأيم هللا عندك... وفؤادي حيثما من 
  ني أسيرا لك وحدك... لطفك المعھود خال 

  ء الذي ينظم قصدك... ھل من اإلنصاف إقصا 
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  تمنع الظمآن وردك. ..حاش ألطافك من أن 
  ء التقى والصون ودك... أنا من شاد كما شا 
  ت وشت بردي وبردك... كم خلونا والمروءا 

  ق جيد الصب زندك... وعفاف الذيل قد طو 
  خير يا سائل جھدك... ھكذا نحن فظن ال 
  حب فاتبع أنت رشدك... أنا من يتبع غي ال 

  :وله
  لتجارب قامت عنه باألوديد ا... إليك يا ابن أبي عني نصيحة من 
  يقوى ألن يجمع الضدين في جسد... إياك صحبة غير الجنس ما بشر 

  :وله
  أخجل الشمس والقمر... حيي وجھا إذا سفر 

  وخدودا لھا الخفر... ومحيا له الحيا 
  ظلت أثني على القدر... وقدودا إذا انثنت 
  عالم السحر قد مھر... ومھا في جفونھا 
  حاجة لسوى النظر. ..يستفز الحجابال 
  ليس تبقي وال تذر... وظباء ظباؤھا 

  ثم ولت على األثر... غازلتني بغزوھا 
  جفني النوح والسھر... ودعتني وأودعت 
   ت وعند الھوى الخبر... وتباكت وقد بكي 

  تتخذن البكا ستر... ساجيات الجفون ال 
  من غرامي على غرر... لست فيكن البسا 

  مثل من دمعه حذر... ليس من دمعه حيا 
  عبرة الھم والعبر... أين دمع الدالل من 
  واستحالت بذا الغير... غير الكحل لون ذا 
  كالذي قلبه انفطر... ليس من قلبه قسا 

  مثل من نومه ھجر... ليس من بات ھاجعا 
  ئد يستثبت الخبر... ومن الفرش والوسا 

  :وله
  عمر تقصرفديتك لكن مدة ال... أطالت وقالت من تصبر يظفر 

  وفي كل عصر حرقة وتحسر... ففي كل قطر غربة وتستت 
  بھا اآلل أشراك الھوان فأقصر... يخيل لي في كل قفراء أنما 

  وتصخب حرباء الھجير وتزفر... أھجر منھا حيث تستعر الحصا 
  حدادا على فقد النھار أشمر... وحتى إذا شمس األصيل تقنعت 

  افة خط بالخطى تتقصرمس... فاختبط الظلماء أحسب أنھا 
  لما كنت أطوي في البالد وأنشر... ولو أن لي فيك التفاف مودة 

  :وله
  فإن الزمان فينا قصير... األھم األھم إن كان ال بد 

  عمر حيث انتھى مداه معير... ال تضع فرصة الحياة فما لل 
  :وله

  زيارتنا والريب في ذلك العذر... أال قل لمن أبدى اعتذارا وقد أبى 
  من القتل والتشليح ثم فال أدري... عليك أمان هللا ما دمت عندنا 

  :وله
  فتنفر منه األصدقاء بال عذر... إذا كان فقر المرء يزري كماله 

  ويا موت زر إن الحياة على خسر... فيا ضيعة الحسنى ويا خيبة الرجا 
  :وله

  ومدامع ال تحتبس... أسف يردد بالنفس 
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  الجوانح تقتبس نار... وصبابة من وقدھا 
  لم يبق لي إال نفس... شوقا إلى من بعدھم 
  قد سل روحي واختلس... وشتات شملي عنھم 

  ت تجلدا إال عبس... صبرا لدھر ما ابتسم 
  :وله، ويخرج منه اسم إبراھيم بطريق التعمية

  عنا وآذانا بال تحاشي... إن رقيبا صد من نعشقه 
  الماء والعطاشإذ حال بين ... راح بال عاقبة محمودة 

  :وله
  وحبل شبابي بالمشيب تنقضا... تولى زماني بالتالعب وانقضى 
  وأرصد برقا من أماني أومضا... أراقب لمحا من سھيل مطالبي 
  وكف الثريا للسؤال تعرضا... يخيل لي أن الدجى وجه باخل 

  وألوي عنان القصد عنه مفوضا... فآنف من نيل الغنى بمذلة 
  يكون لحالي بالوفاء منھضا... اني صاحبا وأعي طالبي من زم

  مع الغول والعنقاء في قول من مضى... فأيقنت أن الخل أفقد ثالث 
  أروم لھا سد الكفاف مع الرضا... وقد صح عندي أنما الخل خلة 
  من الناس كان اليأس أھنا معوضا... إذا قطع اإلنسان أطماع نفسه 
  أنه ما إن يكل له مضاعلى ش... ھناك يكون المرء با مقبال 

  ومن ال فال وهللا بالغ ما قضى... فذاك الذي بالعقل صح اتصافه 
  :وله

  بعض التفات إلى حالي وقد منعا... قبل التغزل مني فيه كان له 
  للمنع بنت لساني ليت لو قطعا... أمنت فيه من األغيار فانتدبت 

  قد وضعا ما ذاك إال لسوء الحظ... يا رب حتى أنا ساع على تلفي 
  :وله

   خله منك وديعه... أيھا الغاصب قلبي 
  ب بإتالف القطيعه... ال تكن ضامن في الغص 

  :وله، وقد أجاد
  ر عفا لوال المعاطف... يا بعيد الغور من خص 

  قد أطراف المطارف... وبعيد القرط من مع 
  لعت من طوق المناشف... أعمود الصبح ما أط 
  ألبصار خاطفبرق ل... أم بدا معصم كف ال 

  مسرع اللفتات واجف... أم طال ظبي مراع 
  طف نام في حقائف... يا قضيبا من لجين الل 

  ل فأضحى وھو وارف... بات يسقى صيب الد 
  خز اكتسى حلل اللطائف... إن عرى من حلل ال 

  نا ألخبار المراشف... دار ھميانك ھيما 
  عم بإرسال السوالف... ولقد طال المدى فان 

  .ذا شعر أبھى من إرسال السوالف، وأشھر من ذكر الليالي السوالفھ: قلت
  :وله إلى معذر طرزت حاشيتا خديه بالقلم الريحاني، وغرزت صحيفتا وجنتيه بالطراز السبحاني

  وله لواء الحسن يعلو... ھذا طراز الملك يحلو 
  يات الصبابة فيه تتلو... فنواطق األرواح آ 
  لسلو فكيف نسلوعذر ا... نسخ العذار بخطه 

  قلب دب عليه نمل... عجبا لجمر منه يصلى ال 
  حامت على ورد يطل... ولعقرب من عنبر 
  د من حظوظ الصب شكل... ولحمرة فيھا تول 

  ه من الزمرد صيغ قفل... وحقاق ياقوت علي 
  نى عن تعلقه يجل... إن الجمال الصرف مع 
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  م توھم األفكار شغل... أستغفر هللا العظي 
  للجين كنز فيه لعل... طالسم قدرة ھذي 

  ن وفي مرائي الحسن صقل... بل ظل أھداب شخص 
  لخيال ذاك الظل يجلو... فغدا صفاء أديمھا 

  :وله في الغزل
  متلق على مراح القبول... مل فإني لميلك المستميل 

  و مھب الھوى بغير مميل... وعجيب ميل الغصون إلى نح 
  س أبي الزوال والتحويل.. .لكن الميل بانجذاب ھوى النف 

  ب اختالس الشمول حر العقول... حبذا ميلة خلست بھا القل 
  والتفت يسبي بطرف كحيل... معطف عاطف وجيد مجاد 
  ينفث السحر في خالل المقول... وطال واضح ولفظ خلوب 

  سم يفتر عطف ومنعة في نكول... وبروحي إذا تغاضبت والمب 
  ع في ذا الجمال كل جميلد... ھكذا ھكذا تبارك من أو 

  :وله
  وأخرج عن حد التعادل أحوالي... بروحي الذي أشقى العيون ارتقابه 

  مليحا على بعد تظناه بلبالي... تمثله األشواق لي فإذا أرى 
  شرابا فمذ دانته إذ ھو باآلل... فاقصده قصد العطاش توھمت 

  نكرت على عيني وكذبت آمالي... فصرت بحال لو أراه حقيقة 
  :وله بتھنئة بختان

  منه لينمو في الرياض ويحمال... الغصن يحذم باقتضاب فواضل 
  تعنو لھا سمر الرماح تمثال... وكذاك أقالم الكمال لبريھا 

  حتى تقص من الذبالة مرسال... والشمع ال يزھو ويزھر نورھا 
  :تناول ھذا من قول محمد بن قاسم الحلبي، من تھنئته بختان، يقول فيھا

  أنارت به حالكات الليالي... الشمع إن قط ال غرو أن ھو 
  أكف المكارم منه حوال... وظفر بتقليمه ال يزال 

  لنيل األماني وكسب المعالي... وتشمير ذيل لدى االستباق 
   فضل يعد على كل حال... وما لليراع إذا لم يقط 

  عليھا أسنة سمر العوالي... ومن بعد بري الغصون ازدھت 
  :سبقه في البعض ابن فضل هللا، في ختان الناصروإن كان 

  مذ أصاب الحديد منه حديدا... لم يروع له الختان جنانا 
  فتزداد في الضياء وقودا... مثلما تنقص المصابيح بالقط 
  :وكذلك الصنوبري في قوله

  كما قد تثمر الطرب المدامه... أرى طھرا سيثمر بعد عرسا 
  ما ألقيت عنه القالمه إذا... وما قلم بمغن عنك إال 

الحمد  الذي أطلعه بثنيات الكمال، وبلغه غايات الجمال، : ومن الفصول المطربة في ھذا الباب، فصل للقاضي الفاضل
ويسره لدرجات الجالل، ونقله تنقل الھالل، وشذبه تشذيب األغصان، وھذبه تھذيب الشجعان، وأجرى فيه سنة سن لھا الحديد، 

واستخلصه للزيادة، ودربه لالصطبار، وأدبه لالنتصار، وألقى عنه فضلة في اطراحھا الفضيلة، وقطع عنه فنقصه للزيادة، 
  .علقة حق مثلھا أال تكون بمثله موصولة

  .فلم يزل التقليم منوھا باألغصان، ومنبھا للثمر الوسنان، ومبشرا بالنماء، وميسرا للنشو واالنتشاء
  :المنجكيولطرز الريحان مضمنا بيت األمير 

  سرعة إكذاب بأسه األمال... عجبت من طالع المحب ومن 
  أتاه كابوس يقظة عجال... إن زاره من يحب عن غلط 

  حيلة في دفعه إذا نزال... كأنه طارق المنون فال 
  عسر أو الداء صادف األجال... أو الغريم الملح في زمن ال 

  اللو زار فيه الحبيب ما قب... ثقيل روح يزور في زمن 
  ينطق أو من يطيق محتمال... يقول إيه وقد وجمت ومن 
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  داء عراني فقال ال وصال... يسأل ما تشتكي فقلت له 
  ما نشتكيه فإن يدم قتال... فقلت آمين يا مجيب أزل 
  دعوتنا تلك والمكان خال... يا ليت لو أنه استجيب لنا 

  ومل منا الحبيب وارتحال... لم يحل بل ضاع وقتنا ھدرا 
  :ه، متغزالول

  وأدام لي موالي ظلك... أبني ال أعدمت فضلك 
  ال فرق الرحمن شملك... يا جامعا شمل البھا 

  مثلي وال أبصرت مثلك... أفديك لم تر في الھوى 
  من أن تمل وأن أملك... حاشا طباعك والوفا 

  ة وجل قدرك أن تزلك... وكفيت نزغات الوشا 
  نعلكلم أرضه ليدير ... كم ذي جمال باھر 

  س إلى وصال منه مسلك... وممنع في الحسن لي 
  ليحل من قلبي محلك... أمسى يعرض نفسه 

  بدل ولو أوسعت بذلك... ھيھات ما للروح من 
  منك دع من شاء يھلك... ھا أنت روحي ليس بد 

  نك ال تضع يا خل خلك... بحياة ما بيني وبي 
  ع ولم أشاكل فيه شكلك... أسفي على زمن يضي 

  كنز المحاسن منك مھلك... قد نصبت على  عيناك
  لحظاتھا لسواي نبلك... فبحقھا ال ترم من 
  ر حشاشتي أغمدت نصلك... إني أغار إذا بغي 
  لمماذق في الود كلك... يفديك كلي ال تمل 

  لم من ھداك ومن أضلك... وانظر بعين العدل تع 
  ة مشتھاه ومن أجلك... ومن اجتالك ألجل لذ 

  مني تملك ما تملك... الذي قسما بمعناك 
  شعرا قاله القلب قبلك... لوالك لم أك قائال 

   ب لعل تطمع أن يعلك... فكر بكاسات الخطو 
  ب تحولت والدل دلك... إني وأحوال الشبا 

  ل طبيعة والطبع أملك... لكن ميلي للجما 
  حة ما حساب الشوق فذلك... ويصوغ مجھود القري 
  ت قال ضيق الوقت من لكئ... إن رمت إرجاع الفوا 

  بالطل لست تطول وبلك... فأقول للقلب اقتنع 
  ض أليم ما أخفي أملك... وأبيك لو أمليك بع 
  فة أن تقول أطلت فضلك... لكنني أجزت خي 

  ك عساك تقبله وعلك... وبسطت عذري في ھوا 
  :وله ھذه القصيدة في الغزل، وھي أشھر شعره

  تارة وتنھلھاتعللھا ... نفس أمانيھا تعللھا 
  يذيب صلد الحجار أسھلھا... ولوعة في الضلوع أصعب ما 

  ظننتني في الركاب أثقلھا... غداة بانوا فال وربك ما 
  خلب فؤادي تدوس أرجلھا... رفقا بھا حادي المطي ففي 
  تبيت أيدي النوى تململھا... وفي سبيل الغرام لي كبد 

  آخرھا كاذب وأولھا... تعلة للمنون قائدة 
  لليلتي والجوى يطولھا... أساور النجم أبتغي قصرا 

  يبيت من أجله يدملھا... وليت ساجي اللحاظ يرحم من 
  حشاشة ملھا معللھا... هللا في ذمة أضعت وفي 
  أورث جسمي ضنى مذبلھا... أما وجفنيك والفتور وما 
  تقصد حب القلوب أنصلھا... وأسھم قد أراشھا حور 
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  يصدھا ما يقول عذلھا...  لمھجتي في ھواك تكبر أن
  ال تستطيع الجبال تحملھا... إلى ما تقضي وفي الحشا حرق 

  لديك ذل الھوى يفصلھا... صبابة إن أردت أجملھا 
  أعجز عن كلمة أحصلھا... أوجم تا مذ أراك فقد 

  يعود سحبان وھو باقلھا... ومنطقي فيك عن فصاحته 
  ن أجھلھاجحدتھا ما أظ... وھذه حالة الكئيب ولو 

  أخف ألفاظه أثاقلھا... تركتني واستعضت عني من 
  ثناك عن وصلتي تقولھا... أعدمني هللا في الھوى فئة 

  تراك يوما للطف تبدلھا... ھم أشربوا طبعك القساوة ھل 
  مداخل السوء ليس يدخلھا... أما عرفت العفاف من دنف 

  مذاھب الشرع ليس تقبلھا... يأنف بالطبع كل فاحشة 
  فھو ألھل الشجون موئلھا... ي لبان الھوى على صغر غذ

  له القوافي ودان مشكلھا... إن راح يحكي صبابة خضعت 
  فھو صدى دوحھا وبلبلھا... يعلم النوح كل ساجعة 
  تصرمت في الھوى حبائلھا... ويح قلوب المتيمين إذا 
  قتلة مضناك من يحللھا... أفديك يا قاتلي بال سبب 

  رواية أدمعي تسلسلھا... م فيك ويا أصبحت شيخ الغرا
  أفز بأمنية أؤملھا... وفيك حلو الشباب مر ولم 

  عز فيھا خيبة أنازلھا... وفيك لعمر الھوى رضاك فإن 
  ألقاه سحت وجاد وابلھا... تا لو شاھدت عيونك ما 
  عليك دون الورى معولھا... عساك تحنو لمن مطامعه 

  سامر وأعزلھا رامحھا... وكم ليال سھرتھن ولي 
  قتادھا والوساد قنقلھا... ومفرشي وسط كل مسبعة 

   بصورة منك لي يمثلھا... وليس إال ھواك يؤنسني 
  غزاة جفنيك لي وغزلھا... أما كفا يا ظلوم ما فعلت 

  تولھت نفسه تذللھا... ولست أشكوك بل يلذ لمن 
  خير والة الورى وأعدلھا... فأنت عندي ولو ھدرت دمي 

  نواظري فالفؤاد عاقلھا... رت شموس حسنك عن وإن توا
  رسائلي فالرياح تنقلھا... وإن تناءت ركائبي ودنت 

  نفس أمانيھا تعللھا... فاسلم وال تكترث بحرقة ذي 
  :وله

  وكم نظر ضل في مسأله... ھو الحب أبحاثه مشكله 
  على طرق الحب لن يوصله... ومن يستدل بغير العفاف 

  معيق عن الحب أو أشغله... قه وما القلب قلبي إن عا
  به الوجد آخره أوله... وال العمر عمر إذا لم يكن 
  يرنح منه غصون الوله... سقى هللا ريعان صبوي بما 

  وخيبه في الذي أمله... وأكثر في كالم الحسود 
  بابة والنسك غير البله... يعيب الصبابة من ال يرى الص 

  بع والرقة الحاصلهفة الط... وال عيب في الحب إال نحا 
  فغير ملوم إذا أھمله... ومن كان عن ذاك في معزل 
  فضيحة فيه بأن يجھله... وحسب المباشر أمرا من ال 

  ن و راميه ما أنبله... أال حدد هللا نبل الزما 
  دليل المنون إلى المقتله... كحيل العيون مثير الفتون 

  :وله
  سمي فاسمحوا بخالكمبرحلة ج... ملكتم زمام الروح ثم قضيتم 

  كأن به جذبا نعم بحبالكم... عقلتم عرى عقلي وقلتم تجاھال 
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  :وله
  عاھدت قلبي أن ال رام ودكم... عني إليكم بني ھذا الزمان فقد 

  صالتكم عنده فاآلن صدكم... أباحكم بيت ود كان تصدية 
  :وله، ويخرج منه اسم عمر، وعمرو، بطريق التعمية

  حسنا وأغفى جفنه وابتسم... ھه بدر كست شمس الطال وج
  منه نطاق الخصر عقدا ونم... فقلت نبه عمرا واعتلق 

  .نبه عمرا ونم ھذا كالمثل: قوله
كان أبو الوزير مولى عبد القيس من عمال الخرج، وكان عفيفا بخيال، : قال ابن مكرم في مختصر األغاني في ترجمة بشار

  .في رجل، فوھب له مائة ألف درھمفسأل عمر بن العالء، وكان جوادا شجاعا، 
  .يا أمير المؤمنين، إن عمر بن العالء خائن: فدخل أبو الوزير على المھدي، فقال

  .كلمته في رجل كان أقصى أمله ألف درھم، فوھب له مائة ألف درھم: ومن أين علمت بذلك؟ قال: قال
  :يهكالكما عمل على شاكلته، أما سمعت قول بشار ف: فضحك المھدي، وقال

  فنبه لھا عمرا ثم نم... إذا دھمتك عظام األمور 
  وال يشرب الماء أال بدم... فتى ال يبيت على دمنة 

  :وقول أبي العتاھية
  قطعت إليك سباسبا ورماال... إن المطايا تشتكيك ألنھا 

  وإذا صدرن بنا صدرن ثقاال... فإذا وردن بنا وردن خفائفا 
  :فيهأوليس ھو الذي يقول أبو العتاھية 

  إني ألطريك في أھلي وجالسي... يا ابن العالء ويا ابن القرم مرداس 
  ألفيت من عظم ما أوليت كالناسي... حتى إذا قيل ما أعطاك من نشب 

  .انتھى. من اجتمعت ألسن الناس على مدحه، كان حقيقا أن يصدقھا بفعله: ثم قال
  :وله يمتدح األستاذ محمد بن زين العابدين البكري، بمصر

  فصبا وحن إلى الوطن... بعثت له الذكرى شجن 
  غشاه تعبيس الحزن... دنف إذا ابتسم الخلي 

  به النوى إال ظعن... قلق الركائب ما استقر 
   ه أخو الشدائد والمحن... والبين أصعب ما يرا 

  بع والمراتع والدمن... من مبلغ تلك المرا 
  ن الروح في مثوى البدن... أشواقي الالتي زحم 

  ن ھم فروضي والسنن... في ذمة هللا الذي 
  ض الطرف نھاب الوسن... بي منھم الرشأ الغضي 

  ما لحظت به فتن... متناسق األلحاظ أيا 
  ه به التغزل والفنن... ملح تعلم عاشقي 

  ح أبي بكر فنن... فكأنھا من روض مد 
  ر سرادقا من كل فن... الضاربين على الفخا 

  ثر في العال غرر الزمن... السادة البيض المآ 
  ذا الخلق أطواق المنن... ومقلدي أعناق ه 

  كال أتته على سنن... بوراثة نبوية 
  م ابن اإلمام المؤتمن... حتى استقل بھا اإلما 

  ذو الخلق والخلق الحسن... قطب العلوم محمد 
  في الفضل ليس لھا ثمن... مناح كل نفيسة 

  لفطنكسب التفھم وا... عن فيض وھب جل عن 
  شمس الغرام فلم يرن... طلعت بأفق فؤاده 

  ف على العقول ببنت دن... وغدت معرفه تطو 
  ن فويح من فيه طعن... وكذلك السر المصو 

  ت تعبدي فألفخرن... يا سيدي ولئن قبل 
  ر بنظرة فألجبرن... عطفا على قلبي الكسي 
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  بمضيف مجدك فاقبلن... إني أنحت مطيتي 
  بيد القطعة مرتھن ...موالي دعوة موثق 
  لى ما تداوى الممتحن... متصبر والصبر أو 

  ح مفرط ألقى المجن... لكن يعاير بالجرا 
  ديق جنة ذي الشجن... ومديح علياكم بني الص 

  ب وتنجلي ظلم الشحن... وبحبكم تشفى القلو 
  وما سواه فممتھن... ھذا ھو الفخر العلي 
  ن منقولوا له أنت اب... من جاء يفخر عندكم 
  ن من استعان بھم يعن... يا سادة الناس الذي 
  كم في الجوانح قد سكن... قسما بكم لوال ھوا 

  م من القريحة ما استجن... لم ينتج الفكر العقي 
  لكم وإن يقبل أھن... فالفضل في إيجاده 

  كني قدمت بحسن ظن... وشعاري التقصير ل 
  حق الوال ھيھات أن... أبمدحتي أوفيكم 

  ض زلتي فلعل أن... أبقى تمح لكنني 
  ظ العون في ضيق العطن... غوثاه يا أھل الحفا 
  أخطأت وهللا المظن... إن لم ألذ بجنابكم 

  منكم كفتني عن وعن... وإذا سعدت بنظرة 
  من زاغ عنه قد افتتن... نھج الھداية حبكم 

  ما ضن مشتاق وأن... فعليكم سحب الرضا 
  المنن كم شآبيب... وعلى ضريح ضم جد 
  والليل بالظلماء جن... ما الصبح جاء بنوره 

  :وله من قصيدة
  بكؤوس الذكرى وروض األماني... عاطياني عاللة األشجان 

  ق رسيسا جنت مطاوي الجنان... بأبي أنتما عسى ينفح الشو 
  مرء عيش المشيب في العنفوان... أوليس العجيب والغبن عيش ال 

  ب ينادي عليه بالحرمان... ما اعتذار الفؤاد للغيد والشي 
   أن يرى فيھما طليق العنان... حق من يركض الجديدان فيه 

  :وله مجيبا لمن عاب عليه كتمان الحب، وأثر الشھوة، وقال بأن كتم الحب من الجبن
  واخفي وأستشين البيانا... ليس جبنا كوني أموه في الحب 

  أن مثلي يشدو به إعالنا... غير أني أجل مالك رقي 
  ر وألفى لسره صوانا... فإذا ما فخرت أفخر بالصب 

  ي إليه عساه أن يتدانى... وإذا ما شكوت فلتك شكوا 
  ح مباريه صارما وسنانا... فشجاع الھوى الجسور على جر 

  رف تراه يقرع األسنانا... ال الذي إن تشكه بادرة الط 
  منه كال كما يليق مكانا... أنا من قسم الفؤاد فأعطى 

  عن سواه وحقه أن يصانا... ح الغزال فيه مصون ومرا
  وله

  بارت تجارة سوق العقل في الزمن... ال تترك الجد في جمع الكمال ألن 
  إلى كمالك أن يرضوك في الثمن... ال بد أن ترغم الجھال حاجتھم 
  عن الغبي بعرف العرف أنت غني... وحسبك هللا إن لم تلق مشتريا 

  :وله
  ألنھا لسوى األحباب لم تكن... بمحنتھم  نفسي لتؤثر أن تفنى

  وما خلقت لغير الحب والشجن... المرء يرجى لضر أو لمنفعة 
  :وله

  تحتاج من أقصيته تدنيه... ال تقطعن مودة فلربما 
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  لكن عقدة وصله تزريه... فالسلك بعد القطع يمكن وصله 
  :ھذا كثير في الشعر، من قول أبي الفتح المالكي

  كثروا علي فأكثروا... ر من لي برد معاش
  ج عن الصداقة يعسر... صادقتھم وأرى الخرو 

  س ومحوه يتعذر... كالخط يسھل في الطرو 
  لكن ذاك يؤثر... وإذا أردت كشطته 

  :وقوله أيضا
  ولكنه يبقى به أثر الربط... ويمكن وصل الحبل من بعد قطعه 

  .المودة، فقد يبقى من أثر ذلك في القلب عقدةأنت وإن وصلت بعد القطع حبل : وللشھاب الخفاجي، من فصل
  :وله

  كانت لشد الموده... يا واصلين حباال 
  قد غير الناس عھده... ال تقطعوھا ببعد 

  من بعد ذا القطع شده... فإن تقولوا وصلنا 
  من ذلك الوصل عقده... يبقى وحقك فيھا 

  :وله
  حطابه انقلب الزمان فعاد ش... وكم لي في طراز العمر شطح 

  فلم ينظر بھا الواشون كشطا... ونسخة لوعة صحت بقلبي 
  .إبراھيم بن عبد الرحمن السؤاالتي وافر الحظ من البراعة، صائب اللحظ في زخرفة اليراعة

  .اكتسب األدب بكده وجده، وانتھى من القوافي والفقه إلى أقصى حده
  .بقلوب أحبابهوكان وبعارضه ريحانة شرقت بماء شبابه، ومزجته وجدا وصبابة 

  .وضع عقله في يد الھوى، وتطوح معه في كل مھوى
  .فأقام حينا وله إلى التصابي لجاجة، وما حلي يمينه في مواسم العيش إال زجاجة

  .وله في غضون ذلك موشحات وشحت كل جمع، وشنفت بجواھر كلماتھا كل سمع
  .ا أوشكت تتولىثم تعاورته نوائب جلت فكادت تتجلى، وتوالت عليه مصائب تولت فم

  .وانقلبت به المحاسنة، إلى المخاشنة
  .وتبدلت المجاملة، إلى المحاملة

  .فاقلع عن تلك الھنات، ومحا كثيرا من سيئاته بحسنات، ولزم الفقه متجرا في مسائله، وكان لتحصيل أمانيه من أعظم وسائله
  .الت صفته، وتقلصت شفتهوقد صحبته واأليام أمالت قناته، وأمر المرض المؤلم مجناته، فاستح

  .لكنھا وإن ذبلت خمائله، فلم تزل غضة شمائله
  .وإن تفرقت ديمه، فما برحت مالئمة شيمه

  .فكنت أتمتع من منادمته الحلوة، بلطائف لھا في كل قلب خلوة
  .وأخذت عنه من أشعاره ما يبھر الشمس في الشروق، ويتمشى تمشي الراح السلسل في العروق

فمن ذلك قوله يمدح المولى عارف، المذكور في . د منه ما يطري ويطرب، ويجعله زاده كل مشرق ومغربوھا أنا ذا أور
  :ديباجة الكتاب

   حتى غدوت لھا الحبيبا... جذبت محاسنك القلوبا 
  بدرا لخرده خطيبا... وطلعت من أفق العال 
  س فكنت لھا الطبيبا... ونفثت روحا في النفو 
  ض الفضل مخضال خصيبا... وغدا بقطر نداك رو 

  ع جنانه بردا قشيبا... وكسوت من حلل الربي 
  ك تنفست مسكا وطيبا... فحدائق اآلداب من 
  ئم لطفك الغصن الرطيبا... وتجاذبت فيھا نسا 

  قمري بلبلھا الطروبا... وغدا يناغي فوقه ال 
  ما بيننا كأسا وكوبا... وأدرت من سلسالھا 
  لعال الصدر الرحيبار من ا... وأبحت خالن السرو 
  د بديعه وسما الخصيبا... يا فاضال أنسى العما 

  أبكاره عربا كعوبا... وجال على األسماع من 
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  ن عن المحابر أن تنوبا... من للثغور من الحسا 
  طاسا لراحته رقيبا... وخدودھن تكون قر 

  من لمس أنمله قريبا... وقدودھن يراعة 
  أنشى نسيبا فاسا إذا... ونواظر األحداق أن 
  ل ومن غدا الشھم األريبا... موالي يا رب الكما 

  تخذ الفخار له نصيبا... يا عارف الوقت الذي 
  ل من البيان لنا العجيبا... أبديت بالسحر الحال 

  لك ما بھرت به اللبيبا... وتلوت من آيات فض 
  د وكنت سائله مجيبا... وأعدت للداعي الوجو 
  بعد أن دنت الغروبامن ... فشموسه بك أشرقت 

  ع من البديع لنا ضروبا... وبعثت من فضح الربي 
  فضفاض كوثره ضروبا... أشھى إلى الظمآن من 
  م على خمائله ھبوبا... وأرق من مر النسي 
  لكؤوسھا ثغرا شنيبا... فطفقت يلثم مسمعي 

  طر طرسھا عيناي طوبى... وتقول في جنات اس 
  لعال الشرفا الحسيبائل وا... ال زلت ترقى في الفضا 

  س نفائسا تجلو الكروبا... وبقيت تھدي للنفو 
  :ومن غزلياته، قوله

  وتصدني عن طيب قربك... حتى م تعرض عن محبك 
  ضي بالمحبة إي وربك... إن دام ھذا الھجر أق 

  زھو الصبا رفقا بصبك... يا أيھا التياه في 
  ك ولست بالتالي لعتبك... ما كنت بالسالي ھوا 

  ظلمي وتأخذني بذنبك... ي علي وتجتني تجن
  غربت عني تحت حجبك... شرقتني بالدمع مذ 

  وتبيت ملتھيا بسربك... أأبيت إلى فرش الضنى 
  ن فلست من أكفاء حربك... يا منية القلب األما 

  :وقوله
  مت غراما من فقد إلف رقيب... ال تلمني أنا األلوف وقد 

  ف حالي وقد جفاني حبيبيكي... ھكذا في الرقيب حالي فقل لي 
  :وقوله، وھو مما قاله بديھا

  بيني وبين حبائبي... ھم المعيشة حال ما 
  نيل العلو مراتبي... ولربما نھضت إلى 
  شة عن جميع مطالبي... فيفوقني ھم المعي 

  عد للھبوط بجانبي... فكأنني الدوالب أص 
  ش نبا بكف الضارب... لو كلف السيف المعا 

  :وله في الغزل
  في مرشفيه سالف الراح والحبب... إن الغزال الذي في طرفه حور 
  غصن الجمال حاله اللطف واألدب... حارت لرؤيته األبصار حين بدا 

   إال عليه فؤاد الصب يضطرب... ما مال من ھيف ميال قامته 
  قلب لغير ھواه اليوم ينقلب... دارت إليه قلوب العالمين فما 

  :وله
  ورصع بالدر الجمان بديدا... من فوق لؤلؤ تقمص ثوب الالذ 

  وأعدمني برد الشباب جديدا... وألبسني مرط النحول مخلقا 
  كوكبھا خرت إليه سجودا... غزال كناس لو رأته من السما 

  :وله
  وال برحت بالفضل معشبة خضرا... رياض سقتھا سحب جدواك ال ذوت 
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  ام واردة تترىإليك مدى األي... وال برحت رسل المحامد والثنا 
  :وله

  ولوال صرف الدھر لم يعرف الحر... تصبر ففي الألواء قد يحمد الصبر 
  جميل الرضا يبقى لك الذكر واألجر... وإن الذي أبلى ھو العون فانتدب 
  فليس بحزم أن يروعك الضر... وثق بالذي أعطى وال تك جازعا 

  ال يسريدوم كال الحالين عسر و... فال نعم تبقى وال نقم وال 
  لديه مع األيام حلو وال مر... تقلب ھذا الدھر ليس بدائم 

  :وله
  عني تحجب في كناسك... حتى م يا ظبي النقا 
  جرني قلى من دون ناسك... ال تنأ عن عيني وته 
  ك وأختشي سطوات باسك... أنا عبد رقك أرتجي 

  لي واسقني بحياة راسك... ال تبغ باإلعراض قت 
  :وله

  إني لرؤيته كلف...  وحياته وحياته
  ه وقلت للرشد انصرف... صنم لبست الغي في 
  يء لمن بعشقته تلف... حسن وإن كان المس 

  حسن وال قلبي ألف... ما استحسنت عيني سوى 
  :وكتب إلى بعض األعيان، يمدحه

  وشملتني بالبر واأللطاف... أھديتني وأجزتني وبررتني 
  كاسية بھا أعطافينعماك ... ولئن بشكرك راح لفظي كاسيا 
  لك من عوائد سنة األسالف... ال بدع إن أسديت معروفا فذا 

  :ومدح بعض الكبار بقصيدة، فانتقصه، فكتب إليه
  وإن ملكته الورى رقھا... مدحتك ال رغبة في نداك 
  أذاق األعاديا ما ذاقھا... وال رھبة من سطاك الذي 

  حقھاوذاك ألقضي العال ... ولكن لمعنى تراه الكرام 
  :ومما أنشده لنفسه قوله

  وفيم التجني وصبري بلي... على م الصدود وال ذنب لي 
  وحكم لحظيك في مقتلي... بمن أودع السحر في مقلتيك 

  على حر نار الغضا ينقلي... دع الصد وارفق بمن قلبه 
  وقلبا بحر الجوى ممتلي... إلى هللا أشكو أليم الجوى 

  عن النصح ما انفك من معزل. ..لحى هللا قلبي الظلوم الذي 
  عن الوجد في الرشأ األكحل... كليم الصبابة ال ينتھي 

  ورق الحسود وما رق لي... رثى لي في الحب من المني 
  وال ملت عنه إلى عذلي... يمينا به حبه ما سلوت 
  على رغم أنف البليد الخلي... مليح أبى هللا إال ھواه 
  :ومن غرامياته قوله

  غادون حالي رحموا... نظر ال  يا ھل ترى لو
  بي من أساي ندموا... أو علموا ما صنعوا 

  والصبر مني ھدموا... يا من لوجدي عمروا 
  كل وجود عدم... تا من بعدكم 
  :وله مضمنا

  ورفعت ذكراك في الورى فوضعتني... واصلت ودك بالوفا فقطعتني 
  تنيأبعين مفتقر إليك نظر... وزعمت أنك ذو غنى فأضعتني 

  :وھذا المصراع من مقطوع يروى للمتنبي، ولم يوجد في ديوانه، وبعده
   فأھنتني وقذفتني من حالق.... ... 
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  أنزلت آمالي بغير الخالق... لست الملوم أنا الملوم ألنني 
  :وله

  واعتراه في ھواه وله... عشق المعشوق ظبيا مثله 
  فقضى الحب عليه وله... كان معشوقا فأمسى عاشقا 

  :هول
  في طلعة جل من بالحسن عدلھا... بي أغيد تشخص األبصار حين بدا 

  قد قال للحسن كن وجھا فكان لھا... كأنما الحسن لما زان صورته 
  :ورأيت بخطه، وقد نسبه إلى نفسه

  متمايال كالغصن في خيالئه... في أزرق الملبوس مر معذبي 
  م شتاتهمن فيه مثل الغيم يو... ورقى دخان التبغ غشى وجھه 

  بدر تبدى في أديم سمائه... وكأنه لما بدا من شرقه 
  أن ال تكون الناس من قتالئه... ستر الجمال عن العيون مخافة 

  :مثله لبعضھم
  يتيه لفرط الحسن في خيالئه... ولما بدا في أزرق من قبائه 

  قفوا وانظروا بدر الدجى في سمائه... خلعت عذاري ثم صحت عواذلي 
ن السماء لألدباء اختيارات، وذلك بحسب حاالت واعتبارات،؛ فبعضھم يصفه بالزرقة، كما وقع لھذين وفي لو: قلت

  :الشاعرين، وقد تبعا أبا عثمان الناجم في قوله، وقد رأى جارية وعليھا ثوب أزرق
  شبه زي لوجھھا ذي البھاء... ما تعدت قبول حين تحلت 
  أديم السماءيشبه البدر في ... لبست أزرقا فجاءت بوجه 

وھذا مذھب القدماء، وزرقته عارضة من شعاع الشمس، وھو مائل إلى البياض، كما أن العرق األبيض إذا جرى فيه الدم 
  .رئي الزورديا، فتولد من اللونين لون آخر

  .ما أظلت الخضراء وال أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر: وبعضھم من أھل اآلثار يجعله أخضر؛ لحديث
  :له الزورديا؛ كما قال أبو حفص بن برد، في غالم بدا له في ثوب الزورديوبعضھم يجع

  دي الحرير وقد بھر... لما بدا في الزور 
  ل وقلت ما ھذا بشر... أكبرت من فرط الجما 

  ثوب السماء على القمر... فأجابني ال تنكرن 
  :وبعضھم يجعله بنفسجيا، كما قال ابن المعتز في غالم عليه ديباج حرمي

  ل محبه من رائه... وبنفسجي اللون قت 
  ألبست لون سمائه... اآلن صرت البدر إذ 

  .أبو بكر العصفوري باھر السمت في النظم والنثر، طائر الصيت في اآلفاق بقادمتي النسر
  .للمعاني األبكار مخترع، ولبنات األفكار مفترع

  .ة يرنوكان خرج من عشه وھو صغير السن، لكنه إذا قدح زنده بالبراع
  .الديك الفصيح، من البيضة يصيح: ومن أمثالھم

  .فحل بمصر وأفياء الكرم مساقطه، وحب القلوب مالقطه
  .وأقام يصدح في سرحة المجد، ويفصح في ناديھا بلسان الوجد

  .وتنصب حبالة الوال، فتقتنصه أشراك العلى، وال تضمه إال أقفاص النبال
  .ولحنا، وإذا تليت في محفل تضم عليھا الجوانح وتحنىوقد أبدى من أشعاره التي تطرب ترنما 

  .ما ھو لصدور البزاة ينسب، ومن أرقاب الحمام في البذرقة يحسب
  .وثمة ألفاظ استعار الروض منھا أصناف الملح، وخطوط كأنما فيھا لمن يبصر من ريش الطواويس لمح

  .ي والمثالث بمھا وزئيرھاوله موشحات إذا أنشدت كأنما أدار الكأس مديرھا، وجاوب المثان
  .وأغان لم تتنحنح بأمثالھا الحناجر، ولم تتقلب ألشباھھا الخناصر والبناصر

  .وكنت أتمنى لقياه، ألتملى بطلعة محياه
  .فصادته قبل وصولي إلى مصر خطاطيف المنون، فعرس بفناء الفنا، وخلد عرائس الفنون

  .ه بحاضرهوھذه قطعة من تحائف خاطره، تستدل منھا على غائب
  .فمنھا مقصورته التي بھا امتدح األستاذ محمد البكري

  :ومطلعھا
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  واعتدت الحسنى وعد لك المنى... عيذت بك الدنيا وعيد لك الھنا 
   أن الھالل إذا بدوت له بدا... عجبا لمن نظر الھالل وما رأى 

  مھما تبدت تنكسف شمس الضحى... شغفا بطلعتك التي قسماتھا 
  سبجية كالبدر في غسق الدجى... ي طرة وبغرة قمرية ف

  ما الظبي ما الرشأ الشويدن ما الطال... ما البدر ما الشمس المنيرة ما الضحى 
  فنن على دعص على قد عال... غسق على شفق على قمر على 

  فھما وأنت إذا اعتبرت سوا سوا... مثل الغزالة في السماء وفي الفال 
  لفة العرا أرأيت شاردة المھا... أرأيت راتعة الفال أرأيت آ 
  يبدو الصباح ويحمد القوم السرى... وبصبح وجه إن تبسم ثغره 

  تدنو فتبصر ما لقيت من النوى... يا قاتلي من غير ما ذنب أال 
  أسمعت ما قالوه في أيدي سبا... قلبي تمزق فيك كل ممزق 

  لفنيت من أسف على فقد الضنى... ألف الضنى جسمي فلو فارقته 
  لرأت خيال السھد في سنة الكرى... عودت عيني السھاد فلو غفت وت

  أذني لغير العذل شقيت القبا... وألفت سمع العذل حتى لو صغت 
  لكنني عانيته حلو الجنى... وعلمت أن الصبر مر طعمه 

  عيناي ماء الدمع من جمر الغضا... ونعمت بالضدين حتى استقطرت 
  ا الكلى وسقيتھا بدم الحشابغش... وسھام جفنك بعدما ريشتھا 

  نبتت وأطلع غصنھا ثمر الھوى... ھيھات تحسن نزعھا من بعدما 
  زفرات وجد ال أروم لھا انقضا... ووحق أشواقي لوجھك إن لي 

  كان انطفا ويسوؤھا مھما انطفا... وجوى تود حشاشتي لو أنه 
  يشفي غليلي برد ذياك اللمى... وشفاء سقمي في لماك وليته 

  كالنوق في البيداء يقتلھا الظما... ي قربي إليك حرارة ويزيدن
  نعشت فؤادا سلمته إلى الجوى... يا سلم هللا المحبة إنھا 

  أبدا بغير حديثه ال يشتفى... يا قاتلي وأنا الفداء لقاتل 
  دك ما سھا والدمع بعدك ما رقا... العين بعدك ما غفت والطرف بع 

  يشوب المرسالت بھل أتىأمال ...  جفن تحت وعدك ساھر 
  مما يدل على المودة والصفا... حافظ على صدق العھود فإنه 

  أولست تعرف غير صحب المصطفى... أتشك أن الصدق ينفع أھله 
  :ويستحسن له قوله

  بيتا له من بديع الحسن ألالء... في االشتقاق وفي التدبيج قد نظموا 
  ر والحسناء بيضاءإحسان أخض... الحسن أحمر والتحسين أصفر وال 

  :وقوله
  إنما يعتب الحبيب الحبيبا... ليس بدعا عتاب خير البرايا 

  تب حرصا عليه أن يستريبا... بل عجيب تقديمه العفو قبل الع 
أصل ھذا ما ذكره أصحاب السير، أن أبا بكر الصديق، رضي هللا عنه، دخل على النبي صلى هللا عليه وسلم، وھو ميت 

ال أقسم بھذا البلد، وأنت : " فديت من أقسم هللا بتراب قدمه، فقال: ھه الشريف، وقبل بين عينيه، وقالمسجى، فكشف عن وج
  " .عفى هللا عنك لم أذنت لھم : " ، فديت من قدم هللا له العفو قبل العتب، فقال" حل بھذا البلد 

  :ومن موشحاته التي أحكم فيھا المناسبة والصنعة، قوله
  فما تركت فؤادا فيك غير شج... يت من وھج أخمد بريقك ما أذك

  ما بين معترك األحداق والمھج... وارحم حشاشة صب فيك قد قتلت 
   أو فاقتل الصب بالتجني... وعلل القلب بالتمني 

  ولم أقل جزعا يا أزمة انفرجي... أنا القتيل بال إثم وال حرج 
  دور

  فن والسھروألف الحب بين الج... قضت بإحراق روحي فتنة النظر 
  ومعظم النار من مستصغر الشرر... فأثرت تلك في األحشاء فاشتعلت 

  فالعين عيني والقلب قلبي... فخل لومي وخل عتبي 
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  ال خير في الحب إن أبقى على المھج... وھل رأيت محبا بالغرام ھجي 
  دور

  والورد في الخد أم ھذا ھو الخفر... السحر في اللحظ أم ھذا ھو الحور 
  حتى غدت بدم العشاق تفتخر... وجنتك الحمراء ما فعلت  لم يكف

  بذل مثلي لعز مثلك... لكنني مقسم بدلك 
  وخضب الوجنة الحمراء بالضرج... من كحل المقلة السوداء بالدعج 

  دور
  يا مشرقا بمحيا وجھه الفلك... أجؤذر أنت يا إنسان أم ملك 

  عارض الشركوالخال حبتھا وال... وصائدي بخدود نارھا اشتعلت 
  البدر والليل والثريا... الثغر والشعر والمحيا 

  أھدى لعيني الھوى صبح من البلج... فإن ضللت بداجي شعره السبج 
  دور

  أو جد بوعدي وكاتبني به ومن... امنن علي بوصل منك يا سكني 
  فقلدتني أطواقا من المنن... أال ترى رقعة األستاذ قد وصلت 

  لكتبه وھو ذو اطالع.. .كأنه إذ رأى التياعي 
  في كل معنى لطيف رائق بھج... أھدى إلي سحيرا أطيب األرج 

  دور
  وأوحدا لم نجد في الدھر شانيه... يا واحدا ال أرى في الناس ثانيه 

  وبيت حبك لم أخرب مبانيه... محبتي فيك ال وهللا ما ابتذلت 
  ويا غبوقي ويا صبوحي... وإنني يا شقيق روحي 

  وخاطري أين كنا غير منزعج... ا يرضيك مبتھج أوفى محب بم
  .وھذا األسلوب تقدمه فيه جماعة، وزاد بعضھم التلفيق في كل القطعة بين شعر غيره

  :وھذا موشحه
  وظل يسفح بين العذر والعذل... أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل 
  ملء الزمان وملء السھل والجبل... يا ساكني السفح كم عين بكم سفحت 

  يجر أذياله ويسحب... ب معنى ومدمع صب قل
  والقلب يسحب أذياال من الوجل... يشكو إلى القلب ما فيه من العلل 

  .فالمصراعان األوالن، والرابع للمتنبي
  .والثالث البن النبيه

  .والخامس للشريف الرضي
  .والسادس البن اللبانة

  .واألخيران البن سناء الملك
  دور

  وكل جفن إلى اإلغفاء لم يعج... لجج لتھن عين غدت بالدمع في 
  ال خير في الحب إن أبقى على المھج... ومھجة فيك لألشجان قد صلحت 

  يا ليتني مت قبل ھذا... لم تبق لي في الھوى مالذا 
  فما أقول لشيء ليت ذلك لي... تركتني اصحب الدنيا بال أمل 

  .األول للعز الموصلي
  .والثاني، والرابع البن الفارض

  .ثالث البن النبيهوال
  .والخامس البن الخراط
  .والسادس البن نباتة
  .واألخيران للمتنبي

  دور
  فإن ذلك ذنب غير مغتفر... ما جال بعدك لحظي في سنا القمر 

  لما تواضع أقوام على غرر... لي ھمة لدني قط ما طمحت 
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  فإن قلبي أقام عندك... وأيما كنت كنت عبدك 
  وأنت تعلم أني بالغرام ملي... على بقاء دعاو للھوى قبلي 

  .األول البن زيدون
   .والثاني، والرابع ألبي العالء

  .والثالث البن نباتة
  .والخامس، والسدس للبھاء زھير

  .والسابع للقرافي
  .والثامن البن الجوزي

  دور
  تالف مضناك قد أشفى على التلف... بما بعطفيك من تيه ومن صلف 
  يا أكحل الطرف أو يا أزرق الطرف... حت فالموت إن عضت األجفان أو فت

  وسرت والقد منك خاطر... لسائل الدمع صرت ناھر 
  ما خاب من سأل الحاجات باألسل... تدري الطعين وصدر الرمح لم يصل 

  .األوالن، والرابع البن الوردي
  .والثالث البن نباتة
  .واالثنان من موشح
  .واآلخران للشريف

  :له، في غالم يلعب بتفاحةومن مشھور شعر العصفوري قو
  ليحفظھا من ناظري أن يؤودھا... بتفاحة في الخد وكل لحظه 

  يرددھا في كفه ليعيدھا... سھا فھوت من خده فھو دائما 
  :وقد سبقه إلى ھذا أبو تمام غالب الحجام، في قوله

  قد ألبست من وجنتيه بردھا... عاينته وبخده تفاحة 
  من خده سقطت فيبغي ردھا... يرمي بھا في وجھه ويظنھا 
  :وقوله في وصف جدول ماء

  كما صقل القين صافي األثر... لنا جدول صقلته الشمال 
  كما قد جرى فضة في السحر... جرى ذھبا في أوان األصيل 

  :وقوله في فوارة ماء
  قضيب لجين فوقه عقد جوھر... وفوارة للماء تحسب أنھا 

  شذر خيطه سلك مرمر أناظيم... تقابلھا شمس األصيل فتغتدي 
  قوام رداح في قباء معصفر... وتعطفھا ريح الشمال كأنھا 

  :ومن موشحاته قوله
  صاف عن إدراك مدرك... أيھا الممتنع األو 
  علني ھميان خصرك... أفال يمكن أن تج 
  يوم أحظى بتالقيك
  وبكاساتي أساقيك
  وبأشواقي أالقيك

  ك ورمانات صدرك... مرتعي بين تراقي 
  ك ونوارة ثغرك... سوسن صدغي أجتني 

  فحياتي يوم ألقاك
  يوم أستنشق رياك
  وتعاطيني حمياك

  ك بدت في ليل شعرك... وأرى شمس محيا 
  ثم في لبات نحرك... فھنا أنظم در الل 

  أھصر العطف وأضمم
  وأفديك وألثم

  آخذا بالجيب والكم
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  ي في جونة عطرك... وأجيل الخمس من يمنا 
  مر من أعطاف ھصرك... وأھز الغصن المث 

  :وله في القھوة
  وجامھا األصفر مثل الورس... سوداء مثل المسك ال كالنقس 

  حلت حلول زحل في الشمس... جالبة لألنس بعد األنس 
  :وله في شريف تعذر

  أحسن بخضرة نبته ورياشه... طلع العذار بخد أھيف سيد 
  أبدا بأول طية من شاشه... فمن الحياء تخاله متلثما 

  :في حامل شمعة وله
  لھا على وجنته لمعه... وافى وفي راحته شمعه 

  بھرام والمنزلة الھنعه... فخلته البدر وفي كفه 
  :وله

  كأنه مقول صواغ... له لسان مفرط كذبه 
  كأنه راحة صباغ... ووجھه أقبح ما في الورى 

  .يضرب مثال لما يستقبح، ويشبه به ما ال يستنظف: راحة صباغ
  :وله

  إذا أمه نعمة سابغه... ين على معتفيه له كل ح
  يد الباھلي على النابغه... كأن يدا ملكته الرقابا 

  :وله من قصيدة، مستھلھا
  وأھصر منه القد أسمر أھيفا... أغال منه الجفن أكحل أوطفا 

  وأرشف منه خمرة الثغر قرقفا... وأقطف منه وردة الخد غضة 
   ي من يقبل مرھفاولم أر قبل... ويعجبني أني أقبل لحظه 

  وألتاذ باألقدام منه تلطفا... أفديه معسوال قوت قلبي تطفال 
  ومد عليه بالزبرجد رفرفا... بسور عقيق صان لؤلؤ ثغره 
  وزرفنه بالصدغ كنزا مكلفا... أقام عليه حية الشعر حارسا 
  وأسھر أجفاني عليه إذا غفا... أعدد أشجاني إليه إذا صحا 

  فأحسب أني قد ھززت مثقفا... زاجه وأوقظه أن ال يسوء م
  عليه حشا ال تستطيع تلھفا... نظرت إليه نظرة فتلھفت 

  وقطر ما لو سامت الوجد النطفا... فصعد ما لو قابل الدمع ما طفا 
  فلم أدر أيا كان أصفى وأصلفا... فقست بدر الدمع لؤلؤ تغره 
  فاوال شمس حسن قبله لن تكس... ولم أر بدرا قبله ظل كامال 

  :وله وھو مما يستعذب
  فقال ما أبرد ھذا السؤال... سألته في ثغره قبلة 

  لو كان من يسمح لي بالوصال... ما مر غال وحال وصله 
  والحمد  على كل حال... عطلني من وصله بالجفا 

  :ابن نباتة المصري
  وحاولوا صبري حتى استحال... حلوا بعقد الحسن أجيادھم 
  والحمد  على كل حال...  فآه من عاطل صبر مضى

  :وله في ساقي قھوة
  باألدب السابري والحكمه... ساق يفوق السقاة كلھم 
  في جامد النور ذائب الظلمة... يبيت يسقيك من لطافته 

  :وله من قصيدة مدح بھا ابن الحسام المفتي، وكلھا غرر؛ فلذا أثبتھا برمتھا
  ص النھر من ورق الغصنتخيط قمي... نظام سلوك القطر في إبر المزن 

  يؤجج نار البرق في فحمة الدجن... وقدح زناد الرعد في راحة الصبا 
  يرنح عطف الغصن ال قرقف الدن... ورشف رضاب الطل من أكؤس الربى 

  لما قام غصن البان منحسر الردن... وتزرير حبيب الشمس يؤذن بالحيا 
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  بال لحن فأعربت الورقاء عنه... وخط عذار النھر أشكل رسمه 
  بإصغائه مستمليا كلما تعني... وتنكيس رأس الغصن في الروض مشعر 

  كما ضحكت تلك الطيور بال سني... وتقطيب ثغر الزھر يضحك بالندى 
  تكنفت األقطار من ناصع القطن... وقد نصبت للنوء في الجو خيمة 

  كأن ھب إسرافيل ينفخ في القرن... وھب صبا أحيت مواتا من الربى 
  أسال دموع القطر من ذلك الجفن... سل سيف البرق من جفن مزنة إذا 

  أطار غراب الليل عن سحب دكن... ودون عقاب الجو إن عن ضوءه 
  على متنه تلك السحائب كالسفن... تخال عنان اللوح بحرا ملججا 
  نبال سنا ريشت بأجنحة المزن... وللنوء قوس أوتر الجو متنه 
  كما دبج الطاووس قادمه المحني... موشى الحنايا دبجته شياته 

  أصالة معنى رامه رائق الذھن... كان قد أتى فصل الربيع تخاله 
  كما اھتز تحت الخز قامة ذي حسن... كأن قد تھادى الغصن في عذباته 

  بما أثمرت بالمن واألمن واليمن... وإال كما اھتزت يراعة سيدي 
  رم بذلك من حصنوحصنھم أك... عماد ذوي الفتيا وعصمة أھلھا 

  ومعدلة القسطاس في اإلنس والجن... له السمعة الحسناء في المدن والقرى 
  أبا كرما أن يبدل الظن بالظن... إذا ظن منه الرفد يوما مؤمل 
   وبوأه قصوى مكارمه عني... جزاني جزاه هللا خير جزائه 
  وقد كان شعري قبل أبرد من صن... وعلمني نظم األناشيد فضله 

  بإمداح ما تحوي مناقبه ذھني... مھما غبت عنه لمجھد  وإني
  وشكر الذي أسدى إلي من المن... أواصل ذكراه مساء وغدوة 
  وفي بابه حجي وعقونه ركني... مثابته أمني ومثواه كعبتي 

  أجل ھذه وهللا فاتحة اليمن... ومن أنا يستدعيه بالكتب مثله 
  مثلي أطعت ولكنيويقبح من ... أطعت ولكني اشتغلت وأين لي 
  جميع الذي يقتضيه في عبده القن... وھل أنا إال عبده القن أقتضي 
  به رمضان العام تھنئة المثني... وقد جئته من بعد ألي مھنيا 

  تجوس حمى اآلذان منه بال إذن... أزف إلى عليائه كل غادة 
  بنوفي النفس واألھلين والمال واإل... تقيه من البأساء في الدين والعال 

  أحقق أن هللا يقبله مني... دعاء إذا ظن القبول فإنني 
  .المحبة وما أدراك، والعالقة وياما ھناك: ومن إنشائه ما كتبه لبعض األدباء بدمشق، جوابا عن كتاب

  .إلطاف كله ألطاف، وإتحاف فضله غير خاف، وقطاف جناھا لطاف، ونطاف تمرع المرابع والمصطاف
  .تغلق مقول المصقع األلسنتطلق من لسان األلكن، و

  .وتلين العريكة، وتھين ذي األريكة الوريكة
  .وتذھب بذي الطباع السليمة، إلى طمأنينة خليقة وساللة شكيمة

  فإذا تمكن صار شغال شاغال... والحب أول ما يكون لجاجة 
  .من الطرفينشمس لھا مطلعان، وسھم له موقعان، وجھة لھا قبلتان، وقضية لھا نتيجتان، عقدھا الزم 

  .والمجد روضه مريع، ودھره ربيع
  .ورده صاف، أشتى أو صاف

  .ليله كله سحر، وغسقه جميعه قمر
  .عيشه عيش السالطين، وطيشه طيش الشياطين

  .وأنينه أنين الشاكين الباكين، وحنينه حنين المتباكين المساكين
  وال لمقتول الھوى من يدي... ليس لمسكين الھوى راحم 

  .سوا، لوال النوى وھو والملك
  .وھو والعروش سيان، لوال الليان

  .ينقضي دھره في أين وأنى، وكيف وعسى، وحتى ومتى، ولو ولوال، وأيان وبينا
  فؤادا عجوال والوصال على مھل... وبينا تفي بالوعد أھلك إن لي 

  .وقته ھنا، بتساويف المنى
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  .ويومه عيد، بأماني المواعيد
  .ةإن برقت بارقة، ظنھا وارق

  .أو خفقت خافقة، خالھا صادقة
  .وإن صب صبا، مال وصبا

  .وإن ساجع عن حن، وإن عنى مغن اھتز وارجحن
  كما انتفض العصفور بلله القطر

  .ويلمه، ما أھمه
  .ويا عولة أبيه، ما أكثر تغابيه

  .يرقب سھيال في الليل، ويعثر للويل بالذيل
  .يأخذ الوصال بالمثاقيل، ويعطي در دمعه بالمكيل

  .وھو إذا جاد باكي العيون، مجنون كالجواد المعيون
  .مشغوف، كالبعير المأنوف

  .إن تھدد ھاد، وإن رد أراد، ومتى قيد انقاد، وأيا ما ارتد راد وارتاد
  .فال معين فيه إال به، وال مفر منه إال إليه

  .وكيما تكون تطبعا أو طباعا، تكون نظرا أو سماعا
  .فالنظرية، دارتھا قمرية

  .لسماعية، دائرتھا طماعيةوا
  .ومن لي بأن ينقلب السمع نظرا، كما تحول الخبر خبرا

  .وقد ورد أعزك هللا كتابك البعيد الوصف، البديع الرصف
  .ففضضت صدفة وثيقة عن در مكنون، وحظيت منه أبكار عرائس منتقبة كالجوھر المصون

  .وشفيت الغليل من ميمات ثغوره، وصادات عيونه
  .رفي في رياضه، وأوردت عقيلة عقلي في زالل حياضهوسرحت طرف ط

  .وجست خالله، وتفيأت ظالله، وأكثرت إكرامه وإجالله
  .حتى الحت لي غرة الدرة، وشمت مخيلة الخميلة، ولمعت بارقة الشارقة

  .فيا لك من در يكال ويتزن، ومن حسن ألفاظ يزان وال يزن
   .كته التي وطدت في اآلداب ملكه، ورحم من خلفهفحفظ هللا من نظم سلكه وأحسن تألفه، وأبقى مل

  .وقد تطفل المحب بھذه العجالة على جنابه، فليغض عليه طرف حلمه، وليجر في الترسل على سننه ورسمه
  .السيد أحمد بن علي الصفوري حسيب طرز كم األحساب، ونسيب باھت بنسبته األنساب

  .محله سر المطلوب، وقرارة محبته حبة القلوب
  .سراة أنوفھم شم، ووجوھھم غر، وعزتھم قعساء، ونسبھم حرمن 

  .لھم القدر األغلى، وشرفھم الشرف األعلى
  .وھو ممن تأثل مجده في بحبوحة ذلك الشرف، وتبوأ من السيادة أسنى الغرف

  .مرتوية أفياؤه بماء النبوة، متأرجة أرجاؤه بعبير الفتوة
  .مع مھارة في العلوم، ومحاضرة مستفزة للحلوم

  .وأخالق صقلھا الكرم الوضاح، وطبيعة شغف بھا الكمال الفضاح
  .وله أدب تردى بالبراعة وتوشح، وشعر استعد للقبول التام وترشح

  :فمنه قوله
  وحكمته في الصب بالقول والفعل... أيا رب قد مكنت في القلوب حبه 
  لقلبي صبرا عنه في الھجر والوصل... وألھمته اإلعراض عني ولم تدع 

  سوى لطفك المعھود إن لم تكن تسلي... ألھمه إحسانا إلي فليس لي ف
  فإنك يا موالي توصف بالعدل... وإال فسو الحب بيني وبينه 

  .وھذا أسلوب لطيف، وھو نقل أسلوب من الكالم إلى آخر تظرفا، كاستعماله في الغزل ما عھد وروده في الدعاء والمناجاة
  :كقول صدر الدين بن الوكيل

  والوجد يعصي مھجتي ويطيعه... جفني قد جفاه ھجوعه  يا رب
  فإلى متى ھذا البعاد يروعه... يا رب قلبي قد تصدع بالھوى 

  فمتى أراه وفي القباب طلوعه... يا رب بدر الحي غاب عن الحمى 
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  يا ليته لو كان سار جميعه... يا رب في األظعان سار فؤاده 
  دھم جھد المقل دموعهمن بع... يا رب ال أدع البكا في حبھم 

  بمقاله أحلى الھوى ممنوعه... يا رب عذب في الھوى من ساءني 
  فمتى يكون إيابه ورجوعه... يا رب ھذا بينه وبعاده 

  :ومثله استعمال الغزل على طراز األوامر السلطانية، كقول الشاب الظريف
  وخلد ملك ھاتيك الجفون... أعز هللا أنصار العيون 

  على قد به ھيف الغصون... شعر يوما وأسبغ ظل ذاك ال
  :وللسيد أحمد، كما رأيته بخطه

  وإن تدن مني فالجوارح أعين... إذا أنت لم تقرب يناجيك خاطري 
  وإن أك مختارا فرؤياك أحسن... ألنك مطلوبي على كل حالة 

لم يجد من معاشرته بدا، حتى  ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من: ورأى حكمة تؤثر عن اإلمام محمد بن الحنفية، وھي
  .يجعل هللا له فرجا، ومن الضيق مخرجا

  :فنظمھا في قوله
  لذي شوكة فانصح وعامله بالرفق... إذا أنت لم تقدر على ترك عشرة 

  عسى فرج يأتيك من خالق الخلق... وال تضجرن من ضيق ما قد لقيته 
  :وكتب إلى صديق له يعتذر عن وعد لم يوفه

  مسير النيرين بال معارض... لجود سارا أيا من فضله وا
  ولكن ما سلمت من العوارض... وعدتك سيدي والوعد دين 

السيد محمد بن علي، المعروف بالقدسي فرع من شجرة طيبة المنابت، ثبت أصلھا وزاحمت أغصانھا الثوابت، تسامت بنسبة 
  .النبوة معاليھا، واخضرت بماء الرسالة أعاليھا

  .دس الجنات، فشفت عنھا مرآة الزمان بأحسن الحسناتفكأنما كسيت من سن
  .وھذا السيد وإن قاربت رحلته من السنين المائة، فذكره مخلد في ألسنة الجيل بعد الجيل والفئة بعد الفئة

  .تتحاسد على رقة طبعه الطباع، كما تتحاسد على رباعه المقدسة الرباع
  .حظ ونصيبفروض فضله ممرع خصيب، وله في األدب الغض أوفى 

  .إال أنه في آخره غلبت عليه سوداؤه، فبلغ من نفسه ما كان يتوقع أن يبلغه أعداؤه
  :فمن شعره، قوله في ھجاء الشمس بن المنقار، لما تعصب على الداودي، ومنعه التحديث

   وما مثله في الشام وهللا من قار... منعت ابن داود الحديث بجلق 
  فتنقر أھل العلم فيھا بمنقار... وتزعم حصر العلم فيك بجلق 
  ستلقى بوجه يا ابن منقار من قار... سيأتيك من ربي بالء وفي غد 

  .وحكى البوريني أنه صحبه إلى منين، في يوم أديمه مطرز، ونديمه في مجلس أنسه معزز
  .فحلوا في روض نسام، يضحك عن زھر بسام

  .جارهأصائله متوافقة مع أسحاره، وشمسه ال ترى إال من فرج أش
  .بين ماء يتدفق، وھواء عن المسك يتقتق

  .وبينھم حديث أحلى من الشھد في الفم، وألذ من قبل الغيد عند الضم
  .فلما دنا وقت الظھيرة، ولفح حر الھجيرة

  .انفرد السيد في مكان، ليأخذ من القيلولة حظا بقدر اإلمكان
  :فخاطبه البوريني

  إلى ھذا الغدير المسلسلوبادر ... بحقك خلي ال تضع فرصة المنى 
  نريك زھورا من كالم مرتل... وإن لم تجد زھر الرياض فإننا 

  .فنشط من ذلك المقيل، نشاط مالك إلى أخيه عقيل
  :ثم كتب في وصف المجلس بيتين

  ودوحه قام من سوق على ساق... على غدير جلسنا في مفاوضة 
  أوراقتريد تكتب ما نملي ب... فخلت أغصان ذاك الدوح باكية 

  :فخاطبه البوريني
  بماء افتكار والمياه الدوافق... جلسنا بروض فيه زھران أسقيا 

  ومن زھر يبديه روض الحدائق... فمن زھر يبديه روض كالمنا 
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ولما رجعوا من منين، مروا على التل، فأقاموا بھا يومھم يروون األبصار من روضة المبتل، ثم فارقوھا، فكتب السيد إلى 
  :يداعبهالبوريني 

  ومن فاق في جمع الكمال على الكل... أيا روضة اآلداب والفضل والحجا 
  فنرقى كما شاء الفؤاد على التل... ترى ھل يعود الدھر يوما بجمعنا 

  :فراجعه بقوله
  تضيف الورى بالجود في زمن المحل... أيا سيد السادات يا من بنانه 
  ادي ونرقى على التلنطل على الو... إذا ساعد الحظ السعيد فإننا 

قامت العصا بيده مكان رجله، وقلت أعواد األغصان : وكان بدمشق خطيب يعرف بابن يونس، أعرج أعوج، كما قال الفاضل
  .من أجله

  .وكان متھما في االعتقاد، ال يزال يرميه سھم االنتقاد
  .وكان من جھله يتعرض للفتيا، ويعد نفسه أثقب القوم رأيا

  .إنه باطل، ومن حلي الحقيقة عاطل: لقاض فكتب يوما على حكم
  .فأحضره القاضي في مجلس غاص، جمع بين عالم وخاص

  .ثم أفسد ما قاله، وما أھمله من التعزيز وال أقاله
وقفت على ھذه الرسالة، : فكتب بعض القوم فيه رسالة أوسع فيھا المقال، وقرظ عليھا علماء ذلك العصر، ومنھم السيد فقال

  .سيرتھا الركبان، وتناقلھا أكابر الفضالء في ھذا الزمانالتي سارت ب
  .فوجدتھا غريبة المثال، معربة عن قائلھا بأن لسان الحال أفصح من لسان المقال

  .قد تضمنت ما انطوى عليه ھذا الغمر من القبائح، وما انتشر منه في ھذا العمر القصير من الفضائح
  :عنى، وأنشد قول القائل في ذلك المعنىفإنه قد مشى على غير االستقامة، حسا وم

  يختص باإلسعاف والتمكين... من يستقم يحرم مناه ومن يزغ 
  عجم وفاز به اعوجاج النون... انظر إلى األلف استقام ففاته 

  .تصدر للفتيا مع أنه أجھل من توما الحكيم، وأنصفه حمار ابن حجيج فركبه في الليل البھيم
  .الحمد  سبحانه، والشكر له تعالى شانه: تياه بقولهقد فتح فاه بجھله، وصدر ف

  .ولم يميز في السجعتين بين الفاعل والمفعول، فكأنه اشتغل بباب البدل مع حبه فحصل له ھذا الذھول
  .ألنه رأى في كتب النحاة المھذبة، أن الفاعل على ما أسند إليه فعله، فظنه بھذه المرتبة

  .لخاطر، وحلف بأبي حمزة أن ھذا ھو الظاھرولو سئل ألبرز من ضميره ھذا ا
  ھل تستوي البغلة العرجاء والفرس... ال يستوي معرب فينا وذو لحن 

  .وطالما عرج على درج المنبر، وجعل أمرده أمامه، ولوال النقية لجعله إمامه
  .وما تلفت على المنبر يمينا وشماال، إال ليقتنص ظبيا أو يصيد غزاال

   .خشوع، واھتز لغير طرب وأجرى الدموعوإذا ترنم وأظھر ال
  .فألجل مليح رآه عند المحراب، ولم يستطع أن يشافھه بالخطاب

  .أو ليخدع بعض الحضار، من األتقياء األخيار
  :فأنشدته ارتجاال، وأنفاسي تتصعد، ومھجتي بنار الكمد تتوقد

  وأين الدين مات فال يقوم... أفاضل جلق أين العلوم 
  ويفتي فيكم توما الحكيم... بفسق يجاھركم خطيبكم 

  .وما أراه ارتقى ھذه المكانة، إال بالرشوة والتزوير والخيانة
  .وما كفاه أخذه التدريس بالتدليس، وخوضه في الفتن التي فاق فيھا على إبليس

  .حتى دخل على العلماء من غير باب، ورد أقوالھم بغير صواب
  الصواب موكلبرد على أھل ... تراه معدا للخالف كأنه 

  .فيا أيھا المجتري، والغمر المفتري
  .أراك قد سول لك زعمك الفاسد، وصور لك فكرك الكاسد

  .أن هللا قبض العلماء ولم يبق منھم أحد، واتخذ الناس رؤساء جھاال في كل بلد
  .فتضل الناس كما ضللت وتعديت، وتنفق بضاعتك الكاسدة بقولك أفتيت

  قد جاء يطلب رفعة وتقدما ...قولوا ألعرج جاھل متكبر 
  تحت الحضيض ولو عرجت إلى السما... دع ما تروم فإن حظك عندنا 

  .كال، إن أمرك مما يدل على جھلك المركب، وعدم فھمك الذي ھو من ذاك أعجب
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  .إنك ترى دمشق مشحونة باألفاضل، الذين ليس لھم في الدھر من مماثل
  .سائل وتقريرھاوھم مشغولون بالعلوم وتحريرھا، وتنقيح الم

  .وأنت تغالط بنفسك، وتدخلھا مع غير أبناء جنسك
  .وتترفع على من ال يرتضيك لتقبيل رجله، وال يراك أھال لخدمة نعله

  .دع الفخر فلست من فرسان ھذا الميدان، وال أنت ممن أحرز قصب السبق يوم الرھان
  .وما لك شيخ في العلوم والتدريس، سوى أبي مرة اللعين إبليس

  .ما زلت تسلك في مسالكه، وتقع في مھاوي مھالكهف
  :حتى أنشد لسان حالك، في قبيح سيرتك وخبث أفعالك

  بي الحال حتى صار إبليس من جندي... وكنت فتى في جند إبليس فارتقى 
  طرائق فسق ليس يحسنھا بعدي... فلو عشت يوما كنت أحسن بعده 

  .ب سمعه عن ترھاتك وما أدناكولما تبين أمرك طردك حضرة المولى وأقصاك، وحج
  .فتضاعف له الدعاء من سائر الورى، وترادف له الشكر من أھل المدائن والقرى

  .فا يمد أطناب دولته السعيدة، ويديم صولته الشديدة
  .بمحمد وآله، ومن سلك على منواله

  .حفيده السيد محمد بن علي ھو الحفيد السيد، صاحب القريض الجيد
  .ھادرة، والبداھة الغريبة النادرةله الطالقة ال

  .أدركته وقد شاخ، لكن جمر عزمه ما باخ
  .ورماه وھن العظم، بكالل الخاطر عن النظم

  .إال أن له في مصادمة الشدائد قوة نفسية، ھي أحرى بأن تمدھا قوة قدسية
  .فھو في حله وترحاله، وخصبه من اآلمال وإمحاله

  .ال يقر له قرار، وال ينجلي له سرار
  .كأن له عزما ال يرى بدا من إمضائه، ودينا في ذمة األيام ال ينثني عن اقتضائه

  .وربما نال في بعض الوثبات، ما يجدد العزائم والرغبات
  .حتى جاء من العمر على أوفاه، واقتص من مداه الطويل واستوفاه

  .رةوقد أثبت من شعره ما كسا أعطافه برودا مخضرة، وصيره في اإلشراق للشمس ض
  :فمن ذلك قوله في قصيدة، مطلعھا

  وتمسكت منه بطيب... يا نسمة نسمت حبيبي 
  أعطاف بانات الكثيب... وغدا يحرك لطفھا 

  قبل العيون على القلوب... تمشي وتسحب ذيلھا 
  وحللت بالروض الرحيب... إن جزت وادي جلق 

  ومررت بالظبي الربيب... ونظرت أقمار الحمى 
  ما منه أشجان الكثيب. ..ورأيت من لفتاته 

  يزور باللحظ الغضوب... وصدفت متلف مھجتي 
  فترى الندوب على الندوب... يرمي سھام لحاظه 

  وياله من سھم مصيب... يرنو فال يخطي الحشا 
  ين مع الصباح أو المغيب... أو جزت أرض النيرب 
   ف مقام أرباب القلوب... ودخلت جامعھا الشري 

  يدعو المحب إلى الحبيب... ورأيت بالشرفين ما 
  ينا بحي على الطروب... وسمعت بلبلھا يناد 

  العود بالكف الخضيب... ونظرت ورقاھا تجس 
  ير قفي القليل وعرضي بي... أو ضعت بالمرج النض 

  عني وبالتذكار نوبي... واقري التحية أھله 
  الجنك أنواع الضروب... واستنطقي بالدف ثم 

  شوق الغصون مع الكعوب.. .ثم الثمي الخلخال في 
  من أنھر مثل الضريب... فسقى دمشق وما حوت 

  نقش على كف رطيب... فلبانياس ورقمه 
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  ل لجينه صدأ القلوب... وببرده بردى يزي 
  مختوم فضي الصبيب... قنواتھا برحيقھا ال 
  وي الحرث من تلك الشعوب... ويخور ثوراھا فير 
  ى دبيبفيھا بدا أخف... كم وجنة من عقربا 

  ت يزيد سحا بالنقوب... ويزيد دمعي إن ذكر 
  إال وداراني رقيبي... ما جئت داعية الھوى 
  ذات ال تنسي نصيبي... وإذا ذكرت مقاسم الل 
  ت سوى دمشق ال تجيبي... يا نفس مالي إن ذكر 
  وحمتك من مس اللغوب... أصفتك خالص ودھا 
  :ومن مقاطيعه قوله

  فصار لجفني ناظرا وعالجا.. .جذبت بمغناطيس لحظي خاله 
  دموع زفيري للجفون سياجا... ومذ خفت من عين المراقب أنبتت 

  :وله من قصيدة، أولھا
  ويورق من غصن األحبة عوده... أما آن أن تقضى لقلبي وعوده 

  وليس له غير الضنى من يعوده... فقد شفه داء من الصد متلف 
  ضنى الفؤاد عميدهوأحبابه م... وما حال مشتاق تناءت دياره 
  فإن جاءه يذكي الجوى ويزيده... يراقب من دور النسيم إرادة 

  إذا سال أجفانا وثار وقوده... حكى النجم بين السحب يبدو ويختفي 
  لسار ولكن أثقلته قيوده... ولو كان يسعى للزمان ممكنا 

  :ومن أخرى
  حرمني الغمضاأبا للحظ أم بالقد أ... سلوا الجؤذر الفتاك بالمقلة المرضى 

  فإني امرؤ حبي له لم يزل محضا... فإن كان غيري حبه شابه سوى 
  يقينا على ھجرانه لم تزل فرضا... أرى حب غيري سنة ومحبتي 

  فھل لي من وصل به مھجتي ترضى... لقد طال بي ليل الصبابة والمنى 
  من المھجة المقروحة الكل والبعضا... وبي ساخط أما ھواه فمالك 

  :أخرى، مستھلھا وله من
  وغير مديحك لم يحل لي... سواك بقلبي لم يحلل 

  إذا اشتدت الحال لم يحلل... وغيرك عند انعقاد األمور 
  حكاني نحوال ولم ينحل... قصدتك سعيا على ضامر 

  ولوال وجودك لم يعجل... يكاد يسابق برق السما 
  لشكوى الزمان وما تم لي... وجردت من خاطري صاحبا 

  شكاة فألقاه لم يمل لي... كأس الھوى مترعا  أعاطيه
  سواھم بقلبي لم ينزل... وصحب بجلق خلفتھم 

  وبالصد منزل قلبي بلي... وخضت بدمعي مذ فارقوا 
  لذكرى حبيب مع المنزل... فقلت لجاري عيوني قفا 

  فأصمت بناظرھا مقلتي... وفتانة سمتھا وصلة 
  بلوخد به الورد لم يذ... بقد ترنحه ذابال 

  رحيق من الرائق السلسل... مھاة من الحور في ثغرھا 
   تھيج البالبل كالبلبل... لختم الجمال به شامة 

  وكان من العشق في معزل... تحرش طرفي بألحاظھا 
  أسير ظبا طرفھا األكحل... فآبت بمھجته للحمى 

  فصادت لطائر دمعي ولي... وقدت شراك دجى شعرھا 
  :وله من أخرى، أولھا

  من يوم أصمته ظباء الروم... امع لشكاية المظلوم من س
  يرنو وذاك بخصره المھضوم... ھذا بلفتته وذا بعيونه 

  ورعى فؤادي مثل ظبي صريم... من حين صرمني بصارم لحظه 
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  وبه غرامي كان صاح غريمي... أنسيت أھوائي وعفت لذائذي 
  :منھا

  تكليمما سر موسى موعد ال... لوال حالوات الوعود وصدقھا 
  إال بعيد النقص للتتميم... والشھب ال يأتي الكمال لبدرھا 
  بيدي خبير بالصعاد عليم... والسمر ال تخطى إذا ما ثقفت 

  ربت الجدود وخطة التعظيم... والمرء ال عار عليه إذا تحا 
  .محمد الجوخي نبيه نبيل، ما إلى استيفاء صفاته سبيل

  .له الحيا المنھل، والمحيا المستھل
  .البشرة النيرة، واألفعال الخيرةو

  .وھو مع انتعاشه، وسالمة أسباب معاشه
  .بعيد الھم في توفير الھمة، مستعمل لألھم في األمور المھمة

  .مده بال جزر، وفضله غير نزر
  .لم يؤت جمعه من قلة، إال أن شعره دون قلة

  :فمنه قوله، وكتب به في صدر رسالة لبعض أحبابه
  صروف الليالي في ملمعة قفر... اد رمت به وما شوق ظمآن الفؤ

  أضالعه نار الھجير مع الھجر... شكى من لظى نارين ضمت عليھما 
  وليس له جھد إلى غلل الصدر... يروي غليل األرض من فيض دمعه 

  نسيم صبا األحباب من حيث ال يدري... إلى عارض من مزنة عطفت به 
  ي أنھا لذة العمرأعد لعمر... بأبرح من شوقي لرؤيتك التي 

  .ولده أبو اللطف ماجد تكون عنصره من معدن اللطف، وغازلت عيون أشعاره الجفون الوطف
  .ربا مقضي األرب، معانق الحظوة والطرب

  .تزھو به أربع وأدواح، وتنثر على مراده أنفس وأرواح
  .إال أنه احتضر وھو صغير السن فتيه، واھتصر وھو رطب الغصن طريه

  .اء الشباب مرتوي، إال أنه كبا كورة الثمار، منھا فج، ومنھا مستويوله شعر من م
  :فمنه قوله

  أقلبا رأيتم مثل قلبي معذبا... بعيشكم أھل الصبابة والصبا 
  ولم أستطع من فيض دمعي تحجبا... فلم أر لي في محنة الحب منجدا 

  يشاھد حالي كل واش تعجبا... وقد صرت من حر الفراق بحيث لو 
  فمثلي معنى صار في حبه ھبا... ت من أھواه في الليل زائري فيا لي

  سيجمعنا يوما يكون له نبا... سألت الذي قد قدر البعد بيننا 
  :وقوله

  حتى القرار ولم يقر وجيبه... قلب تقلب في قليب محبة 
  متودد خال حال تعذيبه... متردد بين المنية والمنى 

  م ھو الصبا وصبيبهإذ عم غ... لم يبر من حب برى أعضاءه 
  وعقيب ذا وادي العقيق يجيبه... حاكى معين العين عينا إذ جرى 

  ضيفا يزور الطيف يطف لھيبه... بل رام أن لو ريم رامة زاره 
  ت فوقه ورمى أصاب مصيبه... وأصاب لما أن صبا األوصاب صب 

  أو ھل ھجر ما عاله مشيبه... أنفاسه نبراسه في ليله 
  مذ طال حين شبا به تشبيبه... فؤاده قد شاب فوداه وشب 

  لم يسل أصال لو ساله حبيبه... من بعد بعد يصطلي في ناره 
  :وكتب إليه محمد الحادي الصيداوي، يطلب منه شدا

  ليس يحصى بكثرة العد... يا أبا اللطف إن لطفكم 
   وال تماطل فكثرة الشد... شد وسطي بما ترى كرما 

  :فسير له ما طلب، وكتب معه
  من غير من قبول ذا الشد... قصد ذا العبد من تفضلكم م

  وقد شددت القلوب بالود... قد سدت فضال وشدت كل عال 
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  .تاج الدين بن أحمد المحاسني ھو لمفرق الرياسة تاج، ولراية السماحة عقيلة نتاج
  .رحل مرارا إلى القاھرة مھاجرا، واعتمدھا في طلب العلم تاجرا

  .اجتھاد مغترب، ويمأل من بضائعه ونفائسه وعاء غير سربليجتھد في جمعه وكسبه 
  .فما رجع حتى خوله هللا كمال محاسنه ومحاسن كماله، وأمد جمال رونقه ورونق جماله

  .فأقام له الذكر المستطاب، والثناء الذي مأل الوطاب
  .وھو في األدب وأنواعه، جامع إلبداعه وإيداعه

  .ھا النقد الصيارفوله كلمات تنشئ الزخارف، وتتعلم من
  .وقد أوردت من شعره، ما يغالي في سعره

  :فمنه ما كتبه في صدر رسالة من مصر إلى ابنه محمد
  ولديك من صدق المحبة شاھد... أبدا إليك تشوقي يتزايد 
  إن دام ما يبدي النوى وأكابد... وألية إن البعاد لمتلفي 

  يك عائدفيعيده من طول نأ... كم ذا أعلل حر قلبي بالمنى 
  ولطالما شكت الزمان أساود... جار الزمان علي في أحكامه 

فيه نقد، إذ األساود جمع أسود، وھو العظيم من الحيات، وليست من عظم القدر بمثابة أن يلتفت إلى شكايتھا من الزمان، وكأنه 
  .ظن أن األساود جمع أسد، وليس كذلك

  رق ساعدفامتد منه للتف... والدھر حاول أن يصدع شملنا 
  ألفيته أللي الكمال يعاند... يا ليت شعري ھل يرق وطالما 

  تزري الخطوب إذا أتت وتساعد... أشكوك للمولى الذي ألطافه 
  :وله

  ھل أليام وصلنا من رجوع... يا أحباي والمحب ذكور 
  مثلما كان حالة التوديع... وترى العين منكم جمع شمل 

  :معھا وأھدى إلى بعض العلماء سجادة، وكتب
  ھدية من بعض إنعامكم... موالي قد أھديت سجادة 
  تنوب في تقبيل أقدامكم... فلتقبلوھا إذ مرادي بأن 

  :مثله للشھاب، وقد أھدى منديال
  بمنديل فإن يقبل لديكا... بعثت إليك يا أقصى األماني 

  بعثت به يقبل لي يديكا... فليس بضاعة تھدى ولكن 
  :ةوالبن نباتة، وقد أھدى سجاد

  لم يفتھا في بابك التعظيم... إن سجادتي الحقيقة قدرا 
  وعليھا الصالة والتسليم... شرفت إذ سعت إليك وأمست 

  :وقال بمصر، يتشوق إلى دمشق
  لم يزر مقلتي لذيذ كراھا... منذ فارقت جلقا ورباھا 
  فرط شوق يكاد ال يتناھى... وبسكانھا األحبة عندي 

  وحمى هللا أھلھا وحماھا ...فسقى هللا ربعھا كل غيث 
  .ولھذا الرئيس أبناء كأسنان المشط في التساوي، إذا عدت محاسن غيرھم فھي بالنسبة إليھم مساوي

  .ذكرت منھم كوكبين الحا في سمائه، وبلغھم هللا شھرة الكمال، معوذين بأسمائه
  .ولده عبد الرحيم ھو من أوالده الكبير، الفائح ثناه بالعنبر والعبير

  .في حجره، وشذا بين سحر القول وفجرهنشأ 
  .فھو شاب تدفق شؤبوب براعته، وتفتق عن زھر الربيع روض يراعته

  .فأمطر وما استبرق، وأثمر وما استورق
  .فلله، ما أتم شمائله، وأنم بأنوار المحاسن خمائله
  .بحظ من الكمال وافر، ووجه من الجمال سافر
  .باألدب أضلعهإلى ھمة أنارت مطلعه، وضمت على الشغف 

  .لكنه لم يلمحه الناظر، حتى قصف قصفة الغصن الناضر
  .وقد رأيت له شعرا في صحف اإلحسان وثبت، وبلغني أنه أطلعه ونبت، ووجھه قد ھم أن ينبت أو نبت

  .فأثبت منه ما تستحسنه استحسان خط العذار، وتستطيبه استطابة مناجاة محبين بعتب واعتذار
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  :فمنه قوله في الغزل
  مل جفناك من الفتك بقلبي... ملت العذال عن عذلي وما 
   أنا رائيك بھا ما ازداد كربي... لو رآك الناس بالعين التي 
  إن طول العذل داء للمحب... واستراح القلب من عذلھم 
  بفؤادي لم يمت شخص بنحب... بل ولو كان بھم مثل الذي 

  :ويستحسن له قوله
  فقالت لنا إني كجفنيه أسكر.. .تطاولت الخمر اختبارا لعقلنا 

  على أننا وهللا بالحق ننكر... فبادرھا اإلنكار منا لقولھا 
  نرى وجھھا يبدو لنا وھو أحمر... فرقت لنعفو واستحت فألجل ذا 

أن بعض الظرفاء كان يشرب الخمر سرا، وكان والده يمنعه، وما زال أبوه : على ذكر استحياء الخمر، تذكرت لطيفة، وھي
  .لبن: ما ھذا؟ قال: ده إلى أن لقيه يوما، ومعه زجاجة خمر، فقاليترص
  .فخجل، وانصرف، وخاله. صدقت، لما رآك خجل واحمر، وقبح هللا من ال يستحي: قال! اللبن أبيض، وھذا أحمر: قال

  :وقوله
  بما فيه ھاتيك اللواحظ تصنع... أسير وقلبي عندكم لست عالما 
  وإني من الدنيا بذلك أقنع.. .وما زلت مشتاقا لطيف خيالكم 

  :وقوله
  عيناك قد سمحت بدمع ھامع... قال العذول دع الذي في حبه 
  ھذا الغزال فلست منك بسامع... فأجبته إن كنت لست بناظر 

  :وقوله
  لم يزغ عن تذكر الميثاق... لي فؤاد على المودة باق 
  فبراه ولم يدع منه باقي... غير أن البعاد جار عليه 

  واستفاضت بمدمع غيداق... جفت لذيذ كراھة وجفون 
  مدمع يرتقي وليس براق... كلما طال عھدھا طال منھا 

  در مذ بنتم من اآلماق... إن درا أودعتموه بأذني 
  :وله. وھذا معنى مشھور

  صيرتني متحيرا في شاني... يا من نأى متجبرا يا جاني 
  يلقاني أرسلت طيفك في الكرى... ھال وقد أبعدتني وقليتني 

  فضحت ھوى متسترا بجناني... أمطرت مني عبرة ھي عبرة 
  .ھذه األبيات فيھا التوشيح

وھو أن يبني الشاعر أبياته على بحرين مختلفين، فإذا وقف من البيت على القافية األولى كان : قال ابن األثير في المثل السائر
  .لقافية األولى للبيت كالوشاحشعرا مستقيما، من بحر آخر، على عروض، وصار ما يضاف إلى ا

وكذلك يجري األمر في الفقرتين من الكالم المنثور، فإن كل فقرة منھا تصاغ من سجعتين، وھذا ال يكاد يستعمل إال قليال، 
  .انتھى. وليس من الحسن في شيء، واستعماله في الشعر أحسن منه في الكالم المنثور

ب البديعيات؛ فإنھم يسمونه التشريع، إال ابن أبي اإلصبع؛ فإنه سناه االلتزام، وتسميته له بالتوشيح مخالف لما عليه أصحا
  .واالصطالح ال مشاحة فيه. وأراد بذلك مطابقة التورية للمسمى

  .ولده محمد الخطيب لوذعي فضائله ال تتناھى، وبمحاسنه تتجمل األوقات وتتباھى
  .ون كلھا مسامعإذا قام على منبر المسجد الجامع، تمنت الجوارح أن تك
  .وھو لكل عين تراه حبيب، ولسان الدھر بمحاسنه خطيب
  .تنشر في كل واد مدائحه، كما تشكر في كل ناد منائحه

  فھل ذكرت أيامھا وھي أغصان... وتھتز أعواد المنابر باسمه 
  .فضائل الدنيا في ذاته محصورة، وأسباب العليا في جنابه مقصورة

  .اريب رقه المنشور، قناديل ليل قيدت بسالسل السطوروله آثار أقالم كأنھا في مح
  .أدركته وسور محاسنه تتلى، وصور فضائله في مرايا المحامد تجلى

  .ثم أدركه األجل، فوضع على األعواد، وودع من القلب بالسويداء ومنه الناظر بالسواد
  .فاستوحش الجامع لبعده، وتبدلت معالمه من بعده

  .مصابه، وتقوس لفرقة ذاك الصدر ظھر محرابه حتى اشتعلت مصابيحه بنار
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  .وقد ذكرت من شعره ما ينفح عن زھر معانيه، وينبعث في حسن األسلوب عن غرض معانيه
  :فمن ذلك قوله من نبوية، مطلعھا

  فعن له وجد أقام وأقعدا... تذكر من أسماء ربعا ومعھدا 
   ضداحكت فوق خديه الجمان المن... وأطلق من عينيه سحب مدامع 

  يھيم إذا ما ساجع الدوح غردا... بعيد عن األحباب دان بقلبه 
  ألم بھا داعي المطال ففندا... متى وعدت آماله الوصل مرة 
  به الصب مجدود وإن كان ذا جدا... أما وھوى بين الجوارح كامن 
  وأوطأته خدا ووسدته يدا... لئن زارني طيف األحبة مرة 

  وسالمت صل الدھر من بعد ما عدا... طا غفرت ذنوب الدھر من بعد ما س
  نبي الھدى والعود ما زال أحمدا... وعدت إلى رشدي بمدحي محمدا 

  :وقوله
  مما قضته سوابق األفكار... وتنفسي الصعداء ليس شكاية 

  صعب لدى العقالء واألحرار... لكن بقلبي جملة تفصيلھا 
  اريضمنت مرادي من عطاء الب... فجعلت موضع كل ذلك أنة 

  :ومن ملحه موشحه الذي عارض به موشح بنت العرندس الشيعي، ومطلعه
  ساجي الحدق... أھواه مھفھفا من الولدان 

  تحت الغسق... قد فر من الجنان من رضوان 
  من ريقته سكرت ال من راحي
  كم جدد لي رحيقھا أفراحي
  كم أسكرني بخمرھا يا صاح

  حتى الفلق... كم أرقني بطرفه الوسنان 
  أطفا حرقي... عامله بعدله ذا الجان لو 

  من باھر حسنه يغار القمر
  في روض جماله يحار النظر
  قد عز لدي إن بدا المصطبر
  للمعتنق... ما اھتز يميل ميلة األغصان 

  كل القلق... إال وأتاح للمحب العاني 
  يا ويح محبه إذا ما خطرا

  كالبدر يلوح في الدياجي سحرا
  طراإن أقض ولم يقض لقلبي و

  في الحب شقي... فالويل إذا لمغرم ولھان 
  ما لم يطق... قد حمل في العشق من الھجران 

  القد رشيق مثل خوط البان
  واللحظ كسيف الھند في األجفان
  والخال شقيق المسك في األلوان

  شبه الشفق... والخد مورد أسيل قاني 
  للورد يقي... والعارض قد سلسل كالريحان 

  من أھواه يا عاذل لو أبصرت
  ناديت تبارك الذي سواه
  قد أحسن خلقه وقد نماه

  بدر األفق... إذ كمله وخص بالنقصان 
  زاكي الخلق... قد أفرغه في قالب اإلحسان 
  الصبر على لقياه مثل الصبر

  والقلب غدا من ھجره في جمر
  ما ألطفه في وصله والھجر

  حلو الملق... لم ألق له في حسنه من ثاني 
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  غير األرق... بعده أجفاني  ما واصل بعد
  :ومطلع الموشح الذي عرضه، ھو ھذا

  بين الورق... ما رنحت الصبا غصون البان 
  نار الحرق... إال وشجا الھوى فؤادي العاني 

  ما ھب صبالنحوك القلب صباالقى وصبا
  يا بدر سماسما على بدر سماللناس سبا
  صلني فعسٮتنال مني ذھباعقلي ذھبا

  نامي القلق... النيران  والقلب مني موقد
  ماء الغدق... والناظر قد أسال من أجفاني 

  :وللمحاسني من قصيدة
  سقاك من الغيث الملث ھواطل... أيا مربعا عھدي به وھو آھل 

  وواصلني فيه الحسان العواطل... لك هللا من ربع تفيأت ظله 
   ائلتفوق الصبا في اللطف منه الشم... ألفت به نشوان من خمرة الصبا 
  له تسجد األقمار وھي كوامل... إذا ما تثنى فھو غصن وإن بدا 

  وفي القلب من تلك اللحاظ ذوابل... أغن غضيض الطرف يرنو فأنثني 
  وما القلب إال للغرام منازل... أقام بقلبي منه حب مبرح 

  وما لبحار العشق وياله ساحل... وخضت بحار العشق حيران تائھا 
  وھل يعرف اإلنسان ماال ينازل... ة القوم ما الھوى وما كنت أدري يا ابن

  إذا كان يرضي الحب ما أنا فاعل... رضيت بأن أقضي قتيل يد الھوى 
  إذ العيش غض والحبيب مواصل... رعى هللا أياما تقضت بحاجر 
  يرف وطرف الدھر وسنان غافل... زمان به غصن الشبيبة يانع 

  ت الھوى لما عصاني العواذلأطع... وحيى على رغم الوشاة لياليا 
  وال رنقت عن وارديه المناھل... ليالي ال ريحانة العشق صوحت 

  ويا غيث سل عن مدمعي وھو سائل... أيا برق سل عن زفرتي ساكن الغضا 
  لديك ھل الركب اليماني قافل... ويا بانة الوادي تشفعت بالصبا 
  ر الوشاة شواغلوفي القلب من ھج... ويا ظبيات القاع لوالك لم أبت 

  يحيى بھا صب شجته بالبل... ويا نسمة األحباب ھل فيك نفحة 
  وأمنيتي منه غرور وباطل... ترى يسمح الدھر الخؤون بأوبة 

  وما كان منه مخصبا فھو ماحل... فما كان منه صادقا كان كاذبا 
  يذيب الرواسي بعض ما أنا حامل... لحى هللا دھرا أثقلتني صروفه 

  ترامين بي منك الضحى واألصائل... برحتني وتركتني  فيا دھر قد
  بأني ال عون لدي يحاول... وأشمت باألعداء حتى تيقنوا 

  بدا وھو مذ يممت أحمد كامل... وھل أختشي دھرا وبدر مآربي 
  :وله

  يغضب هللا من كال الطرفين... قسما بالعفاف في الحب عما 
  رقاد فارق عينيأن طيب ال... لم يغير ما بيننا البعد إال 

  .أحمد بن محمد، المعروف بابن المنقار ھو من عرف بكرم الشيمة، من منذ تنصل من المشيمة
  .فجاء كما شاءت الظنون، متحققا بجميع الفنون

  .وأعاد رسما من بيته دثر، ونظم شمال كان قد انتثر
  .وما استعار مجدا، وال أضاف إلى جده جدا

  .بما يروم ثم دخل الروم، فحظي من األماني
  .متفيئا من النشوة وارفھا، وملتحفا من الصبوة مطارفھا

  .فأذھلته لذة لدده، عما كان بصدده
  .وعبثت به السوداء من عيون ظباھا، والضعفاء من الجفون التي سقيت بماء السحر ظباھا

  .فآل أمره إلى جنون أضر عقله، واقتضى إلى وطنه األصلي نقله
  .و محمول على أدھم ال يجھده سوق وال شوقفحله وجيده مطوق بطوق، وھ
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  .وبقي على تلك الحالة، وقد غير الدھر سمته وأحاله
  .إلى أن فارق دنياه، وخلص من قيد الحياة

  .وقرأت بخط البوريني، أنه زاره، وحيا بفم الوجد مزاره
  .وھو في تلك السلسلة، وأحاديث حاله عنه مسلسلة

  .ائه بالكلية خمدوھو يظن أن ماء رويته جمد، وشرر ذك
  .فلما لمحه، لم يدع ملحه

  .فأومأ إلى حالته، وأودعني بيتي الوداعي، ثم خالني أجيب سائل دمعي وأنا الداعي: قال
  :والبيتان ھما

  في وجنة كجنة يا عاذلي... إذا رأيت عارضا مسلسال 
  تقاد للجنة بالسالسل... فاعلم يقينا أننا من أمة 

  .فاقته، وھو يتخذ شھب السماء من رفاقتهوھذه نبذة من شعره أيام إ
   :فمن ذلك قوله من قصيدة

  غزال بفعل الجفن يلھيك عن أسما... أتى ينثني كاللدن بل قده أسمى 
  أمين كمال أھيف أحور ألمى... فريد جمال جامع اللطف جؤذر 
  ترى البدر منه والمثقف والسھما... إذا ما بدا أو ماس تيھا وإن رنا 

  ونبالة قلبي ألسھمھا مرمى... فة غمدھا الحشا له مقلة سيا
  تغيره لما تخيلته وھما... تجسم من لطف وظرف أما ترى 

  :ھذا من قول بعضھم
  بدائع فكري في بديع صفاته... نظرت إليه نظرة فتحيرت 

  فأثر ذاك الوھم في وجناته... فأوحى إليه الطرف أني أحبه 
  :وأبلغ منه قول النظام
  فصار مكان الوھم من نظري أثر... خده  توھمه طرفي فآلم

  ولم أر خلقا قط يجرحه الفكر... ومر بفكري خاطرا فجرحته 
  :ولخالد الكاتب

  لذاب من رقة فلم يجد... لو لحظته العيون مدمنة 
  :وللمنقاري من قصيدة، مطلعھا

  خوف الفراق لمن به حالي علم... قلبي بنيران المحبة مصطلم 
  :منھا

  سلطان حسن منه صب ما سلم... ظبي أھيف  يا ويحه من جور
  غزلت فحاكت للورى ثوب السقم... قد حجبته من األسنة مقلة 
  لم تحكه نورا إذا ھو قد بسم... جيد الغزالة منه إال أنھا 

  .فيه استخدام، وقد يقع كثيرا في لفظ الغزالة بھذين المعنيين
يسمع إال بمعنى الشمس في أول النھار إلى االرتفاع، وأما في مؤنث  إنه لم: وانتقد بما قاله الصفدي في شرح المية العجم

  .الغزال فال يقال غزال، بل ظبية
  .فلما ذر قرن الغزالة طمر طمور الغزالة: وقد غلطوا الحريري في قوله

  .الظبية: لم تقل العرب الغزالة إال للشمس، فإذا أرادوا تأنيث الغزال، قالوا: وقالوا
  .ميني في حاشيته، وأورد له شواھدوقد رد ھذا الدما

  .غزالة مؤنث الغزال، واسم للشمس مطلقا، أو في وقت شروقھا: واعتمده الشھاب الخفاجي في شفاء الغليل، حيث قال
  .سميت بذلك ألنھا تطلع في غزالة النھار، أي أوله: قال التبريزي
  .ددة في األصل، خففتسميت بھا، ألنھا تمد الشعاع ما ھو كالغزل، فھي مش: وقال المعري

  :وقال فيه
  خلقان عدا من الجزاله... الردن والغزل للغواني 
  خففت الزاي في الغزاله... والشمس غزالة ولكن 

  .عبد اللطيف الجابي ھذا األديب تميز بنفسه، وتخير من جنسه
  .فزاحم الكواكب بالمناكب، وقد نسجت دھرا على اسمه العناكب

  .فا، وما كان خاله في القبر إال الحفاوظھر كاسيا من مطمورة الخ
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  .وعزم ال يتخلى وال يستريح، وال يسكن إلى راحة بل يقلع كل ريح
  .فاتحا عينيه إلى كل مطلب بأقدام ھائم مستبق، كأنه صورة ممثلة ناظرھا الدھر غير منطبق

  .تحمال فھو من القوم الذين أنفقوا عمرھم تملقا وتجمال، واصطلحوا على أن سموا تجرع السم
  .وكان له في النظم أوفر نصيب، إال أنه يخطئ تارة وتارة يصيب

  .وقد رأيت أشعاره في سفينة عام في بحرھا وھام،وأودعھا من خط المالئكة ما ال يفھم إال بملك اإللھام
  :فلم يقع اختياري إال على أبيات تأنقت في استخراجھا، وھاھي كما نظمت الآللي في أدراجھا

  أن األسود مصائد اآلرام... قط في أوھامي  ما كان يخطر
مما ينبغي أن ينبه عليه ما ذكره المبرد في كامله أن اآلرام مھموز ما بعد الراء واحدھا رئم، مثل بئر وآبار، فإذا لم تھمز فھي 

  .األعالم، واحدھا أرم، وھي العالمات في الطريق
  موانظر لمرمي ھناك ورا... قف حيث فوقت اللحاظ سھامھا 

   أمسى قتيل محبة وغرام... وسل األمان فكم خلي فارغ 
  حزن وما بالجسم من أسقام...  ما بالقلب واألحشاء من 

  خدي ومن يقوى للذع ھوام... ومدامع تھمي فيحرق لذعھا 
  وعذاره كالورد والنمام... وبمھجتي البدر الذي وجناته 

  معمدا بال حرج وال آثا... القاتل اآلالف من عشاقه 
  فبسحر ألفاظ وسحر كالم... إن لم يكن بمحدد ومثقل 

  خمر فمنه نرجسي ومدامي... باللحظ منه غنيت عن زھر وعن 
  فالقلب مجرور بتلك الالم... في خده الم تجر إلى الھوى 

  والمورد العذب العزيز الھامي... ظبي من األتراك مرعاه الحشا 
  شقه بطرف ظامييرنو لعا... عرف المراد من الدموع فلم يزل 

  .محمود المجتھد مجتھد المذھب الكالمي، يقوم منه ما اختل، ويصحح من تراكيبه التي دخلھا الجھل المركب ما اعتل
  .بسان ينقي الكلف، إال أنه كلف بتلك الكلف

  .وھو في تقييده وضبطه، وحله لتشبك الغرض وربطه
  .في حد ال يأتي عليه تحديد، وال يعبر عنه لسان حديد

  .ه حديث يزري عذوبة بالرضاب، وتحلم يستخف راسية الھضابول
  .فلذا ھو بطيب العشرة مذكور، وبألسنة الظرفاء محمود ومشكور

  .والرغبات إليه نازعة، وعلى معاشرته متنازعة
  .تستدعي إيثاره وإدناه، وتمأل بماء النعيم إناه
  .وھو ال يؤثر الرجعة، إال إذا استمرع النجعة

  .قبل االقتداح شراره، وفرى قبل االنتضاء غراره وإذا حضر ارتمى
  .وال يقرع منادمه على فراقه سن الندم، حتى يمتلئ طربا من الفرق إلى القدم

  .وقد رأيت له أشعارا، أكثرھا في ذم الزمان، وقد رماه في مطالبه بسھام الحرمان
  :فمنه قوله

  يورمى بسھم البين عين فؤاد... ألف الزمان مساءتي وبعادي 
  إال تنغص عيشتي وكسادي... فألفت ما ألف الزمان وما أرى 
  حال الفقير وسؤدد األوغاد... والذل في أبواب من ال يرعوي 

  :وقوله معارضا أبيات الحريري، في المقامة الثامنة واألربعين، وھي
  دھر بنوه كأسد بيشه... عش بالخداع فأنت في 
  يشهتستدير رحى المع... وأدر قناة المكر حتى 
  ر صيدھا فاقنع بريشه... وصد النسور فإن تعذ 
  ك فرض نفسك بالحشيشه... واجن الثمار فان تفت 

  دھر من الفكر المطيشه... وأرح فؤادك إن نبا 
  ذن باستحالة كل عيشه... فتغاير األحداث يؤ 

  :وأبياته ھي ھذه
  كر النوائب حص ريشه... قال الدمشقي الذي 

  ناه صادوا أسد بيشهأب... كيف الخداع ودھرنا 
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  ر فتستدير رحى المعيشه... وقناة مكري ى تدو 
  ء فكيف أبلغ منه ريشه... والطير في أفق السما 

  خصب حتى ال حشيشه... ورياض آمالي جفاھا ال 
  بلدي استحالت كل عيشه... ومعيشتي ضنكاء في 

  :وله
  وتروم بذل المجد من غير الملي... ومن البلية أن ترى ما ال يرى 

  وتجود بالعلياء عند األرذل... وتبيع مخزون العلوم لجاھل 
  قد شنتھا بخطاب من لم يعقل... وتزين من در الخطاب فرائدا 

  وترفع األنذال والمتسفل... أواه من نكد الزمان وجوره 
  أو مسعف إال وباألھوا ملي... ومن الرزية ال ترى من منصف 

  ضل بالعناء المعضلرمي األفا... والھف قلبي من زمان شأنه 
   وتذلل العز الكريم المأمل... وتعزز الوغد اللئيم أخي األذى 

  وسطا بسطو البأس كل مجھل... فاض اللئام وغاض كل ممنع 
  فيھا الكرام بذلة وتململ... وتوزعت نوب النوائب وانثنى 

  وبھا رقى العلياء كل معلل... وارتاح منھا كل خب جاحد 
  .ھيري زھرة األدب ونزھته، وخلسة الحظ ونھزتهمحمد بن تقي الدين الز

  .ومن تخمرت طينته بماء اللباقة، فأفرغن جسما في قالب اللياقة
  .أدركته وقده من الھرم يرتعش، لكن بمنادمته الروح تنتعش

  .إنه في ريعان غضارته، كان محسود الغصن الفينان في نضارته: وسمعتھم يقولون
  .على ذي لسن أن يالسنهثم محا سنه محاسنه، ولكن يعز 

  .وعھدت أبي بوأه هللا دار رضوانه، يميزه بالفضل عن أخدانه وإخوانه
  .ھو تام في آلته، لو أن قلبه متماسك متمالك، كامل في حالته، إال أن مدد صبره متفان متھالك: ويقول

  .صفاء نبعهوقد رأيت له شعرا قذف به بحر طبعه، فذكرت منه ما يدل على فضله داللة الماء على 
  :فمنه قوله

  يرى إكرام مثواك الثوابا... إذا زرت الصديق الشھر يوما 
  ولم تحز السالم وال الخطابا... وإن كررته يوما فيوما 
  جزاء ال عطاء وال حسابا... فإنك أبت للطاغي مآبا 

  :وقوله
  فقلل من زيارتك الزياره... صديقك إن تزره بصدق ود 

  وخفف فالزيارة قيل غاره. ..فزر غبا إذا تزداد حبا 
  .ھذا الباب، مما حرض فيه أولو األلباب، والحديث المذكور فيه دستور العمل بين األحباب

  .وفي عقده جمع كثير، في نظيم لھم ونثير
  :فمن ذلك

  وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا... إذا شئت أن تقلى فزر متواترا 
ان من الماللة، وكثرتھا سبب للقطيعة، وكل كثير عدو الطبيعة، وما أحسن ما قال الزيارة زيادة في الصداقة، وقلتھا أم: ومنه

  " .زر غبا تزدد حبا : " صاحب الشريعة
  :ومن ھذا الباب قول اآلخر
  إذا كثرت كانت إلى الھجر مسلكا... عليك بإقالل الزيارة إنھا 

  ويسأل باأليدي إذا ھو أمسكا... فإني رأيت القطر يسأم دائما 
  :هوقول

  ق تكون كالثوب استجده... أقلل زيارتك الصدي 
  أن ال يزال يراك عنده... إن الصديق يمله 
  :وقول أبي تمام

  لديباجتيه فاغترب تتجدد... وطول مقام المرء في الحي مخلق 
  على الناس إذ ليست عليھم بسرمد... فإني رأيت الشمس زيدت محبة 

مودة أكيدة، واجتماع كثير، ثم جرى في بعض األيام عتاب، وانقطع ذلك وكان للبھاء السنجاري صاحب، وكان بينھما 
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  :الصاحب عنه، فسير إليه يطلبه؛ النقطاعه، فكتب إليه بيتي الحريري، اللذين في المقامة الخامسة عشرة
  غير يوم وال تزده عليه... ال تزر من تحب في كل شھر 
  ون إليهثم ال تنظر العي... فاجتالء الھالل في الشھر يوم 

  :فكتب إليه البھاء من نظمه
  فزره وال تخف منه مالال... إذا حققت من خل ودادا 

  وال تك في زيارته ھالال... وكن كالشمس تطلع كل يوم 
  .ھذا قليل، والكثير يدعو في الزيارة إلى التقليل: قلت

  :وللزھيري
  ويعجبك القول الذي منه صادر... أال رب من تحنو عليه تلطفا 

  وناشدتھا ساءتك منه الضمائر... ختبر منه طويته إذا وإن ت
  إذا لم تطب منه لديك المخابر... فال تغترر في لين قول وتأمنن 

  وباطنه سم ومنه التحاذر... فما الصل إال لين اللمس ظاھرا 
  :ألم في ھذه األبيات بقول عبد الحق الحجازي

   الضمائرطويته ساءتك منه ... أال رب من تحنو عليه ولو ترى 
  إذا لم تطب منه لديك المخابر... فال تأمنن خال وال تغترر به 

  .فما الصل إال من قول بعض البلغاء، الدنيا كالحية لين مسھا، قاتل سمھا: وقوله
  .مس السيف لين، ولكن حده خشن، ومس الحية لين ونابھا أخشن: ومن فصول الصاحب

  :ومن نوادر ابن الجزري، قوله من قصيدة
  آباء تنتج خسة األبناء... خبرت بني الزمان وخسة ال  ولئن

  يبدي الوفاء والت حين وفاء... إياك تركن منھم لمماذق 
  فالعضب يصدأ متنه بالماء... وتجنبن من لين ملمس عطفه 
  :وللحصري في ھذا المعنى
  حتى بلوت المر من أخالقه... كم من خليل عندي شھده 

  ومجسه ويحول عند مذاقه... كالملح يحسب سكرا في لونه 
  :وللزھيري

  والجھل منه مركب من لبسه... يا من تلبس في الفخار بلبسه 
  وسناؤه يكسيه رونق حسنه... الفضل عند المرء يكسيه سنا 
  عند التنفس في الكالم لنفسه... ال تزدري برثيت خلقة ثوبه 

  نال الغنى من فضله مع جنسه... من كان من نوع الكمال مكمال 
  :وله

  بنقل سوء ولغا... يا من إلي قد وشى 
  من الذي قد بلغا... مذمتي سمعتھا 

  .مبلغ السوء كباغيه: في المثل
  " .المبلغ أحد الشاتمين " و " وسبك من بلغك السبا " ، " ما غاظك إال من بلغك : " وقيل أيضا

  .وراوية الھجاء أحد الھاجين، والسامع للغيبة أحد المغتابين
  :وله

  في اللفظ يا صاح مع المعنى... قاضي لمستثقل إنما ال
  وحظه في السم كالمعنى... يظھر فيه النصب من جره 

  :أورد ھذين البيتين في شرحه على المية ابن الوردي، عند قوله
  لفظة القاضي لوعظا ومثل... إن للنقص واالستثقال في 

  .ر من العدولأمين الدين بن ھالل الصالحي أحد الشھود العدول، لكنه عن الخي
  .فھو إن لم يكن في دين الصابي، فقد نزع بسلبه األعراض منزع المتصابي

  .فكم حر مدحه ثم ثلبه، وكم عرض كساه ثم سلبه
  .فھو شاعر تنم أفكاره عن أسرار العيوب، وكاتب يرشح بمداد قلمه ذنوب الذنوب

  .أراك يد ابن ھالل، تنقل عن فم ابن ھاللإال أن كلمه وقلمه لم يرميا قط بكالل أو مالل، وإذا كتب أو أنشأ 
  :فمن أھاجيه قوله في بعض األدباء
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  ومن ھو أدنى من سجاح وأكذب... يخوض بعرض من غدا عار دھره 
  وطارت به للخزي عنقاء مغرب... ومن أقعدته ھمة المجد والعال 
  يقاد إلى أردى األنام ويركب... ومن كان في عھد الحداثة ناقة 

  ولكن إھمال القبائح أنسب... أن أبين وصفه  وقد كان قصدي
  :ومما ينسب إليه من المجون الذي يزري بسالفة الزرجون، أنه دخل على الرئيس أبي السعود بن الكاتب، فأنشده بديھا

  وجال في الفكر وصفه... يا من به رق شعري 
  والقصد شاش ألفه... قد مزق الدھر شاشي 

  :ب حلة قول الشھابمن ھذا، وھو أحسن ما سمعت في طل
  ويطرد الخلف من وعوده... حالي يستنجز األماني 

  ترنو إلى مجده وجوده... وحلتي كلھا عيون 
  .وكان بينه وبين عبد الحق الحجازي عھود موثقة، ومودة كمائمھا عن أذكى من الزھر غب القطر معتقة

  :ثم انقطع أمين الدين، فكتب إليه يستعطفه
  وتمادى الھجر فيما بيننا... عنا طالت األشواق وازداد ال

  فلعل القرب يشفي ما بنا... فامنحوا القرب محبا مخلصا 
  إنما نطلب شيئا ھينا... ليس في ھذا عليكم كلفة 

  :فراجعه بقوله
  ليس في الحالين لي عنكم غنى... أنا في البعد وفي القرب أنا 
   وھو في وسط فؤادي مكنا... أفضل األشياء عندي حبكم 

  جورھا قد أورث الجسم الضنى... األيام أشكوھا لكم لكن 
  :وكان ھو أحد الشھود بالمحكمة الكبرى، فنظر يوما إلى قضاتھا وشھودھا وھو منھم، ثم قال

  آن لكم ما توعدون... قالت لنا الكبرى أما 
  لكنھم ال يعلمون... قضاتنا أربعة 
  تسعة رھط يفسدون... شھودنا عدتھم 

  ن في الجحيم خالدون... والكتخدا والترجما 
  :وله يھجو عنه ولي الدين

  منكسا رأسه إنسانه ساھي... إذا رأيت ولي الدين مفتكرا 
  خوفا من الفقر ال خوفا من هللا... فذاك من أجل دنيا ال آلخرة 

  .عبد الكريم الطاراني كاتب قسمة، ومن اتخذ المعيشة من الموت قسمه
  .منى فناء كل حيوما بالك بمن يجوب فناء كل حي، ويت

  .فھو طير الشوم، والتطير به فرخ التطير بالبوم
  .وله نزعات في الخلق والخلق، ھي قذى في العين، وشجا في الحلق

  .ينعجن بطينة اإلساءة، وتعم في العالم منه المساءة
  .فمه ممزوج بصاب، وقلمه ساطور في يد قصاب

  .فلھذا رمي برفضه، ومقت باعتزاله ونقضه
  .ن بقايا أول الزمان، يعد فرخا عنده نثر لقمانوھو شيخ م

  .أكل الدھر عليه وشرب، لكن وعاه من اآلداب غير سرب
  .وله شعر ليس له في الكثرة منتھى، إال أنه أبرد من أمرد ال يشتھى

  :فمما وصلني من مرغوبه، قوله
  قد مات فيه ذوو الصالت... أشكو إلى هللا من زمان 

  مضى إلى هللا بالوفاة... وكل من كان ذا وفاء 
  :وقوله، في تضمين مثل مشھور

  وھموم تسقم الجسم الصحيح... ھذه الدنيا بالء وعنا 
  وھي دار ما عليھا مستريح... أي شيء يبتغي منھا الفتى 

  :ومثله لبعضھم
  لم أصادف غير ذي قلب جريح... كلما أشكو صبابات الھوى 
  يھا مستريحيا لعمري ما عل... يشتكي لي مثلما أشكو له 
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  .طاب الراحة في الدنيا محال، وتلك دعوى دليلھا على جميع الورى محال: قلت
  .وقد أعي على األخباريين والنقلة، أن يجدوا مستريحا إال من ال عقل له

  .من ال عقل له في المستراح موضع النجاسة: أنا أقول: قال رشيد الدين الوطواط، في أمثاله
  :ونظمه الشھاب في قوله

  وما يرجي منه أھل الصالح... يبتغي من دھره عاقل  ما
  وجنة الخلد لبله مراح... ورزق دنيانا لجھالھا 

  في المثل المشھور قالوا استراح... من ال له عقل وال فطنة 
  من ال له عقل به مستراح... وإنما الدنيا لھم منزل 

  .األكياس في أمر اآلخرة، البله في أمر الدنيا: يريد" لجنة البله أكثر أھل ا" وجنة الخلد لبله مراح إشارة إلى الحديث، : وقوله
  .بقر سقر: البله؛ ألنھا ال ترمح وال تنطح، ولضده: ويقولون في بقر الجنة

  :وللطبراني، ويخرج منه اسم عمر بطريق التعمية
  ما زال يرشق نبال... أفدي غزاال بقلبي 
  للغير حاشا وكال... وعنه ما مال يوما 

  بالعين مر محلى... بري لما وعز ص
  .فخجل لما قاله. أمامي على أي حالة: فقال له. انظر البدر أمامك: وقعد إلى جانبه غالم، والقمر في ليل التمام، فقال له

  :فأنشده بديھا
  دنا لبدر التمام... وذي قوام رشيق 
  حال بحسن ابتسام... فقال والثغر منه 
  يفقلت بدري أمام... غدا أمامك بدر 

  :وكتب إلى اإلمام يوسف الفتحي، وقد وعده بعود
  قد أخجل جودك الرباب الھامي... موالي كمال بھجة األيام 
  بالعود تفز ببث شكري النامي... أنعم لمحبك الكريم عجال 

  :فبعث إليه بحصة منه، وراجعه بقوله
   سفھت بھا مقالة النظام... يا جوھرة يتيمة بالشام 
  أن ليس لكم في الفضل من قسام... على  قسمتك في بقية العود

  :وقوله
  فسوف تلقى قرير العين جزالنا... ال تجزعن إذا نابتك نائبة 

  قد اكتسى النور بالتكميل وازدانا... فالبدر بعد محاق الجرم تبصره 
  :وھو من قول ابن الساعاتي

  فليس في كل حين ينجح األمل... ال تجزعن ألمر سوف تدركه 
  به يصير ھالال ثم يكتمل... شھر ال لمنقصة  والبدر في كل

  .محمد بن زين العابدين الجوھري ھو من جوھر منتقى، وما فوق مرقاته مرتقى
  .وآباؤه بتجارة الجوھر مشھورون، وبكل ثناء في األلسنة مذكورون

  .وھو لك يكن يحترف بالصناعة، أو يتجر بھذه البضاعة
  .ھر الكالم، ومكتفيا عن جامد العسجد والنضار بالذائب من رشحات الدوي واألقالمبل كان مستغنيا عن جواھر األحجار بجوا

  .وله أشعار نثر في أرض الذھب جمانھا، وأطلع من سلك السطور ياقوتھا وبھرمانھا
  :فمما ينسب من صحاحھا للجوھري، ويروى من تھذيب مفرداتھا عن األزھري قوله

  لى األزھار في أجناسھاوانظر إ... باكر رياض النيربين وماسھا 
  وبديع نرجسھا الغضيض وآسھا... ما بين زنبقھا األنيق ووردھا 
  تروي لطيف اللحن عن عباسھا... وترنم األطيار فوق غصونھا 

  وبيان منطقھا وحسن جناسھا... جمعت كعاني اللطف في ألحانھا 
  تشدو برونقھا على جالسھا... تغنيك عن صوت المثاني عندما 

  تھوي إليك من السرور براسھا... ون لما بھا من نشوة فترى الغص
  وغدا يخبرنا بأصل غراسھا... طاف الغدير بھا فأثمر فرعھا 

  جلساؤھا بالطيب من أنفاسھا... وسرت بھا ريح الصبا فتأرجت 
  ودع المناصب في الزمان لناسھا... فانھض نديمي نصطبح في ظلھا 
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  القلوب الصدي من وسواسھاواجل ... وأجل لحاظ العين في أرجائھا 
  واستجل بكرا أفرغت في كاسھا... واستخل باللذات بين رياضھا 
  أطفال در لم تشن بنفاسھا... عذراء واقعھا المزاج فأنتجت 
  في فيك أولتك القوى بشماسھا... شمس تريك سنا إذا ما أغربت 

  بلطيف مسراھا وشدة باسھا... تذر الذليل عزيز قوم في الورى 
  بين الغصون قضى على مياسھا... معتدل القوام إذا مشى من كف 

  أخماسھا بالقھر في أسداسھا... أو ماس في أھل البھا ضربت له 
  وإذا رنا ما لحظ ريم كناسھا... ما جيد غزالن الصريم إذا انثنى 

  بصرت به غابت جميع حواسھا... للعين فيه تفكه لكن إذا 
  القلوب من السقام وآسھاداو ... قم يا حبيبي ال برحت ممتعا 
  ما زالت األيام في إيناسھا... واسمح وآنس باللقا يا منيتي 

  :وقوله
  ك حبيب القلب حتفا... بالذي أودع لحظي 

  كأسا سريع السكر صرفا... وسقاني منھما 
  وحبا شكلك ظرفا... وحبا خدك وردا 

  ذي أوار ليس يطفا... جد على صب كئيب 
  :ألسلوبولمحمد الحرفوشي من ھذا ا

  وكسا خديك وردا... بالذي أنشاك فردا 
  فات أھل الحسن حدا... والذي أعطاك حسنا 
  منك إعراضا وصدا... والذي أولى فؤادي 

   يل تسھيدا ووجدا... صل معنى فيك يقضي الل 
  :وھذا على أسلوب أبيات عبد المحسن الصوري المشھورة، وھي

  بي ثناياك العذابا... بالذي ألھم تعذي 
  ك من الورد نقابا... لذي ألبس خدي وا

  منك ھجرا واجتنابا... والذي صير حظي 
  ظ فؤادي فأصابا... يا غزاال صاد باللح 
  ك لقلبي فأجابا... ما الذي قالته عينا 

  .محمد بن حسين، المعروف بابن عين الملك، بالقاق لعوب بأطراف الكالم، مفوق لسھام األقالم
  .، وھو في اللوم أضل من ابن دايةيستفيد من القطا فضل ھداية

  .زيه غريب، وكله أسود غربيب
  .أوحش حاال من الليل، وأكثر انفرادا من سھيل

  .طالما جاب السباسب أردية، وخاض النوائب أودية
  .متنقال من بقعة إلى بقعة، وطائرا من رقعة إلى رقعة

  .حتى حص جناحه الكبر، ووقف من سوء بخته على يقين الخبر
  .ر على وكر عشيرته وحاميته، ومعشش قاذفته بھجرھا وراميتهھناك ك

  .وقد رأيته وشعره شاب، لكن شعره ما شاب، وھو في الشعر نصيب الوقت، وحاله حاله في اإلقصاء والمقت
  .ومناظيمه ال تخلو من ألفاظ عذاب، إال أھاجيه فإنھا سوط عذاب

  .عنھاوقد بلغني أشياء منھا، عارضتني لكثرة فحشھا فأعرضت 
  .وأما غيرھا من لوامعه فما أوردته أوردته، وإذا استھجنت شيئا إليه رددته

  .فإني كفوارة الماء، ال أقبل إال السيال الرقيق، وغيري كالمنخل، يمسك النخالة ويخرج الدقيق
  :فمن شعره قوله في دوالب ماء
  وحرك منا لوعة ضمنھا حب... ودوالب روض قد شجانا أنينه 

  يدور على قلب وليس له قلب... ر عشق جھالة ولكنه في بح
  :وقوله، من قصيدة مطلعھا

  من عارض أبلج سجل النواح... سقى الخزامى باللوى واألقاح 
  تغص ريا بالزالل القراح... حتى تراھا وھي مخضلة 
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  لي وقفة بين جنوب البطاح... معاھد لألنس كانت وھل 
  ال رواح وللمالھي غدوة... أيام في قوس الصبا منزع 

  وحبذا مرضى العيون الصحاح... والظبية األدماء لي منية 
  وأدمت القلب بغير الجراح... لم أنس يوم الطلح إذ ودعت 

  إال ظنونا ليس فيھا نجاح... يا وقفة لم يبق فيھا النوى 
  ففي مناجاة المعالي ارتياح... يا قلب حد بي عن طريق الھوى 

  لعز في شرب ضريب اللقاحوا... قالراح والراحة ذل الفتى 
  .القاضي إبراھيم الغزالي فتى مداعبة ومجون، طبعه بالخالعة معجون

  .إذا تكلم ببنت شفة، تعد من غيره سفه
  .ال يستفزه قيل وال قال، وكل عثرة منه تقال

  .وله جامعية بنان وبيان، وھو فيھا سفينة نوح أو جامع سفيان
  .طبقته متخلفاإال أنه كان في شعره متخلفا، وعن أھل 

  .ألنه ينبو عن السھل القريب، وال يستعمل إال المتنافر الغريب
  .وربما ندرت له أبيات في مرام، فكانت كرمية من غير رام

  .أستغفر هللا، نعم ھو في ھجائه، مجيد ولو بازدراء حجائه، لعوب حتى بيأسه ورجائه
  .يطلع ھزله جدا، ويرھف حديدته حدا

  :قوله. ه وحامضه، وصرحت فيه بأمر واضحه وغامضهفمما استخرجته من حلو
  ما اعتدت شكاية فحالي ينبي... يا من ملكوا جوانحي مع لبي 

  إن كان سواكم ثوى في قلبي... ال زلت مشاھدا بحالي تلفا 
  :ومن أھاجيه، قوله في إسماعيل بن جمال الدين الجرشي

  رى عجباأنكرته من فالن كي ت... با قل لغليظ الطبع عني ما 
  قد عفته منه قدما كان ذا سببا... فلم تجد غير أني لم أنكه لما 

  إياه ما عد لي ذنبا وما رقبا... ولو أجشمه أيري وأمنحه 
  بنار أيري وأرقى عنده الرتبا... لكنني اآلن أكوي قرح فقحته 
   قبلي كثير لھذا األمر قد ذھبا... أكلف النفس تغييرا لمذھبھا 

  لغير طبعي ويبغي غاسقا وقبا... بونا يكلفني ال سامح هللا مأ
  :وله في والد إسماعيل المذكور، وكان مؤذنا يؤذي اآلذان

  مثل المغني القرشي... إن الجمال الجرشي 
  لو ابتلي بالطرش... يود من يسمعه 

  :المغني القرشي معروف بقبح الصوت، وفيه يقول المھلبي
  دعوت هللا بالطرش... إذا غناني القرشي 

  فوالھفي على العمش... وإن أبصرت طلعته 
  :والبن العميد فيه

  وعناني برؤيته وضربه... إذا غناني القرشي يوما 
  ھناك وأن عيني مثل قلبه... وددت لو أن أذني مثل عيني 

  .الشيء بالشيء يذكر، والمناسبة حقھا ال ينكر
: فقلت. مجلس فاستقريت مكرھا، وسمعت ورأيت مكرھا جمعني وفالنا المغني: ذكرت ھنا فصال قلته في مغن بارد النغمة

  .قبحه هللا من مغن سماع صوته غم، كيف ولفظ غم في نغمه مدغم؟ فإذا أدى آذى، وإذا غنى عنى
  طوى المسرة عنا... ال مرحبا بمغن 

  لما تغنى تعنى... قال الندامى جميعا 
  يا ليته مات عنا... يا ليته ما تغنى 

  كيف ترى؟: لكبراء، وقد غنى مغن فقيل لهفما أحقه بقول بعض ا
  دجاجة يخنقھا ثعلب... ويحسب الندمان في حلقه 

  :وقيل آلخر ما قيل لھذا، فقال
  في حلقه يقرضن خبزا يابسا... وكأن جرذان المحلة كلھا 

  .غير أني اختبرته اختبار عارف أريب، فرأيته في صنعة الضرب ماله ضريب
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  .، وإن كان غناه كالضرب على الركبفضربه أوقع من الضريب والضرب
  .فبالجملة يستحق على ضربه غناه، ويستوجب ضربه على غناه
  .فمن ابتلي به فال يدعه يفتح فاه، إال وھو نازل بالصفع على قفاه

  :وللغزالي، والبيت األخير مضمن
  لما رأيت معذبي ممنوعا... أضحى التصبر حبله مقطوعا 
  أمسى لديه معلال موضوعا ...وحديث وجدي مسندا ومعنعنا 

  لبليتي قد ساء فيه صنيعا... وفقدت قلبي عنده وأظنه 
  والبين جرعني األسى تجريعا... فغدوت أنشد واللھيب بمھجتي 

  ال زال قدركم به مرفوعا... با يا أھل الھوى وبحقه 
  يمنن علي برده مصدوعا... قولوا لمن سلب الفؤاد مصححا 

  :وله من الرباعيات
  والدمع لغير بعدكم ما ساال... ب إلى سواكم ما ماال القل

  با بلطفكم دعوا ما قاال... إن كان حسودنا أتاكم ووشى 
  .القاضي عمر الدويكي ھو في الفلك، منور الحلك

  .بمرأى يشف أحسن الشفوف، حلية لحيته كالقطن المندوف
  .بهوقد ألبست المھابة إھابه، فلو رآه األسد الوارد في غابه لھا

  .وقد كحلتني األيام بطلعته، فوقفت على صبغته وصفته
  .ورأيت شخصا مروق الشيم، تنفح أخالقه عن الزھر بعد الديم

  .وله أشعار نظمھا دراري في أسالك، وأطلع منھا كواكب سابحة في أفالك
  :فمنھا قوله من قصيدة، مطلعھا

  ھيفاء رمح قوامھا أرداني... جازت علي تھز في أردان 
  نحوي بصارم ناعس أصماني... ة األلحاظ لما أن رنت تركي

  من ذا الذي عن حبھا ينھاني... غرثى الوشاح ترنحت أعطافھا 
  فعجبت للجنات في النيران... في خدھا الوردي نار أضرمت 
  سجدت لقامتھا غصون البان... لما انثنت تختال في حلل البھا 

  يجتمعان عجبا فھل ضدان... جارت على ضعفي بعادل قدھا 
  ما كان لي ليل وصبح ثاني... لوال جعيد الشعر مع فرق لھا 

  وبثغرھا وبقدھا الريان... قسما بطلعتھا ولفتة جيدھا 
  وبلطفھا وبحسنھا الفتان... وبنون حاجبھا وروضة خدھا 

   قد طرزت بمحاسن اإلحسان... لم أنسھا لما أتت بمالبس 
  كالثوب للعريانحتى غدا ... وافت وثوب الليل أسبل ستره 

  .ھذا التشبيه عار من لطف المعنى، وما أحقه أن يشبه بتشبيه الماء بالماء
  أطفي بذلك حرقة األشجان... فضممتھا ورشفت برد الثغر كي 

  وتشنف األسماع باأللحان... باتت تعاطيني كؤوس حديثھا 
  وبفرحة ومسرة وأمان... بتنا على رغم الحسود بغبطة 

  شيب برأس الليل نحوي دان... نير فراعني حتى دنا الفجر الم
  .ھذا شعر دعاني إلى إيراده صدق العھد، والعناية بالود الذي ھو خلقي من حين لفظني المھد: قلت

  .أبو بكر، المعروف بغصين البان ما لقب بالغصين إال لنضرة نمائه، ورقة طبعه الذي يكاد يقطر من كثرة مائه
لتي يتغنى بھا في كل حضرة، والمطلع منھا ما يستغني به مشاھدة الشكل الحسن عن الماء وھو المعني بكثرة الموشحات، ا

  .والخضرة
  .وليس يحضرني من شعره إال ما تراه، وتتمايل به طربا كالغصن يتمايل للصبا عند مسراه

  :فمن ذلك قوله، ويخرج منه اسم داود بطريق التعمية
  و قوام يافع نضرفي مھجتي ذ... رنا فأثبت سھما من لواحظه 

  في تيھه ومضى والقلب في خطر... وراح يسحب ذيل العجب ملتفتا 
  :وقوله في اسم رمضان

  وافى وفي وجھه خال لمن رمقا... وشادن من بني األتراك معتدل 
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  قد ھمت فيه وال عار لمن عشقا... له عذار بنار الخد ممتزج 
  .لعمري وحليفه، وزميله في التعارض بالقريض وأليفهعمر بن محمد، المعروف بابن الصغير خليفة أبي بكر ا
  .ومن اغترف من محل غرفه، وھب عاطر األنفاس بعرفه

  .والنسيم يطيب إذا مر بروض أنضر، ومن صحب العطار ال يخلو من أن يتعطر
  .وھو في الشعر مكثر مجيد، ومحلي نحر لألدب وجيد

  .شعاره عنقاء مغربإال أنه أعربت محاسنه عن ناطق معرب، وطارت بأغلب أ
  :قوله معميا باسم خالد. فمما بلغني من شعره

  كالورد في األغصان كلله الندى... مذ رق ماء للجمال بوجنة 
  وه والعذار وال عذار به بدا... وتمثلت أھدابنا فيه فظن 

  :وھذا المعنى متداول من قول بعضھم
  حماه هللا من ريب المنون... أعد نظرا فما في الخد نبت 
  أراك خيال أھداب الجفون... ولكن رق ماء الحسن حتى 

  :وزاد األمير المنجكي، وأحسن في قوله
  أھواي أني عدت فيه خياال... لما صفت مرآة وجھك أيقنت 

  وظننت إنساني بخدك خاال... فحسبت أھدابي بخدك عارضا 
  :وللمترجم، ويخرج منه اسم علوان

  واللحظ حيى بقرقف ومن ريقه... فديت حبيبا زارني بعد صده 
  شفاء لذي سقم وراحة مدنف... سقاني ثالثا يا خليلي وإنھا 

  :وله، ويخرج منه اسم سليمان
  إزار فحيد عن نھجھا... رأى عاذلي منيتي ري في 
  وما شاھد الخال في وجھھا... وقد الم في مثل عشقي لھا 

  :ومما نسبه البديعي إليه، وأظنه مغصوبا عليه، قوله
  بأسود وبليل الشعر ملتحفا... دخل الحمام متزرا أفدي الذي 

  توھما أن بدر التم قد كسفا... دقوا بطاساتھم لما رأوه بدا 
  .وھذا تخيل حسن، أجاد فيه وأحسن

وأصله ما اشتھر في بالد العجم أن القمر إذا خسف يضربون على النحاس، حتى يرتفع الصوت زاعمين بذلك أنه يكون سببا 
  .ظھور الضوء، ھكذا قاله بعض األدباءلجالء الخسوف، و

والذي ثبت في أصله ما نقله غير واحد، أن ھالكو ملك التتار، لما قبض على النصير الطوسي، وأمر بقتله إلخباره ببعض 
  .المغيبات

  .في الليلة الفالنية في الوقت الفالني يخسف القمر: فقال له النصير
  .نا إليه، وإن كذب قتلناهاحبسوه، إن صدق أطلقناه وأحس: فقال ھالكو

  .فحبس إلى الليلة المذكورة، فخسف القمر خسوفا بالغا
   .واتفق أن ھالكو غلب عليه السكر تلك الليلة، فنام، ولم يجسر أحد على إنباھه

  .إن لم ير القمر بعينيه، وإال فأصبح مقتوال ال محالة: فقال. فقيل للنصير ذلك
  .الطاسات، وإال يذھب قمركم إلى يوم القيامة دقوا على: وفكر ساعة، ثم قال للمغل

فشرع كل واحد يدق على طاسته، فعظمت الغوغاء، فانتبه ھالكو بھذه الحيلة، ورأى القمر قد خسف، فصدقه، وبقي ذلك إلى 
  .يومنا

  .ومن اللطائف أن أديبا من العجم، وقد خفي عني اسمه واستعجم
  .كان صحبته أمير كبير، في روض يتفتق عن عبير

  .وبه بركة ما، أصفى من ريقة ألمى
  .يحفھا طائفة من الغلمان، ھذبت باللطف طباعھا، وتركت بحكم صورھا الجميلة في األجسام الصقيلة انطباعھا

  .وفيھم فتى زائد االشتھار، كالبدر إال أنه يبقى على ضوء النھار
  .فحياھما بجامه، ووقف يثير شجوھا برقته وانسجامه

  .ت فيھا تلك الصور الظواھر، فتخالھا نجوما وھو بينھا القمر الزاھروالبركة قد انعكس
  .فخامرت األديب من خياله سورة، وتخيل أن البدر يھديه نوره

  .ففطن األمير لألمر الذي وضح، وحرك الماء بقضيب فانمحى الخيال الذي فضح
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  .ھذه عادتنا إذا خسف البدر: قالفدق ذلك األديب على طاس حتى روى غلة الصدر، فسأله األمير عن سر ذلك، ف
  .وأبدع من ذلك وأطرب، ما حكاه العمري شيخ األدب
  .أنه كان بدمشق في بيت قھوة، مقيما لرسم حظ ونشوة

  .وإلى جانبه أديب يأنس الفكر بآدابه، ويتعلق الظرف بأھدابه
  .وبينھما حديث يفاوح زھر الربى، ويطارح نغم حمام األيك مطربا

  .رق فلكه، وسقط ال يدري أي مسلك سلكهإذا ببدر حسن فا
  .حتى إذا دنا منھما وقف واستوقف، واختلس األلباب جذبا إليه وما توقف

  .فطفقا يسرحان في محاسنه المعابي ويجيالن األلفاظ، وبحكم الھوى يمدان األيدي ويشيران باأللحاظ
  .فما رددا وجھا وال عطفا، وال جنيا وردا باللحظ وال قطفا

  .ما شخص مھول المنظر في ذاته، إذا رأى الطرف شخصه، أحال هللا بينه وبين لذاتهحتى غشيھ
  .فحال بينھما وبين ذلك البدر التمام، وحجبه عنھما كما يحجب البدر الغمام

  .ھذا خسوف عسى هللا يؤذن بزواله، ونسأله أن يدفع عنا عقبى مصائبه وأھواله: فقال ذلك النديم
  .د كشف رأسه، فإذا ھو أقرع كأنما رأسه طاسهثم نظر إلى ذلك الشخص وق

  .اآلن تم التخيل من كل جھة: فقال العمري
  .ثم أخذ القلم، وكتب على البديھة

  فغدا الطرف خاسئا مطروفا... حبس البدر أقرع عن عيوني 
  بنعالي، وصنت عنه الكفوفا... فتناولت رأسه لصفاع 

  ا التعنيفاديت دعوني وأقصرو... قال لي الالئمون كف فنا 
  خسف بدق النحاس دقا عنيفا... عادة البدر ينجلي ليلة ال 

  فع دقا فكان عذرا لطيفا... وتراءيت طاسة فجعلت الص 
أحمد بن محمد الصفدي، إمام الدرويشية صفد، وإن كانت صدف ھذه الدرة، فقد طلعت في جھة دمشق منھا غرة، وأحسن بھا 

  .من غرة
  .إلى األعناق، ويعلو تراب األحجار إلى نور األحداق وبالتنقل ترتقي ذوات األصداف

  .وھذا األديب ممن صحبته دھرا، واختبرت خالئقه سرأ وجھرا
  .فلم أر مثله رجال مأمون الصحبة، ميمون النفس والمحبة

  .حلمه ھضبة ال تستخفھا الخدع، وعلمه عالمة ال تستفزھا البدع
  .نإن ھززته لمكرمة ارجحن، أو ذكرته بحسن عھد ح

  .فكنت أتوارد معه على مفاكھة إذا جليت فما الراح والتفاح، وإذا ذكرت فما ريحان األصداغ إذا فاح
  .وھو من مكثري شعراء العصر ومجيديھم، وإن لم يكن من مكثريھم بالعوائد ومجتديھم

  .ليس ألحد منھم عشر شعره، إال أنه منفق منه على قدر سعره
  .الذي ضمنه نخب النخب وقد أطلعني على ديوانه المنتخب،

  .فجردت منه ما يعبق عبقة المسك الفتيت، ويفوه عن ثغر ألمى معسول الرضاب شتيب
  :فمنه قوله، في الغزل

  أي صب من ھواه صحا... راح يثني عطفه مرحا 
  من شبيه فاق شمس ضحى... مفرد في الحسن ليس له 

  منه مسك الخال قد نفحا... ينجلي في ليل طرته 
  نرجس يسقي النھى قدحا... مقلته خده ورد و

   واصطباري في الھوى نزحا... مھجتي في حبه تلفت 
  بالبھا يختال متشحا... ما رأينا مثله قمرا 

  ضاحكا مستبشرا فرحا... قام يسقي الراح من يده 
  في ليالي تمه لمحا... لو له بدر السما لمحا 

  في ھواه زادني ترحا... كلما أشكو له ترحا 
  صبوة والدمع قد سفحا... به ذھبت  ھذه روحي

  بعد ھجران وما اصطلحا... وعيوني النوم حاربھا 
  .واتفق له بعد ما أسن، أنه خلع الرسن، وأزاح عن جفنه الوسن

  .فعشق غالما يدعى برباح ھام به ھيمان الوليد، وثبت ثبات الحجر الصليد
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  .فشاع فيه تولھه، وما أقصر حبه عن تنزھه
  .اعة، أول طبقات اإلضاعةوقد علم أن اإلذ

  .ولما ثار عدوه، ولم يصف رواحه وغدوه
  .أقلع عن صبوته، واحتبى من التخلي بحبوته
  .واتخذ الفراغ سميرا، ولم يشف للسلوة ضميرا

  :فما قاله في أيام لھوه، يتشاغل به عن فراغه وسھوه
  فأدر لي من خمر عينيك راحا... راق وقت نعمت صباحا 

  تطرب السمع في الرياض انشراحا... حديث  عاطنيھا سالفة من
  ذاك ال شك ينعش األرواحا... وأعد لي حديث كل حديث 

  د من الشادن األغن مزاحا... صاح طاب الزمان فاجن جنى الور 
  عل تلقى من الزمان رباحا... واترك الشغل واشتغل بحبيب 

  .وكتبت إليه أيام ارتباطه، ونشاطه بالصبوة واغتباطه
  .موالي األعلى، وسندي األغلى: ما شغله، ورأيت الرأي في أن أنصاع له وقد شلني

  .قد رميت بسھم أنت به مصاب، وشربت بكأس أنت بھا متجرع صاب
  .ولم أدر كيف فرطت، وال في أي حتف تورطت

  .غير أن المقدور كائن، والحين ال شك حائن
  .وسبب ذلك لمحة، أعقبت محنة في محنة

  .مربع، لم يزد على العشر غير أربعمن قمر بزغ من فلك ال
  يتبعه ألف فارس وقفا... لو نظر الوجه منه منھزم 

  .شد بند نطاقه، فحل عزائم عشاقه
  .يحسد القلب طرفه إذا لمحه بناظره، ويكاتم سره حتى ليصونه عن أن يمر بخاطره

  .وإذا أھدى السالم لسليمه، ولى بلبه عن تسليمه
  .فعندما لمحته، استلمحته

  :شدتوأن
  نشدت بھا ما ضل من شارد الحب... ولم أنس ال أنسيت وقفة حائر 
  فلم أثنھا إال ومجروحھا قلبي... رميت بعيني رمية سمحت به 

  .سجية خاطر، في التعرض مخاطر
  .ولم أعرف له مكانا، وال ظننت له إمكانا
  .حتى لقيته عندك مائال، ولبدر أفقك مماثال

  .ل على ما يرضي الرب المبراتفقلت ھھنا تسكب العبرات، وتنا
  .ووعدت باجتماع ثانيا، ولم أعھدك في أمري وانيا

  .فقلت عسى يالحظ سعد، فيستنجز وعد
  .ويعدل زمان، فيؤخذ أمان

  .وقد زادت العلة، ولم تنفع الغلة
  .فما بالك تمطل مع الغنى، وتحوج طامع، ومرائي راء، ومستمع سامع

  .سانأيحن سيدي من فرطة لسان، ومذمة إن
  .وھو المشھود بديانته، المحامي على عفته وصيانته

  .وإن تورط متورط، ورمى بنفسه مفرط
  .فيوشك أن ترميه جھنم بشرارھا، وأن ترجمه المالئكة بأحجارھا
  .وأما أنا فلي معك حال ما حال، وطروق السلو إليه أمر محال

  .فأنا حافظ والئك، الشاكر آلالئك
  .ي على أبر ما تعتقدنيفتجدني حيث تنجدني، وتعھدن

  .ومن غزلياته التي جردتھا من شعره، قوله من قصيدة، أولھا
  أسير غرام قد أقام وأقعدا... تذكر لألحباب ربعا ومعھدا 

  قريحة جفن دمعھا تنضدا... واطلق سحب الدمع من مقلة غدت 
  وأنى بھا والھجر أورده الردى... أيرجو حياة بعد بعد أحبة 
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  سوى من أطال اللوم فيه وفندا... حبيب فال يرى يھيم اشتياقا لل
  عذابي بع عذب وقتلي تعمدا... أما رحمة للمستھام من الذي 
   وأضرم أحشائي بھجر توقدا... غزال غزا قلبي بنبل لحاظه 
  ولم ألق يوما لألماني منجدا... نأى واألماني طامعات لقربه 
  الجريح مدى المدىومقلته ترمي ... أطال سقامي بالفؤاد صدوده 

  وبالحسن ما بين األنام تفردا... جميل المحيا يخجل البدر وجھه 
  وكيف يزور الطيف شخصا مسھدا... يحجب عني الطيف كيما يزورني 

  وحيى محيا جيش صبري شردا... رعى هللا ھاتيك اللطافة والبھا 
  وأورده بحر الھوان وأجھدا... رشا صاد باألصداغ قلب متيم 

  ألم وأبدى الفتك في إذ بدا... ي ممن ھواه بمھجتي فمن مسعد
  يرينا إذا ما صال سيفا مھندا... بديع صفات الحسن أحور طرفه 
  وأنى لروحي أن تكون له الفدا... بروحي أفدي من أنا اليوم عبده 

  :وقوله من أخرى، أولھا
  واسفر عن الوجه األغر المقمر... أمط اللثام عن الجبين المزھر 

  فلقد فقدت تجلدي وتصبري... يوني نظرة أحيى بھا وامنح ع
  والذل لذ له بغير تضجر... عجبا لقلبي كم يقاسي ذلة 

  وغدا نحيال ال يرى بالمنظر... وعلى م ھذا الجسم يحمل لألذى 
  وبدا لعيني منك ما لم ينكر... حسنت شمائلك الجميلة كلھا 

  ق لمفتريفلذاك قد قطعت وح... سرقت غصون البان منك تمايال 
  وجمال عرته المصون المبھر... يا فائق الحور الحسان بوجھه 

  وبما بفيك من الرضاب المسكر... قسما بوجھك وھو شمس أشرقت 
  قيد الحياة ولو بعثت لمحشر... ال حلت عن مر الھوى ما دمت في 

  :وقوله من أخرى، مستھلھا
  في محياه حارت الفكر... صاد قلبي بلحظه قمر 

  ما لذي اللب عنه مصطبر... زينه ميس غصن بان ي
  خلت منا القلوب تنفطر... إن تثنى بلين قامته 

  ن لكن قلبه حجر... ذو دالل يريك منطقه اللي 
  رافال بالجمال يستتر... يتھادى بتيه مشيته 

  ه فيھا ويحجب البصر... بھجة تدھش المحب عن التي 
  طيب النشر عرفه عطر... ظبي إنس لثغره أرج 

  لفؤادي فأمره خطر... السھم من لواحظه فوق 
  جبر قلب لديه ينتظر... ال حياة لعاشقيه وال 

  لمحبيه ينقضي وطر... تنقضي مدة الحياة وال 
  قد سطا من جفونه الحذر... ملك جائر بدولته 

  أدعج اللحظ زانه الحور... سمھري القوام ذو غيد 
  ورد خديه باھر نضر... فائق الحسن ال نظير له 

  في معانيه يرتع النظر... جمال يجل عن شبه  ذو
  آه ذاك القضاء والقدر... كل وقت أذوب فيه جوى 
  بلقاه ويحسن السمر... ليت شعري أراه ينعشني 

  :وكتب إلي وأنا بالروم، في صدر رسالة قوله
  وبأحشائه أضر الفراق... من لصب أودى به اإلحتراق 

  نه دفاقدمعه من عيو... جعلته يد الغرام أسيرا 
  من بني الترك بنده خفاق... يا لقومي قد صاد قلبي غزال 

  أي قلب إليه ليس يساق... سمھري القوام فاتر لحظ 
  والبرايا لحسنه عشاق... قام يسطو بمقلة في البرايا 
  لكريم نواله دفاق... حبه حل في الفؤاد كحبي 
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  ليس تحصى صفاته األوراق... سيد ساد بالكمال قديما 
   بحر علم جادت له األخالق... اضل إمام ھمام عالم ف

  ماجد في مقاله مصداق... واحد الدھر في المعالي فريد 
  وجميعي لذاته أشواق... إن قلبي ومھجتي وفؤادي 
  ما تعالت شمس لھا إشراق... دام في المجد راقيا لمعال 

  :فكتبت إليه جوابا، وصدرته بقولي
  مثلي جميعھا أشواقوھي ... كيف تنبي عن شوقي األوراق 

  وسع فيمن فراقه ال يطاق... ضاق عن حصر ما نالقي نطاق ال 
  بعثت طيب عرفھا األخالق... روض فضل ألفاظه زاھرات 
  راق الغوادي ودمعي الدفاق... فسقى عھد وده الخصيب رق 

  وائتالف ما بيننا واعتالق... حيث كنا وللزمان انعطاف 
  صور الرقاق منھا محاقفي الخ... وبدور كوامل ليس إال 

  ال ألمر بل شأنھا اإلشراق... أشرقتني بالدمع مذ غربتني 
  لسوى من طباعه اإلرفاق... يا رفيقي وال أقول رفيقي 

  منه ماال تقوى له العشاق... كن نصيري على البعاد فحسبي 
  وإليك الحديث منه يساق... فألنت المعين إن عن خطب 

  ودنا نحو حبه مشتاق. ..وابق واسلم ما حن إلف إللف 
  :وكنت وأنا بالروم وردھا، فأنشدته قصيدة مدحت بھا الشريف أحمد بن زيد، مطلعھا

  ومن صحب القنا بلغ السؤاال... يجوب األرض من طلب الكماال 
  :فعارضھا بقصيدة في مدح الشريف المذكور، وأنشدنيھا، فلم يعلق في خاطري منھا إال قوله، في غزلھا

  وأشرق وجھه الباھي جماال... بته جالال تسربل من مھا
  يتيه على محبيه دالال... وأصبح رافال في ال زورد 
  وأرسل من لواحظه نباال... وماس بقامة غصنا رطيبا 

  لعمر أبيك يأبى اإلكتحاال... رقيق الخصر ذو طرف كحيل 
  وحارسه النجاشي صار خاال... جني الورد في خديه أضحى 

  ترى ناسوته ماء زالال... حتى  ترقرق فيه ماء الحسن
  :وأنشدني قوله

  وكان القصد تقبيال بفيه... إذا عانقت من أھواه يوما 
  وإن تك كل وقت تشتھيه... ملكت عنان نفسي عن ھواھا 

  :ولما مات، قلت أرثيه
  لعاله كف المكرمات تشير... لھفي على الصفدي فرد الدھر من 

  ض من أقصى التخوم تمورفاألر... طود الفضائل دكه حكم القضا 
  جبال غدا فوق الرجال يسير... فانظر تجد عجبا وقد ساروا به 

  .ھذا المعنى مما تداولته الشعراء، ولكن لم يقصدوا ما قصدته من اإلشارة لعظم الجثة فإن قصدھم ليس إال التوصيف بالحلم
  :فمنھم المتنبي في قوله

  دي الرجال يسيررضوى على أي... ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى 
  :وابن المعتز في قوله

  وصاح صرف الدھر أين الرجال... قد ذھب الناس ومات الكمال 
  قوموا انظروا كيف تسير الجبال... ھذا أبو العباس في نعشه 
  :وأصله قول النابغة الذبياني

  فكيف بحصن والجبال جنوح... يقولون حصن ثم تأبى نفوسھم 
  :وقد أبدع الشھاب في قوله

  بموته مات الندى والكمال... مة قامت بموت الذي قيا
  وشاھدوا كيف تسير الجبال... فإن شككتم فانظروا نعشه 

  .زين الدين بن أحمد البصروي ھو لذات األدب زين، وبه ينجلي عن القلب كل رين
  .وكان صحيبي من منذ سنين، وال أعده في العشرة إال من المحسنين
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  .اطر، ومحله من ودي محل القلب والخاطرمثابته عندي مثابة الروض الع
  .أذكره فأرتاح ارتياحة القضب الملد، وأتذكره فأشتاق إلى النعيم وجنة الخلد

  .وھو من لطف الذات، وشفوف الخصال المستلذات
  .ممن تتحاسد عليه األسماع والعيون، ويشترى يوم وصله بنوم الجفون

   .بة تربةوقد فقدته أوال فقد غربة، ثم غيبته الغربة غي
  .فانقطعت عني بموته إمدادات المواد والموات، وھيھات ھيھات أن يتدارك ذلك الفوات

  .فرحم هللا تلك الروح اللطيفة، وال برحت سحائب الغفران بقبره مطيفة
  :فمما بلغني من شعره، ما كتبه إلى شيخنا المرحوم إبراھيم الخياري المدني، وقد أھدى إليه فستقا

  وغدوت مشغوفا بكم صبا... ب عندكم لما تركت القل
  صيرت ما يھدى لكم قلبا... وخشيت أن تخفى مكانته 

  :فأجابه بقوله
  أھديت لي من لطفك القلبا... لما علمت القلب عندكم 
  أطفا اللھيب ورنح الصبا... أكرم به من زائر وافى 

  :حمد البكري، وقد أھداه شيئا من قلب الفستقومنزع البصروي ما كتبه جدي العالمة القاضي محب الدين، إلى األستاذ م
  مجردا منه قلبا رق واستعرا... لما تملك قلبي حبكم فغدا 

  محررا خادما وافاك معتذرا... حررته فغدا طوعا لخدمتكم 
  مجردا بمزيد الحب منكسرا... فعاملوه بجبر حيث جاءكم 

  .يقبل اليد الشريفة، ويلثم الراحة اللطيفة
  .ة عظم هللا شأنھا، وصانھا عما شانھاوينھي إلى الحضر

  .أنه أھدي ما يناسب إھداؤه ألرباب القلوب، ويالئم إرساله ألصحاب الغيوب
  .فقدم العبد رجال وأخر أخرى، في أن يھدي لجنابكم الشريف منه قدرا

  .علما بأنه شيء حقير، ال يوازي مقامكم الخطير، وقد توارى بالحجاب، حيث وافاكم وھو حسير
  .مثل من يھدي مثله إلى ذلك الجناب، إال كالبحر يمطره السحابوما 

  .ثم إنه تھجم بإھداء ھذا القدر اليسير، فإن وقع في حيز القبول انجبر القلب الكسير
  :وكتب البصروي إلى الخياري أيضا

  عج على طيبة أجل الديار... يا نسيما من ربوة الشام سار 
  يمن المختارلحبيب المھ... وتحمل مني سالم مشوق 

  د خصوصا أمينه في الغار... وألصحابه الكرام أولي المج 
  قد حباھم موالھم بالجوار... ولقوم قد خيموا في ذراه 

  ز كماال ما إن له من مجار... سيما األروع المھذب من حا 
  نجل شيخ الورى األجل الخياري... فرع دوح العلى وأصل المعالي 

  ن علوم ورائق األشعارم... زره تبصر لديه كل جليل 
  شوق وافى في غفلة السمار... وحديث ألذ من نظرة المع 
  م وورد الرياض غب القطار... وسجايا كنكه المسك والند 

  :وكتب إليه أيضا في صدر كتاب
  ألثمھا أفواه أھل العلى... يقبل األرض حماھا الذي 

  يزداد رقا لكم أو وال... عبد إذا كاتبته ثانيا 
  :ما إليه الخياري في رحلته، وھما للبدر الغزي، تمثل بھما، وقد راجعه عنھما بقولهھكذا نسبھ

  خوله من منه األفضال... يا أيھا المولى الذي ربه 
  ما اختار تحريرا وال أمال... كاتبت عبدا ذا وفاء لكم 

  واآلن إذ كاتبته بالوال... أقر بالرق لكم أوال 
  :اسم سليم، بطريق التعمية وأنشدني من لفظه لنفسه، ويخرج منه

  تركي طال كالعندم... والئم الم على 
  لي في الثنايا والفم... فقلت حسبي قھوة 

  :وقد تعارض مع بعض المتأخرين في ھذا العمل، في قوله
  شربا به قلبي يطيب ويطرب... إذا عدم الساقي الشراب ولم يجد 
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  وأعذبشراب من القطر المذاب ... فبيت ثناياه ومبسمھن لي 
  :وخاطبته في بعض قدماته من سفر

  به ابتھج النادي وضاءت قبابه... قدومك زين الدين يا خير قادم 
  وال كمد إال وأغلق بابه... فال موطن إال احتوته مسرة 

   .أحمد بن يحيى األكرمي الصالحي سيخ ھرم، يحدث عن سيل العرم
  .مناجاته كلھا سكر وأري، وفكاھاته ملؤھا شبع وري

  .عبثت به يد الألواء، فصيرته طوع مقتضيات األھواء وقد
  .فحاله أضيق من فم الحبيب، وأشد غصة من يأس الطبيب

  .إال أنه وإن أرھقه الدھر بصرفه، ونبا به كأنه سھاد في طرفه
  .فصفحته يغشي العيون ائتالقھا، وشيمته ما غير المكارم اعتالقھا

  .فاح عاطرهوله شعر جاش به خاطره، فجاء كزھر الرياض 
  :فمنه قوله

  يرون من العار علمي وكتبي... ثنيت عناني من فتية 
  وكلھم قد تھيا لحربي... وكانوا صحابي على زعمھم 

  ولم آل جھدا بشتم وسب... فأعرضت عنھم لھم قاليا 
  لما كنت يا صاح ممن يلبي... وإذ ذاك لو ھتفوا بي ھلم 

  :وقوله
  باختيار وانقيادمقيما ... ألقول ألھيف أضحى بقلبي 
  وال تقصد محبك بالبعاد... أيا حلو اللمى واصل محبا 
  أخاف عليك من حر الفؤاد... وبرد غلتي بالوصل إني 

  :وقوله
  نشكو الغرام ولفظنا األلحاظ... سقيا لموقفنا العشية بالحمى 

  ھجعوا أسى لكنھم أيقاظ... وعواذلي لما تشابه أمرنا 
  وكأنھم في ضمنھا ألفاظ... فكأننا المعنى المراد لطافة 
  :وله من قصيدة، مطلعھا

  يا من به ثوب الحشا يتمزق... لك ال لغيرك في البرية أعشق 
  بي الغرير لك الجمال المشرق... يا مخجل القمر المنير وفاضح الظ 

  في أن يرى لي من ودادك موثق... إني أضعت جميع عمري رغبة 
  ضة بجماله تتنمقفي رو... يا من به أضحى فؤادي راتعا 

  بمدائح تعلو ومدح يشرق... وغدا لساني ناطقا في حبه 
  كال وال قلب يميل فيعشق... يا عاذلي في غير حبك مطمع 
  تندى وقلب من جاللك يخفق... أمسي وأصبح في ھواك بمقلة 

  ارحم فريد ھواك فھو األليق... با يا فرد الورى في حسنه 
  في نزع ثوب اإلصطبار يفتق ...وتالف قبل تالفه فلقد غدا 

  أعنى النحول ترى الھوى وتصدق... واسأل مضاجعة الضنى ورفيقه 
  :ومن مقاطيعه قوله

  وقد كان قدما واھبا لنواله... وقالوا الذي تھواه أصبح ھاجرا 
  شغلت به عن ھجره ووصاله... فقلت لھم ماذا يضر ألنني 

  :شغلت مضمن من قول بعضھم: قوله
  على مسرف في تيھه ودالله... مرك مسرفا وقائلة أنفقت ع

  شغلت به عن ھجره ووصاله... فقلت لھا كفي عن اللوم إنني 
  فصل

  .ذكرت فيه طائفة تتلو تلك، من الشعراء الذين كل منھم لزينة الحياة درة سلك
  .قد جمعني وإياھم الزمان والمكان، وأراھم خلفوا من دخل في خبر كان، على أبدع ما في اإلمكان

  .وھب هللا لھم أعمارا بقدر ما يرضيھم، وال أعدمني التمتع بآدابھم على تنائي أراضيھم
  .وكفانا ما نرجع إليه من تجازي النيات، إنه العالم بالخفيات، والمطلع على ما تتكافى به الطويات
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  .يانه وبنانهعبد الرحمن بن إبراھيم الموصلي ھو في الميدان سابق طلق عنانه، وكأنما حشر الصواب بين ب
  .من مأل رتعوا بأنضر خميلة، وبذلوا ما شاء السماح من عارفة جميلة

  .مكانه في السراة ذروة التمام، وليديه في الجود آثار الغمام
  .ال يتبوأ إال ظل الكرامة األندى، وال يبيت إال حيث المحلق والندى

  .تهوقد متعني الدھر برھة بحضرته، فتقلبت معه في بھجة العيش ونضر
  .وسمعت لفظا غذاء الروح، وشاھدت خلقا فيض المالئكة والروح
  .إلى تثبت يستخف الجبال الرواسي، وانعطاف يلين القلوب القواسي

  .وأنا من ذلك العھد ال أفتر عن تذكره بخاطري، وأتمثل شخصه في ضميري حتى كأنه حاضري
  .وله أشعار كلھا نكت للمتملي، وملح للذيق المستحلي

   .ب للفتاك، وسبح للنساكوفيه نخ
  .يقول ما يشاء فتستحسنه، وتريد الطير تحكيه فال تحسنه

  .وقد أثبت له ما يسترقص الجمادات طربا، ويترك في كل قلب مضطربا
  :فمنه قوله

  وكذا األساة عن الھوى ودوائه... عجز الرفاة عن الحجى ورقائه 
  سودائهلم يعلموا ما حل في ... ثكلتھم األعشاب ويح كبادھم 

  كال يروح مزمال ببالئه... حلوا المراكب والغرائم واتركوا 
  إني لكم ھيھات من زرقائه... أبني الصبابة والھوى من بعدنا 

  فدعوا الغرام ومنتدى عدوائه... ليس الھوى بسفاھة من كالح 
  علم عليه يدل من أسمائه... إن الصيانة واللطافة والحيا 

  فتق العبير وخصه بردائه... ن فھي األمانة أنبأت عن فضل م
  :وقوله من أبيات

  وتعكسني اآلمال عن حبكم غصبا... لئن كنت أسعى كل حين إليكم 
  مدى الدھر واألفالك تنجو به الغربا... فلي أسوة بالنجم للشرق سيره 

  .ھذا من قول األرجاني
  عنكم فسيري مثل سير الكوكب... أنحوكم ويرد وجھي القھقري 

  والسير رأى العين نحو المغرب... لمقصد األقصى لكم فالقصد نحو ا
  :وقوله

  وتقاسموا ورد الرياض خدودا... سلبوا الغصون معاطفا وقدودا 
  طعن الرماح وسددوا تسديدا... طعنوا القلوب بما تالشى دونه 
  بالفتك من نھب العقول حدودا... فتنوا الورى بلواحظ وتجاوزوا 

  لمتيم أو يحفظون عھودا.. .وتقاسموا أن ال يراعوا ذمة 
  حلل المحاسن والبھاء ورودا... تركوا الحلي شھامة واستبدلوا 
  مما يشيقك طارفا وتليدا... فغدوا بھا مستعبدين ألي النھى 
  تحت الزمرد والعقيق عقودا... نظموا الثنايا في المباسم لؤلؤا 

  اوالياسمين معاصما وزنود... تخذوا البنفسج في الشقيق عوارضا 
  واستبدلوا حقق اللجين نھودا... بدلوا الخصور من الخناصر رقة 

  وھم الظباء القائدون أسودا... فھم الملوك الصائلون على الورى 
  فعدوا على ھام السماك قعودا... نظروا إلى الجوزاء دون محلھم 
  والبدر وجھا والصباح الجيدا... من كل من جعل الدجى فرعا له 

  خرت له زھر النجوم سجودا... إذا بدا  ريان من ماء النعيم
  أضحى على أھل الھوى جلمودا... كالماء جسما غير أن فؤاده 

  عند استماع تأوھي توريدا... تزداد من فرط الحياء خدوده 
  عذلوا العذول وحاربوا النفنيدا... لو أبصر النصاح فائق وجھه 

  داألقى الصليب والزم التوحي... أو لو رآه راھب من بيعة 
  والطرف حاجر والعذار زرودا... كم ذا تذكرني العقيق خدوده 

  بالجيد أذكرني طاله الغيدا... وإذا بدا متلفتا من عجبه 
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  عند النفار وإن أقام شھودا... ما الظبي أحسن لفتة من جيده 
  عن وارد أو من يروم ورودا... يحمي اللمى والخد عقرب صدغه 

  ند اھتزاز قوامه مفقوداع... قد رق منه الخصر حتى خلته 
  بين الرياض وإن طال صدودا... ما خلقه إال النسيم إذا سرى 

  .لوال أن قصدي استجالب الثناء لھذا األديب، لضننت بھذه األبيات خوفا من أن ال يراعى حقھا عند أھل التأديب: قلت
   .ولوددت لو علقت في جبھة األسد الكاسر، أو ضمت للنيرات في الفلك العاشر

  :وقد عارض بھا األبيات المشھورة، المنسوبة إلى محمد الشھير بعبد هللا، وھي ھذه
  وتناھبوا قضب األراك قدودا... غصبوا الصباح فقسموه خدودا 

  ضوء النھار بليلھا معقودا... وتظافروا بظفائر أبدت لنا 
  ماء الحياة قد اغتدى مورودا... صاغوا الثغور من األقاح وبينھا 

  فتقلدوا شھب النجوم عقودا... الياقوت دون نحورھم  ورأوا حصى
  فسموا بھن ضراغما وأسودا... واستودعوا حدق المھا أجفانھم 

  حتى استعاروا أعينا ونھودا... لم يكفھم حد األسنة والقنا 
رجال مجاب الدعوة  لقيت يوما الشيخ الخطير أبا محمد بن علي المالقي، وكان: روي مسندا إلى أبي عمر بن شامل المالقي قال

  .أنشدني: فقال لي
  .فأنشدته األبيات المنسوبات إلى محمد الشھير بعبد هللا، وھي ھذه المذكورة

يا بني، اعذرني، فشيئان يقھراني، وال : فلما أتممتھا صاح الشيخ، وأغمى عليه، وتصبب عرقا، ثم أفاق بعد ساعة، وقال: قال
  .حسن، والشعر المطبوعالنظر إلى الوجه ال: أتملك عندھما نفسي

  :وھو. وبيت النھود مما يكثر السؤال عنه، وقد رأيت في شعر ابن عمار األندلسي بما ھو مثله
  فبقلبي منه جرح... كف ھذا النھد عني 

  وھو في صدري رمح... وھو في صدرك نھد 
  :وأنا لم أدرك وجھه، ثم رأيت في شعر ابن خلوف ما بينه بعض البيان، في قوله

  قد علتھا أسنة من نھود... كأنھن رماح وقدود 
  :وأنشدني الموصلي لنفسه قوله

  ھي الدموع التي يوم الندى ترد... ھم يحسبون دموع العين مذ عطفوا 
  من نبل جفن ولم يشعر به أحد... وإنما ھي نصل حل في كبدي 

  من اللھيب دموعا ذلك الكبد... فانحل ماء أمسى يقطره 
  :لتي ھي السحر في الحقيقة، قولهومن غزلياته الرقيقة، ا

  وما فيه من خمر وناھيك من خمر... أما وبياض الدر من ذلك الثغر 
  يجول بأجفان ملئن من السحر... أمانا وما بالطرف من كل صارم 
  بقلب على العشاق أقسى من الصخر... يصول به في الناس ألطف شادن 

  من التبرسالسل مسك في صحاف ... أسال عذارا فوق خد كأنه 
  مبلل أطراف األنامل بالحبر... وإال فنمل دب فوق شقائق 

  إذا ماس تيھا بالدالل من اليسر... بعيد مناط القرط أشھى لمعسر 
  وأوقع معنى في النفوس من النصر... وأحلى من الماء الزالل على الظما 

  إذا فكت األزارار من لطفه يجري... يكاد من القمصان لوال وشاحه 
  من الخصر تدعو العاشقين إلى النحر... دون الجيد منه مآرب  فكم ثم

  يقارنه المريخ أحسست بالشر... فمذ خبروني أن كوكب خده 
  مطايا شبابي وارتياحي مع الفجر... ركبت ھواه بكرة العمر راكبا 

  يريني نجوم األفق في ظلمة الھجر... فأشفقت منه في الظھيرة راجال 
  وإن رمت أجني الورد أحماه بالجمر... عقاربا  متى قلت ھذا الصدغ أبدى

  .أحماه مثل حماه، إال أنه يقال فيما امتنع وتنودر، كما ھنا
  يزيدك ھذا الخمر سكرا على سكر... وإن ملت نحو الثغر قالت عيونه 

  ألعلى مناال في األنام من البدر... قريب مرام النفس لطفا وإنه 
  كعقد الدر يزھو على الصدر وأمسى... ترقى به شعري فعز مناله 

  يمينا فإني قد صفحت عن الدھر... لئن جادت األيام يوما بوصله 
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  :وإال فنمل إلخ، من قول الوزير المغربي: قوله
   أبقى على ورعي وال نسكي... أوحى لوجنته العذار فما 

  غمست أكارعھن في مسك... وكأن نمال قد دببن بھا 
  :ل العز البغداديثم رأيت ما ھو عين المأخذ في قو

  ھالالن من مسك وبينھما بدر... كأن عذاريه اللذين تراسال 
  مشى فوقھا نمل بأرجله حبر... منمنمة فوق الخدود كأنھا 

  :وقد ضمن ھذا المصراع بعينه، في أبياته المشھورة، حيث قال
  مشى فوقھا نمل بأرجله حبر... أنبت عذار أم شائق روضة 
  أسالته نار الخد فانبھم األمر... ق وجنة أم العنبر المفتوت من فو

  وإن ضل فيه العقل واختلط الفكر... فحيى عذارا أذھل الصب مذ بدا 
  له في اختالس العقل من حسنه عذر... يتيه به لدن القوام مھفھف 

  صدقت ولكن دون طلعته البدر... ھالل إذا ما قلت أمسى جبينه 
  الوسنان يستنبط السحر ومن طرفه... تعلم منه الظبي لفتة جيده 

  ترى كل عضو داخله السكر... متى صافحت سمعي رقائق لفظه 
  فيبدو لنا درا وفي ضمنه خمر... يمازج ألفاظ البالغة صوته 

  كما بات يشكو من غدائره الخصر... وتشكو ارتجاج القرط صفحة جيده 
  ويقتلني منه إذا ھجر الھجر... يخبر عن كأس المنون بصده 

  ومني لمعنى حسنه النظم والنثر... ضحى وفيه مدائحي به غزلي أ
  :يكاد من القمصان لوال وشاحه، من قول بعضھم: وقوله

  وأظنه لوال الغالئل ساال... أخشى التماس يديه من ترف به 
  :خالد الكاتب

  فكيف أسلو وكيف أتركه... قد صاد قلبي وصار يملكه 
  ه مسلكهيسلك في القلب من... رطيب جسم كالماء تحسبه 

  عمة لوال القميص يمسكه... يكاد يجري من القميص من الن 
  .فأشفقت منه إلخ، العرب تصف اليوم الشديد بظھور النجم فيه: وقوله

  :قال أبو صخر الھذلي
  وضح النھار وعالي النجم... إني أرى والطرف في سيري 

  :وقد تصرف فيه المتأخرون وتظرفوا، كابن لؤلؤ في قوله
  وما فعلت بي كؤوس العقار... إليك الخمار  أموالي أشكو

  يريني الكواكب وسط النھار... وجور السقاة التي لم تزل 
  :ولمجير الدين بن تميم

  بابتسام عدمت منه اصطباري... بأبي أھيف تبدى وحيى 
  ه نجوما أطلعن وسط النھار... فأراني بوجھه ومحيا 

  :قصيدة نبويةولقد أبدع وأغرب الشھاب الخفاجي، في قوله من 
  نجوم سماء أطلعتھا كتائبه... أتى يوم بدر وھو بدر تحفه 

  بھم يوم بؤس ال تغيب كواكبه... فمذ برزوا في النقع شاھدت العدى 
  :وللمترجم معارضا أبيات الشاب الظريف، في قوله

  في مھجة الصب فتكا دونه األجل... يا أحكم الناس أسيافا وأسبقھم 
  تحت األكاليل مسبول ومنسدل... ور من قمر وأنور الوجه في الديج

  دار الشمول به من طرفك الكحل... ما السحر ألعب في األلباب من حدق 
  شقائق الخد إن وافى بك الخجل... كال وال البرق لألبصار أخطف من 

  خمر يزيدك فيه الشھد والعسل... من نظم ثغرك وھو الدر مبتسم 
  بواتر الطرف أم من قدك األسل.. .في فترة الحسن من لحظيك ھل فتكت 

  عقائد القوم من للحب قد جھلوا... ومذ تمادت بنا اآلجال واختلفت 
  صريع جفن ألرباب الھوى ثمل... لو يدر ما الصحو مذ بانت ركائبكم 
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  بالخرد الغيد ماذا السھل والجبل... أستودع هللا قلبا سار مرتحال 
   :وأبيات الظريف ھي ھذه

  ريقا متى كان فيك الصاب والعسل... لحاظا وأعذبھم يا أقتل الناس أ
  ورد يزيدك فيه الراح والخجل... في صحن خدك وھي الشمس طالعة 

  من خدك الكتب أو من لحظك الرسل... إيمان حبك في قلبي تجدده 
  من فعل عينيك جرحا ليس يندمل... لو اطلعت على قلبي وجدت به 

  :وله
  وحيدا وال عھد ھناك وال مطل. ..أسامر عشقا من خالئقه القتل 
  فؤادي وال وبل ھناك وال طل... وأصبح ظمآنا وقد عقر الظما 

  مجازا ويرميھا من الوابل المحل... وكم أخصبت سحب األماني مطامعي 
  بعذل فيا ما صنع العذل... ورب عذول فيه أشقى مسامعي 
  لدموعا لھا من كل ناحية ھط... أقول له والطرف يقذف مھجتي 
  ومر بأھل األرض الفتتن الكل... وبي من غرام لو تجسم بعضه 

  جميع ھوى العشاق وانقطع الحبل... ترقى إلى قلبي بكل دقيقة 
  .السيد محمد الحصري نسيب تناسب فيه المدح والنسيب، وحسيب ما مثله في كرم الطباع حسيب

  .له ھمة سابغة المطارف، وسيادة موصولة التالد بالطارف
  .خالق صافيھا، مشمول الشمائل ضافيھامروق األ

  .تكاد ترى وجھك في خصاله، وال تغبن إذا اشتريت بنوم العيون يوم وصاله
  .وله أدب يطرد اطراد الغدير حفت به خضر الوشائع، وحديث كأنه جنى النحل ممزوجا بماء الوقائع

  .وبيني وبينه ود صميم، طيب العرف والشميم
  .ي األحالم، وأما اجتماعاتي معه فأكثرھا تحية الرؤية والسالمأستدعي األمل للقياه ولو ف

  .وقد وقفت له على شعر قليل، فأثبت منه ما ھو لرأس المجد إكليل
  :فمنه قوله من قصيدة عارض بھا قصيدة أبي الحسن علي الحصري، التي مطلعھا

  أقيام الساعة موعده... يا ليل الصب متى غده 
  :ومطلع قصيدته
  قد ذاب جوى من ينجده... ھدده صب بالھجر ت

  فلذا ملته عوده... والسقم براه وأنحله 
  في الليل نجوم تسھده... سھران الطرف له رقت 

  يا ليل الصب متى غده... وغدا يشكو من فرط جوى 
  أقيام الساعة موعده... حتى م بزور توعده 
  أسف للبين يردده... يھواه الصب فيشغله 
  فعجيب منه تباعده ...قمر في القلب منازله 

  خطا ياقوت مجوده... ريحان العارض فيه حوى 
  فتعالى الخالق موجده... في الحسن فريد بل ملك 
  عن بابل طرف يسنده... طفل لحديث السحر غدا 

  يسطو للغاب يقيده... رشأ الليث بمقلته 
  للقتل دعاه مھنده... يرنو للحظ فيحسبه 
  تتعمدهمن قتل شج ... با أعيذك يا أملي 

  جمرا قد زاد توقده... وارفق بالقلب فإن به 
  في النوم خيالك يسعده... واسمح بالغمض لعل بأن 

  ھال في ذاك تخلده... في قيدك قد أمسى دنفا 
  :وله من قصيدة مطلعھا
  رشأ يعذبني صدوده... خفقت على قلبي بنوده 

  كالبدر يسبي الظبي جيده... ساجي اللواحظ أغيد 
  ه ھوى فكان لذا سجوده... ا رآ غصن النقا لم

  تزھو لطلعته بروده... إن ماس في حلل البھا 



 

122 
 

  ح فإنھا طرا جنوده... ال غرو أن فاق المال 
  د ولفظه يبدو وعيده... فاللحظ يطمع بالوعو 
  شركا له فعسى يصيده... نصبت حبائل أدمعي 

   قد أوثقت قلبي قيوده... فاصطاد روحي بعد ما 
  ظره بأحشائي نفوده... نا كيف النجاة وسھم 

  في مھجتي وأنا شھيده... يا فاتكا بعيونه 
  للنجم ناظره رصوده... رفقا بحال متيم 

  فلعل لو طيف يعوده... واسمح له في غمضة 
  في الحب ال تنسى عھوده... ما ضر لو ناديت من 

  وجدا تحكم بل يزيده... فاللوم ليس منقصا 
  :وله من أخرى، مستھلھا

  وقلب من األشواق والصد موجع... لھجران فيك مروع فؤاد من ا
  وفاضت على الخدين منھن أدمع... ومقلة عين كحلت بنجيعھا 

  أذاعت دموعي سر ما كنت أودع... فمن لي بكتمان المحبة بعدما 
  وأغدو وقدح الشوق في الصدر يلمع... أبيت وفي قلبي من الشوق العج 

  ال الصبر إن دام التفرق ينفعو... فال الوجد إن بان األحبة مقلع 
  أھل فيه للوجد المبرح موضع... ففتش خليلي عن فؤادي أوال 

  وھل بعد ھذا للتواصل مطمع... لك هللا ھل يرجى شفائي من الھوى 
  :ومن أخرى مستھلھا

  ونظير الغصون قدا ولينا... يا أخا لبدر طلعة وجبينا 
  د في الحب ديناقد جعلت الصدو... من لنا أن تمن بالوصل يا من 

  ضاء صبح الجبين منه ھدينا... قد ضللنا بليل فرعك حتى 
  فأغمد السيف عن قتالك فينا... نحن من مؤمنيك في الحب صرنا 

  بل ونخشى من الظباء العيونا... ليس نخشى حد الظبا من أسود 
  من سقام ومن نحول خفينا... وكفانا يا منية القلب أنا 
  بعظيم مما به قد لقينا... دعى لو لقيت الحمام ما كان ي

  ضك عمن في الحب أمسى رھينا... فاألمان األمان من طول إعرا 
  ك وأذني تصغي إلى العاذلينا... والمحال المحال أني أسلو 

  والھوى في الضلوع أمسى دفينا... كيف أسلو والوجد عندي عظيم 
  .القمر ليلة البدرعبد الرحمن التاجي الخطيب البعلي أديب سامي القدر، متوقد ك

  .حسن المحاضرة باألشيا، وارف الظالل واألفيا
  .يجري على طرف لسانه، ما ينطق الدھر باستحسانه

  .وھو أخ لك فيه الغرض، جوھر أخالقه ال يشوبه عرض
  .وفيه لوذعية تحببه، وبشاشة تزلفه وتقربه

  .لبين وشدتھاوبيني وبينه صحبة ألحمتھا اآلداب وسدتھا، ومودة ربطتھا موافقة الق
  .وھو اليوم طلق الشعر ثالثا، ونقض غزله أنكاثا

  .وتخلص لعلم ينفعه في الحال والمآل، ويجدد له في هللا كل آن ما تعوده من أماني وآمال
  :فمن ذلك قوله من قصيدة، مطلعھا. وقد أثبت له من أوائل شعره كل بديع الوصف، زار على الجوھر في الشفافية والرصف

  وعيشا مضى ما كان أحلى وأطيبا... م الصبابة والصبا تذكرت أيا
  تقمصني ثوب السعادة مذھبا... زمانا به كانت يد الدھر برھة 

  إذا الغيث يوما عن مغانيه قطبا... سقى هللا ذاك الشعب غيث مدامعي 
  وإقبال عيشي بالمسرة أخصبا... مغان بھا كان ائتالف مسرتي 

  لى أن فيھا للسحائب مسحباع... منازل فيھا للبدور مطالع 
  وإن شئت قل بين األحبة والحبا... أقمت بھا بين البشاشة والقرى 
  وكم قيل لي أھال وسھال ومرحبا... وكم سيق من نعمى إلي ونعمة 

  وال أرتضي غير السماكين مضربا... أبيت أجر الذيل تيھا ورفعة 
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  :منھا
   المعاطر والربى مدى الدھرى في تلك... وليلة سعد ما سعدت بمثلھا 

  وألثم ثغرا لألماني أشنبا... أعانق لآلمال قدا مھفھفا 
  وكل نسيم ھب من صبوتي صبا... فذاك زمان كل عيش به رضى 
  فشمت به برق األماني خلبا... وكنت أرى أن الزمان مساعدي 
  إذا بي أعض الراحتين تلھبا... فبينا تراني باسم الثغر ضاحكا 

  :من قصيدة، أولھاوأنشدني لنفسه قوله 
  صال فينا بسيف لحظ شھير... بأبي أھيف كظبي غرير 
  ما عھدناه باأللوف النفور... ألف الصد والنفار والال 

  يا لثار المتيم المھجور... أسرتني لحاظه النجل عمدا 
  صرت في العاشقين دون نصير... أي ذنب جنيت في الحب حتى 

  كنت فيه عذيري لو تحريت... عاذلي تركك المالمة أحرى 
  مثل وشي الطراز فوق الحرير... لو تراه وقد أدار عذارا 

  وعذرت العميد عذر بصير... لعلمت الغرام إن كنت خلوا 
  رحت منه بسكرة المخمور... أو رشفت الزالل من ريق فيه 

  ميت ھجر بسعيه المشكور... زار في غفلة الرقيب فأحيى 
  الصباح في الديجورفأرانا ... أوضح الفرق واستكن بفرع 

  طيب أنفاسه لھا كالعبير... بات سكري منه بكأس حديث 
  لثم خد بوجھه المستنير... ريقه العذب لي مدام ونقلي 

  في نعيمي مسرة وحبور... ثم وسدته اليمين وبتنا 
  ر فكانت كغرة في الدھور... ليلة بالعفاف سر بھا الده 
  ة المصدورناه منا بنفث... بدرھا رام أن ينم فأرجع 

  .ھذه نفثة مصدور، تصدت لتصدية مرايا البدور
  ط كنظم الجمان فوق النحور... ونجوم السماء منظومة السم 
  يتحامى كخائف مذعور... وسھيل يلوح طورا فطورا 

  ليل تومي لنا بكف مشير... والثريا قد آذنت بانقضاء ال 
  .ھضبة البيان وراقي مراقيه شاھين بن فتح هللا إنسان طرف الفضل ومقلة مآقيه، وفارع
  .زرت على الفضل أطواقه، وما اھتاجت إال للكمال أشواقه

  .وھو من لطف الطبع أرق من الصھباء في روق الصبا، ومن سالمة الناحية أطوع من قدود القضب لراحة الصبا
  .وموإلى ما حواه من فكاھة يتسلى بھا المھموم، ومحادثة يجعلھا النديم عوض المشروب والمشم

  .وشعر كحلي الخود حواشيه تأتلف، ونثر كوشي الروض رقومه تختلف
  .ولما حللت القاھرة، أتحفتني األيام بطلعته الزاھرة

  .فنعتني بره عفوا، وسقاني كأس وداده صفوا
  .فقرت برؤيته عيناي، وأغناني بوده عن أھلي ومغناي

  .فأنا وإياه بصدق العشرة نتسم، وبقدر الحب وحق ھواه نقتسم
  :وقد أھدى إلي قصيدة أتحفني بھا، وھي قوله

  وما منه أشھى للمحبين بالحصر... خليلي ما أحلى الوصال بال ھجر 
  وذلك من أحظى الحبى ليد الدھر... نعمت به دھرا بريعان نشأتي 
  يري البدر حسنا وھو في صورة البدر... وبي أغيد حلو الشمائل وجھه 

  ذا ما احتساھا السمع أغنت عن الخمرإ... أحاديثه كالشھد تحلو فكاھة 
  بنكھة أزكى ما يكون من العطر... يشعشع فحواھا لي الكأس لذة 
  فأھدى لنا من طيبه طيب النشر... كأن نسيم الروض بات يعله 

  تعلة قلب من جوى الحب في جمر... فكرر بذكر الكأس لي در دره 
  اء على السكروإن لم يسوغه الغن... وإن يحك ريح الحب لطفا فعاطني 

   ويا حسن ذاك المعطف اللين الھصر... فيا بأبي منه الدالل معشقا 
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  يجول بھدبيھا غرار من السحر... رنا بقوام كالقضيب ومقلة 
  رشا لم يطق حمل الوشاح على الخصر... وماس وقد حار الوشاح بخصره 

  ولوعي به غطى التعارف بالنكر... إليه تواالني ھواه فمذ رأى 
  وولى ولم يعبأ بلوم وال عذر... وقد ولى الغرام مقاتلي  وأغفى

  أراجعه الطولى بفك عنا أسري... فقلت وقد ضاقت علي وسائلي 
  بتنميقه يغوي لمن بالجفا يغري... حنانيك ال تسمع مقاال لكاشح 

  وقد نفدت مني الذخائر من صبري... على أنني رحماك ال أحمل الجفا 
  وقلبي أسير آه في قبضة الھجر. ..وجسمي منھوك ولبي ذاھل 

  يعود ويثني لي األعنة بالبشر... وعني نأى زھو الشباب وليته 
  فأين زمان اليسر من زمن العسر... وھب أنني أثني إلى الود عزمة 

  أال فاسأل األيام تنبيك بالخبر... فيا سائلي أين الزمان وطيبه 
  ل بال وقريقال وقار لو يقا... لقد عوضتني الشيب عنه وإنه 

  إلى لذة ھيھات تھتف في الفكر... فمن بعده لم يصف عيشي ولم أمل 
  بحيث أرى في سوقه النض كالغر... وجانبت أنحاء القريض وسوحه 
  كأن سيم سعر الشعر في الوزن بالشعر... وحتى استماعي للقريض سئمته 

  كمعنى لمغنى الح كاآلل في قفر... وأوحشت اآلداب عني فخلتھا 
  على ما امتطاه من كالل ومن فتر... طبعي بعد ما كان جامدا فحرك 

  تجلى بأنواع المعاني على فكري... وآنس من طور المعالي مخاطبا 
  تھل سحابا بالفضل والبر... مشيرا إلى مولى سجايا كماله 
  محمد من نسل الكرام بال نكر... ويدعى بحق باألمين وإسمه 
  قيق حواشي الطبع ضخم ذرى الفخرر... أال وھو موالنا المحبي إنه 

  دعائم مجد نورت عمل الفجر... ومن فتية سادوا وشادوا إلى العلى 
  سراة سروا حدا له النجم ال يسري... وھم في سماء السؤدد الشامخ الذرى 

  إلى مفخر فوق السماكين والنسر... وإنك يا موالي جاوزت حدھم 
  يرا جل مع سعة الصدروعلما غز... وحزت مجاال في المعارف واسعا 

  إلى الشرف المدلي إلى المصطفى الطھر... وتھذيب أخالق وحسبك نسبة 
  محياك ال أغلو وأنت بھا تزري... فان تبدو شمس األفق قلت بأنھا 

  وأفعل باأللباب من قرقف بكر... وشعرك أحلى في النفوس من المنى 
  فضل بالحصرتجل عن التعداد في ال... وقد نلت يا موالي أسنى مآثر 

  بما قد حوت كالدرر في لبة الدھر... فمنھا التآليف الحسان التي غدت 
  حري بكتب التبر فضال عن الحبر... وناھيك بالتاريخ فضال فإنه 

  تميط شحوب الشك كاليسر للعسر... لما قد حوى أبحاث علم أنيقة 
  معانيه أسرار البالغة تستقري... وتقرير أفھام بديع بيانھا 

  يحقق منھا ما استريب من األمر... ر منقول وضبط وقائع وتحري
   يسيمون منھا في معان كما الزھر... كتاب ألھل الفضل زخرف روضة 

  تدوم به حيا إلى الحشر والنشر... نھجت به في الفضل أبھج منھج 
  وإحياء موتى للفضائل بالذكر... به ذكر من يستوجب الذكر في الورى 

  كما يعتدي السارون باألنجم الزھر... ن مضى به يھتدى للغابرين وم
  متى تتل جنات جداولھا تجري... كأن مزايا ذكرھم في طروسه 

  نسيق معان خلن ضربا من السحر... لك الفضل فيما صغت من در لفظه 
  جزاء ينيل األجر مع رفعة القدر... فجازاك رب العالمين بفضله 
  اآلداب في النظم والنثر وحامي حمى... وأنت وأيم هللا مفرد عصرنا 
  وقلدت منھا الجيد من فضلك الوفر... تتيه بك األيام قلدت عطلھا 

  وصاك بھا من عرفك العنبر الشحري... ومنك جالھا من سنا البرق شارق 
  سھرت بھا والنجم يسبر من فكري... وھاك أيا موالي مني مدائحا 

  لك بالقطروقد باكرته نوء فض... وما ھي إال الروض حياك عرفه 
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  ولكنه جھد األناشيد من شعري... ومع ذاك لم أقدرك حقك مدحة 
  لمكتسبنه من خالئقك الغر... وإن يك قد حاز انطباعا فإنه 

  فصاحتك العظمى ولو صيغ من تبر... أقر بعجزي ليس شعري مكافيا 
  مالمة تقصيري بعفوك عن وزري... على أنه ما اسطعته وأعوذ من 

  :وابا، ال يزال سمعي يرشف من راح أدبه أكوابافكتبت إليه عنھا ج
  متى يرجع الطير القديم إلى الوكر... أال ليت شعري والمنى لذة العمر 

  فمن لي بقلب فيه يقوى على الصبر... نعم في مطال الدھر لي وعد أوبة 
  وحكم القضا فيما يناقضه يجري... أھم بأمر الحزم لو أستطيعه 

  حجاب من البيض الصوارم والسمر... دونه وما حيلة الظمآن والماء 
  بجسمي وما تبدي المدامع من أمري... وفي ذمة األيام ما صنع النوى 
  وصحبي بسفح الصالحية والجسر... وعيش كأخالق الكرام قطعته 

  نقي وتفتر العشية عن ثغر... يشف ضحاه عن طال من مجرد 
  به القمريإذا سكت الشحرور جاو... وللطير تھدار بأيكة روضة 

  ترقرق في آصاله ذائب التبر... به من لجين الماء ينساب جدول 
  ويملي علينا ما جھلنا من السر... يھيمنا في جنة الخلد وصفه 

  كما دارت األفالك باألنجم الزھر... ودارت بكاسات المدام سقاتنا 
  أعادت لنا في الحب سكرا على سكر... وما أسكرتنا بعد صحو وإنما 

  أرتك به مرآته صورة البدر... ما قابل البدر وجھه وأغيد إ
  قرأت لھم في معرض الفرق والفجر... إذا قراوا والليل في وصف فرعه 

  ففرق ما للعاشقين من الصبر... تجمع حسن الخلق فيه بأسره 
  لضل به الھميان عن دورة الخصر... بمنعطف لوال العيون تحوطه 

  ھما من رقة كاد أن يجريولوال... يكاد وشاحاه يطيران خفة 
  به ختم هللا الشفاه على در... وحق عقيق من فم شبه خاتم 

   رھيب الشبا يختال في طلب الشر... يصول بلحظ للمنايا مجرد 
  فھاروت لم يقدر على ذلك السحر... ترى من غدا في السحر أستاذ طرفه 

  ومن عجب يحويه مع ضيقه صدري... يضيق وعاء الدھر عنه جاللة 
  ومدح ابن فتح هللا فرد الورى ذخري... ما احترت حتى اخترت حبيه مذھبي و

  وسافھت حظي من خالئقه الغر... فتى قد حمدت العيش مذ صحبته 
  وأشتم عرف النشق من زھرة النھر... أحيي إذا حييته الروض ناضرا 
  وأبلج وجه العرف مستوضح البشر... رطيب مھز الجود مورق عوده 

  جنينا ثمار الفضل في الورق النضر... ن اليراعة نقسه إذا ما سقى غص
  فتى علق األذيال باألنجم الزھر... له الشيم الشم التي ال ينالھا 

  كما انتفض العصفور من صولة الصقر... تبارين أحداث الزمان فتنبري 
  ويعجب من أھل المخيلة والكبر... فتى يتسامى بالتواضع جاھدا 

  تجر ذيول األريحية والفخر... حلة عليه من المجد المؤثل 
  وأبلغ شكر يستفاد لھا شكري... وفيه خصال قصر الحمد دونھا 

  إلى الخلق الفضفاض والنائل الغمر... وإن أياديه ثنت وجه ھمتي 
  تريني ابتسام الحظ عن شنب الثغر... ولي فيه من صدق العناية لحظة 

  أدري وال أدريفنوه لي من حيث ... فشكرا لدھر جاد لي بلقائه 
  بھا ضمنا كالعقد أستاذنا البكري... وسقيا ألرض ألفتنا وحضرة 

  فنحن إلى ما فوق أفقيھما نسري... علونا على النسرين تحت جناحه 
  يقعن مقام النور في المنبت النضر... وما زال يكسونا شمائل غضة 

  لنعقد أن عدت عاله على العشر... نفديه بالخمس الحواس وإننا 
  يرينا سناھا كيف شعشعة البدر... ى على رغم الكواكب غرة فحي

  بھا تنجلي الجلى ويمحى دجى اإلصر... عليھا من النور اإللھي مسحة 
  مجدا إلى قنص المفاخر بالبر... أموالي يا شاھين ال زلت دائما 
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  يرى دونھا وقع المھندة البتر... فكم لك من صيدات فضل وسؤدد 
  لغيرك أطوي الصدر إال على نكر... لم أكن عرفتك من بين األنام ف

  وطيب التھاني في بلھنية العمر... بعثت إلي الروح في لذة المنى 
  مفضلة تمتاز في الطرس كالشذر... فرائد آداب نظمت عقودھا 

  بريح النعامى تمتري عنبر الشحر... قواف كأنفاس الخزامى صقيلة 
  ر يبقى دھره نافق السعربھا الشع... فال زلت تھدي مثلھا من قصائد 
  لمن ليس يصبو والھوى عنده عذري... ودونكھا عذراء ال عذر عندھا 

  كما مزجوا ماء الغمامة والخمر... تمازج معناھا ورائق لفظھا 
  وإياھا سيان في سرعة السكر... فإال تكنه أو يكنھا فإنه 

  معينا على خطب لقيت وال فكري... وسامح فخطب الدھر مني لم يدع 
  كمھدي الضيا للبدر والدر للبحر... ومثلي إذ أھداك نظما يجيده 

  يجاريك فيھا صنعة أنجم الظھر... فأنا إذا صغت القوافي أريت من 
  برأيك أستعدي على نوب الدھر... بقيت على األيام خير مؤمل 

  ولو صارت األھرام كالعھن في مصر... ولي فيك مدح ليس يھرم نظمه 
   :فسه، من قصيدة، مطلعھاوأنشدني من لفظه لن

  وثغر حوى درا بديعا منظما... أما والتفات الجيد من مشبه الدمى 
  تغادر من قد غازلته متيما... وأوطف أجفان من السحر كحلت 

  وكم من ولوع فات فيھن مغرما... تسوق المعنى للصبابة والھوى 
  مادواعي التصابي ناحل الجسم مسق... حليف جوى طوع الغرام تقوده 

  بديع جمال كل جور تعلما... مبلبل بال في محبة أغيد 
  يضرج منه أبيض الخد بالدما... يطل دم العشاق جورا ألجل أن 
  يسدد سھما والرديني قوما... رنا كالطال والغصن قدا وناظرا 

  بأن فؤادي ال يبالي بما رمى... وحاول أن يرمي فؤادي وما درى 
  وجانبت لھوا للتصابي ميمما. ..ألني عن طرق الھوى ملت جانبا 

  وفي ليل غيي فجر رشدي تبسما... وھل بعد ما الح الصباح بلمتي 
  وملت لحب والشباب تصرما... يروق بأني يزدھيني تعشق 
  على فقده ذا حرقة متألما... فآھا أليام الشباب ولم أزل 

  وعن لذتي فيھا من السقم مغرما... تبدلت عن طيب اغتنامي لصحتي 
  ومن فادح الخطب الذي جل صلدما... ت مما بي ألم من الضنى وقاسي

  وبي من أليم الكرب نجي وسلما... وأحمد ربي حيث أبرأني الضنى 
  لھا شرك من صائد فوقھا ارتمى... فما ظبية قد عاقھا عن شويدن 
  يشد وثاقيھا فأبصر أرقما... وأقبل مسرورا إليھا ورام أن 
  يصاوله أيان سار ويمما ...يحاوله كالليث من كل وجھة 
  وأفلتھا من خشية الصل مرغما... فأذعر منه حيث أرعد خيفة 

  تزيل غبار الموت عنھا وعندما... فراحت كريح في الفال نحو سربھا 
  وقد أرضعته بعد أن شفه الظما... أتت خشفھا أحنت عليه بكلھا 

  وجئت إلى موالي فيه مسلما... بأفرح مني يوم برئي من الضنا 
  له ظلت فيھا بالسرور منعما... متعت بعد اليأس منه بنظرة و

  .ولي معه مجالس نمتحن فيھا األفكار، ونزف عرائس األدب األبكار
  .من محاضرات توصل األنس إلى سواد القلب وصميمه، ومحاورات تميط الھم عن النفس وقد ألح في تصميمه

  .روائع الطرائف، ومنتمى بدائع الظرائفوأغلبھا تجري في مجلس األستاذ زين العابدين، منتدى 
  .ومقصد األماني واألطماع، وصيقل النواظر واألسماع

  .حيث شمل الفضل في انتظام، والحسن كله مجتمع جمع نظام
  .يقيد خطى األبصار باالقتصار عليه، ويأخذ بأزمة القلوب باالنحياز إليه - أبقى هللا مھجته، وحرس على األيام بھجته  -وھو 
  .نرى لقاءه فائدة نكتسبھا، ومحبته قربة عند هللا نحتسبھا ونحن

  .فنفيض بإقباله فيض األنھار، ويفوح ثناؤنا في ناديه فوحة األزھار
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  .فما دار بيننا ذكر التصحيف فتعرفنا مزاياه، ثم انتھت بنا النوبة إلى نوع قريب منه يعرف بالمعاياة
  .المتنبي: فقال المترجم شاھين

  .تبنا ھنيا لمن يتب تريد: فقلت له
  .أتينا نتباھى بكالمك: ثم قلت له
  .أنت يا شاھين كل أمل: وأردت

  .العنب ثقيل أكله: فقال األستاذ وقد أحضر عنب
  .العشق بالء كله:يريد

  .العين تقتل إن عدت: فقلت له
  .العشق بالء يعذب: وأردت

  .أبدا أبث ثناي ندي أغال نثر ينفث: وخاطبته بقولي
  .زين العابدين أستاذنا يبقى: وأردت

  .وفيه مع التصحيف القلب، وھذا أصعب من األول
  .خيل مھلل أدھشتنا: وذكروا منه

   .أنت شھد هللا مليح: وتصحيفه مع قلبه، يؤدي إلى قولنا
والتصحيف كما ذكروا أن تصحف كل حرف بما يماثله، والثالث السنات التي في السين والشين تصحف بثالث حروف 

واألحرف التي ال تصحف أربعة، األلف، والميم، والھاء، . كالباء والتاء والثاء والنون والياء، وتصحف الكاف بالالم مماثلتھا،
  :وأول من صحف علي رضي هللا عنه، في قوله. والواو

  ه إال عنب الذئب... كل عنب الكرم يعطي 
  ه إال عيب الذنب... كل عيب الكرم يغطي 

  .ذھان، وموقظ الوسنانذكره ابن ھشام في موقد األ
  .تصحيف حسن: نصحت فخنتني: ومن التصاحيف الحسنة

  .الشمس مشرقة على وجناتك: السمسم سرقه علي وحياتك
  .المحب ينتظر حسناتك: المحتسب طرح سبايك

ن مفرط، ومما وقع منه بديھة، أن المعتمد بن عباد ساير ابن عمار وزيره، في بعض أرجاء إشبيلية، فلقيتھما امرأة ذات حس
فكشفت عن وجھھا وتكلمت بكالم ال يقتضيه الحياء، وكان ذلك بموضع الجباسين الذين يصنعون الجبس، والجيارين الذين 

  .يصنعون الجير
  .يا ابن عمار، الجيارين: فالتفت المعتمد إلى موضع الجيارين، وقال

  .يا موالنا، والجباسين: ففھم مراده، وقال في الحال
  .ن المراد، وتحيروافلم يفھم الحاضرو
  .ال تبعھا منھم إال غالية: فقال له المعتمد

  .الجيارين، إشارة إلى أن تلك المرأة لو كان لھا حياء، الزدانت: وتفسيرھا أن ابن عباد صحف الحيا زين بقوله
  .ھذا شاذ ال يلحقو. وھي وإن كانت جميلة بديعة الحسن، لكن الخنا شين: أي. والخنا شين: وتصحيفه. والجباسين: فقال له

إن أخرجت : وذكر في اليتيمة أن قسورة بن محمد كان من أولع الناس بالتصحيفات، فقال له أبو أحمد بن أبي بكر الكاتب
  .مصحفا أسألك عنه، وصلتك بمائة دينار

  .أرجو أن ال أقصر عن إخراجه: فقال له
  .هفوقف حمار قسورة، وتبلد طبع. في تنور ھينم حمد: فقال أبو أحمد

  .إن رأى الشيخ أن يمھلني يوما فعل: فقال له
  .فحال الحول ولم يخرجه. فقال أمھلتك سنة
  .انتھى. فازداد خجله وأسفه. ھو اسمك، قسورة بن محمد: فقال له أبو أحمد

  .فانظر تبلد طبعه العراقي مع توقد ذلك الطبع األندلسي، فمثل ھذا مما يقضي ألھل األندلس بكمال الفطنة والتيقظ
والمعجز الباھر لھم، ما حكاه بعضھم، أن ملكا من ملوك طلب من وزيره أن يملكه ابنته، وكانت جميلة، فأبى، فحبسه ثم أطلقه 

  .بعد مدة، واستدناه إليه، وساءله عن حاله
  .أندلسي: فقال
  .أن ذلي بين: يعني

  .أندلسي: فقال له
  .أبذل شيء: يعني
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  .أندلسي: فقال
  .ابذل بيتي: يعني
  .أندلسي: له الملكفقال 
  .أنذل شيء: يعني

  .أندلسي: فقال له
  .أبذل بنتي: يعني

  .أندلسي: فقال الملك
  .أبدل نيتي: يعني
  .أندلسي: فقال
  .ايدك ينبى: يعني

ثلث سنة، وھو تصحيف : يريد. أربعة أشھر: ومثله في سرعة البديھة قول بلنسي من أھل األندلس، وقد سئل عن بلده، فقال
  .ىانتھ. بلنسية

  .حسبك حسنك عزا غزا قلوبنا فلوينا األعنة إال عنه: وأما المعاياة، فقد ذكرت منھا قولي
غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك فاخش فاحش : وقد ذكروا منھا ما وقع بعض الخلفاء إلى صاحب له، شكا الرعية من ظلمه

  .فعلك فعلك تھدا بھذا
الحائن الخائن الجائر الحائر فالتقوا فالتفوا فيال قتال قوم قوم حربھم وقد وفد وصيف وصنف رجاله رجالة يريد يزيد : ومنه
  .حزبھم
  .يا بني نابني أمر مجدود محذور، عليه علته تقرع تفزع قلبي فلبي واله وإله أحمد أحمد: ومنه

  .أخوه مصطفى طلع بدره تماما، وانسجم لفظه غماما
  .فأضاءت معاليه وأشرقت وأغصت حاسديه وأشرقت

  .قيته بمكة جوار الركن والحطيم، وھو مفحم قس وقيس بن الخطيمولقد ل
  .وأنفاسه ثمة طيبة النفح، وذكره المعنى من العقيق والسفح

  .يراح إليه ويغدى، وھو يتوسع ترفھا وعيشا رغدا
  .فكنت له مالكا، وكان ھو لي عقيال، أرتاد له معرسا فيھيئ لي مقيال

  .مھا الشاكر والحاسدوكانت عشرتي معه فرشھا المحامد، وخد
  .شكرا يمأل سامعتي الغور والنجد، وحمدا يھز عطفي السؤدد والمجد

  .وذكر لي من حديث فراقه لمحله، وتنكبه لشد مطيته ورحله
   .أنه كان في حجر خاله وھو دون التمييز، وقدر هللا له المھاجرة فأصحبه في كنفه الحريز

  .واليمن للتحصيل واضطربثم رحل في شبابه واغترب، ونقب في الحجاز 
  .حتى استقر بالحرم المكي فامتزج بقطانه، واشتغل بذخائر فضائلھم عن أھله وأوطانه

  .وله عندھم منزلة به تليق، ومرتبة ھو بھا خليق
  .وقد جمع تاريخا سال فيه من طبعه معينه، وطلعت في قصور طروسه أبكاره وعينه

  .رأيته اتضح لي في حينه صدق البيان وكنت سمعت به ولم أظفر منه بالعيان، فلما
  .حدث عن البحر وال حرج: ورأيت جمعا يجمع من دب ودرج، حتى يقول من رآه
  .ما شيت من ترتيب غريب، وتطريب من بنان أريب
  .إلى جزالة مشربة بحالوة، وسھولة متدفقة بطالوة

  .ئلإذا قال لم يترك مقاال لقائل، ونفسه فيه طويل إال أنه ال يخلو من طا
  .وھو بسبب سعة اطالعه، وشدة قيامه بالطريقة واضطالعه

  .ال يقتصر على ما ينبغي، وال يمنع من الذكر المبتغي
  .وبالجملة، فشكر هللا عليه سعيه، وتولى بعض عناية حراسته ورعيه

  .ابوكان أوقفني على مجاميع بخطه، فاقتطفت منھا ما حال وطاب، ومألت من بدائع ذخائرھا النفسية الوط
  :فمما تناولته من شعره، قوله

  وارويا لوعتي العذار... حدثا عن صبابتي واصطباري 
  صح فيه وسلسلت أخباري... وخذا عني الھوى فحديثي 

  والتصابي مظنة االدكار... يا رفيقي من زمان التصابي 
  أرشق القلب بارتشاف العقار... علالني بالخندريس لعلي 
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  كالعقيق المذاب وسط النضار... واسقياني وروحاني بروح 
  ه مليحا خلعت فيه عذاري... من يدي شادن بنفسي أفدي 

  كامل الحسن أھيف معطار... مائس القد أحمر الخد أحوى 
  من سناه لنا ضياء النھار... إن تبدى في ظلمة الليل أبدى 

  سلبت مقلتاه مني قراري... وإذا مارنا بطرف خفي 
  بقت ريحه إلى كل دارع... وإذا زارني على غير وعد 

  بافتضاحي في حبه واشتھاري... كم أداري العذول والوجد قاض 
  لو يوافي مضناه في األسحار... ساحري باللحاظ ماذا عليه 

  :وكتبت إليه وقد توجه إلى الطائف، وتخلفت أنا بمكة
  غير لقياك يا أجل األماني... ليس عندي ما أرتجي من زماني 

  ومناي وأنت نور عياني...  فعلى كل حالة أنت قصدي
  حسرات قد أردفت أحزاني... ى أرى العمر بعد بعدك إال 
  ر بذكري ثناك في كل آن... غير أني أعلل القلب والفك 
  ك ولكن بذاك يجري لساني... ال ألني أنساك أكثر ذكرا 

  .ھيجثم دعاني الشوق إلى ذلك الوادي البھيج، والمتنزه الذي يأخذ على البصر بمنظره الر
  .فشمرت لقصده عن ساق الھمة، وجعلت رؤيته عندي من األمور المھمة

  .فخرجت من مكة وطرفي من الدمع بالقذى مآلن، إال أني أذكر مياه ذلك الوادي فال أبيت إال بغلة ظمآن
  .وكان عرض لي في الطريق نفرة من لص طائف، فكدت أن أصير أتيه من فقيد ثقيف بالطائف

  .بطن وج، ونزلت بواد تزوره السراء من كل فج ثم سلم هللا فحللت
  .وكان مناخي بالسالمة أجمل مواضعه وأبھاھا، وأحبھا إلى النفوس وأشھاھا

  .إلحالله محل النور من اإلنسان، وإشرافه على فضاء يبعد فيه النظر إذا وقف لالستحسان
  .ما بين غصون ملتفة، ومياه بجدرانه محتفة

  .ح منعرجهوناد يفوح أرجه، وواد يلو
  يوردني موارد الندامه... أتيته من بعد ما كاد الردى 

  والحمد  على السالمه... فالحمد  على رؤيته 
  .ولقيت به المترجم وقد وطأ فيه للرفاھية مضجعا، ومھد للعيش النضر مھجعا

  .وادوثمة جماعة من األوداء أكسبھم هللا محبة كل فؤاد، وزرع لھم المودة في مأل به ألف 
   .فانحزت في غمارھم، وتمتعت حينا بتحف أسمارھم

  .وأذكر يوما مر لي معھم في روض اخضرت أشجاره، وتنفست عن المسك أسماره
  .مھزة نبته ريانة، وصبوات سحبه حنانة

  .ماؤه يبوح صفاؤه بأسراره، وتلوح حصباه في قراره
  .ونحن ننفض أعطافنا أريحية، ونتھادى رياحينه تحية

  .ديث مستعذب، يھز العطف اھتزاز العذبوبيننا ح
  :فقلت أصفه

  نلنا به أسنى منى وأماني...  يوم الطائف البھج الذي 
  مسترقص لمعاطف األغصان... مع فتية غر الوجوه حديثھم 
  فتناثرت في ساحة البستان... رأت انتظام كالمھم أزھاره 

  غدرانفرمت بأنفسھا إلى ال... وكذا الدراري لم يرقھا نظمھا 
  :ولما فارقتھم وجئت إلى مكة على طريق كرى، وھو الذي يقول فيه شاعرھم

  والنفس منه نفسا تخرج... عج عن كرى فھو مزيج الكرى 
  يوشك من يسلكه يخرج... وفي الھدى ضد الھدى مساكن 

  .حالي بعد فراق أخي حال من فقد الروح، وأضحى منازع الجسم المطروح: كتبت إلى المترجم
  .شوق الظمآن، لماء الغدران وشوقي

  .والساري في الظالم، لتبلج البدر التمام
  .وأما حديث سفرتي التي أنكت، وأذكت حر ھجيرھا فأبكت

  .فمن حين ودعت، أودعت القلب ما أودعت
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  .لم تغلط بي راحة إال إلى الھدى، ومنھا بان عني الرشد وأخوه الھدى
  .ت نجوة كشفت لي تخوم األرض مظھرةفعلوت ذروة أرتني نجوم السماء مظھرة، وھبط

  .فترجلت ھيبة وذعرا، وسلكت مسلك ما رأيت مثله وعرا
  .والرفقة كل منھم في واد، وبرؤيتھم قرناء احتاجوا إلى قواد
  .لكن منھم من تاه وضل، وأدركه اإلعياء فسئم الحياة ومل

  .ومنھم من أخذته الحيرة، واستولت عليه من أحالمه في كراه الظھيرة
  " .إن  وإنا إليه راجعون : " منھم، وھم الكثير، مؤتمون موجوعون، زمرتھمو

  .وأما أنا، فلو رأيتني وعصاي لقوس قدي وتر، وقد جئت من كل نھزة للتھلكة على قدر
  .وأيست من السالمة، وعدت على نفسي بالمالمة

  .بالخداعرأيت شيخا وقف على ثنية الوداع، وسلم نفسه للحتف إما بالطمأنينة أو 
  .ولم يبق مني إال نفس خافت، وجسم من النصب ھافت

  .فما تخطت في التخطي لي قدم، إال وأخطأت خطأ كله ندم، وعثرت عثرة غصانة بدم
  .حتى لطف هللا تعالى بلطفه، وأوالني فريد رأفته وعطفه

  .فرأيت المحطة وأحسبني بھا حالما، وما تحققت البقاء، علم هللا، حتى وصلتھا سالما
  .فقعدت أنفض غبار الموت، وأتفقد قواي فأرى قد فات فيھا الفوت

  .سوى بقية لم أعدم بھا فضل األقوات، وأحسب ألجلھا من أحياء األموات
  .فلم يستقر قرارنا حتى شدوا من ذلك المكان، فانحل من عقد عزمي ما كان في حيز اإلمكان

  .ثم رحلنا العيس، على ذلك الرأي التعيس
  .أن وصلنا إلى شداد، ونحن نطلب من هللا تعالى أن يمدنا منه بأمدادوسرنا إلى 

  والحال باق وفيه شده... فما نزلنا حتى ركبنا 
  :فوقفت ممتثال، وأنشدت قولي متمثال

  وكثرة الشد ترخي... شدوا فحلوا فؤادي 
  .فنزلنا بعد ربع الليل عرفة، ورأى كل منا صاحبه وعرفه

  .فوقفنا، وما توقفنا
  .ن ھيأوا لنا مراحا، وما تقيدوا به إال وھم يبغون سراحاإلى أ

  .فجلسنا بعضنا شاك فقد أحبابه، والبعض اآلخر شاك من الحجارة وما أصابه
  .وأنا بينھم ساكت ألفا، وناطق خلفا

  .كيف وقد خلفت ما يورث الھذيان، وتأبى مواقعه أن يحوم حوله النسيان
  .ال سقيا ليومنا وال رعيا: ل يقولثم انكفأنا انكفاء الحيا، ولسان الحا

  .ھيا فاركبوا، طلع الفجر: فما راعنا إال المكاري وحزبه ينادون
  .فأبعدوا المدى، وأزعجوا الصدى

  .فنھضت من مرقدي نھضة جفلة، وما أحسبني تنبھت من غفلة
  .وركبت الليل البھيم، والشوق إلى الرقاد شوق الھيم

  .مع الشروق إلى منى وما برحنا في برح وعنا، حتى وصلنا
  .ھلم فلنسترح ونرح، ونقيل في ھذا المكان المنشرح: فقلت لرفيق لي انتخبته، ولمثل ھذا األمر انتجبته

  .فقلت وقال، وأقلت عثرة الدھر وأقال
  .واطمأن بنا الجلوس حصة، وأرحنا بھا مضة وأزحنا غصة

   .وأخذنا جانبا من النوم، إلى أن نصفنا ذلك اليوم
  .الطريق، وفي القلب إلى الخريق أشد الحريق ثم ركبنا

  .فلم تكن إال ھنيئة وصلنا فيھا الحرم اآلمن، وبثثنا ما في الضمائر من الشوق الكامن
  .وفارقت رفيقي وأنا على عھده األمين، وذھب ذات الشمال وذھبت ذات اليمين

  .وآليت ال تحريت كرى ثانيا، وال ألويت عنان عزمي لثنيته ثانيا
  .علت الجبال دكا، وأعطيت أرض الحجاز ملكاولو ج

  :وأنشدت
  رأيته أخرى ولو في كرى... إن كرى خصم حياتي فال 

  كواصل لما رأتني كرى... فراحتي من يومه أصبحت 
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  لج المكاري في كراما كرى... وإن من أقطع روعاته 
التحيات المقرونة بنشر المزايا، قدر أياديه أھدي من طيب التحايا، عدد فضائل سيدي السامية، ومن : وكتبت إليه من دمشق

  .الفائضة النامية
  :فكما قلت. وأما تشوقي للقائه، وتشوفي لتلقي األخبار من تلقائه

  شوق الربى للسقيا... شوقي لتلك اللقيا 
  بين الورى للعليا... وحق من ميزه 

  بكل من في الدنيا... مااعتضت عنه بديال 
  .ل متصل، وحديث دعاء مرفوع إلى القبول غير مقطوع وال منفصلوقلب سيدي شاھد بود مني مرس

وغاية المسئول، ونھاية المأمول، أن ييسر هللا تعالى حالة يعود بھا األنس إلى أحسن نضرته، ويعيد لنا تلك األوقات السعيدة 
  .المسعودة بحضرته

  .حين الطريةإبراھيم بن محمد السفرجالني أحسن المحاسن العصرية، وآدابه أذكى الريا
  .نبغ نبغة الغصن النضير، فجاء بحمد هللا عديم النظير

  .فطالقته لو خلعت على الدھر ما ريع به فؤاد، وغرته لو سالت بليل السليم ما بقي بھا سواد
  .صقل نوره قبل انشقاق الكمائم، وتطوق العلياء قبل أن يتطوق التمائم

  .شاء برديهومع ذلك فال تلفى الدنية لديه، وال تألف الفح
  .وھو يھتز لكل لبانة، كأنه عطف بانه

  .ويترنح غصنا رطيبا، ويھب عرفا عطرا وطيبا
  .وھو حليفي الذي ارتبطت معه على ود مؤثل، وأليفي الذي شخصه نأى أو دنا في عيني ممثل

  .ما زلت في حبه متصل العالئق، وكالنا على المودة مصفى الخالئق
  .لودائعه وأنا أوصف لبدائعه، من الزجاج

  .وأكلف ببنات فكره، من سمر الكرام بذكره
  .ولي في بقائه أمل أرجو من هللا أن ال يفيته، وھذا دعاء بظھر الغيب لو سكت كفيته

  .وقد تناولت من أشعاره ما يطيب استعذابه، وأثبت منه ما يستدعي القلب إليه نزاعه وانجذابه
  :فمن ذلك قوله

  فون تصيد باإليماءذو ج... جؤذر عن من ظبا تيماء 
  قلبه مثل صخرة صماء... لين العطف كالقضيب ولكن 

  نسبوه إلى ابن ماء السماء... عربي النجار إن نسبوه 
  ما يجاري سرب القطا للماء... مولع بالجياد يختار منھا 

  منه بدرا يضيء في الظلماء... عمموه بشملة فاجتلينا 
  سفك الدماءفي طريق الھوى ل... سل صمصام لحظه وتصدى 

  :وقوله مضمنا
  بعذاره وازداد وجد محبه... لما غدت وجناته مرقومة 

  يا صاحبي ھذا العقيق فقف به... نادى الشقيق بھا زبرجد صدغه 
  :وكتب إلي، ويخرج منه اسم محمد بطريق التعمية

  أطلت بنيران البعاد عذابھا... موالي ھل تحظى بقربك مھجة 
  فحبته حر الفؤاد أذابھا... وھل ألوام القلب يوجد مخمد 

  :فأنشدته قولي، ويخرج منه اسم إبراھيم
  ونازله كرب ملح وتبريح... إذا أعوز الري المجد بھمة 

  صداه وفيه الراح للقلب والروح... فذكرك ماء للسبيل ارتوى به 
ماه، : راه، وره، كما يقولون للقمر: آب، والسبيل: وعمله كله فارسي، وإليه اإلشارة بالري البلدة المشھورة في العجم، والماء

  .يم: مي، وقلبھا: والراح. وفيه صنعة باعتبار أن إبراھيم يكتب بألف وبدونھا، فلك الخيار فيه. ومه
   :وسمع قولي، من أبيات

  لقلب سوى قلبي تمنيته قلبي... إذا فوقت سھم المنون جفونه 
  .تىفجاءني يوما وقد نظم ھذا المعنى، وتصرف فيه تصرفات ش

  :فمنھا ما أنشدنيه، وھو قوله
  ولم أكن عن ھواه قط منصرفا... وراشق لم يطش سھم لمقلته 
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  كيال يكون سوى قلبي له ھدفا... فكلما فوقت نبال عرضت له 
  :ومنھا قوله

  يصمي القلوب وال جناح عليه... ريم تصدى للرماية لحظه 
  يهجاراه قلبي في المسير إل... فإذا رمت سھما إلي جفونه 

  :ومنھا ما قاله مضمنا
  كأنه الريم يعطو نحو مرتعه... ومثبت سھم نجالويه في كبدي 

  أھال لما لم أكن أھال لموقعه... يقول قلبي لسھم قد رماه به 
  :وأنشدني من لفظه لنفسه
  قلبي عليك صبابة مفتوت... يا لؤلؤا أصدافه الياقوت 

  منعوتسمط بكل مالحة ... لقد ابتسمت فالح منك لناظري 
  فأتى بديع النظم وھو شتيت... أحبب به سمطا تناسق دره 

  فالطرف في ألالئه مبھوت... يستوقف األبصار باھر حسنه 
  صغر له بين الجواھر صيت... عجبا له درا على ما فيه من 

  كمدا فحارس كنزه ھاروت... عز الوصول إليه يا قلبي فمت 
  :وأنشدني قوله. فتح خزائن الجواھر في كف إرادتهھذا شعر ھاروت تلميذ إفادته، وشاعره : قلت

  فأخو الذنوب طويلة حسراته... خل الذنوب وال تھم بفعلھا 
  غلبت على آحاده عشراته... واجنح إلى التقوى فطوبى المرئ 

  :وقوله
  ريما ھناك من الصبا في شرخه... حاذر إذا وافيت جرعاء الحمى 
  الخال حبة فخه خال فذاك... ال يخدعنك تحت عطفة صدغه 

  :تصيده من قول بعضھم
  ريم المھا فله بذاك أشاير... ال غرو أن صاد الفؤاد بنظرة 

  الخال حبته وقلبي الطائر... في خده فخ لعطفة صدغه 
  :وأنشدني من لفظه لنفسه، ما ھو منه في صياد

  أخذ القلوب بمكره وبكيده... أفديه صيادا تعود في الھوى 
  والخال تحت الصدغ آلة صيده... جماله كم صاد قلبا طار نحو 

  :وأنشدني قوله
  وفوق اللحظ سھمه النافذ... أرسل فوق الجبين طرته 
  فليله من نھاره آخذ... فيا جريح الفؤاد زد سھرا 

  :وأنشدني قوله، معميا في اسم حيدر
  أقام عذاره في الحب عذري... رأى زيد وعمرو وجه من قد 

  لى وھو يسحب ذيل عمرووو... فنكس رأسه زيد حياءا 
أراد بتنكيس رأس زيد عدده الھندي، وذيل عمرو، ھو الراء ھنا؛ ألن القافية ھنا دالة على الفرق بينه وبين عمر، وھم ذكروا 

  .أن الواو ال تثبت إال للفرق
  :وأنشدني قوله أيضا

  أبا الدر ياقوتا وأطنبت في الذكر... ذكرت له يوما بمجلس أنسه 
  فمبسمي الياقوت وھو أبو الدر... قوم بمبسمي فقال فذا وصف ي
  :وقوله منه أيضا

  بمسك خال على ذاك البياض نقط... يقول لي جيده الفضي حين زھا 
  أنا أبو المسك كافور بغير غلط... كنوا أبا المسك كافورا لقد غلطوا 

  :فس من اإلبريزوأنشدني قوله، وھو معنى أبرزه ولم يسبق إليه، فاستحق به التبريز، وجاء به أن
  في وجنتيه تلوح كالتطريز... كفوا المالم وال تعيبوا زھرة 
  ألقى عليه قراضة اإلبريز... فالحسن لما خط سطر عذاره 

  :وأنشدني ھذه السينية السنية التي ھي أشھى من األمنية، تفلتت من المنية
  وانف ھمي بالقھوة الخندريس... خل طي الفال لحادي العيس 

   عسجدا ذاب في لجين الكؤوس... ترى النواظر فيھا طف بھا كي 
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  منه عودت لقط در نفيس... ولترنح عطفي برقة لفظ 

  حوك صنعاء أفخر الملبوس... في رياض كأنما لبست من 
  وتجلت في حلة الطاووس... قد تحلت من طلھا بعقود 

  نفحة قد سرت من الفردوس... وزكا عرف طيبھا فحسبنا 
  بغناء يشوق شجو النفوس... فيھا وتغنى مبھرم الكف 

  ھيف باناتھا بخفض الرؤوس... قد أتينا مسلمين فردت 
  في رباھا فأنت خير أنيس... قم نجدد عھودنا يا ابن أنس 
  بين شوق مقلب ورسيس... فأنا في ھواك محزون قلب 

  حسن وجه يخفي ضياء الشموس... وامنح العين أن ترى منك يوما 
  من شقيق أحبب بھا من طروس... س سطورا كالمسك فوق طرو

  فعساھا تكون للتنفيس... وأمط لي عن سين تلك الثنايا 
  :وأنشدني قوله

  أحنو عليك وأنت قاس... حتى م يا ظبي الكناس 
  ن فمل مني كل آس... أغريت بي سقم الجفو 
  أبدا له وأبيك ناس... ونسيت عھدا لم أكن 

  سيھجري فقد عز الموا... موالي ال تمتد في 
  تھوى على عيني وراسي... مرني فأمرك بالذي 

  في حلتي ورد وآس... ھذي الرياض قد انجلت 
  ن وحيني منھا بكاس... فاجل المدام أبا الحسي 
  م عن الفؤاد وما يقاسي... واستنطق الوتر الرخي 

  :وأنشدني قوله
  فعسى تلوح لناظري شموسه... يا صاحبي عج بالمطي على الحمى 

  مني فيكتب والخدود طروسه... ابن مقلة قصة  فھناك يستملي
  بتوقد الجمرات كنت تقيسه... وأريك شوقا ال يقاس بغيره 

  ما حال من قد بان عنه أنيسه... بان الخليط فال تسل عن حالتي 
  ذو نشوة كارت عليه كؤوسه... ودعته ورجعت عنه كأنني 

  عيسهوتراقصت تحت الھوادج ... لم أنس إذ غنى له الحادي ضحى 
  أخذ الفؤاد بھا فھاج رسيسه... ورمى ابن عم الظبي لي بإشارة 

  فرنو نجالويه مغناطيسه... ال غرو أن جذب الفؤاد بنظرة 
  :وأنشدني لنفسه قوله

  ريم يشوق الريم مھوى قرطه... رشق الفؤاد بأسھم لم تخطه 
  قد راح يمزج لي رضاه بسخطه... من ذا عذيري في ھوى متالعب 

  فأضاعه يا ليتني لم أعطه... ي وقلت يصونه أعطيته قلب
  فعناء قلبي في الھوى من رھطه... وثناه عن محض المودة رھطه 

  ما كنت أحسبه يخل بشرطه... وقد اشترطنا أن ندوم على الوفا 
  شوقا إليه فشط بي عن شطه... كيف الخالص ركبت بحرا من ھوى 

  ام بنقطهكالروض أخضله الغم... علقته ريان من ماء الصبا 
  قد كاد يقطر ماؤھا من فرطه... غض الشباب وھذه وجناته 
  رقم الجمال بھا بدائع خطه... يجلو عليك صحائفا وردية 

  تھتز لينا في منمنم مرطه... وتريك ھاتيك المعاطف بانة 
  تلھي حليف الكأس عن إسفنطه... وتخامر األلباب منه فكاھة 
  رونقھا جواھر سمطهضاھت ب... لو بت تستملي لطائفه التي 
  ومددت كفك طامعا في لقطه... لدھشت إعجابا بلؤلؤ لفظه 

   :وأنشدني قوله. ھذا الشعر من األشعار الباسقة، ما مدت األيدي اللتقاط مثل درره المتناسقة: قلت
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  ل بھا وبات معانقي... يا زورة سمح الخيا 
  أكرم به من طارق... خاض الدجنة طارقا 

  في جنح ليل غاسق.. .وأتم ساحة عاشق 
  بة عھد صب وامق... وأتى يجدد بالصبا 

  شوق ھناك وعاشق... فجرت لطائف بين مع 
  ورشف ريق رائق... وخاللھا قبل تلذ 

  سبب الصدود السابق... وسألت ذاك الريم عن 
  ك الطل فوق شقائق... فانھل منه ما يري 

  عن لؤلؤ متناسق... وافتر لي ياقوته 
  بين العذيب وبارق... وصفا ھنالك مورد 

  :وأنشدني قوله
  وقاتله لم يمض لم تحسن العشقا... أقول لقلبي وھو عند اضطرابه 

  وفي حياة ليس يحسن أن تبقى... فقال اضطرابي خشية من فراقه 
  :وقوله معميا باسم دالور

  صھبا تحاكي وجنة المعشوق... قد أبرزھا من باطن اإلبريق 
  لو دار بھا ممزوجة بالريق. ..ما ضر شويدنا جال أكؤسھا 

  :وقوله
  طرفا فقد أصبحت من عشاقھا... إن غض عن تلك العوارض عاذلي 

  ھو غيرة منه على أحداقھا... وتجنب األفعى الزمرد إنما 
  .من خاصية الزمرد أن الحيات إذا نظرت إليه سالت أعينھا

  .ومثله ما ذكروه في خواص العقيق، أن التختم به يبطل السحر
  :في الحليوللص

  ر بتختيمه لسر حقيقي... قيل أن العقيق قد يبطل السح 
  را وعلى فيك خاتم من عقيق... وأرى مقلتيك تنفث سح 

  .ومن الخواص المذكورة للريق، أنه يقتل العقرب
  :قال أبو الصلت اإلشبيلي

  عن لثم مبسمه البرود األشنب... دب العذار بخده ثم انثنى 
  فالريق سم قاتل للعقرب... لثمه ال غرو أن خشي الردى في 

  :فاألولى ھذه. وأنشدني لنفسه قطعتين، ما أظنھما إال من رياض الجنان مقتطعتين
  فاسأل هللا يا فؤادي السالمه... قد نضى طرفه الكحيل حسامه 

  بلغته من القلوب مرامه... فاتك قد سطا بألحاظ ريم 
  هذمة للذي يراعي ذمام... ناقص للعھود ليس يراعي 

  يمأل العين بھجة ووسامه... قد تعشقته ربيع جمال 
  مسعد في ھواه إال حمامه... شط عني فليس لي مذ تناءى 

  بالحمى ظلت ناھبا أيامه... ذكرتني عصرا رقيق الحواشي 
  ھطلت أدمعي عليه ندامه... ما تذكرت عيشة الغض إال 

  طيب أنفاسه لنا شمامه... يا نسيما من عنبر الشحر أھدى 
  ساحة الحي در در الغمامه... تيممت ساحة الحي وشى  إن

  ثم قبل ثغوره البسامه... حيي عني أقاح تلك الروابي 
  ليطيل اعتناقه والتزامه... والو عطف القضيب نحو أخيه 

  نقطت فوقه من المسك شامه... واقتطف من حدائق الحسن وردا 
  دامهقاطر الشھد خالطته م... وارتشف من خالل تلك الروابي 

  رنحت خمرة الشباب قوامه... واعتنق في منمنم البرد خوطا 
  قد تدلت فقبلت أقدامه... ولتالعب له ذؤابة شعر 

  :وھذه الثانية
  سحر المحبة من أبانه... يا وردة من فوق بانه 
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  غلغلت في قلبي مكانه... أخفيته عھدي وقد 
   وسدلت أستار الصيانه... وكتمت أمر صبابتي 

  ن الدمع يوما ترجمانه... أن يكو  ما كنت أحسب
  أغرى بنا الواشي لسانه... لوال وضوح األمر ما 
  شوقا إليك لوى عنانه... ولوى عنانك عن شج 

  عند القلوب لھا مكانه... يا ظبية البان التي 
  من طول صدي أرونانه... كفي الصدود فليتني 

  .األرونان، الصوت: يوقال القيس. من الحر والغم: يوم أرونان، وليلة أرونانة
  ك كن في األجفان حانه... قد أسكرتني مقلتا 

  ففضحت لين الخيزرانه... وكرعت في ماء الصبا 
  وقد اجتلى طرفي جنانه... أجريت ذكرك بالحمى 
  نظم الندى فيھا جمانه... فلوى القضيب معاطفا 

  وافتر ثغر األقحوانه... واحمر خد شقيقھا 
  :وأنشدني قوله
  تحت القناع استتار العين بالغين... يفوق البدر مستترا  أفدي مليحا

  .لغة في الغيم: والغين. الشمس: العين
  حسنا ووقاه شر العين والغين... أنشاه مبدعه كالبدر مكتمال 

  .حجاب على القلب: النظرة، والغين: العين
  قد رد قاصد ھذي العين بالغين... منعت من ثغره عين الحياة وكم 

  .العطش: الحياة، والغين عين: العين
  أتى بتصحيف تلك العين بالغين... وراع قلبي فمذ حاولت منه وفا 

  .الحرفان المعلوالن
  :وأنشدني قوله

  فوق خدي أن كنت من واصفيه... قال صف فرعي الذي قد تدلى 
  قد تدلت عريشة الحسن فيه... قلت ماذا أقول في وصف روض 

  :قول بعض األندلسيينوذكر لي في بعض محاضراته أنه رأى 
  وصبا وإن كان التصابي أجدرا... وهللا لوال أن يقال تغيرا 

  لثما وكافور الترائب عنبرا... ألعدت تفاح الخدود بنفسجا 
  :وقول أبي جعفر محمد المختار من شعراء الدمية

  يا منية النفس وياقوتھا... قلت ھبي منك لنا قبلة 
  الدر ياقوتھاورصعت ب... فأغمضت من عينھا مؤخرا 

  :وقول األمير منجك
  وطوق الدجى قد صار في قبضة الفجر... لقد زارني من بعد حول مودعا 

  يزيح الثريا بالھالل عن البدر... فأخجلته بالعتب حتى رأيته 
  :فنظم ھذين البيتين يلمح إلى ھذه المقاطع

  فارتاع حتى انھل ماء جماله... نظر البنفسج في الشقيق مؤثرا 
  ويزيح أنجم بدره بھالله... رصع دره ياقوته فغدا ي

  :وأنشدني من لفظه لنفسه
  فالھوى قد نما أشد نمو... ال تكن ويك طامعا في سلوي 

  ورماني بسھم ذاك الرنو... شفني ذلك الشويدن حبا 
  وسما في الكمال أي سمو... قمر في ابتدائه تم حسنا 

  رويعل من خمرة الشباب و... وقضيب غض النبات رطيب 
  أمد الدھر ليس بالممحو... حبه خط في فؤادي سطرا 

  فترى منه قسوة في صفو... يمزج الصد بالوصال دالال 
  بين جنبي ماله من خبو... وھواه ما زال يوري لھيبا 

  قد جنينا بھا ثمار الدنو... يا سقى هللا عھدنا بليال 
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  ھي أصفى من دمعة المجفو... جمعت شملنا بكأس سالف 
  قال لي ھات يا عدو عدوي... ت يا ابن ودي خذھا كلما قل

  .السيد عبد الباقي بن مغيزل من الزمرة األولى من أخالئي، ومن به أشرق في إبان رونقه وجه اجتالئي
  .فاستھليت أنا وإياه العيش بدريا، وھززت أغصن اللذات غصنا طريا
   .انفي زمان عيون سعوده روان، واآلمال فيه دوان، ما بين بكر وعو

  .لم تبعد فيه أرضي عن أرضه، ولم نأل فيه من القيام بنفل الود وفرضه
  .ولم يتنسم أحدنا أخا، إال ھب اآلخر معه رخا

  .وھو ممن خلصت ذاته خلوص الذھب عن اللھب، وتميزت بما أحرزت من نسب شريف وحسب، ونشب تليد ومكتسب
  .شمر في الطلب عن ساق، وأبدى بدائع ذا حسن واتساق

  .براعة تعرب عن لسان ذليق، وذھن متوقد يزينه وجه طليق وله
  .وفضل يستغني عن المدح، وشعر يعلم الحمامة الصدح

  :فمنه قوله، وأنشدنيه من لفظه. قد استخرجت له ما ھو كالروض المعطار، تضحك ثغور نواره عن بكاء األمطار
  رحامن أكسب المستھام المبتلى ب... أواه من ذلك الخشف الذي سنحا 

  من دونه ذلك القد الذي رجحا... لم أنس إذ مر مختاال بقرطقه 
  فكم طريح على فرش الضنى طرحا... يزور لحظا بطرف زانه حور 

  تستخبر القلب عنا أية جنحا... وكم دواعي الھوى من كل جارحة 
  :وبعث إلي بھذه األبيات، وكان وافاني يوما لم يجدني في بيتي

  وغدا بأثواب البراعة يرتدي... افعا يا ماجدا حاز السيادة ي
  والعيش مع وصل الحسان الخرد... من مذكري عھد الشبيبة والصبا 

  كي أن أفوز برؤية الوجه الندي... كم مرة قد جئت نحو حماكم 
  فرجعت من ذاك الحمى صفر اليد... فلسوء حظي لم تجدكم مقلتي 

  :فكتبت إليه
  بالسعي أسنى سؤدد بلغتني... موالي من دون األنام وسيدي 

  من سوء حظي في الزمان األنكد... قد جئتني والبيت مني مقفر 
  فيصده قدر علي بمرصد... ھي عادة األيام أرجو صاحبا 

  ألفيته نفسي يروح ويغتدي... وإذا أبيت فتى وعفت دنوه 
  :وأنشدني من لفظه لنفسه

  ظبي إنس حبة القلب ملك... كلما رمت خالصا من ھوى 
  من شج مثلك ملقى في الفلك... سن ھواه كم له قال لي ح

  :وأنشدني قوله
  يشتكي حرقة النوى... قلت إذا جاء صاحبي 

  كلنا في الھوى سوا... كيف شكواك إننا 
  :وھذا المصراع قد أكثر الناس من تضمينه، وأشھر تضامينه قول بعضھم

  باھتمام من الھوى... قل لمن جاء يشتكي 
  لنا في الھوى سواك... ال تفه بالذي جرى 

  :وأنشدني قوله في أرمد
  قد مسھا بل ألمر زاد في سقمي... ال تحسبوا حمرة في مقلتي رمدا 

  ھواه حل فؤادي فاكتست بدم... فإنھا نظرت شزرا لوجنة من 
  :منه قول يوسف العمراني

  أھوى ومن ھو شمس حسن باھر... ال تنكروا رمدي وقد أبصرت من 
  نظرا تؤثر ضعف طرف الناظر... حوھا فالشمس مھما إن أطلت لن

  نظري فعكس خيالھا في ناظري... ولقد أطلت إلى احمرار خدوده 
  :وقوله

  قد كان كحال في نواظر عبده... رمدت جفوني عندما فارقت من 
  عند النوى في مقلتيه وخده... وسرقت حمرة ناظري وسقامه 

  :وأنشدني قوله
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  بات القلوب من الھدبيصيد لح... أقول لفتاك اللواحظ أھيف 
  يسوء بمرآه العيون مع القلب... وصحبته شخص بذي مذمم 

  وال بد للصياد من صحبة الكلب... حبيبي ما ھذا القرين فقال لي 
وكأنه وقف على ما ذكره المقريزي من أنه ثار بمصر في بعض األحايين ريح شديدة، سقط منھا حجر من بعض عضائد 

  :فوجد عليه ھذه األبيات، وھو لغز عجيب، رقيق لفظهجامع الحاكم، فقلب الحجر، 
  وكتمته كيما أفوز بوصله... إن الذي أسررت مكنون اسمه 
  طرفاه يضرب بعضه في مثله... مال له جذر تساوى في الھجا 

   في النصف منه تصاب أحرف كله... فيصير ذاك المال إال أنه 
  بكلهمن بعد أوله نطقت ... وإذا نطقت بربعه من كل ما 

  فيصير منقوطا بجملة شكله... ال نقط فيه إذا تكامل عده 
  :فحله بقوله

  لكن بحمد هللا فزت بحله... قد كان ھذا اللغز يصدي فكرتي 
  عنه أشار مبينا لمحله... تا نظم الذكر يخرج منه ما 

  في ستة وھي المراد بمثله... مال أتى من ضرب ست بعضه 
  متساوي الطرفين عاد ككله... فيصير منه النصف لكن مذ غدا 

  من بعد أوله وثان يجله... والنطق منه بربعه أي ثالث 
  عين المسمى أنبأت عن شكله... ال نقط في لفظ الحروف وإنما 
  إيضاح معنى شاھد عن أصله... في عقد حالية العذارى إن ترم 

  :وأنشدته يوما قولي معميا باسم موفق
  كمته القلوب فازداد عجبهح... من والة الجمال سلطان حسن 

  نازل في حشاه ما راق حبه... حد للقلب مذ سما حد سر 
  :فحله وحاله، فقلت أخاطبه
  بفھمه ورأيه السديد... موالي يا حالل كل مشكل 
  حليت قلبي وفمي وجيدي... أفديك مذ حليت ما عميته 

  :فقال ھذا يشبه قول العفيف التلمساني
  ه يا مھفھف القدبخصر... قد قلت لما أراد شدا 

  وعاطل الخصر منك بالشد... حليت قلبي وعقد صبري 
قد ذكر البدر الدماميني، في حاشيته، على شرح المية : وطال ما جال في خلدي، من أي نوع ھذا من أنواع البديع، فقلت له

  .أنه من نوع االستخدام: العجم
  :وأنشد منه قول ابن نباتة

  الحسن ثم قد جمعا وجيد... رشفتھا في مكان خلوتھا 
  والجيد والشعر والصفات معا... حلت مذاقا ومشربا وفما 

  .وفيه استعمال كلمة واحدة على ست معان
  .انتھى. وقدم أن مثل ھذا لم ينصوا عليه في االستخدام

شريف  سيدي، النفس خضراء والربيع أخضر، وأنا: وكتبت إليه أستدعيه إلى منتزه بالشرف األعلى، في يوم شرف الشمس
  .وأنت شريف، فما علينا أن نھجر المألف والمربع، ونجمع بين ھذه الفصول األربع

  .في زمن تعتدل فيه الطباع، وتقف عليه الخواطر واألسماع
  .فانھض لنكون إلفين، ولك األعلى من الشرفين

  .في يوم حل به شرف الشمس، واعتدلت الحواس الخمس
  :ارح والجنانفھناك أنشدك باللسان، مع موافقة الجو

  على جميع السلف... لم ال أتيه في العلى 
  شرفني في الشرف... والسيد الشريف قد 

أحمد بن عبد هللا العطار، المعروف بابن جدي سمح سھل، لكل ثناء أھل، كأنما بينه وبين القلوب نسب، أو بينه وبين الحياة 
  .سبب

  .لشؤبوببمحاضرة أشھى من ريق المحبوب، ومحاولة أصفى من ريق ا
  .وعلى الجملة فما ھو إال تحفة قادم، وأطروفة منادم
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  .وعودة صحة لمريض، واصطباح عيش في روضة أريض
  .وبيني وبينه أخوة أواخيھا مشدودة، وأبواب التمويھات عنھا مسدودة

  .ما زلنا في خلسة للود ونھزة، وأريحية للحظ وھزة
  .كم عالم الذرمن حين رضعنا للتآلف ذلك الدر، وجرينا فيه على ح

  .وهللا يصوننا في بقية العمر عن الغير، كما صاننا عن الشوائب فيما مضى وغبر
  :قوله مضمنا. فمن أريج عاطره، الذي نفح به روض خاطره

  غصن على دعص تثنيه الصبا... وبليتي ساجي اللحاظ قوامه 
  جذالن من مرح الشبيبة والصبا... يھتز لينا حين يخطر مائسا 

  فغدا إلى كل القلوب محببا... بالمالحة والبھا  بدر تقمص
  ما كان إال في القلوب مجربا... سلت لواحظه علينا مرھفا 

  فغدا بريحان العذار منقبا... يخشى على ورد الخدود لالفح 
   متبرما نحوي وألوى مغضبا... ساومته وصال فحدق لحظه 

  تفاحة رميت لتقتل عقربا... فكأن صفحة خده وعذاره 
  :نشدني من لفظه لنفسهوأ

  وأكثر منه ضيعة فيھم الحر... ولما رأيت الفضل في الناس ضائعا 
  فتى إن رأى شعرا يحركه الشعر... بخلت بشعري حيث لم أر في الورى 

  سؤال حداه العسر واقتاده اليسر... ورحت بنفس لم يرق ماء وجھھا 
  :عھاوأنشدني أيضا من لفظه لنفسه، قوله من قصيدة طويلة، مطل

  إذ بالھوى والنوى قلبي يروعه... عتبي على الدھر عتب ليس يسمعه 
  للبين ما بي يد التفريق تجمعه... بانوا فأصبحت أشكو بعد ما رحلوا 
  كما تصدع قلبي منه يصدعه... شكوى يكاد لھا صم الصفا جزعا 

  :منھا
  طول الزمان إلى ما الحب يصنعه... بي من رسيس الھوى داء يصانعني 

  إذا وميض الدجى يبدو تلمعه... نثني من لظى األشواق في حرق وأ
  ومدمعا بأتي الدمع يشفعه... لم ألق يوم النوى إال حشا قلقا 
  مرت سراعا وطيب العيش أسرعه... يا صاح أين ليالينا التي سلفت 

  أشبھا من غروب الجفن أدمعه... فاعجب لنار ضلوعي كلما خمدت 
  في النيربين بترنام يرجعه...  وبات يذكي ضرامي صادح غرد

  باروض أم فقد إلف عز مرجعه... يا ورق مھال أذا الترجاع من فرح 
  :وأنشدني من لفظه لنفسه، قوله

  ومن حادثات الدھر يشجيك موقع... أفي كل يوم بالنوى تتروع 
  وتسقي ثراه كل نكباء زعزع... وتشقى برسم قد ترسمه البلى 
  وتشكو لربع أعجم ليس يسمع... وتندب أطالال تعفت رسومھا 
  على قفرة من ديمة ليس تقلع... وتسبل تھتان المدامع ھاطال 

  وتمسي ولھانا وأنت مروع... وتصبح ھيما بين قفر تجوسه 
  أفي كل ھضب لألحبة مطلع... وترمي بطرفيك الھضاب عشية 

  من القوم مصطاف يروق ومربع... وقائلة فيما الوقوف وقد خال 
  أخو الشوق من فرط الصبابة يصنع... ذري للدموع وھكذا فقلت لھا أ

  بأني إذا بانوا عن الجزع أجزع... وما كنت أدري قبل وشك رحيلھم 
  إذا الح برق في الدجنة يلمع... وال أن أنفاسي يصعدھا الجوى 

  على الخد مني والحمائم تسجع... فرحت ودمع العين تجري غروبه 
  إذا ما انبرى ترنامھا يتصدع. ..تنوح بشط الواديين ولي حشا 

  وال لوعتي تخبو وال العين تھجع... فال كبدي تھدا وال الشوق مقصر 
  فلم يبق في قرب التزوار مطمع... وقد رحلوا عن أيمن الجزع غدوة 
  :وأنشدني أيضا من لفظه لنفسه قوله

  أبدى التشاغل عن محب واله... ومعطف األصداغ يختلس النھى 
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  ظى جؤذر والبدر جزء جماله... ويدير لح يبدي تلفت شادن 
  الحسن مطبوع على تمثاله... تمثال شكل الحسن ال بل إنما 

  :وكنت أنشدته قولي
  بأفق الھنا بين الھاللين في الغسق... ولما أدار الشمس بدر ألنجم 

  وما غاب عنا بعد جيده الشفق... عجبت له يبدي لنا البدر طالعا 
  :يه من لفظهفنظم ھذا المعنى، وأنشدن

  إذا لم يمت بالصد يقتل بالحدق... وساق ميود القد أحور أوطف 
   ھاللين يمحو نورھا أية الغسق... يرينا بأفق الكأس شمسا توسطت 

  فبان لنا صبح وما غرب الشفق... ومذ ھم يحسوھا ترفع جيده 
  .مطر من غضارتهطلع علينا ھذا اليوم في نضارته، يكاد صحوه ي: وكتبت إليه أستدعيه إلى روض

  .فلقينا زھره، ونظمنا نثره
  .في روض وشي بخسرواني الديباج، وغشي بما يربو على أصناف الجواھر في االبتھاج

  .فمن نور مدرھمه بھج، وزھر مدنره رھج
  .يضاحك دره مرجانه، ويعبق بصائك المسك أردانه

  .وللنسيم فيه اعتالل إشفاق، إذا ما رقد المخمور فيه أفاق
  .رطب الثرى طيب المقيل، وليس فيه غير ردف الساقي ثقيل والروض

  .ولم نعدم ندامى بألفاظ عذاب، كأنھا قند مذاب
  .معرفتھم بأغصان القدود، وتفاح الخدود

  .ال بالنصول الحداد، والقسي الشداد
  .ولديھم من الفكاھة، ولطف البداھة

  .ما إذا جلي فما الراح والتفاح، وما ريحان األصداغ إذا فاح
  .وإن شاءوا ألحقوھا بحكم متلوة، وأخبار في صحف اإلحسان مجلوة

  .وعندنا لحن يثير الشجن، ويبعث من الشوق ما أجن
  .وحبيب قرب من عھد الصقال خده، فلم يجف ريحانه ولم يذو ورده

  .يزل عن خده الذر فال يعلق، ويمشي عليه النمل فيزلق
  .ابك غضة جنيةوقد تمنينا فلم نجد غيرك أمنية، وال مثل آد

  .وعلمنا أنه ليس لألنس مع غيبك بھجة، وال للعيش دون لقاك مھجة
  .فبا إال ما أنجحت األوطار، وفتحت بمذاكرتك عن جونة العطار

  .ولك الثناء الذي يتجمل به الدھر، ويتفتق رياه عن الروض فاح فيه أريج الزھر
  .والقلم، ولديه البراعة تلقى أعنة السلم السيد سليمان، المعروف بالحموي الكاتب حرفته الدواة

  .وله طبع سبكت تبره األيام، وصقلت حديد ذھنه من صدإ األوھام
  .بوجه فيه الفالح يتوسم، كأنه در يوقده ثغر تبسم

  .وقد أوقفني من شعره على ملح غضة الشفوف، فجردت منھا كل بيت كأن الحسن عليه موقوف
  :فمن ذلك قوله في الغزل

  أما ترى الصبح زنده قدحا... مي نباكر القدحا قم يا ندي
  صفو امرئ في وداده نصحا... والجو صافي األديم من كدر 

  يذكرنا بالصبوح إذ صدحا... وقام من فوق أيكة غرد 
  بنشرھا العنبري إذ نفحا... وقد أھاجت لنا الصبا شجنا 

  أسأره الوجد فيه والبرحا... فحركت ساكن الفؤاد وما 
  بفرصة والرقيب قد نزحا... ى الرضا وجاد لنا والدھر أبد

  في غفلة الالئمين والنصحا... فانھض لنقضي من الصبا وطرا 
  صھباء تنفي الھموم والترحا... وعاطني قرقفا معتقة 

  أعين رضوان عنه مذ سرحا... من كف ظبي كأنما غفلت 
  فداؤه كل من عليه لحى... أحور أحوى أغن ذو ھيف 

  متزرا بالجمال متشحا... قه فأتى قد أبدع هللا خل
  رقة ألفاظ من حوى الملحا... رقت حواشي طباعه فحكت 
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  :ومنه ما بعث به الي في غرض له
  يا ذا العلى والسؤدد... أنعم صباحا سيدي 

  ن فداك كل مسود... يا ابن الموالي األكرمي 
  واحتل فرق الفرقد... يا ماجدا وطئ السھا 

  لم تجحد ومفاخر... بفضائل ومآثر 
  فصلت بزبرجد... وشوارد كعقود در 
  م البحتري وأحمد... فاقت برونقھا نظا 
  ديباجة الروض الندي... وبديع نثر قد حكى 
  ب عن المداد األسود... تابت له حب القلو 

  ن ونجل أكرم أمجد... يا أيھا المولى األمي 
  فع خطوب دھر معتد... أنت الذي يرجى لد 

   أيدي الزمان األنكد.. .العبد قد عبثت به 
  عينيه رحب الفدفد... وحوادث ضيقن في 
  والحظ ليس بمسعد... والصبر ليس بممكن 
  ممزوجة بتودد... موالي ھل من عطفة 
  ر من الجناب األسعد... أو نظرة تدني الفقي 

  ك وھل سواك بمقصد... تا لم أقصد سوا 
  من جور دھري مسعدي... فبحرمة اآلداب كن 

  رغم الحسود األنكد... مقصودا على  ال زلت
  :وأنشدني من لفظه لنفسه، قوله

  ومن لعھد ودادي في الھوى نبذا... يا أيھا الملك الباھي بطلعته 
  فقال لي ھكذا الملوك إذا... أفسدت قلبي لما أن نزلت به 
  .وھذا فيه االقتباس مع االكتفاء
  :ولبعض المتقدمين عن عصرنا

  لمغرم قلبه ذاب فيك إذا... قا كرما مليكة الحسن جودي بالل
  قد قال سبحانه إن الملوك إذا... أفسدت قلبي فقالت تلك عادتنا 

  :وأنشدني من لفظه لنفسه، قوله من قصيدة، مطلعھا
  لما تراءت طالئع الفجر... قد نبھتنا صوادح القمري 

  يفوق رياه عنبر الشحر... وفاح من نسمة الصبا عبق 
  تجر أذيالھا على النھر... بغة والروض يختال في مص

  لرقصھا في مآزر خضر... وسروره كالقيان إذ خطرت 
  :ھذا مسبوق إليه في قول ابن طاھر الخباز

  ترقص في أردية خضر... والسرو فيھا كعذارى غدت 
  أدمع صب أحس بالشر... والطل في أعين الزھور حكى 

  عريرقت كطبع النديم أو ش... والجو قد راق والمدامة قد 
  يخجل مرآه ناصع الدر... ودار من فوق وجھھا حبب 

  وھاتھا قبل ضيعة العمر... فانھض فدتك النفوس مبتكرا 
  إن برزت كالعروس من خدر... صھباء تنفي ھموم ذي ترح 

  بعد عروس يكون من عطر... طيبة النشر في الكؤوس وھل 
  مختصر الخصر بدائع السحر... يديرھا أھيف القوام رشا 

  منه بما في الجفون من خمر... قليل المدام عن ثقة  يسقي
  :وأنشدته يوما قولي

  تدل على خلقه المنقن... بروحي من وجھه آية 
  فتمنعني زحمة األعين... أحاول في صدغه لحظة 

  :فأنشدني في معارضة بديھا
  لعذار على الخدود أداره... كلما رمت نظرة والتماحا 
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  الزدحام اللواحظ النظاره... لم يجد ناظري إليه طريقا 
  :وأنشدني من لفظه لنفسه

  بوجنة صاغھا الرحمن وابتدعا... ال تحسبوا أن ريحان العذار بدا 
  فشكله في حواشيھا قد انطبعا... وإنما طوقه السمور قابلھا 

  :مثله للشھاب الخفاجي
  ومال كما ھزت صبا سحرة سروا... وظبي من السمور ألبس فروة 

  تخايل أھدابا فتحسبه فروا... من دھشة به  وإال عيون الناس
  :وأنشدني من لفظه لنفسه

  وأدرھا بين الندامى الظراف... نبه الصحب الرتشاف سالف 
  بذيول الصبا الرقاق اللطاف... وامسح الطرف من فتور نعاس 
  اح روحا تعرضت للتالف... يا فدتك النفوس داو بصرف الر 

  الملتوى قليل الخالف لين... واسقنيھا من كف ظبي غرير 
  بين طي األعكان واألرداف... مخطف الخصر يختفي البند منه 

  كجوار ميالة األعطاف... في رياض حفت بسرو نضير 
   دائم السح ھاطل مذراف... باكرتھا غر السحاب بصوب 
  شكلھا في غديرھا الشفاف... خدمت زھرھا النجوم فأبدت 

كأن خاله بين الحاجبين، ھندي يلعب : لديوان شعري، ومنھا قولي في معرض غزل وقرأت له يوما الديباجة التي عملتھا
  .بسيفين، أو جارح يختطف الجوارح بجناحين

  :فأعجبه ما قلته وراقه، وألقى عليه أوراقه، وجاءني بعد أيام وقد نظم ھذا في مقطوع، وأنشدنيه، وھو
  بسيفين يرمي بقوسين أو يسطو... كأنما الخال بين الحاجبين فتى 

  ليخطف القلب مني بالجناحين... أو طائر جارح أھوى على شرف 
ونظمت وأنا بالقاھرة قصيدة،، وصفت بھا بركة األزبكية، وتخلصت إلى مدح بركة خطھا األستاذ زين العابدين، ال برح 

  .المجد ينطق بلسانه، والجود يشكر موارد إحسانه
  .تب إلي قصيدة على وزنھا ورويھا، وصدرھا بإنشاء من نسج قلمهفلما وصلت إلى دمشق، وقف عليھا المترجم، فك

  :فأما قصيدتي، فھذه
  ئل في رياض األزبكيه... يا حبذا خضر الخما 
  م سرى ببقعتھا النديه... وخفوق أردية النسي 

  ئق والرياض األريضيه... أرض تكنفھا الحدا 
  بالرائحات المندليه... وتعطرت أرجاؤھا 

  ر وعابقات عنبريه... ي فواحة بشذا العب
  سحرا بأصوات شجيه... وترنمت أطيارھا 
  ر بھا عرفت بھا المزيه... وإذا تأملت القصو 

  طرف المرادات البھيه... ومنحت ما تختار من 
  تلك الوجوه األصبحيه... ومنيت ما تھواه من 
  عتك القدود السمھريه... وتمايلت شوقا لطل 

  ور الخاتميهخصر الخص... وقصرت كل ھوى على 
  ن وأنت يا قلبي الرميه... وخلصت من سھم العيو 

  في لحظه رسل المنيه... من كل مرھوب الشبا 
  وياله من تلك البليه... وإذا أشار مالطفا 

  ف وليس يدري ما القضيه... يدعو النفوس إلى التال 
  كم حار مرتاد التقيه... وعلى تلفت جيده 

  غرته المضيه ث الشمس... ونصيبه في الحسن حي 
  تكفي به كل البليه... فاختر ھنالك مربعا 
  وتحفك المنن الحفيه... وتقيم موفور المنى 

  ن الشھم أستاذ البريه... في ظل زين العابدي 
  أعقابه البيض النقيه... مولى أناخ المجد في 
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  شرف القروم المولويه... وتشرفت بجنابه 
  سجيه أنعام والحسنى... فالفضل فضل فتى له ال 

  ولقد أراھا أخزميه... والفخر شنشنة له 
  عنه السجايا األحنفيه... والحلم وصف قصرت 
  شيم غذته حاتميه... والجود كل الجود في 
  فغدت منازله العليه... ضاھى بمقعده السھا 

  يرجوه من حسن الطويه... وجرى القضاء بوفق ما 
  ھك بالتحيات الزكيه... موالي حيى هللا وج 

  م بعيشة العمر الھنيه... ما دام الدوا ورعاك 
  منسوب سدتك السنيه... أنا من عرفت بأنه 
  ء فاجر حق المالكيه... وإليك لي حق انتما 

  ت لضعف حالي في الھويه... وأقل عثاري إن سقط 
  لي في حماك حمى الحميه... فأنا الذي خطيت رح 

  ة ھناك جسمي والمطيه... وأرحت من تعب الحيا 
   ت وكان في عمري بقيه... راح ما برح ما لي ب

  أرض القالع األعصميه... ما الكد في داري ال وال 
  ت بجلق والروم نيه... كال وال لي ما حيي 

  حيث الھبات األريحيه... إال جوارك منيتي 
  م ذوو الفكاھات الجنيه... حيث األخالء الكرا 

  حة وھو بسام العشيه... من كل وضاح الصبي 
  ضل والسراة اللوذعيه... دمك األفا ال زلت تخ

  من جلق الشام الزھيه... وإليكھا مختارة 
  د بالعقود الجوھريه... غناء حالية المقل 

  بشميم سفح الصالحيه... غذيت أوان شبابھا 
  قيصوم من ترب زكيه... وتروحت بالشيح وال 

  ل حلى الجمال السندسيه... وكسا معاطفھا الدال 
  ل نفائس الدر السنيه...  توليك من طرف المقو

  بصفاتك الغر الرضيه... وتبث مدحك في الورى 
  من خالص الطرف الطريه... فاھنأ بھا وبمثلھا 

  ء وأنت ميزان البريه... وبقيت ما بقي البقا 
  ألطاف موالك الخفيه... تحبوك في أمر المنى 

  .م، وأتحف ما نمنمه رقمإن أشرف ما نمقه قل: وھذا ما كتبه إلي من إنشائه، ويتلوه قصيدته
  .وأبھج ما تزين به طرس، وأبدع ما جرى به نقس

  .سالم أضوع من شميم الكبا، وألطف من نسيم الصبا
  .وأعطر من أرج أزھار الرياض، وأسحر من تغازل األجفان المراض

  .وأثنية ال يحصى عدھا، وأدعية ال ينقطع مددھا
  . أكنيه؛ وقدره المعتلي عن ذلك يغنيهأھدي ذلك إلى جناب من ال أسميه؛ لجاللته، وال

  .حرس هللا ذاته العلية، وجمل الوجود بصفاته السنية
  .وبعد، فإن تفضل المولى بالسؤال، عن كيفية الحال

  .فالعبد  الحمد ذي المنن الوافية، في بحبوحة الصحة والعافية
  .غير أن الشوق، شب عمره عن الطوق

  " .وھو على جمعھم إذا يشاء قدير " التيسير، يسر هللا االجتماع بكم إنه ولي 
  .والذي يعرضه ھذا الداعي، أن المولى حين أشرق في فلك مصر بدره الكامل، وغاب عن أفق شامنا الذي ھم للمحاسن شامل

  .لم يزل العبد أللم البين مكابد القلق والضجر، متطلعا ألخباركم السارة حتى ظفر منھا بأبلغ أثر
  .رافلة في الحلل البھية، المتضمنة لمدح األستاذ ووصف بركة األزبكيةوذلك قصيدتكم ال

  .التي سجد لبالغة نظامھا من ھو أبلغ من الوليد، والفريدة التي كل بيت منھا بألف قصيد
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  .ال برحت جواھر ألفاظ موالنا قالئد لذوي التحقيق، وعرائس أبكار أفكاره محالة بمدائح آل الصديق
  .هللا تعالى بسيد الكونين، أنه كما سرني برؤية األثر أن يقر األعين بالعين فعند ذلك توسلت إلى

  .وتصديت لعرض أشواقي التي خرجت على حد الحصر، بأن أعارضھا بقصيدة أھديھا ألوحد العصر
  .لتكون ألثر الشوق قافية، فأشبھتھا ولكن وزنا وقافية

  .لمتناولومن يقوى لمعارضة البحر الكامل، وأين الثريا من يد ا
  .وھاھي واصلة إليك، وقادمة عليك

  .وصل هللا لك أسباب نتائج األمل، متلفعة بأسمالھا، تعثر في ذيلھا من الخجل
  .فتلقھا بالبشر والقبول، وأنزلھا منك بأحسن منزول

  .وأسبل عليھا من حلل إحسانك سترا، ألنك من أھل البيت وصاحب البيت أدرى
  :والقصيدة ھي ھذه

  زھر الرياض السندسيه... ل في أسقيط طل جا
  سم ذي الثنايا اللؤلؤيه... أم ثغر المبا 

  حظ أم عقود جوھريه... أم وحي حوراء اللوا 
  نفحت فجاءت عنبريه... أم نسمة شحرية 

  نعة أزاھرھا زھيه... أم روضة غناء يا 
   موالي أرسله ھديه... أم ذاك نفث السحر من 
  بسام العشيه ز الفضل... أعني األمين أمين كن 
  غة والصفات األلمعيه... حاوي الفصاحة والبال 

  عنوانھا النفس الزكيه... ساد الورى بشمائل 
  خير الخالئق والبريه... فرع زكي أصله 

  ني الغر بالكلم الجليه... يا مجليا بكر المعا 
  ألبستھا الحلل السنيه...  در عقيلة 

  حيهديث الكرام األري... وبعثتھا تروي أحا 
  م وأنت سحاح السجيه... من ذا يساجلك النظا 
  سقيت بأخالق رويه... أدب كأزھار الربى 

  كبان للمدن القصيه... وشوارد سارت بھا الر 
  در الثغور األلعسيه... غرر كأن رويھا 

  ل فترتوي كبد صديه... كادت لرقتھا تسي 
  في النظم قافية عصيه... يا سيدا كم راض لي 

  حاز الھبات الحاتميه... الذي  يا أوحد العصر
  عتك البھيه لي بليه... أوما كفى بفراق طل 
  ي بعد إخالص الطويه... حتى نسيت عھود ود 
  شجنا بذكر األزبكيه... ثم انثنيت فھجت لي 

  ق وما حوى والصالحيه... وسلوت عن وادي دمش 
  سق والرياض األريضيه... ذات المنارة والجوا 
  ن بھا وغوطتھا البھيه.. .والنيربين األفيحي 

  ري في البقاع األقدسيه... والسبعة األنھار تج 
  بالجنك أصواتا شجيه... والورق يبدي لحنھا 
  يھفو بأنفاس نديه... وعليل مسكي الصبا 

  فرشت ببسط عبقريه... والمرجة الخضراء إذ 
  أرجائھا وقت العشيه... ومسارح اآلرام في 
  الشمس المضيهأبھى من ... من كل أغيد مشرق 
  حوى صحاح الجوھريه... يفتر عن شنب أغر 
  خيالن أضحت عبقريه... وجناته الياقوت وال 

  أضعاف فعل المشرفيه... ولحاظه فعلت بنا 
  ن السحر فھي البابليه... عن بابل أخذت فنو 
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  منھا وحاجبه الحنيه... يرنو فيرمي أسھما 
  فؤاد مضناه الرميه... يصمي وال يدري بأن 

  قد الرماح السمھريه... المعاطف قده  لدن
  ل سقي بكاسات رويه... نشوان من خمر الدال 

  باب األنام له رعيه... فكأنه ملك وأل 
  فيحاء تفديك البريه... ھذي محاسن جلق ال 
  ت وانت أدري بالبقية... أنموذجا منھا وصف 
  رؤيا الشھيه... فبأي عذر ملت عن 
  ضا أسنى يحيهھك بالر... حيى اإلله جمال وج 
  صدق الوداد لھا مزيه... موالي ھل من نظرة 

  أحشاء جمرتھا ذكيه... فلواعج األشواق في ال 
  وليس حاالتي خفيه... أنا عبدك الخل الوفي 
  ت ودم بعيشتك الرخيه... فاسلم فديتك حيث كن 

  تنبيك عن حسن الطويه... وإليكھا رعبوبة 
   وافت بفاكھة جنيه... حموية شامية 

  ل الستر أردية نقيه... سبل عليھا من جمي فا
  ت الغر محمود السجيه... ال زلت ممدوح الصفا 
  ئم في الرياض السندسيه... ما غردت ورق الحما 

  .ولما وردت علي وكنت مقيما ببوالق، وأنا حليف أخالق أخالق
  .وذلك لفقد األنيس، حتى اليعافير والعيس

  .طلب صديقا إال من العافيةال أرى رديفا إال من القافية، وال أ
  .وال ذقت إال ماء عيني مشربا، وال نلت إال لحم كفي مطعما
  .وقد عرفت شأني وزماني، وخلعت من عنقي ربقة األماني

  .ال تزعجني المھمة، إلى استعمال الھمة، وأنا ناظر إلى نفسي بالذنب والتھمة
  .فقد اجترمت الخطايا، وركبت األجرام رواحل ومطايا

  .ت العيون الصحاح، واأللفاظ الفصاحوفارق
  .والرياض النواسم، والثغور البواسم

  .والمواطن التي عرفت بافتراع األحاسن ناسھا، وألقيت بھا أزمة اآلداب تروق أنواعھا وأجناسھا
  .فكتبت إليه وضرورتي مشروحة، ودعوى التحامل عن كتفي مطروحة

  .وتصرف عياني عن ھذه الوحدة إلى الفريق الرفيق وأستوھب هللا رحمة تجعل عناني في يد التوفيق،
  .وصل كتابك فاتفقت القلوب على تفضيله، واختلفت األلسنة في تمثيله

  .فمن مدع أنه رقية الوصل، وريقة النحل
  .ومنتحل أنه درة النحر، ولؤلؤة البحر

  .وقائل ھو السكر المعقود، وسالف العنقود
  .قيل وال شبيهفأما أنا فتركت التشبيه، وقلت ماله م

  .بنت البالغة سماء بيانه، وحشر الحسن بين قلم منشيه وبنانه
  .فعين هللا على ھذه األلفاظ الغر، التي يحسدھا على اتساقھا الياقوت والدر

  .وقد عرفتني من خبر سالمتك ما رجوت له الدوام، ودعوت له بالحفظ من حوادث األيام
  .قوكان سرى خيالك فشوق، واستطار برقك فأر

  .فأجفان اإلخالص ناظرة إليك، ويد القبول مسلمة عليك
  .وأما القصيدة التي ھي درة التقاصير، وربيبة تلك المقاصير

  .فقد وردت مؤكدة لك المحبة في القلوب، والرغبة في الود المطلوب
  .وفطنت بتلك النية، وما أظنھا كانت عن روية
  .فھي كدعوة السائل، إنما تجري لتأكيد الوسائل

  .كيف ومحلھا منطمس بغبار األغيار، وحق لمن رأى غبار بوالق أن يشكو صدأ األكدار
  .ولعل السيد نظر إلى بيت العيون والرمية، فعلم أن النفس من مخالستھا أبية
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  وقبلن رأسي ما قبلت مزارھا... فلو قاصرات الطرف أقبلن كالمھا 
  .ه خلقنعم القلوب بعيون الشام علق، إلى أن يصير إلى ما من
  .فأما وحدقھا المراض، وسھامھا التي تتمناھا األغراض

  .ورنوھا ولو لحظة فإن لھا حقا، وتلفتھا ولو غلطة فإني عبدھا رقا
  .إني مذ ودعت بھا حالوة الرضا، ودعت العيش المرتضى، وبت على جمر الغضا، وحد السيف المنتضى

  .وأنا اآلن بحكم الزمان، مستودع دار الھوان
  .ؤس، وأبش للوجه العبوسأضحك للب

  .وأتصفح وجوھا ال أرجوھا، وأريد أمدحھا والمروءة تھجوھا
  .أكثرھم شيخ يتفتى، ويبرز في أطوار شتى

  .يأكل ما تأكل الناس، ويخالفھم في المشرب واللباس
  .له وجه ال يشف، وعين ال ترف

  .إذا تكلم، كلم، وإذا بش، أدھش وأوحش
  .اكالمه في الرضا، مثل ھزات الفض

  .خلق هللا ذاته عبرة للنوائب
  .وثم من رزق فلتة، ورمق بغتة

  .عمر غناه قصير، وھو بطريق اللؤم بصير
  .فإذا رأيت رثاثة حاله ونعمته لديه، يوشك أن تدعي غضب هللا عليھا وعليه

  .وقد مقت به األيام وتصاريفھا، وسئمت الحياة وتكاليفھا
  .ولو جھلت أن الحذق، ال يزيد الرزق

  .ت نفسي في الرحل أشده، والحبل أمدهلعذر
  .ولكني أعلم ھذا وأعمل ضده، وأسير سيرا ينكر المرء فيه جھده

  .وإال فمن أخذني بالمطار، في ھذه األقطار
  .حتى تركني أنازل المحن، وأعتب ھذا الزمن

  .قد بليت فيه، بأيام كأيام رمضان وليال كلياليه: وأقول
  .بحتلك كظل الرمح، وھذه تھويمة الص

  .وكالھما تارة بنار الجحيم يلتھب، وآونة بفيحه للحار الغريزي ينتھب
   .قد أخال بالعادة، وجاوزا المألوف بزيادة

  .وحشوھما ذباب يبرح ويسنح، وبعدم مباالة خلطائه ال يھف للبراح وال يجنح
  .وبرغوث كنقطة دغل، أو سويداء دخل
  .يدرك بطعن مؤلم، ويستحل دم كل مسلم

  .ل األلم، وال يفنى حتى يرتوي من شرب دموبعوض يطي
  .وبق خارج عما يعھد، يلح في الوصول إلى العظم ويجھد

  .ووراء ذلك ضجيج، وال ضجيج الحجيج
  .ما ھذه القيامة على الريق: وزحام يبلى به الشخص من السحر في الطريق، حتى يقول

  .وأما حديث قلة األدب فمن ھنا يؤثر، واألقل منھم تابع لألكثر
  .وكيف يرجى منھم حجاب، ومكان الحياء منھم خراب

  .إلى غير ذلك من قبائح تركتھا حذرا من تلويث الكتاب، وفضائح ال يلبس عليھا ثياب
  .ھذا وأنا أحمد هللا الذي ال يحمد على المكروه سواه، وال يعرف قدر نعمته إال من عالج بلواه

  .لب الفرحةفلوال العلة لم تحمد الصحة، ولوال الترحة لم تط
  .فأنا فارقت الجنة تعلمة آدم أبي، واستبدلت نقيضھا بطرف نافر وقلب أبي

  .وخضت غمار المھالك والردى، ونظرت إلى اآلخرة وأنا في الدنيا
  .وتعوضت عن تلك الوجوه بھذه الوجوه، واختلفت حالي فأنا متناقض معھم في كل ما أرجوه

  .د أكمه، ونغمة عود عند أصم، وخاتم في أصبع أشلفما أشبھني بكحل في عين أعمى، ومصباح عن
  .ودرة في رأس قروي، وسبحة في يد بدوي

  .وسيف في قبضة جبان، ومصراع تضمين في شعر ابن غزالن، أو أبي الغزالن
  .وإني إلى مواضع إيناسي، ومراتع غزالن صريمي وكناسي
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  .أحن من حمامة لفرخ، وأورى شوقا من عفار ومرخ
  .أدوات التوسل، متوسل بصاحب الشفاعة في التوصلوأنا مقدم على 

  .فعسى أرى وقت التلفت، وال علقت لي بعدھا لحظة بالتلفت
  .وإن نبذوا بعدي الحصاة، فال أب لھم إن لم يكنسوا العرصات

  .فإن عمدوا إلى أن يوقدوا في أثري النار، فليسرعوا إلى أن يثيروا في قفاي الغبار
  .ب، أن يجعل ذلك أقرب من كل قريبوضراعتي إلى السميع المجي

  .والسالم
  .محي الدين السلطي شيخ الصنعة ووليدھا، والمتوفر له طريفھا من الفنون وتليدھا

  .وابن بجدتھا في القريض، وأخو جملتھا في النفس الطويل العريض، وأبو عذرتھا في التصريح باألغراض والتعريض
  .النرأس باالستحقاق اآلن، وسھل طرق الفنون وأ

  .وھو شاعر ال يطمح في لحاقه مجاريه، وال يحثى التراب إال في وجه مباريه
  .وقد ناھز الثمانين، وسما على العرانين

  .فلو رآه ابن سبعين لما تجاوز حده، أو الثمانين الستنجد بھمة جده
  .وھو أعصف القوم ريحا، وأكثرھم عن البيان تصريحا

  .قلبه قليب واسع، وغوره بعيد شاسع
  . يقرطس غرضا إال أصماه، وال يفوق سھما إال أصاب مرماهال

  .وقد صحبته مدة فتمتعت بآدابه، ورأيت التحول في كل فن من دابه
  .وتناولت من أشعاره تحفا بادية اإلغراب، وطرفا أترابھا في اتفاق الصنعة تحت التراب

  .ر ولباتفدونك منھا ما ال يحتاج حسنه إلى إثبات، كالدر يكفيه من حسنه نحو
  :فمن ذلك قوله من مقصورة، مستھلھا

  ممنع بين الرماح والظبى... قوامه واللحظ منه يفتنى 
  وللنجاشي الحكم في الخال مضى... من جفنة كسرى استبيح اسمه 

  م ومن أجفانه الكسر ارتوى... في حركات قده يستحسن الض 
  ذاك يشام البرق منه أومضا... وثغره قالوا العذيب قلت من 

  :منھا
  لم يدر ما بين الضالل والھدى... من لم يذق حلو الھوى ومره 

  إن جزت سلعا منه سل عن ذي نبا... يا صاح أعنى غير صاح من ھوى 
  فھاك آثار المطي في طوى... أخيم األحباب أم قد ظعنوا 

  .وكنت طلبت منه شيئا من أشعاره، ألثبته في كتابي ھذا، فوعد وسوف
  :فكتبت إليه
  ومن حاز فيه أجل الرتب... محيي رسوم األدب  أموالي

  إذا فاه يمجب منه العجب... لك هللا من مبدع في الصنيع 
  ونثرك يرقص منه الحبب... فشعرك تطرب منه المدام 
   وللفضل رونقه المكتسب... وأنت الحياة لجسم العلى 
  كالم يروق وذات تحب... ولوال وجودك ما شاقني 
  فأنجز ألبلغ منك األرب... يض وعدت بإرسال بعض القر

  خذوا طربا في أوان الطرب... فھذا الربيع أتى قائال 
موالي، وصلت الغادة التي بسماعھا عربدت األفكار، وسكرت مذ شامت أسطرھا : فأرسل إلي قطعا من شعره، وكتب معھا

  .وال سكر بمصطار
  .فعلت بنا كما تفعل الروح باألجسامفيا لھا من غريدة غردت فصدح من سماعھا الحمام، وحمامة ورقاء 

سجدت بين يديھا البلغاء والفصحا، حتى سكر بخمرھا المعنوي من ال يشرب وبھا صحا، فھي الدواء للجھال والدوا، ومعناھا 
  .المروي والفخر لمن لھا روى

  .داوت بكالمھا الكلوم، وسارت في مراتبھا منازل النجوم
  .ت القاصدين عن الوصول بأدمعھا ففاضتأشرقت في آفاق األفكار وضاءت، وشرق

  .برزت من كن حاصل الكمال جوھرة فريدة، فشھدت بنو الفجر منھا وتنھدت بدرھا أبكار األفكار فھي بھا سعيدة
  .بانت فيھا لبانات األغراض، ميادة يؤتم بجوھا وتلغى األعراض
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  .ي على من يعانيبائية اكتسبت بصائرنا صحة اإليضاح في المعاني، ببديع بيانھا السام
  .تتجلى كأنھا ذكاء نورا فتكف عن إدراكھا العيون، فھي معلومة الذات بالصفات مجھولة الكنه كما قال الفاضلون

  .خطفت بأشعة أنوارھا من ظن السراب شرابا، وسلبت وكست فتلك عقوال وھذه أسبابا
  .فيالھا من فاصلة كبرى، وخافضة عن بعدھا لخدمتھا وزرا

  .ھا عنق دھري فطال، ووطئت ممشاھا بالعيون وطأة إداللھذا وقد قلدت
  .فقال كمالھا ارفع راسا، وتجلى جماال فأحيى أنفاسا

  .فھي السائدة على سؤدد السيادة، وكأنھا لمرسلھا حسنى وزيادة
  :وقد ضاق وسع ھذا الداعي عن ھذا المدى، لكنه لحثالة حاله وقلة رأس ماله، قام منشدا

  ومغنى الفصاح وكن األدب... لطرب صدوحة روض اللھى وا
  نتيجة فخر لغات العرب... غريدة بيت والء الولي 

  فما الخمر وصفا وبنت العنب... عن الراح تغني بحسو العقول 
  فعربد منھا الحجى واضطرب... بدت في خمار اللھى تنثني 
  أراح مناه وزيح النصب... ولما استقرت براح الخديم 

  يخاصم دھرا حليف العتب...  كأن أمين الوفا قد وفا
  فھل يستطاع سوى ما كتب... فأبرز حلما وحكما له 

  بما قال أمرا وما قد طلب... أجبنا نجيبا سما عصره 
  وفاك وعن شأو أھل الحسب... فھاك روى عاجز عن مدى 

  .وھذا ما بعث به
  :ھذا المفرد في الغزل استجدته فأفردته، وھو: فمن ذلك قوله من قصيدة

  والبدر ليال فات وقت الصاله... ذا قابل شمس الضحى وجه إ
  :وقوله

  على ظنھا لم تدر في أمرھا السبب... ومختضر أرثته مني ضمائر 
  إلى رحمة هللا الرحيم ھو األدب... فكان كما أرويه حقا بال مرا 
  .وأما أرثيته، فلم أره. لط البصريينورثى الميت بالشعر، وربما قالوا أرثأته بالشعر، ويعد من غ. أرثيت لفالن، إذا رفقت له

  :ومن ذلك قوله
  من شرح أسوا محنتي... بي غادة تملي الجوى 
  فأنا الذي وھي التي... ناظرتھا من خاطري 

  :فيه إيداع لبيت ابن لؤلؤ الذھبي، وھو
  وھي التي تملي من األوراق... فأنا الذي أملي الجوى من خاطري 
  :ومن ذلك قوله، من قصيدة، مطلعھا

  ما أصلدت قرائح األكباد... إن أصلد الزناد في األيادي 
  عن نعتھا اللھى من األمجاد... أورت زنائدي فنونا قصرت 

  له رقى على بيان الشادي... من كل معنى بالبديع شأوه 
  معنى كلطف الروح في األجساد... معناه في لطافة التركيب وال 

   والروى أجنادي والطرس ملكي... برعت فيھا فاليراع خادمي 
  فآنستني مثل صوت الحادي... سامرت فيما فھت روحي في الدجى 

  من الحداة في روى إنشادي...  ما نجب اليعاسيب انتشت 
  مساغ نظمي مرتل التحادي... تعيف بالمفاز ورد الماء من 
  تبغي الحداة ال حلى المزاد... تميل في مسرى سراھا جفال 

  :منھا
  زود الغدير عن روى الصوادي... أنواؤه يا برحا زادت بنا 

  فذقت منه وصمة النكاد... جرعتني بعد األصيحاب األسى 
  دموعه مرافي الوساد... ھال رحمت مغرما صبا رقت 
  يشفق فيه مغرم الوداد... يسخر منه كل خلو من ھوى 
  عن حاله منع السداد... فالخلو ممنوع الرضا وضده 

  أھل ود يقصدون باديب... أممت ناسا لقبا وما ھم 



 

148 
 

  من أم غير مثله في نادي... فعدت عود نادم وھكذا 
  رجعت في عودي وفي تردادي... فال رجعت يا أخا الود كما 

  يسأم منه أبد اآلباد... سئمت مني فالورى أحق من 
  :ومن ذلك قوله، من قصيدة، مستھلھا
  ترى عذري عذار الذي أھوى فماذا... إذا ما دعاني للھوى المحكم العذري 
  لداء كلوم في الحشاء إلى الحشر... وھل غير رب اآلس صدغا ونكھة 

  إذا لم أكن أقوى الخالئق للصبر... عدمت شفا ورد المراشف حلوه 
  :وقوله من أخرى

  منحت برء الداء من ھاجري... طيف الكرى حييت من زائر 
  ليل سطا في ظلمه كافر... ما كان أحلى سنة الغمض في 

  ضل الھدى فإنقاد كالحائر... لغمض فيه سرى ليل كأن ا
  :وقوله

  ووالني من السقام فتورا... إن سقم الجفون اسقم جفني 
  فھواھم أضل خلقا كثيرا... رب فاشف السقام منھم بكسر 

  :وقوله
  أو فيكفيه منك في العمر نظره... دع فؤادي عليك يذھب حسره 

 أرض قفرهعودة كالسراب في ... ما صنيعي وفيك عاد مآلي 
 
  

  فصل
  .عقدته لجماعة من العلماء األجالء، يھتدي بمصابيح علومھم األضالء

  .ممن فضله واضح مبين، والتبرك بذكره فرض متعين
: فمنھم. فھم وإن كانت آثارھم العلية غنية عن الوصف واإلطالة، فلقد أتوا بأشياء من الشعر ھي في الجملة خير من البطالة

  .النجم األرضي، وابن البدر المضيء، وجده الرضي المرضينجم الدين الغزي 
  .ثالثة في نسق، طلعوا فأناروا الغسق

  .وقدمھم في النباھة، أعلى من قدمھم في الوجاھة
  .فمن يساميھم، وإلى الكواكب مراميھم

  .وھم في القديم والحديث، أئمة التفسير والحديث
  ثريا وھو ما قنعاحتى أزاح ال... لم يبرح المجد يسمو ذاھبا بھم 

  .والنجم انعقدت العشرة عليه، وسعت وفود العناية مسرعة إليه
  .لھو الذي به يقتدي المقتدي، وبسمته يھتدي المھتدي" والنجم إذا ھوى، ما ضل صاحبكم وما غوى " ف 

  فمن دونه البدر والشمس دون... ھو النجم يھدي جميع الورى 
  ث انتحوا فبه يقتدونوحي... وقد صار في الفضل حيث انتھوا 

  أضاء فبالنجم ھم يھتدون... إذا ظلمة الغي ألوت بھم 
  .وله دعاء مستجاب؛ وخواطر ليس بينھا وبين هللا حجاب

  .فلو حذر به المنھمك في غوايته ألمسك، أو خوطب به المتھالك في عصيانه أناب وتنسك
  .ليهشغل باإلفادة أيامه ولياليه، ونظم على جيد األيام فرائده وآل

  .وتأليفاته كاثرت رمل النقا، وأربت على الجواھر في الرونق والنقا
   .مع ماله من كرم يخجل األجواد، وسخاء أضحت عوارفه كاألطواق في األجياد

  .لم ترو في التواريخ كأحاديثه الحسان، ولم تسطر كآثاره في صحائف األزمان بالحسن واإلحسان
  .سمينوله شعر كقدره ثمين، إال أنه كاليا

  .فيكتب لشرفه، ال لكثرة طرفه
  .فمن ذلك ھذه الزائية، عارض بھا قطب مكة الذي عليه المدار، وقمر أفقھا الذي يأبى غير اإلبدار

  :وقصيدته ھي ھذه
  رشا بحكم الھوى تعزز... سبحان من للوجود أبرز 
  وعن جميع المھا تميز... زاد على الريم في دالل 
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  حوى وال للبھاء أحوزأ... أحوى وللظرف ليس منه 
  بألطف اللطف قد تطرز... لقد كساه الجمال ثوبا 
  كأنه للوصال ألغز... رنا بطرف جآذري 
  يا حبذا الوعد لو تنجز... وعدا ولكن بال نھار 

  وثالث بعد ذين عزز... بعثت باثنين من خضوعي 
  من عز من وصله فقد بز... أرجو وصاال منه بعز 

  وقد قسا قلبه ولزز.. .فما رثى لي وال وفا لي 
  فإنه عنه ما تحرز... وعف إال عن قتل مثلي 

  .من غلب سلب: مثل، معناه. من عز بز: قوله
  .جابر بن رأالن، أحد بني ثعل: أول من قال ذلك رجل من طي، يقال له: قال المفضل

ماء السماء يوم يركب فيه، فال يلقى  وكان من حديثه أنه خرج ومعه صاحبان له؛ حتى إذا كانوا بظھر الحيرة، وكان للمنذر بن
اقترعوا، فأيكم قرع خليت : أحدا إال قتله، فلقى في ذلك اليوم جابرا وصاحبيه، فأخذتھم الخيل بالثوية، فأتي بھم المنذر، فقال

  .سبيله، وقتلت الباقين
  .فخلى سبيله، وقتل صاحبيه. فاقترعوا، فقرعھم جابر بن رأالن

  .فأرسلھا مثال. من عز بز: ، قالفلما رآھما يقادان ليقتال
  :وقصيدة القطب مطلعھا

  في حلل دون لطفھا الخز... أقبل كالغصن حين يھتز 
  .وھي مذكورة في الريحانة

  :وذكر الشھاب معھا قصيدة له عارضھا بھا، ومطلعھا
  ميل قدود تميل في الخز... من علم الغصن حين يھتز 

  :وللنجم
  لم ورأي منه أو أنسع... أخوك في اإلسالم يجديك في 

  وإذ به قد صار في الرمس... كأن قد احتجت إلى نفعه 
  قد كنت تأسى منه باألمس... أصبحت أسافا على صاحب 

  وأحوج الجنس إلى الجنس... ما أحوج المرء إلى خله 
  على افتقاد الكمل الخمس... وياله من عصر رأينا به 

  لشمسولو بلغنا مطلع ا... لسنا نرى ممن مضى واحدا 
أخوك في اإلسالم إن : ھذا معنى موجود في األثر، وذلك ما أخرجه أبو نعيم في الحلية، عن سليمان بن موسى األشدق، قال

  .استشرته في دينك وجدت عنده علما، وإن استشرته في دنياك وجدت عنده رأيا، ما لك وله، وإن فارقك فلم تجد منه خلفا
  .وسليمان ھذا كان من أكابر السلف

أخرجه في . وأيم هللا إن سليمان ألحفظ الرجلين - يعني لسماع الحديث  -إن مكحوال يأتينا، وسليمان بن موسى : ل الزھريقا
  .الحلية أيضا

أھل الخصوصية مزھود فيھم أيام حياتھم، : ومن ھذا ما نقله الشعراوي في طبقاته عن أبي المواھب الشاذلي، أنه كان يقول
  .وھناك يعرف الناس قدرھم، حين لم يجدوا عند غيرھم ما كانوا يجدونه عندھم متأسف عليھم بعد مماتھم،

  :وقد قيل في المعنى
  ما دام حيا فإذا ما ذھب... ترى الفتى ينكر فضل الفتى 

  يكتبھا عنه بماء الذھب... لج به الحرص على نكتة 
  :ومن مقاطيعه قوله

  و رفيععلى صفحات الماء وھ... تواضع تكن كالنجم الح لناظر 
  إلى طبقات الجو وھو وضيع... وال تك كالدخان يعلو بنفسه 

  :وقوله
  يجديك نشر الفضيله... ال تكرھن حسودا 

  ما لم تفده الفضيله... كم من حسود مفيد 
  :ومثله لوالده البدر

   إذ صير الحاسد لي يخدم... الحمد  على فضله 
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  لمنشر علومي وھو ال يع... يجھد في رفع مقامي وفي 
  :ومثله البن الوردي

  يحدث لي في غيبتي ذكرا... سبحان من سخر لي حاسدي 
  يفيدني الشھرة واألجرا... ال أكره الغيبة من حاسد 

  :وألبي حيان
  فال أذھب الرحمن عني األعاديا... عداتي لھم فضل علي ومنة 

  وھم نافسوني فاكتسبت المعاليا... ھم بحثوا عن زلتي فاجتنبتھا 
  .ب الخلوتي الولي العارف، ذو المعارف والعوارفالشيخ أيو

  .أحد الراسخين في العلم اإللھي، والكاشفين عن أسرار الحقائق كما ھي
  .حل من جفن الشكر في سواده، وتبوأ من صدر اإلحسان في فؤاده

  .فمحامده تمأل المجامع والمسامع، ومناقبه تنير المطالع وتبعث المطامع
  .بين يديه، وحلمه يطيش شيخ الجبال أبو قبيس لديه وعلمه تقبل أمواج البحر

  .إلى ما حوى من منظر صبيح، يستنطق األفواه بالتسبيح
  .وسخاء لو ركب في الطبائع لم يوجد شحيح في نوع اإلنسان، وزھد لو كان رقية للصبابة لم يبق جريح من حدق الحسان

طر، واشتقت من أنفاس الھجير بين الروض والنھر بمراوح وأما رقة طبعه فكلما ذكرت تنزھت في بحبوحة النعيم الخوا
  .النسيم العواطر

  .مع تلطف بلغ الغاية في الكمال، وسالمة لم يبق معھا فتنة إال فتنة بجمال
  .فھو بالھداية محلى، وقد رفع هللا في العلياء محال

  .جلدةوله من األخبار ما يملي التواريخ المخلدة، ومن األشعار ما يمأل الكتب الم
  .فمن شعره قوله من قصيدة، يذكر فيھا ليلة مضت في روض عنبري النفح، ويتشوق إليھا تشوق الشريف لليلة السفح

  خرجنا من منازلنا ذھابا... وليلتنا على قاسون لما 
  ووجه غزالة األفالك غابا... وسرنا والغزال لنا دليل 

  باوطاب لنا منازله رحا... لقصر أبي البقا شرف اعتالء 
  عن الظھر الذي قد صار قابا... حططنا فيه أحماال ثقاال 

  بشماس يدير لنا الشرابا... ومن فضل المدام لقد حظينا 
  لتمثال لھا حاكي قنابا... بمدرعة تخال سواد عيني 
  وقمت وكان رأس الليل شابا... وغنى والظالم لنا رضيع 
  ابذاك وكنت أول من أجاب... ونادى باألذان فقلت أھال 

  وجنح الليل كان له قرابا... ألن الصبح أشھر سيف حرب 
  :وله

  وانظر إلى دعج في طرفه الساجي... انظر إلى السحر يجري في لواحظه 
  كأنما ھن نمل دب في عاج... وانظر إلى شعرات فوق وجنته 

  :أحسن منه قول بعضھم
  آثار نمل بدت في صفحة العاج... كأن عارضه والشعر عارضه 

  فعدنا راجعة من غير منھاج... لطيم المسك أرجلھا  توحلت في
  :وله

  وإذا استجن ففي الفؤاد قبيح... الھجو أقبح ما يكون إذا بدى 
  إن الجھول بما يقول جريح... فلذاك ال يرضاه إال جاھل 

  :وله
  مع شادن وجھه قد أخجل القمرا... وليلة بت فيھا ال أرى غيرا 

  جل الذي الفتضاحي فيك قد سترا. ..نادمته قال ھات الكأس قلت له 
  مدام ريق وأقضي في الھوى وطرا... وقمت أرشف من ريق المدام ومن 
  وطال بالوصل لي والليل قد قصرا... ولفنا الشوق في ثوبي تقى وھوى 

  :وله
  وفينا غزال أدعج الطرف أحور... وليلتنا باألمس كانت عجيبة 
  ي قيل ال يتكرربعود التجل... سألت إلھي أن نعود لمثلھا 
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  :وقوله
  حبي شفائي كما أن السوى مرضي... وقد المني عاذلي في الحب قلت له 

  لكنه قد قضى من شعره غرضي... قد قال قبلي شخص لست أعرفه 
   وليس  إن فارقت من عوض... لكل شيء إذا فارقته عوض 

  فالمر فيه حال والحكم فيه قضي... فاصبر عليه تنل بالصبر وصلته 
  ما يغلب الدھر إال من بذاك رضي... حكم  وھو العدل فارض به ال

  :ورأى أبو جعفر المعدني مكتوبا على جدار. قائله عمر بن عبد العزيز. في هللا عوض من كل فائت: في األمثال
  وما لفقد الحبيب من عوض... لكل شيء فقدته عوض 

  :فأجازه بقوله
  قة على مرضأشد من فا... وليس في الدھر من شدائده 

  .إلخ، منه...ما يغلب الدھر: وقوله
  ما غلب األيام إال من رضي... لكل شيء مدة وتنقضي 

  :ومما ينسب إليه
  يدرو مرادي فيه آه لو عرفوا... قد المني الخلق في عشق الجمال ولم 

  سري إلى قيد حسن عنده وقفوا... وصلت منه إلى اإلطالق ثم سرى 
  :ة إلى العارف با تعالى أحمد الرفاعيوله تخميس األبيات المنسوب

  وأكتم سري ال أبوح بسركم... أفوه إذا يشدوا األنام بشكركم 
  إذا جن ليلي ھام قلبي بذكركم... أحبتنا من طيب نشأة خمركم 
  أنوح كما ناح الحمام المطوق

  ألشھدھم عند الصباح وفي المسا... عسى ولعل الدھر يأتي بھم عسى 
  وفوقي سحاب يمطر الھم واألسى... حبة قد قسا فقلبي من فقد األ

  وتحتي بحار في الھوى تتدفق
  فال عجب إن قلت إني سميرھا... إذا فاح من نجد بقلبي عبيرھا 

  سلو أم عمرو كيف بات أسيرھا... وإن خمدت ناري فوجدي يثيرھا 
  تفك األسارى دونه وھو موثق

  شاق كم لي سياحةوفي منزل الع... وفي تلف األرواح كم لي إباحة 
  فال ھو مقتول ففي القتل راحة... فيا ويح صب أثخنته جراحة 
  وال ھو مأسور يفك فيطلق

  .وشعره كثير، ويكفي من الداللة ما أبان الطرق، ومن القالدة ما أحاط بالعنق
  .طال يترك الوسائط، من لم يصر من البسائ: ومن فصوله القصار، الجارية مجرى األمثال والحكم، قوله

  .من صدقت سريرته، انفتحت بصيرته
  .طرق هللا ال تحصى لإلكثار، وأقربھا إليه الذل واالنكسار

  .الخول يذھب الحجب، والشھرة تورث العجب
  .من لم يكمل عقله، ال يمكن نقله

  .في القرن العاشر، احذر أن تعاشر
  .في القرن العاشر من القرون، تسيء بالصالحين الظنون

  .سب، وثمرة المكتسبالمحبة تصحيح الن
  .األخ من يعرف حال أخيه، في حياته وبعد ما يواريه
  .إذا انفسدت أحوال الشريعة، فأشراط الساعة سريعة

  .وله فروع بسقت في دوحة بستانه، وتروت بصبيب األنواء من صوب ھتانه
  .ر الذي ال يفي بوصفه التعبيرمحمد الكبي: فمنھم. أشرق مجدھم إشراق الشمس، وقاموا لذات الفضل مقام الحواس الخمس

  .قام بعد أبيه خليفة، واتخذ الزھد سميره وحليفه
  .فكأنه لم يمت من خلفه، وال غاب عن أھله من استخلفه

  .فھو البقية الصالحة وقد ذھب الكرام، والذات الفالحة الالئقة باإلكرام
  .إال أنه لم يطل عمره، وال خلص من الوھن نھيه وأمره

  .أبيه ومربيه، فال زالت رحمة هللا تحييه وتحبيه فمات ودفن عند
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  .ومن المعلوم أن المورد واحد، وسيان فيه ولد ووالد
  .وھو معدود من رجال الطريق، ومنخرط في سلك ذلك الفريق

  .وله فضل ومجد، وأخالق تحكي صبا نجد
  .مع تبتل وركون، وإنابة إلى هللا في حركة وسكون

  .ه يقل من النثر والنظيموبالجملة فمقداره عظيم، ولكن
  :ولم يحضرني من شعره، إال قوله
  الحسن وإن كان بھي الجمال... يا صاح إن الشعر يزري بذي ال 

  تعاف للماء الفرات الزالل... أما ترى األنفس من شعرة 
  :وھذا معنى تداولته الشعراء، والسابق إليه أبو إسحاق الغزي، في قوله

  على الحالة األولى وذاك غرور... يقولون ماء الحسن تحت عذاره 
  إذا وقعت في الماء وھو نمير... ألسنا نعاف الشرب من أجل شعرة 

   .ثم خلفه أبو السعود واسطة عقدھم المقتنى، وغصن روضتھم المجتنى
  .وعبير ذكرھم المردد، ولسان حالھم المجدد
  .يروقك مجتاله، ومحله يھزأ بالبدر معتاله

  .نسا وفصالكرم فرعا وأصال، وشرف ج
  .وله فضل أضحى تاجا لرأس المناقب، وأدب تتوقد به نجوم الليل الثواقب

  .وبيني وبينه مواالة محققة، وعھود موثقة، وثناء كمائمه عن أذكى من الزھر غب القطر مفتقة
  .ورأيت له أشعارا في الذروة من االنطباع ثاوية، لھا في كل قلب بلطف موقعھا خلوة في زاوية

  :وھي ھذه. منھا قصيدة شطر بھا سينية ابن الفارض، فناصفھا شطر الحسن، كما تناصف حسن الخد بالعارض وقد أثبت
  مخاطبا لرسيس الشوق مقتبسا... قف بالديار وحيي األربع الدرسا 

  ونادھا فعساھا أن تجيب عسى... واسترجع القول يا ذا الرأي مختبرا 
  ال كان من أيسا فال تكن آيسا... وإن أجنك ليل من توحشھا 

  فاشعل من الشوق في ظلمائھا قبسا... خذ من زناد الجوى نارا مشعشعة 
  موله ھائم كاس الغرام حسا... يا ھل درى النفر الغادون عن كلف 

  يبيت جنح الليالي يرقب الغلسا... تراه مستصحب األفكار ذا حرق 
  اما شامھا ناظر إال ھمى وجس... فإن بكى في قفار خلتھا لججا 
  وإن تنفس عادت كلھا يبسا... وإن خبت ناره ھاج الغرام به 

  إذا رآه عذول حاسد خنسا... فذو المحاسن ال تحصى محاسنه 
  وبارع األنس أعدم به أنسا... ومن أبيت فال فقد لوحشته 

  وحسن إشراقه بالشھب قد حرسا... قد زارني والدجى يربد من حنق 
  ھر يبسم عن وجه الدجى عبساوالز... فالزھر ترمقه عجبا برونقه 

  فحسبي هللا ممن قد جنا وقسا... وابتز قلبي قسرا قلت مظلمة 
  يا حاكم الحب ھذا القلب لم حبسا... حيرتني فأنا المحتار وا أسفي 

  فأثمرت منه لي في ناظريه أسى... زرعت باللحظ وردا فوق وجنته 
  ي غرساحقا لطرفي أن يجني الذ... إن رمت أقطف منه عطر رائحة 
  أوردته القلب حيث الحب فيه رسا... وإن أبى فاألقاحي منه لي عوض 

  من عوض الثغر عن در فما بخسا... جعلته رأس مالي مذ ربحت به 
  أن عاد منه صحيح الجسم منتكسا... إن صال صل عذاريه فال حرج 

  أن يجن لسعا وأني أجتني لعسا... فھذه سنة للعشق واجبة 
  لم يخطر السوء في قلبي وال ھجسا... وصل يجمعنا كم بات طوع يدي وال

  في بردتيه التقى ال يعرف الدنسا... وزادني عفة إذ كان ذا ثقة 
  يا ليتھا بقيت والدھر ما نكسا... تلك الليالي التي أعددت من عمري 

  مع األحبة كانت كلھا عرسا... ويا سقى هللا أيما لنا سلفت 
  وما صبا دونھا صب الجوى ونسا. ..لم يحل للعين شيء بعد فرقتھم 

  والقلب مذ آنس التذكار ما أنسا... وال شممت نسيما أستلذ به 
  أبقي لصبك في نيل المنى نفسا... يا جنة فارقتھا النفس مكرھة 
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  لوال التآسي بدار الخلد مت أسى... وحق موثق عھد ال انفكاك له 
  .مصعدا، وورد المجرة مقعداأحمد بن محمد الھمنداري الحلبي المفتي اتخذ الثريا 

   .ثم طلع شنبا فكان في ثغر الشام، وھب نسيما فحرك طربا أغصان البشام
  .واستقر بروضھا الزاھر، استقرار الغمض في الجفن الساھر

  .فقيد األعين بصفاته، كما عقل األفكار بلحظه والتفاته
  .لتحائف المقول واعتماله وھو نسيج وحده استيالء على الفضل واشتماال، ووحيد نسجه إبداعا

  .يتحلى بخلق لو كان للروض ما ذبل في الشتاء نوره، وفكر ال يدرك غوره
  .وحلم ما شيب بوھم، وتثبت لم يخف له وزن

  .يصعب إغضابه ويسھل استرضاؤه، ويفيض إقباله وال يتوقع إغضاؤه
  .ويقرب الزمن في عطفه، وال يتراخى المدى إلى لطفه

  .قة يتدفق، وطبع عن زھر الرياض يتفتقوھناك أدب بسلسل الر
  .فإذا تفوه بسطت الحجور اللتقاط آلليه، وإذا أملى ترك المأل إمالء أماليه

  .وھو أحد من حضرت عنده، واقتدحت في االستفادة زنده
  .وكان ھو وأبي عقيدي صحبة، وأليفي مودة ومحبة

  .وبينھما لحمة ليست سدى، واتفاق ليس إال ببرد فضل وندى
  .لم أر مثله كثرة إناءة، وتجنب بذاءة وإساءة: ن أبي يقول فيهوكا

  .وتناسب ذات ونعت، وتوافق سجية وسمت
  .تروق أنوار خالله، وأدبه تتنفس الرياض في خالله

  .وقد أوردت له من شعره الرقيق، ما ھو أعذب من ريق الندى في ثغور الشقيق
  :فمن ذلك قوله من قصيدة مطلعھا

  طعنات المثقف األملود... م النھود دون رشف اللمى وض
  أعقب وصال بحال كل لميد... واقتحام المنون أجدر إن 
  خلصت للبالء والتنكيد... مھج العاشقين منذ قديم 

  ب بعضب من اللحاظ حديد... من لقلبي بأغيد قصم القل 
  ل وتذري الدموع فوق الخدود... ألف النفرة التي تعقل العق 

  :وكتب إلى والدي
  مة سؤدد نشأت بمجدك... ك فضل هللا دي حيت

  دة فاغتنم إشراق سعدك... وعلتك أنوار السعا 
  ضل والمكارم حشو بردك... وكذا الفضائل والفوا 
  فألنت فيه نسيج وحدك... أما القريض ونسجه 
  بأبيك قد فخرت وجدك... بك جلق فخرت كما 
  عن أن يحيط بكنه حدك... موالي فكري قاصر 

  تبقى على الدنيا كودك... مسرة فاعذر ودم ب
  :فراجعه بقوله

  ھر أنجم أو در عقدك... ھل زھر روض أم زوا 
  ريا رباھا عرف ندك... أم روضة قد فاح من 
  في حينا من أفق سعدك... أم ذي بدور أشرقت 
  لم تسمح الشھبا بندك... يا مفرد العصر الذي 

  لك أھلھا من عصر مھدك... أنت الذي افتخرت بفض 
  رف واللطائف قدح زندك... ك المعارف والعوا ول

  ألفاظھا شھدت بشھدك... أرسلت نحوي غادة 
  قد كان منتظرا لوعدك... حيت فأحيت مغرما 
  بالود ذاكية بحمدك... وإليك مني روضة 
  تبغي الورود لعذب وردك... وافت على ظمأ بھا 

  يرعى الوفا بوثيق عھدك... فاقبل بفضلك عذر من 
  .يب المحاسني إلى داره، وقمر سعده إذ ذاك في إبدراهودعاه الخط
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  :أنشد بديھا. فلما طابق خبر المجلس مخبره، وأطلق فيه عوده وعنبره
  وبھاء وحاز لطفا عجيبا... قد حللنا بمنزل فاق حسنا 

  منذ ضم الخطيب ضمخ طيبا... ضاع مسكا وكيف ينكر ھذا 
  :وقد تناول ھذا الجناس من قول بعضھم

  مذ به قمت خطيبا... بر مسكا ملئ المن
  منك أم ضمخ طيبا... أترى ضم خطيبا 

  :وأنشدني من لفظه لنفسه معنى ما زلت أحمق به فكري، وأتمنى لو كان لي بكل شعري، وھو ھذا
  خد من أھواه في الروض األنيق... مذ رأى الورد على أغصانه 
   رش في وجنتيه كي يستفيق... صار مغمى فلطيف الطل قد 

  :ت أمدحهوقل
  تعلم الناس طريق الرشد... يد ابن أحمد وفضل أحمد 

  ولم يبن في الدھر طيب المحتد... لواله أصبح الوجود عاطال 
  ألذ من وصل الحسان الخرد... مفتي دمشق الحبر من صفاته 

  وأنكر األصوات صوت معبد... من عنده اللذة إدراك المنى 
  بعه إلى الددوال يميل ط... ال يعلم الھزل وال يحبه 

  يبدعھا أو مكرمات يبتدي... تسھره األفكار في مفاخر 
  جيد العلى كاللؤلؤ المنضد... ينظم منثوراتھا فھي على 

  ھدي به من لم يكن بالمھتدي... مذ حل في بلدتنا ركابه 
  فليس من حد بھا أو قود... وأصلح الناس صالح سره 

  ب العسجدمن فضله يمطر صو... يا جلق الشام سقاك عارض 
  في العلماء أوحد ألوحد... ما أنت إال في البقاع مثله 

  أحلية العيون غير اإلثمد... ما شرف الديار غير أھلھا 
  ال نسب بين امرئ ومعھد... ما مصر إال حيث حل يوسف 

  من رتبة كبلد من بلد... إن صدق الظن فقرب رتبة 
  سؤددبالمعلوات والندى وال... أنجب فينا غصن فضل مثمرا 

  يظھر في الوالد سر الولد... تشابه الغصن وروضه وقد 
  والشبل في المخبر مثل األسد... حكاه في عفته وفضله 
  ال تنقضي ما بقيا لألبد... ال برحا في عزة دائمة 

  عن أن تمس بيد ألحد... فإن في بقياھما صون العلى 
  .اء ومغترفھمإبراھيم بن منصور الفتال شيخ الشيوخ ومعترفھم، وبحر العلم

  .أما العلم فمنه وإليه، ومعول أرباب فنونه عليه
  .وأما األدب فله فيه التبريز، وإذا كان غيره فيه الشية فھو الذھب اإلبريز
  .وله المنطق الذي يسحر العقول، والفكر الذي يصدأ عنه الفرند المصقول

  .مع حديث ال يمل، ومنظر يمأل عيني من تأمل
  .لوامع وحلى جياد، فال تعلق فيه إال أقراط بآذان وقالئد بأجياد تتنافس في مجلسه درر

  .وطبعه يعير سحره عيون الحور، ويفضح بعقود آثاره درر البجور
  .تبتسم الفضائل عن آثاره، وتتفتح ثغورھا بلوامع إيثاره

  .وقد ألقى هللا عليه منه محبة، جلبت إليه مسرى القبول ومھبه
  .محياه، واأللسن تدعو بانفساح محياهفال تزال األعين تحدق إلى 

  .وراحته مخدومة بالقبل، وعيشه أنضر من الربيع المقتبل
  .تود كؤوس الراح في أفراحھا، لو تعوضت بلحظة أنسه عن راحھا

  .وإذا ذكر فالقلوب على ثنائه ذات اتفاق، وخبر فضله إذا تلى سمر القوادم وحديث الرفاق
  .بحمده وشكره وما أنا في ترنمي بذكره، وتعطري

  .إال النسيم على الحديقة برياه، والصبح بشر بالشمس ضوء محياه
  وما لم يسر قمر حيث سارا... ولي فيه ما لم يقل شاعر 
  وثبن الجبال وخضن البحارا... وھن إذا سرن من مقولي 
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  .فإنه الذي ضربت بحضرته أطناب عمري، وأنفقت على فائدته أيام دھري
  .روائع كالمه، ومألت سمعي در األصداف من آثار أقالمهوترويت من المعرفة ب

  .وكان ينوه بي ويشيع أدبي، وبالجملة فكان لي مكان أبي
  .فأنا من حين فقدته فقدت كھفا آوى إليه، وسندا أعول في المآرب عليه

  .فحق لفؤادي أن يستعر بوقده، ولدمعي أن يسيل دما على فقده
  .نيه، ويقطفه زھر رضوانه ويجنيهوأسأل هللا أن يزلفه من رحمته ويد

  :فمما تناولته من نظمه، قوله في مديح صاحب الشفاعة، صلى هللا عليه وسلم
  ما لنا ال نعي اللقا ونتوب... كلنا سيدي إليك نؤوب 

  ما جناه فيه وذاك الذنوب... إن عمر الشباب ولى وأبقى 
   بء نذير الحمام وھو المشي... فإلى كم ھذا التواني وقد جا 

  .جاء النذير العريان وھو الشيب، وابيض برده فظھر فيه دنس العيب: ما أحسن قول ابن نباتة
  .وآذن صبحته بالتفريق، ونشرت بين السواد صفحته فعلم أنھا ورقة طريق

  .زنير، بالنون، بن عمرو الخثعمي: والنذير العريان
و خثعم، فحرسه أربعة نفر منھم، وطرحوا عليه ثوبا، فصادف كان ناكحا المرأة من بني زبيد العريان، فأرادت زبيد أن تغز
  .غرة فحاضرھم بعد أن رمى ثيابه، وكان من أجود الناس شدا

  :وقال في ذلك
  لك الصدق لم ينبذ لك الثوب كاذب... أنا المنذر العريان ينبذ ثوبه 

  حب حري بأن يطاع الحبيب... ندعي الحب فرية إنما ال 
  قد نحاه مشتت محجوب... كن ليس ھذا دأب المحبين ل
  نفسنا والھوى وعقل مريب... إن أعداءنا توالت علينا 

  في عماه مكبل مجبوب... كيف يرجو الخالص منھم معنى 
  غير خير الورى وذاك الطبيب... من نرجي لدفع داء عضال 

  شافع الخلق يوم تتلى العيوب... سيد المرسلين خير نبي 
  د حباه الحبا قريب مجيبق... مبدأ الكون ختم كل نبي 

  إن ھذا لجاھنا منسوب... عله أن يقول في الحشر عني 
  وعلينا يوم الندا محسوب... وله عندنا وداد قديم 

  أو شفيع دعاؤه يستجيب... من لھذا الحقير غير نصير 
  من سواي ولي فناء رحيب... أنا عون له ويكفيه عونا 

  يس في ذا عجيبووحيدا ول... يا نبي الھدى وغوث البرايا 
  من يعي ذاك عاقل ولبيب... خصك هللا بالمراحم جمعا 

  إن ھذا في المكرمات غريب... كل فضل مصباحه أنت حقا 
  فھو في النار حقه التعذيب... كل من لم ير افتراض ھواكم 

  :وأنشدني من لفظه لنفسه
  تحصيل أسباب توفيقي وإسعادي... ما نلت شيئا إذا كنت المقصر في 

  يا رب ھب لي يوم الحشر إنجادي... ياع نجاتي وھي نافعتي إال ض
  :وله

  وبه لقد القيت ما أنا فيه... إن كان ذنبي في الشدائد موقعي 
  كالشمس إن أتت الدجى تجليه... فالعفو منك يزيل ذاك تكرما 
  :ولما دفن في تربته أنشدت

  فيھا وبدر التم عند التمام... يا تربة قد غاض بحر الندى 
  من طيب العنصر مسك الختام... ھي إال حقة أودعت ما 

  .رمضان بن موسى العطيفي فاضل حظه من المعرفة وافر، ووجه أمانيه طلق سافر
  .ما زال من الحال في أعذبھا شرعة، ومن الحظوة في أسوغھا جرعة

  .وكان مرفوع الحجاب، منزوع رداء اإلعجاب
  .النثر والنظم من المرجان مرجانوله في الخلق والخلق من الرضوان رضوان، وفي 

  .وأما عھده فھو بالصدق محلى، ووده يبلي الجديدان وال يبلى
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  .ال أقول إنه أصفى من الماء فقد يشرق به اإلنسان، وال أضوأ من قمر السماء فقد يدركه النقصان
  .وكنت وصبائي عاطر النفحة، لدن الغصن ناضر الصفحة

  .أشياء من الفنون األدبية حضرت دروسه في العربية، وأخذت عنه
  .ثم وقفت له على بدائع من آثاره بھية اإللماع، فأثبت منھا ما ھو عبق األفواه وحلي األسماع

يا من زين سماء الدنيا بزھر النجوم، : فمن ذلك قوله من قطعة، كتب بھا لبعض األدباء، جوابا عن لغز، كتبه إليه في قرنفل
  .نظوموزين األرض بزھرھا المنثور والم

  .نحمدك على ما أبدعت حكمتك في ھذه األعصار، من زاھي األزھار
  .ونصلي ونسلم على نبيك المختار، وآله األخيار، ما اختلف الليل والنھار، عدد تنوع البھار

  .فإن رقيق الكالم، ورشيق النظام: أما بعد
  .مما يسحر األلباب، وينسج ما بين األحباب

   :عليه أفضل الصالة وأتم السالم وال بدع فقد قال سيد األنام،
  " .إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكمة " 

  .ھذا، وقد أخذ رائق كالمكم، وفائق نظامكم
  .بھذا الصب أخذ األحباب األرواح، ولعب به وال كالتعاب الراح

  .كيف ال، وقد كسي حلل البھاء والجمال، وانتظم وال كانتظام الآلل
  .لي فتحلى به أھل الشعاررق فاسترق األحرار، وح
  .وراق معناه، فأشرق مغناه
  .وحسن مساقه، فحال مذاقه

  .وفاح أرج القرنفل من رياضه، وھبت نسمات الجنان من غياضه
لغز كالغزل، في نشر طيه . فلله درك ودر ما ألغزت، وما أحسن ما بعدت وقربت، فقد أبدعت فأعبدت، وأغربت فأرغبت

  .حلل
  .صر، وما عسى أن يمدح البحر والجوھرمن طول في مدحه فقد ق

  .ولكن نعتذر إليكم من ھذه الشقشقات التي أوردناھا على سبيل البديه، وكل ينفق مما عنده ويبديه
  :وحين ملت طربا من ميل تلك الالمات، قلت ھذه األبيات

  قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل... أتاني نظام منك يزري بحسنه 
  نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل.. .وأشممني منه أريجا كأنه 

  ويا من غدا مدحي له مع تغزلي... فيا واحد الدنيا وليس مدافع 
  جواھره النظام ولى بمعزل... بعثت لنا عقدا ثمينا فلو رأى 

  أال أيھا الليل الطويل أال انجلي... ولو أن رآه امرؤ القيس لم يقل 
  نى مكملفصاحة ألفاظ بمع... فمن يك نظاما فمثلك فليكن 
  إلى كل نفس وھو في العين كالحلي... رقيق لطيف رائق متحبب 

  فكيف وقد ألغزته في القرنفل... يفوح عبير المسك من طي نشره 
  وال زلت تحيينا بعلم مفضل... فال زلت تحبونا بكل فضيلة 
  وعلمك يروى للحديث المسلسل... وال زلت للدنيا إماما وسيدا 
  :إليه في تحقيق معنى البيتين المشھورين، وھماوله، جوابا عن سؤال دفع 

  وأتت بخط عذاره تذكارا... عيناه قد شھدت بأني مخطئ 
  فالخط زور والشھود سكارى... يا حاكم الحب اتئد في قتلتي 

لي فلم يظھر لي في الخطأ صواب، وقد بذلت طاقتي فلم يفتح . تأملت البيتين المشتملين، على خط العذار وشھادة المقلتين
  .الباب

  .ولم أسمع من األشياخ الثقاة األحبار، وال من الشبان والرواة لألخبار
  .من نقد ھذا النقد، الذي ھو أحلى من القند

  .فتحققت أن مبديه من أولي األلباب، القادرين على اإلتيان بكل عجب عجاب
  .وأن فكرته تتقد كالزھر في الدجى، فتوضح السبل ألھل الحجا

  :ي الدقائق كيف شاء، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاءوأنه المتصرف ف
  وحباه عطر ثنائھا المتضوع... يا من كساه هللا أردية العلى 

  مسعود قلت لمقلتي فيھا ارتعي... وإذا نظرت إلى محاسن وجھه ال 
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  قلت اسمعي وتمتعي وارعي وعي... وإذا قرين األذن شھد كالمه 
  أو مخلص أو مقطع في مطلع... وكأنما يوحى إلى خطراته 

  أبدا لغيرك في الورى لم تجمع... لك في المحاسن معجزات جمة 
  شعر الوليد وحسن لفظ األصمعي... بحران بحر من البالغة شابه 
  وافى الكريم بعيد فقر مدقع... شكرا فكم من فقرة لك كالغنى 
  فالحسن بين مرصع ومصرع... وإذا تفتق نور شعرك ناضرا 

  سان البديع وأنت أفرس مبدع... ورضت فر  أرجلت فرسان قلبي
  تزري بآثار الربيع الممرع... ونقشت في فصي الزمان بدائعا 

  تترك لغيرك فيه بعض المطمع... وحويت ما تكنى به طرا فلم 
  .غير أن ھذا العبد بعد البعد عن المقام، ألم به بعض إلمام
الحبيب البعيد المنال، القريب الوبال، بحسن الدالل، كما قال من قال، وھو أن خطأ ھذا المحب إذ قاد نفسه لحتفه في ھوى ھذا 

   :وأحسن في المقال
  وأن عاشقھا ال زال مقتوال... علمت أن العيون السود قاتلتي 
  ليقضي هللا أمرا كان مفعوال... وقد تعشقتھا طفال على خطاء 

  .الجوى فكأن ھذا الحبيب طلب ھذا المحب لمجلس قاضي الھوى، وديوان أھل
  .وادعى عليه، وأحضر حجته وشاھديه

  .وقرر في دعواه، بحضرة ھذا الصب الذي يھواه
  .أنه قد وقع في إقدامه لمحبتي على خطأ ال صواب، كيف ال وھو ال يذوق األري إال بعد الشبع من الصاب

  .وال يمكنه القرب إال بعد البعد الطويل، وال الوصل إال بعد فراقه لكل خليل
  .جليل، صاحبه إن لم يمت فھو أبدا عليل وھذا خطب

  .يكابد األشجان في الليل والنھار، وبعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار
  .وقل محب يحصل على حبيبه إال بعد ھذه األھوال، وإنفاق الروح فضال عن األموال

  :فال يكن العارف كالرافض، لما قال ابن الفارض
  فما اختاره مضنى به وله عقل...  ھو الحب فاسلم بالحشا ما الھوى سھل

  فأوله سقم وآخره قتل... وعش خاليا فالحب راحته عنا 
  .ھذا كالم سلطان العشاق، المقطوع بمعرفته المحبة على اإلطالق

  .فعند ذلك نظر القاضي لھذا العاشق والطفه خطابا، وسأل سؤاله فلم يحر جوابا
  :فكان كما قيل، في حق العاشق الذليل

  فلما التقينا صرت أبكم أخرسا... ديث قد خبأناه للقا وكم من ح
  .فلما أراد القاضي الحكم عليه، بما أبدى لديه

  .وھاك أيھا القاضي شاھدين، عدلين: قال رب الجمال في الحال، الغير حال
  .مبعدين للريب، مقربين لألرب

  :وأبدى من سحر العيون، ما يھتك السر المصون
  لھا عند تحريك الجفون سكون... ن عيون عن السحر المبين تبي

  تقول له كن عاشقا فيكون... إذا أبصرت قلبا خليا عن الھوى 
  .حكمت بھذه الحجج، التي ليس لك منھا فرج: ثم قال

فكان ھذا الجرح عين التعديل، وتقوية " الخط زور والشھود سكارى : " أيھا القاضي: فعند ذلك قال المحب، وقد اشتعل نارا
  .للدليل
  .ا ثبت ھذا فال شك وال ريب أن العاقل ال يرمي بنفسه في ھذه المھاوي، وإن رمى فھو قطعا ال شك ھاويإذ

  .وكيف يخاصم من بعضه لبعضه شاھد، وبعضه حجة تقطع كل خصم معاند
  .فھذا خطأ ال صواب، عند أولي األلباب

  .كيف يصح أن يشھد البعض على البعض؟: فإن قيل
  .قع يوم العرضھذا له نظير بما سي: قلت

  " .يوم تشھد عليھم ألسنتھم وأيديھم وأرجلھم : " وھو قوله تعالى. كما أخبر رب العالمين، في كتابه المبين
  .إلى أنه فرق ما بين الدارين، لعظم أحد الھولين

  .وھذا ال يخفى على الفطن العارف الحاذق، الذي ھو لطعم المعارف ذائق
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  .قرر في قصصھم وأخبارھموقد جاء ذلك كثيرا في أشعارھم، و
  :كما قال أبو حفص المطوعي، من شعراء اليتيمة

  كئيبا بال عقل قتيال بال عقل... أيا منية المشتاق فيم تركتني 
  أقمت به من أدمعي شاھدي عدل... فإن كنت أنكرت الذي بي من الھوى 

  :وقال اآلخر
  يزكون دعواي إذا جئت أدعي... وعندي شھود للصبابة واألسى 

  ووجدي وأشجاني وحزني وأدمعي... قامي وتسھيدي وشوقي وأنتي س
  :وقال آخر

  ألقى وأني في دعواي متھم... إن كنت تنكر حالي في الغرام وما 
  والحزن والدمع واألشواق والسقم... فالليل والويل والتسھيد يشھد لي 

  .ص العينين؛ لما فيھما من الحسن الزائد، وكثرة الفوائدخ: لم اختص البعض بالعينين، ولم يأت باليدين والرجلين؟ قلنا: فإن قيل
  :قال. ألن أحسن ما في اإلنسان وجھه الجامع لجميع المنافع، وأحسن ما فيه العينان من غير منازع

  وأشبه شيء بھا النرجس... وأحسن ما في الوجوه العيون 
  .فكانا أليق بالمقام، عند الخاص والعام

عذار، الشبيه بالليل الماحي لضياء النھار؟ والحجة يطلب فيھا االنارة والظھور ال الظالم وال لم خص الحجة بال: فإن قلت
   الستور
  .أحدھما عقلي، واآلخر نقلي. ألمرين؛ يظھران كالعين للعين: قلت

  .أما العقلي؛ فإن العذار يشبه حروف الخط المكتوب، فكأن إتيانه حجة أليق بالمطلوب
  .ر خاص بھذه الدار ألنه ال يوجد في األخرى، فكان بھذه الخصيصة أحرىوأما النقلي؛ فإن العذا

  :كما قال بعض الناس، ناظما ما قال أبو نواس
  شعر الخالعة والمجون يقلد... قال اإلمام أبو نواس وھو في 

  من لذة في الخلد ليست توجد... يا أمة تھوى العذار تمتعوا 
  .موالسال. وقد طغى القلم، بما يعقب السأم

  .القاضي حسين بن محمود العدوي الصالحي ھو للدھر حسنة تكفر ما جنى، وللزھر خميلة فيھا ظل وجنى
  .توقد في األدب ذھنه، وشاخ ولم يعرض فكره وھنه

  .وھو من أصدقاء أبي الذين كان يميزھم بالتقريب، ويستحسن ما يأتون به من النادر الغريب
  .ارق الطروس، وأعطر بنفحات تحريراته رياض األدب الريانة الغروسوقد لزمته في عھده أدبج بتقريراته مھ

  :فمن ذلك قوله. وتناولت من أشعاره ما لو كان للروض ما ذوت أوراقه، أو في البدر ما فارقه إشراقه
  من الخطب خال إن ذاك لمغرور... أرى كل إنسان يرى أن حينه 

  القبور يصيروسوف إلى ترب ... وكيف وأصل البنية الماء والثرى 
  فأنت ورب العالمين كدور... فال تعتبن خال إذا جار أو جفا 

  فميلك للتوحيد يا صاح مبرور... فإن جنحت منك الظنون لحادث 
  كما أن إكثار التردد محذور... فإن بقاء العز في وحدة الفتى 
  ولكن مسلوب الكفاءة معذور... وما مذھبي أني ملول لرفقتي 

  :الصواب، وإن كان تناوله من قبله ابن الجد األندلسي لقد أصاب في ھذا لب
  يصد ركابي عن معاھدك العسر... وإني لصب للتالقي وإنما 

  إذا لم يساعدني على بره الوفر... أذوب حياء من زيارة صاحب 
  .وإني بحكم الزمان، أستحي من زيارة اإلخوان: ولي من قطعة

  .حذرا من التقصير، وعدم ظھور المعاذير
  .عين بصيرة، واليد قصيرةفال

  .ويا لھفي على عمر الكرام، يمضي بخيبة المرام
  .فال يقدر لھم في كل وقت إسداء نعمة، وال استدفاع نقمة

  .وال مكافأة ذي منة، وال مداواة أخي محنة
  :تتمة األبيات

  فمنھم خبير باألمور ونحرير... أجل إن أبناء الزمان تفاوتت 
  وعما سوى الخالق شغلك مدحور... موحش وبالجملة التحقيق فاألنس 
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  ففعلي مذموم وفعلك مشكور... فيا رب جد بالعفو والصفح والرضا 
  :وله

  فكادت قلوب السامعين تطير... وليل أدرنا فضل قاسون بيننا 
  إلى سفحه والسفح فيه نفير... فلو ندر إال الفجر صار دليلنا 

  الورى وصدورلھم كل فضل في ... وفينا ھداة للطريق وقادة 
  قطعناه بعد المشي كيف يصير... فسرنا فال وهللا لم ندر ما الذي 

  به الغيث حتى غوثنا لمطير... فلما وصلنا المستغاث أغاثنا 
  وفزنا بوقت حسنه لشھير... فزرنا وكل نال ما كان ناويا 
  نجوم سماء والسحاب ثبير... ومنه ركبنا الجو حتى كأننا 

  تسمى بنصر مذ أعان نصير... ك التي إلى أن ھبطنا قبة الفل
  وعين الدراري النيرات تشير... رأينا بھا عقد الثريا معلقا 

  يسير إليه الناس وھو يسير... فلن نر برجا قبلھا حل منزال 
  وتمشي كما يمشي الفتى وتغور... وأعجب شيء أن تراھا مقيمة 
  تربي بنات النعش وھي سرير... وأعجب من ھذا تراھا عقيمة 

   بريح له وقع الغمام صرير... وعدنا فحيانا حيا فضل سحبھا 
  على مغر فيھا المقام غرور... إلى أن رمتنا بعد عالي مكاننا 

  على أن مرقى المكرمات عسير... وجئنا حمانا مطمئنين أنفسا 
  .تھاجراودخل على شيخنا إبراھيم الخياري المدني، حين قدم الشام زائرا، أثر انقطاع ربما أوجب 

  :وھو. فقابله معتذرا، وأنشده معنى مبتكرا
  سوى أن عيني مذ فارقتكم رمدا... وما عاقني عن لثم أذيال فضلكم 

  فأبدت كالما كان قلبي له غمدا... فعاتبتھا حتى كأني حبيبھا 
  فأفتحھا سھوا وأغمضھا عمدا... وقالت لقد كحلت طرفي بظرفه 

  :فخاطبه الخياري بقوله
  لطيف اعتذار سكن الشوق والوجدا... بدى لنا في نظامه أيا فاضال أ

  وقد كان أشفى للبعاد وما أودى... وأشفى بلقياه مريض بعاده 
  ترى كل معنى دق عن فھمھا جدا... فصان إله العرش مقلته التي 

  أدارته من مقلوب أحداقھا شھدا... لئن كحلت بالظرف قد أسكرت بما 
  فأطلبھا سھوا وأتركھا عمدا ...فإن ترني أشتاق خمرة قرقف 

عبد القادر بن عبد الھادي العمري ممن سابق في ميدان البراعة حتى أحرز مداھا، ودأب في تحصيل المعارف إلى أن وجد 
  .على نار فكرته ھداھا

  .فإذا قدح بالظن أثقب، وإذا ولد بالرجاء أنجب
  .يعرف النقاية فينتقيھا، وال يمر بالنفاية التي ينتفيھا

  .الع ما وراء العواقب، بمرايا من التجارب الثواقبويط
  .فال تبيت فكرته بھم مرتبطة، حتى تصبح بحل عقدتھا مغتبطة
  .مع إحاطة بأنواع من الفنون، ال تحوم حولھا األوھام والظنون

  .وتآليفه ألفت بين التناسق والتوافق، وجمعت حسن التطابق والتوافق
  .متزج لطفه مع أجزاء القلوبوله من الشعر ما ينيل المطلوب، وي

  .وھو أحد أشياخي الذين قلبي بودھم معتلق، ولسان ثنائي بفضلھم منطلق
  .ترويت حينا بمائه، واستمطرت الوبل من جانب سمائه

  .وكان أنشدني كثيرا من أشعاره الحسان، أنسيتھا منذ زمان، وقبح هللا النسيان
  .بمحاسن أبكارھا وعونھا ثم ظفرت له بأشياء اقتطفت أناسي عيونھا، وجئت

  :فمنھا قوله من قصيدة
  ال الشمس منھا والبدور بأنور... خطرت تميس كخطوط بان مزھر 

  عن سحر موردھا وطيب المصدر... عربية األلفاظ أعرب لفظھا 
  كف البالغة في خالل األسطر... ھي كاس خمر للعقول يديرھا 

  ظبي أحور مزجت برائق ريق... وجرت من األسماع جري مدامة 
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  في سورة اإلخالص ذكر الكوثر... وتكاد من فرط البالغة قد تلت 
  بالمورد العذب الھني السكري... واللفظ ينبئنا وحسن مذاقھا 
  حوت الفصيح من الصحاح الجوھري... عجبا لھاتيك الفصاحة إنھا 

  نظم الآللي في نحور البكر... نظمت قوافي للعقول تخالھا 
  خالن قد جمعا بروض مزھر... اللقا فكأنني وكأنھا عند 

  معشوقه أو لثم بدر مسفر... أو زورة من الحبيب بھا على 
  :وقوله من أخرى، أولھا

  وصار وجدي به ضربا من المثل... ھذا الغزال فإني منه في شغل 
  مني معاني صحيح الشوق والغزل... وغازلتني منه العين فانبعثت 
  لكنه فاقه بالحلي والخجل... بدر فما البدر إال من تكونه 
  لطف النسيم إلى وصلي فلم يمل... فقده خوط بان قد أمال به 

  داعي الھوى حورا لكن مع الكحل... وطرفه الغنج الوسنان أودعه 
  وشيا من النمل أو نوعا من الرمل... وآسه فوق ورد الخد تحسبه 

   لأھل الغرام على خوف من المق... والخال يدعو إلى ريحان عارضه 
  مقبال جيده في زي مشتغل... وقرطه خافق كالقلب من قلق 

  نظم الدراري بأجياد الدمى العطل... يفتر عن لؤلؤ في الثغر منتظم 
  نصا فحل مدام الثغر كالعسل... وريقه الخمر عندي قد أبان به 

  .وبذلك تتم التورية في النص. منتھاه في اللطف: نص كل شيء منتھاه، فنص الريق
  وعله منھال منه على علل... الثغر قد راق المدام به وكاسنا 

  بغير رشف رضاب الثغر والقبل... نجني الحباب فال ندري الجنى أبدا 
  سيفا من اللحظ أو طعنا من األسل... في كل حين أالقي من مضاربه 

  مني إليه ولم تظفر على أمل... ولي بعوث ھوى ما زلت أرسلھا 
  من المزار وإال لسعة العذل.. .ولم تنل رسلي إال مباعدة 

  وعن مصارع أرباب الھوى فسل... يا عمرك هللا ال تسأل وكن فطنا 
  .ابن عمه عبد الجليل بن محمد ھو كابن عمه، مختص من المدح بأعمه

  .اشتھر من صغره نبله، وأصاب الغرض مذ فوق نبله
  .ففيه ما شئت من فضل شروق، وأدب يصفق عارضه ويروق

  .شمائل، وفكرة توشى بحبرھا الخمائلونفس كريمة ال
  .وله شعر إذا استجليته استحليته، وإذا لمحته استملحته

  .يفيض فيه فيضا، وأراه يحسن النثر أيضا
  .إال أنه لم يمھله الدھر حتى يبلغ المدى، فاعتبط وشبابه يانع بسقيط الندى

  .ولم يبلغني من آثاره إال قدر قليل، والقليل منه على الكثير دليل
  :فمن ذلك قوله في الخال

  والقلب من شغف للخال قد جنحا... خال الحبيب بدا في الخد مبتھجا 
  والعم في خدمة للخال ما برحا... قد عمه الحسن يا من خاله حسن 

  :وقوله في العذار
  حلة تنمو وقارا... نسج الفضل عليه 

  رقم الحسن عذارا... في المحيا حين حلت 
  :وتورية، واكتفاءوقوله، وفيه اقتباس، 
  خنث األعطاف ألمى... يا لقومي من غزال 
  وجھه والحسن عما... إذ تلى سورة حسن 

  صاف فيه قال عما... سألوا عن محكم األو 
  :وقوله

  في عرش خد واستوى... يا خاله لما بدا 
  تدعو كراما للھوى... أوحى لصدغ أية 
  :أصله للحاجري



 

161 
 

  ش عقيق قد استوى... لك خال فوق عر 
  يأمر الناس بالھوى... بعث الصدغ مرسال 

  :ولبعضھم
  على عرش خد فوق كرسيه استوى... غدا خاله رب الجمال ألنه 

  على فترة يدعو األنام إلى الھوى... وأرسل باأللحاظ رسال أعزة 
  .ال تزال في ربقة األماني، مادمت في ساحة المباني: وله كلمات من فصول، قال فيھا

  .لي، والفناء منھل التخلي، والجمع منصة التحليالبقاء مرآة التج
  .والركون للغير، قطيعة في السير

  .الزھد في الظاھر، رغبة في المظاھر
  .إتقان الحواس، وظيفة اإلفالس
  .ورؤية اإليناس، مظنة الوسواس
  .وحركة الشوق، عصا السوق

  .وأبوه في الزھد قدوة، عروة متمسك منه بعروة
  .قبضة مناھز، وما بين دعائه وحظيرة القدس حاجزوقد شملني دعاه وھو لل

  .وقد ملئت صحيفة حسناته، واستراح صاحب شماله من كتابه سيآته
  .وأسالفھم ما زالوا حلى في جيد الزمن العاطل، إلى أن ينتھوا إلى جدھم الفاروق بين الحق والباطل

  .على االستصحابرضي هللا عنه وعن بقية األصحاب، وأعمل محبته ومحبتھم في قلوبنا 
  .عثمان بن محمود، المعروف بالقطان فتى الفضل وكھله، وشيخه الذي يقال فيه ھذا أھله

  .أطلع هللا في جبينه غر السنا، فثنى إليه من البصائر أعنة الثنا
  .مأمون المغيب والمحضر، ميمون النقيبة والمنظر

  .فھو كالشمس في حالتيھا يبدو نورھا، فينفع ظھورھا
   .أرجاؤھا، فيتوقع ارتجاؤھاوتحتجب 

  .فعلى كل حال ھو إنسان، كله إحسان، وكل عضو في مدحه لسان
  .به الفتوة يسھل صعبھا، ويلتثم شعبھا

  .وھو في صدق وفائه، ليس أحد من أكفائه
  .وقد اتحدت به من منذ عرفت االتحاد، فما رأيته مال عن طريق المودة وال حاد

  .أغترف، وبألطافھا الدائمة أعترف وله علي حق مشيخة أنا من بحرھا
  .وكثيرا ما أرد ورده، وأقتطف ريحانه وورده
  .فأنتشق رائحة الجنان، وأتعشق رائحة الجنان

  .بمحاضرة تھز المعاطف اھتزاز الغصون، ورونق لفظ لم يدع قيمة للدر المصون
  .إذا شاھدته العيون تقر، وإذا ذوكرت به نوب األيام تفر

  .أعالمه تلك العقود، ولم يبق فيه إال ھو آخر العنقودفي زمن انفصمت من 
  .أبقاه هللا عوضا عن تلف: جعله هللا خلفا عن سلف، وإن أردت قل: فإن شئت قل

  :قوله من قصيدة. فمما أخذته عنه من شعره الذي قاله في عنفوانه، وجاء به كسقيط الطل على ورد الروض وأقحوانه
  لشوق ما برحاوإليه ا... بأبي من مھجتي جرحا 
  ليته بالسلم لو سمحا... دأبه حربي وسفك دمي 
  يتھادى قده مرحا... غصن بان مثمر قمرا 
  عندليب الوجد قد صدحا... مذ تثنى غصن قامته 
  ما سقى عقال فمنه صحا... أي خمر أدار ناظره 
  ظل عجبا ضاحكا فرحا... إن رآني باكيا حزنا 

  ه البرحافأنا أھوى ب... إن يكن حزني يسر به 
  قلت يا من المني ولحا... وعذولي جاء ينصحني 
  ليس لي وعي لمن نصحا... ضل عقلي والفؤاد معا 
  غاض صبري والھوى طفحا... جد وجدي عادم جلدي 

  إذ به طير الكرى ذبحا... لم يزل طرفي يسح دما 
  :ھذا معنى متداول، منه قول الشھاب الخفاجي
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  سال من مقلتي النجيعلما ... ولو لم يكن ذابحا للكرى 
  ھل دنو للذي نزحا... آه واشوقاه مت أسى 

  شدوھا زند الجوى قدحا... إن شدت ورقاء في فنن 
  ام طرفي للدما سفحا... وإذا ما شام طرف الش 

  طاب مغتبقا ومصطبحا... يا سقى وادي دمشق حيا 
  .انثنائيسيدي الذي له دعائي وثنائي، وإلى نحوه انعطافي و: وكتبت إليه من مصر

  .ال عدمت اآلمال توجھھا إليه، وكما أتم هللا النعمة به فأتمھا عليه
  .أنھي إليه دعاء يتباھى به يراع ومھرق، وثناء يجعل طيبه فوق سالف ومفرق

  .متمسكا من الود بحبل وثيق، ومن العھد بما يتعطر بھا النشر الفتيق
  .ومتذكرا عيشا استجليت سناه، واستحليت ثناه

  .لھب على طول نواه، وحر جواهوإني أت
  .وقد وسمت بإقبالك أيامي الغفل، وفتحت بمذاكرتك عن خزانة قلبي القفل

  .إلى أن صرف الدھر بحدثانه، وحكم على ما ھو شأنه بعدوانه
  .وأعاد علي العين أثرا، والخبر خبرا

  .واللقاء توھما، والمناسمة توسما
  . أنتفع بأيام الناس بعدھافتذكري أليامك التي لم أنس عھدھا، تركني ال

  .وإني ال أرتاح إال بذكر فضائلك، وال أستأنس إال بكرم شمائلك
  .أمزج بھا الضحايا فتتبسم، وأستدعي بھا صبا القبول فتتنسم

  لما كان يدري المرء ما نفحة الند... ولوال اشتعال النار في جذوة الغضا 
  .لھا ومجتمعھاوأما األشواق فإن القلب مستقرھا ومستودعھا، ومح

  .وھو عند موالي فليسأل به خبيرا، وأما األثنية فإنھا على ألسنة الركبان فلينشر بھا حبيرا
  .وإلى مثلك يتقرب بإخالص الوداد، ومن فضلك تجتنى ثمرة حسن االعتقاد

  .فسالمي على ھاتيك الشمائل، سالم الندى على ورق الخمائل
  .والخضرة وتحيتي لتلك الحضرة، تحية النسيم للماء

  .وأما دمشق فشوقي إليھا شوق البلبل إلى الورد، وامرؤ القيس إلى األبلق الفرد
  .وأنا مھد تسليماتي إلى كل يابس من دوحھا وأخضر، ومتبرج من ثمراتھا في قباء رواء أنضر

   :وأشتاق عھدھا والعمر ربيع نضر، والروض جر عليه ذيله الخضر
  جر ذيول الجذلأرن ي... وما أنس أيامھا والصبا 
  على عاتق الروض بعض البلل... ومس رقيق رداء النسيم 

  ظ عنا وأحداثه تعتقل... إذا الدھر ميت النوى واللحا 
  ودولته فوق تلك الدول... وذنبي فيه أمير الذنوب 

  :وأرجع فأقول
  فذنوبي أجل من طاعاتي... إن حبي دمشق إن عد ذنبا 

  .لمدائح، وأثنيتي عليھا ال تمل ولو ملت التغريد الحمائم الصوادحفمدحي لھا ال ينقطع إلى أن تنقطع ا
  .وأنا مؤمل أوبة تسر، فيمتع الناظر بتلك الوجوه الغر، والمناظر الزھر

  :وأنشد بلسان المقال، إذا استقامت الحال
  إن كان لقياك لھا عذرا... إن ذنوب الدھر معفورة 

  .والسالم
  .من العلماء بالذكروھنا وقف الفكر، عن سرد من قصدته 

  .إن شعر العلماء ليس فيه بارقة تشام: وأجنح إلى قول ابن بسام
  .ألنھا بينة التكلف، ظاھرة النبو عن الرقة والتخلف

وعلة ذلك اشتغال أفكارھم بما يعني، والشعر وإن سموه ترويح الخاطر، لكنه مما ال يثمر فائدة وال يغني وشتان بين من : قلت
  .مرة، وبين من أنفق في تعاطيه عمره تعاطاه في الشھر

  :أما خلف فلقوله في صفة جواد. وقد استثنى ابن بسام شعر خلف األحمر، وقطربا
  أن ال تمس األرض أربعه... وكأنما جھدت قوائمه 

  :وأما قطربا فلقوله
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  ترعاك عيني وإن غيبت عن نظري... أن كنت لست معي فالذكر منك معي 
  وناظر القلب ال يخلو من النظر... قده فالعين تبصر من تھوى وتف

  .وأنا أستثني شيخنا المھمنداري، المقطوع الشقيق، الحقيق بغاية اإلطراء عند التحقيق
  .ورأيت الشھاب قد نفى االستثناء واستند فيه إلى اإلذعان، وجعل حسن بعض أشعارھم من قبيل دعوة البخيل وحملة الجبان

  .أشعاره عن الزيف سالمإنه عالم، وكثير من : وأنا أقول
  ف الشاعرية بما تراءى له في حدسفھو يناقض نفسه بنفسه، إال أن يتمحض لوص

  
  فصل ذكرت فيه مشاھير البيوت

  .بيت حمزة زبدة آل البيت، ونقاوة ذلك العنصر لبرأ من اللو والليت: التي ھي في أفق دمشق كالثوابت واضحة الثبوت فمنھم 
  .والموارد الصادقة إذا كذبت اآللآل رسول هللا ونعم اآلل، 

  .وسراة لؤي بن غالب، وملتقى النور بين الزھراء وعلى بن أبي طالب
  .وھو بيت شيدت دعائمه، وسمت فيه سعود الفلك ونعائمه

  فأصبح مخضرا وقد كان مغبرا... عصابة فضل أخصب الدھر منھم 
  وتنبت في أطرافھا ورقا خضرا... تكاد يدي تندي إذا مالمسته 

  .لھم المجد السابق، وبھم يضىء الحسب الباسق
  .ما ولدوا غير نجيب، وال دعوا إال كان الدھر أول مجيب

  .وقد رأيت أبياتا ذكرھا صاحب دمية القصر، لم أر من تتنزل عليه إال ھم بأداة الحصر
  :وھي 

  فھم في حساب العلى الحاصل... سقى آل حمزة صوب الحيا 
  وغيرھم الزائد الفاضل.. .ھم الزائدون ھم الفاضلون 

  ودمعي على إثرھم سائل... لساني عن حالھم سائل 
 فإني بفضلھم قائل... إذا كنت في ظلھم قائال 

  
  :فمنھم 

  السيد محمد بن السيد كمال الدين
  .الشريف الرضي بنقابته وكفايته، والسامي عليه برعاية التفنن وحفايته

  .الذي تقبل بشفاه األجفان مواطئهفھو البحر الذي ال يدرك شاطئه، والرئيس 
  .نصب شباك األفكار فاقتنص ما به كمال نوع اإلنسان، ووفر هللا له دواعي الحظ فجمع بين عجائب الحسن وغرائب اإلحسان

  .فاستدارت منطقة المجد حول مركز سيادته، واستنارت كواكب المعالي الزاھرات بأضواء سعادته
  .لدھا يرف عليه نضرةفكانت له الفردوس حضرة، ونعيم خ

   .وأناته من رجاح رضوى، وقسماته من البدر أضوا
  .وله في علو الھمة محكم الذكر، وفي درك المھمة الفكرة الثابتة والعزمة البكر

  .فھناك تتوقى األيام حذرة، وتأتيه الليالي مما لم تجن معتذرة
  بال فتنة للناس علمه السحرا... ولو أن ھاروت البيان يزوره 

  .وفضالء الوقت ال تفارق جمعه، واألمداح من كل فم تقرظ سمعه
  .ومجلسه إما علم ينيله، أو بحث يجيله
  .أو شعر يفترعه، أو بكر معنى يخترعه

  .وأخصاؤه من الذين يعرفون القول ويتھافتون عليه، يودون أن مسامعھم وأبصارھم لم تصرف إال إليه
  آلل في حيه اخضرالذلك برد ا... ربيع معال بالفضائل مخصب 

  فليس براء مثل جوھره درا... وفي بحر أنساب إذا غاص غائص 
  .وله من شريف الكالم، ما تتشرف به األقالم

  :فمن ذلك قوله في الغزل 
  نظرة تستعاد عند التفاتك... أمل ليس ينقضى في تمنى 

  ك بحال والحسن بعض صفاتك... ليس أرضاك مسرفا في تجني 
  حب ھوى يستطاب في مرضاتك... ھا ال لك في كل مھجة راض
  ل حديث الرماح في لفتاتك... بقوام يملي على إذا ما 
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  لعذولي والصبح للستر ھاتك... ومحيا يرى ضئيل نحولي 
  ھائما ضل في دجى مرسالتك... وسنا مبسم إلى الرشد يھدى 

  ه أقل مھجتى شبا لحظاتك... يا بديعا تحكي الرياض سجايا 
  ضك عن مذھب الوال وحياتك... فرط إعرا أنا من اليحيله 

  د أرى في لقاه بھجة ذاتك... وعلى مقلتى رقيب من الوج 
  ك بأن اليرى سوى حسناتك... حسب قلب وناظر يتمنا 
  أيھا يستطاع واللحظ فاتك... ملح تسلب النھي ومزايا 

  :ومن مقاطيعه قوله 
  مكائد تقطع المھالك... بين تثنيك واعتدالك 

  مصائد كم بھن ھالك... ك المواضي ودن ألحاظ
  :ومن معمياته قوله، ويخرج منه اسم جمال 

  فأشرق الكون به واستنار... وشادن أسفر عن وجھه 
  وسھمھا فاق فدار العذار... وقد رنا نحوي بألحاظه 

  :وقوله، ويخرج منه اسم خضر 
  ظبي جيوش الحسن أنصاره... سطا بلحظ مثخن في الحشا 

  سفك دم العشاق معشاره... بي سطا وكيف ال يثخن قل
  :وقوله، ويخرج منه اسم مھدي 

  تلطف في سلب مھجتي خدعه... أھواه كالغصن لينا بھجا 
  من ذا بقلبي مكانه أضعه... معنفي فيه ال تكن خشنا 

  :وقوله، ويخرج منه اسم شعبان 
  أربى عل قمر السماء إذا اتسق... قد أثرت شمس النھار بوجه من 

  لما بدا من تحته ذاك الشفق... ار على صحيفة خده ورقى العذ
  :وقوله، يخرج منه اسم حسن 

  علوقا بأسباب الزمان المماطل... دع الجھل والزم ساحة المجد واطرح 
  بخفض أعاليه ورفع األسافل... فھل يرتجى دھر يفوه بال فم 
  :وقوله، ويخرج منه اسم علي 

  ب النھىمخائل وصل لسل... بروحي أنيس نرى طرفه 
  وبالقلب يلھو وال منتھى... يقارب خطو تالف نأى 

  .وله فصول قصار، كل فصل منھا تقصار 
  .حسن السيرة، خير من كثرة العشيرة: فمنھا 

  .كمال الوجاھة، أن يصون المرء عرضه وجاھه
  .رونق المقال، أن يطابق مقتضى الحال

  .كثرة المرا، تحل وثيق العرى
  .ف الصروفصنائع المعروف، تقى مصار

  .تقارب الخطى، تحفظك من الخطا
  .متابعة الھوى، تحيدك عن حد االستوا

  .من رفق في الطلب، علق باألرب
  .من ساھم من دونه، اتھم بالرعونة

  .من تخلق باألناة، تمنطق بمناطق النجاة
  .من فوض أمره لمواله، أمن مما يحذره ويخشاه

  .أفنانوكان يوما في روض فينان، اخضرت فيه خمائل و
   .وھو منشرح الصدر، وندماؤه حوله كالنجوم أحاطت بالبدر

  .وصرف الدھر عنه مصروف، وطرفه دون تطرف ساحته مطروف
  .يترنح في الخطوة يمينا وشماال، ويقتطف من الحظ أماني وآماال

  .والروض يحييه بمباسم زھره، ويرفع إليه رفع الحمد ببنان قضبه الناشئة عن معصم نھره
  .و من أبكاره، وعرائس أفكارهوھو يجل
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  .ما ھو أمتع من بواكير الرياحين، وأوقع في األسماع من مطربات التالحين
  :فقرئ بحضرته أبيات غنت بھا نعم الجارية بين يدي المأمون، وھي 

  ال شل ربي كف ذاك اآلخذ... ولقد أخذتم من فؤادي أنسه 
  افذورميت في قلبي بسھم ن... وزعمت أني ظالم فھجرتني 

  ھذا مقام المستجير العائذ... ونعم ھجرتك فاغفري وتجاوزي 
  قرح الجفون بحسن وجھك الئذ... ھذا مقام فتى أضر به الھوى 

  :فأنشد مضمنا لھذا المصراع قوله 
  أخفى الحفاظ من الغرام الواقذ... نقل العذول بأنني أفشيت ما 

  جير العائذھذا مقام المست... ھبني اقترفت لما افترى فاغفره لي 
  .فلم يبق أحد ممن تضمنه المجلس إال وبدا وبده، وشدا وشده

  :فمنھم ولده السيد عبد الرحمن، قال مرتجال 
  في صورة اإلشفاق طيف النابذ... نبذ العھود مغاضبي فألم بي 
  فيحيله عني بقول نافذ... فسألته أن ال يفوه بما جرى 
  سيف شاحذفأتى يھددني ب... فمضى ونم علي فيما قلته 

  ھذا مقام المستجير العائذ... رحماك قد صدق الخيال وإنما 
  :ثم تاله تلوه السيد عبد الكريم، فقال 

  ألجاك تعذيبي بھجر واقذ... ھب قادني الغرام فما الذي 
  عني إليك من الكالم النافذ... أضراعتي أم ما افترته عواذلي 
  كن بالنابذوحفاظ ودي ال ت... رحماك بي ال ترع غير مودتي 

  ھذا مقام المستجير العائذ... فلديك منك بك استعذت وإنه 
  :ثم اقتفى أثره شقيقھما السيد إبراھيم، فقال 

  منى بسھم في الحشاشة نافذ... نظرت لواحظه فأقصدت الحشا 
  ھذا مقام المستجير العائذ... مافوقت إال وقلت لسھمھا 

  :تعالى  وقال الفاضل عبد الغني النابلسي، حفظه هللا
  متواريا خلف اللھيب النافذ... الحظت خاال تحت صفحة خده 

  ھذا مقام المستجير العائذ... فسألته ماذا المقام فقال لي 
  :وقال الفاضل عبد القادر بن عبد الھادي 

  يرنو بطرف بالمجامع آخذ... وافى الحبيب بغير وعد زائرا 
  منافذي حتى إذا سدت علي... أربي بسكر ھوى وسكر مدامة 

  ھذا مقام المستجير العائذ... ناديته حسبي فديتك زائرا 
  :وقال العالم الشيخ عبد الحي العكري 

  وحمى منيع نعم كھف الالئذ... أنزلت آمالي بواد مخصب 
  ھذا مقام المستجير العائذ... فلذاك ناداني يقينى معلنا 

  :وقال األديب زين الدين البصروي 
  يرمى بنبل في القلوب نوافذ...  وأغن فتاك اللواحظ أدعج

  ھذا مقام المستجير العائذ... نادته أفالذي وقد فتكت بھا 
  :وقال البارع عبد الرحمن البعلي 

  وديع يوم البين وقفة الئذ... ولقد وقفت على الطلول عشية الت 
  أوھى بفرقته جميع مآخذي... فاستعبرت عيناي لما بان من 

  فأجبته خفض عليك منابذي... الم العذول وقد رآني والھا 
  ھذا مقام المستجير العائذ... لو راعك البين المشت عذرتني 

  :وقال األلمعي إبراھيم بن محمد السفرجالني 
  فيكم وطابت بالمديح لذائذي... يا آل بيت المصطفى شعرى حال 

  ھذا مقام المستجير العائذ... وافيتكم أبغي حماكم منشدا 
   :ھبي وقال الكامل محمد الذ
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  ألفيته قد سد طرق منافذي... يا من إذا جاريته في مسلك 
  ھذا مقام المستجير العائذ... أھون بمضناك الذي حيرته 

  :ثم طلب من األمير المنجكي تضمينه، فقال 
  يا من لھم ودى المؤكد الئذي... بسوى حماكم ال تراني مقلة 

  عائذھذا مقام المستجير ال... فإذا وقفت ببابكم متذلال 
  :واتصل ذلك باألديب الباھر الطريقة، عبد الرحمن الموصلي، فقال 

  نبذ العھود فديته من نابذ... عاھدته أن ال يميل وقد رأى 
  ليال وسدد بالصدود منافذي... رد الصباح لناظري بھجره 

  وأنامل اآلمال تحت نواجذي... ناديته واليأس أمسى ضاحكا 
  ھذا مقام المستجير العائذ... رفقا بقلب ال يميل لغيركم 

  .واألبيات المتقدمة ذكرھا ابن خلكان: قلت 
يا يزيدي، أيكون شيء أحسن مما نحن : إن المأمون استعاد الصوت من نعم ثالث مرات، وكان بحضرة اليزيدي، فقال : وقال 
  .فيه ؟
  .نعم، يا أمير المؤمنين: قلت 
  .عام العظيم الجليلالشكر لمن خولك ھذا اإلن: وما ھو ؟ قلت : فقال 
  .أحسنت، وصدقت: فقال 

 .ووصلني، وأمر بمائة ألف درھم يتصدق بھا، فكأني أنظر إلى البدر وقد أخرجت، والمال يفرق
  

  أخوه السيد حسين
  .إذا كان ذاك الرضي فھذا المرتضى، وكل منھما الحسام المجرد والسيف المنتضى

  .سانفھما في السيادة ربيبان، يتضاءل لديھما األقع
  .اشتركا في البراعة اشتراك الشمول، وفاحا فوحة الزھر وھبا ھبوب الشمول

  .فكأن يد القادر الفتاح، شقتھما من شقي التفاح
  .ينظر األدب منھما عن مقلتين، ويتردد األفاضل بينھما تردد النسمات بين روضتين

  .وھذا وإن عاجله الحمام، فاستسر قبل التمام
  .دنا، وتبوأ من قرارة العيش عدناإال أنه أھتصر األمل ل

  .وقد أالن له الدھر معطفا، وأجناه ما شاء من األماني مقطفا
  .وناله قبيل موته حال سنية الخالل، وسيادة وريفة الظالل

  .فلم يقم داعي الھنا بإقباله حتى قام ناعى األمنية، وال انتقد دينار عمره على محك االنتقاد حتى عولج بصرف المنية
  .هللا بروحه في الجنان، وعامله بمحض الفضل واالمتنان فروح

  .وقد أثبت من شعره ما استوفى أقسام النضارة، واستكمل فصاحة البداوة وھو من لب الحضارة
  :فمنه قوله من قصيدته، مستھلھا 

  وھل بان من ليل البعاد نزوح... لك هللا ھل برق الربوع يلوح 
  شھب طرف الصبح عنه جموحوأ... وكم يا ترى يسطو علي بأدھم 
  وطرفى ھام والفؤاد جريح... أراقب نجما ضل مسلك غربه 
  ويروى حديث السقم وھو صحيح... يبيت يناجيني الحمام بسجعه 

  وكل مشوق بالغرام يبوح... أطارحه وجدى ويشكو من الجوى 
  لديه قريب والزمان سموح... ينوح وال يدري البعاد وفرخه 

  ونشر الصبا يغدو له ويروح... ح شاديا على غصنه المياد أصب
  ثغور أقاح بالعبير تفوح... بروض بكته الغاديات فأضحكت 

  وقلبي في نار الغرام طريح... أقول له والوجد يمطر مقلتي 
  وغصنك مياد ففيم تنوح... أال يا حمام األيك إلفك حاضر 

  حبأحشاه من حر البعاد قرو... أال يا حمام األيك تعدوك حال من 
  جناح ولم يھبب بفلكي ريح... مغادر أفراخي صغارا وليس لي 
  وأين من الباكي النحوب صدوح... فأين من النائي عن اإللف حاضر 

  يخلص من أيدي النوى ويريح... فھل يا ترى من منقذ أو مساعد 
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  :وقوله، من أخرى 
  ليعقل ما يملي على سمعه النصح... معاذ الھوى أن الصريع به يصحو 

   وزند الھوى في عقله دأبه القدح... ف ترجى منه يوما إفاقة وكي
  ففي رأيه أن الوصول بھا نجح... دع القلب يشقى في طريق ضاللة 

  كأن مطايا النائبات به جمح... تؤمل آماال مدى العمر دونھا 
  ويفضحه من مزن مقلته السح... يكتم أسرار الغرام فؤاده 

  وتلك دما لب به أحكم الجرح.. .لقد ألفت عيناه أن تنفح الدما 
  نزول جراح جرحھا شأنه الرشح... يعاف الكرى منه المحاجر كارھا 
  تعوده من شدة األرق القرح... له في انتظار الطيف جفن مؤرق 
  نزيل بيوت دأب أبوابھا الفتح... ولم يدر أن الطيف يحذر أن يرى 

  له جنحوحسبك دھر بالنوى ك... غدا دھره بالھجر ليال جميعه 
  فليس لغير الشرق وجھتھا تنحو... كأن نجوم األفق فيه تنصرت 
  وظال على جد يجانبه المزح... كأن الثريا والنسور تخاصمت 
  مراسيل ذات البين يرجى بھا الصلح... كأن به الشھب الثواقب تنبري 

  توارده الجيشان وازدحم النزح... كأن به خيط المجرة جدول 
  تغشى صفوف الجيش من جونه فتح... لجو عثير كأن ظالم الليل في ا

  كأن اخضرار الفجر في أفقه صرح... كأن به العيوق ملك مبجل 
  :وقوله من أخرى، مستھلھا 

  وارحم مدامع جفني المسھود... خفض عليك أخا الظباء الغيد 
  قلبي وطورا بانتظار وعود... كم ذا أعلل باألماني تارة 

  أذني سميع في التفات رصيد...  ولكم أبيت بليلة الملسوع في
  .ليلة الملسوع، كناية عن السھر المؤلم

  .دواء الملسوع الصياح إلى الصباح: ومن اللطائف 
  .والملسوع اسم مفعول، من لسعته الحية أو العقرب

  :وأول من استعمل ھذه الكناية الشريف الرضي، في قوله 
  الملسوع وأبيت منك بليلة... أتبيت ريان الجفون من الكرى 

ومن نوادر البيت، أن تبيت مضموم التاء، وھو للمخاطب، و أبيت مفتوح التاء وھو للمتكلم، والخطاب في األول مستفاد من 
تاء المضارعة، والتكلم في الثاني مستفاد من الھمزة، وأن األول مرفوع؛ لحلوله محل اإلسم، والثاني منصوب بأن مضمرة 

  .بعد واو المصاحبة
  ھجرت محاجره لذيذ ھجود... ھجره لمتيم  يامسرفا في

  تعذيب شلو فؤادي المفؤود... أھون برغبتك القلى والجھد في 
  .ائتني بشلوھا االيمن: العضو، وفي الحديث : الشلو 

  .شلو اإلنسان، وھو جسده بعد باله، وكالھما ھنا محتمل: والشلو 
  لسرور وعد أو لحزن وعيد... لم يبق ھجرك في قلبا خافقا 

  أوھام فكر في خيال بليد... وغدوت من فعل السقام كأنني 
  وتركتني وقفا على التنكيد... أدنيتني حتى ملكت حشاشتي 

  :وله من أخرى، أولھا 
  ونار جوى التفتر الدھر عن وقد... عجبت لقلبي ما يكن من الوجد 

  أسح غمامى أدمعي والحيا الرغد... سقى معھدي والربع من أرض جلق 
  يحرم منھا ماءھا الطيب الورد... يا فالدمع أحذر إنه أريد الح

  :من قول مھيار 
  وكيف يحل الماء أكثره دم... بكيت على الوادي فحرمت ماءه 

  :منھا 
  بريقته مزج الضمائر بالود... وناعس طرف بات يمزج راحه 
  كھينمة بالروض من نسمة الرند... ينادمني والسكر يخفض صوته 
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  :منھا 
   فأثمر بدرا قد تنور بالورد... لحسن صوب عھاده سقاه غمام ا

  .ھذا شعر تجاوز في اللطف الحد، يحمر له خجال ود الربي وورد الخد: قلت 
  :ومن أحاسنه التي عطلت الياقوت والدر، ومن يصبو بمحاسنه فقد بان له العذر، قوله 

  وحتى م وعد دون إنجازه الحشر... إلى م ترى ذا العھد يتلفه الغدر 
  وأعباء أحزاني على مھجتي وقر... بيت ولي قلب على جمرة الغضا أ

  بحندس ليل ليس يعقبه فجر... وقد ضل أنس األفق مسلك غربه 
  لھا تحت ذيل الليل في شأنھا ھدر... وباتت تناجيني بشجو حمامة 

  طروبا كمن مالت بأعطافه الخمر... تنوح علٮالغصن الرطيب فينثني 
  مفارقة إلفا وقد خانھا الصبر... لربى أناشدة تشدو على فنن ا

  أدمعي الذي نداه وھنا أم القطر... أراك منداة الجناح فخبري 
  :منھا في الحماسة 

  يشيب لھا فود ويحدودب الظھر... وإني صبور عند كل ملمة 
  على له اإلبرام والنھى واألمر... وال ارتاع لي قلب لخطب إذا غدا 

  خطوب فلوال السبك ما عرف التبر...  فال خير في قلب أبت أن تذيبه
  كما زاد نشر المسك في سحقه الفھر... وقد زادني جور الزمان تأرجا 

  :ھذا من قول سعيد بن ھاشم الخالدي 
  كأنني المسك بين الفھر والحجر... تزيدني قسوة األيام طيب ثنا 

  .الحجر الذي يسحق عليه: والفھر 
  فال المرتقى صعب علي وال وعر ...وإن الح لي فوق السما كين مطلب 

  وقد صافحت فيه المھندة البتر... ولست بھياب ليوم كريھة 
  وإن خذلتني الصحب لم يخذل الصبر... فإن خانني دھري فما خانني الحجا 

  علي فلوال العسر ما خلق اليسر... وال أشتكي خطبا يشدد وطأة 
  :منھا 

  في شأنھا الوقت والفكر يضيع سدى... ولست الذي يمضي الليالي أمانيا 
  أتى النفع من حال تراءى به الضر... وال أكره الخطب الملم فربما 

  فكم خيف أمر كان في ضمنه النصر... و ألطاف يدق خفاؤھا 
  يقل عليھا مني الحمد والشكر... وكم عمني بالفضل والنعم التي 
  القطر فھيھات يحصى الرمل أو يحصر... إذا رمت أحصى وصفھا ببيانھا 

  :وله من أخرى، مطلعھا 
  وخطبا يبدل نعماه بوسا... أراني الزمان فعاال خسيسا 

  :منھا 
  نسيت بھا الكأس والخندريسا... ومذ أسكرتني صروف الزمان 

  وعفت المنى وھجرت الجليسا... وألزمت نفسي حال الخمول 
  مصونا ويستوطن الليث خيسا... فقد يمكث السيف في غمده 

  :مديح ومنھا في ال
  بمعضل أمر يفل الخميسا... بعزم تراه إذا ما بدا 

  ولو أشبه الوجه منھا الشموسا... وال يملك القلب منه الرداح 
  غصون الرياض إلى أن تميسا... ولو تك لو لم تمس ما اھتدت 

  :وله من أخرى، مستھلھا 
  أنت الشريك بما رميت به معي... خفض عليك أخا الظباء الرتع 

  مذ فوقت لم تخط قلب مروع... أجفان لحظك أسھما أرسلت من 
  لم ألق غيرك ثم في ذا الموضع... قد ظل موقعھا الفؤاد وإنني 

  تبغي الوقوف على الضمير المودع... كلف بحبات القلوب كأنما 
  أوما رحمت نحيب صب مولع... يا من غدا يسطو علي بھجره 
   نة موجعتغريد ساجعة وأ... شيئان تنصدع الجوانح منھما 
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  وبھا ينم على شاھد أدمعي... كم رمت أخفى عن سواك صبابتي 
  يصغى لغش الرشاد مقنع... يھفو لغي فيك قلبي ثم ال 

  بالنصح لي فلذاك أذني ال تعي... قل للعذول عليك يترك غشه 
  فالطبع يفضح حالة المتطبع... لم تحف قط بشاشة لؤم الفتى 

  ما زاد غير تولھي وتولعي... إن المالم وحق وجھك في الھوى 
  وتفكري فيه انتھى لتمتعي... قد زاد فيك تألفي بتألمي 

  :األبيات الثالثة األول، ھي بعينھا ثالثة المھيار 
  ذاتك تؤذى أنت في أضلعي... أودع فؤادي حرقا أو دع 

  أنت بما ترمي مصاب معي... أمسك سھام اللحظ أو فارمھا 
  نه في ذلك الموضعمسك... موقعھا القلب وأنت الذي 

  :ومن مقطعاته قوله 
  وحجب عني نوره وھو ساطع... إذا منعت سحب العواذل وجھه 
  وھاطلھا ما أمطرته المدامع... فمن نار أحشائي تصاعد برقھا 

  :وله في الغزل 
  دروا أنني من نقضك العھد في ضنك... عجبت لحسادي عليك وليتھم 

  جازا عريا عن الشركوحقق إن... مضى ظنھم في مين وعدك صحة 
  ووعد كذوب ليس يؤذن بالشك... فبين وعيد صادق ال تحيده 

  وسحب دموعي أنبتت كأل الھتك... غدوت ولي حال كما تشتھي العدا 
  وعذبني بالغدر والھجر والفتك... فلله من أخلصت دھري وده 

  :وقوله، في شخص اسمه موسى 
  ھواك خصومعليه وشاة في ... يناديك يا موسى فؤاد تكثرت 

  وأنت له بين األنام كليم... وليس عجيبا أن توله في الھوى 
  :وله في غرض 

  ما عشت وثابا لنيل أماني... كم ذا تظل مؤرق األجفان 
  وبكل ناد أنت ناشد شان... فبكل واد أنت رائد مطلب 

  أسد الفال مذعورة األعيان... ترد الخطوب لمورد ھاعت به 
  إال بورد الضيغم الظمآن... دھا ال تھتدي فيه القطا لورو

  وقع النبال عقيب يوم طعان... وكأنما ريش النواھض حوله 
  نونا لمقتحم له ومدان... وترى المطايا عوضت من طائھا 

  فيه مفارقة ثبات جنان... فأتيته واألسد توجس خيفة 
  بيد تدق عوالي المران... وحشا خطوب قد شققت ضميرھا 

  لمطالب قد زينت وأماني... وبھا وغدوت تعتسف الفال وتج
  وصلت عرى اإلصباح باللمعان... وفريت وفر ظالمھا بصوارم 

  دار العلى فوصلتھا بأمان... وركبت متن مھامه متوخيا 
  في سوق رغبات الھوى النفساني... وبذلت شرخ العمر وھو نفيسه 

  وبنظم شمل شته الحدثان... قسما بأيام الشباب وطيبھا 
  عنه األليف وأقفرته مغاني... الصريع إذا نأى  وبأنة القلب

  شيئان صدق قلى وبعد مداني... ألشد ما يلقى أمرؤ في دھره 
  :وله مضمنا بيت األرجاني مرتجال 

  بوصال وطيب عيش بمغنى... لست أنسى لياليا قد تقضت 
  وظفرنا بكل ما نتمنى... كم قضينا بھا لبانة أنس 

  ء صباه في الھوى يتثنى. ..حيث غصن الشباب ريان من ما 
  كطروق الخيال مذ زار وھنا... قد أتت بغتة وولت سراعا 

   ومحال جمعي بھا أو تثنى... أترى ھل تعود بالتداني 
  باألماني الكذاب وھما ووھنا... غير أني أعلل النفس عنھا 
  ت وجھد المحب أن يتمنى... أتمنى تلك الليالي المنيرا 
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  :وله يخاطب مليحا مرض 
  م لقد حكيت بذاك جفنك... ا من تعااله السقا ي

  ء مضاعفا ذا الضعف حسنك... إذ صار يا بدر السما 
  نك سيدي وهللا إنك... لم ينتقص بالسقم حس 

  :يشير إلى قول ابن سناء الملك في مليح شفه السقام 
  فھل تعشقت حسنك... أشبھت جسمي نحوال 

  فصرت كلك جفنك... وكان حفنك مضني 
  وهللا إنك إنك... لسقم حسنا وزادك ا

  :وللسيد محمد ثالثة أبناء، كثالثة ھقعة الجوزاء، وإن أربوا عليھا في السنا والسناء 
  السيد عبد الرحمن

  .ھو في السن يكبرھم، وفي األخذ بأطراف الشعر يكثرھم
أن القلوب في محبته القلب ومكانه منھم األخطر األنفس، وصبح الفضل عن ابتھاجه يتنفس وذاته شغل للحب الواجد، وش

  .الواحد
  .قطف الكالم لما نور، ورتب محاسن البديع في درر كلماته وطور

  .وقد فجعت به بنو اآلداب في ميعة شبابه، وفقدت منه سيدا ألم بخالصة األدب ولبابه
  .فال عذر للدمع إن لم يساجل عليه المزن، وال للنفس إن لم تعاشر في مصابه الحزن

  .سبحانه، أن يمنحه روحه وروحانهوأرجو هللا 
  .وكنت صحبته أياما، نبھت فيھا حظوظا نياما

  .فما زلت أتروح نسيم لطفه وأنتشقه، واوقول فيه ما يقول المفتون فيمن يعشقه
  .وكان أتحفني من أشعاره بطرق تروى تنقل، وبمثلھا يجلى القلب من صداه ويصقل

  .ك درر البحور، فإن بھا زينة الصدور، وتلك بھا زينة النحوروھا أنا ذا أورد منھا ما نلتزمه، ونترك عن
  .وكل ما أذكر له إما تشبيه زھرا وزھر، أو وصف روض يطل على نھر

  .وھو ممن أغرى بھذين النوعين، فأتى منھما بجمل متكاثرة، ونظم فيھا بدعا أضحت لھا عقود الترائب متناثرة
  .ق متروح فكرتهوذلك إما لميل غريزي في فطرته، أو ألن دمش

  .وحسبك من طبع لو كان للسحب صيرت الزمان فصل الربيع، وفكرة لو كانت للنجوم السيارة جرين سعدا أكبر في التربيع
  .ويكفيك من متروح تنفتح العين منه على بھجة ونضارة، ومسرح ينجلي القلب منه بجدة وغضارة

  .بدمشق، وقد احتوت على معظم تشبيھات الزھور فمن ذلك مقامته الربيعية، كتبھا لألمير حمزة الدفتري،
  :وھي 

  تحايا حفاظ حركتھا يد الود... إلى روضة اآلداب ريحانة الند 
  على رشحات الطل من وجنة الورد... فجأت كأنفاس الرياح تسحبت 

  .ھذا، وقد عن للخاطر يا سيدي أن يزف إليك بوادره، ويجلي عليك نوادره
  .وللنوادر أن تستباح وتستملحإذ ال بد للنفوس أن تمرح، 

  .وقد أشعرت أني دفعت إلى المناجاة الفكر الفاتر، عند قلة المحادثة والمناظر
  .فخطابني في ابتكار النخب، وأغراني بافتراع أبكار األدب

  .ما تقول في دعابة تقلص ذيل الوقار، وتزرى بأكؤس العقار: وقال 
  .قيهإيه، يا نبيه، ثم لزمت اإلصاخة لتل: فقلت 

  .فسلك بي طريقا من الواھمة، كأنما أعده لھذه المنادمة
  .فأفضى إلى روض مندي، كأنما تجلل بالنعيم وتردى

  .وقدر فرشت مالءة النور، على ميادنيه، وحرشت أيدي النسيم بين رياحينه
  .يخترقه نھر كأنما يسيل من درة، أو ترقرق من عبرة

  .شيء من األزاھر مرقوموعليه درة من الفواقع منظوم، وبسماطيه و
  .فمن نرجس نعته الفتور، وورد كأنما انتزع من أوجه الحور

  .وأقاح كأنه ثغر الحبيب بال مر، وقصور من العسجد السبيك مشرفة الذرى
  .وياسمين كأنه أثل األبكار، أو صلبان من الفضة صغار

  .وبنفسج كأنه العوارض الطريرة، أو رصة القرط في سالفه مھمومة غريرة
  .وشقيق كأنه أقداح العقيق، قد رسب بقرارتھا مسك فتيق
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  .وآذريون كأنھن مداھن عسجد، على سواعد زبرجد
  .قد ضمخت أوساطھا بغالية، وسماوتھا من ذاك خالية

  .وسوسان كبياض السوالف، أو جياد الوصائف
  .وترنجان كأنھا وشم على زنود، أو بساط سندس ممدود

  .رد، ومجموعة صرح من الزمرد ممردومردقوش كأنما مفروقة آذان خ
   .وريحان يعده النديم ليوم الفراغ، ويحكيه الحبيب بسالسل األصداغ

  .وقرنفل كأنما توقد بالجمر، وانعقد من الخمر
  .على مكاحل خضر معشوقة، وساوعد صفر ممشوقة

  .وسنبل الزوردي األديم، عنبري الشميم
  .اودتخاله بأكف الوالئد، كأنه شنوف علقت إلى مر

  .وبادورد، تسمى برائحة العنبر والورد
  .كأنه ھالة البدر في القياس، أوشمسة تفككت من األلماس

  .والطير جذالن مبتھج، بين فارد ومزدوج
  .قد صدح ومرح، وغنى بكل مقترح

  .فمن عندليب قد أخذ من الغرام بنصيب، وحرك نوازع المحب للحبيب
  .يم الغلسكأنما رقش بحوة اللعس، أو قد طوق من أد

  .ومن شحرور، قد أعلن بالسرور، وترنم خلف الستور
  .ثم برز لمناغاة كل أوراق صدوح، كأنه راھب في مسوح

  .وقد صيغت من األبنوس قوائمه، وصبغت بعصارة المرجان مالثمه
  .ومن مطوق قد حن إلى إلفه وتشوق، وترسل باألغاريد وتتوق

  .المدام عند سفك نجيعهومن قمري راح يقھقه بترجيعه، ويحكى إبريق 
  .ومن ساجعة، ذات غصة متراجعة

  .معشوقة التفويف، معلمة الرمل والخفيف
  .يندى بمرتحل الرذاذ عاتقھا، وفي أحشائھا زفرة من الشوق ال تفارقھا

  .ومن ساق حر، كأنما اكتحل بنار الجوانح، وبزر على منصة المناوح لكل مطارح
  ا ھي إال للقلوب جوارحوم... جوار على قضب األراك تناوحت 

  .وإذا بولدان كأنھن شوارد آرام، أو بدور تمام، يتطلعن من فروج الغمام
  .من كل ذي طرف منھوك النظر، بادي الفتور والحور
  .بمحيا وسيم يندى بمائة، قد أطلع فيه النعيم آية روائه
  .وجيد معشوق الغيد، على قوام رھيف التثني والميد

  .ده، والصبح ينساخ نوره من طوقه وعقدهكأنه الغصن يمرح في بر
  .قد رفعوا سجوف التكلف، وھصورا بأغصان التألف
  .وعلى يد كل واحد كأس مدام، وإبريق منزوع الفدام

  .وھما يتعاقران السالف على روض وغدير، وسماع بم وزير
  .حتى مرج الدوح بھم واضطرب، وجرت األكواب على الخبب

  .ار العبقرية، ومتأمل في ھذه المحاسن الربيعيةفبينا أنا متعجب من ھذه اآلث
  .وإذا بالفكر قد رفع الحجاب منشدا، وإلى وجه الطرب مرشدا

  :فقال 
  طير الفصاحة إيناسا وتطريبا... إليك نزعة آداب يرف بھا 

  معنى يرف ويندى بيننا طيبا... ال تعجل اللوم فيھا واستشف لھا 
  ترجيعھا مدحا وتشبيباوعاد ... وربما أفصحت من بعد عجمتھا 
  فليس يألوك إبداعا وتھذيبا... فعاد سمعك مئناس القريض بھا 
  منا ومسكا على األرجاء منھوبا... فحيث ما جلت تلقى روضة أنفا 

  بالطرف متشحا بالحسن معصوبا... ومترفا لم يزل بالدل منتطقا 
  كوبافيھا وال مسمعا يشدو وال ... ومن حبيث ال روضة عند العيان ترى 

  تخاله شاربا للذھن مشروبا... وإنما ھو تمويه على نسق 
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  فيه القرائح تدريجا وترتيبا... الشعر ضرب من التصوير قد سلكت 
  والزھر زھر الثنا نھديه مرغوبا... فالروض روض السجايا طاب منبتھا 
  والحسن حسن الوفا تلقاه محبوبا... والكأس كأس الوداد المحض مرتشفا 

  طوبى لمن بات يقرى سمعه طوبى... بيان ظل مغتردا  والطير طير
  بين األخالء منثورا وموھوبا... والسجع طيب حديث ظل جوھره 
  ومن غدا جوھرا للفضل منخوبا... وتلك أوصاف من طابت مكاسره 
  يرى به كوكب الجوزاء مجنوبا... أعني به حمزة الراقي إلى شرف 

  يصنعه بدءا وتسبيبا والعرف... من راح منتدبا للفضل يجمعه 
  ونحلة الود دأبا منه مدؤوبا... والمكرمات غدت في طبعه خلقا 

  تھدى ثناء كأنفاس الربى طيبا... إليك يا موئل اآلداب غانية 
   وأولھا بجميل القول ترحيبا... رفه بعيشك سمع الود منك بھا 

  :أو صلبان إلخ، من قول ابن قرناص : وقوله في تشبيه الياسمين 
  خضراء عند الصباح مبيضه... ر إلى خيمة وقد نصبت انظ

  وقد كستھا صلبان من فضه... كأنھا قبة لراھبة 
  :ومن التشابيه في البنفسج قوله 

  كخد أغيد بالتخميش مقروص... بنفسج بذكى المسك مخصوص 
  .بنفسج كآثار العض، في البدن الغض: وقال آخر 

  :ذا نقل فيه تشبيه اآلذريونة من بيت قيل فيھا، وھو وشقيق، كأنه أقداح العقيق إلخ، ھ: وقوله 
  ككأس عقيق في قرارته مسك... وحول آذريونة فوق أذنه 

  .وضمير حول يرجع إلى المحبوب
  .نور أصفر، معرب آذركون، أي لون النار، والعرب كانت تجعله خلف أذنھا تيمنا: واآلذريون 

  .آه فأعجبه، ونزل ألخذه فسقط قصره، فتيمن بهوأصله أن أردشير ابن بابك، كان يوما بقصره، فر
  .وھو نور خريفي، يمد ويقصر
  .قاله الشھاب، في شفاء الغليل

وھو ورد مدور له أوراق حمر، في وسطه سواد، له نتوء وارتفاع، فيشبه بكأس عقيق كاألول، وقد يكون أصفر، : وقال غيره 
  .سواعد زبرجد، إلخوآذريون كأنھن مداھن عسجد، على : وعليه قوله اآلخر 

  :وھذا حل ألبيات البن المعتز 
  من كل نور حاليه... سقيا لروضات لنا 

  للشمس فيھا كاليه... عيون آذريونھا 
  فيھا بقايا غاليه... مداھن من ذھب 

  .والمداھن جمع مدھن
ل من األدوات، والجمع قارورة الدھن، وھو أحد ما جاء على مفعل، مما يستعم: المدھن، بالضم ال غير : قال الجوھري 

  .المداھن
  .ومعنى كالءة عيون اآلذريون للشمس، أنھا تستقبلھا وتدور معھا حيث دارت

  :سنبل الزوردي األديم، قد استعمل ھذا التشبيه في مقطوع له مشھور، يقول فيه : وقوله 
  فوق سوق فيھا الندى يتردد... أصبح السنبل الجنى لدينا 

  علقت في مراود من زبرجد ...كشنوف لطفن من الزورد 
  :وله في السنبل أيضا 

  غب الحيا في زرقة ال تحد... وسنبل وافى على سوقه 
  مذروبة األوراق في كل يد... مكفوفة الحافات زھراته 

  محاجن صيغت من الالزورد... كأنما تعقيف أطرافھا 
  :وله أيضا فيه 

  يبدو لنا في قائم أخضر... يا حسنه من سنبل ناصع 
  زرافن صفت من العنبر... من حول زھراته  كأنه

  :ومن تشابيھه النادرة، قوله في الورد 
  يبدي لنا فوق ريا نشره العبق... وأقبل الورد من برعومه خجال 
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  تراكمت تحت دينار عل طبق... دراھما من يواقيت على قضب 
  من الزبرجد حيتان من الورق... وقد أحاطت لرقص الدستبند بھا 

  .زھرة الشجرة قبل أن تنفتح: البرعم، والبرعمة والبرعومة، بضمھن البرعوم، و
  .معروف للعجم، يأخذ بعضھم بيد بعض، يقال له الفنزج، بفتح الفاء: ورقص الدستبند 

  .ولقد أتى بأبدع ما يستعذب ويستغرب
  :ومنزعه في ھذا ما في كتاب ازدھار األزھار للشقاشقي، حيث أنشد فيه 

  يكاد منه الدينار ينسبك... ا بھجا وقد فتح الورد جنبذ
  يحمله من زبرجد سمك... عقيق أوراقھا على ذھب 

لم أسمع في زر الورد األخضر، الحاوي للزھر األحمر، أبدع من ھذا التشبيه، بل لم أسمع فيه شيئا البتة غيره، وھو من : قال 
  .لھا العاقل األريب بدائع التشبيھات، ورائع التوجيھات، التي يطرب عليھا األديب، ويھتز

  :وقد أغار عليه األمير طاھر، فقال 
  كأنه الخد المورد... انظر إلى الورد الجني 
  تان خلقن من الزبرجد... من حوله ورق كحي 

  :وما يستبدع ويستظرف، قوله في تشبيه المضعف 
  في أصفر فاقع مع أبيض يقق... ونرجس الروض قد حي بمضعفه 

   يلقى النسيم عليھا نفس معتنق.. .كأنه وھو في قضب منعمة 
  جعد فما بين مجموع ومفترق... أمشاط در من اإلبريز في جمم 

  .جمع جمة، وھي من اإلنسان مجتمع شعر ناصيته: الجم 
  :وقوله في تشبيه الياسمين 

  درا يفوح بنشر منه منفتق... وأطلع الياسمين الغض حين بدا 
  ذائب الياقوت في الشفقمن أفقھا ... كروبجات صغار سال في لمع 

  :وقوله في الزھر المعروف بالعنبر بوى، ومعناه رائحة العنبر 
  بدا فاختى اللون من عنبر الشحر... وذي قامة في الزھر تندى غضارة 

  من الزھر إفريز كأجربة العطر... له جم زغب تفكك حولھا 
  تكتب باأللماس سطرا على سطر... تكون لطفا فوق زر زبرجد 

  :في األبيض منه وقوله 
  تكون للناشي من العنبر الورد... وذي ھالة في الزھر أبيض ناصع 

  تدنر في زر كبارزة الھند... يروقك ھداب به راح أشيبا 
  ظروف من الكافور مبتوتة الزند... أحاطت به للزھر في زي داره 

  :وقوله في الزھر المعروف بحلقة المحبوب 
  د؟اخل من أجزائه البعض في البعضت... وزھر كأمثال الشنوف لطافة 

  لدينا وأعطته أمانا من النقض... لقد أحكمت إبرامھا المزن خلقة 
أنشدني العالمة نسيج وحده المرحوم أبو العباس أحمد المقري المغربي، في كتابه أزھار الرياض في أخبار : ونلقت عنه، قال 

كتاب ذكر أنه من تآليف بعض سالطين تلمسان بني األحمر، عياض في جملة ما أورده من شعر ابن زمرك األندلسي، في 
  .وھو حفيد ابن األحمر المخلوع، سلطان األندلس، الذي كتب إليه ابن زمرك المذكور، بعد ابن الخطيب

  .وھو سفر ضخم، سماه بالبقية والمدرك من شعر ابن زمرك ليس فيه إال نظمه فقط: قال 
  .عب االجتنا بجبل الفتح، وقد وقع له موالنا الغنى با بذلك، فارتجل قطعاومن وصفه في زھر القرنفل الص: فقال 
  :منھا 

  كخد الذي أھوى وطيب تنفسه... أتوني بنوار يروق نضارة 
  تمنع ذاك الظبي في ظل مكنسه... وجاءوا به من شاھق متمنع 
  بزھر حكى في الحسن خد مؤنسه... رعى هللا منه عاشقا متقنعا 

  حكى عرفه طيبا قضى بتأنسه... لنسيم بنفحة وإن ھب خفاق ا
وكنت من إعمال الفكر في عدة تماثيل، أصف فيھا ما تكون من ھذا الزھر على حالة تحشر لھا النفس بتحريك نازع : قال 

ر االقتدار، ويصرف عنھا الخاطر إكبارا ألن أكون فاتح ھذا الباب من غير وطئة ثابتة في اسمه ومنتھاه، حتى رأيت في ذك
  .معزاه ما ترى، فقلت فيه عدة مقاطيع

  :منھا 
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  لك عرفا من نشره بابتسام... وجني من القرنفل يبدي 
  يق الحميا مساكب المدام... فوق سوق كأنھا من أبار 

  داميات منھا مكان الفدام... وسدت فوقھا السقاة خدودا 
  :ومنھا 

  لمدام كؤوسه تتوقد... قم بنا يا نديم فالطير غرد 
  جبل الفتح نشره قد تصعد... قرنفل قد نماه  فلدينا

  شعرات من لينھا تتجعد... بين سوق عوج الرقاب لطاف 
  :ومنھا 

  عبير مسك لديه مفتوت... أھدى لنا الروض من قرنفله 
  من حسن زھر بالطيب منعوت... كأنما سوقه وما حملت 

  لھا الغوادي كرات ياقوت... صوالج من زبرجد خرطت 
  :ومنھا 
  قدود ترجحن به قيام... ھر القرنفل قد جلته أرى ز

  نھضن به لقلت ھي النعام... أخال لو انھا أعناق طير 
  وتلك لھا من الجمر التقام... توقد زھره جمرا لدينا 

   :ومنھا في األبيض منه من أبيات 
  بتحايا الشميم بين الزھور... ما ترى ناصع القرنفل وافى 
  فككت من الكافور قطعا... قضب من زبرجد حامالت 
  .ھذا ما وجدته منقوال عنه

  .ورأيت في أشعار بعض المتأخرين ممن تقدم تشبيه ھذا الزھر
  :فممن استعمله ممن أدركته أبو مفلح البيلوني الحلبي، في مقصورة له، حيث قال 

  لعسا لكي يلثم ناشقا دنا... قرنفل الروض شفاه ضمھا 
  :لطف المقدسي، المتوفى سنة ثالث وثالثين وألف في قوله واستعمله قبله الكمال محمد بن أبي ال

  خضر لھا صار بالتفضيل منعوتا... حكى القرنفل محمرا على قضب 
  غدا له كافر العذال مبھوتا... كفا على معصم نقش به خضر 

  كأسا تشعر لطفا صيغ ياقوتا... أبدته خود وقد ضمت أناملھا 
  :أعلم، الشھاب بن خلوف األندلسي، أحد المشاھير المجيدين، حيث قال، من قصيدة  والذي حاز في تشبيھه قصب السبق، فيما

  على معاصر خضر فتنة الرائي... وللقرنفل راحات مخضبة 
  من الزجاج أرت أشطان ألالء... كأنجم من عقيق في ذرا فلك 

ي بابھا جماعة، من أدباء الشام، ونظموا فيه وكان السيد المترجم ما أنشأ ھذه المقاطيع التي تقدمت اشتھر أمرھا، فحذا حذوه ف
  .تشابيه متنوعة

  :فمنھم األمير منجك، حيث قال 
  رءوس العذارى ضمخت بعبير... قرنفلنا العطري لونا كأنه 

  لقد أحكمت صنعا بأمر قدير... مداھن ياقوت بأعلى زبرجد 
  :ومنھم شيخنا المھمنداري المفتى، حيث قال 

  تحكي وقد مد للسحاب يدا.. .قرنفل في الرياض ھيئته 
  ففار منھا العقيق وانجمدا... فوارة من زبرجد فتقت 

  :وقال أيضا 
  في لونه القاني تجمد... ھذا القرنفل قد بدا 
  ق لدى الرياض إذا تنھد... فكأن مرآه األني 

  فتخطفته يد الزبرجد... قطع العقيق تناثرت 
  :ومنھم شيخنا عبد الغني النابلسي، في قوله 

  شذا رياه منتشق األنوف... أن قرنفال في الروض يسبى ك
  بال بدن مخضبة الكفوف... سواعد من زبرجد قائمات 

  :وقوله 
  فقد ترنمت الورقاء في الورق... قم يانديمي لداعي اللھو منشرحا 
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  بين الربى نفحت كالمندل العبق... وانظر إلى حسن باقات القرنفل ما 
  في ظلة الروض حتى جمرھن بقى... ھا أطفى النسيم لھيبا من مشاعل

  :وقوله 
  زھر بريح الصبا الزاكي وتمثيل... بين الحدائق أعطاف القرنفل في 

  الثت على وجھھا حمر المناديل... مثل العرائس في خضر المالبس قد 
  :وقوله في األبيض منه 

  ما إن يقاس لدى الورى بمغرد... ھيا بنا فالطير صاح مغردا 
  كاسات در في زنود زبرجد... القرنفل للندى  والروض مد من

  :وقوله في األبيض المشرب بحمرة 
  قصور دم على صفحات ماء... وزھر قرنفل في الروض يحكي 
  فبان بوجھه أثر الحياء... رأى وجنات من أھوى فأغضى 

  :وقد تطفلت أنا على عادتي، فقلت 
  فينا بمنظره األنيق... وافى القرنفل معجبا 

  حملت تروسا من عقيق... د زبرجد يبدي زنو
  .ھذا ما وصلني من التشبيھات التي نظمت فيه، وإن ظفرت بشيء ألحقته

  .عودا على بدء
  :ومن روضياته قوله 

  نفح روح النسيم في الريحان... قادني للربى مروح العنان 
   يف أرتني في ساحة البستان... واھتزاز األوراق في القضب الھي 

  د اجتالء الطال على العيدان... صن بھا عن طرر الغيد قد رق
  :وقوله 

  تندى فيبلغ أقصى الحسن مبلغھا... كأنما شجرات الدوح في خلع 
  من الزمرد باألنواء تفرغھا... أرواح در تبيت المزن في بشر 

  كأنما حولھا أيد تدغدغھا... ماجت بمدرجة األنفاس واطردت 
  :وقوله 

  يصدامن الغمد حد الصارم الذكر...  والنھر يصدا بھاتيك الظالل كما
  فيھا السحائب من ريط ومن حبر... والزھر يفرش في شطيه ما رقمت 

  يجلو لنا من حالھا أحسن الصور... ربيعة الوشى ال ينفك زبرجھا 
  .الزينة من وشى أو جوھر، أو نحو ذلك: الزبرج بالكسر 

  .حمرة السحاب الرقيق فيه: الذھب، والزبرج : الزبرج : ويقال 
  :وله 

  ومالءة البستان في تفويف... بادر بعيشك فالنعيم مخيم 
  جيد بأعناق الغصون الھيف... والطير مغترد عليه يشوقه 

  والشوق ملء فؤادي المشغوف... تصغى له أذن الطروب فينثنى 
  :وله 

  فيه ووجه الرياض مبتھج... ومجلس حفت الغصون بنا 
  دامى نسيمھا األرجفوق الن... كأن أوراقھا يرف بھا 

  مناكب الراقصات تختلج... خضر من األرز ال تزال بھا 
  :وله في روض ألقت األشجار ظاللھا عليه، فالشمس من فروجھا عيون ناظرة إليه 

  خالل غصون عاكفات على الشرب... وبطن من الوادي حللنا مسيله 
  ربمدب عذار الظل في وجنة الت... تنقط منه الشمس في مسكة الثرى 

  أبت غير جلد النمر يفرش بالسحب... بخيالن كافور الشعاع كأنما 
وما كنت أحسبني زوحمت في ھذا المعنى، وال سبقت لھذا المغنى، حتى وقع إلى حال : قلت : رأيت بخطه عقيب ھذا 

  :مطالعتي لتتمة اليتيمة من قول السيد أبي البركات العلوى، في األشجار والقمر، ما صورته 
  فنفس الصب مدھوشه... لنا خمرا  أال صرف

  بماء الطل مرشوشه... على أدواح ريحان 
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  بجلد النمر مفروشه... كأن األرض من حسن 
  .فعجبت من مواردتي إياه في اشتراك الخواطر، مع اقتران المناسبة بين الشمس المنيرة والقمر الزاھر

  :في تشبيه الثريا ثم وقع إلى ومن أناشيد صاحب الذخيرة للتھامى أيضا ماصورته 
  كأنھا قطعة من فروة النمر... وللثريا ركود فوق أرحلنا 

  :وقد نزع في ھذا المعنى البديع قول عبد المحسن الصورى، من أناشيد الثعالبي، وھو : قلت 
  ل ھالل كأنه فتر زند... فاسقنيھا مألى فقد فضح اللي 

  غرب تھوى كأنھا رأس فھد... والثريا خفاقة بجناح ال 
  .وتشبيه وقوع الشعاع قد أكثر فيه الشعراء القول

  :فمنه قول المعوج الشاعر 
  على ورق األشجار أول طالع... كأن شعاع الشمس في كل غدوة 

  لقبض تھوت في فروج األصابع... دنانير في كف األشل يضمھا 
  :وھو مأخوذ من قول المتنبي 
  اندنانير تفر من البن... وألقى الشرق منھا في ثيابي 

  :وأخذه القاضي الفاضل، فقال 
  سيفا صقيال في يد رعشاء... والشمس من بين األرائك قد حكت 

  :وللنامي 
  على األرض إال مثل نثر الدراھم... سماء غصون تحجب الشمس أن ترى 

  :ومما يضاھي ھذا قول الصالح الصفدي في القمر 
  يلوح لي منھا سنا البدر... كأنما األغصان في دوحھا 

  يقيسه أسود بالشبر... من التبر غدا المعا  ترس
  :وقوله 

   والبدر في خلل يلوح ويحجب... وكأنما األغصان يثنيھا الصبا 
  في لجة والموج فيھا يلعب... حسناء قد عامت وأرخت شعرھا 

  :وقوله 
  أمام بدر التم في غيھبه... كأنما األغصان لما انثنت 

  لى موكبهتفرجت منه ع... بنت مليك خلف شباكھا 
  :وللسيد في الغزل 

  ومالت بعطفيه المدامة فاستغفى... ولما تفاوضنا الحديث عشية 
  تناھت به مائية الحسن فاستكفى... وضعت له كفي فوسد نغنغا 
  فملكت طرفي منه من بعد ما أغفى... وكنت أراعيه بلحظى تسرقا 

  :وله 
  بكؤوس المدام كأسا فكأسا... قد لوى جيده حياء وحيى 

  ر لمعنى أجد لي فيه أنسا... فضضت اليدين عن يانع الزه ف
  ه لعيني وكالحريرة مسا... نغنغ في نصاعة الزھر مرآ 

  :وله 
  فخطيب الرياض أضحى طروبا... قم وسق المدام كوبا فكوبا 
  حببا من لجينھا مقلوبا... والنواوير في األكمة تجلي 

  ن منھا الجيوباد اعتناق الغصو... غير أن الرياح قد مزقت عن 
  :وله

  وقد رقرقت فيه الشبيبة ماءھا... توسمته لما تكامل حسنه 
  وأن الرياض الحزن أبدت رواءھا... فخلت بأن الحول حان ربيعه 

  وأرسلت عيني بالدموع وراءھا... فنفست عن طير الجوى بتأوھي 
  :وله 

  والعود مصطخب األوتار يجليه... نبھته سحرا والكأس فوق يدي 
  أطرافه وأنا أدنيه من فيه... الجيد عن كفي وقد فترت  فرفع

  حاال فحاال إذا ما رحت تثنيه... كما ترفع غصن اليان منتصبا 
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  :وله 
  رھيف التثني ناھز العشر في السن... وأھيف مغنوج اللواحظ مترف 

  ولم أر شيئا مثل باكورة الحسن... دعاني إلى باكورة الحسن صغره 
  :وله في راقص 

  يحكم فينا السحر من كل جانب... مھضوم الحشا كاد رقصه  وأھيف
  رجاجة أعكان له ومسارب... يسيل به نقل الخطا فترده 

  :ومما أنشدنيه من لفظه لنفسه ھذه األبيات، أحسن فيھا المراجعة كل اإلحسان 
  س وذكرته قديم العھود... وجليس منيته طرف األن 
  أنفس وجدودويفدي ب... قلت كيف النديم قال يحيى 

  حان حي بنرجس وورود... قلت كيف المدام قال مع الري 
  من حبيب ورشف ثغر برود... قلت والنقل قال تقبيل خد 

  ورد يزجي سحاب ند وعود... قلت والطيب قال طش من الما 
  انقياد األوتار عند النشيد... قلت كيف القيان قال إليھن 

  فيه بيت القصيدت ولم يعد ... قلت كيف الغناء قال تظرف 
  ناعم الصوت متعب مكدود... أشتھى في الغناء بحة حلق 

  ن فضاھى به أنين العود... كأنين المحب أنحله البي 
  :ومن تشابيھه النجومية، قوله من قصيدة، مستھلھا 

  وللحب في األلباب ما فعل الخمر... لعينيك في األحشاء ما نفث السحر 
  :منھا 

  كأن الفيافي البيد ما بيننا جسر...  كأن المنى ماء كأنى ناھل
  ھالل كأن السير غايته الحشر... كأن الثرى أفق كأن مطيتي 

  كأنى ملقي في ضمائره سر... كأن نجاشي الظالم متيم 
  :منھا 

   يجاذبھا من كل ناحية ذكر... ولم يبق لي إال تعلة معدم 
  تكنفھا من كل ناحية فجر... ليال براھا القصر حتى كأنما 

  عصيم مداد كاد يجحده السفر... أن دجاھا في أديم نھارھا ك
  تطوقه من صدر زنجية نحر... كأن به الجوازء عقد آللىء 

  بوادر آمال يحاولھا الحر... كأن الثريا في اختالف نجومھا 
  ويبدو جھارا إن تراجعه الفكر... كأن السھا معنى دقيق فيختفي 

  :بي، في قوله توارد في ھذا التشبيه من البابي الحل
  فآونة يخفي وآونة يبدو... كأن السھا معنى يجول بفكرة 

  :ابن ھانىء 
  فآونة يبدو وآونة يخفى... كأن سھاھا عاشق بين عود 

  :ابن خفاجة 
  من الدمع يبدو كلما ذرفت ذرفا... كأن السھا إنسان عين غريقة 

  :حازم 
  كاتب النقطاإليھا كما قد دقق ال... كأن السھا قد دق من فرط شوقه 

  :ابن جاندار 
  فأنحله والبين للصب ينحل... كأن السھا ذو صبوة غاله النوى 

  :وله 
  عواصفھا وھنا فشتتھا البحر... كأن بني نعش سفين تخالفت 
  فؤاد محب راح يرجفه الھجر... كأن سھيال حين صوب آفال 

  :ابن ھانىء 
  إلفامفارق إلف لم يجد بعده ... كأن سھيال في مطالع أفقه 

  :ابن خفاجة 
  ففر ولم يشھد طرادا وال زحفا... كأن سھيال فارس عاين الوغي 
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  :حازم 
  غدا يائسا منھا فأتھم وانحطا... كأن سھيال إذ تناءت وأنجدت 

  :وله 
  شقيقته الخنساء يقدمھا صخر... كأن به الشعري الغميصاء خلفه 

  نضر قساطل حرب زغف فرسانھا... كأن امتداد األفق فوق نجومه 
  لتزكية من تحت منطقه خصر... كأن عمود الصبح تحت ھالله 
  .وله معميات في غايات اإلتقان

  :فمنھا قوله، في اسم محمد 
  خلت بدرا من فوقه قد تالال... رب ظبي مقرطق قد تبدى 

  ه فأبدى في الخد خاال بالال... الح في الثغر جوھر من ثنايا 
  :وقوله في ھانىء 
  قلت والدمع في الخدود يسيل... زداد وجدي حين بان الخليط وا

  منجدا إثره بھا يا رسول... يا رسولي إليه روحي خذھا 
  :وقوله في سليمان 

  لم أرو منھا ورمت أخرى... لقد سقاني الحبيب كأسا 
  سؤرا وأحسن بذاك سؤرا... فقال خذ ما بقي بكأسي 
  أواخر الكأس مت سكرا... فعندما جاد لي بما في 

  :رمضان  وقوله في
  بعد عشر بطيف من قد تولت... في يد االرتھان عيني تملت 
  من رھين لحيثما ھي حلت... مذ أغارت وأنجدت بفؤادي 

  :وقوله في صالح 
  عرضا إذا ترك القلوب أسارى... لم أنسه وسنان يأسر طرفه 
  من بعد ما قد حل فيه ودارا... صاد القلوب بطرفه وقوامه 

  :وقوله في عبد اللطيف 
  دار مع طي بساط األرب... يالساق ناشر لألدب 

  ثوب عرف ھزني للطرب... البس من نشر ما دار به 
  :وقوله في علي 

  يبدو لشمس األفق حاجب... غيم رفيع لم يكد 
  ن قوامه من غير حاجب... فغدا يقل الشمس لي 

  :وقوله في سليم 
  ميعلى قوامك يا من طرفه عج... ورقاء قلبي قد أضحت مرفرفة 

  فغض طرفك وارسله إلى القدم... وإنھا ھبطت منه على غصن 
   :وھذا في غاية المنعة، فلھذا تعرضت إلى حله، فأقول 

أرادھا من أنھا بعمل التحليل وھي بستة، وبالعجمية شش، فإذا ھبطت سارت سينا والغض األلف، وھي يك، ولھا الالم بالعدد 
 .بمائة، فإذا ھبطت، لھا الياء والميم من الغايةالحسابي من أبجد، وغض مرادفه كف، وھي 

  
  السيد عبد الكريم

  .ھو منھم بيت القصيد، وواسطة عقد المجد النضيد
  .تجسم من شرف محض، وكرم ال يحتاج خيره إلى خض ومخض

  .إلى ما حاز من أشتات الكمال، والمعالي المربية على اآلمال
  .والرقيبوھو بعد أبيه النقيب، ومحله فوق المعلى 

  .فمھما ترقى البدر فقاصر عن مراقيه، والبحر لو عذب لكان بعض سواقيه
  .وله مع النباھة روح الفضل وجسمه، ومن بشر أساريره ينھض أثر المجد ورسمه

  .وبيني وبينه ود مورث في األعقاب، وحب خالد ما دامت األحقاب
  .ز إذا مضى أقبل عيدهولي في كل لحظ منه أمل ينشيه ويعيده، وفي مرأى وجھه نورو

  .وإذا أردت مدحه أرسلت نفسي وما تجود، فال تنتھي عند وصف من أوصافه إال وتقول أحسن الموجود



 

179 
 

  .وأنا أرجو هللا تعالى في كل ما يشاؤه، وأسأل له ما ھو ما يدوم به ممتلئا رشاؤه
  .ولقد أوردت له من نفثاته السحرية، ونسماته الشحرية

  .تحه الصبا، وأوقع من خلسة الوصل في عھد الصباما ھو أحسن من نور تف
  :فمن ذلك قوله 

  فأجبناه حسبما يجب... لقد دعانا إلى الربي الطرب 
  كأن أشواقنا لنا نجب... واستبقنا والشوق يجذبنا 

  مجتمع سلك عقدنا األدب... وشملنا والحظوظ تسعدنا 
  وھو للرائين منتخب... فحللنا منھا بمرتبع 

  بمزاياه والمنى نخب... ربيع مقتبال وقد حبانا ال
  تجمع الحسن فيه واألرب... فالروض مخضلة مالبسه 

  فمنھم فاقد ومصطحب... وقد تناغت به بالبله 
  منتزه بالعيون منتھب... وموكب الزھر في حدائقه 

  قباب نور كأنھا سحب... تظل مغناه وھو مزدھر 
  يكتسبومثل ھذا العبير ... ينعشنا العرف من شميمھما 

  عليه ذيل النسيم منسحب... والمرج رحب الفناء مصطحب 
  بحرا غدا بالنسيم يضطرب... تخاله من زبرجد نضر 
  يسرنا حيث زانه الخصب... يشوقنا حسنه ومنظره 

  يرقص عند استماعه الحبب... وال نسكاب المياه حسن صدى 
  تكنفتنا بفيئھا القضب... فمذ نعمنا بذا وذاك وقد 

  عيش لنا واستفزنا الطرب... لمنى وطاب به ال أخصب ربع ا
  وھكذا مدنف الھوى طرب... فعاد للوجد مدنف طربا 

  ذلك إذ ليس ما به لعب... ومال وفق الھوى وحق له 
  في غزل رق صوغة عجب... وراح يملي غرامه ولھا 

  وال غرو بالشوق قلبه يجب... ومن يكن بالغرام ممتحنا 
  وجد وما غير محنتي السبب.. .يا بأبي مترف ألفت به ال 
  بمغنطيس الجمال منجذب... أطعت فيه الھوى ومعدنه 

  مھذب زان حسنه األدب... جماله فتنة لذي نسك 
  كذا لمي الثغر منه والشنب... تمازج اللطف والعفاف به 

  برونق الحسن راح ينحجب... بدر محياه ما به كلف 
  به القضب ما اھتز إال ازدھت... وقده السمھري من مرح 
  إال وسھم اللحاظ منتشب... وما بطرف رنا لوامقه 

   تسترق اللب وھو محتجب... شھي لفظ تكاد رقته 
  وسكرنا من سماعه طرب... منطقه مسكر لمستمع 

  وقد منحت الھوى وال عتب... قد منحت بالجمال صورته 
  وليس إال ھواه لي أرب... أوسعني فيه حبه ولھا 

  وھي له مرتع ومنقلب... نا وقد أبي غير مھجتي سك
  وذاك بيني وبينه نسب... فال خال من ھواه لي خلد 

  :وقوله 
  لغرام سما به للسعود... ال وصدق انتما المحب الودود 

  باشتياق نما من المعمود... ونزول الحمى وقد طال نأي 
  خضبتھا دما ابنة العنقود... وارتضاع لما جلتھا أكف 
  واعتناق الدمى ذوات النھود... ود وارتشاف اللمى ولثم الخد

  بل غرامى بما عليه شھودي... ما الھوى بي كما يظن جھول 
  :وقوله 

  فبرحماك جز على أخالقك... لست إال كال على إشفاقك 
  روع من لم يزل على ميثاقك... وأعد نظرة الحنان ليھدا 
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  نبذ ود أتى على مصداقك... وارع ودا رضيته منه حاشا 
  ت به جوھر على إطالقك... ته عرض أن إن قلبا حلل

  ك محب إقالة من وثاقك... كيف يرضى دون التملي بلقيا 
  :وقوله أيضا في الغزل 

  الجتالء الورود في األغصان... امنح الطرف منك طلق العنان 
  صبغھا من صنائع الرحمن... والثمن باللحاظ منه خدودا 
  لزمانإنه غرة بوجه ا... واغتنم طيب وقته فلعمري 
  ك وحسب الشجي نيل األماني... فانتھز فيه فرصة ألماني 

  ن التصابي إقباله متداني... حيث وجه الزمان طلق وريعا 
  ما تدانت قطافه للبنان... وبحيث المنى يسرك منھا 

  لقصار الفصول ذات المعاني... واصطحب للندام كل مجيد 
  انك بما تشتھيه ذي تبي... ألمعي حلو الحديث يجاري 

  ناعم الصوت متقن األلحان... واصطف للغناء كل طروب 
  قلب شجوا بأنة األلحان... يوسع السمع شدوه طربا وال 

  ل عروسا بمطربات األغاني... واغن يا صاح قبل فوتك واستج 
  يتالال حبابھا كالجمان... واحتسيھا عذراء كاسا فكاسا 

  نخنث اللحظ فاتر األجفا... يتھادى بھا إليك غرير 
  قام يختال مثل خوط البان... لين العطف يستبيك إذا ما 

  وترى الخد منه كاألرجوان... يشبه النور منه رونق وجه 
  ھر صنوفا من روضك الفينان... واجتن للمشام من يانع الز 

  مان حي بماء ورد القنان... واطلق العود في المجامر والند 
  كل شيء فانفسوى هللا ... فلعمري ھذا ھو العيش فاغنم 

  :وكتبت إليه أمدحه بقولي 
  وكيف ودمع العين عنه يترجم... كتمت ھواه لو يفيد التكتم 

  لھا في الحشا نار من العشق تضرم... لك هللا قلبي كم تقاسي لواعجا 
  من الصد ما لم يلقه قبل مغرم... بليت بقاس ال يزال يذيقني 

  لھوى وأقدمأؤخر رجال في ا... فسلمت قلبي طائعا غير أنني 
  وأن اجتناب الشر للحر أسلم... وما كنت أدري أن للعشق فتنة 
   خالئقه ثم انثنى يتحكم... فلما رأى وجدي عليه تغيرت 

  وأعرض عني وھو بالحال يعلم... وصد وجازاني على الود بالقلى 
  يمر فيثني عطفه ال يسلم... وبدل ميثاقي وأضحى مجانبا 
  وحلل قتلي وھو أمر محرم. ..وأغدق دمعي وھو ماء ممنع 
  وسامحه من ظالم ليس يرحم... عفا هللا عنه من بخيل بقربه 

  ولي من عذولي كل وقت مھيم... أقضي به عمري مع اليأس والمنى 
  بغير ثنا فرد الورى أترنم... أبيت أعاني الوجد ليلة لم أكن 
  غدا مثل بسم هللا فھو مقدم... عنيت النقيب السيد السند الذي 

  وفيه انتھى جود الورى والتكرم... حيد له األفضال طبع وشيمة و
  فطلعته الزھراء نور مجسم... إذا كان نور الشمس الزم جرمھا 

  لساني فيه البلبل المترنم... وناديه روض بالفضائل مزھر 
  فليست بعرف غيرھا تتنسم... تعطر ھبات النسيم خالله 
  ألعس يتبسممقبل شاد ... ويفتر عن ألالء بشر كأنه 

  ألنك للطالب رزق مقسم... أموالي أنت الناس يا فوق فوقھم 
  به أبتدي الود الصحيح وأختم... ھواك بقلبي ليس يبرح لحظة 

  عقود كالم بالثناء تنظم... ولي في عالك الباھر المجد في الورى 
  فقس لديھا بالفصاحة أبكم... قواف إذا ما أنشدت بين أسرة 

  لقامت مقام الزھر والليل مظلم... ت فلو بدت وما ھي إال الزاھرا
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  من الدھر شيئا غير أنك تسلم... تمتع بھا من مادح ليس يرتجي 
  وقلبي وأعضائي تصدق والفم... وحسبك شكري ما بقيت على المدى 

  :فكتب إلي مراجعا بقصيدة على رويھا، وكنت مريضا، وھي 
  واللوم وحواسدي وعواذلي... حسب المنى حيث الحوادث نوم 

  ئبھا ولألشواق في مخيم... وافتني الحسناء في داجي ذوا 
  من وجھھا مذ الح فيه تبسم... عذراء وافت وھي تخترق الضيا 
  أنحائھا منھا السنا يتنسم... فتعطرت منھا الربوع وفاض في 

  طيفا يلم بزورة تتغنم... ولطالما راقبت من ولھي بھا 
  يوما بتھويم الكرى تتنعم... ومن اغتذى ضرع الھوى ھل عينه 

  قدما فالعجه بھا متضرم... كال إذا األحشاء خامرھا الھوى 
  واشون حق لھم بذاك توغم... وافت فحق لي الھناء بھا كما ال 
  ك الشمل باالحباب لي متنظم... فغدوت ذا طرب قرير العين سل 

  ل العجب تيھا والھوى أتھكم... ال بدع أن أزھو إذا وأجر ذي 
  وثناء ناظم عقدھا أترنم... نشوانا بكأس حديثھا وأميد 

  وھو األمين وبالمنى المتكرم... لم ال أكن بثنائه مترنما 
  حسن الحال فيھا غدا يتوسم... األريحي المكرمات ومن حوى 
  وله من الفضل الجسيم تجسم... رب الفصاحة والنباھة من غدا 

  عرفھا تتنسمم خالله وب... ما اللطف في النسمات إال من كري 
  فكأنه كلف بذاك متيم... تخذ التطول بالمكارم عادة 

  مع واستلذ سماعھا المترنم... ال غرو أن مألت محامده المسا 
   في كل مجد رتبة وتقدم... يافرع أبناء الكرام ومن لھم 

  عاينت من وصب عداك ييمم... بشراك ما أوتيت من أجر بما 
  أتتك فال عدتك تعممفية ... فتھن مأجورا ومسرورا بعا 

  عادين وافت بينھم تتقسم... وعدتك أسقام عنتك وللعدى ال 
  والعيش مخضرا لديك مخيم... وبقيت في ظل التھاني سالما 

  كالدر في سلك الثناء تنظم... وإليكھا قسية ألفاظھا 
  بجمودھا إذ جاء منك مھيم... جادت بھا مني قريحة موقن 

  حسب المنى حيث الحوادث نوم ...فاعذر وكن بثنائھا متمتعا 
كالمي في خطابه مماثل : لعارض المرض، وما أقول إال كما قال الديباجي : فكتبت إليه معتذرا عن مراجعته بقصيدة 

  :النعكاس الناظر، ورد الفوارة ماء الغمام الماطر 
  من بعد ما قد مألته درا... ليس فمي فيك يبلغ الشكرا 
  يزيد في العمر لطفھا عمرا. ..بعثت ألي بالحياة في كلم 

  ينفث ھاروت منه لي سحرا... من كل لفظ في اللفظ أحسبه 
  يدعوك إال وتقتني أجرا... لم تصطنع جبرك القلوب لمن 
  يعبق من نسمة الندى نشرا... يا من ھو الروض في خالئقه 

  جاوز حتى لم يبق لي صبرا... شوقى لتقبيل راحتيك لقد 
  فاقبل حماك اإلله لي عذرا ...لكن عذرى إليك متضح 
  :فبعث إلي بھذه األبيات 

  دمت تستنطق اللھي شكرا... أيھا الموسع المنى بشرا 
  بشر محياك الفظا درا... ودام ثغر الواداد يبسم من 

  فھو لعمري ينافس الشحرا... وحبذا منك ذا آلمله 
  أثلج منه الفؤاد والصدرا... لقد منحت المحب منك بما 

  ينفث ھاروت منه لي سحرا... ي اللطف أحسبه من كل لفظ ف
  ومن رباھا نستنشق العطرا... فدم لنا روضة نسر بھا 

  إن نلتھا كان لي بھا البشرى... وفيك ما دامت لنا المنى أمم 
  :وكتب إلي يستدعيني إلى منتزه 
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  وبإسعاده أراش جناحه... أنعم هللا للجناب صباحه 
  آداب فضله المستباحهه و... وحبانا حسب المنى بأمالي 

  غض آدابه أجاد اقتراحه... وأقر العيون منا بما من 
  ل وخدن العلى ورب الفصاحه... يا أمين الكمال وابن ذوي الفض 

  صدق عھد يجدي إلى نجاحه... ال عدمت الوفاء منك بأوفى 
  ف صباحا لكي ننال رباحه... فأجب داعيا إلى منزل القص 

  ھما الصدر راح يلقى انشراحهب... مسعدا حظه ببشر ولطف 
  عد خل إلى خليل صباحه... وابق سلما خديمك السعد ما أس 

  :فخطابته مرتجال 
  فمحياك للصباح صباحه... أسعد هللا من تكون صباحه 

  في زمان عدمت فيه نجاحه... بأبي أنت وأمي رائشا لجناحي 
  فألنت الذي أزحت جماحه... كان قدما جواد حظي جموحا 

  ل وقد أوتيت جميع المالحه... ي أبياتك الغر تختا قد أتتن
  فھى قيد النواظر اللماحه... مبدعات ال يبرح الطرف عنھا 

  زين العقد منه جيد الفصاحه... كل لفظ منھا كوسطى نظام 
  أنا منھا في غبطة وارتياحه... قد دعتني إلى اغتنام عھود 
   نجاحه ر الذي ما برحت أرجو... ألف سمع وطاعة ولك األم 

  لك يدعو غدوه ورواحه... وابق واسلم على المدى لمحب 
  :فكتب إلى يستدعيني . وعزم يوما على التنزه في حديقة اتخذھا مألف نشاطه، ومحل أنسه وانبساطه

  ثابتا في حفاظه كودادي... نتفداك مستماح الوداد 
  ذا جنان رحب وبشر بادى... مستباح الجنى وطلق المحيا 

  مال طبعا لفضله المستفاد... اله تجذب اآل يا كريما خص
  ك فكن مفضال بذاك مھادي... إثمد للعيون بشر محيا 

  شفه الشوق فھو بالمرصاد... وأجب مسعدا بلقياك داع 
  نيك على رغم معطس الحساد... وابق سلما ممتعا بأما 

  من مشوق أشواقه في ازدياد... ما تداعت إلى التداني أمان 
  :لحج كتب إلي، فأھدى لي البدر من بيت شرفه، والعيش في نضرة ترفه ولما قدمت من ا

  أھدى لنا روح أنس منك معھود... بشرى بمقدم خير منك مسعود 
  بعد التباعد حينا في ذرا الجود... أعاد أنس تدانينا وأسعدنا 

  بأن يھنوا ببشر منك مشھود... فليھن معشر أحباب وحق لھم 
  رويت من زمزم المشفى لمقصود... كما يحق ھناء للجناب بما 

  وما نعمت به من فضل معبود... بشراك بشراك ما بلغت من نعم 
  قرير عين بموجود وموعود... مخيم بمني حيث المنى أمم 

  رونا بحسن قبول غير مردود... متمما بطواف نسك حجك مق 
  له الشفاعة حقا غير مجحود... ميمما سيدا من زاره وجبت 

  جنابه من صالة عدل معدود... لى األنام على عليه أفضل ماص
  يندى على آله والصحب بالجود... تتلى بأوفى سالم والرضا أبدا 

  عودا ألحمد إذ ھو أحمد العود... مثن عنانك فورا نحو طيبته 
  يشتم ما عاش عرف المسك والعود... فمن تطيب من داري تربته 

  رى عند صبح غير محمودفما الس... وابشر بحمدك في األخرى سراك غدا 
  في ظل سعد ندى العيش ممدود... ودم حليف مسرات خدين تقي 
  من روح أنسك ال من مثل جلمود... واعذر أخاك بما أبدت قريحته 

  فما القضاء بمنكور ومجحود... واعذر تأخر خجلي دون موعدھا 
  بيض األماني بسعد غير مورود... فال برحت نعبم البال مقتنصا 

  .نا سنة من سني يوسف لم تدع لألنس وقتا، ولم تبعث إال إساءة ومقتاوردت علي
  .فأقبل الربيع وولى، ولم ندر أجاء أو ال
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  .وقد طمست آثار المسرات، عند ما قامت نوائب المضرات
  .فذكرت أوقاتي معه، حيث مآربي به مجتمعة

  .تشرف بحاله، وتبتھج بعاله
  .بتدعوكان وعدني بإرسال بعض قطع، من نظمه الم

  .رقعتي إلى الحضرة الشريفة صدرت عن ذھن كليل، وحد فليل، وقلق كثير، وتصبر قليل: فكتبت إليه 
  .وخاطر منقبض، وأسى في الصدر معترض

  .كيف واألنس تقلص ذيله، وأظلم دون األمل نھاره وليله
  .وھيض عضده، وغيض ثمده

  .فليبك عليه الباكي، وليبث ما يجده من فقده الشاكي
  .الورد كما جاء راح، وما تعطر به مجلس راحفھذا 

  .فھو لذلك شق جيبه بل قلبه حزنا، واستعبر حتى فقدت دموعه، فاستنجد للبكاء طال ومزنا
  .وغطى رأسه بأكمامه، خجالن من سماجة أيامه

  .اناختشى ألم القطع فاحتسى الزعفران، وأما اآلن فقد احتساه ليغيب حواسه عن آالم الزم: وكان يقال له 
  .بل سمع بالنار تتسعر الستقطاره، فناشد بأن يجعل بقبض روحه وأال يعذب باستنظاره
  .وما زال يستجير من جور الدھر الخؤون، إلى أن رق له النسيم وحنت عليه الغصون

   .فھذا حال الورد وھو زھر، فكيف حال صب يدري مواقع الدھر
  .الراضية تذكرك عھوده الماضية، أيام كان بخدمتك في العيشة

  .وأنت تغنيه بنضارة لفظك عن الورود المتنوعة، وبفنون حفظك عن الطرف المتجمعة
  .فأي عيش له بعدھا يطيب، وال روض صباه مخصب وال غصنه رطيب

  .فإن رأيت ولك الرأي أن تتالفى في بعض رمق، فلتھدلي الحياة من أشعارك الغضة في طبق
  .بھا عن فكرتي ارتباطا واعتقاالألستبدل بھا من صدأ لھم صقاال، وأفرج 
  .فتعود كھولتي صبا، وتھب ريحي صبا

  .دع األيام تكن غضابا، إذا ما اجتنيت من ھذه المشافھة رضابا: فعندھا أقول لألمل 
  .فمھما مننت، تطولت وأحسنت

  .فالوقت إساءة أنت إحسانه، وناظر ليس إال أنت إنسانه
  .ت بك عن ذنوبه معاذيرهفا يبقيك ما انھشت بك أساريره، وقام

  .سيدي األمين، ومؤيدي في كل حين: فراجعني بقوله 
  .حرس هللا تعالى من الغير حصن جھاتك، ومن الكدر صفو أوقاتك

  .وتولى حفظ ملكي ذاتك، وصون مضافاتك من كل فاتك
  .وشرح منك وبك الصدور، وأنعم منك وبك البال وحباك السرور

  .احي، وتحبي بريح تالفيك ارتياحيال زلت تحيى بروح تالفيك التي
  .فلقد وايم هللا أوليت من صنيعك منه بما أمليت، فكأنما بلساني نطقت وعما أعربه جناني أعربت

  .فصديقك في الحال قد واساك، ورفيقك في المجال قد ساواك
  .غير أنه وجم عن بث أحزانه، من تقلب وقته وانقالب عيانه

  ق أو من يطيق محتمالينط... يقول إيه وقد وجمت ومن 
  .كيف وقد تقلص من الوقت ذيل أنسه، وصار من المقت يحسد يومه ألمسه

  .واعتاض مستام جميل عوائده، بصفقة الخسران من فوائده
  .فھاك الود زاد فيه برھة وجال، وعاد سرعة نادما خجال

  .فحق له ما به قد وصفته، بل وإن لم يعد لمثلھا لكنت أنصفته
  .جتاز، فما حال من ھو لمواقع دھره الظلوم مجازھذو وھو زائر م

  بعھد اللوى والشيء بالشيء يذكر... تعرض مجتازا فكان مذكرا 
  .فياله من مذكر مصيب، قد حبانا من مآثره بأوفى نصيب

  .حيث ذكر الفطنة السليمة، بسوابق عوائدھا الكريمة
  .فجاءت جريا على العادة، بما استوجب منى الشكر وزيادة

  .ذلك تنفست نفس المصدور، وھنالك نشطت كما نشط المخمور فعند
  .وامتثلت الطلب، حيث كان عين األدب
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  .واستدعيت القريحة الخامدة، واستنطقت الفكرة الجامدة
  :فأبدت ھذا القول، حيث علمت بأن العذر عندكم مقبول 

  وتواخاك يا أخي أمانه... أرغد العيش ما وفاك زمانه 
  عتك للقصف والھنا إخوانه... استد وصفا مشرب التأنس و

  بالثريا في نسقھا ندمانه... وتدانت به األماني وأزرت 
  وتدانى من الحبيب جنانه... وتداعى من المحب حنين 
  سن كل شكرا لمن ذا امتنانه... فغدوا والمنى لھم أمم يح 
  يستجاد احتسابه وبيانه... ھكذا العمر يستفاد وحقا 

  فيأت غصن روضه أفنانه... مغنى با حبا هللا باألحبة 
  طال ما ضم شملنا فينانه... ھو للقصف منزل مستطاب 

  فح فأضحى ذاكي الشذى ريحانه... جاور السفح فاكتسى عاطر الن 
  حيث لي بالسعود كان اقترانه... فرعى هللا سالف العھد منه 

  ت والعيش طلق عنانه... وأمانينا تبادرنا مستبقا 
  بك روض يشوقنا عنوانه... دا وأماليك تستفاد وآ

  من ندى لفظك الشھى وزانه... حيث كانت تندى أراكة حظي 
  فح وحيى عھوده رضوانه... فسقى هللا بالحيا ذلك الس 

 وأرني بك المنى إحسانه... وحبانا منھا بأحمد عود 
  

  السيد إبراھيم
  .ابھمصغيرھم الذي ھو فذلكة حسابھم، والجامع الكبير لما تشعب من بحر أنس

وله االطالع الذي يخفى عنده صيت ابن السمعاني ويعدم ابن العديم، والرواية التي يشفع حديثھا قديم الفضل فالحديث يشھد 
  .بفضله القديم

   .وقد طلع من ھذا الفلك بدرا تستمد منه البدور، وحل من المجد صدرا تنشرح برؤيته الصدور
  .ه بين إشراق األمل ولمعانهوعنى بالرحلة من عھد ريعانه، فسطع نور فضل

  .وھو أينما حل حال، وحيثما جل جال
  .والقلوب على حبة متوافقة، وأخبار فضله مع نسمات القبول مترافقة 

  .وكنت لقيته بالروم أول ما حليتھا، فسريت كربتي في تلك الغربة بلقائه وجليتھا
  ودھر به ألقاه ليس له ذنب... ونسيت ذنب الدھر لما رأيته 

  .اآلن بدمشق مقيم، بين روح وريحان وجنة نعيم وھو
  .تحيته فيھا سالم، وآخر دعواه إجالل واحترام

  .رغبته إلى التوسع في المعلومات ممتدة، ونفسه باقتناء محامد المعلوات مشتدة
  .وله في األدب بسطه وباع، وشعر متحل برونق وانطباع

  :قوله من قصيدة يذكر فيھا نسبه ويفتخر . مرآة فكري صداھا باجتالئهفما رويته من نظمه الذي أتحفني بإمالئه، وجال عن 
  بمذلة ھي صفقة الخسران... غيري الذي يستام ربح تدان 

  وخالئقي تسمو على كيوان... ومن الردى أن أرتضى بمذلة 
  متت إلى من النبي العدنان... وأضيع حقي والشھامة شيمة 

  طباق وخص بالقرآنبع ال... الھاشمي محمد من قد رقى الس 
  أعنى عليا سيد الشجعان... وبابن عم المصطفى نسبي سما 
  أعنى حسينا سيد الشبان... وبفرعه سبط النبي مجدى نما 

  وبصادق فخرى على األقران... وبزين عباد اإلله وباقر 
  وكذا بإسماعيل وھو الثاني... وكذا بإسماعيل ثم محمد 

  ي نقيب دمشق الحرانيام... وبأحمد ثم الحسين وفرعه الس 
  أعنى الحسين العارف الرباني... أعنى به إسماعيل ثم بفرعه 

  وبناصر الدين الرفيع الشان... ثم الشجاع على من حاز التقى 
  وبحمزة ذي الفضل والعرفان... ومحمد النسابة الشھم الذكى 

  أعنى عليا قدوة األعيان... وبذي التقى الحسن البھى وفرعه 
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  مدعو بشمس الدين ذي اإلتقان... الھمام محمد ال  وبحافظ العصر
  وبأحمد السامي بحسن بيان... وعلى نقيب دمشق مسند عصره 
  علم الحديث وحافظ القرآن... وبحمزة ذي الفضل والتأليف في 

  رحلت له الطالب من بغدان... ومحمد المدعو كمال الدين من 
  س الميدانعصر الحسين وفار... مفتى دار العدل ثم محقق ال 

  ومحمد وھو الكمال الثاني... أعنى محمدا النقيب بجلق 
  بنصيحة  في اإلعالن... أعنى نقيب دمشق جدى من سما 

  من فاق في تحقيقه الجرجاني... وبوالدي الحبر الھمام محمد 
  عز بمولى عزه أسماني... وھو النقيب بجلق أيضا ولى 

  فيض الفضل واإلحسانامي م... موالي من عز الذليل ببابه الس 
  بذراه فخرا مذھب النعمان... مفتى األنام محمد من قد رقى 

  وافت له الفتوى وال من ثان... فرد الزمان وواحد العصر الذي 
  فالعز عزى والزمان زماني... وهللا حقق ما رجوت بفضله 
  ويقيه من شر الزمان الجاني... وهللا أرجو أن يديم له البقا 

فلنصرف عنان اإلطاله، ونسلم على السيادة : الخوان، لم يتمتع بمثلھا أوان، وأدبھم كنبت األرض ألوان ومحاسن ھؤالء ا
  .الطاھرة األصالة

  .ولى من فصول الكالم، قصيدة في مدح آل رسول هللا عليه الصالة والسالم
  .وكان سبب إنشائھا ذكرى لھؤالء العصابة وفي ظنى أني قدحت فيھا زنداإلصابة

  .أن أذكرھا ھنا لھذا السبب، وأنا متوسل إليھم بفضل النسب فعن لي
  :والقصيدة ھي ھذه 

   فلقد رضيت ولذ لي فيه العنا... ما ضره لو كان علل بالمنى 
  فعسى نداوى بالمنى ولعلنا... اليأس أقتل ما يكو لذى الھوى 

  فيزور في بعض الليالي موھنا... بل ما عليه لو سخا بخياله 
  فلك األمان لقد تساوينا ضنى... دع مراقبة العدى زر يا خيال و

  فوسادتي تھديك أنى ھاھنا... ولقد خفيت عليك فاطلب مضجعي 
  والدار بالجرعاء جامعة لنا... أوال فمرني أن أزور كزورتي 

  عني وكان له فؤادي مسكنا... قل للذي نزل الغضا متباعدا 
  ذي ضلوعي منحنييجرى العقيق و... ھذا الغضا قلبي وسفح محاجري 

  فيه إلى صدق الوفاء تدينا... ولقد عنيت رشا تخذت تولعي 
  بالبدر كان الوجه منه أحسنا... بدر إذا شبھت باھر حسنه 

  لحظاته شرك العقول إذا رنا... نشوان من خمر الشبيبة والصبا 
  لقوامه أو بالقنا فضح القنا... إن مر باألغصان خرت ركعا 

  إال ليودعھا الجمال الممكنا... وجھه ما أبدع الرحمن طلعة 
  ترف أرق من الحرير وألينا... جسد يسيل لطافة كالماء من 

  قتل النفوس بھا وأحيى األعينا... ستر الجمال خدوده بعوارض 
  فإذا اكتست غيما رقيقا أمكنا... والشمس يمنعھا اجتالھا أن ترى 

  إذا انثنىكالغصن يعطفه النسيم ... نادمته والراح يعطف عطفه 
  متسربلين ردا األمانة والمنى... متألفين على الصبابة والھوى 
  سھل وليس كأھله متلونا... حيث الزمان كما نحب وخلقه 

  وبطبعه أعدته أوالد الزنا... حتى تغير عن حقيقة حاله 
  فالعيش قفر الربع مغبر الفنا... وعفت رسوم الود وانقشع الندى 
  من لم يكن يجنى الذنوب ومن جنى...  والدھر قد عمت مواقع خطبه

  فأحقھم بالمجد أكثرھم عنا... كل على مقداره أخطاره 
  إال الذي لبس العجاج األدكنا... ما ماس في برد المعالي ناعما 
  نوب النوائب أحرزوا فضل الثنا... روحي فدا نفر بصبرھم على 
  لسنامنھا السناء مفرعا وكذا ا... بلغت بھم علياؤھم رتبا غدا 
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  كل يقول مراد ذا الداعي أنا... وإذا دعا داع بياخير الورى 
  رميت وحاشاھا بمشنو الثنا... وإذا العلى علقت بغير حبالھم 

  لو أن ذر النمل كانت ألسنا... ال تقدر الفصحاء تحصر فضلھم 
  أومت مساعيه اليه قف ھنا... طالوا السماك فمن أراد لحاقھم 

  وشرافة الحسنين إال محسنا... را لم تنتج الزھراء إال أزھ
  فرضا يراه من تسمى مؤمنا... يا سادتي يا آل أحمد مدحكم 
  شرفت وتلك أجل فخر يقتنى... أنا قد حسبت عليكم في نسبة 
  فأنا الفقير وأنتم أھل الغنى... ال تمنعوا عني عناية فضلكم 

  .بيت العماد بيت فضل وكرم، دمشق بھم من عھد ذات العماد إرم 
  .بمثل رتبتھم يشمخ الغر النتقاعس، وبمثل طالقتھم يتنبه الحظ المتناعس، وفي ذلك المجد فليتنافس المتنافس 

  .فضلھم على الكرام، فضل الحالل على الحرام 
  .ولھم من المزية على أھل الكمال، مزية الصبا على الجنوب واليمين على الشمال 

   اع ولطف الشيمبحسن الطب... ھم القوم حازوا صفات العلى 
  ودھرھم واضح المبتسم... ودنياھم طلعة المجتلي 
 ومن حق شانيھم أن يذم... ومن حقھم شكر آالئھم 

  
  شھاب الدين بن عبد الرحمن

  " .والليل إذا يغشاھا " ، " والقمر إذا تالھا . والشمس وضحاھا" 
  .لھو جواد استبق فحاز السق، وانطلق فأبعد الطلق 

  .قنص وما حلق  وشھاب تألق، وشھم
  .تبلغ حتى لم يبق مطمعا، والح فأرى الشمس والبدر معا 

  .وھو في عيش موافق وزمن معين، وروضة منى طلة وماء معين 
  .والجود ال يعطى إال ببنانه، والدھر ال يسطو إال بجنانه 

  .إال أنه تصرفت به في آخره األعمال، فقبض على فترة من اآلمال 
  .نھا خط أغلى قيمة من الدر وله المآثر الغر، يزي

  .فإذا دجا ليل قلمه، وطلعت فيه شھب كلمه 
  .لم يقعد له بھا شيطان مقعدا، إال وجد له شھابا رصدا 

  .فأسرارھا مصونة عن كل خاطف، مطوية بأيدي الصون عن كل قاطف 
  .وقد وقفت من آثاره على قطع، كأنما الحسن منھا مقتطع 

  .ني، وشھدة المتمعني فأثبت منھا ما ھو سلوة المتع
  .ونزھة المتلفظ، وكفاية المتحفظ 

  :فمنھا قوله في الغزل 
  يرينا المنايا الحمر باألعين النجل... بروحي فتان بلحظيه قاتل 

  يجد على قتل المحبين بالھزل... يميل بقد أخجل الغصن والقنا 
  وإن ھو بعد العز بدل بالذل... عجبت لھذا الحب ترضي فعاله 

  :في دير مران وقوله 
  تروح وتغدو غبھن سالم... أيادير مران سقاك غمام 

  بمغناك ما ناح الزمان حمام... وحياك من دير وحيى معاھدا 
  وقد فاح من عرف الرياض خزام... وقفت على رسم به راح دارسا 

  وفي القلب مني لوعة وغرام... فقلت ولي في رسيس صبابة 
  أنيس ولم تھرق ھناك مدام...  كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

  :والبيت مضمن، وأصله 
  أنيس ولم يسمر بمكة سامر... كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 

  صروف الليالي والجدود العواثر... بلى نحن كنا أھلھا فأبادنا 
  .ودير مران معروف بدمشق، بالقرب من الربوة 

  .الثعالبي عن الببغا  وقد تداولت ذكره النبغا، وحسبك من وصفه ما حكاه
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  .وھو دير قديم، مترنح ساق ونديم 
  .دير أطل فوق واد نضر، يرضع طفل نوره ثدي المطر 

  .إال أن الدھر عفى صورة رسمه، ومحا محاسن ھيئة كانت روحا لجسمه 
  .وكانت به مقاصير كأنھا مقاصير جنة، فأصبحت اآلن وھي مالعب جنة

  .أوطانه  فقد عميت أخبار قطانه، ودثرت آثار
  .من وھى بنائه، وسكن الحوادث بفنائه 

  فبكت له بعيونھا وقلوبھا... وقفت عليه السحب وقفة راحم 
  .وھو أحد الديارات المذكورة في الشعر القديم 

  :قال فيه الخليع 
  قد ھجت لي شجنا يا دير مرانا... يا دير مران ال عريت من سكن 

  قاطن بالدير من كانايا حبذا ... سقيا ورعيا لمران وساكنه 
  مما يھيج دواعي الشوق أحيانا... حثض المدام فإن الكأس مترعة 

  .وحيت أنساق الكالم إلى الديارات، فلنذكر مشاھيرھا على طريق االختصار؛ فإن لھا تعلقا بما نحن فيه
  .دير القائم األقصى، على شاطئ الفرات، بطريق الرقة : فمنھا 

  :زاعي يقول فيه ھاشم بن محمد الخ
  غزال شادن أحوى... بدير القائم اآلقصى 

  وال يدري بما ألقى... برى حبي له جسمي 
  وال وهللا ال يخفى... وأخفي حبه جھدي 

  .دير زكا؛ موضعان : ومنھا 
  .دير زكا بالرھا : قال أبو الفرج 

  .دير زكا من ناحية البليخ : وقال الخالدي والشابشتي 
  :قال الرشيد 

  إلى دير زكا فجسر الخرب... البليخ غزال مرابعه ب
  .دير عبدون، وھو بظاھر المطيرة، ببغداد : ومنھا 

   :يقول فيه ابن المعتز 
  ودير عبدون ھطال من المطر... سقى المطيرة ذات الظل والشجر 

، سمي أحدھما بسر من رأى، إلى جانب المطيرة، من نواحي بغداد: دير عبدون موضعان : وقال ياقوت، في المشترك 
  .بعبدون أخي صاعد بن مخلد، وزير المعتمد على هللا، كان كثير التردد إليه والمقام به 

  .ودير عبدون قرب جزيرة ابن عمر، يليھما دجلة، وقد خرب، وكان من منتزھات الجزيرة 
  . قرية بنواحي سر من رأى، والصواب المطرية، ألنه بناھا مطر بن فزارة الخارجي: والمطيرة، كسفينة 

  .دير مارت مريم، وھو دير قديم من ديارات، الشام األولية: ومنھا 
  :يقول فيه ابن ھرمز 

  دير لمريم فوق الظھر معمور... نعم المحل لمن يسعى للذته 
  وقاصرات كأمثال الدمى حور... ظل ظليل وماء غير ذي أسن 

  .الخورنق والسدير ثانيا بنواحي الحيرة، من بناء آل المنذر بين " المشترك " وزاد في 
  .دير أتريب بمصر، يقال له دير مارت مريم : وثالثا، قال الشابشتي 

  .دير مرجرجس، كان بالمزرفة بينه وبين بغداد أربعة فراسخ، وكان من منتزھات بغداد : ومنھا 
  .وآخر بين بلد وجزيرة ابن عمر، على ثالثة فراسخ من بلد، على جبل يظھر للرائي من فراسخ عدة 

  .دير العذارى، وھو بسر من رأى : منھا و
  :يقول فيه جحظة البرمكي 

  إلى من به قبل الممات سبيل... أال ھل إلى دير العذارى ونظرة 
دير العذارى ثالثة مواضع؛ أحدھا بين أرض الموصل وبين باجرما من أعمال الرقة، وھو دير قديم، كان به : وقا ياقوت 

  .نساء مترھبات، وبذلك سمي 
  .ر العذاراى بقرب سر من رأى ودي

  .ودير العذارى، موضع بظاھر حلب، فيه أكثر بساتينھا 
  .دير سمعان؛ أربعة مواضع : ومنھا 
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  .وسمعان ھو شمعون الصفا، من الحواريين، وله ديرة كثيرة 
  .والذي اشتھر ھذه 

  .يعرف اآلن أحدھا في غوطة دمشق، وفيه دفن عمر بن عبد العزيز في الصحيح من األخبار، وال 
  .ودير سمعان، من نواحي أنطاكية، دير كبير كالمدينة

  .واألول أصح. فيه قبر عمر بن عبد العزيز: ودير سمعان، قرب المعرة، يقال 
  .ودير سمعان، من نواحي حلب، بين جبل بني عليم والجبل األعلى 

  .واآلخر دير ھند الصغرى . دير ھند؛ موضعان، وھما بالحيرة، يقال ألحدھما دير ھند الكبرى: ومنھا 
  .فأما ھند الكبرى فھي بنت الحارث بن عمرو، آكل المرار، وھي أم عمرو بن ھند، بنته بظاھر الحيرة، وترھبت به 

  .وأما ھند الصغرى فھي بنت النعمان بن المنذر، المعروفة بالحرقة، صاحبة القصتين مع خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة 
  :، ما كتبه لبعض أحبابه، في صدر رسالة ومن شعر المترجم

  وإن غاب عن طرفي فما غاب عن قلبي... سالم على من في الفؤاد وداده 
  فحبي لكم يزداد في البعد و القرب... وإني وإن غبتم وبنتم عن الحمى 

  :وكتب إلى والدي، في صدر رسالة أرسلھا إليه، وھو بالروم، تتضمن عتابا، وكان عزل عن الفتيا 
  ودمت به تزھو وأنت له أھل... موالي فضل هللا دام لك الفضل أ

  بجلق حتى مجه العقل والنقل... يبعد مني القلب ما عج لغوه 
  بركن عماد شاده المجد والفضل... فال تغضبن إن الشھاب لواثق 
  وأن ليس يلوي القلب عن حبكم عذل... وأنت ألدرى بي ودادا وخلة 
  وقلبك فيما أدعي شاھد عدل... ه فقلبي قلبي مثل ما قد عھدت

  .ورد علي كتاب، ذلك الجناب : فكتب والدي، رحمه هللا تعالى، إليه 
  .ال زالت شھب اآلفاق ھداية ألصفيائه، ورجوما لشياطين أعدائه 

  .فاستدعى شكري وحمدي، واستفرغ في الثناء على مرسله عھدي، واستخلص في الصفا ما عندي 
  .مما عندي، واشتملت على حقائق دقائق قصدي فكأنما استمليت معانيه 

فرتع ناظري منه في روض أريض، وحظيت من االنتعاش بوروده بما يحظى به المريض، لو لقي بيمينه منشور العمر 
  .الطويل العريض، بعد ما حال الجريض، دون القريض 

نشر طيب الثناء في كل ناد، ورفع لواء الوال وإني وإن بلغت غاية االجتھاد، في أداء بعض ما يوجب الخلوص واالتحاد، من 
   .على رؤوس األشھاد

  .وربما انعكس ذلك إلى المسامع، لكن على كل خير مانع 
  .فقد تجري الرياح، بما ال تشتھي المالح 

  ضياء الشمس يمحوه الظالم... فإن تك قد عزلت فال عجيب 
  .لبدرويعز علي أن أنظر إلى ذلك الصدر، وقد جلس فيه غير ذلك ا

  .وإني ألستحي لعيني أن أفتحھا على الصغير، وقد جلس مجلس الكبير 
  .فإني لذلك ضيق ساحة الصدر، قريب غور الصبر

  .كثير المباراة، قليل المداراة 
  .فما أسرع األيام على الكريم فيما يضره، وعلى اللئيم فيما يسره 

  .فترفع كل وغد خسيس، وتخفض كل حر نفيس 
  .ه الجواھر اللطيفة، وتطفو فوقه الجيفةوكالبحر يسفل في

  .وكالميزان يدفع من الكفة ما يميل إلى الخفة ويخفض ما يفي بالرجحان، ويبعد من النقصان 
  لما عال الشمس بھرام وال زحل... لوال الحظوظ التي في عقلھا بله 

  .وال بدع، فھي عالمة، على قيام القيامة 
  .وھذا الخروج، مقدمة يأجوج ومأجوج 

  بالعلم والنسب الذي بالشين... يا ضيعة األعمار في طلب العلى 
  .وال غرو، فھي للدھر شيمة مألوفة، وسجية في الكرام معروفة 

  .على أن المنصب بصاحبه، والمركب براكبه 
  .فالصغير منه بالكبير كبير، والكبير منه بالصغير صغير 

  نصب العالي يشرفهقدرا وال الم... أنت الكبير الذي ال العزل ينقصه 
  :ووقفت له على تحريرة كتبھا على بيت المتنبي 
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  سال النضار بھا وقام الماء... وكذا الكريم إذا أقام ببلدة 
؛ فيكون داخال " سال " معطوفا على الجزاء، أعني " وقام الماء " المفھوم من كالم الواحدي، أنه اختار كون قوله : قال فيھا 

  .ه في خرق العادة في كال األمرين، ويظھر وجه االتصال في البيتين كما قرره تحت الشرط؛ ليتم التشبي
  .وال شك أن المعطوف على الجزاء جزاء، فيحتاج حينئذ إلى بيان وجه لزوم الجزاء للشرط وتسببه عنه 

خائه، وشاھد عميم أن الماء جمد تحيرا وخجال واستعظاما؛ لما رأى عظيم س" قام الماء " والذي يظھر في وجھه، أن معنى 
  .جوده وعطائه 

  :وقد صرح بتفسير ذلك في البيت الذي بعده حتى صار جليا، بحيث يصلح أن يكون استئنافيا بيانيا، أعني قوله 
  بھتت فلم تتبجس األنواء... جمد القطار ولو رأته كما رأى 

  .يعود إلى القطار " كما رأى : " إذ الضمير في قوله 
  .الماء المذكور في البيت الذي قبله، كما ال يخفى، وإال لم تظھر المناسبة واالتصال والمراد بالقطار، ھو 

  .ھذا ما خطر بالبال 
  .وأما ما استفدناه من تجويز كون الواو للحال، فذلك الوجه الوجيه، تنحسم به مادة اإلشكال، وهللا سبحانه أعلم بحقيقة الحال 

ھذا االستشھاد في تفسير بيت عويص، عرض من ھذه القصيدة على سبيل  ومن عجيب االتفاق أنه وقع ما ھو قريب من
  :االستطراد، وھو قوله 

  إال إذا شقيت بك األحياء... ال تكثر األموات كثرة قلة 
  " .شقيت بفقدك " محصل ما حكاه الواحدي، من كالم ابن جني، في تفسير البيت، أنه على حذف مضاف، تقديره 

  .ألموات أكثر من األحياء إال إذا مت والمعنى، أنه ال تصير ا
  .واستبعد الواحدي أن أحدا يخاطب ممدوحه بمثل ھذا 

  .ومحصل ما ذكره الواحدي، في معنى البيت، أنه أراد باألموات القتلى، وتقدير المضاف المحذوف شقيت بفضلك وقتلك إياھم 
  .ن األحياءوالمعنى، إذا غضبت على األحياء، زادت األموات بمن ينقصھم قتلك م

عدت أبا علي األوراجي : وفي كل من الوجھين تعسف ال يخفى، ولكن يشھد لقول ابن جني حكاية أبي عمر السلمي، قال 
إلخ، ثم لم يزل يكرره ويبكي حتى " ال تكثر األموات : " ممدوح المتنبي، في علته التي مات فيھا بمصر، فأنشدني قوله فيه 

  .مات 
  " .شقيت " مكان " فجعت : " وروى السلمي في حكايته 

  .ويشھد لقول الواحدي، البيت الذي بعده، فإنه مناسب للمعنى الذي ذكره 
ثم يساعد األول، معاني األبيات التي قبله، من وصف عموم كرمه وإحسانه للناس، فناسب أنھم يشقون بفقده، ويكادون يموتون 

  .فليتأمل . من بعده
  .كثرة في األموات تحصل عن قلة األحياء : ، أي " كثرة قلة  : "وقال الواحدي، في تفسير قوله 

وال يخفى ما في ھذا المعنى من كثرة السماجة، وقلة الجدوى، وتحصيل الحاصل، من غير دليل يدل على أن كثرة األموات 
   .مضافة إلى قلة غيرھم 

إذ كثرة األموات في الحقيقة عدم محض، وصح ذلك ولو أريد بالقلة العدم، كما ھو شائع واقع في الكالم الفصيح، لكان أقرب، 
  .على كل من قولي ابن جني والواحدي 

مات فالن من القلة، أي الفقر، بمعنى أنھم ماتوا من اإلقالل حين انقطعت : ولو أريد بالقلة اإلقالل، وقلة الجدوى، كما يقال 
  .عنھم مكارمه، ألمكن أيضا 

ي، وال بعد في ذلك، إذ الظاھر أن خطاب الممدوح بمثل ذلك لم يكن مستھجنا عند وھذا الوجه إنما يجري على قول ابن جن
  :المتقدمين؛ لظھور حقيقة تيقن الموت، أال ترى إلى قول أبي نواس، في آخر قصيدته التي قالھا في تھنئة جعفر البرمكي 

  بني برمك من رائحين وغاد... سالم على الدنيا إذا ما فقدتم 
  :وقوله 
  وأياديه الجسام... نيا حميد إنما الد

  فعلى الدنيا السالم... فإذا ولى حميد 
 .انتھى . ال سيما إذا كان الممدوح من األعيان، ولم يكن بذي سلطان

  
  أخوه إبراھيم

  .ھذا الجناب األفضل، والمحل األمرع األخضل 
  .مكان القول فيه ذو سعة، واأللسنة كلھا على مدحه مجتمعة 

  .ما شاء في وصف شمائله، وحق على المدح أن يتباھى بمخائل خمائله فمن يتقدم فليقل 
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  .وحسبك من امرئ لم تر له ذاما وال شانيا، وال ذاكرا يعلم هللا أن له في الفضل ثانيا 
  .فقد جمع إلى كرم أصله، أعظم مزية من باھر فضله 

  .فقضى الحق الواجب عليه، واستدعى حيازة التفضيل بالحجة إليه 
  .ينثر من يديه وفيه، والخير مجموع لديه وفيه فالدر 

  .وھو ريان من كل فن، سمح من غير تبجح ومن 
  .مجلسه يأرج أرج الزھر، وسماحه يفيض فيض النھر 

  .وعينه في اكتساب المحامد ممنوعة السنات، وصحيفة وجھه كلھا قربات وحسنات 
  .غة كل ما تريده وھو وحيد الدھر في األدب وفريده، وألمعيه الذي وفى البال

  .ببنان قد قبض على أزمة البيان، ولسان قد امتطى صھوة اإلحسان 
  .وله من النظم بدع جالئل، إال أنھا في العدد قالئل 

  .والنجوم أجلھا أعالھا، والمعادن أقلھا أغالھا 
  .فمن شعره قوله 

  أكد الحسن فيھم تأكيدا... إن يكن زاد في الحسان جمال 
  منيتي رونقا ولطفا مزيدا... بخدي  فلقد أسس العذار

  حيثما قد أفاد معنى جديدا... وھو عمري ال شك أزھى وأبھى 
  :وقوله 

  وحبيبا تفديه روحي ومالي... يا مليحا قد حاز كل الجمال 
  قل صبري وزاد فيك انتحالي... كلما زدت في ھواك غراما 
  ر ولحظ يروي عن الغزالي... آه من حسن مبسم لك كالد 

  قد رمته لحاظھا بنبال... لعبد غدا قتيل عيون جد 
  حملته األرداف ثقل الجبال... لك خصر قد صار مثلي نحيال 
  لك جيد قد فاق جيد الغزال... لك وجه قد أخجل الشمس نورا 

  قد رماني بأسمر عسال... لك قد كالرمح يھتز تيھا 
  قد غدا في ھواك رق الخالل... فترفق بعبد رق عميد 

  فغدا جسمه من السقم بالي... سقام شوقا ووجدا نحلته األ
  وھو عندي إن كان يرضيك حالي... كل ما مر شرحه بعض حالي 

  :وقوله من قصيدة، أولھا 
  باكرتھا بصوب مزن ھامي... ما رياض حيكت بأيدي الغمام 

  فأماطت عن ثغرھا البسام... علھا وابل الحيا بعد نھل 
  ر ونرجس وبشاممن عرا... وتحلت بنور نور نضير 

  كفيل بصحة األجسام... فعليل النسيم منھا إذا ھب 
  وھي لطفا كالبرء لألسقام... فھي نورا كبھجة الشمس حسنا 

  دام يحيا على مدى األيام... كمحيا األستاذ موالي يحيى 
  :وكتب إلى والدي، وھما بدار الخالفة، قوله 

  اريله حزم وزند فيه و... إليك أخي نصيحة ذي اختبار 
   على أحراره في الجور جاري... إذا جار الزمان وكل دھر 
  فكن متغربا في أسكدار... وأكسبك اغترابا وانتزاحا 

  بألحاظ يصدن بھا الضواري... ترى فيه ظباء سانحات 
  عاله حديقة من جلنار... وطورا تلتقي غصنا رطيبا 
  وصل ليل التواصل بالنھار... فقض العمر فيھا في سرور 

  على األوطان مني والديار... األھل عنك وقل سالم وخل 
  :فراجعه بقوله 

  إمام في الفضائل والفخار... أتتك نصيحة من رب فضل 
  وفضل زانه كرم النجار... له في كل علم طيب مجنى 

  ونثر كالآللي والدراري... ونظم يعجز البلغاء لفظا 
  عليك إذا اغتربت بأسكدار... يقول وقوله ال شك صدق 
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  وولدان حلت شمس النھار... نعم ھي جنة حفت بحور 
  يعين أخا الغرام على اصطبار... ولكن لم أجد فيھا خليال 

  يعذب عاشقيه بالنفار... يساعدني على كلفي بريم 
  فيفتن رب نسك ذا وقار... له لحظ يصول به دالال 
  يحرك من ھوى نائي الديار... وقد إن تثنى فھو غصن 

  يطيب لي القرار بال قرار... ا وأنى فمالي والقرار بھ
  على قدر اإلرادة باختياري... قضاء من إلھي ليس يجري 

  :، فبعثه إليه، وكتب معه " الرحلة الرومية " وطلب من والدي تأليفه 
  وغنت على األفنان صبحا حمامھا... تبسم عن ثغر األقاحي لثامھا 

  غضان وھو سالمھافمالت لھا األ... وغردت األطيار من بھجة الربى 
  ورقة خصر الن منه قوامھا... وحيت بخد كالشقيق مورد 

  ووافت فوافى بالصباح ابتسامھا... فأحيت عليال طال وقت انتظاره 
  ثناي على رب المعالي نظامھا... تقلدت الزھر الدراري كأن من 

  يراع معاديھا ويرعى ذمامھا... ھمام أطاعته يراع براعة 
  غدا فوق فرق الفرقدين مقامھا... انحط قدرھا فحضرته العليا إذا 

  بغير يديكم لم يفض ختامھا... وھابنت فكر قد أتت نحو بابكم 
  تشرف باألنظار وھو مرامھا... وصحبتھا مني الدعاء ورحلتي 

  بأدنى ابتسام منك يروى أوامھا... وھا ھي قد جاءتك تشكو من الظما 
  لشمس تبدو إذ يحيط غمامھاوال ا... فما القلب يصفو إذ تزيد ھمومه 
  غصونا وقد غنى عليھا حمامھا... فال زلت تبقى كلما رنح الصبا 

  لروضة فضل فاح منھا بشامھا... مدى الدھر ما أھدى لبيب رسالة 
  :فأجابه بقوله 

  فأھدى لنا نشر العبير خزامھا... أروضة زھر جاد سحا غمامھا 
  ولما فض منھا ختامھا فؤادي... أم الراح في األقداح الحت فأسكرت 

  يروقك مرآھا ويحلو كالمھا... تطوف بھا ذات الوشاح خريدة 
  وما صحة األجفان إال سقامھا... مريضة أجفان اللحاظ سليمة 
  مرنحة األعطاف لدن قوامھا... مثقلة األرداف خف وشاحھا 
  بليغة ألفاظ بديع نظامھا... مضمنة من ذي وفاء قصيدة 
  فلله منھا لطفھا وانسجامھا... ذوبة أخي فطنة رقت وراقت ع

  بفضل فأضحى في يديه زمامھا... أطاعته أبكار المعاني وعونھا 
   ويمنحه نفسا عزيزا مرامھا... وذلك فضل هللا يؤتيه من يشا 

  وفكرتي استولى عليھا قتامھا... تحاول مني أن أرد جوابھا 
  تظامھاوتوجني درا يسوء ان... وقد لعبت أيدي المشيب، بمفرقي 

  وأوقات أنس ليت عمري عامھا... رعى هللا أيام الشباب وعھده 
  ليالي أنس كان صبحا ظالمھا... وحيى لييالت مضت وتصرمت 

  لواحظه وسط الفؤاد سھامھا... يغازلني فيھا أغن مھفھف 
  فلله من خمر حالل حرامھا... وبت يعاطيني كؤوس حديثه 
  خمر فيه مدامھاوآونة من ... وطورا يحييني بوردة خده 
  حباب لھا يطفو ومن فيه جامھا... فريقته نفس الشمول وثغره 

  وقوض من بين الفؤاد خيامھا... وقد عفت أبيات القريض ونظمه 
  وما خلت يوما أن تجود جھامھا... ولكن بحمد هللا جادت قريحتي 

  تؤم ذرى ناديك يھدى سالمھا... فدونكھا يا ابن الكرام بديعة 
 تضوع مسكا بالثناء ختامھا... أنشأ بليغ قصيدة  ودم وابق ما

  
  فضل هللا بن شھاب الدين

  .الفضل التام له منه جله، والحسن للناس بعضه وله كله 
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  والزيادة من فضل هللا ال تنتھي، والنعم لديه منھا ما يشتھي
  .وقد ولد في طالع عنه اإلقبال يترجم، فكاد يقضي له بالسعد من لم يكن ينجم 

  .تكفيه عن تنجيم وتقويم، تسنحة خلق وخلق له في أحسن تقويم  والحر
  .فاقترن باليمن باستھالله، حتى كأن نونه خطت من ھالله 

  .فودت الجوزاء لو كانت قالدة تراقيه، والزھرة لو غدت عوض ذؤابته التي تراقيه 
  .ونشأ في نعمة تتملى اقتباال، وكرامة تسبغ سرباال 

  .يون األلطاف تحفه وتلحظه ووقاية هللا تحفظه، وع
  .حتى جمع أريحية الشباب، ونجابة الكھول، وحل من الفضل المحل السامي والمربع المأھول 
  .وتقدم إلى دقائق العلوم فتغلغل في شعابھا، وتميز على نظرائه بحل رموزھا وتسھيل صعابھا 

  .وال أستشھد الغيب وھذه دعوة شاھدھا من كان مثلي بريا من الريب، ولست أخبر عن الموتى
  .وقد بلغني من بدائع فكره المتلھب الوقد، وروائع شعره الخالي من التكلف والنقد 

  .ما تتناثر على مذھباته الدرر، وتتكاثر على محاسنه الغرر 
  :فمن ذلك قوله 

  خوط به من رحيق الثغر إسكار... مذ مال خرت له األغصان ساجدة 
  وقد بدا في الدجى للصبح إسفار. ..حط اللثام فغاب البدر من خجل 

  ومنطقته من العشاق أبصار... أضحى كجسمى منه الخصر ليس يرى 
  ولحظه الفاتك الفتان سحار... وشاحه مثل قلبي خافق أبدا 
  دخان قطعة ند تحتھا نار... كأنما شعره في خال وجنته 

  .قلت ھذه القطعة قطعة عمادية، والقول بأنھا تماثل نزعة عنادية 
  :بن سناء الملك فيما يشبه ھذا التشبيه، وإن لم يكن منه وال

  بلونھا ولينھا وقدھا... سمراء قد أزرت بكل أسمر 
  وريقھا من ماء ورد خدھا... أنفاسھا دخان ند خالھا 

  :وأقرب منه قول السيد محمد العرضي 
  تبدت شعرة زادته لطفا... على وجناته خال عليه 

  بدا منھا دخان طاب عرفا... كقطعة عنبر من فوق نار 
  :ومثله للسيد باكير بن النقيب 

  قد زيد بالشعرات باھر شأنھا... في خده القاني المضرج شامة 
  قد أوقدت فبدا ذكي دخانھا... كلھيب جمر تحت قطعة عنبر 

  :وله 
  مثل عقد حبابه منظوم... ومدير لنا المدام بكأس 

  تھا النجومفيه شمس وقد عل... ھو بدر وفي اليمين ھالل 
  من شذاه رحيقه مختوم... من دنا دنه يشم عبيرا 

   واصطحبھا تنفك عنك الھموم... حي يا صاح بالفالح عليھا 
  وكذاك الوشاة دعھم يلوموا... ودع العمر ينقضي بالتصابي 

بالبدر، كما في قول  ھو بدر، إلى آخر البيت، قد أحسن فيه، لكن تشبيه الكأس بالھالل محل نظر، والمتعارف تشبيھه: قوله 
  :ابن الفارض 

  ھاللل وكم يبدو إذا مزجت نجم... لھا البدر كأس وھي شمس يديرھا 
  :إال أن يكون قصد الزورق، فإنه شبه به الھالل، كما في قول ابن المعتز 

  قد أثقلته حمولة من عنبر... وانظر إليه كزورق من فضة 
  .فعكس التشبيه 

لھالل، بالنظر إلى ھيئته، إذا أمسكه الساقي، كما يفعل األعاجم في مناولة إناء المشروب؛ وذلك إنه شبھه با: ويمكن أن يقال 
. أنھم يقبضون باإلبھام والمسبحة على اإلناء من فوق، فينستر نصف الكأس باألصبعين، ويبقى النصف ظاھرا كھيئة الھالل

  .انتھى 
  :وله 

  لبين أصل شفائيولم أدر أن ا... ذممت النوى من قبل مني جھالة 
  سقام فأخفاني عن الرقباء... فحبي لما حازه البعد حازني 
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  ولم ترني عين لفرط خفائي... وصرت إذا شاء الزيارة زرته 
  :أخذه من قول كشاجم 

  وينقصھا حتى لطفن عن النقص... ومازال يبري أعظم الجسم حبھا 
  ا شخصيأمنت عليھا أن يرى أھلھ... فقد ذبت حتى صرت إن أنا زرتھا 

  :وله 
  فأصلى بھا قلبي الذي ضم أضلعي... أطار الھوى من جمر خديه جذوة 

  وقطره من مقلتي در أدمعي... وصعده من بعد ماقو قد أذاقه 
  :أحسن منه قول ابن النبيه 
  غزال بجسمي ما بعينيه من سقم... تعلمت علم الكيمياء بحبه 

  صغيرة الجسمفصح من التقطير ت... فصعدت أنفاسي وقطرت أدمعي 
  :وللشھاب الخفاجي 

  بعد يأس من أمان يطمع... في بكائي راحة من شجني 
  ذاب حتى استقطرته األدمع... فكأن الحزن من نار الجوى 

  :وله 
  يصول به ضربا وموقعه القلب... أيا شاھرا سيفا يشابه لحظه 

  فعيناك كل منھما صارم عضب... دع السيف وانظر نحو من رمت قتله 
  :وله 

  والنوى والفراق من عوادي... دائي الحب واألماني طبيبي 
  ضيف طيف موكل بسھادي... ودوائي ذكر اللوى وسميري 

  :وله 
  قد فضح الدر سنا ثغره... بي ظبي إنس الح في قرطق 

  أشبه جسمي بضنى خصره... ما فيه من عيب سوى أنه 
  :وله 

  مأسور ألفاظه ليل من الھجر عن... تحجب البدر من غيم الصدود وفي 
  من خوفه لقط سمعي در ألفاظه... ومر يبخل حتى بالسالم ترى 

  :وله 
  بدا على شفة شطت عن الدنف... كأن مبدأ نبت الشاربين وقد 

  رحيق ريقه عن رشف مرتشف... زبانيا عقربي صدغيه قد حمتا 
  :وله

  ولم أعرف له سببتا وحقك... فديتك رابني اإلعراض عني 
  وأني يا حبيبي عبد رقك... على ودادي سوى أني المقيم 

  :وله
  وأسفر وجھا صار صبحا بغرته... إذا زارني ليال مخافة عاذل 

  على الوجه صار الصبح ليال بطرته... وإن زارني صبحا وأرخى غدائرا 
  :وله 

  إذا غربت في فيه والليل سابل... وبدر حكته الشمس عند شروقھا 
  ر له الھيف الغصون الموائلتخ... إذا ما تثنى قده وسط روضة 

  :وله
  قالئد وعقود عاطل الخال... لما غدا جيدك الحالي بعقدك من 

  نقطا عليه دمى سموه بالخال... دمي تقلده ظلما ألست ترى 
  :وله 

   شوقا يزيد الفؤاد نيرانا... ودعني من نواه أودعني 
 ياليت يوم الفراق ال كانا... وقال لي والبكاء يغلبه 

  
  إبراھيم ؟علي بن

  .ھو اآلن في الحضرة الخضرة، متعين في نظرائه بالمعالي النضرة 
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  .فيكاد يشير إليه، من يغمض عينيه 
  .ومن أراد أن يكون السعد من خدمه، فليضع قدمه مكان قدمه 
  .فاإلقبال كأنما خلق ألجله، واليمن في مواطئه بخيله ورجله 

  .شر لو سال بصفحة البدر ما خيف سراره وھناك جد لو كان بظبة صارم ما نبا غراره، وب
  .وأنا إذا جئت أصفه، وال أقدر أني أنصفه 

  .أعلى هللا مكانه، وشيد في أفق النباھة أركانه : قلت 
  .فما زال األمن يواصل ھدوه، والجذل يصاحب رواحه وغدوه 

  . وله السالمة التي يھنأ بھا ويحيى، والدنيا التي لم تزل غضة العھد طلقة المحيا
  .وله عندي وراء ذلك ثناء بريء من الكلف، وامتداح لو ناله البدر النجلى عنه الكلف 

  .وھو في الفضل كأبيه وجده، وإذا قيس بھما فقد انتھى ألقصى حده 
  .وأما أدبه فقد حل من البراعة مكانا عاليا، وھمى ودقه على ربى اإلجادة وسما ووليا 

  .وبراعة  فإذا جال يراعه، مأل القرطاس بالغة
  .وإذا وشى الصحائف من حبائر بديھته وإمالئه، فكأنما أفاض عليھا من أنواره وألالئه 

  .وقد أثبت له ما يبھج األدب ويزينه، وإذا وزن به الشعر رجحت موازينه 
  :فمنه قوله، فيما كتبه إلى األستاذ زين العابدين الصديقي، يستدعيه لدمشق 

  وتوج الغصن إكليال من الزھر... ر قد ألبس الروض أنواعا من الحب
  من الزمرد في مستنزه نضر... ومدت األرض وسط الروض حاشية 

  بلحن معبد وقع الناي والوتر... وقام كل خطيب في الرياض شدا 
  يغني بطيب شذا من عنبر عطر... وفاح نشر عبير في دمشق غدا 
  أتت به من نحور نسمة السحر... كأن عطر غوان قد ضمخن به 

  كالسحر بين مقر الجفن والشعر... وراقبت فرصة اإلغفاء فانغلست 
  واستصبحت كل عرف طيب األثر... فاستبضعت كل لطف مع لطافتھا 

  جودي علي فإني الت مصطبري... فقمت أنشق رياھا وقلت لھا 
  عن طيب مخبر أم عن طيب الخبر... وخبريني أھذا العرف منشأه 
  كفاك رونق ھذا العام من خبر...  قالت أعندك من ھذا النباء أما
  والسحب ھامية بالطل والمطر... فالشام شامية واألرض نامية 

  زين األنام وكھف البدو والحضر... من أجل أن إمام الوقت أعن به 
  آيات محتده السامي على الزھر... ذاك الھمام الذي بالمجد قد بھرت 

  لغار ثاني سيد البشرإذ كان في ا... وابن اإلمام الذي ما مثله أحد 
  بالبشر منه فتضحي نزھة النظر... يروم جلق قصدا أن يشرفھا 
  أودعت في السمع منه أنضر الدرر... فقلت أھال بما أديت من نبأ 

  ومنطقا ورده أحلى من الصدر... وصرت ألثم فاھا فرحة وھوى 
  فالشام إن جزت صينت عن يد الغير... فأنجز الوعد لطفا منك سيدنا 

  لكي اراك فتحظى منك بالبصر... ين الزھر وسط الروض شاخصة فأع
  :ومن بدائعه قوله 

  ومضى والمطال أكبر شانه... عز ھذا العزيز في سلطانه 
  ت وماروت من شبا أجفانه... وأرانا من سحر عينيه ھارو 

  كان سلب القلوب من برھانه... فاستمال القلوب نحو محيا 
  ن شذا ورده ومن ريحانهم... وحبانا من جل ما نتمنى 

  خوف واش وحاسد يريانه... وأرانا برق الثنايا اختالسا 
   الح فرق اللمي وضوء جمانه... ورأيت الفدام في فيه لما 

  من لماه والسكر في لمعانه... فشھدت المدام في الكون طرا 
  ه وفي شكله وفي ألوانه... وضروب الجمال قد جمعت في 

  ذي اھتزاز يميس في أعكانه... قده كالقضيب من فوق ردف 
  كل معنى يروق في إبانه... تحت وجه كالروض أودع فيه 

  غ كآس الرياض في عنفوانه... خده كالشقيق في اللون والصب 
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  خاله مختف لجل مكانه... تحته جيده الذي حل فيه 
  وسبانا زمردي ھميانه... فافتتنا بقامة وبجيد 

  د طرھا وبنانهبيديه ق... طر عقلي بطرة شكل سين 
  :وقوله 

  محفوفة بالورد والنسرين... وكأنما المصباح وسط حديقة 
  قزح بقوس محكم التنوين... بدر بدا تحت السحاب أحاطه 

  حلل الجمال بديعة التلوين... أو غادة قد ألبست لبھائھا 
  بالطرة الدعجاء شكل السين... أو شادن قد خط تحت جبينه 

  :وقوله 
  تضيء إن رشفت منه كمصباح... ه مشعشعة باكر صبوحك من في

  وحالة الوصل تكسى لون تفاح... بيضاء مثل نھار الوصل رؤيتھا 
  ودنھا من عقيق اللون وضاح... ألن منبت در الثغر حانتھا 

  فاستغن عنھا بكاسات وأقداح... وعاذل قال ما في الراح معتبة 
  ي إلى الالحيإليك عني فال أصغ... فقلت يا جاھال في الحب معرفتي 
  تقبيل مبسمه أشھى من الراح... ال أشرب الراح إال من مقبل من 

  :وله في العذار 
  أن العذار لحسنه تأكيد... ما كنت أحسب قبل نبت عذاره 

  كفتيت مسك ال يلين جديد... حتى بدا في خده متجعدا 
  عن لثم أفواه األنام تحيد... فكأن محمر الخدود شقائق 

  شرك لحبات القلوب يصيد... ر بصدغه وكأن معوج العذا
  :وله، في البيت األخير استخدام 

  أحمد نوع الجمال سيده... وعاذل قال عقرب لدغت 
  عقرب صدغ رأت ممدده... قلت عجيب لھا ما رھبت 

  ذاك للسع القلوب أرصده... قالوا رأته وأنت تخبره 
  لما أتته رأت تأوده... فقلت إذ بان عقرب بكم 

  فزحزحته وقبلت يده... لبھا يمزقه خافت على ق
سيدي وسندي، أنقذ هللا على يديك : وكتبت إليه أستأذنه في التنزه أياما بقصره، الذي أحاطت به السراء إحاطة النطاق بخصره 

  .الخواطر من ھمومھا، وجلى عنھا بحسن توجھك غياھب غمومھا 
  .الزمن وما أدراك، لم يبق فيه إدراك 

  .وصالھا التصلت اتصال الشؤبوب، وصدمات لوال تكسر نصالھا لكانت كالرمح أنبوبا على أنبوب  من نكبات لوال طيش
  .ولكن ثم نفوس من الفكر طائشة، ال تحسبھا إال من ناھل الحمام عائشة 

  .فھي تستدعي بعض مألوفاھا عن روية، طامعة في حسوة من األماني إما قذية أو روية 
  .ئل وذلك لدفع صائل، ال لتوقع طا

  .وإال فكلنا يعرف زمانه، ويعلم أن النھوض فيه زمانة 
  .وقد طلبنا فلم نجد غير قصرك البھي من النوازل مفرا، وال مثل ساحته لألمن من الغوائل مقرا 

  .إذ ھو القصرالذي أقرت له القصور بالقصور، ولبست منه الشعرى العبور ثوب الغيور 
  .نشق فيه من مواطئك عرف رياك فعسى ما عز على العيان من لقياك، نست

  .فإن أذنت فمثلك منزه عن التغاضي، ومثلنا موله بالتقاضي 
  .ولك الفضل الذي إذا كشر الدھر عن نابه، تكشف الحوادث عنا به 

  .والثناء على سجيتك ثناء الروض المونق، على الغدير المغدق 
   .والسالم على خلقك العاطر، سالم النسيم على الغصن الناضر 

  بسعادة غراء تطلع في غد... وبقيت في يوم أغر مبشر 
  مسھد وتضم كل مبدد... لتقيم كل مؤود وتنيم كل 

  .بيت النابلسي ھذا البيت لي فيه نسب، مدل ورب البيت بنشب 
  .وجدي من قبل األمھات كبيره إسماعيل ذلك اإلمام، والفائق في اإلضاءة على البدر التمام 
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  .يدعى بالبر الشفيق  شيخ التوفيق، وأحق من
 .أحله هللا دار القرار، وبوأه منازل األبرار 

  
  ؟حفيده إسماعيل

  .سميه وليه، سقاه من الرضا وسميه ووليه 
  .غرة وجه الدھر، والقمر نصف الشھر 

  .جرى ففات، واستغرق الصفات 
  .وأربى على األكفاء وبرز، وأعلم حلة الفضل وطرز 

  .واستشعر فوت الطلب مباريه فقصر في حلب اليراعة مجاريه، 
  .وحاشيته على الدر أقر لھا ابن عزمي بانحالل عزمه، واعترف الواني بأنه وان عن لحاقھا لعدم حزمه 

  .فإذا أعمل لسانه وفمه، وأخذ دواته وقلمه 
  .تجارى يراعه وطبعه، وحدث عن البحر العباب نبعه 

  .فائس الذخائر في سوق العروس فأبدى خاطره الشمس من الطروس، وأطلع فكره النقا ون
  .وتحائفه في األدب جواھر أصداف، وزواھر أسداف 

  .أوردت منھا درا يلفظه البحر، فيزين به من المعلومات الغر والصدر والنحر 
  :فمن ذلك قوله، وكتبه في صدر رسالة لبعض أحبابه 

  فھو أمر يكل عنه مقالي... إن طلبتم أبدي لكم شرح حالي 
  كل يوم سروره في كمال... سافر بل مقيم ال تقولوا م

  وعزيز ومنبع األفضال... ثم ما قد أصابنا من رفيق 
  منه حاالفكيف باألحوال... فھو أمر عجزت إذ رمت أحصى 

  فھمكم حالنا على اإلجمال... غير أني قصدت من رقم ھذا 
  :وكتب أيضا إلى بعض إخوانه 

  فاضلبليغ لقد فاق لل... إذا قيل أي إمام ھمام 
  شريف الخصال وذي النائل... غزير النوال عزيز المثال 
  لخير يرام بال سائل... وحبر األنام وبحر الكرام 

  وفضال يصول على الجاھل... كريم األصول ومحيي القبول 
  إشارة غرقى إلى الساحل... أشار إليك جميع األنام 

  :الشعراء على عبد هللا بن طاھر، فانشده  أنه وقف بعض: أصله ما قاله في كتاب العقد، البن عبد ربه 
  أھش إلى الباس والنائل... إذا قيل أي فتى تعلمون 

  وأطعم في الزمن الماحل... وأضرب للھام يوم الوغى 
  إشارة غرقى إلى الساحل... أشار إليك جميع األنام 

  :ومن شعره قوله 
  أداھنه من أجل أمر أحاوله... لوى وجھه عني على زعم أنني 

  تكلفت ھذا األمر ممن أخا... قلت له خفض عليه فإنني ف
  :وقوله 

  من الخير أضعاف الذي أنا قائل... ولو لم يكن علمي بأنك فاعل 
  وال وصلت مني إليك الرسائل... لما بسطت كفي إليك وسيلة 

  :وله ھذه الرباعية 
  أن يعطف لي لكنه أوله... قد أقسم لي لما اعتراني الوله 

 في النادر والنادر ال حكم له... الوصال إال غلطا ال يسمح ب
  

  ولده عبد الغني
  .الورد الروي، والنھج السوي 

  .خلقه هللا للفضل أھال، وأشرق به العدى طفال وكھال 
  .فترشح للعلى، وتوشح بتلك الحال 

  .وما انفصل عن طله الوبل، وكما تعرفه البراعة من بعد تعرفه من قبل 
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  .وره، وفلك فضل على قطب الرجاء دوره بحر علم ال يدرك غ
  .ولم يقنع بالمجاز عن الحقيقة، حتى تبوأ البحبوحة من تلك الحديقة 

  .ولديه من المعلومات ما يشق على القلم حشره، ويتعسر على الكلم نشره 
  .وتآليفه تكاثر السحب المواطر، حشوھا فوائد عقلة األفكار وقيد الخواطر 

  .لزھد، إال أنھافي الحالوة بمثابة الشھد وله أشعار أغلبھا في ا
  .وھو ممن نحوت إلى كعبته، ورميت نشاب البراعة من جعبته 

   .ومضى لي في صحبته حين، لم أنشف به إال شمامات ورياحين 
  

  
  .أسارع إليه مسارعة موف ال مقرض، وأتعرض إلى خدمته تعرض مقبل ال معرض 

  .عه ذلل المراسن فأستجلى أحاسن المحاسن، وتنقاد لي بدائ
  .وقد انقبض حينا عن الناس، وعد الوحشة من اإليناس 

  .وانعكف على دواوينه، وكلف بالعلم وأفانينه 
  .ثم نبه جفنه بعض انتباھة، فطار في أفق الشام بين نزاھة ونباھة 

  .وسافر ذكره للركبان زادا، كما أقام فضله للوارد عتادا 
  .لشوق وھو غريم، وأطلب فيض الدمع وھو كريم وقد ورد القاھرة وأنابھا أماطل ا

  .فتألفت معه في مجلس األستاذ زين العابدين ال زالت مطارح أعماله سعيدة، ومطامح آماله قريبة واألكدار عنھا بعيدة 
  .كما تألف األرى مع القند، ونيطت الكف إلى الزند 

  .قراح ورويت غلل الشوق من تلك الراح، بما لم يكن في قدره الماء ال
  :وكتبت إليه لما دخل القاھرة 

  يفديه منى القوم واألھل... أھال بمولى للثناء أھل 
  ھيھات أن يلفى له مثل... من جل عن مثل ومن مثله 
  فكله إن تختبر فضل... فضل البرايا فيه مستجمع 

  راح فم الدھر لھا يتلو... إن ذكرت آياته فتية 
  ن عاداته المطلوالدھر م... كم طال شوقي وغرامي له 

  فتم لي من قربه السؤل... حتى قضى هللا لنا باللقا 
  عن كل شغل في الورى شغل... وكان لي في فضل عرفانه 

  .موالي الذي سار في بروج الفضل مسير الشمس، وقامت فضائله في جسم العالم مقام الحواس الخمس 
  .الزال في السكون والحركة، موافق اليمن والبركة 

  .كل فطر ينازله، كأنه البدر والدنيا منازله يفرح به 
  .ومن شايعه مسعود يومه وغده، وله من العيش أھناه وأرغده 

  .كتبت ھذه الخدمة ولي قلب على شوقك يتقلب، وكما عھدته انقلب إلى غيرك ولو يكون له ألف لولب 
  .كيف وأنا شعبة من دوحتك، وغصن من سرحتك 

  .بما أفاضته غواديك  بل نبت سقته أياديك، وزھر تفتح
  .وكنت قبل أن يسود الدھر منشود عذارى، ويكلفني وقد رأى كاللي إلى بسط أعذاري 

ومشرب العيش لم يخش غصة لوم يشرق بھا من مسمع الصب ناھله، ومورد األنس قد صفا عذبه ولكن تكدر من خوف 
  .الوشاة مناھله 

  .فاسك انتعاش الغصن بالنسيم المروح وشرف الشام بك شرف الجثمان بالروح، وانتعاشھا بأن
  .أستغنى بطرفك عن الثالث المذھبات، وأستكفى بتحائفك التي علقتھا بأذن سمعي عن السبع المذھبات 

  .إلى ما تناولته من دقائق حقائق، يحمر لھا خجال في روض مذھب النعمان الشقائق 
  . فريضة وآتى جميع الناس إال تنفال وقد ربطت بك جملتي فما أعد سواك وكيف ال، وإني ما أتيت إال

  .ونظمت من مدحك في جيد الدھر قالئد، يقول البحر من أين أخذ مثل ھذه الفوائد 
  .وكنت أتمنى أساھمك العمر وأشاطرك، على شرط أال أتصور ما ينفر خاطرك

  .ساعة الميالد فأبى الدھر إال تشتيتي عنك في البالد، ولوال ھنيئة لقائك لقلت جرعني صاب الفرقة من 
  .لكني أحمد هللا تعالى على أن تداركني مدة غيبتك، بحضور معنى من شخصك يسليني في الجملة عن رؤيتك 

  .ثم أردف ذلك ولو بعد تراخ في المدة، باجتماع كان النعمة الغير المترقبة والفرج بعد الشدة 
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  .القتراح حيث يحمد المغدى والمراح، ولو اقترح على الزمان مطلب كان ھو ا
  .فأمتعني هللا فيه بمقدمك، وأسعدني بأغلى موطئ قدمك 

  .فسقيا لوقت جمع بيننا، ورعيا لدھر أزاح بيننا 
  .و بلد موطن منى، وطالعة أقمار سنا 
  .ومترنح نعيم وحظ، ومتمتع قلب ولحظ 

  .بالثناء الجزل، والقول الفصل وأحسبھا اآلن نافست بفضل الكمال، وكمال الفضل، وستصدر باألماني واآلمال، موفاة 
  .ولھا عندي على ھذا الجميل ثناء الروض على الغمام، والزھر على األكمام، والساري على القمر التمام 

  طول الزمان فال بلغت الشاما... ولئن نسيت جميل مصر بعدھا 
  .ثم فارق مصر موفر اآلمال، ودخل الحجاز مختوما له بصالح األعمال 

  .وتعالى يقرن التوفيق بسكونه وحركته، وينھضنا إلى ما عرفناه من يمنه وبركته فا سبحانه
  .وقد اخترت من شعره الرائع التطريز، ونثره الخالص اإلبريز

  .ما يروق كما راقت ناجمة الحباب، ويشوق كما تشوق أحاديث األحباب
   :فمن قوله في الغزل 

  الشقيق بنفسجارشا أبان على ... دب العذار بخده فتضرجا 
  لحظاته ھيھات ما أحد نجا... وأماله سكر الدالل فعربدت 

  كالبدر أبھى من رأيت وأبھجا... رخص البنان أغن أوطف أحور 
  حتى تشربش بالبھا وتتوجا... لم يكفه دعج العيون مالحة 
  والحسن دمج سالفيه ودبجا... وتفضضت وجناته وتذھبت 

  دن أرانا السمھري معوجال... يختال كالغصن الرطيب بمعطف 
  أين النجاة لعاشق أين النجا... ويظل يكسر مقلتيه تدلال 
  فتقيدت بشھوده مقل الرجا... ومعربد اللحظات حسنه 

  يا صاحبي قفا ھنا وتفرجا... صلت الجبين بدا كبدر زاھر 
  وبحسنه لكمين شوقى ھيجا... قد ذاب قلبي في ھواه صبابة 

  والدمع أمطر في الجفون وأثلجا... لدى وفنى اصطباري في الھوى وتج
  من صدغه من صدغه ليل سجا... يا أيھا القمر الذي القمر الذي 

  من ليس يدرى ما الھوى وتبھرجا... حتى م يلحاني عليك سفاھة 
  لم يبق لي عن حسن وجھك مخرجا... جد الوصال فإن لي بك مدخال 

  ال األدعجاوبطرفه فتن الغز... من لي بمن فضح البدور مالحة 
  والجسم أزبد فوق ردف موجا... فاضت مياه الحسن في أعطافه 

  :وقوله 
  يا خده ما أشرقك... يا قده ما أرشقك 
  جل الذي قد خلقك... وأنت يا ناظره 

  ھل كان قلبي درقك... ترسل نحوي أسھما 
  ھواه ماذا أطرقك... يا أيھا العاذل في 

  أكثرت فينا حنقك... أفحشت في لومك لي 
  ما تختشى أن يحرقك... تحوم حول حسنه 
  إن فؤادي علقك... با قف يا أملي 
  سبحان من قد مشقك... ومل أيا معطفه 

  دمعي أقف مغرورقك... لكم أنادي الدمع يا 
  يا قلب ھذا سرقك... وأنذر القلب الھوى 

  منك المنى من عشقك... صبري قضى وما قضى 
  خلقك بحق من قد... دع عنك ذا الھجر وجد 

  :وقوله 
  كل جمال وبھاء فلك... يا قمرا يزرى بشمس الفلك 

  ما أنت في حسنك إال ملك... ملكت قلبي فترفق به 
  فإن قلبي في الھوى قد سلك... هللا هللا بنا يا رشا 
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  يا طيف حيي هللا من أرسلك... أرسلت لي طيفك تحت الدجى 
  سألكفي قتلتي مقدار أن أ... موالي ما ذنبي إليك اتئد 

  ذنب وحق هللا ما حل لك... إن كنت لي أضمرت غدرا بال 
  وافعل جميال بالذي جملك... أعطف علينا وترفق بنا 

  ويحك يا قلب أما قلت لك... قد ذبت يا قلبي عليه جوى 
  إياك أن تھلك فيمن ھلك... وأنت يا ناظر عيني اتئد 

  :ومن نتفه قوله 
  ه خد الحبيب المورديشاكل... وروض بدا فيه الشقيق مقھقھا 

  عليه الصبا حتى غدا يتبغدد... فقل له المعشوق يوما وقد سرت 
  وما ذاك إال أن قلبك أسود... سرقت خدودي ثم زورت شامتي 

  :وقوله في بركة ماء 
   تحار في بعض وصفھا الفكر... وبركة تذھل العقول بھا 

  عبري من الوجد نالھا السھر... كأنھا مقلة محدقة 
  يوما وال فات أھلھا وطر... ا فارقت لھا وطنا تبكي وم

  والماء يعلو به وينحدر... يا حسن أنبوبھا لصحنه 
  فواقع الماء تحتھا أكر... كصولجان من فضة سبكت 
  .والبيتان األخيران مضمنان

  .ووقع البن ظافر، أنه دخل في أصحاب له يعودون صاحبا لھم، وبين يديه بركة رق ماؤھا، وصحت سماؤھا
قد رص تحت دساتير نارنج فضح الحضار، ومأل بالمحاسن عيون النظار، فكأنما رفعت صوالج فضة على كرات من و

  .النضار
  :فأشار الحاضرون إلى وصفھا، فقال 

  جاءت محاسنھا بما لم يعھد... أبدعت يا ابن ھالل في فسقية 
  فاضت على نارنجھا المتوقد... عجبا ألمواه الدساتير التي 

  رفعت لضرب كراة خالص عسجد... والج من فضة فكأنھن ص
  :وله 

  سطرا به محي الجمال المشرق... كتب الجمال بطرس وجنته لنا 
  وافى لمن يھوى ومن ھو يعشق... فكأنما ذا أمر سلطان البھا 

  ياقومنا خرج الوطاق تفرقوا... تقرا العيون على القلوب رسومه 
  :وله 

  نرجسھا طوارق حركورءوس ... وصديقة وافيتھا متنزھا 
  فكأنما ھو عابد متنسك... واألقحوان يظل يركع بالصبا 

  ھذاك يغمز وذا ھذا يضحك... فجلست بينھما كأني سخرة 
  :ومن مقطعاته قوله 

  من رشفة تشفى الحشا بشفائھا... خاطبت معسول الرضاب وقلت ھل 
  ما كل بارقة تجود بمائھا... فأجابني والثغر منه باسم 

  :اته قوله ومن رباعي
  لما يرنو فإن ھذا حرب... خذ حذرك من عيونه يا قلب 

  ال يعرف كيف الحال إال الرب... والعشق على النفوس سھل صعب 
  :وله 

  ھاتيك حبة قلب زاده حبا... ال تحسبوا شامة في خده طبعت 
  والنمل من شأنه أن ينقل الحبا... فدب ينقلھا نمل العذار له 

  :أخذه من قول بعضھم 
  وتنقل حبات القلوب نمالھا... وارضه تسبى العقول بحسنھا ع

  :وأنشدني السيد سليمان الحموي، من لفظه لنفسه في ھذا المعنى، وقد أحسن 
  حتى رأينا منه شيئا عجاب... وأغيد أفرط في تيھه 
  أمطر خديه أليم العذاب... فأطلع هللا له عارضا 
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  ب الشبابنمل بدا ينقل ح... كأنمل في التشبيه لكنه 
  :وله 

  من لم ترعه صبوتك... يا قلب صبرا في ھوى 
  إن ھي إال فتنتك... وأنت يا ناظره 

  :وله 
  فأحرق خده قلبي بنار... وذي خد تعلق فيه قلبي 

  فقيده بسلسلة العذار... وخاف على الجمال يفر منه 
  :أحسن منه قول ابن سعيد الغرناطي، في الخال 

  لعين في سلسلة من عذارل... كأن خاال الح في خده 
  قيده مواله خوف الفرار... أسيور يخدم في جنة 

  :وخاف على الجمال إلخ، تذكرت قول أحمد بن شاھين، في مناقضته : ومن قوله 
  بدلت الحمرة باالصفرار... مذ نبت العارض في خده 

  قد صار للحسن جناحا فطار... كأنما العارض لما بدا 
  :ال التكرار في شعره، فقال وبلغه أنه عيب عليه استعم

  والنظم من ذاك ما تضرر... أعيب تكرار لفظ نظمى 
  وأحسن السكر المكرر... وأطرب النغمة المثاني 

  :وله 
  فرمتني الخدود في نار ياسي... قد أبحت الخدود منه ودادي 
   ه حتى انتصفت من وسواسي... وبقى ذلك العذار حماه الل 

  إنما الود كله لآلس. ..صدق الناس ليس للورد ود 
  .نسبته عدم الود بسبب قلة مكثه، ونسبة الود لآلس بسبب دوام لبثه

  :وھذا مستعمل في األشعار كثيرا، كقول ابن زيدون 
  إن ودي لك آس... ال يكن ودك وردا 

  :وله 
  ووجھه بالزھر منفضا... شبھته بالغصن بين الربى 
  حيا غضاوالزھر من فرط ال... فأصبح الغصن له مطرقا 

  :ولو في زھر البلسان 
  فبھجتھا بين الحدائق مفرطه... وأشجار بلسان بھا لعب الصبا 

  كفوف لجين بالنضار منقطه... كأن بياض الزھر فوق غصونھا 
  :وله 

  وزھى كغصن بالدالل رشيق... لما تكامل حسنه وجماله 
  طل الزبرجد في رياض عقيق... نزل العذار على الخدود كأنه 

  :وله 
  وقلبي بأثقال الغرام كليل... شكا لي نسيم الروض ضعفا أجبته 

  إذا فكالنا يا نسيم عليل... أعلك غصن علني صد مثله 
  :وله مضمنا 

  قطعنا الدجى وصال به نتنعم... أدار علينا الكأس ظبي مھفھف 
  فنحن سكوت والھوى يتكلم... وغنى عن الناي الرخيم مشببا 

  :مثله للشھاب الخفاجي 
  وآدابنا ما بينه تترنم... مجلس فيه من اللھو مطرب  لنا

  ونحن سكوت والھوى يتكلم... وناي يناجينا بأسرار ربنا 
  :وله في أرمد 

  لقد ألم بنا من قولكم ألم... يا قوم ال تحسبوا في عينه رمدا 
  رنا إلى فأغضى والسيوف دم... ماذا سوى أنه مذ رام يقتلني 

  :مثله للصالح الصفدي 
  عيناه ال مسھا من بعدھا ألم... ته من كراه بعد ما رمدت أيقظ
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  وقد نظرت إليه والسيوف دم... قد زرته وسيوف الھند مغمدة 
  :وله، في مليح اسمه عثمان، وفي يده شمعة 

  في كفه ليال فراق لعيني... بأبي مليح الح يحمل شمعة 
  قلت انظروا عثمان ذا النورين... لما بدا وأضاء نور جماله 

  :والبن المعتز في مثله، بيده شمعتان 
  بضيائه يزھو على القمرين... وافى إلى بشمعتين ووجھه 
  عثمان ذو النورين: فأجابني ... ناديته ما اإلسم يا كل المنى 

  :وكان السيد عبد الرحمن بن النقيب أطلعه على دعابة لبعض األندلسيين، فعمل على أسلوبھا مقامة وھى ھذه 
  حسنا ألحسن روضة مئناف... دى أقل بھاره وأنا الذي أھ

  .إن أحلى ما تمزج به كؤوس المودة، وأعطر ما تستنشقه مشام الخواطر المستعدة
  .خبر له الطرب مبتدا، وحديث ترويه عن القريحة مسندا

  .وذلك حين استفزت ھوامد السرور، وتغنى في دوحة األنس كل بلبل وشحرور
  ي الواديين فنبھت أشواقيف... وتنبھت ذات الجناح بسحرة 

  وھي التي تملى من األوراق... وأنا الذي أملي الھوى من خاطري 
  .حتى خرجت أسوق مطايا األسى، ألبيع كافورة الصبح وأشترى عنبر المسا

  لما استرد الليل منا العنبرا... والصبح قد أھدى لنا كافوره 
  .قاصدا ادراع حلل اللھو، إلى حومة الطرب والزھو

  :رشا بأذيال البكور واألصائل، ومعتبرا بقول القائل ومتح
  سوابق اللھو ذوات المراح... باكر إلى اللذات واركب لھا 

  ريق الغوادي من ثغور األقاح... من قبل أن ترشف شمس الضحى 
  .فبينما أنا كذلك وإذا بشقيق شفيق، ورفيق ھو بي في سائر األمور رفيق

  .عت بالبشر صفحات وجھه بعد أن حيا بالسالمفأقبل على إقبال الكرام، وقد لم
   يطرب من حسن وجھه الطرب... تشربه الراح وھو يشربھا 

  .فسألته في المسايرة والمنادمة وحثثته على المسامرة والمكالمة
  .فأسفر وجھه عن شموس الفرح، ونال ابتھاال وابتھاجا بنسمات المسرة والمرح

  .لذي اتفقت عليه الجموعمرحبا بقولك المسوع، ورأيك ا: وقال 
  ألف سمع ال للوقار وطاعه... لدواعي الھوى وحكم الخالعة 

  .فسرنا حتى أتينا منتزھا رحب األكناف، متناسق النعوت واألوصاف
  وزھره يضحك في كمه... نسيمه يعثر في ذيله 

  .فوجدناه ذا ظل ظليل، وماء أعذب من السلسبيل
  .أشجاره ثابتة، وأغصانه نابتة

  في رباه الصبا قليال قليال... سرع جرى وتمشت نھره م
  .تصدح حمائمه وتسرح نسائمه، وتنفح كمائمه

  كأنھن على العيدان قينات... ولي من الورق في أوراقھا طرب 
  .فصعدنا منه إلى قصر مشيد، متزخرف الجوانب بألوان األطلية وأنواع الشيد

  .عة لقاصرات الطرف عينفيه الغرف الرفيعة ذات التزيين، والمقاصير المصنو
  على قدري وفوق الكل أشرف... وإيوان يقول لمن يراه 

  يحوم بساحتي وعلى رفرف... ألم تر أن طير العز أضحى 
  .وقد طلت شبابيكه على تلك األرجاء المونقة، والجداول المتدفقة

  .اجوأرضه مفروشة بأفخر الوشى والديباج، وقد أطلقت فيه مباخر الطيب فزاد في االبتھ
  على أنه في الحسن أعجوبة الدھر... حوى عجبا لم يحوه قط مجلس 

  .فجلست أنا وصاحبي على تلك األريكة الممنوعة، والفرش المرفوعة
  .نتناشد األشعار، ونتشبث بأذيال األفكار

  لم يجن قتل المسلم المتحرز... وحديثه السحر الحالل لو أنه 
  محدث أنھا لم توجزود ال... إن طال لم يملل وإن ھي أوجزت 

  .ولم نزل رافلين في غالئل المسرة، ومتنعمين بلطائف األنس على أوج ھاتيك األسرة
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  .حتى عدنا وقد شمرت لمغيبھا الذيل، واصفر وجھھا خوفا من ھجمة عساكر الليل
  بالنبل مصفرة من ھجمة الغسق... الشمس ھاربة للغرب دارعة 

  .الشائب أو زورق الورق وقد ظھر الھالل في حمرة الشفق، كحاجب 
  س وأعطى النھار ھذا الھالال... ال تظن الظالم قد أخذ الشم 

  را فأعطاه رھنه خلخاال... إنما الشرق أقرض الغرب دينا 
  .وبينا أنا راجع مع صاحبي في أخريات الطريق، وإذا برفيق لي وھون على الحقيقة رفيق

  .أين كنت، ومن أين توجھت: فاعترضني وقال لي 
  .كنت مع صاحبي، الذي ھو ھذا اليوم مصاحبي: قلت له ف

  .في منتزه، وھو فضاء األرض، ذات الطول والعرض
  مما تقدم في الكالم األول... وصدقته في كل ما حاولته 

  .وغيم ذلك الفضا ھو الظل الظليل، وغيثه المنھمر ھو األعذب من السلسبيل
  .وات الرعد في جوانب األقطاروأشجاره ھي حبال األمطار، وحمائمه الصادحة أص

  .وكمائمه حب البرد، ونسائمه المعلومة فيما ورد
  .وما ذلك القصر الموصوف، سوى جبتي ھذه وثوبي ھذا الصوف

  .والشبابيك جيوبه، وأطواقه، وال عجب أن نفحت فيه مباخر الطيب فإنھا قراطيسه وأوراقه
  .، واإلشارات المتالحقةوبالقياس على ھذا تأويل ما بقي من العبارات السابقة

  .وبذلك انتھى الكالم، وتم ما قصدناه من الدعابة والسالم
  :والدعابة التي أطلعه عليھا ھي ھذه 

  أن تستريح إلى اآلداب والملح... البد للنفس أحيانا إذا سئمت 
  أعيت مذاھبھا في كل مقترح... فخض بھا من أحاديث الندام إذا 

  .ديم، ويعتلق بھا الطبع السليموھاھنا نزعة يختلف إليھا الن
  .وذلك أني طفت الجنان، وبلوت الفروع واألغصان

  .فلم أر مثل نبعة، في خير بقعة
  .حسنة البزة، يانعة الھزة

  .دوحھا مغن، وطيرھا مرن
  ھتوف الضحى بعد العشية مرنان... يطارحني من بينھن ابن أيكة 

  ألحبة حناننزوع إلى ذكر ا... أجاذبه ھدب الغرام وفي الحشا 
  .فأسمعني خطابه، وفرغ لي وطابه

  .ما ھذا الفنن، وعلى م ھذا الشجن: فقلت 
  .أما الفنن فمنصة، وأما الشجن فعن غصة: فقال 

   .ومن وشاك: فتلكأت عنه تلكأ الشاك، وقلت 
  .فقال لبست مالءة الربيع، وكتمت الغرام لو أستطيع

  .يدألمر ما خطبتك الغيد، وأعارتك حلى الج: فقلت 
  .بل موھت النحول، وأخفيت عنوان الذبول: فقال 

  .وأما ما أحاط بالمقلد فوثاق، وقد تظرف من طبع أغالل الھوى على قوالب اإلطباق 
  .فلما نعمت بمطارحته، ونھمت بمفاكھته

  .سايرته بأرسانه، وقاولته بلسانه
  .إيه، فيما نحن فيه: وقلت 

  .غصن نضير، وواد عطير
  .لدنروضة حزن، ونسيمه 

  .وماؤه صاف، ونديمه وصاف
  .فزدني من ندامك، وأصخ لترنامك

  :فقھقه ورجع، ثم أنشد فأسمع . ففي أي الحالتين تفيض، فال بعدك معبد وال دونك غريض
  فھي نقل ما بين أيدي الظراف... خذ بنا في محاسن األوصاف 

  من قصار الفصول ذاني القطاف... وانتخب للندام كل حديث 
  لتلقى معاده الشفاف... يس عمر معاذ يتمنى الجل
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  ينتقى الدر في حشا األصداف... واقتحم لجة القريض بفكر 
  وخيم حيث المعاني اللطاف... وتنقل من الدعابة للجد 

  .فلما أتى بنقل قريضه، وألمع إلي بتعريضه
  .ناب إلى أن أمتخض الفكر، وأكشف قناع البكر

  ى وجه الدعابة والھزلتزف عل... فأبرزتھا عذراء في زي غادة 
  يرن بھا طير الفصاحة والنبل... وما ثم إال نبعة الشعر نبعة 

  .بيت الفرفور بيت فضله موفور، وذنب الزمان بأھله مغفور
 :وقد خرج منه جماعة أجال، فضلھم أبھر من النجوم السيارة وأجلى، فمنھم 

  
  أحمد بن ولي الدين

  .األديب األريب، واحد الخبرة والتجريب
  .نظم الشھب في الكتب، ورفع النقب عن أسرار الحقب

  .وھو من كل المشارب شارب، ومن كل المسارب سارب
  ووقتا له سمت لھزل مجانب... فطورا له طور لجد مدافع 
  وللھو منه والخالعة جانب... و منه جانب ال يضيعه 

  .حاسة خفة تنشط الرممواتفق أن ضرب الدھر على صماخيه بصمام من الصمم، فزاده ثقل تلك ال
  .فما برح يشرب صرف الھنا من أدنانه، ويھصر غصن المنى في أفنانه

  .حتى أثرت في ذوائبه أفاويف الشيب، ودعاه الداعي الذي ال يعترض إجابته الريب
  .وھو شاعر لشعره حظ من الحسن، كأنما تغازله الجفون الوسن

  .حلو الضربأثبت له ما يھيج الطرب، ويحلو في األفاوه كما ي
  :فمن ذلك قوله في مراجعة العمادي المفتى، وقد كتب إليه قصيدة، لم أر منھا إال قوله 

  أجفانه بالسقم... من لي بظبي كحلت 
  عذب الثنايا شبم... يفتر عن ثغر بدا 

  كمغدقات الديم... أجرى دموعي في الھوى 
  وھز قد لھذم... وسل سيف لحظه 

  ب كل معلميسح... واختال في ثوب الصبا 
  إال لقتل المغرم... مصائب ما جمعت 
  بدل دمعي بالدم... يا قاتل هللا الھوى 
  سرائر لم تعلم... فكم له في خلدي 

  :وھذا ما رأيته في جوابه 
  وسميت بالكلم... در سمت في القيم 

  ھا ھاطالت الديم... أم روضة دامت علي 
  ر نورھا المبتسم... فالح منھا نور ثغ 

  م لحظھا المكلم... لبي كلي أم غادة ق
  في الطرش قتل المغرم... من بيضھا وسمرھا 
  قلبا إليھا قد ظمى... حيت فأحيت باللقا 

  م لكرام ينتمي... لم ال ومھديھا كري 
  أنھا لم تحرم... ألفاظه كالسحر إال 

  بحسن تلك الشيم... مھذب أخالقه 
  غب حيا منسجم... كنشر روض قد سرى 

  .أحمد بن شاھين صحبة وردھا شرع ال ينسخ، وعھدھا عقد ال يفسخوكان بينه وبين 
   .وكالھما من أول مرباه، كالغصن يترنح في رباه

  .متعاكفان على تعاطف وائتالف، ومتعارفان على تھارج واختالف
  .فعلقا فتى ألحم بينھما بسحره األلفة، وأماط فيما بينھما حجاب الكلفة

  .ليل بالمدلول، والعلة بالمعلولوبقيا سنين متالزمين تالزم الد
  .ومتصلين أتصال األرواح باألشباح، والمساء بالصباح
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  .حتى اكتسى خد الفتى بالعذار، وطلع الشيب في عوارضھما متھما باإلنذار
  .ھناك تيقظ الفرفوري من سناته، وعدى عما كان فيه ھناته

  :وكتب إلى الشاھيني 
  صبابة باحتيالخلصت من ال... ولما أن بدا شيب بفودى 

  كأن الحب لم يخطر ببالي... وصرفت المحبة كيف شاءت 
  سال يسلو سلوا فھو سالي... فأحسن ما يقال بأن قلبي 

  .فكتب إليه قصيدة ھز بھا إلى رعى حقوقه، واستدفاع عقوقه
  .وموافقته فيما إليه جنح، متيمنا بما إليه طير رشاده سنح

  .النشر إلى الطيسيما وقد تبين الرشد من الغي، وصار 
  .والقصيدة المذكورة، ومن أحاسن أشعاره المشھورة

  .إال أنھا طويلة جدا، فاقتصرت من وابلھا على الطل ، واكتفيت عن أكثرھا باألقل
  :ومطلعھا 

  وتيممي خدن العلى الفرفوري... أقصيدتي موري بجھدك مورى 
  غير الصواب لصاحبي وسميري... يا ألف موالي ولست بقائل 

  فكأنني عقد بكف صغير... لي أراك مفرطا في صحبتي ما
  من جو شاھقة لجوف شفير... خفض عليك فلست أول قاذف 

  في إثر روض ليس بالممطور... أو قد زعمت بأنني متھالك 
  كال وال للغير فضل خضير... ما الروض فيما قد حويت محتم 
  ريم وليس سرابھا بعبير... ھي دمنة خضراء لم يأنس بھا 

  العير عيرى والنفير نفيري... ي تقول وال أخالك قائال أن
  إن العباءة عندكم كحبير... صدقت بنات الفكر فيما ألفت 

  واأللمعية لم تعن بنصير... ما للفراسة لم تصدق فيكم 
  :ومنھا، وھو محل الشاھد 

  بردا على كبدي لكل عسير... فو حق سلوتي التي قد أصبحت 
  وافى بجفن في السلو قرير...  ھذا فؤادي ملء صدري حزنه

  ثم ارعويت فما استعنت زفيري... ومناكبى أمست تالئم مضجعي 
  حين استمر على البعاد مريري... وغدوت أضحك ملء في تعجببا 

  قد كانتا في غل خير خبير... وتصافحت يمناي باليسر التي 
  وھي الصحائف في دجى وبكور... وتبدلت عيناي أحسن منظرا 

  أنقذتني من ھوة وسعير... وما صنعت فإنما  أنت 
 وكذا بذنب ينثني مغفور... وكذاك ينجو ذو الصداقة في الھوى 

  
  ولده عبد الوھاب

  .المفتى بحق، والسامي على رتبة ھو بھا أحق
  .فقيه المذھب النعماني، ومن توفرت له في الشھرة األماني فأشير إليه بالجالل، وأثنى عليه بكرم الخالل

  .زل يصل في الجد الليلة باليوم، ويعتاض في االشتغال السھر من النوملم ي
  .وينفق من الزاد، فيخزن في الفؤاد

  .والعلم كما عرفت بعيد المرام، ال يرى في المنام، وال يورث عن اآلباء واألعمام
  .حتى بلغ مبلغا يقصر عنه أمل المتطلع، وحل محال تنقطع دونه رغبة المتطمع

  .وب بمنزلة ھي المصافة بين الماء والراح، وأورد العيون الرياض وأورد القرائح القراحونزل من القل
  .فللنواظر فيه مرتع، وللخواطر منه متمتع

  .وله األيادي البيض، والطول الطويل العريض
  عنھا ووابل ودقھا وشل... بارت يداه السحب فارتجعت 

  لوالبرق في حافاتھا خج... فالرعد في أحشائھا قلق 
  .ثم ولى اإلفتاء فأديت أمانة إلى أھلھا، وجاءته النعم تترى ولكن على مھلھا

   .فلم يلبث تضمنه ضريحه، وسفت عليه ريحه
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  .فال زالت السحائب الحوامل، تضع مشھد قبره كل طل ووابل
  .وله شعر ليس مثله عليه بمستنكر، فاإلتيان به غير مستكثر

  :فمنه قوله 
  كوشى صنعاء يزھو فوق حسناء... حلال  قد يلبس الشعر شوقى تارة

  فيعتريه فتور عند إلقائي... وتارة ليس شملي فيه مجتمعا 
  :وقوله 

  وعش خاليا فالحب فيه النوائب... دع الحب إن الحب للعقل سالب 
  فتى دون نعليه السھا والكواكب... فال يصلحن إال لمثلى فإنني 

  ب بالصبابة العبوإال فص... فمن كان مثلي كان بالحب الئقا 
  :وقوله 

  فما أراك عقيب اآلن في عمري... إن غبت عن ناظري يا من كلفت به 
  دما ويتبعه ما طل من بصري... ألن عيني تجرى بعد فرقتكم 

  :وقوله في الرباعيات 
  ما غبت عن الفؤاد بل عن بصري... و وحق محكمات السور 

  تكن من عمري أيام نواك لم... من منذ غدوت في ھواكم دنفا 
  :وكتب إلى جدي محب هللا 
  ولديه حاتم في السخا ال يذكر... يا من أياديه سحاب ممطر 

  وشواھد تبدو عليه وتظھر... وعليه من سيما الكرام داللة 
  أضحت على طول الليالي تنشر... طوقتني من راحتيك بمنة 

  في كل جارحة لسانا يشكر... لم أقض حق ثنائھا لو أن لي 
  :وله 

  ال واله الھجر والصدود مرامي... أنا وهللا ما الجفاء غرامي 
  مثل ما تعھدون بل ھو نامي... ولئن غبت عنكم ففؤادي 

  :وله 
  ورد الربى وشقائق النعمان...  بدر قد حكى بخدوده 

  وبقده المياس غصن البان... وبثغره زھر األقاح منضد 
  والريحان وبصدغه لآلس... وبطيبه طيب الرياض ونشرھا 

  تجلى فال تحتاج للبستان... وإذا محاسنه بدت لعيوننا 
  :ھذا فيه سمات من قول جحظة البرمكي 

  وردة في شقائق النعمان... خلته في المعصفرات القواني 
  ح رمانتان في غصن بان... أنت تفاحتي وفيك مع التفا 

  ب ومن بھجة ومن ريحان... ال أرى في سواك ما فيك من طي 
  ك فما حاجتي إلى البستان... كنت لي وفيك الذي في وإذا 

  .بيت القاري من البيوت التي تقلد فخرھا جيد الدھر، واكتسب النسيم بعرف ثراھا أرج الزھر
 :مدائحھم كصحائف المحسنين بياضا ونقا، وذكراھم كعھد الموقنين وفاء وتقى، فمنھم 

  
  عمر بن محمد

  .علم فضل وإنصاف، وشرف نعوت وأوصاف
  .افتخر به اآلباء والبنون، وتجملت بفضائله الشھور والسنون

  .شھرته من العلم شھرة القمر ليلة بدره، ومحله من الكمال حيث يستمد كل ذي قدر قدره
  .عمر هللا به دار ابن عامر، وجاد نافع نواله فھو لمستنجد عاصم ولمجتديه غارم

  .فيھا البالبلوبالجود تحوز المدح األفاضل، كما أن الرياض تصدح 
  .تحلت بفضائله للعلوم نحور، وتجلت له منھا ولدان وحور

  .سطور سبح نظمت آلليھا من الدر النثير، إذا رأتھا األنام اشتغلت بالتسبيح والتكبير
  .وله أدب توشعت بصنعة السحب وشائعه، وبلغ كال الخافقين مشھوره وشائعه

  :فمن شعره قوله . ب لتشريف الصحف واألقالموھو في القريض قليل الكالم، إال أن كالمه يكت
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  ما اخترت أن أبقى بدتار النفاد... لوال ثالث ھن أقصى المراد 
  بھا لقد نلت جميع المراد... نھذيب نفسي بالعلوم التي 
  نورا به تشرق أرض الفؤاد... وطاعة أرجو بإخالصھا 

  ألجله كان وجود العباد... كذاك عرفان اإلله الذ 
   وآله التوفيق فھو الجواد... حمن بالمصطفى فأسأل الر

  .ھذه الثالثيات نظم فيھا كثير من المتقدمين والمتأخرين
  :فمنھم ابن صابر القيسي، قال 

  أكبر آمالي من الدنيا... لوال ثالث ھن وهللا من 
  أن يقبل النية والسعيا... حج لبيت هللا أرجو به 

  الورى رأيا رويت أوسعت... والعلم تحصيال ونشرا إذا 
  يمتع بالبقيا إلى اللقيا... وأھل ود أسأل هللا أن 

  بل لم أكن ألتذ بالمحيا... ما كنت أخشى الموت أنى أتى 
  :ومثله ألبي حيان 

  تمنيت أنى ال أعد من األحيا... أما إنه لوال ثالث أحبھا 
  تكفر لي ذنبا وتنجح لي سعيا... فمنھا رجائي أو أفوز بتوبة 

  لئيم فال أمشي إلى بابه مشيا... نفس عن كل جاھل ومنھن صون ال
  نسوا سنة المختار واتبعوا الرأيا... ومنھن أخذي بالحديث إذا الورى 

  بشخص لقد بدلت بالرشد الغيا... أأترك نصا للرسول وأقتدي 
  :وكتب مقرظا على نظم 

  معانيه من حسن الصياغة والسبك... تأملت ذا النظم البديع وما حوت 
 وعاينت درا قد تنظم في سلك... ت روضا بالفضائل مزھرا فشاھد

  
  حفيده محمد بن علي

  .وھو من بحره خليج، ولروضه عرف وأريج
  .بأنواره تحاسن األقمار، وبأمداحه تعطر األندية واألسمار

  .فھو شرب سائغ بال كدر، وسمر ممتع بال سھر
  .وصحة في نعمة عقيب مرض، وفرحة رام أصيب بسھمه غرض

  .شعر كالزالل النمير، إذا صافح األسماع تبسم له القلب والضميروله 
  :فمنه قوله 

  يجرحن قلبا بالبعاد معذبا... خلت العيون الراميات بأسھم 
  في حالتيه إذا مضى وإذا نبا... فاعجب للحظ قاتل عشاقه 

  :وھذا معنى جيد جدا، وھو ينظر من طرف إلى قول ابن الرومي 
  ثم انثنت عنه فكاد يھيم... سھمھا نظرت فأقصدت الفؤاد ب

  وقع السھام ونزعھن أليم... وبالي إن نظرت وإن ھي أعرضت 
  :وقد لطف الخفاجي، وأجاد كل اإلجادة في قوله 

  فأسرع فتكھا ونما جواھا... سھام جفونه أعرضن عني 
 إذا قصدت إلى شيء سواھا... فيالك أسھما تصمى الرمايا 

  
  حسين بن محمد
  .جنى ومھتصر، فلو طلبت الحياة لوجدته من صباحته يعتصر فرع طاب منه

  .خلقه هللا نورا مصورا، وأطلع غصن كماله غضا منورا
  .بوجه يتبعه التھليل والتكبير عند شروقه، وحسن أداء يشر به السمع فتدب نشوة الحميا في عروقه

  وبكل خد منه جدول ماء... في كل ناد منه روض نماء 
  .ل، يصف ما فيه من أنواع الكمالووجه المشرق الجما

وقد عشق األدب وزھرة حسنه في أول ما انفتقت عنھا الكمامة، فما ناھز العشرين إال وتسامت لوائح فكره من أن تساجلھا 
  .الغمامة
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  .فھنالك ما تشاء من نوادر مرتصفة، وآثار بأحسن القول متصفة إن خط فنقش العيد، على معاصم الحسان الغيد
  .جوھر العقود، وعصير الخمر من العنقودوإن لفظ ف

  .إال أنه لم تلمحه النقل، حتى اختار المأل األعلى فانتقل
  .فقامت النواعي يند بن بدرا في أول كماله خسف، ويبكين غصنا في ابتداء نضرته قصف

  ليخضل روض جسمه فيه موضع... فحيت ترابا ضمه سحب رحمة 
  :فمما اخترته من شعره قوله 

  يترشف األقداح وھو األكيس... يا بالشراب مولعا أفديه ظب
  من نور طلعته أضاء المجلس... فكأنه البدر المنير إذا بدا 

  :وقوله مضمنا 
  وما به الوجد والتبريح قد صنعا... با سل طرفي السھران ھل ھجعا 

  وما أصابوا ولكن شنعوا شنعا... قد حدث الناس عن مضنى الھوى دنفا 
   قد حدثوك فما راء كمن سمعا... أال تدنو فتبصر ما  يا ابن الكرام

إذ ليس السامع أرقى حاال من الرائي، وبه : ھذا البيت مما أكثر تضمينه قديما وحديثا، وال أدري لمن ھو، وفيه عكس التشبيه
  .يتم غرض الشاعر الذي استدل ألجله

  :ومن شعره قوله 
  للخالفبعد أن كان مائال ... زار وھنا مرنح األعطاف 
  رحت سكران سالف وسالف... كم على صدغه وراح لماه 
  غير دمع أذاع ما ھو خاف... صد ظلما ولم يكن لي ذنب 

  في محياه ثم قل بخالف... أيھا العاذل الجھول تأمل 
  :ومما رأيته منسوبا إليه، وال أتحققه 

  وقلبي من بين الضلوع كليم... أنادي إذا نام الھجيع تأسفا 
  وتبا لقلب ليس فيك يھيم... فيك ال يعرف الكرى  ھنيئا لطرف

  :ومن رباعياته قوله 
  واخبره من المحب ما يرضيه... إن جزت بحي منيتي حييه 

  أو صد فإن مھجتي تفديه... إن زار فقد حييت في زورته 
  .بيت المحبي بيت أبي وجدي، ومنبت عرق محتدى ومجدي

  .تزيتارتضعت دره واغتذيت، وإلى فضله انتسبت واع
  .والمجد ما افتخرت به العرب من القدم

  وقد مات من قبل خلقي الكرم... وإني من العرب األقدمين 
  .وفي كرم العرق بالمنبت الطيب، عون على أثمار تروت بالعارض الصيب

  .فأنا إذا افتخرت ھزتني أريحية الطرب، ونافست بآباء تملكني عند ذكرھم حمية العرب
  إذا جمعتنا يا جرير المجامع... ثلھم أولئك آبائي فجئني بم

 :فأول من سكن منھم الشام، وشام من بارق إقبالھا ما شام 
  

  القاضي محب الدين
  .فضاھى بغزارة علومه أنھارھا، وأخجل بمنثوره ومنظومه أزھارھا

  .ير العصافير البحر المحيطبماذا أصفه وأحليه، وأي منقبة من الجاللة أوليه وأطراف القلم بنعوته ال تحيط، حتى ينزح بمناق
  .إمام أئمة الفنون، المستخرج من بحار البالغة درھا المكنون

  .فكان بالشام علمھا الذي يھتدي به المھتدى، ومقتفاھا الذي يقتدي به المقتدى
  .فتدانت به القلوب المتباعدة، وتالقت اآلمال المتواعدة
لتي أرضعتھا الخضراء بدر أخالف األمطار وھي في حجر الصبا فما ولدت أرحام األرض من حفال األزھار والنبات، ا

  .وحضانة النسمات
  .ألطف من شمائله التي عطرت أردان الصبا، وأعادت للقلب نشوة الصبا فصبا

  .ولم يزل يحلى الليالي العواطل، وتدين لسقيه السحب الھواطل
  .ازاويبدع في آثاره صدورا وأعجازا، ويطلع رسائله مملوءة بالغة وإعج

  .حتى رداه الردى، وعداه الحمام من ذلك المدى
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  .فأنار هللا مثواه، وجعل الجنة مأواه
  .فخلفه ثالثة فتيان ألف المجد بينھم، فإن قلت أين الحسن فانظر أيھم
 .فاألوسط من مرض الشعر في عافية، لكنه قعد على طريق القافية

  
  :وأما الكبير، وھو 

  عبد اللطيف
  .نق المزية المرومةفعظيم األرومة، ورو

  .أنبت خطيھا وشيجه، وقوم أغصانھا تخريجه
  .يفترع الھضاب ببعد ھمة، ويصيب األغراض بمسدد سھمه

  .أصيل الرأي والحجزم، ملي التدبير والعزم 
  .ضاعف هللا لھة نعما يتقبلھا، ما زال يوفى على ماضيھا مستقبلھا

  .رة موھومةبھمة ترى الدنيا ھبات مقسومة، ونقطة من نقط الدائ
  .وفكر يغرف منبحر، وعنده يصغر عمرو بن بحر

  .فوصفه واسع المجال، ومثله قليل في الرجال
  .أسس وبنى، وعطف أعنة المدح وثنى

  .وله أشعار كما اتسقت الآللي، وسفرت وجوه حسان عن ضوئھا المتاللي
  .ناقأتيت منھال بما تكتب بدائعه على األحداق، وتتنافس كلمه األطواق في األع

  :فمنه قوله من قصيدة مستھلھا 
  عفت غير سحم ماثالت وأحجار... ھي الدار حي عھدھا مدمعي الجاري 

  فھن كجسمي أو غوامض أسراري... رسوم محاھا كل ساف وھاطل 
  مجيبا سوى دمع مع البين مدرار... أقمنا حياري سائرين فلم نجد 

  معاھد يا جاريكقلبك في تلك ال... وال عجب لو أصبح الدمع حائرا 
   نسيم الصباحيت أم العنبر الداري... معاھد ال أدري أمن طيب تربھا 

  تخيلت أنا قد خلقنا من الدار... وقفنا بھا حتى لطول وقوفنا 
  ولما نجد من سكبنا الدمع من زار... أذلنا مصونات الدموع بربعھا 

  وملعب أتراب ومجمع سمار... خلت بعد ما كانت مناخا لراكب 
  فقل في غزال يصرع األسد الضاري... تع غزالن ترى الصيد صيدھا ومر

  وماضي شباب رحت من حليه عاري... وعصر تصاب قد فجعت بفقده 
  تولت وأبقت طول بث وتذكار... لئن قصرت أيامه فلشد ما 

  من العيش واللذات قلمت أظفاري... أال في أمان هللا عصر لفقده 
  لغير رضى الرحمن أشغلت أفكاري. ..وقلت لداعي الغي نكب فطالما 

  :وقوله، من قصيدة أخرى، يمتدح بھا أستاذه محمد بن محمد بن إلياس، المعروف بابن جوي، مفتي السلطنة 
  يا خادما باب ابن إلياس... عوضت معروفا عن الياس 
  أسمو بھا ما بين أجناسي... فاصغ لما أشرح من حالة 

  يدع برى وإيناسي فلم... خدمت مفتى العصر وھو الحيا 
  في نعمة تسدى بال باس... وصرت في خدمته ناعما 
  خطبا بلى قلبي بوسواس... ال اعرف الھم وال أشتكي 

  ومجده كالشامخ الراسي... فسيبه سيل إذا رمته 
  تراه بالجبر ھو اآلسي... إن كسر الدھر فؤاد امرئ 

  فصوبه مع مر أنفاسي... إن رمت تدري بالندى سحة 
  تغنيك عن دن وعن طاس... رقة مدحي له أما ترى 

  أجبته طوعا على راسي... قد أمر الفتح بأمر على 
  فليصنع الناس مع الناس... قل لبني الدنيا أال ھكذا 

  .البيت األخير مضمن، من ثالثة أبيات للفتح بن أبي حصينة 
  .تمن: ولھا قصة، وذلك ما ذكر أنه امتدح نصر بن صالح بحلب، فقال له 

  .أتمنى أن أكون أميرا بحلب: له  فقال
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  .فجعله أميرا، وخوطب باألمير وقربه نصر، وصار يحضر في مجلسه في جمل األمراء
ثم وھبه أرضا بحلب، قبلي حمام الواساني، فعمرھا دارا، وزخرفھا، وقرنصھا، وأتم بناءھا، وكمل زخارفھا، ونقش على دائر 

  :الدرابزين قوله 
  في نعمة من آل مرداس.. .دار بنيناھا وعشنا بھا 

  على لأليام من باس... قوم محوا بؤسي ولم يتركوا 
  فليصنع الناس مع الناس... قل لبني الدنيا أال ھكذا 

  .فلما انتھى العمل بالدار عمل دعوة وأحضر نصر بن صالح
ر المؤنين، كم خسرت على ھذه؟ يا أمي: فما أكل الطعام، ورأى الدار، وحسنھا، وحسن بنائھا ونقوشھا، وقرأ األبيات؛ فقال 

  .وهللا يا موالنا ما للملوك علم، بل ھذا الرجل ولى عمارتھا: فقال 
  .غرمنا عليھا ألفي دينار مصرية: كم لحقكم غرامة على ھذا البناء ؟ فقال له المعمار : فلما حضر المعمار، قال له 

وحصانا أبلق، بطوق ذھب، وسرج ذھب، ودفع ذلك  فأحضر من ساعته ألفي دينار مصرية، وثوب أطلس، وعمامة مذھبة،
  :إلى األمير الفتح، وقال له 

  فليصنع الناس مع الناس... قل لبني الدنيا أال ھكذا 
  :وقد ضمن ھذا البيت القاضي شھاب الدين بن حجر، في مدح البدر الدماميني، فأحسن جدا حيث قال 

  فلم يدع برى وإيناسي... نسيت أن أمدح بدر العلى 
  فليصنع الناس مع الناس... قل لبني الدنيا أال ھكذا 

  :وله يصف منتزھا في الروم، بالقرب من أق بابا 
  حنى على بخيرات وإحسان... حللت بالروم دوحا ھاج أشجاني 

  عن ادكار شآم أو خراسان... حوى مع األنس ما يسلى اللبيب به 
   بأفنان والورق قد صدحت فيه... مجامر الزھر في أرجائه نفحت 

  خيام ظل ولكن ذات أفنان... أشجاره بسقت أغصانه ات؟سقت 
  كأنھا الغيد في قد وميالن... والسرو تختال في أزھى مالبسھا 

  فتنھب اللب من أحشاء ولھان... تمليھا الريح إذ تثنى معاطفھا 
  أضعاف ما وصفوا في شعب بوان... وقد رأى بصرى من حسن رونقه 

  وصوب غيث غزير الھطل ھتان... ر فيض ندى فدام يسقيه في األسحا
  أخوه محب هللا؟

  .ھذا أصغرھم الذي أنار الحلك، والسعد األكبر بين كواكب ھذا الفلك
  .وھو جدي الذي وصل خيره إلي، وفرض هللا تعالى حقه على

  .فأنا القائم بآثاره، وأحمد هللا على ما خصني به من إيثاره
  .المفاخر واألوضاح صاحب النسب الوضاح، المتقلد تلك

  .بنور وجھه على خيط الظالم بخيطه، ومحاسن مجد بھرن بما كسينه من حبر المديح وريطه
  .أھله هللا لعظيم ما استوفاه، وھيأ له االستقالل بما استكفاه

  .فأطلق عنان االعتنا، وتفنن في غرائب االقتنا
  .فلم تضق له ساحة، وال قصرت له راحة

  .والشرف يرقيه ھضابهوالمجد يرشفه رضابه، 
  .في حوزة محوطة، وسعادة باألماني منوطة
  .وبه الكفاية في الخطب إذا عم، والملم إذا ألم

  .إال أنه لم تطل مدته، ولم تتوسع في متصرفاتھا عدته
  .فقبض في سن الكھولة، واسوحشت لفقده المنازل المأھولة
  .تواليات من حزبه وصحبهفا يحله في فسيح الرضوان ورحبه، ويجعل الرحمات الم

  .وله نظم أثير، ودر نثير
  .أثبت منھا ما أحكم نسقا ورصفا، وتناھى في الحسن تحلية ووصفا

  :فمن ذلك وقله 
  مستأثرا بجميع لبي... أفديك يا من حاز قلبي 
  أغراك في تلفي وسلبي... قل لي بحق أبيك من 

  تائب منه لربي... ھل كان من ذنب فإني 



 

210 
 

  تختاره حظ المحب... لذي أو عن دالل فا
  :وله 

  أثخنته نجل العيون جراحا... في سبيل الغرام قلبي معنى 
  من ھواھا وال يروم براحا... قيدته فليس يرجو خالصا 
  علم الورق في الرياض النواحا... يشتكى حرقة التباعد حتى 

  زاده دمع ناظريه افتضاحا... وإذا ما أراد كتم ھواه 
  :وقوله 

  بأني أخشى من عظيم وأفرق... والظن مرد ومتلف تظن العدى 
  وما كنت من شيء سوى العار أشفق... وھيھات بل عفو وحلم وعفة 

  تسيل دماء من رجال وتھرق... ويبغون أن أعطي قيادا ودونه 
د لو وصفت أشواقي ألعربت عن حصر، ماء البيان في إحصائه حصر، وطول الباع في البراعة عن: وكتب لبعض أحبابه 

  .استقصائه قصر
  .ولتكلفت ما ليس في الوسع والطاقة، والعترفت مع الوجد والغنى في البالغة بالعدم والفاقة

  .وألقررت مع القدرة بالعجز، ولنبا غرب عضبي وإن كان لدن المھز
  .ولست أشرح وجدا ال يشرح، وحنينا مبرحا ال يبرح

  .وال تجف وال أصف دمعا يكف وال يقف، وال مقلة تجافت عن الكرى
  .وال أعرب عن شوق بنار الصبابة يتلھب، وقلب على فراش الضنى يتقلب

  .وكيف لي بعد ما ال يعد، وقد غلب الوجد
  .وغاض الجلد، وقاض الكمد

  .وخلب الخلب وسلب، وتغلب الوجد على القلب فغلب
  .وجفا الجفن الكرى فما كر، وخانه الصبر فما ثبت وال استقر

  .لخضت في غماره، وغرقت في تياره، وعثرت في مضماره وكبوت ونبوت، وضللت وزللتولو أغرقت في البيان 
  .لكني حين عجزت أوجزت، ولما قصرت اقتصرت
  .فأضربت عن ضروبه، وأعرضت عن عروضه

  .واكتفيت عن ذكر كله، بإبداء بعضه
 .الفراقوأشفقت على الكتاب من االحتراق، إذا درجته على نيران األشواق، وطويته على لواقح 

  
  محمد بن عبد اللطيف الشھير بالخلوتي

  .ھذا الفرع نتيجة ذلك األصل، فلھذا ھو في حدة الذكاء أمضى من النصل
  .تحقق بالعلم الحديث والقديم، وتصرف في طريقه الواضح القويم

   .وزھد زھد ابن أدھم، ورغب عن أن يقبض على درھم
  .ع له أيامه مقترحا على الزمانفتنازعته الحظوة بين األماني واألمان، ولم تد

  .وكان له أخ أكبر منه، إال أنه في ناحية، وال أرى ذاك إال الشمس المنكسفة وھذا الشمس الضاحية
  .وله في المحاضرة محاسن غلبت على األقمار التمائم، فھي زھر لھا المحاسن بروج وزھرات لھا القلوب كمائم

  .عليه حبيسفأين حل فالمحل به أنيس، وھو إذا فارقه 
  .وله شعر أزھى من الزھر، وأبھى من الحباب على النھر

  :فمنه قوله 
  إن كنت من يرعى حقوق األربع... ذا ربع دعد باألجارع فاربع 

  يدعو حمائمھن قولي أسمع... لي مقلة تسقى الطلول ومسمع 
  سجعن عن طرب وفرط توجع... فأنا المجيب لھن عن شجن وھن 

  ولھان ذا داع وذلك مدع... ل النادب ال ما الصادح الجذالن مث
  والركب بين مودع ومودع... ولقد حبست على الديار ركائبي 

  ويكون غير مشيع ومشيع... وكالھما يرضى بأن يقضى أسى 
  لما تزايلنا غداة األجرع... فلكم جرعنا الوجد مرا طعمه 

  قلبي وال أرقيت فيھا أدمعي... ھي وقفة في الدار ال بلت صدى 
  أسدت بھا ھوج الرياح األربع... اذا الذي يجديك ندب معاھد م
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  يا حافظا للعھد غير مضيع... سكانھا نقضوا العھود وضيعوا 
  ما أوعدوك وحبل ودھم دع... فاشمخ بأنفك عن أناس خلفوا 

  من أسود يدعو الزيال وأبقع... واشكر ألغربة نعبن ببينھم 
  د قرير الجفن غير مروعوارق... واصدف عن البرق اللموع بأرضھم 

  لم أعطه وجھا ولم أتطلع... من شاقه ريح الشمال فإنني 
  أيام من خان العھود وال رعى... الساعد الرحمن قلبا ذاكرا 

  وموارب تغلى ضمائره فع... الناس بين مجاھر لك في األذى 
  أنت الملوم فذق أذاھم واجرع... أغفلت رأيھم ورمت رشادھم 

  قل للفوادح عند ذلك توسعي... واسع قابلت جھلھم بحلم 
  لو لم تكن  لم تتورع... الفتك عين الرأي في تدبيرھم 

  شر الورى سكنوا بشر الموضع... خلقوا من الشر الصريح وصورا 
  في رفعة األدنى وخفض األرفع... ما للزمان جرى على عاداته 

  فالحر بينھم بحال أشنع... وبنوه قد جبلوا على أفعاله 
  قل لليالي ما بدا لك فاصنعي... قضى أن ال يطيب لماجد  دھر

  وافرغ إلى رب البرايا وارجع... فاعرض عن الدھر الخؤون وأھله 
  :وقوله من أخرى، كتب بھا إلى محمد الكريمي 

  ونأخذ عن كل حبر ھمام... نراجع إلى الفضل أھل الكالم 
  ونخضع للمجد ال لألنام... ونسأل من ساحة األكرمين 

  ونترك من قدمته اللئام... نتبع من رفعته النفوس ف
  وطورا أحب األمور العظام... فأختار طورا زوايا الخمول 

  أسير الھوى ومليك الغرام... تراني على كل حال أرى 
  وما لوعة الھجر إال الھيام... وما جرعة الحب إال المنون 

  وال صحة الصب إال السقام... وما راحة العشق إال العنا 
  زفير ولي له انحسام... ولي حسرة بعد أخرى لھا 

  بنار غدا وقدھا كالضرام... يذيب الحشا ويثير الشجون 
   فنشكو له مر سمع المالم... وھل للھوى غير من ذاقه 

  حوى من جواھره باغتنام... والكل من غاص بحر الھوى 
  يقرر مشكلھا عن إمام... والكل من قد سما للعلوم 

  ولم يزل نوره في التمام... ب بدر العلوم فذاك ھو الن؟د
  تلفعه يافعا باھتمام... كخلى الكريمى من فضله 

 حفيظ لعھد التقى والذمام... مھذب أخالق أھل الوفا 
  

  السيد أبو األمداد فضل هللا بن محب هللا
  .والدي الذي ھو سبب حياتي الفانية، تتبعھا حياتي الباقية

  .رجتفإني من صلبه خرجت، وعليه تخ
  .وال أعد من الفضل، ما كثر لدي أو قل، إال منه ابتداؤه، وإليه انتھاؤه

  .وكنت أطوع له من قلمه لكلمه، وأوفق من بنانه لبيانه
  .ما ملت عن نھجه وال تنحيت، من حين دبيت إلى حين التحيت
  .أرجو على يديه حسن التحلي، واالطالع على أسرار التجلي

  .وأفوز بالحسنى في مماتي ومحياي حتي أسعد في آخرتي ودنياي،
  .وكان ھو حريصا على فائدة يلقيھا على، وعائدة يجر نفعھا إلى

  .حتى خصني بتعليم ما تفرد به من صنعة اإلنشاء، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء
  .وأنا فيما ذكرته واصف نفسي، وأما وصفه فمما ال يقوم باستيفائه يرسى وال نقسى

  .ماجد، فقد شاركه في المجد من عداه، وھو تعداه: ساواه في الفضل من سواه، أوقلت  فاضل، فقد: إن قلت 
  .وأنا ال أرضى له إال التوحد، وال أقبل له إال التفرد

  .فإنه من منذ وجد، إلى أن فقد
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  .لم يزل ربيب نعمة، غذى حشمة
  .والجاه في زمن أبيه، يخشى من أنفته وتأبيه

  .مداد فضل هللاواألمداد فضل هللا، ألبي األ
  .وله عزمة تلين قسوة الدھر األبي، ويتلى حديثھا كما يتلى الحديث عن النبي

  .إلى بشر يترقرق ماؤه في غرته، وينفتق نور الشرف بين أسرته
  .وله كلمات كحديث الصديق، أو عتيق الرحيق، يجمع لذة حلو الحديث إلى نشوة المر العتيق

  .غير بيانبخط ينطق من غير لسان، ويفصح من 
  .وشعر إذا رأيته، رويته

  .ونثر تحفظه، حين تلحظه
  .وله تآليف ضربت من اإلجادة بسھم، وأقر لھا أھل البالغة من كل شھم
  .ھي لعقد الفضل واسطة النظام، ولمطلع المجد بيت القصيد وحسن الختام

  :فمن شعره قوله، من قصيدة مطلعھا 
  ال الوشاة جريحوقلبي كأقو... حديث غرامي في ھواك صحيح 
  لھا فوق أفنان الغصون صدوح... وشوقي إلى لقياك شوق حمامة 

  وتظھر أشجانا لھا وتصيح... فتندب أطالال لھا ومعاھدا 
  إذا ھاج وجدي والدموع تسيح... فال مؤنس في الدار لي غير صوتھا 
  فيبكي على إلف له وينوح... كالنا غريب يشتكى الھجر والنوى 

  حزينا وھذا بالدموع قريح... يذوب صبابة فقلبي وجفني ذا 
  بھا صار من داء الغرام قروح... ومھجة صب مستھام متيم 
  ودمعي بسفح القاسيون سفوح... أھيم غراما حين أذكر جلقا 

  سعيت ولكن مناى جموح... ولو كان طرفي في يدى عنانه 
  :وقوله من أخرى، مستھلھا 

  نسيم العيش ريحانة العمر وھز... رعى هللا أيام الشبيبة من عصر 
  وتبدي لنا األقمار من فلك الخدر... وحي بقاعا تنبت الحسن تربھا 
  وعيشى مقيم في خمائله الخضر... حللت بھا والدھر أبيض مقبل 
  كما اشتبكت زھر النجوكم على البدر... تحيط بي الغيد الحسان أوانسا 

  :ھذا نقل منق قول ابن خفاجة في النسيب 
  مدامية األلمى حبابية الثغر... لحاظ ريمية الطلى غزالية األ

  كم اشتبكت زھر النجوم على البدر... ترنح في موشية ذھبية 
  .وقد أحاطت به أخالط الزمر، وإحاطة الھالة بالقمر، واألكمام بالثمر: وفي المقامة الحلوانية 

  :وله من أخرى مستھلھا 
  وبنشره ورجا يحار بطيه... طيف يمثله الغرام بفكره 

   :منھا في الغزل 
  لعبت بنا قھرا سالفة خمره... وبمھجتي نشوان من خمر الصبا 

  عنه روى ھاروت قصة سحره... يرنو إلى بساحر من طرفه 
  لما غدا منه المحاق بخصره... بدر تكامل في المحاسن خلقه 

  .ھذا معنى أرق من خصر مليح، وفيه مع ھذه المقابلة تنشيط وتمليح
  .بيت المطوعي فاستجاد معناه، وشيد بوصف الكمال مغناه وأظنه رأى

  :وبيت المطوعي 
  وبدر ولكن المحاق بخصره... قضيب ولكن مبسم النور ثغره 

  .ولقد مر بي أبيات في ھذا المعنى البن مخلد، لعبت بي لعب الشمول، بحر العقول
  :وھي 

  لعب الخناجر بالحناجر... لعبت به نجل المحاجر 
  داء القلوب وفي النواظر... في سوي بأبي رواقد 

  ق لھن إال في الخواطر... ھن البدور وال محا 
  :تتمة األبيات من القصيدة 
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  وتضيء مجلسنا آللئ دره... قد بات يسقينا مدامة ثغره 
  والقلب في نار الجحيم بھجره... طرفي بجنة حسنه متنعم 

  من سكرهلم يدر ما صحو الھوى ... قد المني فيه العذول جھالة 
  لم يلف ساحل بره من بحره... بحر المحبة ليس يبلغ غوره 

  أو ما ترى جور الزمان بحره... يا قلب رفقا كم تحملني األسى 
  أعيى الجبال الشم شمة نزره... مھال لقد حملتني عبئا لقد 

  سيان عندي عسره مع يسره... وألفت صرف الدھر حتى إنه 
  :وما أحاسن محاسنه قوله 

  حجبته عن أعين األوھام... ليه غيرة حسن ومصون ع
  كخفاء األرواح في األجسام... حبه في القلوب سر خفي 

  لسواه براه في األحالم... ملك لم يدع من الحسن شيا 
  :وقوله 

  وتبلغ إن شاء هللا اإلله العلى حتما... أال يابن األلى سادوا أراك تفوقھم 
  يغتدى قمرا تما دليل له أن... فأنت ھالل والھالل نموه 

  :ھذا من قول اآلخر 
  أيقنت أن سيصير بدرا كامال... إن الھالل إذا رأيت نموه 

  .عامة أھل األدب وغيرھم أن نجاح األمور وسعادتھا، ونحوستھا وخيبتھا، بأوائلھا: قلت 
  " .ليلة العيد من العصر ما تخفى : " وفي أمثال العامة 

  " .والليلة المضيه تبان من عشية " 
  " .واليوم المبارك من أوله يبين " 

  " .لو أراد يسعدني أيش كان يقعدني : " ويقولن 
  :كما قيل 

  ولكم يفخر فليس له افتخار... إذا بلغ الفتى عشرين عاما 
  :وقال 

  خمسون عاما للتقى ال يجنح... وإذا الفتى مرت له في عمره 
  حمتحول عنھا وال متزحز... عكفت عليه المخزيات فما له 
  حيى وقال فديت من ال يفلح... وإذا رآى إبليس غرة وجھه 

  .ھذا بحسب الطالع، فقد يكون في أول العمر، وقد يكون في أوسطه، وفي آخره: والمنجمون على خالفه، فإنھم يقولون 
  .وكذا في الشرع، قد يولد المرء مؤمنا أو كافرا في أول أمره، وفي أوسطه، وآخره، ثم يعرض له خالفه

  .انتھى باختصار. ذھبوا إليه أوھام وما
الواھم ابن أخت خالته، فإن األول في واد وھذا في آخر، بعيد عنه بمراحل، ألن : قلت : ومن كتاب الآللي قال الشھاب 

  .الجمھور أرادوا أن هللا خلق في كل أحد استعدادا للسعد وغيره، تظھر عالماته عليه في أول أمره
  :كما قال 

  أثر النجابة ساطع البرھان... عن سعادة جده في المھد ينطق 
  .وأما بروزه من القوة، فقد يسرع وقد يبطى، كما ال يخفى

  :وله 
  خص حظي الزمان بالحرمان... أنا ما بين زمرة األقران 

  برقھا خلبا مكان األماني... فالعالالت لي سحائب يبدو 
   .برق خلب، وعالالت للنفس وخدع لھا: ھذا من قول بعضھم 

  :قال كعب 
  إن األماني واألحالم تضليل... فال يغرنك ما منت وما وعدت 

  .األماني أحالم المستيقظ: وقد استحسنوا قول بعض الحكماء 
  :ونظمه القاضي محمد بن ھبة هللا الحسيني األندلسي، فقال 

  كان من الواجب أن يحفظا... كم ضيعت منك المنى حاصال 
  تحلم مستيقظا فإنما... فإن تعللت بأطماعھا 

  :ومن النوادر 
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  فوائد إال أن تسر الفتى العاني... أحاديث نفس كاذبات وما لھا 
  فكل أماني القلب أحالم يقظان... وأكثر ما تمليه يظھر ضده 

  :وأحسن منه 
  واألماني حلم بھا المرء صب... إنما ھذه الحياة منام 

  واكره الناس دائما وأحب... فلھذا تأني على العكس مما 
  .وشعره كثير مجموع في ديوان، والطرس يستدل على ما فيه من العنوان

  .ومن منشآته، التي أعدھا من بدائع مقوالته
ما كتبه على لسان فرس إلى مفت بالروم، وجرى فيھا على طريقة الوھراني، في رقعته التي كتبھا على لسان بغلته، وعلقھا 

  .موسك في عنقھا، وسيبھا في دار األمير عز الدين
الھمام المقدام في حلبة الرھان، واإلمام المصلى به يقتدى المجلى والثاني في ميدان : فأما رقعة أبي، رحمه هللا تعالى، فھي 

  .البيان
  .غرة جبھة دھم الليالي، من شھب أيامه ربيع الفخار والمعالي

  .ي ميدان المداحجعل هللا مجمل سعادته غنيا عن اإلفصاح، وجياد أوصافه الحسنة متبارية ف
  .بجاه سيدنا محمد الذي عال على البراق، وتشرفت به اآلفاق

  .أنھى إلى عالي حضرته، بعد تقبيل سامي سدته
  " .الخيل معقود في نواصيھا الخير إلى يوم القيامة : " أنه ال يخفى ما ورد على النبي النبيه، أھدى هللا إليه صالته وسالمه، 

  .الطرفين، والحجر العريقة الجانبينوإنني تلك الفرس األصيلة 
  .فأبى من العتاق المعنقية، وأمي من الصافنات الجياد السقالوية

  .نشأت بأراضي الشام، وشممت ذلك العرار والبشام
  .وقد كان شرفني المولى بالركوب، وأملت منه المطلوب

  .وفزت بالمراد، وسبقت الجياد
  .ميوتقدمت الحياشية أمامي، وحملت الغاشية قدا

  .ومشيت باألدب والوقار، ولم يصدر مني عثار وال نفار
  .وقد طرق سمعي أن المولى صار فارس الميدان، وسابق يوم الرھان
  .وامتطي الصدارة صھوة اإلقبال، وسحب له جنيب العز واإلجالل

  .وملك زمام األمور، وشد حزام العزم في مصالح الجمھور
  .ن أفك نفسي من الرباطفحصل لي كمال السرور والنشاط، وكدت أ
  .وأجد في المسير، إلى تھنئة جنابة الخطير

  .لكن أقعدتني األيام عن ذلك، ومنعتني عن سلوك ھذه المسالك
  .لما حل بي من مواصلة الصيام، والركوع والسجود عند القيام
  .وتقدمني في المسير الرفيق، الذي اجتمعت أنا وإياه في طريق

  فلھن من طرب إليك ھديل...  إن العوائق عقن عنك ركائبي
  .وكان بلغني أنه ركض في ميدان حضرتك بعض اللئام، ووضع قديم قوله حيث شاء من المالم

  .ونسبني إلى البطر والجموح، وسلوك طريق من قلة األدب مطروح
  .وأن البحر على تعكر، والورد الصافي تكدر

  .فوهللا ليس لما قيل، أصل أصيل
  .بره، وأكرع من فائض بحرهوكنت أود أن أتوصل إلى 

  .وأورد موارد إحسانه، وأفوز بلطفه وامتنانه
  .فال خير في حب ال يحمل أقذاؤه، وال يشرب على الكدر ماؤه

  .وقد علم أن البھائم ال تعلم شعر أبي تمام، وال تعرف شعر أبي الطيب الھمام
  .وال تطرب الخيل، إال بسماع الكيل
  .والعالف، ال يعرف مسائل الخالف

  .وصاحبي وإن كان ھو األصيل العريق، كلنه مقتر للضيف في العليق
  :كثير الشعر قليل الشعير، ينشد بلسان التقصير 

  وشعر ال يباع وال يعار... ومالي صنعة إال القوافي 
  .فالشعير أبعد من الشعرى العبور، وال وصول إليه وال عبور
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  .يه إال اللجامفالبطن ضامر ال يشد عليه حزام، والفم خال ليس ف
  .الجل خير من الفرس: وقد بليت بعد الھزال بالخرس، وأصبحت كما قيل 

  .وغيري ممن ليس له أصل وال فصل، وال أدب عنده وال فضل
  .يرتع في رياض اإلنعام، ويجھل أنه من األنعام

   وطرف بال علف يربط... حمار يسيب في روضة 
  .وأحلني من ربيع فضله في ربوة اإلحسان فإن أنعم المولى بحل وثاقي من يد الحرمان،

  .فأكرم الخيل أشدھا حنينا إلى وطنه، وأعتق اإلبل أكثرھا نزاعا غلى عطنه
  .فليھتز فرص االقتدار، ويغتنم التجاوز عن عثرات األحرار

  .فالدابة تضرب على النفار، ال على العثار
  .فليس لي سواه أعول عليه، وأرفع قصتي إليه

  عنان المطايا أو يشد حزام... إلى غير بابه  وھيھات أن يثنى
المملوكة ريحانة بغلة الوھراني، تقبل األرض بين يدي : وھذه رقعة الوھراني، وھي من لطائف نزعاته، ومحاسن مخترعاته 

  .األمير عز الدين، حسام أمير المؤمنين
  .نجاه هللا من حر السعير، وعظم بداره قوافل العير

  .عير، وسق مائة ألف بعيرورزقه من التبن والش
  .واستجاب فيه أدعية الجم الغفير، ومن الخيل والبغال والحمير

  .وتنھى إليه ما تقاسيه من مواصلة الصيام، والتعب في الليل والدواب نيام
  .قد أشرفت مملوكته على التلف، وصاحبھا ال يحمل الكلف، وال يوقن بالخلف، وال يقول بالعلف

  .العظيم، في وقت حاجتي إلى القضيموإنما يحل به البالء 
  .والشعير في بيته مثل المسك والعبير، واألطريفل الكبير

  .أقل في األمانة من النصارى األقباط، والعقل في رأس قاضي سنباط
  .فشعيره أبعد من الشعرى العبور، وال وصول إليه وال عبور

  .ةوقرطه أعز من قرطي مارية، ال يخرجه صدقة وال ھبة وال عاري
  .والتبن، أحب إليه من االبن

  .والجلبان، أعز عنده من دھن البان
  .والقضيم، بمنزلة الدر النظيم

  .والفصة، أجل من سبائك الفضة
  .والفول، دونه ألف باب مقفول

  .وما يھون عليه يعلف الدواب، إال بفنون اآلداب، والفقه اللباب، والسؤال والجواب، وما عند هللا من الثواب
  .علوم أن الدواب ال توصف بالحلوم، وال تعيش بسماع العلومومن الم

  .وال تطرب إلى شعر أبي تمام، وال تعرف الحارث بن ھمام
  .وال سيما البغال، التي تستعمل في جميع األشغال
  .مسكبة قصيل، أحب إليھا من كتاب التحصيل

  .وقفة دريس، أشھى إليھا من فقه محمد بن إدريس
  .لمقامات، لماتولو أكل البغل كتاب ا

  .ولم لم يجد كتاب الرضاع، لضاع
  .أنت ھالك، لم يأكل موطأ مالك: ولو قيل له 

  .وكذلك الجمل، ال يتغذى بشرح أبيات الجمل
  .ووقوفه في الكال، أحب إليه من شعر أبي العال

  .وليس عنده طيب، شعر أبي الطيب
  .ب الذيل، ماتت بالنھار قبل الليل، والويل لھا ثم الوبلوأما الخيل، فال تطرب إال إلى استماع الكيل، وإن أكلت كتا

  .وال تستغنى األكاديش، عن أكل الحشيش، بكل ما في الحماسة من شعر أبي الخريش
  .وإذا أطعمت الحمار، شعر ابن عمار، حل به الدمار

  .وأصبح منفوخا كالطبل، على باب اإلسطبل
عليه مسائل الخالف، وطلب من بيته عشر قفاف، فقام إلى رأسه  وبعد ھذا كله فقد راح صاحبھا إلى العالف، وعرض

  .بالخفاف
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  .فخاطبه بالتقصير، وفسر له آية العير، وطلب منه قفة شعير، فحمل على عياله ألف بعير
  .فانصرف الشيخ منكسر القلب، مغتاظا من الثلب، وھو أخس من ابن بنت الكلب

  .لسكينةفالتفت إلى المسكينة، وقد سلبه الغيظ ثوب ا
  .إن شئت أن تكدي فكدي، الذقت شعيرة ما دمت عندي: وقال لھا 

  .فبقت المملوكة حائرة، ال قائمة وال سائرة
  .ال تجزعي من خياله، وال تلتفتي إلى سباله: فقال لھا العالف 

  .وال تنظري إلى نفقته، وال يكن عندك أخس من عنفقته
  .ھذا األمير عز الدين، سيف المجاھدين

  .ن الغمام، وأمضى من الحسام، وأبھى من البدر ليلة التمامأندى م
  .ال يرد سائال، وال يخيب آمال

فلما سمعت المملوكة الكالم، جذبت اللجام، ورفست الغالم، وقطعت الزمام، وشققت الزحام، حتى طرحت خدھا على األقدام، 
  .ورأيك العالي والسالم

  .اني، يشكو إليه علة لزمته، وبردا وقع في ذلك العام، خارجا عن معتاد الشاموله من رسالة كتبھا إلى منصور الطبيب الغزو
  كيف أصبحت أنت يا منصور... أنا أصبحت ال أطيق حراكا 

  .قد طالت العلة، وطابت العزلة
  .فليس في الحركة، ھذا اآلن بركة

  .واالنقطاع، أربح متاع، واالجتماع جالب الصداع
  .واالختالط، محرك األخالط

  .وحشة استنئناس، وأجمع للحواسوال
   .فھو زمان السكوت، ومالزمة البيوت، وأوان القناعة بالقوت، وذلك قوت من ال يموت

  .والحر حر، وإن مسه الضر
  .فوطؤه خفيف، وضالته رغيف

  عدمنا فيه فائدة البروز... لزوم البيت أروح في زمان 
  يزولست على الرعية بالعز... فال السلطان يرفع من محلى 

  .أكون لديه في حرز حريز... ولست بواجد حرا كريما 
  .وإني ألشكو من تسحب ھذا السحاب، وتسلط ھذا الرباب

  .وام أر قط وهللا كالعام، الكثير اإلنعام
  .الذي من تورط فيه غرق، ومن تنشط فيه عام

  .سحاب مجنون، يصم اآلذان برعده، وبرقه يغشى العيون
  .ه صوب مالم، أو عرق حماموغمام شديد اإليالم، كأن صوب

  .ومطر كأفواه القرب، وصوت رعد يميت الطرب
  .حتى كأن صوته صوت عذاب، أو سطوة ليوث غضاب
  .أو أنه مھجور مرتاب، من تصرم أسباب وداد األحباب

  .أو كأنه نعرة فيل، أو نفخة إسرافيل
  " .وأذنت لربھا وحقت " أو شق السماء بشدة فانشقت، 

ب، مشرق كالشمس إال أنه شديد االضطراب، سريع االحتجاب، لماع، دفاع، يختار دونه لمع السراب، ولمع برق خفاق جال
  .ومنع الشراب

  .ليت بذي الغمام جھام، وليت ذا البرق المتألق خلب وسيفه المسلول الصارم كھام: حتى قال قائلنا 
  .وليته كان كاذب المخيلة، وليت لقحة نوئه ھذا شحيحة بخيلة

  .وكاف اآلماق. ال ھذا السحاب الغيداق، إال كحال موله مشتاق، شديد األشواقولم أر ح
  .مشتعل الزفرات، متقاطر العبرات

  .فسبحان من أرسل مدارا، وجعل القطار في ھذه األقطار بحارا
  .أال يرى كيف من هللا سبحانه بالوقوف، على السقوف

  .وبالثبوت، على البيوت
  .يجود لسقيا رحمة أم سقيا عذاب ولم يعلم ھل ھذا السحاب، أصبح

  .وأما الثلوج فإنھا شيبت نواصي الجبال، مع شدة االحتمال، فما الظن بنواصي الرجال، مع تزاحم األھوال، وتراكم األثقال
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اللھم إنا نستعيذ بك أن تقلب األعيان، فتجعلھا سبب الموتان، في الحيوان، أو أن تعيد الطوفان، في آخر الزمان، وبا 
  .لمستعان، وعليه التكالنا

  .وأما ياقوت الممقوت، سود هللا وجھه، وعامله بالنكال أيما توجه: وأبق له عبد وھو بالقاھرة، فكتب إلى دمشق، يخبر بإباقته 
  .قد أبق في ھذه األيام، كما ھو دأب جنس الخسيس الخبيث فما عليه مالم

  صاوالعبد ال يردعه إال الع... واللوم للحر مقيم رادع 
  .ولما بلغنا ذھابه من اليم، تباشرنا بزوال الھم

  :وأنشدنا 
  إلى حيث ألقت رحلھا أم قشعم

  .ولو طلب منا اإلجازة أجزناه، والمكاتبة كاتبناه ودبرناه، وعن خدمتنا أبعدناه
  .ولو أدرناه تطلبناه، وبما يليق عاملناه

  يطلب فمولى العبد منه ھارب... وإذا رأيت العبد يھرب ثم لم 
  .ولو لم يكن لي في ھذه السفرة من الربح الذي ليس به خفا، إال ذھاب ھذه الغمة السوداء لكفي

  " .قبح اللكع ومن يرجوه : " ، ومن أمثالھم " اطلبوا الخير عند حسان الوجوه : " وفي الحديث الشريف 
  .وقد كنا قديما نسمع، أن الخادم بمنزلة النعل يلبس ويخلع

  .بة رأسه ذھبا، لكان رصاصة رجالهوالعبد لو كانت ذؤا
  .ومن أبق عن الخدمة، فقد يعد بعده نعمة، وقربه نقمة
  .فقد يفر المھر من عليقه، ويطير الفراش إلى حريقه

  .فما كل شجرة تحلو لذائقھا، وال كل دار ترحب بطارقھا
  .ومن أبق عن موالھا مغاضبا، وجانب إحسانه الذي لم يكن له مجانبا

  .معاھد اإلحسان، ما يجده من مفارقة معاھد األوطان يجد من مفارقة
  .ويكون ذنب عقابه فيه، وكم عبد أبق من مواليه

  " .أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة : " وقد روى مرفوعا عن سيد األمة 
  :وبالجملة فقد حصل لنا بذھابه غاية المسار، و 

  رفال رجعت وال رجع الحما... إذا ذھب الحمار بأم عمرو 
  .حسنه يمأل القلوب والصدور، وليس البدر إال أن فيه حسنا تالشت في دقائقه البدور: وله يصف فتى 

  .ريم من الروم، خادم مخدوم
  .قد كساه الزمان مالبس جماله، ووھبه األوان محاسن كماله

  به نظرا زادت محاسنه حسنا... بديع جمال كل ما زاد ناظري 
  .تحكم فيه تيه الحسن والصلفجرى فيه ماء النعيم والھيف، و

  .باه بقده، زاه بوردى خده
  .ألصق بالقلب، من عالئق الحب

  كثرت زحمة العيون عليه... كلما الح وجھه بمكان 
   .ذو قد مياد ميال، بيدي المالل والدالل

  .يتمايل من خمر الصبا، تمايل الغصن إذا أمالته الصبا
  .ويتصرف مع القلوب، كتصرف السحاب مع الجنوب
  .فھو ألطف من نسيم الشمال، على أديم الماء الزالل

  مع األحباب أو قبل الوداع... كأن حديثه خلس التشاكي 
  .قد حل بالشام، فازدھرت به ازدھار الخد بالوشام

  .وغردت أطيارھا، وتمايلت طربا أشجارھا
  .وتدانت وال تدانى المحبين، وتعانقت وال تعانق العاشقين

  .ت في رياض جماله، واألغصان تاھت في لين قده، واعتدالهوأحداق الحدائق باھ
  .أسفر فرأيت البدر طالعا من أطواقه، وأقبل بحلة كأنما صبغت من دم عشاقه

  .فالشمس طالعة من أزراره، والبدر من مشارق أنواره
  :له مبسم لو تبسم في الليل صير الظالم نھارا، ولو استعار الراح منه الحبب لقال 

  أھله أن يعارا شغل الحلى
  .شكل ظھر في طريق الحسن بالبياض، وصحح حديثه الحسن أجفان المراض
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  .أوقد ناري، وأمات اصطباري
  عليه لشقوتي وقع اختياري... وكم في الناس من حسن ولكن 

  .فكلف به بعض سكانھا، وھام فيه بعض أعيانھا
  .وقد تزايد فيه الغرام، ومن يعشق يلذ له الغرام

  .بل بلباله، وقصد أن يرفع لحضرته بعض خصاله، في عرض حالهوقد ھاجت بال
  .فاللحظ، يعرب عن اللفظ

  .فما كانت إال نظرة، أعقبت حسرة
  .أتعبت الخاطر، وسرت الناظر

  .إن الحسن عليه زكاة كزكاة المال، وليست زكاته عند علماء المحبة إال عبارة عن الوصال: وقد قيل 
  .ي له االلتفات، ويريه الصد تاراتولما دعاه داعي الھوى أخذ يبد

  .قد جرى بينھما في ميدان الصحبة بدھم الليالي واأليام، طراد خيل اللھو في حلبة المحبة والغرام
  .وھو قانع منه بالقليل، راض بالنظر إلى وجھه الجميل

  .ومضت معه أوقات من مواسم العمر محسوبة، والسعود إلى طوالعھا منسوبة
  .والروض مريع حيث الزمان ربيع،

  .والنسيم عليل، والوقت سحر وأصيل
  .ألطف من عدة الحبيب، وألذ من غفلة الرقيب

  ولكن أوقات الحسان حسان... وما تفضل األوقات أخرى لذاتھا 
  .فقد كانت أطيب من نيل المراد، ولكنھا أقصر من ساعات األعياد
  .قالدته فلو كان دھري عقدا لكانت واسطته، أو كان عمري جيدا لكانت

  .فھيھات أن تنسى، وعسى أن تعود عسى، ربما أحسن الزمان وإن كان قد أسا
  .ھذا، فبينما ھما على ھذا الحال، قد أرغد عيش وأنعم بال

  .إذ دنت شمس النوى بالطلوع، وفضح التطبع شيمة المطبوع
  كأن الزمان له عاشق... وحاربني فيه ريب الزمان 

  .جھلته، ووجدت من شخصه ما كنت ضللته فعلمت من مقدار الفراق ما كنت
  .وقد أظھر دمعي ما أضمرته، وأبان من وجدي ما أخفيته

  ودنا التفرق كيف ال يتفطر... عجبا لقلبي يوم راعني النوى 
  .أكفكف باألكف الدموع، وأطوى على نار الغضا الضلوع

  .وقد جزعت ساعة وداعه، حتى خفت على تفطر كبدي بانصداعه
  .اق، إال لتعذيب قلوب العشاقوما خلق الفر

  .فتكلم الحب عن لساني، وبرح الشوق بكتماني
  يوم الفراق فعلت ما لم أفعل... لو كنت أعلم أن آخر عھده 

  .كأن قائل ذلك كان حاضرا معنا، أو كأنه قال ذلك لنا
  .وقد انثنيت بجسم ناحل، أو بت من صبري على مراحل

  عت لبينه وفراقهلكن جز... ما إن تركت وداعه عن جفوة 
  .وما خلوت ساعة مذ تفارقنا من نفس تتقيد له األضلع، وذكر تفيض له األدمع

  .وتشكي الفراق، وتذكر أيام التالق
  ما كان قد وعره الھجر... وسھل التوديع يوم النوى 

  .درفالنظر إلى عين الشمس أسھل على وأھون على عيني من أن أنظر إلى ذلك الصدر، وقد خال من ذلك الب
  منازل من يھوى معطلة قفرا... كفى حزنا بالھائم الصب أن يرى 

  .ما أعول إال على العويل لو كان يغنى، وال أستنصر غير الوجد لو كان يجدي
  .وهللا سبحانه يقدر التالق، ويضم مشتاقا إلى مشتاق

  .فكم من حبيبين، فرق بينھما البين
  .وأليفين، عادا بعد الفراق للوصل حليفين

  يظنان كل الظن أن ال تالقيا... يجمع هللا الشتيتين بعدما  وقد
   .وھنا أنھيت الكالم على ھذه العصبة، وختمت بھم عصابة أحرزوا في مجال القصبة
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  .وقد عن لي أن أذكر قصيدة جعلتھا لجبھة دمشق إكليال، ووصفت بھا من محاسنھا روضا أريضا وظال ظليال
  .ع، وخاتمة ألوصافھم التي ھي آخر ما يقرع السمعفلتكن منوھة بمحل فضائل ھذا الجم

  :والقصيدة ھي قولي 
  دمعي وصوب العارض الزخار... سقى دمشق موطن األوطار 

  تصورت في صورة األنوار... حتى يرويا بھا كل ربى 
  يغنى بھا الخبر عن األخبار... يسافر الطرف بھا إلى مدى 

  معطارعابقة في روضه ال... وباكرت نيربھا نسيمة 
  بليلة األذيال في األسحار... من قبل أن تصدى بأنفاس الورى 

  ترضع ثدي الديمة المعطار... فنبھت أطفال نبت نوما 
  تھدى الثناء الجم لألمطار... وللرياض طيب أنفاس بھا 
  مدحته في منبر األشجار... يتلو خطيبھا بصوت شاكر 
  والنثاريا حسن ذاك النظم ... وينثر الزھر فينظم الندى 

  تقبيله مباسم األنوار... لوى القضيب ثم جيدا غنمت 
  والطير عاكطف على التھدار... والماء في خريره منھمك 

  تسمع منه رنة األوتار... إن رده اللحن انثنت غصونھا 
  في النھر خطھا النسيم الساري... وربما انحنت لتقرا أسطرا 
  األزرار وفكك الورد عن... والنور قد فتح عن أكمامه 

  فنفحت عن جونة العطار... والربوة الغناء حناھا الصبا 
  على احتواء السبعة األنھار... أعيذ بالسبع المثاني دوحھا 
  سحب الحيا ما فيه من آثار... ودبر مران القديم ال عدت 

  حلى لجيد سالف األعصار... فيه حديث الببغا وعھده 
  الباھي جال األبصار منظره... والمرجة الفيحاء والوادي الذي 

  مثمرة فواكه األسمار... معاھد فيھا الندامي أغصن 
  عن طلعة تھزأ باألقمار... من كل وضاح الجبين مسفر 

  لذاك قد لقب بالسيار... فالنجم سار طالبا لقيته 
  شبيھه في الفلك الدوار... وشاب حزنا طرفه وما رأى 

  بالقطار فاه وخد الروض... يعرق وجه الكأس بالحباب إن 
  جودا ومرتد حلى الوقار... منتقب بالورد من خجلته 

  قيد النھى وعقله األفكار... وكل مختار المعاني حسنه 
  عن لفظه عن طرفه السحار... تلميذه ھاروت يروى فنه 
  وھبتھا النوم عن اضطرار... أھدت لي السقم عيونه لذا 

  يسطرا برأس القلم الغبار... خط الجمال فوق طرس خده 
  حررھا الجمال بالبركار... أرى على وجنته دائرة 

  كمركز لذلك المدرار... فالخال في كرسيھا قد استوى 
  لوال اعتالق الخصر بالزنار... قد كاد موج ردفه يغرقه 
  جاذبه تشبث اإلزار... وكاد أن يسيل لوال أنه 

  فحم الدجى محترق بالنار... أذكر عھده فمتن تأوھى 
  فإن عذري سيد األعذار... عھده  وإن تقلقت لماضي

  ال يفتر الدھر عن التذكار... ولي إلى الجامع شوق واله 
   من خلص األخيار واألبرار...  أقوام به أعزة 

  تعرفھا بالبل األسحار... في جنح ليالتھم أذكارھم 
  تفري جفون السحب باستعبار... كم دعوة في المحل أضحت لھم 

  عنان عزمي في يد األقدار...  فارقتھم العن رضى وإنما
  أغرقه البكاء في تيار... نشوان خمر السھد طرفي نومه 

  يوقظ من نومته اصطباري... وما بكائي غير رش أدمع 
  يوصلني بھم إلى دياري... لعل من لطف اإلله مددا 
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  فربما يجر بالجوار... فأكسب الفوز بفضل قربھم 
  وض الثنا المعطاريرف في ر... ال زال ريحان تحياتي لھم 

  تحية النسيم لألزھار... واللطف ما زال يحيي أرضھم 
  .وھذه فصول جعلتھا لشعراء خطة الشام من وجوه قطانھا، المنيخين في أعطانھا، المقيمين بأوطانھا

 .ابتدأت منھا بأھل المسجد األقصى، وانتھيت إلى أھل حماة على الوجه المستقصى
  

  فصل
نت قبلة القبل، وروضة الشرف التي أنبتت غصون الكرامة مثمرة بالقبل وناھيك بتربة عجنت بماء في شعراء القدس التي كا

  .الوحي، وتوفر لقصدھا الوخد والوخى
  .وأھلھا أصحاب الذوات القدسية، والبالغة القسية

  .واآلراء السديدة، والنفوس الشديدة
  لحضريفوح مسك ثناء البدو وا... عصابة في رءوس المجد إن ذكروا 

  فللكمال رقيب عائن النظر... ليت المكارم لم تعشق شمائلھم 
  .بيت العلمي سلسلته ال يستقل بذكرھا قلم، وال يقطع علم من وصفھا إال ويبدو علم: فمن مشاھير بيوتھا 

  .ما منھم إال من شد مئزره لألمر، وروى ظمأ اآلمال بنائله الغمر
  .عف اإلزار، خفيف من األوزار

 .قبيله وعشيره، وظھرت فيه مخائل الرشد وتباشيرهازدادت به 
  

  :وأشھرھم 
  محمد بن عمر الصوفي

  فإنه علم في ذلك العلم... إن كان أسرته بين الورى علما 
  .ملك التصرف في التصوف، وأبدع التفرع في التعرف

  .وطريقته في القوم، مبرأة من المحذور واللوم
  .ي ذروة المعارف حد االرتقاءتحلى في إماطة الشبه باالتقاء، وترقى ف

  .وھو على وادئع األسرار مأمون ثقة، والقلوب كلھا على جاللته متفقة
  .ففمه قفل إجابة، ويده مفتاح إجابة

  .وكلماته تدل على تمكنه في علم األخيار، وتعرف أن نظره بمرآه الخيال مجالة من غبار األغيار
  :لعھا ولم يبلغني من شعره إال تائية ابن حبيب، ومط

  فذاك حصني في كل الملمات... بسم اإلله ابتدائي في مھماتي 
  .بيت أبي اللطف ثنية العلم والفتوة، وھضبة الحلم والمروة
  .ما منھم إال من حذا برياسة، وتروى من نفاسة وكياسة

  :وأضاء بدرا وشمسا، وأفاض عشرا وخمسا 
  سائغة حجبت عن الرنق... ألطافھم ال تزال سابغة 

 من طيب العود طيب الورق... آثارھم ألنھم تطيب 
  

  :وأقربھم عھدا 
  على بن جار هللا

  .أحد أمجادھم، ومتقاد نجادھم
  .فاتھم فضال وكرما، وأضحى لزوار المكارم مناخا وحرما

  .ال يرتجع وفد اآلمال عن ساحته، وال يزول لقب الندى عن راحته
  .وھو رئيس الحرم ومفتيه، وملتمس الفضل ومؤتيه

  .ه القدر العلي، والفضل الجلي، وكلماته على صدور الغانيات من الحليول
  .إال أنه فسيح مدى االفتنان، ممدود حبال االمتنان

  .لم يزل في شعاب الفتاك يتوغل، وفي طريق االنتھاك يتغلغل
  .وطفر آخرا طفرة النظام، فتفرقت آراؤه في أمور أعيت على االنتظام

  .من كثرت عليه عيونه، وساءت فيه ظنونهوكان أمير غزة ابن رضوان م
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  .فاحتال عليه، في استدناه إليه
  .حتى إذا حصل على تلك األغراض، فتك فيه على غرة فتكة البراض

  .وذھب كأمس الذاھب، والدھر ھكذا واھب ناھب
  .فا يسھم له مع أھل الثواب، ويلھمه عند السؤال الجواب

  .سناه، والنسيم اللدن رقة معناهوقد أثبت له من أشعاره ما تود الشمس 
   :فمنه قوله، من قصيدة مطلعھا 
  فطمن فؤادا إن نشبن مخالبه... خليلى ھذا الدھر دانت عجائبه 

  فذا الدھر لم يحرز سباقا معاتبه... وال تعتبنه إن تأخر ذو حجا 
  ولكن لما أبدته عندي عجائبه... سكرت بھذا الدھر ال من عقاره 

  وما ذائقوه السم إال أقاربه... إال علومه فما محرم اإلنسان 
  :وھذا فيه إماء إلى قول ابن العميد 

  عد واألقارب ال تقارب... آح الرجال من األبا 
  رب بل أضر من العقارب... إن األقارب كالعقا 

  .إنما أخشى سيل تلعتي: ظلم األقارب أشد مضضا من وقع السيف وقيل : وفي المثل 
  .دي، من السند إلى بطن الواديمسيل الوا: والتلعة 

  .ومعنى المثل، إنما أخاف شر أقاربي، ويضر به من يخاف أن يؤتى من مأمنه، ومن جھة خاصته وأقربائه
  .ما أقوم بسيل تلعتك: وأما قولھم في مثل آخر 

  .ما أطيق ھجاك وشتمك الذي تشتمني به، وال أثبت له: فمعناه 
  :ولبعضھم 

  أباعد تود أو أقارب... من  جانب إذا أرشدت أھل القدس
  ممتلئ يقال بالعقارب... فالقدس طست ذھب لكنه 
  :وله من قصيدة مستھلھا 

  وابق فالفاني يعاد... عد فمضناك يعاد 
  لفھا منك البعاد... وتالفى مھجة أت 
  منك جرح وضماد... وابق أحشاء لھا 

  فا منك قد أعيى السھاد... أو فعوضني طي 
  نك قدح وزناد. ..محنتي فيك وھجرا 

  في جدد الحب مراد... قاتلي والقتل لي 
  ھتك تعداه الرشاد... كل صب اليرى ال 

  من صفاء وصفاد... كدر العشق لنا 
  شيم عزيز ال يراد... سلوتي عزت فھل 
  أھيف واألسد تصاد... صادني لحظك يا 

  يجذب آمالي عناد... كنت قبل العشق ال 
  نقيادراح وللدھر ا... ممتط صھوة أف 
  ھر فخافتني البالد... لفظتني شفة الد 

  أبخر تعفوه الجياد... وكذا بما يمضغ ال 
  مالي عكس واطراد... سامني الدھر فآ 
  غامي ومثلى ال يكاد... يتمنى وصل إر 

  سار لليسرى نجاد... ال تضق يا قلب فاإلع 
  سن بالفحل حداد... وترو الصبر ال يح 
  تنا في الوھادخان ب... إن تبراني فناء ال 
  لي ركن عز واعتماد... لي من قومي وقو 
  وام أساورة شداد... نحن آل اللطف أق 

  غير خاله الرقاد... حلينا اليقظة إذ ما ال 
  س لنا منھما عماد... كل عصر حضرة القد 
  طاس إنشاھا المداد... شيخنا الفاروق في قر 
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  ل وإن طال جواد... عمر الليث إذا صا 
  عن طريق الحق حاد... إذا ما  ھاديء الخلق

  جي وللعافين زاد... كعبة الطائف والرا 
  ماه وناديه معاد... من نشور غيث نع 
  ليس يعلوھا رماد... جمرة الكون ولكن 

  ف سما الحمد المراد... وأخو المجد أبو اللط 
  يس في السبق الجواد... مدرك الغاية إن آ 

  :أمير غزة وله من أخرى يمتدح بھا األمير حسين، 
   نار الھوى تمتار جدا... احفظ فؤادك يا مفدى 
  حمرا شواكلھا ومردا... ھذا سھامك في الحشا 

  من مقلتي دمعا وسھدا... إن شئتھا أبديتھا 
  معسول الر يختار ردا... نعم اھتزاز قوامك ال 

  إن رمت أن ال تبق فردا... فاعمله في حركاته 
  قربا وبعداإن لم يكن ... أمعذبي بئس الھوى 
  إن شئت للتعذيب مدا... فامنح فؤادي نظرة 
  لو سوغت للوصل شھدا... نعم الشھادة منجدا 
  ن رددته كأل ووردا... لو أن فعلك للزما 
  منه اصطباري كان سدا... فلكم أتى بمبرح 
  خلين لألھداب ندا... ولكم أبان مخالبا 
  قرطا ومنطقة وغمدا... يا جاعال أحداقنا 
  ل أنفس صيدا وأسدا... رك المكح شخصت لناظ

  س ذوائبا والدمع جمدا... في موقف يدع النفو 
  وصف سوسانا ووردا... ويقسم األكباد حسب ال 

  ضح للورى حدا وحدا... فكأن سيف حسين يو 
  إفرنده بالرقم حدا... ويرى لكل منابذ 
  دع فيه ما أخفى وأبدى... فكأنما إدريس أو 
  وللمجدين رفدا نفعا... بطل يشير لمثله 

  ف أبا وأبناء وجدا... السابق الشم األنو 
  بذلوا لھا شرفا ومجدا... حامي قباب المجد ما 
  بانا وكاسى الفقر وجدا... أمظلل األبطال عق 
  ومنحتھا للفخر عقدا... أيسرت غرة غزة 

  عجما وأتراكا وھندا... حتى سبت بنظامھا 
  أرباك عز ليس يصدا... تيھا أغزة إنما 

  :له من أخرى، أولھا و
  أم بمضمار التھاني ثم ركض... من دياجي البعد ھل للقرب ومض 

  عاقني من أدھم األيام ركض... ال أمني النفس ما لي والمنى 
  يوم ال نأي دنا والعيش غض... كان تسالي مخال بالعطا 

  بلبل ثم سما والكل أرض... يوم كان الشرب سمعا وأنا 
  جفن كأسي وجفوني ال تغض... ا صاح عاطيني وال تسأل لم
  منھم في القلب جرح ال يمض... إن تقل جرح زماني كاتم 
  قاتل أو كف ظن الكف غمض... علق القلب بلحظ إن رنا 

  في عرين القلب زفرات وربض... من مجيري من ھوى من لبثه 
  فأراني كيف عضب الجفن ينضو... كنت ال أعرف تمزيق الكرى 

  ليريه شھب الطاغي تقض...  ورأى طيغان قلبي فرنا
  مذ بدا لي منه بسط ثم قبض... فتناسيت بلمع برقه 

  واستملى قده طول وعرض... قال لي والصحو ما خامره 
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  أم جفون الشعر داناھن غمض... ھل تخمرت بنور طرتي 
  أبرزته زفرات القلب ومض... قلت شبي من سعير مھجتي 
  لحتم العيش فضأو شھاب إذ ... أو سنان طاعن قلب الصفا 

  أخرجتھا من قروح الجفن بض... ودموعي ماء قلبي ناره 
  قد أتى من سائل األجفان عرض... قال لي والغصن يثنيه الھوى 

  حيث لي في منزل األشواق عرض... فارجع الدمع لتطفى ناره 
   أي وجد لفؤاد ال يرض... حلية العاشق قرب وقلى 

 .فطيرھذا شعر مقداره خطير، إال أنه : قلت 
  

  حافظ الدين العجمي
  .فارس مجال، ورب روية وارتجال 

  .تؤخذ الفصاحة عن لفظه، وتستملى فنون البالغة من حفظه 
  .وله حظ من األدب عظيم، واختصاص بنثير ونظيم 

  .إال أن شعره أمل الكثرة، وھي كما عرفت متواخية مع العثرة 
  .طنه وكان نبا به من حداثته وطنه، وضاق ببعض الحوادث ع

  .فطار كل مطار، ولم يعرج على أوطان واوطار 
  .ومع أنه يراقبه من الجاللة حافظ، وھو له في كل شؤونه مطالع مالحظ 

  .كان كلفا بالغلمان، معنى بھم في كل زمان 
  .وعشق بدمشق فتى اتخذه للخدمة، واھم به ھيمان ذي الرمة 

  .وتحمل فيه أنواع المشاق، وشھد حتى مصارع العشاق 
  .وشرب بالفتى، ولم يقل السلو متى 

  .وكان قد فضح النھار ليله، وأفعم الھرم في لھاته سيله 
  .فمضغته أفواه التشنيع، وعضته أضراس الندامة على ھذا الصنيع 

  .ثم خرج عنه الفتى مجانبا، وخاله ھو وكمده جانبا 
  .البيان  واتفق له أنه كان في جمع من األعيان، ممن يضيق عن وصف تيقظھم نطاق

  .إذ سقط الفتى سقوط الندى، وحل حلول األمل في ذلك المنتدى 
  .فلم يتمالك الشيخ أن وقع مغشيا عليه، وفمه على ظاھر قدميه 

  .فاغتنم تلك الفرصة، وأطفا بتقبيلھا تلك الغصة 
  .والفتى يظھر امتناعه، والحيا حط عليه قناعه 
  .ن الندم حتى زايل مكان زلة القدم، ھناك قرع الشيخ س

  .وشرع يطلب العفو، وينسب ما وقع منه إلى الغفو 
  .ثم لم يقر به القرار، دون أن عزم على الفرار 

  .وخرج إلى الروم حامل أثقال، وھو بريد ترحل وانتقال 
  .وانتھى أمره إلى أن صار قاضيا بصوفيه، وبھا انتقل من ظل العافية، إلى ظل الرحمة الوافرة الوافية 

  .من شعره ماله في إصابة شاكلة الصواب اشتھار، فإنه إن كان حاطب ليل فأنا في انتخاب أحاسنه قاطف نھار وقد أثبت 
  :فمن ذلك قوله 

  ومن ميل الجفون إلى انتھابي... رأى ما حل من فرط التھابي 
  وأحيى القلب من رشف الرضاب... فمال إلى انعطاف العطف نحوي 

  أيدي اللطف أردية العتابب... وقام لنشر برد الوصل يطوي 
  بأجفان أصابت كل صابي... غزال كالغزالة قد غزاني 
  سليم الطبع مأسور التصابي... صبا قلبي إليه فكل صب 

  فقابلني بأنواع العقاب... جرحت بنظرتي خديه وھما 
  ألسقى من مراشفه العذاب... أرى تعذيبه للقلب عذبا 

  ال ويسبي في النقابسبى العق... متى حسر النقاب عن المحيا 
  تكلل مثل حبات الحباب... بكأس الثغر منه عقد در 

  فال أدري الضالل من الصواب... إذا أتبعته في المشي طرفي 
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  كليل جل حسنا عن خضاب... أدار على صباح الجيد شعرا 
  كأفعى في التفات وانسياب... وسيبه على األرداف يسعى 

  من العجب العجاب أما ھذا... قسا قلبا ولكن الن عطفا 
  بحكم منه قطعي الجواب... قضى بالقتل للعشاق قطعا 
  بنظرتھم له خلف الحجاب... وذلك حين أدموا منه خدا 
  لكي يحتاج فيھا للنصاب... ولم يقم الشھادة حال قتل 

  وكم بالجفن منه من مصاب... يصيب إذا رمى في القلب سھما 
  فنون اإلستالب وبالغ في... قد استلب النھى باللطف مني 

  وطرفي الصب منه في انصباب... فنار القلب مني في التھاب 
  :وقوله في الغزل 

  وقد جذبته للخدور بدور... أيامن يحيي الحسن منه بدور 
  رقيبا ومن شأن المحب يزور... أراك تجوز الحي بالقلب خائفا 
  يزار فمحبوب القلوب مزور... أمالك أن تثني العنان لحي من 

   يقول ألرباب المحبة زوروا... صيغا سمعا فإن لسانه فكن م
  وإال فدعواك المحبة زور... إذا زرت أحياء األحبة زرھم 

  :وقوله 
  فأشرقت من سنا ألالئه دور... وأھيف زارني والليل معتكر 

  لسع الحشا قلت ھا كن الحشا دوروا... قالت عقارب صدغيه ندور على 
  .وھذا في باب التورية مستظرف 

  :ومثلع قول بعضھم 
  قوامه في رياض الوجد تغريد... ھويت غصنا ألطيار القلوب على 

  بيض الظبا قلت أنتم أعين سودوا... قالت لواحظه إنا نسود على 
  :وقوله من قصيدة، مطلعھا 

  يترجم عنه أين حل منازله... ھو الوجد في روض القلوب منازله 
  لم فيه وذلك جاھلهفذا عا... وأين خلي السر من عارف الھوى 

  وال غردت من فوق غصن بالبله... ولوال الھوى ما مال قلب إلى الھوى 
  يسائلني عنه وعنه أسائله... فھل حافظ فيه حديثا معنعنا 

  أناشدھا عمن تروح رواحله... فمالي ولألطالل ال طال ظلھا 
  وقد فعل التشبيب ماھو فاعله... ومالي وذكرى للمشيب سفاھة 

  على ظھر يعبوب تناءت مراحله... بيداء أقطع متنھا ومالي ولل
  وماذا عسى يوما يجاب مسائله... ومالي ورسم الدار والرسم قد عفى 

  وال ظھرت في العارضين مخائله... ومالي ووصف الشيب ال بان صحبه 
  بمضمار شوق ال تكل جحافله... وال انفك طرف اللھو يجري على الصفا 

  قوائمه في السبق عما تحاوله... انثنت  وال قصرت يوما خطاه وال
  تضيء علينا بالسرور مشاعله... وال زلت في ليل الشبيبة والصبا 

  من األنس ساحات الھوى ومنازله... وال عطلت أوقات صفو وال خلت 
  ومنشؤه صافي المناھل آھله... وما زال غصن العمر بالعز مورقا 

  وجه ال تراه نوازلهصقيلة ... وال برحت في الدھر مرآة عيشنا 
  يقابلھا يوم اللقا وتقابله... وال ھجرت ذات السوار متيما 

  وال مال عني مائل القد مائله... وال صد خالي العارضين وال ثنى 
  يغازلني من جفنه وأغازله... غزال متى ما رمت أفھمه الجوى 

  :منھا 
  هوجفن وكم في الخلق صالت عوامل... عوامله في القلب قد وحاجب 
  وذلك سيف قد حمته حوامله... فذلك رمح والحواجب قوسه 

  لذلك جسمى زائد السقم ناحله... به صرت أوھى من خيال إذا سرى 
  .ورأى بدار الخالفة سربا من الظباء الغيد، قد اعتلوا النواعير في أيام العيد
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  .فدارت تلك األفالك، بھاتيك النجوم الممثلة باألمالك
  :فقال يصفھم 

  إال بدورا بدار الروم قد سلبوا... دت مقلتي في غربتي حسنا ما شاھ
  قلبي فھم كيف ماشاءوا به انقلبوا... كأن ناعورة دارت بھم طربا 

  :وقال أيضا 
  كم من جميل به في صورة الملك... ويوم عيد كساه األنس حلته 

  فزال ما كان في األكوان من حلك... بدور تم بأفق الحسن قد طلعوا 
  نجوم أفق السما في دارة الفلك... ي نواعير تدور بھم كأنھم ف

  :ووقفت على ديوان جمعه لنفسه، وكتب على ظھره من نظمه، قوله 
  وما ھي إال النظم من حافظ الود... ستفنى الليالي والآللي بحالھا 

 فلى شاھد بالنظم والنثر من بعدي... فإن عشت أنعشت الزمان وإن أمت 
  

   مرعي بن يوسف الكرمي
  .مقدم في العلوم الشرعية، غير متأخر في العلوم األدبية المرعية

  .فھو من الفضل في منتھاه، ومن األدب في محل سھاه
  .وله جودة إتقان، وتمسك بالھدى وإيقان

  .مع زھد يحول بين القلوب ولذاتھا، وتبتل ال يرغب في العبادة إال لذاتھا
  .وال اعتلق بمھاةنقي مما يصديء مرآة نھاه، فما صبا لظبي 

  .يھيم في صالح وسداد، إذا ھامت الشعراء في كل واد
  .وھو أوحد من ألف وصنف، وأعظم من قرظ وشنف

  .وله أشعار ومنشآت جال أفقھا، وجلى طرفھا وطرقھا، وأطلع من تحت غصون األقالم كالرياض ورقھا
  :فمن شعره قوله 

  السؤددوالحسن عمك والبھا و... لما رأيتك مقبال متبسما 
  والورد خدك جمره يتوقد... والمسك خالك فاح عطرا نشره 

  أنت المراد وفي المحاسن مفرد... قلت ارتجاال بيت شعر مفردا 
  إني وحقك في ھواك موحد... ياواحدا في حسنه وجماله 

  :وقوله 
  رويدك إن القلب زاد حريقه... أيامن حال لي ثغره ورحيقه 
  ومن لحظه سيف يلوح بريقه ...ويامن تجلى بالدالل وملني 

  وورد وشھد وجنتاه وريقه... ويامن حكاه الغصن وھو وريقه 
  وھل ينثني عمن يحب مشوقه... تعلق آمالي بذاك وتنثني 

  وحملتني بالھجر ماال أطيقه... وصيرت لي ذنبا ولم أك مذنبا 
  وإن كنت في شك فسل من يذوقه... صبرت ومر الصبر فتت مھجتي 

  :وقوله 
  من كنت أھواه تغير حالي... ب عن عيني وأعرض عامدا مذ غا

  مامن يقاسي مثل من ھو خالي... وأتى العذول موبخا ومعاتبا 
  .الراكب ال يعرف حال الماشي: ومن أمثالھم في ھذا الباب 

  .والشبعان يفت للجوعان فتا بطيا
  .من نام ال يشعر بشجو األرق

  :وله 
  في ھواه لي عذول والئم وكم... بروحي من لي في لقاه والئم 
  كمسك لطيف الوصف والثغر باسم... على وجنتيه وردتان وخاله 

  نھار تبدى والثنايا كمائم... ذوائبه ليل وطلعة وجھه 
  عذارا ھوى العذرى لديه مالزم... بديع التثني مرسل فوق خده 

  وذلك عندي في المحبة الزم... ومن عجب أني حفظت وداده 
  وبيني وبين الفصل منه تالزم... منه تباين وبيني وبين الوصل 
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  :وله 
  فيه أخلو من الھوى والغرام... ليت في الدھر لو حظيت بيوم 

  وصدود وحرقة وھيام... خالي القلب من تباريح وجد 
  قد سقاه الھوى بكأس الحمام... كي يراح الفؤاد من طول شوق 

  ومن منشآته
  فصل في معاتبة بتصديق الوشاة

  .أن الواشي ال يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون محبا ودودا، أو عدوا حسودا المولى يعلم
  .فإن كان األول فيستحيل أن يقصد المحب لحبيبه ضررا، ويحمله من اإلثم وزرا

 .وإن كان الثاني فمعلوم أنه يجتھد في أذيته بكل طريق، ويحرص أن يغري عليه كل عدو وصديق
  

  فصل في معاتبة
  .األلسنة موجود، ومعناه في الحقيقة مفقود الصديق لفظ على

  .فھو كالكبريت األحمر، يذكر وال يبصر
  .أو كالعنقاء والغول، لفظ يوجد بال مدلول

  :وما أحسن قول القائل 
  ال يوجدان فدع عن نفسك الطمعا... صاد الصديق وكاف الكيمياء معا 

  :وقول اآلخر 
  داقة أصطفىخل وفي للص... لما رأيت بني الزمان وما بھم 

  الغول والعنقاء والخل الوفي... أيقنت أن المستحيل ثالثة 
  .اسم المعنى له: وسئل بعض الحكماء عن الصديق فقال 

  .وھذه شيم غالب أبناء ھذا الزمان، من األخالء واإلخوان
  .فمثلھم كمثل العرض ال يبقى زمانين، ويستحيل في أسرع من طرفة عين

  .فيه الشرابأو كلمع السراب، المستحيل 
   .أو كالخيال الذي يبدو في المنام، وھو في الحقيقة أضغاث أحالم

  .ومن كان بھذه الصفة، فال ينبغي الوثوق به، وال التأسف على فقده، وال التألم على فرقته، وال الحزن على غيبته
  :فصل في تھنئه بفتح 

  .بعد تھنئة بتأييد عزائمه، وسفك دماء العدي على ألسنة صوارمه
  .ظھرت في سماء السعد مطالعه، وشرفت أقالم سطرت بھا وقائعه

  " .إذا جاء نصر هللا والفتح : " فھو الفتح، الذي قضى على دم العدى بالسفك ودموعھم بالسفح، وتلت لديه آيات التھاني 
  .لمالئكةومن أنصاره ا! وسيوفه وإن كانت باكية دما فقواضبھا بھذا الفتح ضاحكة، وجنوده منصورة كيف ال 

  فصل في الحث على المواعيد
  .مثله من يتبع قوله بفعله، ويأنف من تكرير عطائه بمطله

  .فإن مرارة المطل تذھب حالوة اإلعطا، وتكرير الطلب يشرب ماء الحيا
 .والمرجو تحقيق رجاء العبد باإلنجاز، وتبليغه ما أمله وأم له إن جاز

  
  فصل في شكوى حال غريب

  .بة قد أوقعته في ھاء الھواء، وكاف الكربة رمته في ألف األشجانوينھى أن غين الغر
  .وأصبح صاد صبره مفقودا، ونون نواله مطرودا

  .فعسى لحظة منك تخلصه من غين غوائل الدھر، وتنقذه من قاف القھر
  فصل في مخاطبة محدث

  .سالم يتصل به سند المحبة والشوق، ويتسلسل معه حديث الغرام والتوق
  .ن الضعف آثاره، وحسنت من طريق المحبة أخبارهوقد صحت م

 .من عنعنت بالسند العالي أحاديث كماله، من غير إبھام وال انقطاع وال إنكار لمسانيد فضله وأفضاله
  

  فصل في مخاطبة منطقي
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والحد من سالم تنطبق كلياته وجزؤياته على قضايا األشواق، وتنتھج مقاماته من األشكال ما يعجز عن وصف خاصة الرسم 
 .االشتياق

  
  فصل في مخاطبة نحوي

  .سالم تبرز ضمائرالشوق من توضيح مسالك معانيه، وتظھر عوامل الغرام من معربات مبانيه
  .يھديه محب انتصبت محبته على التمييز، وارتفعت مودته بماضي عھدكم ألنه يرى أن العھد عزيز

  . يحكيھا إال من له خبرمحب مبتدأ أحواله اليعرب عنه الخبر، وأفعال أشواقه ال
  .بشير الخليلي أديب بلطف الطبع مذكور، وفضله غير مجحود وال منكور

  .له ذھن يكشف الغامض، ويسبق البارق والوامض
  .ومذھبه ينشره األدب ويبسطه، وطبعه يمرح به الزھر وينشطه

  .أقر عين الخليل بالعروض، واتخذ نقد القريض في ذمته من الفروض
  .كلماته نظم الآلل، إال أنه غرته مطامعه في المدائح غرة اآلل وھو ممن نظمت

  .يتكثر من العدة، ويتقلل من الجدة
  .فما أخصب له واد وال نما، فكأنه العروض بحر بال ما

  .وأنا لم أقف من شعره إلى على قصيدة المية، راجع بھا اإلمام خير الدين الرملي عن قصيدة على وزنھا
  :مطلعھا 

  فيه البناء بھند بعد مرتحلي... ى فؤادي حيث ھيء لي ما كان مرم
  :وقصيدته ھي قوله 

  أحيى ربي القدس بعد الجدب والمحل... صوب من الغيث وافى زائد الھطل 
  أوج الفخار فحلت ذروة الحمل... أم شمس فضل ترقت في مطالعھا 

  بروجه وكمال البدر في النقل... أم بدر أفق المعالي قد تنقل في 
  أوصافه الغر رحب السھل والجبل... ل ھو الجامع العرف الذي ملكت ال ب

  وربما صحت األجسام بالعلل... أراد ربك في تحريكه حكما 
  وشوه الرملة الرمالء بالعطل... فزين المسجد األقصى بحليته 
  وارتج من حرب ھذا لمرتحل... فاھتز من طرب ھذا لزورته 

  وكم عل المسجد القدسي من جذل... فكم على الساحل البحري من حزن 
  أرض تسامت وإن يرحل فال تسل... وكيف ال وھو خير إن أقام على 
  تجمعت قسم التفصيل والجمل... تجمعت فيه أوصاف الكمال كما 

  وجاد وابلھا الظمآن بالنھل... أحيي الدروس وقد أحفى الدروس بھا 
   ح الغلللبات بالري يشكو أبر... معالم لو رأى الرازي حقائقھا 

  لقال ال ناقتي فيھا وال جملي... يجود كف لو الطائي شاھده 
  والكامل العقل مثل الشارب الثمل... ومنطق يترك األلباب حائرة 

  أصالة الرأي صانتني عن الخطل... كم أنشدت لذوي الفتوى براعته 
  من در ألفاظك الخالي عن الخلل... قلدت جيد أھالي القدس عقد ثنا 

  سارت بالغتھا في الكون كالمثل... ھا مثل يناظرھا قصيدة مال
  عنھا وھل ليتيم الدر من بدل... لو أنصفوا لم يكن موجودھم بدال 

  ولو سترت عوارى كان أصلح لي... من أعجب األمر تقريظي لھا ھذرا 
  إال نظير قياس الشمس مع زحل... فما نظامي لما أن يقاس بھا 

  في سلك مدحكم عفوا من الزلل... لكن رأيت انتظاري مع قصور يدي 
  فاعجب له من بسيط جاء في رمل... فرمته فأتى يسعى على عجل 

  عن البداءة بالتشبيب والغزل... ولذالي وصفك الزاھي فأذھلني 
  منه نصيب بنجح القصد واألمل... أنا البشير وكل اسم لصاحبه 

  تزل إلى الھدى وبعون هللا لم... فدم فما زلت نورا يستضاء به 
  نال الفخار من األمالك والرسل... تحمى حمى ملة اإلسالم أشرف من 

  واآلل والصحب أھل العلم والعمل... صلى عليه إلھي دائما أبدا 
 ما كان مرمى فؤادي حيث ھيء لي... ما أنشدت فاستمالت عقل صاحبھا 
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  أدباء الرملة

  خير الدين بن أحمد الحنفي
  .بقية السلف، وخير الخلف

  .كاسمه، والفضل كله برسمهذاته 
  .وعلمه كلمة إجماع، ومدحه عطر أفواه وحلى أسماع
  .فھو في الفقه عالم الشرع، ومحرر األصل والفرع
  .وعلم الشھرة المنشور، إلى يوم البعث والنشور

  .وأما في الفرائض فله السھم والنصيب، وإذا اقتسمت فريضة الشكر فله الحظ والتعصيب
  .جل خيرھا، وسار فيھا سيرة اقتدى الجھابذة بسيرھا فھو من منذ حل في الكون، مدده التوفيق والعون إلى علوم غيرھا أخذ

  .رمقته عين العناية، فدلت عليه كلمة الفضل بالصريح والكناية
  .فسمت ھممه، وكرمت ذممه، وانتعشت به من الفضل رممه

  .وشغله علم يفيده، وفخر يشيده
  .يلتحف مطارفھا ورياسة يتفيأ وارفھا، وطھارة

  .إلى وقار ترزن به األرض، ومقدار له النافلة من الحظوة والفرض
  .فطار صيته في األقطار، وتغنى به راكب الفلك وحادي القطار

  .وصرفت األعنة إلى التماس خيره، وطارت القلوب بجناح العزيمة تيمنا بطيره
  .الرفيعة وكلن على اعتنائه بعلوم الشريعة، واختصاصه منھا بالمرتبة

يعني باآلداب فيصيرھا رونقا متسقا، وينظم آللى نكاتھا في أسالك اإلجادة نسقا ويقول الشعر في المرتبة العالية، وال يختار 
  .من الثناء إال القيم الغالية

، وسھم وقد أوقفني صاحبنا إبراھيم بن عبد العزيز الجينيني على ديوان نظمه، فجردت منه أشياء حظھا اإلصابة ونصيبھا
  .االنتقاد ال يصيبھا

  :فمن مطوالتھا قوله في الغزل 
  أرقت دموعا جرت كالعنم... أمن ذكر جار بذات السلم 

  به شادن أھيف قد ألم... وأم ھاجت الريح من جانب 
  ودمعك منه جرى وانسجم... أتحسب أن الھوى مختف 

  على حمل ردفيه أنى التأم... عجبت لخصر له ناحل 
  ربا عنده ھيجان األلم... ھتزاز فقد إذا ما رنا با

  ألن الظبا لم تزل فيه لم... فال عجب إن نأى معرضا 
  وأدعى لديه بداء البكم... وأدعى فصيحا لدى عترتي 

  رقيقا وفوق بتلك الشيم... ترفق بقلب غدا في يديك 
   والزمني في ھواه السقم... وضاھيت خصرا له ناحال 
  فكم ذا نھيتك عن ذا فلم... فذب يا فؤادي بنار الجوى 
  وما آن منك أوان الكرم... أما آن أن ينقضي ذا القلى 

  :وكتب إليه بشير الخليلي، يسأله عن بيتين للمتنبي، بقوله 
  وفي العلم ركنا منيعا مشيدا... أيا من غدا في البرايا فريدا 
  لديه وأضحى لبيد بليدا... ومن صار قس الذكا باقال 

  وأعنى اإلمام المجيد المجيدا... جتبى يقول أبو الطيب الم
  رضينا له فتركنا السجودا... طلبنا رضاه بترك الذي 

  وجدناه صعبا لدينا عنيدا... ومنھا له آخر بعده 
  فما نعط منه نجده جدودا... كأن نوالك بعض القضاء 
  بقيت على الدھر صدرا مفيدا... فأوضح لنا وجه معناھما 
  ت ما نظم الناظمون القصيدا ...وال زلت توضح للمشكال 

  :فأجابه بقوله 
  وممدوحه ليس يرضى السجودا... رضاه السجود لممدوحه 

  أتى لغة مستفيضا ورودا... ومعنى السجود الخضوع كما 



 

229 
 

  خضوع األنام له لن يريدا... فمن حسن أخالق ممدوحه 
  يكون الخضوع وجوبا أكيدا... وعز مقام له مقتض 

  به البذاك صوابا سديدا.. .ولكن أرى تركه للرضا 
  تميل إليه فؤادا وفودا... وبيت النوال جدير بأن 

  تسيء بخوتا ويعني السعودا... فمعنى الجدود الحظوظ التي 
  ولكن يراه اعتقادا جدودا... فما يعط ليس بحق له 

  على مقتضى تلك فضال وجودا... وإن القضاء لكل الورى 
  إن تبغ منه الورودا ھو الفضل... وقبل العطاء بال موجب 
  وھذا بليغ فخذه مفيدا... فشابه نفس القضا فعله 

  :وله من قصيدة مدح بھا مفتى الروم يحيى بن زكريا 
  وتثبتي في القول ال تتبلھي... أقريحتي لمن الخطاب تنھبني 
  من كل فج تنتھي إذ تنتھي... ھو للذي األكابد تضرب نحوه 

  في كل إقليم وصقع فھى ھي... وبه استوى صلب الشريعة قائما 
  وبه به لك إذ تراه به به... مھال رويدا رائد الروم اتئد 

  عن أن أكون أبا المضا بتوجھي... واحمل ثنائي إن وھني عاقني 
  يرضى اإلله وفيه عين تفكھي... مع أنني مع ذاك ال أدع الذي 
  ما أكتفي ما أشتفي ما أشتھي... فحديثه المروى فيه وإن نأى 

  .فھي ھي، أي عين الشريعة: قوله 
  .وھذا األسلوب، إما يختلف فيه الضمير فيرجع الثاني إلى المذكور سابقا كما ھنا، وإما أن يعاد بعينه

  .األسباط إخوة يوسف عليه السالم، وھم وھم: قال الشريشي 
  .أي، وھم أنبياء لم يتغيروا عن مراتبھم

  .ھو ھو أي كما عھدته لم يتغير، انتھى: ويقال 
فحديثه إلخ، في ھذا البيت أسلوب لطيف، وھو أن تذكر لفظا بعده ألفاظ يتعلق كل منھا به، مع اختالف المعنى، : وقوله 

  .ما أكتفى فيه، ما أشتفى فيه، ما أشتھى فيه، وھو من البدائع: فالتقدير فيه 
  :واألصل فيه قول الصاحب ابن مطروح 

  ليھذ فيه من ھذىعن حبه ف... ال أرعوى ال أنثني ال أنتھي 
  :ومن مقتطعاته قوله في تشبيه الزنبق الذي يوجد في ساحل البحر الشامي، ونواره أبيض، قطعة واحدة ليس متفرقا 

  برأس قضيب من زمردة عجب... وزنبقة قد أشبھت كأس فضة 
  على رأسھا األعلى ھالل من الذھب... سداسي شكل كل زاوية به 

  :وقوله متغزال في الخال 
   أعيى الورى فيه شامات بحمرته... منه شقيق جل واضعه  بالخد

  قلب الشقيق الذي في وسط وجنته... أقول ھذا وال عي وال عجب 
  :ھذا معنى استعمله الشعراء كثيرا، ومن أجوده قول الحاجري 

  كل الشقيق بنقطة سوداء... ال تنكروا الخال الذي في خده 
  :وقوله في العذار 

  أظھرت المه لفتك البريه... ار عندما جد بالحبيب عذ
  قمر تلك المه القمريه... قالت الناس عند ذلك فيه 

  :وله 
  بحمرة الخد منه في الحي... مھفھف القد مذ كواني 
  ل آخر الطب عندنا الكى... فقلت بي أنت داوني قا 

  :وقوله 
  فحقه قطعا عليه وجب... من شارك اإلنسان في اسمه 

  محمدا فاز بھذا السبب ...لذاك من سمى من خلقه 
  :ولقد أجاد األبوصيرى، حيث قال 

  محمدا وھو أوفى الخلق بالذمة... فإن لي ذمة منه بتسميتي 
  :وسمع قول القائل 
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  تعود ليال بضد األمل... محبك يرعى ھواك فھل 
  ومھملھا فھو سعد حصل... فمنقوطھا قد بدا نحسه 

  :فقال منشئا 
  وثالث عشر ثم سادس عشره... من الشھر حاذر ثالثا ثم خامسا 
  يليھا وتاليه تنل محض يسره... كذا واحد من بعد عشرين رابع 

  :وكتب إلى آل العماد بدمشق، في صدر رسالة 
  فلم تظھر له نيه... أيا من عج من لغب 
  مراجعة العماديه... نصحتك فاعتمد أبدا 

  :فراجعوه بقولھم 
  يه ال زلت الزمان اعتمادناومن ف... أموالي خير الدين يا شيخ عصرنا 

  فشاد إلھي من دعاك عمادنا... فأنت عماد الدين بالحق قائما 
  :فكتب إليھم 

  متذلال لك خاضعا متواضعا... يا رب خير الدين يدعو ضارعا 
  فھم الكرام سوابقا وتوابعا... بصفا فؤاد للعماد وآله 

  :فكتبوا إليه 
  جدعوه يلقاه سامعاوال شك من ي... سألت إلھي خاضعا متواضعا 
  ومكثك يا موالي في األرض نافعا... بقاءك خير الدين للناس عمدة 

  :وفيھم يقول أيضا 
  كل عماد وحده... يا من ھم أعمدة 
  بنا قصدنا قصده... إن نزلت نائبة 

  .والجينينى المذكور، ھو ببركاته اعتد، وبأسباب فوائده اشتد
  .دام ذكره وتخلد فتقلد به من األدب ما تقلد، وبقي له ما

  .وھو اآلن غرة الزمن البھيم، تكلف األلباب بخصاله الحميدة وتھيم
  :كما قلت فيه 

  خصل كم بھن أبراھيما... البن عبد العزيز إبراھيما 
  ھمت فيه وحق لي أن أھيما... أدب يخجل الرياض ولفظ 

  طبع منه يطلب التفھيما... وكمال يھفو له كل فھم 
 ح جال بالضياء ليال بھيما... إذا ال  رأيه الصبح والصباح

  
  نجم الدين بن خير الدين

  .ھو من حين نجم، تھلل عارضة وانسجم ولم يرض باألرض دارا، فاتخذ ما فوق فلك األفالك مدارا
  جاوزتنا شرفا فأين تريد... حتى النجوم عدت تقول تعجبا 
  مزيدما دام لي في االرتقاء ... فأجابھن أمرت أن أرقى العلى 
  والشمس أرض لي وأنت صعيد... حتى تريني والسماء قواعدي 

  .أطلعه هللا الطلوع المطھر، وألبسه أثواب النباھة العلم المشھر
  .فقام على ميعة شبابه مقام أبيه في حوزته، وراز األمر بتوفيق هللا مثل روزته

  .وبنى مثل ما بنى، ومالوى يدا عن مكرمة وال ثنى
  فبث نداه ووالى جداه... بالعلى تالفى أبوه العلى 

  تالفى تالفى المعالي أباه... فلما مضى وقضى نحبه 
  .وكان بيني وبينه مودة على الغيب، مأمونة بعون هللا من الشائبة والريب

   .وكنت ال أفكر في مستحسن سواه إال أعرضت دونه، وال أرجو لقاء غائب إال رجوت أن يكونه
  .حلتي إلى القاھرة، كان أول طالع على من آفاقھا الزاھرةفلما مررت على الرملة عند ر

  :ففاتحته بھذين البيتين 
  وأنت به أحلى من المبسم العذب... لقد كنت في قلبي ولم يحصل اللقا 

  فلم أر أحلى منك في العين والقلب... فقرت بحمد هللا عيني بنظرة 
  .ھما ماھما، جاد صوب فضلھما وھمىوكان في صحبته أمين الدين القدسي وأبو الھدى الرملي، و
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  .وبينه وبينھما مصافاة تقتضي حقا يوفى، وفرضا يؤدى، ووصفا يصفى
  :فقلت أخاطب أمين الدين 

  أنت للعلياء عين ويمين... يا أمينا ذاته در ثمين 
  أنا عنه عمر دھري ال أمين... إن ودا صادثا أودعتني 

  ال أمين وعلى غيبك أني... حاضرا أحبوك أصناف الثنا 
  :وقلت في أبي الھدى 

  تلفع المجد وبالفضل ارتدى... ھداني النجم إلى مدحة من 
  دليله النجم إلى أبي الھدى... وكيف ال يھدى إلى الرشاد من 

  .وھو اآلن في تلك الخطة رئيس الحقل، وإمام الفرض فيھا والنفل
  .زند مجده قادح، وما فيه طاعن وال قادح

  .ته، تابعة ألحسن مقدماتهفا يجعل نتائج حيا
  .وكان صدر بيني وبينه محاورات، بأرق معان وألطف عبارات

  .تالحظ بھا أقمار المنى فتشرق، وتنظر إلى أكناف الحمى فتراھا بصيبھا تورق
  :فمما كتبته إليه ھذه النونية 

  وھو القرار لقلبي المحزون... ردوا المسرة والكرى لجفوني 
  يبدي من األشجان كل دفين... نوى لم أدر قبل ھواكم أن ال

  أن األسود تبيت أسرى العين... أو أن سلطان المحبة يقتضي 
  إال بقايا زفرة وأنين... أما النفوس فلم يدع منھا الجوى 

  وبكى على بلؤلؤ مكنون... لما رآني الطيف رق ترحما 
  أخرى ألخطأني فال يعدوني... وسرى وأيقن أنه لو زارني 

  شوقا لعھد بالوفاء قمين... لعليل تأوه آه وھل يشفى ا
  قسرا إلى اللذات غير غبين... أيام يحدني الصبا ويسوقني 

  وأخو النھى من بات غير أمين... ال أختشى مس الحوادث آمنا 
  قبل الزوال لفطنتي ويقيني... واآلن أبكي إن أصبت بنعمة 

  خال إذا أرضيته يرضيني... ولقد سبرت بني الزمان فلم أجد 
  فرط الھوى وأراه غير ضنين... فتركت من كنت الضنين عليه من 

  من غمده فردا بغير معين... وغدوت فيھم كالحسام مجردا 
  أغنيتھا عنه بغيث جفوني... ناء عن اللذات إن بخل الحيا 

  وأعاف ظلى أن يكون قريني... ال أرتضي شمس النھار قرينة 
  تل والثريا دونيوأرى مقا... أستصغر العظماء حيث وجدتھم 

  بھم وال خطر الورى بظنوني... ليس احتقاري لألنام تھاونا 
  عن فضل فرد العصر نجم الدين... لكن أعد من البھائم من خال 

  وجنابه المحروس شمس يقين... مولى سواه ھالل شك في العلى 
  ليرى العباد عجائب التكوين... قد كون الرحمن جوھر ذاته 

  للكون بعد الكاف قبل النون... أتى وأظنه من فرط طاعته 
  كفيه لست تحيطه بسفين... بحر بحار األرض تغرق في ندى 

  لو حف بالتأييد من جبرين... ال يبلغ المكثار عشر صفاته 
  غنيت مآثره عن التدوين... ھو نجل خير الدين شيخ العصر من 

   يھمى عليه من الرضا بھتون... فسقى ضريحا ضمه صوب الحيا 
  فتراه يھديھم إلى المضمون... الشعراء وصف ذوى العلى  أمعلم

  ولوسف تغنم منه خير خدين... أنا من عرفت وداده وجھلته 
  بالعز واإلسعاف والتمكين... فبقيت في حفظ اإلله ممتعا 
  وبقاك أكبر نعمة للدين... فعالك فخر للزمان وأھله 

  أمينإال أجاب الناس بالت... ولذاك لم أنطق بمدحك داعيا 
  :فكتب إلى جوابھا رسالة، وشحھا من نفائس أنفاسه نثرا وشعرا، ولم يھد النجم في مطالع البدائع إال النثرة والشعرى 

  أھدى حياة شافھت أوطارا... أھال بطيف من حبيب زارا 
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  فأثار في أحشاء قلبي نارا... أفديه من طيف ألم بمضجعي 
  ي الخفوق قرارالم يبق في قلب... شوقا إلى خل تذكر عھده 
  وأحن إن ركب إليه سارا... أصبوا إليه إذا تألق بارق 
  من نحوه اختطف الفؤاد وطارا... وإذا ترنم صادح في أيكة 

  .إن أبھى ما أفصح به اليراع بيد أنه رضيع ثدي المحابر، وأسمى ما خطب به القلم وھو على منابر الدفاتر
ھيام أجلى عن عقيق الشفاه من الصباح، وأعبق من عبير ورد الخدود والتفاح، سالم أحلى من رحيق األفواه لدي الصباح، و

  .وأنشق من عبير شقيقھا وقد فاح، وأنسق من المزن في فم األقاح
  .وبث أشواق يقف لسان القلم عن إحصائھا، وتجف أفواه المحابر عن إرادة استقصائھا

  .الحل والعقد على تفرده بالفخر إلى من أجمع أھل الفضل على توحده في الدھر، واتفق أھل
  .وظھرت معاليه ظھور الشمس في اإلشراق، وعمت أضواء إفادته عموم ضياء البدر في اآلفاق

  .وھيھات تخفى في الظالم مشاعل، أو تستر على األيام ھذه الفضائل
  .وقد ھبت الشمال بنشرھا، وسارت الركبان بذكرھا

  .رھا جالء لقلوب اإلخوان من غصص األيامال برحت أنوارھا مشرقة على األنام، وآثا
  .وقد وردت القصيدة التي ھي شرف الزمان، وفخر البراعة والبيان

  .فال زالت أيادي موالنا مشكورة مقبولة، ومبراته وصالته واصلة موصولة
  .وال برحت األسماع تتحلى بدره الثمين، آمين آمين، وبالنبي األمين

  :فكتب إليه بھذه القصيدة، وھي 
  وأراه يقضى عمره تذكارا... أما المشوق فال يطيق قرارا 

  فيحس منھا في الحشاشة نارا... يصيبه معترض البروق إذا ھفا 
  أتروم منه على الھوى إقصارا... وجد لقد قصرت مناه على الظبا 
  من كنت أھواه وشط مزارا... وأبيك ما اخترت السلو ولو جفا 

  ترك األسود بناظريه أسارى... بأبي من النفر القواتل جؤذر 
  سطرا فظنته الوشاة عذارا... رقم الجمال على صحيفة خده 
  لمنية المضنى شبا بتارا... يرنو بأكحل مرسل من لحظه 
  تخذ التھتك في ھواك شعارا... يا مھلك العشاق مھال في شج 
  ممن يذل لغيرك استكبارا... لوالك لم يھو الحسان ولم يكن 

  والعيش يمنحه المنى ما اختارا... ان بحاله لم أنس عھدك والزم
  ال مرة كال وال مصطارا... أيام نأخذھا كميتا سلسال 

  نواره عوض النثار نثارا... في روضة فرشت بساطا أطلعت 
  حكما لنا قد أبدعت أسرارا... غناء نمنمھا الربيع فأظھرت 

  ساد األنام فضائال وفخارا... طابت فكادت أن تشابه خلق من 
  قد طاب فرعا حيث طاب نجارا... والي نجم الدين أفضل ماجد م

  كفيه بحرا بالعطا زخارا... شھم إذا بخل الغمام أفاض من 
   منه ألنبتھا الربيع بھارا... لو صادفت صم الصخور رذاذة 

  في وجه حظي لحظة ألنارا... طلق المحيا لو يلوح شعاعه 
  مر واألوطاراأھدى إلى الع... أھدى إلى رسالة في ضمنھا 

  معنى يدير على العقول عقارا... من كل لفظ شائق يبدو به 
  وبقيت تعلو في الورى مقدارا... ال زلت توليني ودادك منعما 
  فصدحت في عالي ذراه ھزارا... وإليك روض قد تفتح زھره 

  نجما كذاتك في العلى سيارا... من كل قافية غدت من حسنھا 
  كالسحر في حدق الحسان توارى... شا كالراح تلعب بالعقول وإن ت

  فألنت ممن يقبل األعذارا... واعذر إذا أخرت فيك مدائحي 
  ينحل فيه عسجدا ونضارا... لوالك ما نظمت عقدا دره 

  بغيا كأن له عليھا ثارا... فالسقم قد أفنى رواء قريحتي 
  وسيغتدى لثرى نعالك جارا... أنا من عرفت محله من وده 

  سامي حماه تزين األقطارا... ؤدد أصبحت في واسلم لنا ولس
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  :وكتب إلى من تواليد طبعه المطبوع، قوله 
  وفارقه يحتاج طبا على طب... أحباي إن شط الحبيب عن الحب 
  فحبھم استولى على حبة القلب... فإن غاب عن عيني خيال أحبتي 

  فؤادي فاسأل إن شككت عن الركب... وما عندكم من شدة الشوق فھو في 
  ليلتئم الشمل المشتت بالقرب... أتاح إلھي قربكم ولقاكم 

  أال إنما الدنيا اجتماعك بالحب... فذاك اختياري ثم قصدي وبغيتي 
  وال خير فيمن ماله صاحب ينبى... فال خير في عيش بغير أفاضل 

  بصحبته ينزاح عن خاطري كربى... فعندي طيب العيش صحبة عالم 
  رشاقة قول رائق ريق يسبى... منكم فيا أخلص اإلخوان قد جاء 

  فلما أتى المكتوب طار به لبى... لقد كنت في ضيق وھم وكربة 
 به انتعشت روحي وجسمي مع القلب... ففاح لنا من نشره طيب عنبر 

  
  أدباء صفد وصيدا

  أحمد الخالدي الصفدي
  .ھو من الفضل في ثنية، ال تتعداھا إلى غيرھا أمنية

  .ض الديممعشوق الشيم، فائض في
  .وآباؤه لھم ذكر بالجميل خالد، ومجد تناولوه ولدا عن والد

  .وھو قد جمع ما فيھم من المناقب، وأربى في توقد ذكائه على النجوم الثواقب
  .وله تآليف فائقة، وأشعار رائقة

  :فمما أستحسن من شعره، قوله في تخميس الھمزية 
  ءونبيا وليس طين وما... كنت نورا وكان ثم عماء 
  كيف ترقى رقيك األنبياء... فإذا كان من عالك العالء 
  يا سماء ما طاولتھا سماء

  :وله من قصيدة طويلة، مطلعھا 
  عنھا وفي دمع عيني عين سلوانا... من لي بھيفاء ال أسطيع سلوانا 
  فسل حنينا وسل بدرا وسل آنا... أجل ومن حبھا قد ھمت ذا قلق 
  أقدر على النفس لوال لطفھا جانا... وقد حوت رقة منھا شھدت فلم 
 فصرت منھا عليل القلب حيرانا... مذا أقبلت ناھزتني في مداعبة 

  
  حسن الدرزي العيلبوني

  .القول في عقيدته متشعب، واألمر في تبرئته وعدمھا متصعب
  .وأنا ال أشك في إيمانه، وأعتقد فيه ما يعتقده أھل زمانه

  .رزي عليه مما شانهإن إطالق الد: وأقول إذا وصفت شانه 
  .كيف وتوبة ھذا الحزب ردھا الشرع، والحاكم بقبولھا مخالف ألمر هللا في األصل والفرع

  .وقد جمعني وإياه القضاء والقدر، في أوقات كنت الأعرف فيھا الغم والكدر
  .فرأيت رجال ذا لسان فصيح، جاريا من ھواه في ميدان لھو فسيح

  .ماليصد إذا صمم، وال يرد عما يم
   .وھو يغالي في شعره، ويتشكى كساد سعره

  .ويزعم قوم أنه يتنسك في ملئه فتكا، ويتھتك في وحدته ھتكا
  .ويحبط في األعمال ويتبر، وھو يھلل ويكبر

  .ويحسن ويقبح، وھو يستغفر ويسبح
  .وكنت عزمت على أن الأطري له ذكرا، وأخلص من أن آتي شيئا نكرا

  .ضله وأدبهثم عن لي اإلتيان به، لمكان ف
  .ولم أقصد بذكر ھذه العيوب، التي يعلم حقيقتھا عالم الغيوب

  .بغض شخص فات، واقتفته يد اآلفات
  .وحاشا هللا أن أكون ممن يصدر ذلك من فيه، ولكن عمال بما سمعته من الناس فيه
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  .وهللا يحبوه منه لطفا خفيا، وينيله عفوا يكون به حفيا
  :فمن شعره، وھو معنى لطيف 

  قد مص غليونه إذ ھزه الطرب... دخانا سما من فوق وجنة من  حكى
  أيدي النسيم فولى وھو ينسحب... غيم على بدر تم قد تقطع من 
  لقد حكيت ولكن فاتك الشنب... فقلت والنار في قلبي لھا لھب 

  :والبيت الثاني، منه قولي 
  منا وحاشا بھذا قط ماعرفا... ما كان إعطاؤه الغليون عن ملل 

  بدرا تقطع عنه الغيم فانكشفا... ن أراد يرينا من بدائعه لك
  :وكتب إلى علي بن بجع البعلي، وكان أعاره مجموعا، فرده عليه 

  ھو قلبي المودوع بين ضلوعي... أرسلت مجموعي وقد أمسكت ما 
  حمرا وليست غير صرف نجيعي... فبكيت من شوقي إليه مدامعا 

  مجموعھا يومي بسلب جميعي... فجرت على ھذي البطاقة أحرفا 
تذكرت بالبيت األول، ما يروى أن بعض األدباء استعار من آخر مجموعا، ومطله به، ثم اجتمعا في مجلس بعد تراخ، فقال 

  .إني متشوق إليك، وقلبي عندك: المستعير 
  .وأنا متشوق إليك، ومجموعي عندك: فقال اآلخر 

  يمحمد بن محي الدين المعروف بالحادي الصيداو
  .ھو مع قلة أنداده، واحد في تھيئة مواد القبول وإعداده

  .فاختلف إليه السعى رائحا وغاديا، وأطرب بذكره الثناء شاديا وحاديا
  .إال أنه ترامى في بحبوحة التصلف، وتكلف والعلى التنال بالتكلف

  .ففوقت إليه سھامھا لواحظ الظنون، وقدما قيل أرض صيدا تنبت العيون
  .ر حديد، وأدب وافر مديدوھو صاحب فك

  .فاضل ملء إھابه، عارف بإيجاز األدب وإسھابه
  .وله كتاب ألحان الحادي، في المراجع والمبادي

  .استحسنت من شعره فيه قطعة، رأيتھا في مفازة وحدھا منقطعة
  :وھي قولي من قصيدة 

  فحسبي أني في الغرام شھيده... إذا أنكرت دعوى المحب شھوده 
  من البعد حتى ماله من يعوده... يقر قراره فلله شوق ال 

  حليف جوى صب الفؤاد عميده... وقد مله عواده وھو مدنف 
  ومن لي بذاك القرب من ذا يعيده... رعى هللا أياما تقضت بقربھم 
  ونار جحيمي بعده ووعيده... أيا عاذلي عمن نعيمي وعده 
  هوقد طال منه ھجره وصدود... ولم يتعطف بالوصال لمغرم 
  وھذا غرامي الأزال أروده... فھذا مالمي مسمعي اليريده 

  تخلصت منه بالذي عم جوده... وإن كادني دھري بجور زمانه 
  :أرض صيدا تنبت العيون، إشارة إلى قول ابن الساعاتي، وقد ھرب غالم، فأمر أن يمر في نرجس صيدا : وقدما قيل : قولي 

  دفينا لم تبق عندي ھما...  صيداء من بالد 
  قد طبق السھل والحزونا... نرجسھا حلية الفيافي 
  وأرضھا تنبت العيونا... وكيف ينجو بھا ھزيم 

  .وأما صيدا، فإنھا بين البالد أسد البيدا: ومما يھزني إلى الطرب فصل البن شاھين، في وصف صيدا، قال فيه 
  .الخناسوما أدري كيف يذمھا بعض الناس، وأھلھا يعوذونھا من شر الوسواس 
  .ولعمري إنھا بلدة لوال حرارة مائھا وھوائھا، وبرودة أوضاعھا وأبنائھا

  .لكانت جنة المأوى، في الدنيا واآلخرى
   .اللھم إنا نسألك اإلنصاف، ونعوذ بك من التعصب واالعتساف

  .ينقلب إلى عفوصة ومرارةوكيف يشتم اإلنسان بلدة إذا جلب إليھا الماء يكتسب حرارة، وإذا استجلب إليھا العذب السائغ 
  :وھي كما قال أبو الحسن الباخرزي، في مدح محاسن الري، ولطف ھوائھا ومائھا 

  أقصى حدود البرد غير الماء... صادفت فيھا كل شيء جائزا 



 

235 
 

  .وكيف ال يمدح الماء الحار، وھو الذي يجلب المسار، ويدفع المضار
 .األورام، وإن شئت فقل يجلب البرسام، والسالموينفع في الحمام، لالغتسال واالستحمام، ويحلل 

  
  شعراء جبل عاملة

  حسين بن عبد الصمد الحارثي
  .ھو في اإلشراق مستمد الشمس، وله مزية اليوم على األمس

  .نبيه المقدار والمكانة، متحل بالتصلف واالستكانة
  .ركض في ميدان الطلب مطايا األشواق، وضرب آباطھا بعصا المشارب واألذواق

  .حاديه أمله، ودليله عمله، والراحلة عمله
  .وھو في اإلسآد واإلعناق، مھدي تحف القبول لجواھر األعناق

  .حط رحله ببالد فارس، فطابت بھا منه مجان ومغارس
  .ووجد مشربا عذبا من الشاه فورد، وقصرت النظراء عن مداه فانفرد

ق قدود الشجر وأدب يجري في ميدانه طلق العنان، ويمضي في بطبع ألطف من نسيم السحر، يمسح عن عيون األكمام ويعان
  .معركته ماضي الظبة والسنان

  .ولم يزل يتردد من بلدة إلى أخرى، وتتعاقب عليه مراتب لم تجد أحق منه وال أحرى
  .حتى اخترمه األجل، ومضى لما عند هللا عز وجل

  .مايزين نقده النقود وقد أثبت من نظمه ما يزري ائتالفه بلؤلؤ العقود، ومن نثره
  :فمن ذلك قوله 

  وانثنى البان يشتكي التحريك... فاح نشر الصبا وصاح الديك 
  تاه من وجده بھا النسيك... قم بنا نجتلى مشعشعة 

  وحدوھا وجانبوا التشريك... لو رآھا المجوس عاكفة 
  مت في السير دوننا نحييك... إن تسر نحونا تسر وإن 
  :الوزن والقافية، واقتفى أثره ابنه البھاء، في قوله  وھو أول من اخترع ھذا
  قم وھات الكؤوس من ھاتيك... يا نديمي بمھجتي أفديك 

  .ثم تداول األدباء ھذا الوزن والقافية، ولوال خوف الملل لذكرت من ذلك الجملة الكافية
  :ومن شعره قوله 

  زادني شوقا إليك... ما شممت الورد إال 
  خلته يحنو عليك. ..وإذا ما مال غصن 

  حل بي من مقلتيك... لست تدري مالذي قد 
  فالحشا باق لديك... إن يكن جسمي تناءى 
  ھو منسوب إليك... كل حسن في البرايا 

  قوسه من حاجبيك... رشق القلب بسھم 
  يامنائي في يديك... إن ذاتي وذواتي 

  خمرة من شفتيك... آه لو أسقى ألشفى 
  :ضل الدارمي ورأى قول الوزير أبي الف

  في وجنته كالقمر الطالع... أنبت وردا ناضرا ناظري 
  والحق أن الزرع للزراع... فلم منعتم شفتي لثمه 

  :فكتب 
  عبيدنا في شرعنا الواسع... ألن أھل الحب في حينا 
  فزرعه للسيد المانع... والعبد ال ملك له عندنا 

  :وقد أجاب عنه بعض المغاربة بقوله 
  وھو الذي نص عن الشارع... ما قلتم  سلمت أن الحكم

  وغيرھا المدعو بالزارع... فكيف تبغي شفة قطفه 
  :ورده الحافظ أبو عبد هللا التنيسي التلمساني 

  إذ فيه إبھام على السامع... في ذا الذي قد قلتم مبحث 
  وغير ذا نص عن الشارع... سلمتم الحكم له مطلقا 
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  .اح له النظر مطلقا، والشرع خالفهيعني أنه يلزم على قول المحب أن يب
  :وأجاب بعض أئمتنا الحنفية بقوله 

  ألن أھل الحب في حكمنا
  .البيتين اللذين أجاب بھما المترجم

  .وھو جواب حسن
  :ولبعض المعاربة، مخاطبا أبا الفضل المذكور 

  باھى به مغربنا الشرق... قل ألبي الفضل الوزير الذي 
   وما لعرق ظالم حق... غرست ظلما وأردت الجنى 

من أحيى أرضا : " ، ھذا بعض حديث رواه الترمذي، وحسنه، في باب إحياء الموات " وما لعرق ظالم حق : " قلت قوله 
  " .ميتة فھي له، وليس لعرق ظالم حق 

  .روى باإلضافة والتنوين
  .انتھى. البناء، واألشجار، والبئر، والنھر: والعرق 

أيھا الولد المؤيد باإلعزاز، الموفق في حل المعميات : اللغز، وھو أغرب األلغاز وأصعبھا  وكتب إلى ولده البھاء، ھذا
  .واأللغاز

  .أخبرني عن اسم آخر أوله آخر الحروف، وآخر ثانيه بھذا االسم معروف
  .قلبا آخريه يتوافقان، وقلبا أوليه متعانقان

  .الوال ثالثه لصار االسم حرفا، ولوال ثانيه لصار الفعل ظرف
  .ولوال رأسه لصارت الرجل من النجاسات، ولوال رابعه لما يتحقق رابع القياسات

  .بعضه قاتل، وبعضه اآلخر نصف قاتل
  .طرفا أوله فعل أمر بحرفين، وطرفا ثانيه ما نھيت عن قوله لألبوين

  .وإن نقص ربعه من ربعه بقي ربعه، وإن زيد ربعه على ربعه حصل ربعه
  .، وثانيه عالمة الرقيب المنافقصدره عالمة قلب العاشق

  .ولوال ربعه لم تتميز القبلية عن القابلية، ولم تفترق المعاني عن علة الفاعلية
  .بعضه يمين، والبعض في اليسار كمين

  .وبطرف آخره يبدئ المقام، وبطرفه اآلخر ينتھي الكالم
  .يا سيدي وأبي وأستاذي، ومن إليه في العلوم استنادي: فأجابه 
  .سم رباعي األعضا، ثالثي األجزاھذا ا

  .اثنا عشري األصول، عديم الحرف المفصول
  .من األسماء معدود ، وإلى األفعال مردود

  .لوال ثلث أوله لصار السخيف بالكرم موصوفا، ولكان كل فقير بسواد الوجه معروفا
  .ولوال رابعه التحدت الماھية بالوجود، ولم يتميز الحاسد عن المحسود

  .ثانيه لم يكن جمع الثمر ثمارا، ولصارت قرية بالري حماراولو عدم 
  .ولو عدم ربعه لم يكن القلب في الجسد، وتبدلت السكينة بالغل والحسد
  .ولصارت الھرة بعض األزھار، ولم تتميز الحنطة عن بعض الثمار

  .أوله بالعراق وآخره بالشام، وبثلثا ربعه يتم اإليمان واإلسالم
  .السؤال، وبثاني ثانيه ينتھي القيل والقال وبثلث ثالثه يبتدئ

  .وقد شرح السيد محمد المعروف بكبريت ألفاظ السؤال والجواب، وتكفل بھما فأصاب شاكلة الصواب
  .ھي في اسم قاسم: قال في شرح ألفاظ السؤال 

كما ترى، وآخر ثانيه وھو  آخر أوله، أول االسم قاف، وآخره بالنظر إلى بسطه مسمى الفاء، وھو آخر حروف الحلق،: قوله 
  .األلف كذلك الفاء، وھو موصوف بھذا الوصف، أنه ھو ھو

قلبا آخريه، وھما السين والميم، يتوافقان ألن حقيقتھما الياء، وقلبا أوليه وھما األلف والالم من قاف، وال حرفان : قوله 
  .أي بعد حذف السين من االسموھي مسمى السين لصار االسم حرف عطف وھي أم، " متعانقان، لوال ثالثه 

  .ولوال ثانيه، وھو األلف لصارت الرجل القدم من النجاسات
  .ولوال ربعه وھو الميم، لم يتحقق القياس التمثيلي، وھو رابع القياسات

  .قا نصف قاتل: بعضه قاتل، وھو سم، وبعضه، وھو
  .أف طرفا أوله، وھما القاف والفاء أمر بحرفين، وطرفا ثانيه الذي ھو ألف
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وإن نقص ربعه، الذي ھو السين من ربعه، الذي ھو القاف، بقي ربعه، وھو الميم، ألن الباقي بعد طرح ستين من مائة : قوله 
  .وأربعون

  .وإن زيد ربعه عكس القضية
م يزل ، أي ثاني حروفه، وھو األلف، والمراد منه جوھر لفظه، وھو فعل من األلفة، ول" صدره عالمة قول العاشق : " قوله 

  .قلب العاشق يألف قلب المعشوق، وكذا الرقيب المنافق
  .، ألن به الفرق في ھذين اللفظين، ومثله الفعلية والمفعولية" لوال ربعه، الذي ھو األلف، لم تتميز القبلية من القابلية : قوله 
عدا القاف، وھو اسم، وبعضه، وھو السين في  ما: م هللا، في أيمن هللا، أو المراد : بعضه يمين، يعني الميم، ألنه يقال : قوله 

  .لفظ اليسار كامن
  .وبطرف آخره، األول أو اآلخر يبتدئ المقام، بل ويختم، وبطرف آخره كذلك ينتھي الكالم، ألن الميم نھاية لفظ الكالم: قوله 

  .رباعي األعضاء، أي حروف قاسم أربعة: قوله : وزھذا شرح ألفاظ الجواب 
  .أي جملته تنقسم ثالثة، من غير عكسثالثي األجزاء، 

  .اثنا عشري األصول، ألن كل حرف يشتمل على ثالثة أحرف
  .عديم الحرف المفصول؛ ألنه مركب من حرفين فحرفين: قوله 

   .وھو معدود من األسماء، ألنه اسم وضع لمسمى بعينه، ومردود إلى األفعال، باعتبار أنه مشتق من القسم
سخى، والسخى موصوف : بعد حذف الفاء " لصار لفظ السخيف " الذي ھو القاف، والمراد الفاء  لوال ثلث أوله،: قوله 
  .بالكرم
  .وإذ حذف الفاء من لفظ فقير، بقي قير، وھو أسود الظاھر والباطن: قوله 
  .حدث الھيئة بالماھيةالت: ولوال رابعه الذي ھو الميم ال تحدث الماھية بالموجود، ألن وجود الشيء ھيئته، فكأنه قال : قوله 

  .وفيه تسامح، ألن المراد من الميم مسماھا، وھو مفرد، فكيف يطلق على المركب من الميم واأللف
  .تعدد المراد في ھذا الباب كثير، وھو أدخل في اإللغاز: ويمكن أن يقال 

  .أصل المعنىولم يتميز الحاسد عن المحسود، كاألول؛ ألنه ال فرق بين المحسود والحاسد في : قوله 
  .لو عدم ثانيه الذي ھو األلف، من لفظ الثمار، بقي ثمر، فلم يبق الجمع: قوله 

  .وھو بالفارسية اسم الحمار. خر: قرية بالري، أي وھي خار، وإذا لم تكن األلف فيه بقي : وقوله 
: سكينة، فكانت كينة، من قوله تعالى ولو عدم ربعه، الذي ھو السين لم يكن ذلك الربع قلب الجسد، لسقوطه، وتبدلت ال: قوله 

  " .فما استكانوا " 
  " .وبات فالن بكينة سوء بالكسر، أي بحالة سوء : " وفي الصحاح 

  .الخضوع: واالستكانة 
  .الھرة، المراد منه سنور، بعمل الترادف، وإذا لم تكن فيه السين كان نورا: قوله 
  .سلت، على التسامح: الحنطة، المراد منه : قوله 
  .أوله بالعراق، يعني القاف، في لفظ العراق، وآخره، وھو الميم في لفظ الشام: قوله 
وثلثا ربعه، وھما السين والنون، ومن بسط الرابع وھو السين، يتم به اإليمان، ألنه تم بالنون، واإلسالم؛ ألن تمامه : قوله 

  .بالسين، وال يلزم أن يكون آخرا
لسين، وھو المراد من بسطه يبتديء السؤال حقيقة، كما ترى، وبثاني ثانيه، وھو الالم من األلف، وثلث ثالثه، الذي ھو ا: قوله 

 .ينتھي القيل والقال
  

  ولده بھاء الدين
  .الذي استرق النھى، وأشرق بدرا في فلك االزدھا
  .الھمام الفذ البذ، من تطرب بذكره األسماع وتلتذ

  .ھر اشتھار الصبح إذا تجلىتحلى من الفوائد العلمية بما تحلى، واشت
  .وازدانت به الدنيا ازديان العاطل بالحلى، والمشكل بالجلى

  .والمفرق بالتاج، والمقدمة باإلنتاج
  .وحصل بينه وبين الفضل في االتحاد التساوي، فأنتج مطلبه من الشكل األول ھذا الالزم المساوي

  .مالفقه الشھاب من ذكر حاله وال تجنح إليه وأنا أذكر لك خبره على جليته فاعتمد عليه، ولعلك تلغى
  .وذلك أنه كان بالشام تكون خلقته، وبھا بان رشده وأحسبه من حين لفته قابلته في خرقته

  .ثم انتقل به أبوه إلى قزوين وھالله آخذ في تدويره، وذھنه في مبادى مالحظته للدقائق وتصويره
  .األول كالمتحجبة فاستكمل ثمة فضائل المعجبة، وصير عندھا فضائل
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  .ولما طنت حصاته في العراق، وتجاوزت فيه المدائح من الغلو إلى اإلغراق
  .استدعاه الشاه فصير رئيس العلماء في تخت ملكه، وحلى جيد ممكلته منه بجوھر عقد كل جھابذته شذرات في سلكه

  .ثم رغب في الفقر والسياحة، واستھب من مھاب القبول رياحه
  .رد، يرد البالد كالطيف الواردفطلع طلوع الشا

  .وھو بقتري المسالك، ويقتفر المھالك، ويعاني الممالك
  .فحج البيت الحرام، ودخل مصر أم األھرام

  .ثم ورد دمشق فنم عليه فضله كما نم ريح الورد على الورد، ومنه ظھر بحلب الشھباء كما ظھر العلم الفرد
  .ولما وصلھا حط بھا رحل االختيار، فصنف وألف، وأبدع حد اإلبداع وما تكلف فلم يمكنه إال أن شد للعجم نطاق التسيار،

  .وابتسمت به دولة الشاه عباس، وأماطت أقواله فيھا حنادس الشبه وااللتباس
  .مع عزم ينفلق دونه الصخر األصم، وحلم يقصر عنه الطود األشم

  .ورأي عليه المعول، وفكر ھو المعقول األول
  .رفة األلفاظ، ولطافة معان تتعلم منھا السحر غمزات وألحاظوھناك ما شئت من 

  .وتفنن في العبارات يتحير له الالحظ، وغرائب آداب تكل في استخراج دقائقھا عيون الجاحظ
  .إذا طلعت أغصان أقالمه في رياض أدبه الجنية الغروس، سجدت لھا األقالم سجدة الشكر في محاريب الطروس

  .بإعياء قط، وصحائف مجده لم تشن من حسود بنقط فأقالم إفادته ال تنسب
  .وھو في اللسانين فارس بطل، فالعربي من بعده تعجم والفارسي بطل

  .وله من عقائل اللسانين كل فاتنة الطرف، استوفت في مدى البالغة اللطف والظرف
   :فمن بدائعه قوله 

  بالطرف والظرف ال ينفك قتاال... وأھيف القد لدن العطف معتدل 
  أو صال قطع بالھجران أوصاال... إن جال أھدى لنا اآلجال ناظره 

  حسبت إنسان عيني فوقھا خاال... وإن نظرت إلى مرآة وجنته 
  أو ليل طرته في خده ساال... كأن عارضه بالمسك عارضني 

  فخط بالليل فوق الصبح أشكاال... أو طاف من نور خديه على بصرى 
  :في سنة تسع وسبعين وتسعمائة  وكتب إلى والده وھو بالھراة،

  ھذا الفراق بلى وحق المصطفى... يا ساكني أرض الھراة أما كفى 
  والجفن من بعد التباعد ماغفا... عودوا علي فربع صبري قد عفا 

  والقلب في بلبال... وخيالكم في بالي 
  قلنا لھا أھال وسھال مرحبا... إن أقبلت من نحوكم ريح الصبا 

  وفراقكم للروح منه قد سبا... تيم قد صبا وإليكم قلب الم
  من حب ذات الخال... والقلب ليس بخالي 

  فغزاله شب الغضا في أضلعي... يا حبذا ربع الحمى من مربع 
  بمدامع تجرى وقلب موجع... لم أنسه يوم الفراق مودعي 

  عن ثغره السلسال... والصب ليس بسال 
  :وله، وھي من غرره 
  يا خليلي واذھبا بسالم... ي خلياني ولوعتي وغرام

  فدعاني وال تطيال مالمي... قد دعاه الھوى فلباه قلبي 
  ال يبالي بكثرة اللوام... إن من ذاق نشوة الحب يوما 
  وجرت في مفاصلي وعظامي... خامرت خمرة المحبة قلبي 
  وعلى العقل ألف ألف سالم... فعلى العلم والوقار صالة 

  جزع يا صاحبي أو إلمامي... ال ھل سبيل إلى وقوفي بوادي 
  جئت نجدا فعج بوادي الخزام... أيھا السائر الملح إذ ما 

  عادال عن يمين ذاك المقام... وتجاوز عن ذي المجاز وعرج 
  جيرة الحي يا أخي سالمي... وإذا ما بلغت حزوى فبلغ 
  فلقد ضاع بين تلك الخيام... وانشدن قلبي المعنى لديھم 

  أن يمنوا ولو بطيف منام... الي فسلھم وإذا ما رثوا لح
  تنقضي في فراقكم أعوامي... يا نزوال بذي األراك إلى كم 
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  ح حمام إال وحان حمامي... ما سرت نسمة وال ناح في الدو 
  يارعاھا اإلله من أيام... أين أيامنا بشرقي نجد 

  عيش قد طرزته أيدي الغمام... حيث غصن الشباب غض وروض ال 
  لھو نحو المنى تجر زمامي... اعد وأيادي ال وزماني مس

  والمرجى للفادحات العظام... أيھا المرتقى ذرا المجد فردا 
  ه مزايا تفرقت في األنام... يا حليف الندى الذي جمعت في 

  عسر المرتقى عزيز المرام... نلت في ذورة الفخار محال 
  وفخار عال وفضل سامي... نسب طاھر ومجد أثيل 

  وشفعنا كالمكم بكالم... مقالكم بمقال قد قرنا 
  ط وقلنا العبير مثل الرغام... ونظمنا لھا مع الدر في سم 
  كان طوعا ألمركم إقدامي... لم أكن مقدما على ذا ولكن 

  جارتا كيف تحسنين مالمي... عمرك هللا يا نديمي أنشد 
  :وله 

   عجمأم السيوف لقتل العرب وال... أسحر بابل في جفنيك أم سقمى 
  أم ذاك نضح عثار الخط بالقلم... والخال مركز دور للعذار بدا 

  حب القلوب فصادت كل ملتئم... أم حبة وضعت كيما تصيد بھا 
  نار بخدك حتى صار كالفحم... أم الفراش ھوى طير الفؤاد على 

  :والخال، البيت، من قول الراميني اإلستراباذي : قوله 
  في مشقھا فالخال نضح العثار... ھل نضحت أقالم خط العذار 

  نقطته مركز ذاك المدار... أم استدار الخد لما غدت 
  .أم حبة، ھذا كثير، وقد تقدم في ترجمة السفرجالني: قوله 

  :أم الفراش، ھذا من قول عون الدين العجمي، وفيه زيادة : وقوله 
  ھوى قلبي عليه كالفراش... لھيب الخد حين بدا لعيني 

  وھا أثر الدخان على الحواشي... يه خاال فأحرقه فصار عل
وله يرثى والده، وقد توفي بالمصلى من قرى البحرين، لثمان خلون من شھر ربيع األول، سنة أربع وثمانين وتسعمائة، عن 

  :ست وستين سنة وشھرين وسبعة أيام 
  ورو من جرع األجفان جرعاھا... قف بالطلول وسلھا أين سلماھا 

  وأرج الوصل من أرواح أرجاھا... اف ساحتھا وردد الطرف في أطر
  فال يفوتنك مرآھا ورياھا... فإن يفتك من األطالل مخبرھا 

  ودار أنس يحاكي الدر حصباھا... ربوع فضل يضاھي التبر تربتھا 
  صرف الزمان فأبالھم وأبالھا... عدا على جيرة حلوا بساحتھا 

  ترب غشاھاشموس فضل سحاب ال... بدورتم غمام الموت جللھا 
  والدين يندبھا والفضل ينعاھا... فالمجد يبكي عليھا جازعا أسفا 
  ما كان أقصرھا عمرا وأحالھا... يا حبذا أزمن في ظلھم سلفت 

  إال وقطع قلب الصب ذكراھا... أوقات أنس قضيناھا فما ذكرت 
  واھا لقلب المعنى بعدكم واھا... باجيرة ھجروا واستوطنوا ھجرا 

  سقيا أليامنا بالخيف سقياھا... وصل بالحمى سلفت رعيا لليالت 
  أركانه وبكم ما كان أقواھا... لفقدكم شق جيب المجد وانصدعت 

  وانھد من باذخات الفضل أرساھا... وخر من شامخات العلم أرفعھا 
  كسيت من حلل الرضوان أضفاھا... يا ثاويا بالمصلى من قرى ھجر 
  ثالثة كن أمثاال وأشباھا ...أقمت يا بحر بالبحرين فاجتمعت 

  جودا وأعذبھا طعما وأضفاھا... ثالثة أنت أندھا وأغزرھا 
  لكن درك أعالھا وأغالھا... حويت من درر العلياء ما حويا 

  سقاك من ديم الوسمى أسماھا... يا أعظما وطئت ھام السھا شرفا 
  عليك من صلوات هللا أزكاھا... ويا ضريحا عال فوق السماك عال 

  ومن معالم دين هللا أسناھا... انطوى من شموس الفضل أضوءھا فيك 
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  ساھا وأرفعھا قدرا وأبھاھا... ومن شوامخ أطواد الفتوة أر 
  فقد حويت من العلياء علياھا... فاسحب على الفلك األعلى ذيول عال 

  على غصون أراك الدوح ورقاھا... عليك منا صالة هللا ما صدحت 
  :ومن مقطعاته قوله 

  وذاك ألني يا قاتلي... نيك فضل كثير على لعي
  لسان الرقيب مع العاذل... تعلمت من سحرھا فعقدت 

  :وكتب من قزوين إلى والده، وھو بالھراة 
  بأرض الھراة وسكانه... بقزوين جسمي وروحي ثوت 

  وتلك أقامت بأوطانھا... فھذا تغرب عن أھله 
  :وله 

  الغبرا كل من يمشي على... إن ھذا الموت يكرھه 
  لرأوه الراحة الكبرى... وبعين العقل لو نظروا 

  :اقتفى في ھذا أثر ابن الرومي، في مدح الموت، حيث قال 
  في الموت ألف فضيلة ال تعرف... قد قلت إذ مدحوا الحياة وأسرفوا 

  وفراق كل معاند ال ينصف... منھا أمان لقائه بلقائه 
  :في المشھد األقدس الرضوي  ومن رباعياته، ما كتبه لبعض أحبابه، وھو

  أعني طوسا فقل ألھل الربع... يا ريح إذا أتيت أرض الجمع 
  إال وسقى رياضھا بالدمع... ما حل بروضة بھائيكم 

  :وكتب إلى بعض أحبابه بالنجف األشرف 
  فالثم عني ترابھا ثم قف... يا ريح إذا أتيت أرض النجف 

  ص قصتي وانصرفواديه وق... واذكر خبري لدى عريب نزلوا 
  :وله

  دع لومك وانصرف كفاني ما بي... يا عاذل كم تطيل في إتعابي 
  قلب ما ذاق فرقة األحباب... ال لوم إذا ھمت من الشوق على 

  :وله 
  إذ زار وكم بھجره أفناني... يا بدر دجى بوصله أحياني 
 ال طاقة لي بليلة الھجران... با عليك عجلن سفك دمى 

  
  لدين الشھيدحسن بن زين ا

  .ركن محد ركين، مكانه في ذروة الرياسة مكين
  .رسا في في بحبوحة البسالة ورسسخ، ونسخ خطة الجھل بما خط ونسخ

  .وھو من قوم تنوس ذوائبھم على ھام الجبال، وتستمد الشموس من سناھم فلذا ترخى عند المغيب الحبال
  .ھم السماوة وال يرى السماء بقصدھم بعيداتقطع إليھم الوعور فتلفى بشوقھم صعيدا، وتستبعد لغير

  .وأبوه زين الدين ممن كان له صيت يفلق الصخر، وتقدم فيما بينھم ينفلق عنه فجر الفخر
  .إال أن األيام غالته بطوارقھا، ونازلته برواعدھا وبوارقھا

  .على جھد في قتله جھيد، حتى ألقى السمع وھو شھيد
  .حيح حسنفخلفه ابنه حسن، ومن حديث فضله ص

  .فقام مقام الوبل في البلد المحل، وكان أندى من الصبا وأشھى من جنى النحل
  .يبتدر ويروى، وينقع بزالل أدبه ويروى

  .ويمتع بأحاسن األخبار، ويقطع منھا جانب االعتبار
  .مع فكرة ماؤه يسيح، وطبع بستانه فسيح

  .األحاديث الصحاح والحسانوله مؤلفات حسن فيھا كل اإلحسان، أجلھا منتقى الجمان في 
وقد أثبت منھا ما يردد محاسنه الدھر . وأما شعره فلبنان منبت زھرة الفواح، ونسيمه الطلق راوي حديث نفحته لألرواح

  .ويرويھا، وينشر فضائله على كواھل األدب ويطويھا
  :فمنه قوله 

  وجسمي قاطن أرض العراق... فؤادي ظاعن إثر النياق 
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  ترحل بعضه والبعض باق... ياة شخص ومن عجب الزمان ح
  له ليل النوى ليل المحاق... وحل السقم في بدني وأمسى 

  لشدة لوعتي ولظى اشتياقي... وصبري راحل عما قليل 
  ولما ينو في الدنيا فراقي... وفرط الوجد أصبح بي خليقا 
  فيوشك أن تبلغھا التراقي... وتعبث ناره في الروح حسنا 

  وال أروى وال دمعي براق... راق دمعي وأظمأني النوى وا
  فما حرز الرقي منه بواق... وقيدني على حال شديد 

  عيون الخلق محلول الوثاق... أبى هللا المھيمن أن تراني 
  على جمر يزيد به احتراقي... أبيت مدى الزمان لنار وجدي 
  يضاھي كربه كرب السياق... وما عيش امرئ في بحر غم 

  يلوذ بظله مما يالقي... اء يوم يود من الزمان صف
  مريرا من أباريق الفراق... سقتني نائبات الدھر كأسا 
   لفرط الجھل أن الدھر ساق... ولم يخطر ببالي قبل ھذا 

  لعمري قد جرت منه سواق... وفاض الكأس بعد البين حتى 
  يؤمل نفعه إال التالقي... فليس لداء ما ألقى دواء 

  .ھز به الشوق، بعصا السوق وھو من أبدع ما: وقوله 
  :يتشوق إلى محله، ويندب بعد ترحله عنه ومرتحله 

  والبين في غمرات الوجد ألقاني... طول اغترابي بفرط الشوق أضناني 
  إليك عني فقد ھيجت أشجاني... يا بارقا من نواحي الحي عارضني 

  إال وذكرتني أھلى وأوطاني... فما رأيتك في اآلفاق معترضا 
  في األيك إال وشبت منه نيراني... عت شجا الورقاء نائحة وال سم

  أرعى النجوم بطرفي وھي ترعاني... كم ليلة من ليال البين بت بھا 
  عن ناظري كحلت بالسھد أجفاني... كأن أيدي خطوب الدھر منذ نأوا 
  في طيه نشر ذاك الرند والبان... ويا نسيما سرى من حيھم سحرا 

  وي العراق له تخييل جثماني... م مھجته أحييت ميتا بأرض الشا
  ما ذاك أول إحياء وال الثاني... وكم حييت وكم قد مت من شجن 

  دعني فلومك قد وهللا أغراني... ياالئمي كم بھذا اللوم تزعجني 
  تصفو المشارب لي إال بلبنان... ال يسكن الوجد مادام الشباب وال 

  مي وبه صحبي وخالنيتمائ... في ربع أنسى الذي حل الشباب به 
  إخوان صدق لعمري أي إخوان... كم قد عھدت بھاتيك المعاھد من 

  على المسرة في كرم وبستان... وكم نقضت لنا بالحي آونة 
  فغمرتي من وقوعي قبل عرفان... لم أدر حال النوى حتى علقت به 

  ھال جنحت لتسريح بإحسان... حتى م دھري على ذا الھون تمسكني 
  فكلما مت باألشواق أحياني...  رجاء القرب يسعفني أقسمت لوال

  كم أھلك الوجد من شيب وشبان... لكدت أقضي بھا نحبي وال عجب 
  في حيرة بين أوصاب وأحزان... يا جيرة الحي قلبي بعد بعدكم 

  بحبكم لم يدنسه بسلوان... يمضي الزمان عليه وھو ملتزم 
  ھدكم يوما بنسيانيسوم ع... باق على العھد راع للذمام فما 

  فالعج الشوق أوھاني وألھاني... فإن براني سقامي أو نأى رشدي 
 فمن تذكركم يا خير جيران... وإن بكت مقلتي بعد الفراق دما 

  
  سبطه زين الدين بن محمد

  .ھو السبط، ذو البنان السبط، حازم الرأي في الحل والربط
  .دامة إذا تكررھا النديم إلى ذات كاملة مكملة ونفس بفعل الجميل مجملةمجده نسق الحديث مع القديم، وحاله تسوغ بھا الم

  .مالزم كن وعزلة، متعاط سھل العيش وجزله
  .ثم سمت ھمته إلى أن طار عن أھله، وخرج يتتبع عجائب القطار على مھله
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  .يرتاد غير أرضه أرضا، ليقضى من أمر الرحلة سنة وفرضا
  .انتقل إلى عفو هللا وخفى ألطافهحتى كان البيت الحرام آخر مطافه، 

  .وقد رأيت له شعرا يتجلى في أبراد اإلجادة، ويتحلى بالكلمات بالصقيلة المستجادة
  .فأثبت منھا ما ترقص بسماعه معاطف وذوائب، وتمسى قلوب العشاق من نار غرامه، وھي ذوائب

  :فمن ذلك قوله، يشكو طول نواه، ويندب أوقاته بمحل ثواه 
  وشكت لعظم ترحلي األنضاء... تنقلي البيداء سئمت لفرط 

  خال وتوديع الخليل عناء... ما إن أرى في الدھر غير مودع 
  نيران وجد مالھا إطفاء... أبلى النوى جلدي وأوقد في الحشا 

   فبكاؤھا بدل الدموع دماء... فقدت لطول البين عيني ماءھا 
  فاءوحبائبا غيدا لھن و... فارقت أوطاني وأھل مودتي 
  لجمال بھجتھا تغار ذكاء... من كل مائسة القوام إذا بدت 
  إال تھتك دونھا الظلماء... ما أسفرت والليل مرخ ستره 

  لجراحھن سوى الوصال دواء... ترمى القلوب بأسھم تصمى وما 
  ولھا قلوب العاشقين سماء... شمس تغار لھا الشموس مضيئة 

  لحظاتھا الصھباء فكأنما... ھيفاء تختلس العقول إذا رنت 
  نقض العھود وال الوداد مراء... ومعاشر ما شان صدق وفائھم 
  أن سوف يقضى بعد ذاك بقاء... ما كنت أحسب قبل يوم فراقھم 

  من ھاطل المزن الملث حياء... فسقى ربي وادي دمشق وجادھا 
  لجليل وجدي والسقام شفاء... فيھا أھيل مودتي وبتربھا 

  سلفت ومقلة دھرنا عمياء... ظلھا  ورعى ليالينا التي في
  ويباح لي بعد البعاد لقاء... أترى الزمان يعود لي بإيابھا 

  أعشار قلب ما لھن قواء... فإلى متى يا دھر تصدع بالنوى 
  ولھمتي عما تسوم إباء... وتسومني فيك المقام بذلة 

  رتب العال من قبلك اآلباء... فأجابني لوال التغرب ما ارتقى 
  من دون كل مسرة ضراء... على مر الخطوب فإنما  فاصبر

  دون الشآم وأھلھا بيداء... واترك تذكرك الشآم فإنما 
  :وقوله من قصيدة في المدح، مستھلھا 

  فصبا شوقا إلى الجزع وحنا... شام برقا الح باألبرق وھنا 
  فشكا من العج الشوق وأنا... وجرى ذكر أثيالت النقا 
  وخطوب الدھر عما يتمنى... ى دنف قد عاقه صرف الرد

  فغدا منھمل الدمع معنى... شفه الشوق إلى بان اللوى 
  عندما أحسن باأليام ظنا... أسلمته للردى أيدي األسى 

  طمعا في زورة الطيف وأني... طالما أمل إلمام الكرى 
  زمن الوصل فأبدى ما أجنا... كلما جن الدجى حن إلى 
  أھدى له سقما وحزنا حاجر... وإذا ھب نسيم من ربى 
  ماصبا قلبي إلى ربع ومغنى... يا عربيا بالحمى لوالكم 

  بعدكم يا جيرة الحي وأفنى... كان لي صبر فأوھاه النوى 
  كبدا من ألم الشوق وجفنا... قاتل هللا النوى كم قرحت 
  تركت لي من جميل الصبر ركنا... كدرت مورد لذاتي وما 

  كستني من جليل السقم وھناو... قطعت أفالذ قلبي والحشا 
  وأقاسي من ھوى ليلى ولبنى... فإلى كم أشتكي جور الھوى 

  بعد ما أزعجه السكر وعنى... قد صحا قلبي من سكر الھوى 
  وحباني الشيب إحسانا وحسنا... ونھاني عن ھوى الغيد النھى 

 سنة المعروف واألفضال سنا... وتفرغت إلى مدح فتى 
  

  بي الحسن الحسينيالسيد نور الدين بن أ
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  .ھو نور للمجتلى القابس، وابتسام في الزمان العابس 
  .سما قدره بين فضالء األنام، وحل من األدب بين الذورة والسنام 

  .وصيته في الحجاز أشھر من يوم بدر، وأنور من ليلة القدر
  .وحيمع نزاھة عن الدنيا، ورفعة نيطت بالثريا، ولھجة ترقرق فيھا ماء الحيا، فأحيي 

  .وكرم طبعه مع حسن صمته، دليل للرواة على حسن سمته
  .فإذا حبا أنى توازن به الغيوث السواكب، وإذا احتبى ھيھات أن تشبھه الجبال الرواسب

   .وله فوائد قد تأنق فيھا، وأشعار أصبح جوھره سلك مقتفيھا 
  .وقد أثبت له ما يعجب إحسانه، وال يجحد حسنه أو ينكر استحسانه

  :قوله، من قصيدة طويلة في المدح، مطلعھا فمنه 
  لك العز واإلقبال والنصر غالب... لك الفخر بالعليا لك السعد راتب 

  فكلت بكفيك القنا والقواضب... سموت على قب السراحين صائال 
  فأنت لھا دون البرية صاحب... وحزت رھان السبق في حلبة العلى 
  على أعقابھن الكتائبفردت ... وجلت بحومات الوغى جول باسل 

  مالبسھا لما تحق المضارب... فال الدارعات المقتمات تكنھا 
  إذا لمعت منك النجوم الثواقب... وال كثرة األعداء تغنى جموعھا 

  فليس سوى اإلقدام في الرأي صائب... خض الحتف ال تخش الورى واقھر العدى 
  يك المراتبفما ازدحمت إال عل... وشمر ذيول الحزم عن ساق عزمھا 

  فدع عنك ما تبدي الظنون الكواذب... إذا صدقت للناظرين دالئل 
  وبالسمر إن ضاقت تھون المصاعب... ببيض المواضي يدرك المرء شأوه 

  على مثلھا تبنى العلى والمناصب... ألسالفك الغر الكرام قواعد 
  فآباؤك الصيد الكرام األطايب... زكوت وحزت الفضل مجدا ومحتدا 

  ذرا المجد وانقادت إليه الرغائب... يزك أصال في المعالي سمت به ومن 
  بكم أشرقت منھم علينا مغارب... بنو عمكم لما أضاءت مشارق 
  فال غرو أن كانت لديه العجائب... وفيكم لنا بدر من الغرب طالع 

  وال زال تجلى من سناه الغياھب... ھو الفخر مد هللا في األرض ظله 
  تعطرھا حتى تفوح الجاونب... ء منى بشارة إلى حلب الشھبا

  من الدور فيھا تستتم المآرب... إذا ما مضى من بعد عشر ثالثة 
  جرى وانقضت تلك السنون الجوادب... لقد حدثت عنھا أولو العلم مثلما 

  وياطالما قد أنحست وھو غارب... بدا سعدھا لما على بد بھا 
  كل مضاف مناسب فكل إلى... وفوز علي بالعلى فوزھا به 

  إليھا يالقي ما جنته الثعالب... كأني بسيف الدولة اآلن واردا 
  وشرفھا من أحكمته التجارب... لقد جادھا صوب الحيا بعد محلھا 
  أياديه جودا منھع تصفو المشارب... كريم إذا ما أمحل الغيث أمطرت 

  أصابته عقدا للنحور الكواعب... أديب أريب لو تجسم لفظه 
  بھا السعد حقا والسرور مواظب... يھا المنصور بشراك رتبة فيا أ

  بھا تثمر النعمى وتغلو المكاسب... مدحتكم والمدح فيه تجارة 
  ويا طالما شدت إليه الركائب... إلى باب علياكم شددت رواحلي 

  بھا فتح من سدت عليه المذاھب... بھا الفضل منشور بھا الجود وافر 
  إلى غاية ھل ينقص البحر شارب... ف فيكم وماذا عسى أن يبلغ الوص

  مدى الدھر ما مالت وماست ذوائب... فال زلتم في أكمل السعد والھنا 
  :وله يتغزل 

  من بعد ما في سويدا القلب قد نزلوا... يا من مضوا بفؤادي عندما رحلوا 
  فليت شعري إلى من في الھوى عدلوا... جاروا على مھجتي ظلما بال سبب 

  والعين أجفانھا بالسھد قد كحلوا... عبرتي من بعد بعدھم وأطلقوا 
  ما آن يوما لقطع الحبل أن تصلوا... يا من تعذب من تسويفھم كبدي 

   وفي الزمان علينا مرة بخلوا... جادوا على غيرنا بالوصل متصال 
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  عمري وما صدني عن ذكره شغل... كيف السبيل إلى من في ھواه مضى 
  إذ خاب في وصل من أھواھم األمل... ت من زمن واحيرتي ضاع ما أولي

  ھدرى وليس لھا ثار إذا قتلوا... في أي شرع دماء العاشقين غدت 
  كفاھم ما الذي بالناس قد فعلوا... ياللرجال من البيض الرشاق أما 
  عني ال عاقثني عن حبه عمل... من منصفي من غزال ماله شغل 

  د فنى ولي في طرقه حيلوالصي... نصبت أشراك صيدي في مراتعه 
  صيد الغزال الذي تبغيه يا رجل... فصاح بي صائح خفض عليك فقد 
  عقلي وضاق على األرض والسبل... فصرت كالوا له الساھي وفارقني 

  من صاده علھم في السير ما عجلوا... وقلت با قلب لي أين ساربه 
 رھا اإلبلمن وقتھم واستجدت سي... فقال لي كيف تلقاھم وقد رحلوا 

  
  ولده السيد جمال الدين

  .ھذا السيد كنت أسمع خبره مجمال، وال أرى لوصفه على غير الكمال محمال
  .حتى عاشرت أخاه السيد عليا بمكة ففصل ذلك اإلجمال، وعرفني أنه أوتي الغاية من وصف الكمال والجمال

ما ھو أشھى من كأس الحميا طاف بھا الساقي  وأوقفني على ماله من النظم الرصين في اللفظ الرصيف، فتناولت منه
  .الوصيف

  .وذكر لي أنه بعد ما أقام بالحرم المكي مدة، وأعد للتفرد في طريق المنادمة أحسن عدة
  .دخل حيدر أباد بقصد ملكھا أبي الحسن، فنشط لمالقاته نشاط الجفن للوسن

  .وأحله كنفا وسھال، وأراه جيرة للمدح أھال
  .عامه رافال، ويبث مدائحه على رؤوس األشھاد حافال فبقي في سرابيل إن

  .ثم طرأت على أبي الحسن طارئة دھياء دھما، وفجأته من تغلب أورنك زيب عليه فاجئة عمياء صما
  .فتقلب في العجائب العقم، وتخامر في النوائب الدھم

  .منيةواقتطفت السيد جمال الدين في أثر ذلك المنية، دون أن ينال من مواھبه كل األ
  .فما وصل إلى قبضة الملمات، حتى حصل في غصة الممات
  .وقد ذكرت له ما تعجبك طرائقه، ويبعث طربك شائقة ورائقه

  :فمن ذلك قوله، من قصيدة مدح بھا اإلمام أحمد بن الحسن، أحد أئمة اليمن 
  إذا كان يرجى في عواقبه الوصل... خليلى عودا فيا حبذا المطل 

  أحق من األھلين بل أنتما األھل... ني فأنتما خليلى عودا واسعدا
  وقد سئمت فرط السرى العيس واإلبل... فقد طال سيري واضمحلت جوارحي 

  وفي بھعض ماال قيته شاھد عدل... فعادا وقاال صح ما بك من جوى 
  وغايته كنز الندى أحمد الشبل... ولكن طول السير ليس بضائر 

  :منھا 
  يسير بھا الركب اليماني والقفل...  أبانت به األيام كل عجيبة

  ومن فعله وصل وفي قوله فصل... فنيران بأس في بحار مكارم 
  وعن جوده قد صح بالنظر النقل... أرانا عيانا ضعف أضعاف سمعنا 

  :منھا 
  بلوتھم قوال يصدقه الفعل... أقول وقد طفت البالد وأھلھا 

  الغراس ھي األصلفتلك فروع و... إذا ما جرى ذكر البالد وحسنھا 
  فأحمد من دون األنام له الفضل... وإن عد ذو فضل ومجد مؤثل 

  ففي البعد قصر الفرض جاء به النقل... فال غرو أن قصرت طول مدائحي 
  حسن ال يصاب لھا مثل... إليك صفي الدين مني خريدة فريدة 

  قبول الثنا باب يتم به السؤال... وأعظم ما ترجو القبول فإنما 
  بما أنت يا نجل الكرام له أھل... رجاھا واحل عاطل جيدھا  فحقق

  :ومن مقطعاته قوله معميا باسم رجب 
   كأس وقتي من شوب واش مريب... قلت مذ حل منزلي وصفا لي 
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  ل غدا نازال بغير رقيب... حبذا منزل به منتھى السؤ 
  :وقوله باسم ھشام 

  ر مالذاكانت إذا عز النصي... سقيا أليام لنا مع جيرة 
  نظر المتيم بعدھا استلذاذا... مرت على عجل فال وهللا ما 

  :وقوله في اسم سنان 
  يوما يعادل عندي مدة العمر...  مجلس أنس قد قضيت به 

  بدر الدجى من زوايا روضه النضر... تضاعف الحسن فيه حين الح لنا 
  :وقوله في إسم ابراھيم 

   فقال مجيبا مذ به بخالوصال... ظبي من الترك قاس رحت أسأله 
 طريق عز ببحر المجد متصال... صن ماء وجھك عن ذل السؤال تجد 

  
  أخوه السيد علي

  .لقيته وقدره كاسمه علي، وفضله من األفق الحجازي واضح جلي
  .وھو أديب مجاله فسيح، وشاعر بديع الشعر فصيح

  .يسحر ببيانه العقول، ويبھر األلباب بما يقول
  .فشدت به أواخيه توخى سمت أخيه،

  .فلكم تقلد منه درة فكر، فصيرھا زينة إطراء وذكر
  .حتى حكاه طبعا ووصفا، وجاراه إتقانا ورصفا

  .فلئن كان األول اختار ألشعاره الشعرى مرطا، فقد صير الثاني الثريا آلثاره قرطا
  .وقد أثبت لھا ما يروق ويشوق، ويغنى العاشق عن النظر في وجه المعشوق

  :قوله، من قصيدة، مستھلھا  فمن ذلك
  وزھت بجيد زان عقدا... ماست كخوط البان قدا 
  م دجى اللثام فھمت وجدا... حسرت عن البدر التما 

  درا وياقوتا وشھدا... وجلت لنا من ثغرھا 
  دا أكسب األحشاء بردا... ونضت عن البلور بر 

  في عشقھا قد مات صدا... ھيفاءكم من مغرم 
  تحفظ لذي الميثاق عھدا...  مشغوفة بالخلف لم
  حكم الغرام وصرت عبدا... ملكتھا رقي على 

  والغي فيه أراه رشدا... عذب العذاب بحيھا 
  في حبھا وقھرت ضدا... كم قد خصمت معنفا 
  ومقالة العذال سدا... وجعلت بين مسامعي 

  ب ليأسه يا صاح رمدا... حتى غدت عين الرقي 
  من أسماء خدا قبلت... ما الورد يعجبني وقد 
  جيني وقد ضميت نھدا... كال وال الرمان يش 

  رت في الحشا والقلب زندا... واھا لزند منه أو 
  ر عليه لما ازددت وقدا... ولمعصم برد السوا 

  قد أورث األجفان سھدا... سل لحظھا الوسنان كم 
  بالسقم جسم الصب أعدى... أو ما كفاه فلم ترى 
  لمھجتي األشجان أھدىف ... وجبينھا الفتان كي 
  بي الوجد ليس لھا مردا... يا نظرة قادت لقل 

  أن تھجرين الصب عمدا... أيحل في شرع الھوى 
  ألحاظھا عضبا فرندا... يا غادة تستل من 

  ران يقيم على حدا... عجبا لطرفك وھو سك 
  :وقوله 

  وخض جاسرا لج الصبابة والوجد... أيا قلب بح مستشھرا بھوى دعد 
  صلتك ينيران الصدود أو البعد... عدلن عن حبھا ولوانھا وال ت
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  معقربة الصدغين ممشوقة القد... عليك بھا عذارء معسولة اللمى 
  موردة الخدين فاحمة الجعد... مدملجة الساقين مھضمومة الحشا 
  فيا خجلة السمر المثقفة الملد... إذا ما غدت تختال في حلل البھا 

   يضم فؤادا قد من حجر صلد... عجبت لجسم كالحرير منعم 
  بمرھف ماضي اللحظ قتال على عمد... لھا هللا من رعبوبة سفكت دمي 

  ثوى حبھا في القلب مذ كنت في المھد... تعشقتھا أخت المھاة خريدة 
  أتحسب أن النصح في حبھا يجدي... فعنى إليك اليوم يا عاذلي اتئد 

  ور أنك في رشدوتزعم يا مغر... أتعذلني في حب دعد جھالة 
  محبتھا في الجسم بالعكس والطرد... أيقبل فيھا اللوم سمعي وقد سرت 

  وبالشفق المحمر من صفحة الخد... وأقسم بالمسود من مسك خالھا 
  تستر بالياقوت والمرشف الشھد... وبالمقلة النجالء والمبسم الذي 
  نديوما لمت لكن ليس عندك ما ع... لو أنك تشكو ما بقلبي عذرتني 

  :وله من قصيدة، أولھا 
  صب الدموع من المحاجر... صب ألحل ظباء حاجر 

  ملكت جوارحه الجآذر... وغدا أسيرا عندما 
  ت وأمرھن على النواظر... حكمت عليه الغانيا 
  ولھان طول الليل ساھر... أن ال يزال معذبا 

  م تميس في حلل نواضر... من كل ھيفاء القوا 
  فوق الغالئل باألساور... دقت حشا فتمنطقت 
  عسال كم كسرت أكاسر... خود بعامل قدھا ال 

  وسنان يفتك وھو فاتر... عجبا لمرھف لحظھا ال 
  ر لھا إذا رامت مناظر... عذارء تعتذر البدو 

  ح وما سعاد وما تماضر... ما دعد ما ذات الوشا 
  زاه يفوق الشمس زاھر... إن أسفرت عن منظر 

  يا والمكحلة السواحر ...يا حبذا ذاك المحي 
  وما حواه من الجواھر... والمبسم العذب الشھي 

  قد أرسلت تلك الضفائر... واطول شوقي للتي 
  طان الغرام على جائر... ملكتھا رقي وسل 

  سة في محبتھا أتاجر... وطفقت بالنفس النفي 
  أنى أكون لھا مسامر... ومنحتھا روحي على 

  كالظبي نافر ء وأعرضت... فأبت وسوفت اللقا 
  لت مه بروحك ال تخاطر... واستعجبت مني وقا 
  دك بالوصال فلست قادر... ھيھات ال تطمع فؤا 

  ل مدامعي والقلب حائر... فرجعت أعثر في ذيو 
  ب وصرت فيه كقيس عامر... وأيست من قرب الحبي 

  :وله مشجرا 
  ومنتھى اللطف منك مبناه... الحسن لفظ وأنت معناه 

  صبا تصب الدموع عيناه... منك رق وصل  بفاتر اللحظ
  جسما وفرط البعاد أضناه... رفقا فكثر الصدود أنحله 

  في الحسن أھل الھوى بھا تاھوا... أنت الذي حزت كل منقبة 
  والحق ما الشمس غير مرآه... ھذا محياك الح بدر دجى 

  وجدا وللمستھام يھواه... يحق للقلب أن يھيم به 
  تفتر عن لؤلؤ ثناياه... ي رشأ من ذا يلوم المحب ف

  كأن ھاروت ساكن فاه... خشف بلين الكالم يسحرني 
  كل المسرات في محياه... أفديه ظبيا أغن قد جمعت 
 إي والذي ال إله إال ھو... نواه والھجر أوھنا جلدي 
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  نجيب الدين بن محمد بن مكي

   .النظراء وليس ذلك بعجيب من نجيب نجيب دعا األماني فكان الكمال له أول مجيب، وتفرد على كثرة
  .فإن الليالي مع أنھا ولود بمثله لم تنجب، والدھر على أنه أبو العجب إال أنه بأعجب منه لم يعجب

  .كان مقيما بقرية جبع من جبل عاملة، يركض جدواد طبعه في ميدان الفضل ويھز عامله
  .مساحتھا من الطول والعرض حتى طوى على طي شقة األرض، واستأذن من طرف الخضر في ذرع

  .فخرج يركض النجائب، ويتبع في سيره العجائب
  .ويحن ويئن، وما له قلب مطمئن

  .وھم سالم المھجة مع مس الضر، معافى الحشاشة مع الفقر المر
  .فلم يفده البعد عن أحبابه، إال تبييض مسود شبابه

  .فاعتاض عن السواد بالبياض، وبئس وهللا ھذا االعتياض
  :رجع إلى ووطنه شاكيا وعثاء السفر، ومنشدا عند خيبة المسعى وتخلف الظفر ثم 

  نضارة الدھر وريعان المنى... نجيب أبناء الزمان من به 
  له نظيرا في الذكا فما رأى... طوف آفاق البالد ليرى 
  بصفقة المغبون يبدي المشتكى... فعاد بعد طول عمر نأيه 

  عده مملوءة من القذىلب... وأصبحت عين البالد بعده 
  .ونظم رحلة تتالشى عندھا الرحل، وأودعھا من أبكار أشعاره ما ليس بالدخيل وال المنتحل

  .وھو في النظم مقدم غير مؤخر، وكأنا القلم إلطاعته مسخر
  .وقد أوردت له ما تبتھج به األزمان، وتتنادم عليه في مجالس أنسھا الندمان

  :فمنه قوله 
  أوجبا ذلتي وھجر الحبيب... النصيب  عزة النفس وانقطاع

  ببعادي عنه وقرب الرقيب... فتعوضت عن مرامي وقصدي 
  ت إلى هللا راجعا من قريب... وانقضى العمر في األماني وما كن 

  فھو ما زال علتي وطبيبي... ھو دائي إذا يشا ودوائي 
  :وقوله يمدح السيد مبارك بن مطلب حاكم الحويزة 

  في سفري ومطلبي...  يا سائلي عن أربي
  مبارك بن مطلب... لي مطلب مبارك 

  سبط النبي العربي... نجل على المرتضى 
  ن الطيب بن الطيب... الطيب بن الطيب ب 

  غياث كل مجدب... أمان كل خائف 
  من فضة وذھب... منيل كل نعمة 

  تسمع كل العجب... في فضله وجوده 
  يخشاه فرخ الثعلب... األسد الكاسر ال 

  ترعى وجرد األذؤب... ما السخال جملة ك
  دانت وكل العرب... والفرس والترك له 

  نسيت أمي وأبي... إذا حللت أرضه 
  بنتا يكون أو صبي... وأسرتي وولدي 
  أباه والجد النبي... ومن يكن حيدرة 

  من دون أدنى الرتب... فكلما تصفه 
  :وله من قصيدة، مطلعھا 

  فيخضر بعد الھجر بالعود عوده...  أال ھل لمضني ھجركم من يعوده
  فقد تجبر القلب الكسير وعوده... وھال وعدتم إذ بخلتم بوصله 

  وتجنى رياحين اللقا ووروده... وتحي نفوس صوح الدھر نبتھا 
  ومشرب صافي الود عز وروده... فقد ھجرته لذة النوم بعدكم 

  دهوقلبي بحر النأي مات وجو... دنوتم فأحييتم قلوبا بوصلكم 
  وما حاتم إن عد يوما وجوده... بخلتم على مضناكم وھو عبدكم 
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  :وكتب إلى الحريري الحرفوشي 
  لمولى عالم علم ممجد... سعدت بلثم كف يا كتابي 

  عويص المشكالت له تمھد... فتى في الفضل ليس له نظير 
  وجدد ما وھى منه وشيد... بني ربع العلى بعد انھدام 

  فما الخطى والعضب المھند... ا له قلم إذا ما جال يوم
  بتسليم جزيل ليس ينفد... فخص من السالم مدى الليالي 

  .اغتناما للفرصة، وحذرا من فوت ما ليس في تركه مندوحة وال رخصة
   .وجھت ھذه العجالة، معتمدا على االختصار مضربا عن اإلطالة

  .ارت بدور فواضله فأخجلت نيرات الكواكبإلى من أشرقت شموس فضائله فأزاحت من الجھل ظلم الغياھب، وأن
  .واستولى على مدائن الفضل وحصونه، فظفر من ذخائره وكنوزه بمصونه ومخزونه

  .بوسيلة إرسال تسليمات يحيى ذكرھا ميت النفوس، وتتزين بتسطيرھا متلحظات الطروس
  :ومن بدائعه قوله 

  وجد ناقعسوى الوصل أو من غلة ال... أال ھل يرى من علة الصد نافع 
  فتجمعنا من بعد تلك المجامع... وھل بعد شت الشمل للجمع أوبة 

  ھصرنا غصونا ما أقلته يانع... سقى هللا أياما مضت في غضونھا 
  وما ذا عسى تدنى البعيد المطامع... ولي طمع في القرب وهللا قادر 
  وغارب سوء الحظ في الناس طالع... وفي كل حين شارق الجد ھابط 

  مدى الدھر عما أصطفيه قواطع... أذى من أرتجيه عظائم ولي من 
  وال أنا عما يسخط هللا راجع... مضى العمر ال الدنيا حظيت بخيرھا 

  من الدھر واألمر الذي ھو واقع... و ال للناس شكواي كلھا 
  فليس له منه حماة تدافع... تولى خصام الحسن قھرا بنفسه 

  يبا فبالبلوى إليه يسارعنج... وال سيما من ظنه عن تخيل 
  به تركه في حاله وھو تابع... فغاية من يرجوه أوحد دھره 

  بأرض فذاك المسك ال شك ضائع... إذا كان ريح المسك ينكر ضائعا 
  ففي البين داء ذلك الداء مانع... وقد يترك المجروح في ترك شمه 

  مقالته في مثل ما أنا والع... و صب في الزمان تقدمت 
  وال تخش ما يخشى وجدك رافع... فاخش ما يرجى وجدك ھابط  أال

  وال ضائر إال مع السعد نافع... فال نافع إال مع النحس ضائر 
  :وقوله 

  دع ما تخال فھذا أول الخلل... يا من يحاول ما أملت بالحيل 
  في جنح ليل الھدى من غير ما كسل... واركب متون خيول السبق واسر بھا 

  بالقرب منه ذوو اآلمال باألمل... األدنى فما ظفرت وجانب الجانب 
  في وعدھا أحدا من سالف األزل... واقطع رجاك من الدنيا فما صدقت 

  يعطى ويمنع إال علة العلل... وصل حبالك بالحبل المتين فما 
  فإنه للبرايا أوضح السبل... واسلك سبيل رضاه غير متئد 

  في ملة الحب آذى من أذى الملل... وازدد على الھجر حبا ال تمل فما 
  :وقوله على طريقة المھيار 
  لقد خلفونا وساروا يمينا... يمينا بھم صادقا لن يمينا 

  ولو أنھم أصبحوا ظاعنينا... مقيما على عھدھم ال أحول 
  فأوصافھم تطرب السامعينا... مشوقا إلى سمع أوصافھم 

  نافتحكى إذا ما ذكرت العيو... عيون تفيض لتذكارھم 
  فتلقى له حين يتلى حنينا... وقلبي يحن ألخبارھم 

  على أي حال عسى أن يكونا... وعيشى من بعدھم ال يطيب 
  يزيد على جملة النائحينا... ونوحي ولو عشت ما عاش نوح 

  شماتة من أصبحوا شامتينا... وأعظم من بعدھم حسرة 
  :وقوله 
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  يل أھناھالذلك بالصبر الجم... عزيز علينا أن تھون نفوسنا 
  معز لھا فيھا بذلك ھناھا... وكنا نرى أن لو أتانا مفاجيا 

  بأرواحنا لو تفتدى لفديناھا... لنرعى نفوسا من نفوس زكية 
  :وقوله 

   ھي أصل لكل ما أنا فيه... لي نفس أشكو إلى هللا منھا 
  وقبيح الخالل ال أرتضيه... فجميل الخالل ال يرتضيني 

  لي خصوم من عاقل أو سفيه... يعا فالبرايا لذاك أو ذا جم
  :ومن مقطعاته قوله 
  ھجر حبيبي في المقال الفصيح... علة شيبي قبل إبانه 

  شيبى وفي ذلك دور صحيح... ويجعل العلة في ھجره 
  :ھذا الدور دار على األلسنة قديما حديثا، ومن مشھوره قول بعضھم 

  بيني وبين من أحب... مسألة الدور جرت 
  لوال جفاه لم أشب... ما جفا  لوال مشيبي

  :ومثله ألبي العباس خطيب جامع دمشق 
  وكل على كل له سبب ينبي... مسائل دور شيب رأسي وھجرھا 
  وتقسم لوال الشيب ما كرھت قربي... فأقسم لوال الھجر ما شاب مفرقي 

  :وله 
  للمال ما ذلك إال بوار... واعجبا منا ومن حبنا 
  وآخر الدنيا وال شك نار... فآخر الدرھم ھم يرى 
  :البيت الثاني من األول 

  والھم آخر ھذا الدرھم الجاري... النار آخر دينار نطقت به 
  معذب القلب بين الھم والنار... والمرء ما دام مشغوفا بحبھما 

  :وله 
  أو شامت في العسر واليسر... المرء ال يسلم من حاسد 

  من الشر يلحقه نوع... فھو على الحالين ال بد أن 
  ت فقصر اآلمال أولى وأحرى -؟وإذا كانت الحياة إلى المو : وله 

  فھو أولى ال شك أولى وأخرى... فالخطايا تزداد والعيش ضنك 
  :وله 

  ن من األنام مقصر... كل امريء دون أمر ي 
  أو آخر متھور... إما امرؤ متوكل 

  :وله 
  قط يوما من البشر... ما صفا الدھر المريء 

  عاند الدھر في أخر... شرب صفا فإذا م
  :وله 

  وال إلى وصلك من مقدره... مالي على ھجرك من طاقة 
  فرطت في دنياي واآلخره... لكنني ما بين ھذا وذا 

  :وله في السيد خلف بن مطلب، وأجاد في التورية 
  ممن مضى قلت خلوا ذكر من سلفا... إذا جرى ذكر ذي فضل ومكرمة 

  عن كل ذي كرم ممن مضى خلفا... ن لنا الحمد  أھل الحمد إ
  :وله في مداد أحمر على ورق أصفر 

  لونه لوني ولكني أرق... مدمعي مثل مدادي والورق 
  عوضت عنه بتزويج األرق... طلق النوم جفوني فلذا 

  :ولبعضھم، وقد أعطى بعض الشعراء جائزة في كاغد أحمر 
  مر وارد عليك... جائزتي في كاغد أح 

  قلة المھدى إليك... خجلتي من  أشرب بعض
  :ويستظرف قول الحسن البوريني، وقد كتب يستدعى بعض خالنه بفرصاد لكونه لم يجد حبرا 
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  ضعھا لدى منزل الظبي الذي سنحا... يا طرائر البان خذ مني مكاتبة 
  كتبتھا بدم القلب الذي جرحا... ھي الشكاية من داء الغرام وقد 

  :ولنجيب الدين 
  ت بھا صديقا صادقا... د فما وجد جبت البال

  منھا بخل واثقا... يا قلب فاحذر ال تكن 
  :وله 

  ولو أنه عار من الدين والعقل... ھو الدھر رب الجاه فيه أخو الفضل 
  إذا ما خال منه فذاك أبو جھل... ورب الحجى والفضل والعلم والتقى 

  : وقال في رحلته، عند ذكر أمير المؤمنين، كرم هللا وجھه
  يحصل منه أربعون ألفا... وقلت فيه بيت شعر وصفا 

  كاملة مضافة عشرينا... تلحقھا ثالثة مئينا 
  والبيت ھذا فتأمل واختبر... أبيات شعر عدھا كما ذكر 

  صفي وفي سخي علي... علي رضي بھي ولي 
   .يشتمل ھذا البيت على أربعين ألفا وثالثمائة وعشرين بيتا 

  .مانية أجزاء يمكن أن تنطبق كل جزء من أجزائه مع اآلخر، فتنتقل كل كلمة ثمانية انتقاالت وبيان ذلك أن البيت ث
  .فالجزآن األوالن على رضي يتصور فيھما صورتان؛ التقديم، والتأخير 

 ثم خذ الجزء الثالث، فتحدث منه مع األول ست صور؛ ألنه ثالثة أحوال؛ تقدمه، وتوسطه، وتأخره، ولھما حاالن، فاضرب
  .أحواله في الحالين تكن ستة 

  .ثم خذ الجزء الرابع، وله أربعة أحوال، فاضربھا في الستة التي لما قبله، تكن أربعة وعشرين 
  .ثم خذ الخامس، تجد له خمسة أحوال، فاضربھا في الصور المتقدمة، وھي أربعة وعشرون، تكن مائة وعشرين 

  .ائة وعشرين تكن سبعمائة وعشرين ثم خذ السادس تجد له ستة أحوال، فاضربھا في م
  .ثم خذ السابع، تجد له سبعة أحوال، فاضربھا في سبعمائة وعشرين، تكن خمسة آالف وأربعين 

  .ثم خذ الثامن، تجد له ثمانية أحوال، فاضربھا في خمسة آالف وأربعين، تكن أربعين ألفا وثالثمائة وعشرين بيتا 
  :له ومن فوائده فيھا، عند ذكر الغيبة، قو

  لكنھا قليلة المواقع... وجوزوا الغيبة في مواضع 
  أو كان للشاھد أيضا جارحا... كردع شخص يفعل القبائحا 

  بفعله كي يحصل احتراز... أو وصفه بما به يمتاز 
  يعرفه الناس فيحذروه... ففي الحديث الفاسق اذكروه 

  والخوف من ذي الشيم الردية... وكل ذا مع عدم التقية 
  :ستحسن له قوله ومما ي

  فاحفظ فؤادك يا نجيب الدين... مدت حبائلھا عيون العين 
  فيه إذا وصلت ضياع الدين... في ھجرھا الدنيا تضيع ووصلھا 

  :وھو من قول اآلخر 
  فلست فيه حامدا أمرا... يا قلب دع عنك الھوى واسترح 

  نلت وصاال ضاعت األخرى... أضعت دنياك بھجر وإن 
  :ومثله للبابي 

  ركبت فأضحى حلو عيشي به مرا... طريق القضا ال بل طريق جھنم 
  على أنني إن نلتھا ضاعت األخرى... أمان بھا دنياي ضاعت فلم أنل 

  :وله 
  علينا فأولى ضد ما نتمناه... لك هللا من دھر توالت صروفه 

  وأبعدنا عمن نحب ونھواه... فقربنا ممن نود بعاده 
  :وھو من قول المتنبي 

 بغيضا تنائي أو حبيبا تقرب... علط األيام في بأن أرى أما ت
  

  بن محمد، المعروف بالحر محمد بن حسن بن علي
  .أغر، له الكلم الغر، حر، له النظم الحر 
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  عطلت الياقوت والدرا... إني أرى ألفاظه الغرا 
  ألفاظه تستعبد الحرا... له الكالم الحر وھو الذي 

  .انعجن بالألدب وانجبل  وھو أحد ھدايا الجبل، وأجل من
  .وله الشعر الذي جمل به األدب وزانه، وزين مقاطيع الشعر وأوزانه 

  .أطلعه أرق من خصر أھيف يتلفت، وأشھى من مقبل شادن عليه القلوب تتفتت 
  .وقد أثبت له منه ما يطرب بأناشيده المطربة المطرية، ويرقص األعراف بأغاريده المغربة المغرية 

  :له فمن ذلك قو
  ورقاب الركاب والركب ميل... الح وجه من ربع ليلى جميل 

  س فزاد الرجاء والتأميل... بعد ما كاد أن يلم بنا اليأ 
  ذلك ما تشتھي القلوب فميلوا... فظننا الحبيب الح وقلنا 

  للبرايا والقصد والمأمول... ذلك السؤل والھوى واالماني 
  اه جميلحسن مجمل رو... حدثونا فذا حديث صحيح 

  وعلى العيس وخدھا والذميل... كل دمع فرض على كل عين 
  نحوھا أنفس الجماد تميل... ثم ملنا إلى ربيع ربوع 

  وكأن الطريق للنوم ميل... وكأن السھاد للقوم كحل 
  للمحب التتميم والتكميل... بي نقص من الكمال ومنھم 
   ن ھوى وھو عامل معمول... كل حي في ذلك الحي نشوا 

  عموم من الھوى وشمول... مھم يا ابن عم من ألم الحب ع
  مستمال في الحب بل يستميل... كل شخص منھم بدا قلت ھذا 

  شھرة ليس يعتريھا خمول... كل من مات في الھوى أكسبوه 
  م وأضحى ودمعه مھمول... من رآھم في النوم أو يقظة ھا 

  شھوات النفوس والمأمول... جنة قد تجمعت في ھواھا 
  با غدا وھو في الحمال حميل... م بتلك المحامل استأسروا قل ك

  في الھوى فھو حامل محمول... حملوه وحملوه الباليا 
  ق احتماال للقرب تلك الحمول... بعدوا بالحمول عنا فلم تب 

  :وقوله، وھو من أجود شعره 
  فالحت أمارات السعادة والشوم... رأيت غريب الحسن قد حف بالقنا 

  بقسمين مظنون لدينا ومعلوم... غيد الحمى وحماته وكلمني 
  وما ضيف أمثال الكرام بمحروم... فيا قوم رفقا بالفتى وھو ضيفكم 

  بدور أخت النور بنت أخي الريم... ويا ابنة عم الحور وابنة عمة ال 
  فرفقا بصب من كالمك مكلوم... كالمك كلم للفؤاد ولذة 

  .، على صحائف وجنات الحور ھذه األبيات تستحق أن تكتب بالنور
  .لوال لفظة الشوم في ضربھا، فكان األحرى أن تعزل من دربھا 

  :وله 
  يقيم عليه لحظھا كل برھان... وغانية شكل العروس بوجھھا 

  إلى رابع األشكال أوضح تبيان... يبين خداھا لنا بإشارة 
  براھين أشكال تشير إلى الثاني... بسالفھا مع حاجبيھا بدت لنا 
  فياليته مقرون حسن بإحسان... وحاجبھا للحسن شكل متمم 

  :وأنشدني لنفسه، السيد محمد بن حيدر المكي، في مثل ھذا التوجيه 
  مقارنة فيه البياض بإتقان... تبدى نقي الخد يزھو بحمرة 

  فلذلك من أشكالنا كل لحياني... فقلت انبساطا إذ غدا القبض خارجا 
  :األبيات وأكثر ما يتداول فيه ھذه 

  لعلي أرى فيه دليال على الوصل... تعلمت خط الرمل لما ھجرتم 
  رأيتھما في وجنة سلبت عقلي... فأعجبني فيه بياض وحمرة 

  وقاال اجتماع قلت يارب للشمل... وقالوا طريق قلت يا رب للقا 
  فال تعجبوا أني أخط على الرمل... وقد صرت فيكم مثل مجنون عامر 
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  :له ومن جيد شعره قو
  والجود خير الوصف لإلنسان... فضل الفتى بالبذل واإلحسان 
  أمواله وقفا على الضيفان... أوليس إبراھيم لما أصبحت 
  فسخا به للذبح والقربان... حتى إذا أفنى اللھى أخذ ابنه 
  فسخا بمھجته على النيران... ثم ابتغى النمرود إحراقا له 

  ه للواحد الديانوبقلب... بالمال جاد وبابنه وبنفسه 
  ناھيك فضال خلة الرحمن... أضحى خليل هللا جل جالله 
  تعلو بأخمصھا على التيجان... صح الحديث به فيالك رتبة 

  .أصل ھذا حديث قدسي، رواه أبو الحسن المسعودي في أخبار الزمان
ك للقربان، ونفسك للنيران، وقلبك للرحمن إنك لما سلمت مالك لضيفان، وولد: " إن هللا أوحى إلى إبراھيم عليه السالم : قال 

  " .اتخذناك خليال 
  :وقوله 

  عرف شذا خيبة آمالي... قد كنت أستنشق من مطلكم 
  أنى لنيران الجفا صالي... فاآلن قد بان بتصريحكم 

  كل رجاء نوع إذالل... إني رأيت اليأس عزا وفي 
  أطلقتم عني أغاللي... رجاؤكم غل وھا أنتم 

   ال در در الجامع المال... ائل زائل والمال ظل ھ
  سيان إكثاري وإقاللي... في مذھب المجد ودين العلى 

  :وقوله 
  دونه واستمر ذاك الحجاب... حجبوا عني الحبيب وحالوا 

  محكم ما لذلك السور باب... ضربوا بيننا بسور منيع 
  ھر لي منه نقمة وعذاب... باطن فيه رحمة لكن الظا 

  :ه ومن مقطعاته قول
  بأن ألثم الثنايا العذابا... قد ظننت النجاة والفوز في الحب 

  لي على الظن ذقت ھذا العذابا... فبتركي واالحتياط وتعوي 
  :وقوله موريا بلقبه 

  بذل الجھد في احتفاظ الجھول... قلت لما لجأت في ھجو دھر 
  ترك الحر في زوايا الخمول... كيف ال أشتكي صروف زمان 

  :اء المتقدمين أشعار كثيرة، تتعلق بأسمائھم وألقابھم، من ذلك قول السراج الوراق للشعر: قلت 
  فزاد سرورا وزدت ابتھاجا... بني اقتدى بالكتاب العزيز 
  لكوني أبا ولكوني سراجا... فما قال لي أف في عمره 

  :والذي أكثر من ھذا حد اإلكثار الشھاب الخفاجي، فمن ذلك قوله 
  أترى الزمان بمثل ذا غلطا... من رتب قالوا نراك سقطت 

  ولذا الشھاب من العلى سقطا... قلت الشياطين اللئام علوا 
  :وله 

  فيحسده طرف فتنھل أدمعي... يراكم بعين الشوق قلبي على النوى 
  فتذكو حرارات الجوى بين أضلعي... ويحسد قلبي مسمعي عند ذكركم 
  :ومن معمياته قوله، في اسم علي 

  يعلو عن اإلنشاد واإلنشاء... ى المحاسن بارعا افديه واف
  وعذاره من قبلھا لشقائي... يا محنتي فلقد تعرض لحظه 

  :وقوله فيه أيضا 
  فؤادي بالوجد والتعذيب... بفؤادي أفدي حبيبى وإن عني 

  الم ھال شاھدت نور الحبيب... من محياه يلمع النور يامن 
  :وقوله في اسم خالد 
  ثم انثنى بالصد واالجتناب... في المنى  أطمعني يوم اللقاء

  حسبتھا ماء فبانت سراب... والح في وجنته حمرة 
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  :وقوله في اسم عثمان 
  بألحاظ أثارت نار حربى... وظبي صال في العشاق يسطو 

  ھنالك بعدھا ودعت قلبي... أصاب بعينه قلبي بسھم 
  :وقوله في اسم أحمد 

  لى بحسنه وبعجيهيسطو ع... أفديه فردا ماله من مشبه 
  ھل من مجرد رأفة من قلبه... داء السقام أضربي في حبه 

  :وقوله في اسم عمر 
  على النوى منه المزار... زار الحبيب وكان شط 

  كالليل أعقبه النھار... كرب محته يد اللقا 
  :وقوله في اسم علي 

  فاق الورى في جماله والكمال... ال تلمني إن ھمت وجدا بمن 
  وترقى ففاق أوج المعالي... في كل وصف بديع  جاء فردا

  :وقوله في اسم حسن 
  وزاد في حبه وجدى وبلبالي... طال اشتياقي إلى ظبي فتنت به 
  وراح ينھى عن اإلفراط عذالي... حب بال آخر ضمن الفؤاد رقى 

  :وله أحجية في شراريف 
  ذ بظله عند اشتباه األجوبه... يا واحدا في فضله يا من يال 

  ما مثل قولي ابتاع أرضا مخصبه... ين لنا أحجية قد أشكلت ب
  :وله في بانياس 

  في درجات العلى ھبوط... يا من علو الورى لديه 
  ما مثل قولي بدا قنوط... أبن جوابي فدتك نفسي 

  :وله في برغال 
  وفاق األنام بفضل مبين... أيا من عال فوق أوج العلى 
 ما مثل قولي طعام ثمين م... أبن لي جوابي فأنت اإلما 

  
  محمد بن علي بن محمود الحشري

   .شاعر ملء فيه، ومبرز في الفن ال يباري فيه
  .فلألقالم قصبات سبق أخذھا يوم الفخر لدى الرھان، فلم يعلق غباره بعيون الرائين ولم تلحق به خطرات األذھان

  .هتشيم بارقة السحر من من نفثاته، وتشتم عابقة الشحر من تنفسات
  .يمأل اآلذان بجواھر كالمه اللوامع، فلذلك تضيق عند استماع نقده المسامع

  .بألفاظ أحسن من فتور ألحاظ الغواني، ومعان أوقع من ترجيع أصوات األغاني
  .ال تمل شعره الرقيق الخواطر، حتى تمل نسيم السحر الرياض العواطر

  .إلى أدب كزھر البستان، مترو بالصبيب الھتان
  .عره مفتون فتنة مسحور، ولي منه كل آن ابتھاج ولدان حوروأنا بش

  .وقد أثبت له ما يطيل خطي الحظ ويبعث االنشراح، ويمحو الھموم عن القلوب ويثبت األفراح
  :فمن ذلك قوله 

  يروح راحتيه من الصالء... مددت إلى الطبيب يدي فولى 
  إلى وقال لي أثر الھواء... فقلت أصابني عين فأھوى 

  :ه وقول
  ما أنت أول ناشب في مخلب... شرق على حكم النوى أو غرب 

  أو ذاھب في إثر برق خلب... في كل يوم أنت نھب محاسن 
  غص الفضاء به بوين مغرب... متألق في الجو بين مشرق 

  ضحك المشيب على العذار األشيب... يبكي ويضحك والرياض بواسم 
  ب باز أشھبفنشبت في مخال... أزعمت أن الذل ضربة الزب 

  مقل متى تجد الواظر تلعب... لعبت بلبك كيف شاء لھا الھوى 
  من لي بقلب مثل قلبك قلب... زعمت عثيمة أن قلبك قد صبا 
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  حتى نظرت إليك يا ابنة يعرب... قد كنت آمل أن تموت صبابتي 
  لم ترغبي ورھبت ما لم ترھبي... فطربت ما لم تطربي ورغبت ما 

  ركبوا من األخطار أصعب مركب... فتية ولقد دلفت إليھم في 
  ورموا القفار بكل حرف ذعلب... جعلوا العيون على القلوب طليعة 

  في البيد إثر البارق المتصوب... ترمي الفجاج وقلبھا متصوب 
  إال وقد غمست يدا في سبسب... ھو جاء ما نفضت يدا من سبسب 

  م تنتقبمنھا وعين الشمس ل... تسرى وقلب البرق يخفق غيرة 
  فلك يشق عباب بحر زغرب... تطفو وترسب في السراب كأنھا 

  حتى دفعت إلى عقيلة ربرب... تفلى بنا في البيد ناصية الفال 
  والحسن يظھرھا ظھور الكوكب... وافتك تخلط نفسھا بلداتھا 

  في ربرب أو فارس في موكب... كفريدة في غيھب أو شادن 
  حياء بكر ال بنشطة ثيبب... تمشى فتعثر في فضول ردائھا 

  :وقوله 
  وصلوا نارھم على كل ھضب... أين من أودعوا ھواھم بقلبي 
  طاش عن صاحبي وحل بجنبي... كلما فوقوا إلى الركب سھما 

  ن كالنا دامى فؤاد وقلب... يشتكي ما اشتكيت من لوعة البي 
  :وقوله 

  ب على فراقك في شبابي...  ما فعل المشي 
  ت وفت في عضد الصحاب... نيا أقذى عيون الغا

  وتفلن في وجه التصابي... ظلم كسفن مطالبي 
  م ورنقت صفو الشراب... غبرن في وجه الندي 

  صبغت حلوكته ثيابي... هللا لي من أبقع 
  عة من دعاء مستجاب... أقوى وأبلغ في القطي 

  ب نعى الصبا نعى الغراب... وافاك في برد الغرا 
  ب فكان أكذب من سراب ...ألبسته ثوب الشبا 

   ضحك المشيب على خضابي... وإذا خضبت بياضه 
  :وقوله 

  سوف يمنى بفرقة وشتات... كل شمل وإن تجمع يوما 
  كان أدنى إلى نوى وثبات... ال ألوم النوى فرب اجتماع 

  في صدور العدى بقرب الرماة... مثلما زيدت السھام علوا 
  :وقوله 

  وبمرآة وجھك الوضاح... باجتالء المدام في األقداح 
  أكل واش وال فريسة الحي... ال تذرني على مرارة عيشي 

  والليالي تجول جول القداح... صاح كلني إلى المدام ودعني 
  نحن في ذمة الظبا والرماح... ال تخف جور حادثات الليالي 

  تتخطى بھا إلى صفاحي... طوع أيدي الخطوب رھن المنايا 
  كف رأسي شكيمه عن جماحي... ما قلدتني من المشيب لجا

  من بكاء بدمنة ونواح... صاح إن الزمان أقصر عمرا 
  برقيق من طبعك المرتاح... رق عنا مالحف الجو فاسمح 

  أنت فيه زمان روح وراح... يا مليك المالح إن زمانا 
  يا صباحي يطيب وقت الصباح... طاب وقت الزمان فاشرب عساه 

  ر على نغمة الطيور الفصاح... فج واسقنيھا سقيت في فلق ال
  :وقوله 

  وترامت على خدود المالح... خلعت ثوبھا على التفاح 
  ح جال لي شقيقة األرواح... كل ريحانة أرق من الرا 
  بين جنبي داميات الجراح... وردة فوق خده وقروحا 



 

255 
 

  قد قطعناه في ظالل الرماح... حبذا ميعة الشباب وعيش 
  في كرى النوم مزعجا بالصباح... لى زارني زورة الخيال وو

  ويح نفسي من المراض الصحاح... لست أقوى على الجفون المواضي 
  وعفا عن بنانه الوضاح... سامح هللا من دمى وجنتيه 

  يا إلھي كالھما غير صاح... ال تؤاخذ جفونه بفؤادي 
  :وقوله 

  والبدر في لجة الظلماء مستبح... قم ھاتھا وضمير الليل منشرح 
  من قبل يبدو لنا في وكره الصبح... عجل بھا وحجاب الليل منسدل 

  ال يضحك الدھر حتى يضحك القدح... واستضحك الدھر قد طال العبوس به 
  يكاد يقطر في أعطافه المرح... فقام والسكر يعطو في مفاصله 
  بھا علينا رشا بالحسن متشح... يطوف والليل بالجوزاء منتطق 

  ال يستخفھم في محفل فرح... يل زاھرة في أسرة كنجوم الل
  ال الجد يثنيه عن لومى وال المزح... ورقية من عذول طار طائره 
  لي الھنا وله من دوني الترح... قاسمته قسمة ضيزى مواھبھا 

  من جوھر الحسن إال أنه شبح... وذي دالل كأن هللا صوره 
  رحوالسكر يخفض من صوتي فينش... أسوسه وھو غضبان وأبسطه 
  أغتاظ منه بال غيظ ونصطلح... بتنا على غرة الواشي وغرته 
  والسكر يفتح بابا ليس ينفتح... جعلت عتبي إلى تقبيله سببا 

  صدفت عن بعض ما يأتي به النشح... حتى إذا صيرته الراح طوع يدي 
  حتى تنفس من جيب الدجى وضح... فما تبسم في وجه الصبا قدح 
  وللظالم لسان ليس يجترح... ودعته وجبين الصبح منزلق 

  حتى يكون له في اليوم مصطبح... وال يطيب الھوى يوما لمغتبق 
   :وقوله 

  تغدو على صروفھا وتروح... غادرتموني للخطوب دريئة 
  إال كما يتحرك المذبوح... ما حركت قلبي الرياح إليكم 

  :وقوله 
  جريت مع الصبا طلق الرياح... وكنت إذا نزعت إلى ھنات 

  لجاما كف رأسي عن جماحي... قلدني المشيب على عذارى ف
  وھبت اليوم سمعي للواحي... وقلت لعاذلي إيه فإني 

  فقل ما شئت في القدر المتاح... ھو القدر المتاح على الغواني 
  وما ليل التمام بال صباح... وما حسن العيون بال بياض 
  جناحوأنت من الرحيل على ... وما ضيف أتاك بال احتشام 

  :وقوله 
  فجدد بالظباء العين عھدا... أياريح الصبا إن جئت نجدا 
  وشبت وما بلغت به أشدا... فقد أرضعتني ثدي األماني 
  ذوائب ذلك الرشأ المفدى... وكم رفت على طوال ليل 
  سقى الرحمن ماء الحسن نجدا... وما نجد وأين ظباء نجد 

  :م، يقول فيھا وقوله من قصيدة، يمدح بھا النظام ابن معصو
  نورا لعيني ونورا على عودي... وإن في الشعرات البيض لو علموا 
  حسن البياض على أحداقھا السود... بيض وسود إذا ما استجمعا حسنا 

  من ضنة ولعين الملك من جود... كم للزمان وال أخشى بوائقه 
  صور الكتيبة مأمون المواعيد... عف الشيبة ميمون النقيبة من 

  وحسن يوسف في ملك ابن داود... أحمد في تقوى أبي حسن  أخالق
  كالدر أحسن ما يبدو على الجيد... ال يحسن الشعر إال في مدائحه 

  :وقوله 
  قبلة الداعي ووجه القاصد... أنت يا شغل المحب الواجد 



 

256 
 

  قابلت إال بطرف جامد... فت آرام الفال حسنا فما 
  شأن قلب واحد يا حياتي... شأن قلبينا إذا صح الھوى 

  ما علينا من مقال الحاسد... كثر الواشون فينا قولھم 
  من يغالي في المتاع الكاسد... لست أصغي ألراجيف العدى 

  :وقوله 
  وعيوني شاخصات في القمر... زارني والبرق يرمى بالشرر 

  آه ما أحلى ھواه وأمر... ذو دالل كلما مر حال 
  ى سل قلبي ونفرنتشاك... بينما نحن على وفق الھوى 

  وھو يرميني بأطراف النظر... وانثني يعدو وأعدو خلفه 
  ضعف عينيه بأحداق الخزر... ويك يا شامي ال تطمع على 

  :وقوله من قصيدة 
  حال فيه عيشي من بثينة أو مرا... وقد جعلت نفسي تحن إلى الھوى 

  راإلى الخفرات البيض والشدن العف... وأرسلت قلبي نحو تيماء رائدا 
  ھي الريم لوال أن في طرفھا فترا... تعرف منھا كل لمياء خاذل 

  يكلمھا أبدت على حسنھا كبرا... من الظبيات الرود لو أن حسنھا 
  بصد كأني قد أبنت له وترا... وآخر إن عرفته الشوق راعني 

  وأسأل عنه الريم وھو به مغرى... أناشد فيه البدر والبدر غائر 
  وال صدع الديجور لو لم يكن بدرا... لم يكن رشا فما ركب البيداء لو 

  تعلم ھاروت الكھانة والسحرا... لحاظ كأن السحر فيھا عالمة 
  كسته تالبيب الصبا ورقا خضرا... وقد ھو الغصن الرطيب كأنما 

  طريق الردى منھا إلى كبدي وعرا... رتقت على الواشين فيھا مسامعا 
   أن بھا من كبل الئمة وقراك... أعاذلتي واللوم لؤم أما ترى 

  رأيت بعينيك الخيانة والغدرا... بفيك الثرى ما أنت والنصح إنما 
  تبيت تناجي طول ليلتھا البدرا... وما للصبا ياويح نفسي من الصبا 

  أحاديث ال تبقى لمستودع سرا... تطارحه والقول حق وباطل 
  ھا نشرافيعرف لألشواق في طي... وتلقى على النمام فضل ردائھا 

  تمزق من غيظ على قدك األزرا... يعانقھا خوف النوى ثم تنثني 
  تميل بعطفيھا حنوا على األخرى... ألما ترى بان النقا كيف ھذه 

  ومن رشأ يوحى إلى رشأ ذكرا... وكيف وشى غصن إلى غصن ھوى 
  عذرت الصبا لو تقبلين لھا عذرا... ھما عذالني في الھوى غير أنني 

  إليه فقد أبدته وھي به سكرى... لنفس راحت تسره ھبيھا فدتك ا
  وشيح الخزامى إنما حملت عطرا... على أنھا لو شايعت كثب النقا 

  :وقوله من قصيدة 
  تمترى درة الجفون الغزار... اعفياني من وقفة في الديار 

  ن بتلك الطلول واآلثار... ما انتفاعي بنظرة تطرف العي 
  سناه على رسوم الديار... و ما ترى البارق الذي صدع الج

  تجرح العين بالسيوف الھواري... خطفات كأنھن خيول 
  حاليات تغص باألنوار... أذكرتني مباسما وثغورا 
  في صباھا بريقة الخمار... وكؤوسا كأنما حنكوھا 

  في قميص مفكك األزرار... خلعت بيننا العذار ووافت 
  ز النوارقال لي وللعجو... لو رآھا العذول صم صداه 

  ذوب اللجين غش النضار... ال تغروعا بكر الزمان بقتل 
  عن ضياء النجوم واألقمار... في سنا الشمس ما علمت غناء 
  بالليالي قصيرة األعمار... طال عمر الدجى على وعھدي 
  لھوات الدجى بضوء النھار... ما احتسيت المدام إال وغصت 

  ئس األزھاربمجالي عرا... حبذا طلعة الربيع وأھال 
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  غشيان الشباب عود البھار... وزمان البھار لو عاد فيه 
  في ظالل العريش والنوار... ومبيتي إذا نبا بي مبيتي 

  حنة األمھات واألطيار... كم تفيأتھا فحنت علينا 
  غض منى وحط من مقداري... مرحبا بالمشيب لوال زمان 

  منك بثارييا زماني أخذت ... لو وفى لي الصبا ولو عمر حين 
  :وقوله 

  حضروا وما ألبابھم بحضور... حيت فأحيت بالمدام معاشرا 
  نشوى وما مزجوا الھوى بخمور... في حيھم صرعى وما شھدوا الوغى 

  :وقوله 
  طابت بذكر حديثھم أنفاسي... إيه بذكر معاھد وأناس 

  حالي بھم حال وكأسي كاس... أذكرتني حيث األحبة جيرة 
  وبكيت ناسا يالھم من ناس... لھم معي ھال وقفت على مناز

  والشيب يضحك من بكاء اآلسي... قالت عثيمة والخطوب تنوشنى 
  والشيب يا شامي تاج الراس... شابت شواتك والزمان مراھق 

  :وقوله 
  تبدو لعينيك ثم تلتبس... أما الطلول فإنھا خرس 
  عھدي بربعك وھو مكتنس... يا مربعا عبث البالء به 

  تبدو لقارئھا وتنطمس... ه يد الصبا صحفا رقمت علي
   في جوه والقلب منحبس... وقف الھوى والدمع منطلق 

  فكأنما بحلوقھا جرس... للطير جرس في معالمھا 
  فوق الغصون كأنھا حبس... والورق تخطب في منابرھا 

  والثم ثراه فإنه لعس... فارشف حصاه فإنه شنب 
  اذل والھوى خلسخوف العو... كم ليلة قضيتھا خلسا 

  فكأنھا من قصرھا نفس... قصرت عن الشكوى غياھبھا 
  ويد النوى في شملنا تطس... بتنا وشمل الليل مجتمع 
  فكأنھا في أفقه شمس... في فتية رقت شمائلھم 

  تحت الدجى ومدامھم قبس... بيض الوجوه وجوھھم سرج 
  حتى إذا ضحك الطال عبسوا... مالوا إلى اللذات من أمم 

  بين النجوم وللدجى عرس... لبدر يرفل في غالئله وا
  فيه وآخر منتش بجس... والماء بين مصفق طربا 
  خرس العذول وما به خرس... حتى إذا نطقت مزاھرنا 

  فوشى علينا الطيب والنفس... غاب الرقيب ونام حاسدنا 
  :وقوله 

  لكاسأما ترى جلوة الصھباء في ا... ما في التصابي على من شاب من باس 
  في درة تعطف الساقي على الحاسي... الناس بالناس والدنيا بأجمعھا 

  جلوت منى صدى األطماع بالياس... يئست واليأس إحدى الراحتين وكم 
  :منھا 

  إن لم تكن بنت رأس فابنه الراس... في كل غانية من أختھا بدل 
  سفي كسر جفنيه أو في ميلة الكا... أودعت عقلي إلى الساقي فبدده 

  ما كان أبطاه عن بري وإيناسي... ال أوحش هللا من غضبان أوحشني 
  إلى عدوين نمام ووسواس... سلمت يوم النوى منه وأسلمني 

  عھود ال ذاكر عھدي وال ناس... ذكرته وھواله في محاسنه 
  لو كنت أضرب أخماسا ألسداس... وددت أن بعته روحي بال ثمن 

  ما كان أغناه، عن فكر ووسواس ...يا ويح من أنت يالمياء بغيته 
  به أال حبذا المكسو والكاسي... قامت تغنى بشعر وھي حالية 

  أي الشرابين أحلى في فم الكاس... تقول والسكر يطويھا وينشرھا 
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  وحبذا ساكن البطحاء من ناس... يا حبذا أنت يالمياء من سكن 
  أنفاسيوطاب ريح الصبا من طيب ... ما إن ذكرتك إال زاد بي طربي 

  لياليا أرضعتني درة الكاس... وال ذكرت الصبا إال وذكرني 
  أنكرت من بعدھم نفسي وجالسي... وجيرة لعبت أيدي الزمان بھم 

  وميعة من شباب ناعم عاس... أيام أختال في ثوبي بلھنية 
  كأنني والصبا في برد أخماس... عار من العار حال بالصبا كاس 

  عريت منه وما عريت أفراسي... باس أنضيت فيه مطايا الجھل وال
  كان أيامھم أيام أعراس... في صبية كنجوم الليل أكياس 
  أدب فيھم دبيب السكر في الحاسي... أسمو إليھم سمو النوم للراس 

  وإنما صرعتھم صدمة الكاس... باتوا بميثاء صرعى الحراك بھم 
  لى راسيفأنت أوقعتني فيھم ع... يا عاذلي أنت أولى بي فخذ ييدي 

  على زمان تقضى أو على ناس... ويا حمام اللوى ھال بكيت معي 
  :وقوله 

  حان ھبي على وانتفضي... يا نسيم الصبا ويا عذب الري 
  إن ذكر الرياض من غرضي... خبريني عن اللوى خبرا 
   ليس يدري الوشاة كيف قضى... ألقصى من اللوى وطرا 

  يق أين تضيلم تضي في العق... مالبرق تجاه كاظمة 
  فاسأال من صحبت كيف رضى... لست أرضى بصاحب بدال 
  وجميع الورى لھم عوضي... صدقوا ليس عنھم عوض 

  :وقوله من قصيدة 
  وتظن رامة كل دار بلقع... أتراك تھفو للبروق اللمع 

  ما حن قلبي للوى واألجرع... لوال تذكر من ذكرت برامة 
  ساد قرير عين المضجعقلق الو... ريم بأجوية العراق تركته 

  رعناء لم تصدع ولم تتضعضع... في السر من سعد وسعد ھامة 
  :منھا 

  أنشبت في حلق الغراب األبقع... قالت وقد طار المشيب بلبھا 
  نحو الديار بمقلة لم تخشع... وتلفتت والسحر رائد طرفھا 

  فبكت ولوال الدار لم تتقشع... ولكم بعثت إلى الديار بالمتربع 
  أملت إال أن أقول وتسمعي... لو يتلوم الحادي وما  أملت

  :وقوله 
  يسترشد الشوق إلى مضجعي... لم أنس ال أنسى خياال سرى 

  فبت آل أقفو سوى المطلع... حسبت بدر التم قد زارني 
  وأنشد البين به لو يعى... أسأل عنه الشوق ال يرعوى 

  يال أسأل الدار وصبري مع... آليت والدار لھا حرمة 
  فلم أباحته مھا األجرع... كان دمي حجرا على حاجر 

  أبغي شفا القلب من الموجع... عاللة كان وقوفي بھا 
  :وقوله 

  أفنيت في عصره جميعي... يالھف نفسي على شباب 
  فمن شفيعي إلى شفيعي... كان شفيعي إلى الغواني 
  أدنى من الغادة الشموع... إن الدراري على نواھا 

  :وقوله 
  حوشيت من ھمي ومن ضيلعي... جزعي يا بانة األجرع ال ت

  في حب من شقوا عصا المجمع... كأن قلبي بين شقى عصا 
  ونارھم في منحني األضلع... حلوا من القلب بوادي الغضا 

  :وقوله 
  يطمع اليوم في مالمي وقذعي... يا عذولي وما أظن عذولي 
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  ل طبعيأختشى اليوم أن تثق... ھبك ثقلت بالمالمة سمعي 
  :وقوله 

  وغازلت غزالنا على الخيف رتعا... أجدك شايعت الحنين المرجعا 
  وقد كنت أنھى العين أن تتطلعا... وطالعت أقمارا على وجرة النقا 

  وال مثل قلبي للصبابة أطوعا... ولم أر مثل الغيد أعصى على الھوى 
  متى رام أطالال بعين تدمعا... ومن شيمي والصبر مني شيمة 

  فما أتحسى الھم إال تجرعا... ور على يأس الھوى ورجائه وق
  تكاد حصاة القلب أن تتصدعا... خليلي حالي كلما ھب بارق 

  فلم يبق في قوس التصبر منزعا... طوى الھجر أسباب المودة بيننا 
  وأطوى على القلب الضلوع توجعا... إلى هللا كم أغضى الجفون على القذى 

  وإن كان ال يلقاك إال مودعا... صر الدجى أال حبذا الطيف الذي ق
  فأزعجه داعي الصباح فأسرعا... ألم كحسو الطير صادف منھال 
  بسطت له حبل الھوى فتورعا... وناضلته باللحظ حتى إذا رمى 
  سواء ولكني حفظت وضيعا... قسمت صفايا الود بيني وبينه 
  عافلله قلبي ما أرق وأجز... وحزت نياط القلب أسباب نية 

  :وقوله 
   وساعى الفجر يحجل في وثاق... سرى والليل ممدود الرواق 

  أو الشماء أخت بني البراق... خيال من عثيمة أو لبينى 
  ويا بعد الشآم من العراق... يطوف في الشآم وفي عراق 
  من الزوراء في حلل رقاق... أقول لھا وقد خطرت رياح 
  قالئد بالعناقفأحميت ال... وقد برد السوار على يديھا 

  .برد السوار، وبرد الحلى، يكنى به الشاعر عن الصباح
  :في البديع 

  تميس في ثنى الوشاح... قامت وقد برد الحلى 
  :ابن الزقاق 

  ھب الصباح ونامت الجوزاء... برد الحلى تنافرت عضدي وقد 
  :ابن حمديس 

  ببردھا في التالقي تعرف الفلقا... وبت أحمى بأنفاسي حصا درر 
  :وللشريف الرضي، رضى هللا عنه، وھو مأخذ المترجم 

  ح الفجر تؤذن بالفراق... حتى إذا ھبت ريا 
  ميت القالئد بالعناق... برد السوار لھا فأح 

  :وأحسن أبو الجوائز الواسطي في قوله 
  كذبته قالئد وعقود... كلما نم للفضول سوار 

رفه، وعن زيادة القدرة، بحيث ال يقدر أحد على إزعاجه، ويلزمه وبرد المضجع، وبرد الفراش، كناية عن الراحة والت
  .الشجاعة وعلو المقام

  :قال 
  أبيض بسام برود مضجعه
  نودع بعضنا قبل التالقي... وأعجلنا النوى حتى لكدنا 
  منادى الحي حي على الفراق... ولم يك غير موقفنا ونادى 
  اقبنائله وال ترف الخن... أثيبى في نظرة ال ضنين 
  يرددھا التنفس في التراقي... يرى شبحا بال ظل ونفسا 

  وطفل الدمع يعبث بالمآقي... بنات الشوق تفحص في فؤادي 
  ولو أحببت ما أكلوا عراقي... وأنت جعلتني جزر األعادي 
  ويحلو لي لھا طعم الزعاق... تلوكني الخطوب على ھزالي 

  المذاقعلى من رامني مر ... ولو عقل الزمان درى بأني 
  ومن عضبي الجراز سوى رماق... ولم تترك صروف الدھر مني 
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  ومن حملوا على الكوم العتاق... أما والراقصات على آلل 
  فؤادا غير مشدود الوثاق... لقد أضللت في ليل التصابي 
  فقد قعد الھوى بي عن رفاقي... أال ياصاحبي نجواي سيرا 

  من الفواق فواقا أو أقل... قفا عني بأقرية الفتاق 
  وجاد مراتع الشدن الطالق... سقى هللا العراق وساكنيه 

  فواشوقي إلى أھل العراق... إلى أھل العراق يحن قلبي 
  :وقوله 

  أعلمت من قتلت بسعي النوق... أرأيت ما صنعت يد التفريق 
  بمنى النفوس وما قضين حقوقي... رحل الخليط وما قضيت حقوقھم 

  للبين كل معرج بفريق... كلوا علقوا بأذيال الرياح وو
  وأغص من غيظ الوشاة بربقي... وغدوت أصرف ناجذي على النوى 
  عجالن ما علق المشيب بزيقي... ھجروا وما صبغ الشباب عوارضي 

  يوم الفراق شربت من راووق... فكأنني والشيب أقرب غاية 
  إن حن قلبي بعدھم لرحيق... ال راق بعدھم الخيال لناظري 

  ريحانتي صديقتي وصديقي... فراق بنا فشرد من ييد لعب ال
  منه بعطف كالقناة رشيق...  ليلننا وقد علقت يدي 

  عن وجه حاجبنا يد التعويق... عاطيته حلب العصير وصدنا 
   دھش السقاة به عن الترويق... ما كان أسرع ما دحته وإنما 
  قوالسكر يخلط شائقا بمشو... أيقظته والليل ينفض صبغه 
  رق النسيم قست قلوب النوق... والنوم يعبث بالجفون وكلما 

  وقفات مصغ للحديث رفيق... والبرق يعثر بالرحال وللصبا 
  بين الغصون وقده الممشوق... باتت تحرش والقنا متبرم 

  والكأس تضحك للثنايا الروق... فأجابني والسكر يعجم صوته 
  افية الدنان بريقيوغصصت ص... لوال الرقيب ھرقت مضمضة الكرى 

  وشميمه في جيبي المفتوق... ثم انثنيت وزلفه بيد الصبا 
  :وقوله 

  جرضت لصوب عارضه بريقي... أرقت لبارق في جو راسي 
  ھدت يوم الفراق إلى فروقي... ھدته النائبات وأي ضيف 

  فخاض الليل يعسف في الطريق... رفعت لي بجنح الليل ناري 
  رعيت له ولو بعض الحقوق... وددت ولو بضرب الھام أني 

  :وقوله 
  ثم أومى بناظر ال يطاق... رب ساق غمزته فتغابي 

  ه وروحي على يديه تراق... قال لي والخمار يرعد كفي 
  قلت زدني فإنھا درياق... أنت ال شك ھالك بجفنوني 

  نحو فيه بالكأس وھي دھاق... فانتضى الكأس من يدي وأھوى 
  خلصتھا من حنثھا األرياق... ا قال لي ھاكھا شرابا طھور

  :وقوله 
  جل يا غصن النقا من عدلك... آه يا غصن النقا ما أميلك 

  من قضى بالحب لي والحسن لك... قد قضى لي بتباريح الجوى 
  الك مني ما تمنى وعلك... أكل الحب فؤادي بعدما 

  ما يبالي يا حياتي لو ھلك... ھلك الشامي وجدا وأسى 
  قلل هللا عذوال قللك... وجوى  قل لي فيك غارما

  نسخة الشيب وتسويد الحلك... حكم هللا لفودي على 
  ھرق الواشي على تلك الفلك... أتراھم قد رأوا أي دم 

  كان واش دب فيھم وسلك... يا غراب البين ال كنت وال 
  ما كذا يحكم فينا من ملك... أخذوا منا وأعطوا ما اشتھوا 
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  ال تخف فاألمر  ولك... وزى جرت في الحكم على أھل الھ
  أنت يا إنسان عيني أم ملك... ليت شعري أمليك في الورى 

  ھكذا تفعل أدوار الفلك... حكم الدھر علينا بالنوى 
  :وقوله 

  صور البدر بشكلك... سيدي ال مثل مثلك 
  رام يحكى شسع نعلك... ما حكاك البدر لكن 
  ھو قد حيك ألجلك... إنما الحسن قميص 

  وحال الحسن لمثلك... العشق لمثلي  خلق
  :وقوله 

  وخصيمين مشيب وعذول... آه من داءين باد ودخيل 
  لو أعانوني على ليلى الطويل... ما على من طال ليلى بعدھم 

  ما أضر الحسن بالقلب العجول... عاجل القلب إليھم ناظري 
  واستشاط الوجد في إثر الخمول... نادمت منھم بناني ناجذي 

  سنحت لي مسنح الظبي الخذول... ناف المصلى غادة وبأك
  يتعثرن بأطراف الذيول... عرضت شرط المفدى في مھا 

  في سنا الجو وأنفاس القبول... قد عرفنا وقفة الركب دجى 
   ورسولي خلسة اللحظ الكليل... إذ شفيعي عند لمياء الصبا 

  يخطف األبصار عن طرف كحيل... نظرت نحوى ورقراق السنا 
  قلق القرط ووسواس الحجول... كم هللا لقلبينا على ح

  عللينا ببكاء وعويل... زاد شوقي يا حمامات اللوى 
  ال بليتن بوجدي وغليلي... أنا أولى بنواح وبكا 

  ھل صبا نجد إلى الغيد رسولي... ليت شعري واألماني ضلة 
  رجع قولي أو أصاخت لسئولي... يا صبا نجد ومن لي لو وعت 

  خبريھم يالك الخير وقولي... ى يا ھناتي بالجوى أنت أدر
  لتفارقنا على وجه جميل... لو رأى وجه سليمى عاذلي 

  آه مما أودعت سمع العذول... بشرت سلمى عذولي بالنوى 
  :وقوله 

  وشقيق المھا وترب الغزاله... يا أخا البدر رونقا وسناء 
  إقالهال وعينيك لست أبغي ... ساعد الخير يوم بعتك روحي 

  زاد عينيك علة وذباله... يا عليل الجفون عللت قلبي 
  ك تداعت جفونھا الھطاله... ما لعيني كلما عن ذكرا 

  ك جنوني فال تسل ما جرى له... جن طرفي مذ غاب عنه محيا 
  خدعتني لحاظك الختاله... كنت قبل الھوى ضنينا بقلبي 

  الغزالهوجفون المھا وجيد ... لك قد القنا وثغر األقاحي 
  فبعيني غصونه المياله... من تناسى بالرقمتين ودادي 

  حل من عقد زلفه فأطاله... رب ليل قصرته بغرير 
  عودوه سفك الدما فحالله... من عذيري في حب طفل لعوب 

  صد عني تبرما ومالله... كلما صد عن سواي دالال 
  رك من شملنا النوى آماله... لست أنسى يوم الفراق وقد أد 

  سرق الغصن لينه واعتداله... صب البين من يدي كل غصن غ
  ثقل الورد غصنه فأماله... فر نشوان من يدي يتكفى 

  من حصاة الفؤاد غير ذباله... لم تدع لوعة الجوى من حشاه 
  ر أذابت أنفاسه أو صاله... يا لواة الديون نفثة مصدو 

  له دين أولى لناظري أولى... إن ذوب الجفون في أثر الغا 
  .لست لي في ھوى الحسان والله... فليلمني العذول ما شاء إني 

  :وقوله 
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  فما الشام إن ضاقت على بشام... كليني لھم ال ينام ونامي 
  عزاز علينا يا عثيم كرام... وما بي سوى أم رءوم وجيرة 

  تطالبني نفسي بكل مرام... وقد كنت قبل البين جلدا على النوى 
  إلى الغيد يحلو لي لھن كالمي... محببا  لصوقا بأكباد الحسان

  فما لي منبوذ إلى زمامي... يقودونني قود الجنيب إلى الھوى 
  يدافع عن أترابه ويحامى... وفي الركب مدلول اللحاظ على الحشا 

  كمون المنايا في شفار حسام... لقد كمنت أم المنايا بلحظه 
  اء دواميبراثنھم عند اللق... يشايعه من آل كسرى ضراغم 

  أال رب تيجان زھين بھام... يروحون والتيجان فوق رءوسھم 
  أرى الموت خلفي تارة وأمامي... برزت الھم والحتف منى على شفا 

   ألول مقتول بأول رام... أوارب عن صحبي وأعلم أنني 
  وآخر مقروح الجوانح دامي... فناضلته والركب بين مفوق 

  طاشت وكانت ال تطيش سھاميو... أصابت وكانت ال تصيب سھامه 
  وإما ختول ال يفي بذمام... كذا الغيد يا عثماء إما مھاجر 

  :وقوله 
  يترجحن خلفة اآلرام... لمن العيس جفال كالنعام 

  وق تحت الحشى على اآلكام... يرتقصن الخطى ارتقاص بنات الش 
  خطو حي الحياء ميت الكالم... ووراء السجوف كل أناة ال 

  ھر غب القطار في األكمام... في المحاريب أو كالز كدمى العاج 
  ع بدر الدجى بذيل الغمام... قد تقنعن في الشفوف كما قن 

  ى وال الوحش في البرى والخزام... ما عھدنا الظباء ترفل في الوش 
  رف وأخرى مقصورة في الخيام... قسم الحسن بين قاصرة الط 

  :منھا 
  ع الخطى بطئ القيامسري... كل ھيفاء حيث يعتقد الحب 

  بسمت لي عن مثل حب الغمام... كلما أقصدت فؤاد كمى 
  بأبي ما أرق قلب الشامي... رفعت طرفھا إلى وقالت 

  ب بطرف وال كطرفي دامي... طالعت صاحبي ومالت إلى السر 
  بقوام آھا له من قوام... وسبتني وما أبحت حماھا 

  لعب المداملعبت بالعقول ... وعيون أعاذنا هللا منھا 
  ل وناھيكما بليل التمام... ورسيل يطيل ناشئة اللي 

  ب فلله ما أخف سقامي... ورمتني وللمنية أسبا 
  إن قلبي يصح باألسقام... فلتطل لوعتي عليك ووجدي 

  لھنات حسرت عنھا لثامي... يا نديمي بالجواء كالنا 
  ن غرروا بطارق في المنام... أعفياني من ھجعة تمأل العي 

  ن سعادا والليل مرخى الزمام... ارني والھوى يخيل للعي ز
  س وولى والركب صرعى غرام... فوفى لي بكل ما تشتھي النف 
  بالمنقى ودارھا بالرجام... زارني في ذرا الشآم وداري 

  يستقيل الكرى من اإللمام... طاف والليل مطبق بعراه 
  موشابت له فروع الظال... قلت للطارق الذي طرق الجو 

  طمعت أن تراك في األحالم... كبرت يا ظلوم ھمة عين 
  :وقوله 

  وزكت خالئقه فقلت شميم... رقت شمائله فقلت نسيم 
  للحظ في وجناته تكليم... قصر الكالم على المالم وإنما 
  وجرى عليه بضاضة ونعيم... شرقت معاطفه بأمواه الصبا 
  سموملكن سيف لحاظه م... قد كاد تشربه العيون لطافة 

  :وقوله 
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  عجالن ما أدمى الفؤاد وما رمى... رشفت صروف الدھر ماء نضارتي 
  لم يدر كيف غرقت من خجل دما... إن الذي صبغ الحياء بياضه 
  يا عز كلن أعق منك وأظلما... إن الذي فارقتموه ولم يمت 

  :وقوله 
  إنني عبد الھوى لو تعلمان... يا خليلي دعاني والھوى 

  في ربوع أقفرت منذ زمان... ات الھوى عرجا نقضي لبان
  أمر العين به ثم نھاني... مربع أولع عيني بالبكا 

  فابكياني قبل أن ال تبكياني... وقصاري الخل وجد وبكا 
  وغضاھم نار شوقي في جناني... يا عريبا منحناھم أضلعي 

   ومحوا عنھا سواد الديدبان... سودوا ما بين عينى والفضا 
  ضاع مني بين شعب والقنان... سكانه إن قلبا أنتم 

  :وقوله من خمرية 
  قد توانت والت حين توان... ھاتھا ھاتھا سبية حول 

  ورد أو كالدموع في األجفان... كسقيط الندى على وجنات ال 
  فوق خديه وردة كالدھان... في يدى شادن رقيق الحواشي 

  وبفيه عصارة العقيان... ھي في خده سبيك نضار 
  :منھا 

  فتنبي في فترة األجفان... نسخت سحر بابل مقلتاه 
  :أحسن منه قول التنيسي األندلسي 

  ما كنت ممتثال شريعة أمره... لوال تحديه بآية سحره 
  يبدي لعاشقه أدلة عذره... رشأ أصدقه وكاذب وعده 

  من جفنه وضاللة من شعره... ظھرت نبوة حسنه في فترة 
  رھا على الولدانعطفت حو... في ربوع كأنھن جنان 
  أطلعت أنجما من األقحوان... ورياض كأنھن سماء 
  ركبت في حلوقھن مثاني... بين ورق كأنھن قيان 

  يترقصن عن قدود الغواني... وغصون كأنھن نشاوى 
  يتبسمن في وجوه الحسان... وأقاح كأنھن ثغور 

  على برده وحر جنان... ونسيم الصبا يصح ويعتل 
  رقص الدمع بابلكا أجفاني... ھا كلما غنت البالبل في

  خلعت لينھا على األغصان... عطفتني على الرياض قدود 
  وغصون النقا على حوان... يتلقاني األقاح بنشر 

  :منھا 
  أذھبتھا الرياح منذ زمان... أين قلبي ال أين إال طلوال 

  كاد يدمى لذكرھن بناني... أذكرتني معادھادا وربوعا 
  وعيون المھا إلى رواني... رطيب حيث غصني من الشباب 

  بحديث أرق من جثماني... أطرد النوم عن جفون نشاوى 
  موضع الدر من رقاب الغواني... وقواف لو ساعد الجد نيطت 

  سن سير األمثال في البلدان... سائرات بيوتھن على األل 
  ھر أو كالشنوف في اآلذان... قصد كالفرند في صفحات الد 

  يتغنى بھن في الركبان... ع ذلول عاصيات على الطبا
  من عيون المھا حصا المرجان... ساقطت والندى يطل علينا 

  :وقوله 
  كم عبرة موھتھا ببناني... ال يتھمني العاذلون على البكا 
  عني إليك فغير شانك شاني... يا من يفندني على ابنة وائل 
  نييوما وال خاط الكرى أجفا... آليت ال فتق العذول مسامعي 

  ما للكبير وصبوة الشبان... قالت عثيمة قد كبرت عن الصبا 
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  فقليله وكثيره سيان... ما الشيب إال كالقذاة لناظري 
  صبري واغرت ناجذي ببناني... سلبت أساليب الصبابة من يدي 

  :وقوله 
  يلوح وأنت إنسان العيون... إذا أبصرت شخصك قلت بدر 

  ليك من ريب المنونأمنت ع... جرى ماء الحياة بفيك حتى 
  :وقوله 

  في ليلة ناجيت فيك سھاھا... ھل في القضية أن يشايعك العدى 
  نسبا فأين ھم وبدر دجاھا... ھب أن للشامي فيھا بالسھا 
  أذنت لعيني أن تذوق كراھا... ليت التي بعثت إلى خيالھا 

  :وقوله 
  وعيونھم مطروفة بكراھا... طرقت تخطي رقبة الواشين بي 

   سجف الخيام كأننا طنباھا... موار اليدين نلوذ في وأنا و
  .ھذا ما وصل من أشعاره إلى، والمنة لمن منحني به علي: قلت 

  .من أحيي قلب صديق، بكالم رقيق، أمن من كل حريق، وسلم في كل مضيق: وقد قيل 
 .ولو استزدت لزدت، وما قلت عسيت أو كدت

  
  يحيى ابن جاندار البقاعي الكركي بن حسين بن محمد بن حسين بن شھھاب الدين

  .باقعة البقاع، المخجل بغرره وجوه الرقاع
  .طلعت محاسنه طلوع النجوم الزواھر، وسعدت تلك البقاع بآدابه المعجبة البواھر

  تشقى كما تشقى الرجال وتسعد... وإذا تأملت البقاع وجدتھا 
  .وھو وحيد في كرم ضرائبه، متفرد بكثرة عجائبه وغرائبه

  .توعب محفوظاته المقروء والمسموع، وتجمع معلوماته ما ھو في الحقيقة منتھى الجموعتس
  .وله أدب جزل، وجد مقرون إلى ھزل

  .وأما نظمه فبابل منشأ كالمه، وما أنزل على الملكين في ضمن أقالمه
  .وكان في أخريات أمره، حين لم يبق إال قذى في كأس عمره

  .م، ولعب باألرواح واألجسام كما شاء وتحكماشتغل بالطب فأتقن قواعده وأحك
  .ولكنه طاشت سھام رأيه عن أغراضھا، وأصابت فما أخطأت النفوس في تخليصھا من آالم أمراضھا

  :فكم عليل دب فيه عالجه ثم درج، فأنشد 
  أنا القتيل بال إثم وال حرج

  .ر والكربةوتالعبت به الظنون في مھاوى العربة، إلى أن دخل الھند وھو سفير الفق
فاستقبله النظام ابن معصوم ببريد كرمه، وأنزله حيث استرد شبابه بعد ھرمه إال أنه لم تظل مدته، حتى أخلقت بحادث الموت 

  .جدته
  .وقد أوردت من محاسنه التي بھر اتقادھا، وبعد عن مظان أولى النباھة انتقادھا

  .ونسيم الصبا جاءت بعرف الصندل وريا القرنفل ما تستھدي منه شمالي الربى آذنت لصحة األجسام بالتكفل،
  :فمنه قوله، من قصيدة، مستھلھا 

  فصبرا وأني يردع الصبر جامحا... ھو الحب ال يبقى على النأي بارحا 
  جوارح ألحاظ تذيب الجوارحا... حليف غرام مدنف فتكت به 

  عليه أمارات الھالك روائحا... وھل يرتجى برء السليم الذي غدت 
  على مثلھا أمست دموعي سوافحا... ت دمي بالسفح غراء ناھد أراق

  ليال بنا نلنا المنى والمنائحا... مضت غير ما أبقت من الوجد واألسى 
  فلم أر مرا يرجع القلب فارحا... برغمي حللت الدمع بين طلولھم 
  تالعبه ھوج الرياض روائحا... خال ملعب أودى بأرجائه البلى 

  فعوض عنھن ابن داية نائحا... عين مألف وعھدي به باألمس لل
الغراب، وھو علم جنس ممنوع من الصرف، سمي به ألن أنثاه إذا طارت من بيضھا حضنھا الذكر فيكون كالداية : ابن داية 
  .لألنثى

  فأضحى يرد الطرف بالدمع سافحا... وكان جالء الناظرين من القذى 
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  وى الربى واألباطحاعرندية تط... فيا ممتطى كوماء كالھقل جسرة 
  .الناقة الطويلة السنام: الكوماء 
  .الفتى من النعام: والھقل 

  .الجرية: الناقة القوية، ويقال ھي : والجسرة 
  .الناقة القوية: والعرندية 

  وجازت بك الوجناء تلك الصحاصحا... إذا عاينت عيناك كثبان رامة 
  ذاه الروائحاتجاھك من ريا ش... أنخھا بربع ينفح الريح رائحا 

  سالما كنشر المندل الرطب نافحا... وبلغ رعاك هللا من أھيله 
  صريع اشتياق نائى الدار نازحا... وقل لھم خلفت بالشام مدنفا 
  نواكم إذا أرخى الظالم المسائحا... يئن ويشكو بانتحاب ولوعة 

  إذا كنت لي فيما تحملت ناصحا... عسى أوبة تطفى لھيب جوانحي 
  على صفحة األرض المياه سوائحا... و كان بالترب ما عدت فبي ظمأ ل

  رياح الغضا ما كن يوما لواقحا... ولو أن أنفاسي أصاب سعيرھا 
   فمن حارب األيام لم يلف رابحا... فيا قلب صبرا إن يك الصبر نافعا 

  فما كان منھا غاديا كان رائحا... رويدا ھي األيام ال ترج سقھما 
  وما كان سانحا كان بارحا... ا كان نائيا وما كان منھا داني

  :وقوله من أخرى، أولھا 
  وقد دق معنى أن يحيط به حد... ھو الحب ألقرب يدوم وال بعد 
  فمن جده ھزل ومن ھزله جد... يحار أولو األلباب في كنه ذاته 

  يذوب ألدنى حرھا الحجر الصلد... لك هللا قلبي كم تجن لواعجا 
  فعدل الھوى جور وحر الھوى عبد... صيحتي نصحتك جھدي القبلت ن

  فما نالھم إال القطيعة والصد... لقد عالج الحب المحبون قبلنا 
  فما أنصفوا ھذا خالف الذي يبدو... فإن قال قوم إن في العشق لذة 

  وذاك فناء الجسم يجلبه الوجد... نعيم ھو البلوى ورى ھو الظما 
  الصاب ذيف به الشھدإذا أنه ك... على أنني جربته وبلوته 

  يصدق قولي من له بالھوى عھد... وما قلت جھال بالغرام وإنما 
  :وقوله من أخرى، أولھا 

  إال استھل الدمع من ناظري... ما الح برق بربي حاجر 
  وإال وسار القلب عن سائري... وال تذكرت عھود الحمى 

  ما أشبه األول باآلخر... أواه كم أحمل جور الھوى 
  بحال ساه في الدجى ساھر... ى يدري نؤوم الضحى يا ھل تر

  أشواقه للرشأ النافر... تھب إن ھبت يمانية 
  في جوبھا كالمثل السائر... يضرب في اآلفاق ال يأتلي 

  شوق إلى من حل في الحائر... طورا تھاميا وطورا له 
  علق في قادمتي طائر... كأن مما رابه قلبه 

  :، قال أصل ھذا المعنى لعروة بن حزام
  على كبدي من شدة الخفقان... كأن قطاة علقت بجناحھا 

  :وقوله، من أخرى 
  وال ماء يبقى في الدنان وال خمر... لك الخير ال زيد يدوم وال عمرو 

  فمالك إن قصرت في نيلھا عذر... فبادر إلى اللذات غير مراقب 
  قرفذاك كالم منه في مسمعي و... فإن قيل في الشيب الوقار ألھله 

  فقلت لھم ھيھات أن تغنى النذر... وقالوا نذير الشيب جاء كما ترى 
  فرقة طبعي ال يغيرھا الدھر... لئن كان رأسي غير الشيب لونه 

  قصاراك لحظ العين والنظر الشزر... يقولون دع عنك الغواني فإنما 
  وقد ظھر المكنون وارتفع الستر... وھل فيك للغيد الحسان بقية 

  وحلم الھوى جھل ومعروفه نكر... وابن سبعين حجة  وما للغواني
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  وما العمر إال العام واليوم والشھر... فقلت دعوني والھوى ذلك الھوى 
  وكھال ولو أوفى على المائة العمر... نشأت أحب الغيد طفال ويافعا 

  لھن على الحكم والنھى واألمر... وھن وإن أعرضن عني حبائب 
  لنوء الثريا الستھل لھا القطر... ضت أحاشيك بي منھن من لو تعر

  فماء وال ماء وجمر وال جمر... ترقرق ماء الحسن في نار خدھا 
  لھن جميعا شطره ولھا الشطر... فيا بعد ما بين الحسان وبينھا 

  تجاذب منھا الردف والعطف والخصر... برھرھة صفر الوشاح إذا مشت 
   اآلفاق من طيبھا نشروقد مأل ... من البيض لم تغمس يدا في لطيمة 

  وتعنو لھا الشمس المنيرة والبدر... تخر لھا زھر الكواكب سجدا 
  وتحسبھا سكرى وليس بھا سكر... تخال بجفنيھا من النوم لوثة 

  أبى هللا بل من لحظھا يؤخذ السحر... وقالوا إلى ھاروت ينسب سحرھا 
  لي الھجرلھا محض ودي في الھوى و... تخالف حالي في الغرام وحالھا 

  :وقوله من أخرى، أولھا 
  وسح سحاب العز فيك وأغدقا... أربع الندى ال زال نجمك مشرقا 
  لتجمع من مكنونھا ما تفرقا... وال برحت فيك السعود سوانحا 
  عيون الغوادي فيك أن تترقرقا... سقاك رضاب الغانيات إذا أبت 

  ا منمقاكستھا يد األنواء وشي... لتغدو رباك الساميات كأنما 
  نضارته تبقى إذا الدھر أخلقا... إذا ما ذوى نبت الرياض فنوره 

  رقمنا بھا في الدھر رسما محققا... فكم قد نھبنا فيك أوقات لذة 
  كؤوس الصبا ال البابلي المعتقا... يدير علينا اللھو في طي نشرھا 

  :وقوله من أخرى، أولھا 
  ا ال بل قوامك أعدلوخوط النق... أشمس الضحى ال بل محياك أجمل 

  كواعب في سود المطارف ترفل... سفرت لنا حيث النجوم كأنھا 
  كأن الدجى ستر على األرض مسبل... وحيث الھزيع اآلبنوسي حالك 
  فليس له منأى وال متحول... كأن غراب البين قص جناحه 
  سقاھن من نھر المجرة جدول... كأن رياضا من أقاح ونرجس 

  وشاح على زند الزمان مفصل... ءت لناظري كأن الثريا إذا ترا
  نوافر ورق خلن قد الح أجدل... كأن سھيال والنجوم تؤمه 

  فأنحله والبين للصب ينحل... كان السھا ذو صبوة غاله النوى 
  نعائم تجتاب الفال وھي ھمل... كأنا رأينا بالنعائم إذ بدت 

  زلفھذا له رمح وذلك أع... كأن السماكين استطارا لغارة 
  وقد كان مسود الغدائر أليل... فلما بدا مرآك شابت فروعه 

  وال الماء سلسال وال الروض مخضل... نزحت فال غصن المسرة يانع 
  إذا شد منه مفصل ھاض مفصل... كأني غداة البين حاسي سالفة 

  إليه الردى مما يعل وينھل... تناولھا صرفا ليحيى فقربت 
  قا وكال أرجائه يتھيلن... إذا رفعوه خر ملقى كأنه 

  لما شربت من عقله الراح أخيل... يعاوده طورا جنون وتارة 
  وھل يرعوى ذو جنة ليس يعقل... وأنكى جوى يعتادني لوم الئم 

  لدك لما القى من الوجد يذبل... أأسلو وبي مالو يلم بيذبل 
  وما أكثروا التأنيب إال ليفعلوا... يرمون قتلى بالمالم تعمدا 

  أيجزع من حر الضرام السمندل... م يا دھري بما شئت فارمني لك الحك
  .طائر ھندي: السمندل 

  .ھو ناري يعيش في النار كما يعيش طائر الماء في الماء: قال بعضھم 
  .ھو طائر إذا ھرم دخل نار األتون أو نارا جاحمة غيرھا، فيمكث فيھا ساعات فيعود شابا: وقال آخرون 

  :وله وإياه عنى البھراني بق
  كماھر يسبح في غمر... وطائر يسبح في جاحم 
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و في السمندل آية غريبة، وصنعة عجيبة، وداعية للتفكر، وسبب للتعجب، وذلك أنه يدخل في أتون النار فال : قال الجاحظ 
  .تحترق له ريشة

   وأدرك شأوا نيله ال يؤمل... لعا لعثاري كيف ال أبلغ المنى 
  فأشرق نجمى بعدما كاد يأفل... رة وقد شملتني من أبي الجود نظ

  .كلمة يدعى بھا للعاثر، معناھا االرتفاع: لعا 
  .ھي اسم فعل مبنى على السكون، والتنوين فيه عالمة التنكير، كھو في صه ومه: قال ابن السيد 

، وتكتب باأللف، ألن المھا يقال لعاك هللا أي نعشك هللا ورفعك، فلعا اسم لنعش: وقد بين القزاز الفعل الذي لعا اسمه، فقال 
  .منقلبة عن واو

  :وله من أخرى، أولھا 
  بين المعاھد والطلول... ھل طالب بدم القتيل 
  ونأى عن الصبر الجميل... سلب الجمال فؤاده 

  فھوى بواديه المھول... عبثت به أيدي الھوى 
  وتحية الظبي الكحيل... قسما بأجياد الظبا 

  إلى مالحاة العذولم ... ما ملت عن نھج الغرا 
  ع أسى على الداء الدخيل... وياله كم أطوى الضلو 

  ناتي وأن يشفى غليلي... ما آن أن تقضي لبا 
  ئله أرق من الشمول... وبمھجتي ظبي شما 

  حظات كالرشأ الخدول... فعم المخلخل ساحر الل 
  .المآلن: الفعم 

موضع القالدة من العنق، والمقرط : السوار من الذارع، والمقلد  موضع الخلخال من الساق، ومثله المسور موضع: والمخلخل 
  .موضع القرط من األذن: 

  .الممتلئ األعضاء الدقيق العظام: والخدول 
  بحبائل الشعر الرسيل... يصطاد أفئدة الورى 
  ق ضياؤه وعن األفول... قمر يجل عن المحا 
  جزعا على الخصر النحيل... أرتاع عمد نھوضه 

  :ديك الجن : قول  أحسن منه
  عجبا ولكني بكيت لخصرھا... وتمايلت فضحكت من أردافھا 

  :ومما يستجاد له قوله، من أبيات 
  ذكرت به ما مر من عيشي الخالي... لمن طلل عافى الربوع بذي الضال 

  وبدلت إرشادي لديه بإضاللي... حبست به طرفي وأرسلت مقلتي 
  لم ينجع بكائي وتسآليغراما ف... أسائله والدمع ينھل ودقه 
  :وله من قصيدة، مطلعھا 
  فسل المدامع أن يجود سجامھا... تلك الديار وھذه أعالمھا 

  أبت الثريا أن يصوب غمامھا... وأطلب لھا من طرفك السقيا إذا 
  في م استباح دماءنا آرامھا... واحبس بعقوتھا المطى مسائال 

  أن يزور سالمھاوعسى سليمى ... فلعل سعدى أن تساعد باللقا 
  ومحلھا حيث الھوى ومقامھا...  مسرح لھوھا ومراحه 

  حال وظلك أثلھا وثمامھا... إذ كان بالبيض األوانس جيدھا 
  وجال الظالم جبينھا وقوامھا... ومراد طرفك كل من فضح القنا 

  سجدوا وھانت عندھم أصنامھا... لو أنھا عرضت لذم كنيسة 
  ألذاقه طعم الحياة كالمھا...  أو خاطبت ميتا تقادم عھده

  يصبى الحليم جلوسھا وقيامھا... لفاء ھيفاء القوام سبحلة 
  فتكاملت قصدا وتم تمامھا... أثرت روادفھا وأملق خصرھا 
  يقتاد آساد العرين غرامھا... كيف التخلص من ھوى فتاكة 

  كالشمس أعيى الطالبين مرامھا... رفع الجمال حجابھا لكنھا 
  يحلو بفيه زعافھا وسمامھا... ذكر الصبابة للذي  يا قلب دع
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  :وله من أخرى، مستھلھا 
  إال وأذكره بديع بيانه... ما صاح صاحي الورق في ألحانه 

  ذكر العقيق فسح من أجفانه... وإذا تنازعه اللوائم في الھوى 
   يذكو بھا ماسح من أجفانه... كلف إذا ھبت به نجدية 

  ظام إلى عذب العذيب وبانه... مغرى بذكر العامرية مغرم 
  دكت ھضاب الشم من أركانه... يخفى جوى لوحل يذبل بعضه 

  فرقا فيعرب شأنه عن شأنه... ويروم إغضاء الجفون على القذى 
  للبدر لم يعدده من أقرانه... يا الئمي في حب أھيف لو بدا 

  ويالى من وسنانه وسنانه... متمنع يرنو بناظر جؤذر 
  وأنا المجلى ويك خيل رھانه... ر حلبة حبه أأذاد عن مضما

  ال كان إن يك ھم في سلوانه... أتلوم من أودى بمھجته الھوى 
  ما قد ترى والعمر في ريعانه... حسبي بما ألقاه من ألم الجوى 

  من حرقتي ألھته عن دوارنه... لو أن بالفلك المحيط ذبالة 
  إلى كيوانه بھرامھا يشكو... أو حل وجدي بالكواكب ال نبرى 

  لرأيته كالعھن قبل أوانه... أو غال رضوى بعض ما قد غالني 
  دمعي لعم األرض من طوفانه... أو كان يسعدني على قدر الھوى 

  وعرفت كنه خفيه وعيانه... ولقد سلكت الحب ال غرا به 
 حاس بكأس جميله وأبانه... وعلمت إذ ذقت الغرام بأنني 

  
  عبد اللطيف البھائي البعلي

  .فاضل ملء أبراده، جم الفوائد في تحريره وإيراده
  .أدبه غض، ومذھبه مبيض

  .ولطف طبعه معتدل بين اإلفراط والتفريط، وله نثر ونظم حليا األجياد واآلذان بالتنظيم والتقريط
  .ھو وإن كان بعلي الطينة، فھو دمشقي المدينة

  .ة عفاره ومرخهوردھا وعنفوانه زاه وشرخه، وفاقھا وقد استمجد في البراع
  .وبھا كان تليين خشونته، وتسھيل صعوبته وحزونته

  .إال أنه نازل ھما ممضا، وتسھيل أسفا للمضاجع مقضا
  .وكان مشارا إليه بالنباھة، مرموقا أن يتنبه حظه بعض انتباھة

  .ثم دخل الروم فأسرع البخت إلى إمداده، وتمنت سود الحدق لو كانت عوض مداده
  .فق وھو ملتاح، وكل قلب إلى تودده مرتاحفبقى في ذلك األ

  .ثم ترامى في وسع الفضا، فأصبح فيه كرة لصولجان القضا
  .وما زال حتى نال من حظه أتمه، واستوفى أجله المحتوم ثمة

  .فطواه الدھر طي السجل، ومحا آثاره التي تسمو وتجل
  .ر فيغدو عليه كالواقف المتحيرولقد أوردت له من شعره ما يقضي بجودته المتخير، ويبھر حسنه الفك

فمن ذلك قوله من فتحية للسلطان محمد، لما أرسل وزيره الفاضل ففتح إيوار، وزند الدولة إذا ذاك وار، وشخص تالشيھا 
  .ونافذ أمرھا لمعصم االمتثال سوار. متوار

  .فحل في ناحيتھا بجيش ضاق بھم فضاؤھا، وتضعضعت من رحبتھم أعضاؤھا
  .الكفار للحرب كؤوس، ترامت منھم بسببھا نحو الھلك أنفس ورءوس ودارت بينه وبين

  .فحامت المنايا عليھم، وغدت ألسنة البيض تتلمظ عليھم
  .فكأنھم ھشيم حصدته ظبا السيوف، وقضت ديون أنفسھم غرماء الحتوف

  .ثم افتتح القلعة، وسھل تلك الصعوبة والمنعة
  .سوء العذاب بمن كفر  وتواردت البشائر بأن هللا وھب الظفر، وأحاق

  :فعمل البھائي قصيدته ھذه وسيرھا، وھي قصيدة معمورة ومطلعھا 
  وهللا أعظم منة وتفضال... بالفتح زاد الدين عزا واعتال 
  أعز جند المسلمين أولى الوال... بالنصر أنجز وعده سبحانه 

  يغتص عرض األرض منھم والفال... ھبوا كما ھب النسيم إذا سرى 
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  لم تلف مثلھم النواظر جحفال... ستروا البسيطة كثرة  في جحفل
  من حيث ال أدري أواخرھم وال... أربوا على التعداد حصرا واعتلوا 

  بھم وماء البحر قطر أسبال... فكأن وجه األرض حلقة خاتم 
  من يلتقيھم يلق منھم أجبال... ثبتوا ثبات الراسيات تصبرا 

   شيم إال قد أصاب المقتالما ... شاكي السالح بكل أبيض مخذم 
  لم تلق إال باسال مستبسال... حتى إذا حمى الوطيس لدى الوغى 

  إال صقيال في نجيع أنھال... أنفت سيوفھم الغمود فال ترى 
  طرفا بغير دم الرقاب محجال... سالت به البطحاء حتى ال ترى 

  إذ ال يرى منأى وال متحوال... من كل علج ذاھل عن نفسه 
  في الحرب شدتھم وزاد تزلزال... عين مخافة لما رأى ملىء الل

  يا ويلتاه العمر ضاع سبھلال... فغدا ينادى حسرة وتأسفا 
  بغروره تعسا له ما أشعال... من بعد ما قد شب نيران الوغى 

  أنف اإلقامة خوف أن يستأصال... عد الھزيمة والفرار غنيمة 
  من الغزاة تحمال ماال يطيق... أو ما يحق له الفرار وقد رأى 
  جلبا عليھم ما أشد وأقتال... جلب الغزاة بخيلھم وبرجلھم 

  أسرى تئن تذلال وتھوال... فعلوجھم جزر الظبا ونساؤھم 
  كالورق في جنح الدجى وتملمال... تبكي عليھن البطارق حسرة 
  أيدي سبا تخذوا الھزيمة معقال... وبقية األسياف منھم شذبوا 

  أدوا كما شرع الخراج تبذال... من قبل أو ما ضرھم لو سالموا 
  أو سيف ذي يزن وكسرى أوال... ما كان قيصر أو ھرقل وتبع 

  لخليفة هللا المعظم ذي العلى... وھلم جرا مثل أدنى خادم 
  حامي حمى الدين القويم الموئال... ملك الورى أسد الشرى سامي الذرى 

  وج السعادة واعتلىقد حل في أ... شمس المعالي ابن بجدتھا الذي 
  أنفت تكون له الثريا منزال... ملك عال في المجد أعلى رتبة 
  أبدا وتسعى خيفة وتذلال... تعنوا ملوك األرض قاطبة له 
  فتذوب منه تضاؤال وتغلغال... تخشى سطاه األسد في آجامھا 

  في حلفه بر اليمين إذا ائتلى... قسما بطلعته ألية صادق 
  ملك تعمم بالتقى وتسربال... مثله لم تسمح األيام قط ب

  كال ولو أفنى القريض تسلسال... لم يحص مادحه جميل صفاته 
  يسعى بإرسال الجيوش مكمال... لم يأل جھدا في الجھاد ولم يزل 
  برا وبحرا للعساكر مرسال... في نصرة الدين المبين مجاھدا 
  وأباد عباد الصليب وزيال... عن حومة اإلسالم ذب عداته 

  سرا وجھرا مجمال ومفصال... ما زال يضرع في الدعاء لربه 
  فيما انتحاه تضرعا وتبتال... متوجھا بخلوص قلب صادق 

  ثوب السعادة بالجالل مسربال... فأتته بشرى التح وھو ملفع 
  من ربه إتمامه متوكال... مستيقنا بحصوله ومؤمال 
  خر والعلىأبدا وتخدمه المفا... ال زال تأتيه البشائر دائما 

  وحباه رب العرش عمرا أطوال... وأدامه عونا وغوثا للورى 
  واآلل والصحب الكرام ذوي الوال... بسميه خير األنام محمد 

  وأضاء بدر في الدجى وتھلال... ماالح نجم في السماء لناظر 
  :وله في المدح 

   ومن أياديك تھطل النعم... إليك دون الورى انتھى الكرم 
  بل دون معناك تنفد الكلم... دح فيك غايته لن يبلغ الم

  وكم أناس وجودھم عدم... أنت الذي ترتجى مكارمه 
  وفوق ھام السما له قدم... أنت الذي الدھر دون ھمته 
  وھل تساوى األنوار والظلم... من ذا يضاھيك ھمة وعال 
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  بحر نوال بالجود ملتطم... طود وقار بالحلم مشتمل 
  بل دون ھتان كفه الديم... ه يخجل صوب الغمام نائل

  من كل ھول كأنھا حرم... أعتابه مأمن لداخلھا 
  :وله أيضا 

  دمى من أياديه ولحمى وأعظمى... بأي لسان يحصر العبد شكر من 
  أروح بأفضال وأغدو بأنعم... ومن عشت دھرا تحت أكناف ظله 

  وذاك لعمري حسرة المتعلم... وفزت بعلم منه عز اكتسابه 
  بإرشاده عن كل ريب ومأثم... في ظاھري وسرائري ينزھني 

  يعلمني طرق العلى والتكرم... ويمنحني محض النصيحة جاھدا 
  ومن يخدم األمجاد يشرف ويكرم... ولواله من عبد اللطيف ومن له 

  وتصديق قلبي والجوارح والفم... وحسبي من شكري اعترافي بفضله 
  :وله أيضا 

  عن الشكر للمولى الذي قد وفا ليا... اليا معاذ الوفا أن يصبح العبد خ
  وأنكى بما أسدى إلى األعاديا... وأنعم حتى لم يدع لي مطلبا 

  حظيت به بل فوق ما كنت راجيا... وكل الذي أملته من نواله 
  تمكن في قلبي وأنعم باليا... وفرغ عن قلبي سوى حبه الذي 
  كان عني راضيافأقصى المنى أن ... فغاية سؤلي في الزمان رضاؤه 
  وحاشا لمثلى أن يرى عنه ساليا... ولي نفس حر قد أبت غير حبه 

  قدحت به زندا من الشوق واريا... وقلب إذا ما البرق أومض موھنا 
  له الحكم فليقص الذي كان قاضيا... تحكم فيه حبه واشتياقه 

  أجر به ذيل المآرب ضافيا... فلله عيش مر لي بظالله 
  ويمنحني ورد المحبة صافيا... و بأنعم أروح بأفضال وأغد

  وأصبحت من حلى الفضائل حاليا... وفزت بعلم منه عز اكتسابه 
  أضاء بنور الفكر منه الدياجيا... إذا ما دجى بحث وأظلم مشكل 
  أبت في الذي تبديه إال التناھيا... يجول على نجب الذكاء بفكرة 

  لشمس تخفى الدرارياوال عجب فا... يغادر قدما ذا الذكاء دقيقھا 
  ويرجح في الحلم الجبال الرواسيا... يفوق على البحر الخضم بعلمه 
  ويفضح جدوى راحتيه الغواديا... يسابق أجناد الرياح إلى الندى 
  جعلت مكان الدر فيه القوافيا... نظمت له عقد المديح منضدا 
  من هللا في أوج المفاخر راقيا... فال زال ملحوظا بعين عناية 

 ودام على كر الجديدين باقيا... مدى الدھر ماالحت بروق لناظر 
  

  حسن بن درويش الكاتب الطرابلسي
  .شاعر مادح، طير فصاحته صادح، وزند براعته قادح 
  .ومنش كاتب يجلو دمى كواعب، بألباب الرجال لواعب 
  .خطه حسن كاسمه، وله القيام على رسم األدب ووسمه 

  .اء القلوب، ففي كل قلب من خطه شھوة تدعو إلى المطلوب فكأن مداده مركب من أجز
  .وكان خرج من بلده حماة وھو كھل، ورحل بطرابلس بين كنف رحب، ومسرح سھل 

  .فاسترجع بھا شبابه، واستمطر وبله وربابه 
   .فزھت به أرجاؤھا وباھت، وفخرت بھا سكانھا وتاھت 

  .فعكف في نديھا الخضر، يتقلب في العيش النضر 
  .ويأتي من النظم بما ھو أعطر من السحيق، ومن النثر بما ھو أبھر من در الحباب على خد الرحيق 

  .وقد أثبت له من شعره قصيدتين لكل منھما من الحسن عالمة، فإحداھما كافية كافية واألخرى المية عليھا من النضار المة 
  فاألولى قوله، وقد مدح بھا االمير منجك

  النفس لم تملك... مالكتي تملكي 
  رعية للملك... وھي لك أطوع من 
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  تدعي بھب تلبك... إن تأمري تطع وإن 
  فيھا حال تھتكي... لم تسترين طلعة 

  دونك ألف مھلك... مھلك بي يا مطلبي 
  وإن دنوت تفتكي... فإن بعدت تحرقي 

  وإن خضعت تزمكي... وإن صبرت لم أطق 
  أھلك بين أھلك... وإن طرقت خفية 

  خالص من ذا الشرك... ر مھجتي ال أين لطي
  يا قلب فاسل واترك... عيش الخلي قد صفا 
  راح خليا واسلك... واقصد بنا سبيل من 
  كمن يبيت يشتكي... ما من يبيت شاكرا 

  ب جسمك المنھتك... فاخلع على العشاق ثو 
  ل فوتھا واستدرك... وانتھز الفرصة قب 

  يصحب آل برمك... ھذا الربيع مقبل 
  غالئال لم تحك... و ألعطاف الربى يكس

  عقود در الحبك... وحل في نحورھا 
  مجلسنا في الفلك... حتى أنما بھا 

  أحسن صف الملك... والنرجس اصطضف وما 
  في ذھب لم يسبك... زبرجد في فضة 

  بمدمع الطل بكي... يرنو بلحظ عاشق 
  على الغصون متكي... والورد في سكرته 
  بكفه الممسك ...تمسك أذيال الصبا 
  قلت لھا ھيت لك... كوجنة العذراء إن 

  م كالقبا المفرك... والنھر في يد النسي 
  :من قول القيسراني في وصف غدير 

  ه أتاك في ثوب مفرك... وإذا الصبا ھبت علي 
  دالئل المنھمك... وللغصون حوله 

  طادت خيال السمك... ألقت شباك الطل فاص 
  لم يضحكبمبسم ... واألقحوان ضاحك 

  غض له عرف زكي... والياسمين عرفه ال 
  وواله مرتبك... والطير في مغرد 
  وصف األمير منجك... في روضة كأنھا 

  كل لبيب وذكي... من حار في أوصافه 
  ألسننا كالفلك... بحر وفيه بالثنا 

  بحار مثل البرك... ترى العيون عنده ال 
  سنة غير ممسك... له أكف مسكت 
  فتك المھا في نسك... له تفتك في أموا

  وشي بالد اليزبك... وفكره أھدى لنا 
  ابنة كسرؤى الملك... من كل بيت يحتوي 

  عن عقدھا المفكك... مشت به الھية 
  منه وملء الحنك... فالدر ملء مسمعي 
  أفديك من مملك... ملكت رقي سيدي 
  وفت كل مدرك... أدركت كل فائت 

  مان الدركالفضل ض... لك المعالي وعلى ال 
  :ھذا من قول ابن النبيه

  شرقا وغربا وعلي الضمان... وهللا ال زلتم ملوك الورى 
   :وللھرمزي 
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  وما دار يوما بسعد فلك... بنحس أعاديك دار الفلك 
  فنفسي الفدا وعلي الدرك... وإن ھم دھر بما ال أقول 

  :وھذه القصيدة الثانية، وھي في مدح األمير أيضا 
  يجتنى الحب من رياض جماله... دالله  غصن أينعت قطوف

  ه وتدعى بعمه وبخاله... ورشا في مرابض األسد تحمي 
  ه ويخشى الضمير فكر وصاله... فاتك يحذر الفؤاد تمني 

  غيرة أن يزورني بخياله... أوقف السھد في طريق رقادي 
  قتلت من رآه قبل قتاله... وترد العيون عنه عيون 

  ض حباال وقوع صيد ظالله... األر  أعجز الشمس وھي تنصب في
  وأراه مخادعا بمحاله... بل على وصله يحيل بوعد 

  وغدا باليا بطول مطاله... كم كساني بالوعد ثوب حياة 
  قد ترقى مذ شمت نقطة خاله... واحد الحسن من قبل لكن 

  .يريد أنه بالترقي صار عشرة جريا على أن الحسنة بعشر أمثالھا 
  :د العرضي عنھا، في قوله وأفصح السيد محم

  ل فصارت وواحد الحسن عشره... ألف القد زانھا نقطة الخا 
  .حسنة بمعنى الشامة والخال، مولدة مشھورة : وفي شفاء الغليل للشھاب 

  :قال 
  فقلت للقلب إذ شكا شجنه... بخده شمت شامة حرقت 

  فإن في الخال أسوة حسنه... ال تشتكي من نار مھجتي حرقا 
  ك وھزء إذا رنا بغزاله... ء إذا تنفس بالمس لي ھز

  درھما والھالل إحدى نعاله... وأرى البدر عنده ال يساوي 
  ت نجوما ھات من خلخاله... ھاك من ظفره ھالالوإن شئ 
  مثلھعا من إنائھا في شماله... واستلم من يمينه الكأس شمسا 

  وحبابا طفى على جرياله... وتأمل إذا تبسم درا 
  ه وكل الغرام من عماله... مھجة من رعايا ملك كل 

  غيه في سجنه وفي أغالله... أنا والناس من ھواه ومن صد 
  منجك يسترقھا بكماله... يسترق القلوب بالحسن لكن 
  وبدا الدر من فصيح مقاله... ھو بحر تموج الفضل فيه 

  أمطرت بالغنى ربا آماله... وھو غيث من استغاث يديه 
  ق رجانا مطوقات نواله... حيث أعنا وھو للمجد دوحة 

  ه ومن لطفه نسيم اعتداله... كل أيامنا ربيع بلقيا 
  ه وغصن فمثمر بخصاله... كل روض فمخصب بسجايا 
  واقه والعفاف في أذياله... لبس الفخر فالمكارم في أط 

  غارة شنھا على أمواله... كل وقت بجوده في يديه 
  شاك نقوشه عرض حاله غير... لم يدع درھما وال دينارا 

  وترى الدھر ال يمر بباله... فترى الدھر مستجيشا عليه 
  ما رضاء الزمان من أشغاله... شغلته ھباته والمعالي 
  وأخيه وأقرباه وآله... شيم لم تكن لغير أبيه 

  ونجوم الباقين حول ھالله... أشرقت شمسه وغابوا نجوما 
  بددته أيدي اغتيالهد الذي ... منه أبقى الزمان واسطة العق 

  عرف الدھر ما جنى بفعاله... ھو در فمن رآه يتيما 
  ضي بإقباله إلى استقباله... يا معيدا زمان آبائه الما 

  ال أرانا اإلله وقت زواله... أنت للجود والفضائل ظل 
   :وله في التضمين 

  لقھوة البن قدرا في األنام علي... قالت لنا قھوة العنقود حين رأت 
  لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل... عالني من دوني فال عجب  لئن
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  :وقد سبقه ماماي الرومي، إلى ھذا التضمين في قوله 
  كم قد ملكت ملوك األعصر األول... قد قالت القھوة الحمراء وافتخرت 

  لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل... وقھوة القدر إن قدرا علي علت 
  سيعبد الجليل بن محمد الطرابل

  .لقيته بمكة مجاور عزلة وسكون، ومعاھد تبتل إلى هللا وركون 
  .وفيه سجايا لطاف، وانجذاب نحو القلوب وانعطاف 

  .وبيني وبينه مصافاة، أكدتھا بالقاھرة مراعاة وموافاة 
  .وقد أنشدني أبياتا من نتائج فكره، لم أر الستحساني لھا بدا من ذكره 

  :وھي 
  وقلب حبيبي القاسي يحن ...متى خفقان قلب يستكن 
  ويبسم عن رضا لي منه سن... وينعم باللقا كالبدر ليال 
  غزال األغيد الرشأ األغن... أقول له أال يا أيھا ال 

  إذا لم توله ودا يجن... لقد أبليت باإلعراض صبا 
 فلذلك له إحسان ومن... إذا عرف الحبيب له ودادي 

  
  الحمصيرجب بن حجازي المعروف بالحريري 

  .ھذا رجب، الذي فيه العجب، شاعر ذيق، إال أن خلقه ضيق 
  .وعلى قدر ما توسع سعيا، حرم مبرة ورعيا 

  .لبذاءة في لسانه، ووحشة ذھبت برونق إنسانه 
  .يتلذذ بالعيش الضنك، تلذذ األجرب بالحك 

  .وال يرى إال على جناح طائر، فليس يقر له قرار إال وله عزيمة سائر 
  .بر الشرود، أو الوحش المطرود كأنه الخ

  .وھو باقعة محاجاة، وبائقة مھاجاة 
  .يتلفت إلى الھجا، تلفت القلوب إلى الرجا 

  .وله في المجون فنون، عد فيھا من أھل األھواء والفتون 
  .وأما غيرھا من األشعار واألزجال، فھو فيھا كثير التردي قليل المجال 

  .تبوأ لإلحسان منزال ومحال وقد أثبت له ماال أراه مخال، بل 
  :فمنه قوله، من قصيدة طويلة مستھلھا 

  وطرفي إال بكاء وسھدا... أبى القلب إال غراما ووجدا 
  وال الدمع راق ولم يطف وقدا... فلم يبرح الصب تبريحه 

  وال كان بالسقم جسمي تردى... فلوال النوى ما ألفت البكا 
  عني منامي تعدى وال كان... وال أبت أرعى نجوم الدجى 
  وأما اشتياقي فلم يحص عدا... فأواه صبري مضى لم يعد 
  وقلب لصد الھوى ما تصدى... ومالي معين سوى أدمعي 
  وإال على يذبل كان ھدا... فلو بالكواكب ما بي ھوت 
  حبيبا وربعا ربيعا وودا... تذكرني ساجعات الرياض 
  بعداولوعي قربا وصبري ... وما كنت أنسى ولكن تزيد 

  وعھدا ألفناه حياه عھدا... رعى هللا ربعا نعمنا به 
  وال طاب عيشا وال راق وردا... فما راقني غيره منزال 

  فما كان أحلى جناھا وأجدى... فلله أيام ظبي اللوى 
  ودع ذكر ھند ودع ذكر سعدى... فيا منشدي در مدام الھوى 

  تناسيت منھن صدرا ونھدا... ومالي وما للغواني فكم 
  ھو الظبي والغصن لحظا وقدا... وكرر حديثك عن أغيد 
  له ناظر مرھف جاز حدا... وكالبدر في سنه والسنا 
  وقد الن عطفا رقيقا وخدا... فما رق لي كالصفا قلبه 

  فلواله ما قلت حييت نجدا... إذا قام يقعده ردفه 
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  إذا مارنا لحظه صاد أسدا... غزال ربى في ربا جلق 
  وال زال دھرا أقاحا ووردا... دمشق الحيا سقى هللا وادي 

   وإن ھب ريح فقد ھب سردا... ترى نھرا ساكنا صارما 
  قطعت الفيافي وجيفا ووخدا... فلله مزجي المطايا إذا 

  بھا فاز من حل ضيفا ووفدا... إذا جئت جلق وادي المنى 
  على من تسامى مقاما وجدا... فسلم بعيد استالم اليمين 

  :ى، أولھا وقوله من أخر
  من الھوى والحنين والود... ھل عند ذاك الحبيب ما عندي 
  كما عھدنا بذلك العھد... وھل على العھد من وثقت به 
  وما لقي من وقائع البعد... وھل درى ما أصاب مغرمه 

  لزوم خال المليح في الخد... عدمت صبري والشوق الزمني 
  نھا بعدييا ھل ترى كيف غص... وروضة قد حرستھا زمنا 
  أم ال بقاء لدولة الورد... ونضرة الورد بعدنا بقيت 

  غير ابنة الشھد وابنة الرند... بتنا وال ثالث يراقبنا 
  سنانھا كوكب لنا يھدي... كصعدة للظالم طاعنة 

  ظننت أني بجنة الخلد... ومن نعيمي بحسن طلعته 
  لمسمعي كالسالف والشھد... ثملت من در لفظه وحال 

  لبيك ماذا تريد يا عبدي... والي قال مبتسما إن قلت م
  وكدت أقضي بقول ذا قصدي... أشكو سھام الجفون لي قصدت 

  سقيت منھا فغبت عن رشدي... كأن بالسحر خمرة مزجت 
  صفوي وجاء النھار بالضد... ما كان إال كبارق ومضى 

  ياليته كان دام في الغمد... فراع قلبي الصباح صارمه 
  سھو وجلب الھموم عن عمد... لألديب فعن  والدھر إن راق

  :وقوله من أخرى، مطلعھا 
  وأشجاني وأفكاري تجول... لعمرك شرح أشواقي يطول 

  فقال وأين يا ھذا الجميل... وعن صبري الجميل سألت قلبي 
  وليس إلى تالقينا سبيل... وھا أنا بعده مالي مقام 

  عي يسيلومن جفني دما دم... وبي ظمأ إلى ورد التالقي 
  وال كان الرقيب وال العذول... سقي زمن التداني حيث كنا 

  بأحداقي وفي عقلي يميل... وغصن البان أجني منه وردا 
  فتخجل من شمائله الشمول... ويسكرني بدر من عقيق 

  وجار علي ناظره الكحيل... رقيق ألن عطفا رق خصرا 
  ديلويشجيني من الورق الھ... يذكرني البروق له ابتسام 

  على ضعف الكرى ماض يصول... وشمت البرق في الظلماء سيفا 
  ويحظى في بثينته جميل... ترى األيام تنظمنا بمصر 

  أزاه أم كما عنه يقولوا... ترى ما حال ذاك البدر بعدي 
  سررت به وقد رق الملول... وليل زارني منه خيال 

  وجاد بورده الخد األسيل... فأرشفني مداما من أقاح 
  فقلت اآلس يھواه العليل... د أنكرت فيه بنت آس وق

  صقيل كم به فتنت عقول... وعھدي فيه كالمرآة صاف 
  سياج قلت كيف لنا دخول... وكالروض النضير فقال ھذا 

  وعھد اآلس باق ال يحول... فقال الورد ليس له بقاء 
  وراغبه بجلقنا قليل... فقلت اآلس بغية أھل مصر 

  وبان الروض والظل الظليل... أصال  رفقت فلم أجد للوصل
  :وكان له بمصر رفيق خليع، خطف لص عمامته وشج رأسه، فكتب إليه يسليه 
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  لرزئك قال طرفي للكرى مه... إمام الفضل من حاز الكرامه 
   وقد شاھدت أھوال القيامه... أقام وقوعك األحزان عندي 

  ومن دون الورى أھوى كالمه... فكيف وأنت لي خل أنيس 
  ليال قد تقضت في تھامه... ليالينا بكم سبقت تحاكي 
  فتسكرنا وال صرف المدامه... تدير النظم ممزوجا بنثر 

  وعن قرب يرى من غير ھامه... يمين اللص ال كانت وشلت 
  ولكن سوف تدركه الندامه... على خطف العمامة قد تعدى 

  إذا ما الصبح قد أبدى ابتسامه... ويأكل لحمه عضا ويبكي 
  فأعلى قيمة منه القالمه... على شيء إذا مارام بيعا 

  وليس يفيده قطع السالمه... ويقرع سنه أسفا وغبنا 
  كما أدماك لطما في الدعامه... ويدمي رأسه قھرا قصاصا 
  فطاش السھم لم يبلغ مرامه... كرام رام أن يرمي ظليما 
  فأرماه ولم يصب النعامه... وكان غالمه بالقرب منه 

  كبيت العنكبوت بال إقامه... تأسف على نسج ضعيف فال 
  كما في الصيف لم تجد الغمامه... وحقك ليس تنفعه بشيء 

  وقد شھدت ھوازن واليمامه... لقد طالت بحال النسر عمرا 
  شھدت مھلھال وأبا قدامه... مخضرمة فلو نطقت لقالت 

  قدمت عيله بعد أبي دالمه... كذا الرفا السري صحبت دھرا 
 ولو لم يقض ألف بي مقامه... ان مع الحريري اتحادي وك
  

  فصل في وصف عمامة
  .عمامة ولعت بھا أيدي الزمان، ورفعت عنھا من التمزيق األمان 

  .كفؤاد عروة في الرقة، لو أحصيت نفقة رفوھا زادت على مال الرقة 
  .ت من قطع المسافة إمكانه ولطول تردادھا إلى الرفا لو أفلتت لعرفت مكانه، وما جھلت دكانه، وألمكن

  نسجت فوق شخصھا العنكبوت... فكأن األيام إذ ألبستھا 
  :وللحريري معمى في اسم أحمد 

  كالظبي لما رنا والبدر حين بدا... أفدي المليح الذي أوصافه كملت 
  والغصن لما تثنى قده سجدا... في القلب أنزلته لي راق مبسمه 

  :وله في اسم يوسف 
  قد قلبي وزاد حزني وأكمد... سن بمصر ومليح عزيز ح

  ل حماه حسام جفن مجرد... خده الشمس الح والصدغ بالخا 
  :وله في اسم رمضان 

  تبسم عن در نظيم وعن شھد... وبدر كمال الح في حلل البھا 
  حمى حسنه والخال في صفحة الخد... كخاتم در ثغره وبلحظه 

  :وله في اسم عثمان 
  سر بي إلى روض األزاھر ...قد قلت يوما للرشا 

  ب ھناك طيب العيش نادر... فأجاب إن كان الرقي 
  :وله في اسم مصطفى 

  ألجله قد ألفت الوجد والحرقا... يا عاذلي في أغر الوجه دع عذلي 
  در أنت يا عاذلي واعذر فتى عشقا... كم درت محرابه ظامي الفؤاد كذا 

  :وله في حيدر 
  أقام وعن قلبي المشوق نفى ھمه.. .سقى ليلة زار الحبيب وعندما 

  وقلت لقلبي قد كفاك بھا نعمه... لثمت مكان العقد من غير حاجب 
  .عبد النافع بن عمر الحموي ألمعي مشھود له بقوة إدراكه، وفيه قابلية الختصاصه ببعض العلوم واشتراكه 

  .في غوره وقع في االضطراب  بلسان أحد من السيف إذا تجرد من القراب، وفكر إذا أراد البحر أن يحكيه
  .وله أدب كالروض تفتقت نسماته، وشعر كالصبح تألقت قسماته 
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  .لكنه نكب عن المطبع الجزل، وذھب مذھب الھجو والھزل 
  .إال في النادر فربما جد، ثم أخلق منه ما استجد 

   .ة في الفضل والجود وكان دخل طرابلس، وبنو سيفا في الوجود، واألمير محمد بينھم كالفضل بين البرامك
  .منيل األماني بال منة الحقب، متھلل يضع الھناء موضع النقب 

  .وھو مقصد يتزود ذكره المسافر، ويعمل إلى لقائه الخف والحافر 
  .فحل عنده حلول النوم من األحداق والمدام من األقداح، وبقي عنده يتحفه بدر األثنية ويجلب إليه غرر األمداح 

  .ھمة ابن جانبوالذ، وتضعضع منھم ركن يحتمى به في الدھر ويالذ حتى دھمتھم دا
  .عندھا أقلع إلى أدلب فكأنما دعاه إليه األجل، ومضى إلى هللا تعالى على وجه السرعة والعجل 
  .وقد جئت من شعره بما ھو أحلى في األفواه من الشھد، وأشھى إلى العيون من النوم بعد السھد

  : فمن ذلك قوله، من قصيدة
  أضحى كمثل ابن السبيل الغارم... أمعذبي رفقا بصب مغرم 

  يحتار منه ذو البكاء الدائم... فلقد جعلت الدمع وقفا جاريا 
  واعجب لواقفة المقيم الھائم... فاعجب لدمعي سائال متصدقا 

  من حالتي أم أنت لست براحم... ھل أنت راحم ما ترى يا متلفي 
  ما قد جرى من مدمعي المتالطم... فلقد جرى ما قد كفى ولقد كفى 

  من طائل غير العناء الالزم... يا رب ليل طائل ما تحته 
  إال نجوما في سواد فاحم... مدت به طنب الظالم فال ترى 
  من فجره شرب النزيف الحائم... فكأنھا عطشى فتشرب ما بدا 
  بسواده لغدوت أبلغ شاتم... لو لم يكن فرع الحبيب مشبھا 

  وركبت منه كل متن قاتم... كل ھول ھائل  قاسيت فيه
  إشراق وجه محمد بن القاسم... حتى بدا ضوء الصباح كأنه 

  :وقوله، وھو من بدائعه 
  ولكن لطول االمتال والبلى انفلق... كأن الدجى ظرف على الصبح موكأ 

  لقصر المدى سبحا فأدركھا الغرق... فسال فغطى أنجما ما تعلمت 
  :ن كان تناوله من قول ابن تميم لقد أجاد، وإ: قلت 

  يغشى الظالم بمائه المتدفق... انظر إلى الصبح البديع وقد بدا 
  سلم الھالل ألنه كالزورق... غرقت به زھر النجوم وإنما 

  .والضد أقرب خطورا بالبال عند ذكر ضده 
  :تذكرت ھنا قول أبي علي البصير، وفي الثاني نظر 

  فوق المدامع لؤلؤا وعقيقا...  وجفون عينك قد نثرن من البكا
  في بحر مقلته لمات غريقا... لو لم يكن إنسان عينك سابحا 
  :والبن العطار في غرق الليل 

  فيه كما غرق الزنجي في نھر... صبح يلوح وشخص الليل منغمس 
  :ومن أھاجي المترجم قوله في قاض بحماة 

  حماته يا قبح ما استحسنت... من شر بيت شر قاض أتى 
  في رأسه من دوحة أغصنت... أبوه محتال دني وكم 

 وعيشكم ليس التي أحصنت... وأمه مريم لكنھا 
  

  المعروف بابن األعوج األمير حسن بن محمد
  .حاكم حماة صانھا هللا وحماھا، وال زالت حوامل المزن تحط أثقالھا بحماھا 

  .أمير وابن أمير، وروض نضير، أنشأه ماء نمير 
  .المجد بيمين عرابة، وما أتى أمرا قط وفيه غرابة تلقى راية 

  جلت الدجى في حلة األنوار... وجال اإلمارة في رفيف نضارة 
  منھا وحلى معصما بسوار... في حيث وشح لبه بقالدة 

  .فھو فارس ميدان اليراع والصفاح، وصاحب الرماح الخطية واألقالم الفصاح 
  .خدمته على رأسه عوض قدمه  فالسيف من جملة خدمه، والقلم يقوم في
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  .يكتب فيجعل لألقالم حجة قاطعة على السيوف، وينتضي سيفه فيقول القلم مالي بارقة في ميدان ھذا الحتوف 
وإن جرى أدھم قلمه في حومة البراعة فھو سباق الغايات، وإن غردت حمائم نفثاته على غصون أقالمه قيل جاء من الزمر ما 

  .غطى على النايات 
  .جواد مبسوط الكف، ما أعرض يوما عن مكرمة وال كف  وھو

   .فجوده يغني عن القطر إذا شم الغمام، ونعمه ھي األطواق والناس الحمام 
  .وكان عصره كابتسام البرق إذا خفق، والصبح إذا تكشف عن الشفق 

  .لم يتعلق أرج الكرم بغير أثوابه، ولم يتعشق صب الثناء إال تراب أبوابه 
  .دب يروحون إليه على وجد ويغدون على وجد، ويتنافسون على مدائح أخالق خلقن من محض المجد وأھل األ

  .وھو مع شغله بالمنصب، وتشتت فكره بغرض المتعصب 
  .ال يخلو من مطارحات تدل على ندماء مجلسه بإيرادھا، ومناظيم يجلو بھا عليھم الحور العين في أبرادھا 

  .د بالمثالث والمثاني وشعره مثقف المباني، له اتحا
  .أبرزت منه إلى العيان، ما ھو ألذ من عزف القيان 

  :فمنه قوله من قصيدة يشتكي فيھا من الزمان 
  ففؤادي قد حن لالغتراب... حادي العيس سر بغير ارتياب 

  واضعا طوقه بأعلى الرقاب... ال أريد األوطان والذل فيھا 
  لم أكتئب لمصابيفي شبابي ... ولو أني قضيت فيھا سرورا 
  بين عيش ضنك وفرط اكتئاب... بل تولت نضارة العمر مني 
  تركتني أشكو زمان الشباب... فالفرار الفرار من دار ھون 

  بجياد تمر مر السحاب... وإذا الضيم ما أقام فأحبب 
  قطع السيف وھو ضمن القراب... لم يكن في مقام ذ اللب فضل 

  و في أرضه دوين الترابوھ... أدرك المسك بالتنقل شأوا 
  ال يبالي بفرقة األحباب... فالفتى الشھم من إذا شام ضيما 

  :منھا 
  عھدھم في ثباته كسراب... كيف مكثي ما بين أظھر قوم 
  كان كالشاة في مقيل الذئاب... جارھم إن غدا عزيزا عليھم 
  وإذا حاربوا فدون الكالب... ھم إذا صادروا أسود شراء 

  ليسومونھم بسوء العذاب... ھم أخرجوھم كم أناس من دار
  دونھم في اختراع سوء العذاب... إن فرعون ثم نمرود كانا 
  عدد الرمل والحصا والتراب... ومساويھم التي مثل ھذا 

  بثمود ذوي النفوس الصعاب... رب يا من أباد عادا وأودى 
  إنھم جاحدون نص الكتاب... ال تذر منھم على األرض شخصا 

  ليس فينا صبر ليوم الحساب... سرعا وعجل عليھم وانتقم م
  .السيف ال يقطع في قرابه، والليث ال يفترس في غابه : من قول بعضھم . إلخ" قطع السيف : " قوله 

  .المندل الرطب حطب في أوطانه، والمسك دم في سرر غزالنه : ، من قولھم " أدرك المسك : " وقوله 
  :وله من قصيدة أخرى، أولھا 

  وشامت فولى الظبي في البيد ھاربا... ت فأضحى البدر في األفق غائبا تبد
  بسھم لحاظ يجعل يجعل القوس حاجبا... ربيبة خدر يحرس الحسن وجھھا 
  تشاھد منھا في النھار كواكبا... إذا ابتسمت عن صبح ثغر منور 

  رأيت الدجى للصبح أضحى مصاحبا... وإن برزت في أسود الشعر ضحوة 
  وحاكت حبال الشمس منه جالئبا... سقى الندى نسج بردھا  فما دوحة

  منوعة األلوان تبدي العجائبا... ملونة من خيط ليل وفجره 
  وطائرھا الميمون غنى مجاوبا... إذا سائل الغدران حن صداؤه 

  وأخصب مرعى من حماھا وجانبا... بأبھج منھا حلة وطراوة 
  لى أعادته كاذباوتوبة في لي... لھا ال لعز حق وصف كثير 

  :صدق توبة ليلى مشھور، وأصله ما روي أنه لما شغف بھا، واشتھر أمره وأمرھا به، قال
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  علي ودوني جندل وصفائح... ولو أن ليلى األخيلية سلمت 
   إليھا صدى من جانب القبر صائح... لسلمت تسليم البشاشة أوزقا 

ھذا قبر الكذاب، سلمي عليه، حتى : ھا زوجھا، فقال لھا زوجھا إنھا مرت على قبره، وھي راكبة على جمل، ومع: فيقال 
  .ننظر وعده 

  .خله، فقد مات إلى رحمة هللا تعالى : فقالت له 
  .ال بد من ذلك : فقال لھا 

  .فسلمت عليه، فطار من جانب قبره طائر، فھاج جملھا، فوقعت اندقت عنقھا، فدفنوھا إلى جانبه 
  .لمدائنيعن ا" األغاني " أخرجه صاحب 
  :وله في النسيب 

  وھي تلھو ومھجتي ولھانه... آه من لي بظبية فتانه 
  طب حكى كفھا وحاكى بنانه... ذات ثغر كأنه اللؤلؤ الر 

كناية عما فيه من ماء الرونق والبھا، ونعمة البشرة وتمام النقا؛ ألن الرطوبة فصل مقدم لذات " في اللؤلؤ الرطب : " قولھم 
  .عنه في الذكر، وليس يعني بالرطوبة فيه المعنى الذي ھو نقيض اليبوسة الماء، فھي تنوب

  " .الجماھر " قاله أبو الريحان في كتابه 
  " .حكى كفھا وحاكى بنانه : " وقوله 

يه تشبيه أسنانھا، وتشب: المراد بمحاكاة كفھا في تناسب أصابعه واستوائھا، وبمحاكاته لبنانه في حمرتھا؛ فيكون قصد تشبيھين 
  .شفتيھا 

  .ھذا ما يظھر من البيت 
  من رأى النھد قال ذي رمانه... ھي في القد غصن بان ولكن 

  من فؤادي وتشتكي سلوانه... يا عجيبا منھا تظن سلوا 
  وھي في حالة الرضا غضبانه... يا عجيبا أني أريد رضاھا 

  فدعوه فينا يطيل لسانه... لست أخشى بحبھا من عذول 
  طار صيتا بحبه لفالنه... قول فالن حاصل األمر أن ي

  ملك الحب سره وعيانه... أنا صب بحبھا مستھام 
  عينه من يد الكرى مآلنه... لست أنسى لما أتت ورقيبي 
  ضمن عين بشرقھا غربانه... تتخطى العيون شرقا وغربا 

  بعفاف قد طيبت أردانه... ضمن ثوب من التقى مستعار 
  بقلوب ھيمانة حرانه... وقضينا الوصال رشفا وضما 

  فلوينا عما أراد عنانه... وأراد الجموح طرف التصابي 
  وزجرنا بعفة شيطانه... وملكنا نفوسنا برضاھا 

  آه من لي بظبية فتانه... فدع العاذلين ينقلن عني 
  .وكان ليلة ألف مجلس راح، في موسم أفراح 

  .يحسد اتساقه الدر، وتتمنى إشراقه الزھر 
  .حي على االصطباح : الظالم كافور الصباح، نادى مؤذن القصف فلما محى عنبر 

  .وردت عليه رقعة من أحد أحبائه، الواقفين على سر حقيقة أنبائه 
  :ومكتوب فيھا 

  بأنواع الحبا منكم يفوز... على الباب المعظم عبد رق 
  وإال فھو شيء ال يجوز... يجوز الباب عن إذن كريم 
  .بعمر معاد، أو حصل من حبيب مماطل على ميعاد فلما قرأھا تھلل كأنما منح

  :ثم كتب إليه 
  وقد جليت لنا بكر عجوز... يحيط بعلمكم أنا نشاوى 
  وإال فھو شيء ال يجوز... فإن جوزتم ما نحن فيه 

 دخلت عليه في مرض موته، فصادفت بريدا جاء بتقليد حماة، بعد عزل وقع له، فالتفت، وقال: وحكى بعض ندمائه، قال 
  .، وحان من الحين المكتتب ما حان " قضي األمر الذي فيه تستفتيان : " بصوت ضعيف 

  .فدعوت له بامتداد األجل، وسليته عن ذلك االضطراب والوجل 
  .فرأيته قد تجمع، وبكى ملء جفونه وتوجع 
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  .وهللا ما أبكى إال من يسوءه اآلن بعدي، وھو يتمنى األوداء بعدي : وقال 
  :ثم أنشد 

  مكث األسى في عشرة وقرين... يحسب اإلنسان بعد ذھابه ال 
  ويعود رب الحزن غير حزين... في الحال يعتاضون عنه بغيره 

  لما مضى غنى على النسرين... العندليب الورد كان أمامه 
  .ثم فارقته، ففي تلك الليلة تواله مواله، وفارق دنياه
  .لم فبكى عليه السيف والقلم، وانفجع فيه العلم والع
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