باسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ و صمى ا﵀ عمى سيدنا محمد و آلو
و صحبو و سمـ

حمدا لمف لو كؿ المحامد عمى الحقيقة*المزيف لألجياد بما كونو

مف الدرة العقيقة*ذي التفضيؿ و اإلحساف* الموصوؼ باألسماء
الحسنى و الصفات الحساف*األكرـ الذي عمـ بالقمـ عمـ
اإلنساف*نحمده تعالى و نستغفره و نستنصره و نشكره بالقمب و

القالب و المساف*ممقح الذىف العقيـ و منقح الفيـ السقيـ حتى

أذعنت لو العويصات و انقادت في أرساف*و الصالة و السالـ
عمى صفوتو مف خمقو المثنى عمى خمقو و خمقو المبعوث إلى

األنس و الجاف*و عمى آلو بدور الغوادي و أصحابو نجوـ

الدآدي أولي المطؼ و العطؼ و المناف* صالة واطئ المساف
فييا الجناف*و سالما نستفتح بو أبواب الجناف*المحصب بالزمرد
الزبرجد و المرجاف* و عمى مف اقتفاىـ مف األمة و شرفاء

أعيانيا األئمة بإحساف* مف العمماء المنصفيف* مف دوف
الدواويف*مف المصنفيف األعياف* المترديف بأردية المحامد*و

كرـ األمجاد*ما بكى قطر و ابتسـ زىر و
المتصفيف بشيـ اإل ا
غرد طير بأفناف.

أما بعد فيقوؿ أفقر الخالئؽ*و أسير العالئؽ*المذنب

القاصر*محمد أبو أرس بف الناصر*يسر ا﵀ عميو أسباب
االكتساب*و قصر في اليوـ األطوؿ عميو الحساب*و واصؿ
صيانتو*و أدلى عمى الخير إعانتو*إف الشعر ميزاف

األدب*الذي خب في طمبو كؿ ما جد و دب*و زينة األلباب*و
مودع الحكمة و فصؿ الخطاب*و سبيؿ مسموؾ *و لو موقع
عند الخمفاء و المموؾ*و مدحو في السنة شيير*و بو محيت

ذنوب كعب بف زىير*مع إعطائو البردة الغراء*المتداولة اآلف

عند األمراء*و قد قرع عبد الممؾ الحجاج عمى عدـ مراعاتو

الشعراء*و أعطى عمر بف عبد العزيز*جري ار مائة مف
اإلبريز*في كتاب المبتدأ ألبي حذيفة 1عف أبي إسحاؽ بسند لو

عنو  أنو قاؿ "الشعر ديواف العرب ى"*و لذا دوف فيو غير ما

ديواف*و أجموه عمى منصة ذلؾ اإليواف*و شرحوه أفاضؿ
أخيار* و وشحوه بمطائؼ و أخبار*مما يصمح أف يكوف لتخميد

سره تاريخا*و يطمع في سماء التنويو بو مشتريا و مريخا* و
نشروا لو مف الفخر أعالما*تنوييا بو و إعالما*أجزؿ ا﵀
ثوابيـ*و طير مف دنس المعاصي أثوابيـ*و ﵀ در القائؿ:2

 ٛ٘ ٚ 1إعساق تٓ تؾش تٓ ِسّذ تٓ ػثذ هللا تٓ عاٌُ أت ٛزز٠فح اٌثخاس ٞاٌّرٛف ٝعٕح
٘ 206ـ.
 ٛ٘ ٚ 2أت ٛاٌسغٓ اٌفخش ٞاألٔذٌغ.ٟ

2

فإف جيمت مكاف الشعر مف شرؼ* فأي مكرمة 3أبقيت لمعرب

ال سيما ما كاف منو في مدح خير البشر*فإنو أسنا المسرات و
البشر*و كاف ممف أشاد تمؾ المحاسف*و ورد مف زالليا ماء
غير آسف*و نشر تمؾ المآثر و السنف* عمى أىدى سنف*

العالمة الرباني* سيدي سعيد بف عبد ا﵀ التممساني* قدس ا﵀

سره و حماه*و منحو الرضواف و حرس حماه* فمقد قمد جيد

الحضرة النبوية فخ ار و أمداحا* و أدار عمى المسامع كؤوسا و
أقداحا*مما يطرب األطباع و يذىب بيا كؿ مذىب*و يستوجب
أف يكتب بذوب الذىب *لقد أبدع في ترتيب قوانينيا أوؿ و ثاني

و ثالث*فجاءت أشيى و ألذ مف نغمات المثاني و المثالث*و
ىي و إف كانت مف الشعر الممحوف*فقد احتوت عمى غرائب و

عجائب مف المغة و البالغة و المحوف*حتى انقادت تمائـ
القصائد إلى سحرىا*و صارت واسطة عقد نحرىا*و ما في

الممحوف مف بأس*فإنو في ىذا العصر لساف 4الكثير مف
الناس*و قد عاب ابف خمدوف عمى كثير مف مؤرخي إفريقية

المستعجمة*حيث تركوا راوية أشعارىـ لما دخميا مف المحف و

 3أِ :ٚأثشج.
 : 2َ 4ؽأْ.

3

العجمة*فكاف مف ذلؾ تضييع أنسابيـ و أياميـ*و طمس

أخبارىـ و أعالميـ.

ىذا و قد سألني مف استولت محاسنيا عمى لبو*و أخذت

بشراشر قمبو*أف أجعؿ عمييا شرحا يفصح عف تمؾ المقاصد و

المغات*و يذلؿ ما فييا مف األبيات األبيات*و أف يكوف
باختصار*

لداعية

الضرورة

إلى

االقتصار*و

تنشيطا

انتياز لفرصة االنتفاع*فاستبعدت ذلؾ مني*و قمت
ا
لإلطالع*و

إليكـ عني*إف ىذا الشيء حارت لو األئمة الكبار*و أعيى

الطبيب الحاذؽ فيو رمي المسبار*و كيؼ و أنا مف جممة
العواـ*الذيف ىـ مثؿ اليواـ*فاطمبوا ليذا األمر غيري*و اقبموا

عذري*فمجوا في اإللحاح*لنيؿ اإلمتياح* لظنيـ أنيـ استمطروا
سحابا ىامرا*و اتخذوا لتمؾ الميامو خريتا ماىرا*و ما عمموا

أنيـ استسمنوا ذا ورـ*و نفخوا في غير ضرـ*إال إني
أجبتيـ*عمى ما بي مف قصور*عف رضا تمؾ المعاقؿ و

القصور*و عمى ا﵀ ببركاتو  أف يمنحني النباىة*و ينشطني
مف عقاؿ الفيامة*فتصير ظممة ذىني كشمس ضحى*و أف ال
أجوع في الداريف و ال أعرى و ال أظمئ وال أضحى*فإف

اإلنساف مثاب بنيتو*و مجازي بحسف طويتو*و البس رداء

سريرتو.

4

لقد قاؿ كعب في النبي قصيدة * و قمنا عسى في فضمو نتشارؾ

*

فإف شممتنا في الجوائز رحمة * كرحمة كعب فيو كعب مبارؾ

فحركت

تمؾ

الدواعي

كامف

القريحة*و

أتعبت

الفكرة

المستريحة*و أعطيت النظر حقو*و أمطيت اليراع رقو* مما
سمح بو الفكر الفاتر*و الفيـ القاصر*و لوال المدد اإلليي و
التيسير*ما أمكف الخطو فيو فضال عمى المسير* فكـ مف بالغ
في الذكاء الحد*و التنقير و الجد*و التحصيؿ و الكد*و الكتب

التي لـ يحصييا العد*لـ ييتد إلى فيميا سبيال*و ال وجد عمى
حميا دليال* بؿ أعيت معانييا مف يعانييا*و قد قاؿ الناظـ فيما

يأتي "حد ما يعرؼ لو مسمؾ منيف ياويو"*و ا﵀ أسأؿ*و بنبيو
الوجيو عنده أتوسؿ*أف يميمنا مباحث شريفة*و نكت لطيفة*و

تحقيقات غريبة*و تدقيقات عجيبة*و دالئؿ أنيقة*و مسائؿ
دقيقة*و أف يدركني مف النور النبوي لمعة*و يوقد في ظيري
مف سبحات القدس شمعة*حتى يتـ شرحيا بيذا المنواؿ*البعيد

المناؿ*و نوفؽ لتنجيزه بيذا الطراز*الذي فيو مسحة مف
اإلعجاز*حتى يحؿ تراكيبيا المشكمة*و يفتح وصائدىا

المقفمة*طالبا مف األلمع النبيؿ*األودع الجميؿ*أف ينظره بعيف
الرضا*فطالما أصمى الفكر فيو جمر الغضا*و أتضرع إلى ا﵀

5

أف يجعمو في ميزاف القبوؿ*و أف يبمغ لو المسئوؿ و

المأموؿ*إنو باإلجابة جدير*و بما تكنو الضمائر خبير*و أف
يجعؿ تسويد ىذه الصحائؼ يبيض غدا أسود تمؾ

الصحائؼ*فيكوف غرس التمني قد أثمر عوده*و وفت وعوده*و
الح نجـ شيوده*في طالع سعوده *و انتياء صعوده*إنو

المستعاف*و ليس إال عميو التكالف *و سميتو "الدرة األنيقة في

شرح العقيقة"*و ىذا أواف الشروع في المقصود*و اقتناص
المصيد المرصود.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:
كِيفِِيِنِسِىِقِمِبِيِعِِربِِالِعِقِيقِِوِِالِبِانِِ*ِوِِالِعِقِيقِِعِيِونِيِ
بِقِلِيِدِهِانِيِمِو ِ

لِيِعِقِيمِةِمِنِيِمِِغِ َّارِشِقِيقِةِِالِبِانِِ*ِىِلِِلِقِمِبِيِمِنِيِاِبِعِضِِ
الِ ِوصِالِِىِلِِلِو ِ

السرِِالِكِاتِمِوِالصِدِرِِبِانِِ*ِكِيفِِيِمِيِلِِدِمِعِيِوِِ
بِانِِصِبِِريِوِِ َِّ
الِ ِوجِدِِلِِمِيِلِِلِو ِ

أعمـ أف الشعراء جرت عادتيـ قديما و حديثا أف يبدؤوا

قصائدىـ في المدح و غيره بالتغزؿ و ىو ذكر األحباب و

6

وصؼ جماليـ و أياـ وصاليـ و دروس أطالليـ و الحنيف إلى

منازليـ و التشوؽ إلى لقائيـ و شكوى ألـ فراقيـ و غير ذلؾ مما

يتعمؽ بالمحبة تنشيطا لنفوسيـ و تيييجا فتطرب و يسيؿ عمييا

نظـ الشعر .أال ترى إلى كعب بف زىير في الميتو المشيورة

التي أنشدىا بيف يدي النبي  و فييا مف التشبيب ما يسبي لب

المبيب فمـ ينكره  بؿ استحسنيا و اىتز عند بعض أبياتيا عمى

ما ذكر في السير ثـ أف الناظـ تابعيـ عمى ذلؾ فبدأ قصيدتو

بالتغزؿ الفائؽ و التشبيب الرائؽ و أطاؿ فيو ألنو تكمـ فيو مف

ىنا إلى قولو :

طِيبِِنِفِسِِخِمِيمِيِيِسِعِاكِِمِاِسِعِانِيِ*ِذِاِالِمِقِامِِِرفِيعِِبِمِغِنِاِقِمِيلِِ
عِ ِوضِوِ ِ

ثـ قاؿ :

مِقِامِِطِوِِالِمِكِيِالخ

ىِذِيِىِيِِالدِيِارِِيِاِبِاكِيِالِِرسِامِِ*ِعَِِّرتِِيِدِِالنِسِيبِِلِمِمِدِحِِ
غِطِاىِا ِ

كما يأتي إف شاء ا﵀ ألف النسيب ىو التغزؿ و التشبيب و

مقصوده بذلؾ غالبا محبوبو و ىو ممدوحو  بدليؿ إتيانو برىطو

7

و ىـ العرب و أماكف بالده  ألف "العقيؽ" واد عمى عشرة أمياؿ

مف المدينة المنورة و ىو الذي أراده جرير بقولو :

فيييات ىييات العقيؽ و أىمو * 5و ىييات خؿ بالعقيؽ نواصمو

و بو عدة قصور ألبناء الصحابة رضي ا﵀ عنيـ و بو قصر

سعيد بف العاصي األموي و قصر سعد أحد العشرة و بو مات
سنة سبع و خمسيف و حمؿ عمى أعناؽ الرجاؿ و دفف بالبقيع و

ىو آخرىـ موتا و كاف إذا فاض مف المطر خرج أىؿ المدينة
كميـ لو و قد غنى ابف عائشة بو لسيدنا الحسف و مف معو مائة

صوت كما ألبي الفرج األصبياني في كتابو األغاني .و "الباف"

موضع بالحجاز أيضا صرح بو الشيخ خالد 6في شرحو عمى
"البردة" .و "العقيؽ" الثاني خرز أحمر يكوف باليمف و سواحؿ

بحر رومية فيو خطوط بيض خفية مف تختـ بو سكنت روعتو
عند الخصاـ و انقطع عنو الدـ و "الباف" الثاني شجر الخوالف

7

واحدة بانة زىره أصفر يصنع منو دىف و حبو نافع لمبرص و

"باف" أوؿ البيت الثالث بمعنى زاؿ و الثاني بمعنى ظير فيذا
كمو مف الجناس التاـ و أما "انيؿ" و "ىؿ" و "ميؿ" فمف غيره و

 ٚ 5ف ٟاٌّشاخغ األدت١ح ِٓ ٚ :تٗ.
 ٛ٘ ٚ 6خاٌذ تٓ ػثذ هللا األص٘ش ٞاٌّرٛف ٝػاَ  ٚ 905ػٕٛاْ اٌىراب ٘ " ٛاٌضتذج فٟ
ؽشذ لص١ذج اٌثشدج".
 7ف : 2 َ ٟؽدشج اٌخٛالْ أ ٚأَ غ١الْ.

8

أما البوف بفتح فسكوف كديتاف باليمف أعمى و أسفؿ و فييا البير

8

المعطمة و القصر المشيد المذكور في القرآف.9
تنبيو :قاؿ السيوطي في اإلتقاف

10

"لـ يقع الجناس التاـ في

القرآف إال في موضعيف الخ" .و قاؿ الخفاجي

11

عمى الشفاء "لـ

يذكره أىؿ المغة فمفظو مولد و اختمؼ ىؿ ىو بفتح الجيـ أو
بكسرىا ى" .و "كيؼ" أصؿ معناه االستفياـ الحقيقي لطمب

تصور الحاؿ نحو كيؼ زيدا صحيح أو سقيـ و المجازي نحو

كيؼ تكفروف با﵀ فإنو أخرج مخرج التعجب و منو كيؼ ىنا في

الموضعيف أي كيؼ ينسى قمبي عرب العقيؽ و عيوني منيمة
أي فائضة بدـ أحمر كقالدة العقيؽ في نظمو و تتابعو .قاؿ ابف

نباتة: 12

إذا لـ تفض عيني العقيؽ فال رأت * منازلو بالقرب تبيى و تبير

و المراد يا عجبا كيؼ "يميؿ" أي يسكف دمعي و الوجد و ىو

شدة المحبة و العشؽ و الييماف "ال ميؿ لو" أي ال سكوف لو فقد
أخرج كيؼ مخرج التعجب في الموضعيف و "القالدة" بكسر

 ٚ 8ستّا أساد :ا٢تاس.
 9روشخ اٌثشٚج اٌّؾ١ذج ف ٟعٛسج إٌغاء ا٠٢ح .78
 10وراب " اإلذماْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ" ٌدالي اٌذ ٓ٠اٌغٛ١غ ٟاٌؼالِح اٌّصشٞ
اٌّؼشٚف(911-849ى).
 ٛ٘ 11اٌماظ ٟؽٙاب اٌذ ٓ٠اٌخفاخ ٟاٌّصش ٞذٛف ٝعٕح ٘1069ـ  ٚػٕٛاْ ؽشزٗ " ٔغُ١
اٌش٠اض ف ٟؽشذ ؽفاء اٌماظ ٟػ١اض".
 12إتٓ ٔثاذح اٌّصش768-686(ٞى).

9

القاؼ العقد المنظـ مف جواىر أو خرز و نحوه و إف كانت مف

قرنفؿ يقاؿ ليا "سخاب" .و "العقيمة" ىي الكريمة عمى قوميا و
قد تكوف مف غير النساء كقوؿ طرفة: 13

أرى الموت يغنـ الكراـ و يصطفي * عقيمة ماؿ الفاحش
المتمذذ

14

و "الغراء" البيضاء و األغر األبيض مف كؿ شيء مف األياـ

الشديد الحر و الغرة بياض في جبية الفرس .و "ىؿ" لمتمني و

"الوصاؿ" الوداد ضد القطع .قاؿ مسمـ بف الوليد: 15

فأعرؼ منيا الوصؿ في يمف طرفيا * و أعرؼ منيا القطع في
نظرىا الشزر

و "ىؿ" الثانية تأكيد األولى أي ىؿ لقمبي بعض وصميا ىؿ لو.

قاؿ ابف ميادة: 16

أال ليت شعري ىؿ إلى أـ جحدر * سبيؿ و أما الصبر عنيا فال
صبر

 13اٌؾاػش غشافح تٓ اٌؼثذ اٌثىش ٞاٌٛائٍ 60-86(ٟق.ى).
 ٚ 14ف ٟاٌّشاخغ اٌؾؼش٠ح" :أس ٜاٌّٛخ ٠ؼراَ اٌىشاَ ٠ ٚصطف * ٟػمٍ١ح ِاي اٌفازؼ
اٌّرؾذد".
ٍ٠ ٚ 15مة تصش٠غ اٌغٛأ ٟذٛف ٝعٕح 208ى.
 ٛ٘ ٚ 16اٌؾاػش أت ٛؽشزث ً١اٌشِاذ تٓ أتشد اٌزت١أ ٟاٌّرٛف ٝف149 ٟى.

10

و معنى "و السر الكاتمو الصدر" أي الذي كتمو الصدر "باف"

أي ظير بانيالؿ دمعي .قاؿ عمي ابف الجيـ: 17

ظير دمعي فال يكتـ شيئا * و استمر المساف ذا كتماف
كنت مثؿ الكتاب أخفاه طيو * فاستدلوا عميو بالعنواف

تنبييات :األوؿ) قصيدة الناظـ ىذه تق أر و تكتب عمى لحنيا

فتقوؿ "ب ْقال ْيده" و "لي ْعقيمة" و نحو ذلؾ و ىذا قصده فييا بدليؿ
وف الخ"
اخب ْار اْلي ْجرة ْبم ْف ْ
ما يأتي مف قولو "ى ْ
ض ْ
اؾ ب ْع ْ
ظ مْمح ْ
لتسيؿ لمعواـ كما تسيؿ لمخواص و إال فيو رحمو ا﵀ واسع الباع
كثير اإلطالع عمى كيفية العموـ و قد كاف اإلماـ الشموبيني

18

ال

يراعي اإلعراب فقاؿ يوما لتمميذ لو "اشتري لي ْكراف ْس ب ْعروقو" و
كذا اإلماـ ابف بري المصري 19كاف ال يراعي ذلؾ فقاؿ لتمميذه

"اشتري لي ىندبا بعروقو" فقاؿ التمميذ "ىندبا بعروقو" فغير عميو

كالمو و قاؿ لو "ال تأخذه إال بعروقو و إف لـ يكف بعروقو فال" و
كانت لو ألفاظ مف ىذا الجنس ال يتوقؼ عمى إعرابيا مع أنو

كاف عالمة عصره و نادرة مصره و حافظ وقتو لو حواشي فائقة

عمى الصحاح دلت عمى سعة عممو و غ ازرة مادتو و عظـ
 17ذٕغة األت١اخ أ٠عا إٌ ٝاٌؼثاط تٓ األزٕف  ٚأتٛٔ ٟاط ِغ تؼط اٌرغ١١ش ف ٟاٌٍفع.
 ٛ٘ ٚ 18اٌؼاٌُ األٔذٌغ ٟأت ٛػٍ ٟػّش تٓ ِسّذ األصد ٞاٌؾٍٛت645-562(ٟٕ١ى).
 ٛ٘ 19أتِ ٛسّذ ػثذ هللا تٓ تشّ ٞاٌّمذع ٟاٌّصش.)582-499(ٞ
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إطالعو و لو حواشي عمى "درة الغواص"

القطب محمد اليواري

21

20

و غير ذلؾ .و كاف

وضع كتاب "التنبيو و السيو" فمما وقع

في يد عالـ وىراف الشيخ مقالش أصمح ما فيو مف المحف و أعمـ

الشيخ فغضب و قاؿ لو "ىذا كتاب مقالش و أما كتاب الفقراء

فيبقي عمى لحنو" .و كذا كاف ابف شعباف

22

ال يراعي اإلعراب و

أما قوؿ أبي حنيفة رضي ا﵀ عنو "ال قصاص بالمثؿ و لو بأبا

قبيس" 23فيو لغة ال لحف و مف لحف فيو فيو تحامؿ.

الثاني) المراد "بعرب العقيؽ" العرب المستعربة و ىـ ربيعة و

مضر و أىؿ اليمف و أما العاربة كعاد و ثمود و طسـ و جرىـ
و جديس و عبد يالؿ و السمفات فانقرضوا و قيؿ بعض أىؿ

اليمف مف قحطاف و ىو مف العاربة و أما قوؿ الخفاجي أبوىـ

قحطاف و أميـ جرىـ فغير ظاىر.

ٌٍ 20سش٠ش ٞصازة اٌّماِاخ.
 21ع١ذ ٞاٌٛٙاس ٞدفِ ٓ١ذٕ٠ح ٘ٚشاْ(.)843
ٌ ٚ 22ؼٍٗ ٠مصذ ؽ١خ اٌّاٌى١ح أت ٛإعساق ِسّذ تٓ اٌماعُ تٓ ؽؼثاْ اٌّؼشٚف تاْ اٌمشغٟ
صازة " اٌضا٘ " ٚ "ٟأزىاَ اٌمشآْ" ِٕ " ٚالة ِاٌه"  " ٚإٌّغه" اٌّرٛف ٝف ٟعٕح
355ى.
 23لاي اٌصفذ ٞفٚ" ٟاف ٟاٌٛف١اخ٠ ٌُ ٚ ":ىٓ ف ٟأت ٛزٕ١فح سظ ٟهللا ػٕٗ ِا ٠ؼاب تٗ
غ١ش اٌٍسٓ ،فّٓ رٌه أْ أتا ػّش ٚتٓ اٌؼالء اٌّمشا إٌس ٞٛعأٌٗ ػٓ اٌمرً تاٌّثًً٘ ،
ٛ٠خة اٌمٛد أ ٚال؟ فماي :ال ،وّا ٘ ٛلاػذج أت ٟزٕ١فح فِ ٟز٘ثٗ خالفا ٌٍؾافؼ ،ٟفماي ٌٗ أتٛ
ػّش ٌٛ ٚ :ٚلرٍٗ تسدش إٌّدٕ١ك؟ فماي ٌٗ ٌٛ ٚ :لرٍٗ تأتا لث١ظ٠ ،ؼٕ ٟاٌدثً اٌّطً ػٍٝ
ِىح ٚ ،لذ اػرزس إٌاط ٌٗ  ٚلاٌٛا :لاي رٌه ػٌٍ ٝغح ِٓ ٠ؼشب اٌسشٚف اٌغرح ػٍ ٝأٔٙا
ِمصٛسج".
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الثالث) لـ تخؿ بيت مف ىذه القصيدة مف نوع مف أنواع الجناس

و كذا التزاـ ما ال يمزـ و أما بقية أنواع البديع و االستعارة و

المجاز فتارة و تارة و لو تعرضنا لذلؾ كمو لطاؿ الشرح.

الرابع) قاؿ شياب الديف الخفاجي "الشعر أمر مسنوف و معرفتو

فرض كفاية و المدح بو جائز" و قاؿ غيره "و لو شعر المولديف"

و ا﵀ أعمـ.

قاؿ الناظـ :

آهِِعِمِىِمِنِِعِشِقِِوِِلِِنِالِِالِمِطِمِوبِِ*ِقِمِبِوِمِ َِّماِغِلِظِِحِجِابِِ
الصوِنِِعِمِيوِ ِ
َِّ

الراحِةِمِسِمِوبِِ*ِبِحِبِالِِالِِواىِيِةِيِدِِ
وِِصِبِحِِمِ َِّماِلِقِىِمِنِِ َِّ
الِحِسِنِِتِدِلِيوِ ِ

الِغِالِبِِمِاِعِِرفِِحِقِيقِةِلِمِمِغِمِوبِِ*ِمِاِيِعِمِلِِبِدِنِيِتِوِبِاشِِيِسِمِيوِ ِ
الرضِاِوِِيِسِكِتِِوِِيِخِمِيوِ ِ
يِغِمِقِِبِابِِ ِ

ذا الذي يسميو عواـ عصرنا "العروبي" .و "آه" و "آواه" لممتوجع
ثـ استعممت لما يشبيو و ىو التأسؼ و التحزف و ىي أسـ فعؿ

و "العشؽ" إعالـ المحبة و كذا الوجد و في القاموس عجب
المحبوب بمحبوبو و إفراط الحب و يكوف في عفاؼ و في دعارة

أنظره .و المعنى أتأسؼ و أتحزف عمى الذي عشؽ و ما ناؿ

المعشوؽ الذي طمبو و عدـ نيمو ذلؾ مما عمى قمبو مف غميظ
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الحجاب المصوف أي المانع لما حجبو و "صبح" أي صار مف

أجؿ ما لقي مف الحرماف مسموب الراحة أي فاقدىا و ارتكب
التعب و شدة النصب فمف تعميمية في الموضعيف و "الواىية"
الضعيفة و أيد الحسف مف مجاز االستعارة و التدلي ضد

الصعود أي تدليو في بئر اليجراف و القطيعة و الغالب ما عرؼ
حقيقة مف غمب لعدـ اكتراثو بو فمـ يعمؿ لو في دنياه ما يسميو

بو يقاؿ ساله إذا أذىب حزنو بتطييب خاطره و ىذا ال يعمؿ معو
إال ما يحزنو و يغمؽ عنو باب العطؼ و الرضا و يسكت أي

يتصامـ عنو إذا استغاث بو و "يخميو" أي يتركو في ميامو الولو

و الحزف .قاؿ كثير:

و ما زلت مف عزة لدف أف عرفتيا * لكاليائـ المقصي بكؿ مذاد

أي مذىب .قاؿ جرير:

أال أضحت حبالكـ رماما * و أضحت منؾ شاسعة أماما

لطيفة :كاف الرشيد غاضب جاريتو مارية فأمر جعفر بف يحيى
البرمكي العباس بف األحنؼ يعمؿ في ذلؾ شيئا فعمؿ قولو :
راجع أحبتؾ الذيف ىجرتيـ * إف المتيـ قمما يتجنب

إف التجنب إف تطاوؿ منكما * دب السمو لو فعز المطمب
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و أمر إسحاؽ الموصمي فغنى بيما الرشيد فبادر إلى مارية

فترضاىا فأخبرت بالسبب فأمرت لكؿ مف العباس و إسحاؽ
بعشرة أالؼ درىـ.

تتمة :فيمف عشؽ و لـ ينؿ كاف أبو العتاىية عشؽ عتبة جارية
الميدي و لـ ينؿ شيئا و عروة بف حزاـ و غيرىما.

قاؿ الناظـ :

سِاقِتِِاظِعِانِِعِ ِريبِِالِمِاسِكِةِِزمِامِيِ*ِمِنِِجِعِمِيِاِاهللِفِيِ
صِدِِريِالِحِ ِريجِِنِبِِراسِ ِ

مِنِِدِِرىِتِِرعِىِكِيفِِِرعِيتِيِاِذِمِامِيِ*ِوِِلِِيِنِيِنِ َِّياِعِنِِ ِوصِمِيِ
مِلِمِِحَِِّراسِ ِ

فِيِسِبِيلِِمِ ِوَِّدتِيِاِنِشِتِيِىِحِمِامِيِ*ِعِسِىِوِِعِ َِّلِنِبِعِثِِبِيِاِ
الراسِ ِ
مِتَِِّوجِِ َِّ

"االظعاف" جمع ظعينة و ىي المرأة ما دامت في اليودج و كذا

يقاؿ لميودج فيو امرأة أـ ال .و الذي في القموس أف جمع

الظعينة ظعف و ظعائف و لعؿ ما ىنا مسموع .قاؿ في النياية و
عريب مصغر عرب ىو اسـ جنس جمعي واحده عربي سموا بو

لسكناىـ ببمدة تسمى عربة كما قالو األزىري و نسبو إلى يعرب
بف قحطاف كما في المباب

24

و "الماسكة" األخذة و "الزماـ" ما

ٌ " ٛ٘ ٚ 24ة اٌٍثاب ف ٟذسش٠ش األٔغاب" ٌٍغٛ١غ.ٟ
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يقاد بو أي ساقت العرب أظعاف محبوبتي التي مسكت بزمامي

بمعنى أنو مطاع ليا ال يعصي ليا أم ار ألف المحب لمف يحب
مطيع .التي جعؿ ا﵀ حبيا في قمبي "نبراس" أي مصباح و

"الحريج" ىو الشديد الضيؽ و أثبت ليا أظعاف ألنيا عنده
كالرئيس عمييف فيف تبع ليا بدليؿ قولو األتي يوـ أف سمفت .و

معنى "مف درى" أي ليتني تحصؿ لي دراية و عمـ بأنيا "ترعى"

أي تحفظ "ذمامي" أي حقي و حرمتي كرعي أنا ذلؾ .قاؿ أبو

ذؤيب اليذلي :

فإف تزعميني كنت أجيؿ فيكـ * فإني شريت الحمـ بعدؾ بالجيؿ

أي اشتريت الحمـ بثمف و ىو الجيؿ .و قولو "و ال ينينيا" أي
يزجرىا "عف وصمي" أي محبتي لوـ الحراس و ىـ الرقباء الذيف
ال يتركوف الحبيب يتمكف مف محبوبو أي ال يصدىا عف المحبة

لوـ الرقباء .قاؿ البوصيري:

إف المحب عف العذاؿ في صمـ

25

و دليؿ ينينيا بمعنى ما مر .قوؿ جرير:

ىؿ ينينيؾ أف قتمف مرقشا * و ما فعمف بعروة بف حزاـ

و قوؿ ممؾ بف رفيع :

أما تؤمف دمي و توعدني * و كنت امرء ال ينينيني الوعيد
ِ 25سعٕ ٟإٌصر ٌىٓ ٌ١ظ أعّؼٗ * إْ اٌّسة ػٓ اٌؼزاي ف ٟصُّ
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26

و "المودة" مف خالص المحبة و "الحماـ" بكسر الحاء الموت و

"عسى و عؿ" لمترجي و "نبعث" مبني لممجيوؿ أي نحشر يوـ
القيامة بيا أي بسبب محبتيا عمى أرسي تاج ففيو إيماء لمحديث

بأف أىؿ الجنة في زي المموؾ و أوؿ مف لبس التاج مف مموؾ

الدنيا نمرود.

تنبيو :تمنى الناظـ الجنة بالمحبة ىو صفة بعض الكماؿ فقد

كانوا يرتاحوف لمعشؽ مع االتصاؼ بغاية العفاؼ و النزاىة خوفا
مف ا﵀ تعمى كما قاؿ بعضيـ:

كـ قد ظفرت بمف أىوى فيمنعني * منو الحياء و خوؼ ا﵀ و
الحذر

27

و ال شؾ أف ىذا مما يوجب الكرامة في الدار اآلخرة و قد قاؿ

اإلماـ ابف داود رضي ا﵀ عنو :

أنزه في روض المحاسف مقمتي * و أمنع نفسي أف تناؿ المحرـ

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

سِالِنِيِعِنِيِاِيِ ِومِِانِِسِمِفِتِِبِالِظِعِانِِ*ِمِنِِمِنِازِلِِبِئِشِةِ
لِمِمِنِحِنِىِوِِتِمِو ِ

 ٚ 26ف ٟدٛ٠أٗ :ألادٚا ِٓ دِ ٚ ٟذٛػذ ٚ * ٟٔٚوٕد ِ ٚا  ٟٕٕٕٙٙ٠اٌٛػ١ذ
 27لاٌٙا أت ٛػثذ هللا اٌٛاعط.ٟ
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فِيِحِدِوجِِكِتِايِبِِتِسِعِىِبِقِ ِومِِطِ َِّعانِِ*ِلِمِِوغِىِمِنِالِجِفِانِِ
سِيِوفِيِمِِاسِتِمِوا ِ

"سمفت" بمعنى تقدمت و "االظعاف" بالظاء المشالة مر معناه و
إف جمعو العرب ظعف و ظعائف .قاؿ امرؤ القيس:

تبصر خميمي ىؿ ترى مف ظعائف * سوالؾ نقبا بيف حزمي
شعبعب

و "بئشة" بالكسر ميموز عمـ عمى واد بطريؽ مكة إلى اليمامة
بأرض بني سموؿ فيو عدة معادف و توصؼ أسوده بالجرأة .قاؿ

سحيـ بف وثيؿ: 28

مررت عمى وادي السباع و لـ أر * كوادي السباع حيف يظمـ
واديا

و "المنحنى" موضع قرب المدينة المنورة و "التؿ" التراب و
الكومة مف الرمؿ و الرآبيب .و "الحدوج" بالحاء الميممة جمع
حدج مف مراكب النساء و "الكتائب" جمع كتيبة و ىي جماعة
الخيؿ إذا غارت مف المائة إلى األلؼ و "تسعى" بمعنى تعدوا

بقوـ طعاف "باالرماح" و "الوغى" الحرب و "الجفف" غمد السيؼ

و أراد ىنا جفف العيف ففيو مف بديع االستعارة ما ال يخفى ألنو
شبو النساء في الحدوج بكتائب الفرساف و شبو أعينيف برماح
ٕ٠ ٚ 28غة اٌىالَ أ٠عا إٌ ٝاٌغفاذ تٓ تى١ش.
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يطعف بيا و بسيوؼ استمت لمضرب و الجامع التأثير ألف الرمح
و السيؼ يؤثر في الجسد و لحظ النساء يؤثر في القمب كما قاؿ

الشاعر :

محاسنيا سياـ المنايا * مريشة بأنواع الخطوب

يرمي ريب الزماف ليا سياما * تصيب بنصميا ميج القموب
و كقوؿ األخر:

جريح بسيـ المحظ مف مقمتي ىند

و معنى كالمو إف شككت فييا ادعيت فاسألني عف المحبوبة

يوـ تقدمت بالنساء في الحدوج مف منازؿ بئشة

و ما معيا الخ أخبرؾ بذلؾ .قاؿ الناظـ:
ڤِِفَّاتِِعِ ِريبِِنِجِدِِعِقِيمِةِِالِتِِرابِِ*ِمِنِِبالسِلِمِِالِمِمِيكِِالِعِظِمِِ
حَِِّياىِا ِ

ِرقِرِقِِدِونِيِاِعِمِىِالِغِيِطِانِِسِِرابِِ*ِوِِصِبِىِذِيكِِالِفِجِوجِِتِنِشِرِِ
ِرَِّياىِا ِ

بِجِحِافِمِيِاِتِسِيرِِوِِتِبِاىِيِالِعِِرابِِ*ِبِينِِتِمِولِِالِحِجِازِِتِِرعِىِ
ِوطِيِاىِا ِ

فِيِالِحِلِكِِالِ ِوفِودِِتِسِِريِبِضِيِاىِا ِ
معنى "ڤفات" اقتصت و ذىبت بيا و "نجد" اسـ إقميـ أعاله
تيامة و اليمف و أسفمو العراؽ و الشاـ و أولو مف جية الحجاز

19

ذات عرؽ و "عقيمة" كسفينة المرأة الكريمة المخدرة و أعقؿ كؿ

شيء أكرمو و "االتراب" جمع ترب مف ولد في وقت والدتؾ و

في التنزيؿ ﴿ و كواعب أترابا﴾ 29و "المميؾ األعظـ" الخميفة أي

أف ىذه المحبوبة لتناىييا في المجد و الكماؿ حياىا أمير

المؤمنيف و التحية السالـ .و أوؿ مف لقب بالممؾ األعظـ مف
مموؾ ىذه األمة السمطاف سنجر بف السمطاف ألب أرسالف

السمجوقي و أبا العمماء ىذا المقب كمالؾ المموؾ و سمطاف
السالطيف و قاضي القضاة ألف ال يطمؽ إال عمى ا﵀ تعمى و

لذا قاؿ بعض ىذا في البيت الشريؼ و تحية ا﵀ ليا كما يميؽ بو

سبحانو .و معنى "رقرؽ" تحرؾ و "الغيطاف" جمع غوط بفتح
الغيف و ىو ما استوى مف األرض و "السراب" ىو اآلؿ الذي
يرى كييئة الماء و مراده وصؼ بعدىـ .لطيفة :ذكر ابف عبد

ربو

30

في كتاب العقد كتب ممؾ الروـ لعمو مصحح األصؿ إلى

معاوية أف يخبره عف الشيء و ال شيء فعرؼ الشيء و لـ

يعرؼ الالشيء فقاؿ عمرو بف العاصي أبعث برذونا لسوؽ
الكوفة فإذا أتى عمي ابف أبي طالب يسوـ الخيؿ فإذا قاؿ لبائعو
بكـ تبعو فيقوؿ لو بال شيء .فيأتينا بالجواب ففعؿ فمما وقؼ

 29اٌغٛسج /78ا٠٢ح .33
 ٛ٘ ٚ 30أت ٛػّش أزّذ تٓ ِسّذ تٓ ػثذ ستٗ اٌمشغث ٟصازة وراب" اٌؼمذ اٌفش٠ذ"
اٌّرٛف ٝعٕح 328ى.
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عميو عمي رضي ا﵀ عنو فقاؿ بكـ تبعو قاؿ بال شيء فقاؿ
لبائعو ناولنيو و قاؿ لغالمو قنبر أذىب إلى السراب و سممو لو

فيو الشيء .قاؿ تعمى ﴿يحسبو الظمآف ماء حتى إذا جاءه لـ
يجده شيئا﴾ .31و قولو "و صبى" أي الصبا و ىي الريح الشرقية

و "ذيؾ" اسـ إشارة لممؤنث البعيد و "الفج" الطريؽ الواسع بيف
جبميف و "تنشر" تبث و "الري" الرائحة الطيبة و ىي صفة غمبت

عمييا االسمية و األصؿ رائحة ريا أي ممموءة طيبا كما البف

ىشاـ خالفا البف مالؾ و ولده مف أف ريا اسـ و "الجحافؿ"

بتقديـ الجيـ واحدة جحفؿ الجيش الكثير .قاؿ عنترة العبسي:

سمي ف ازرة عف فعمي و قد نفرت * في جحفؿ حافؿ كالعارض
اليطؿ

و "تباىى" تفاخر و "االعراب" سكاف البادية و ىو في األصؿ
جمع ثـ صار عمما ليؤالء كاألنصار و لذا نسب لو بمفظو كما

قاؿ الراغب

32

و "التموؿ" جمع تؿ و ىو التراب كما مر و المراد

"بوطياىا" أرضيا المستوية و "الحالؾ" ما اشتد سواده و "الوفود"
جمع وفد و ىـ القادموف عمى ممؾ و نحوه و "تسري" أي تمشي

بالميؿ عمى ضياء محبوبتو .قاؿ القاضي عبد الوىاب:

 31ط/24.آ.39.
 ٛ٘ ٚ 32اٌشاغة األصفٙأ ٟصازة وراب " ِساظشاخ األدتاء ِ ٚساٚساخ اٌؾؼشاء ٚ
اٌثٍغاء".ذٛف ٝعٕح 502ى.
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و محجوبة في الخدر عف كؿ ناظر * و لو برزت في الميؿ ما
ضؿ مف يسري

33

غريبة :جمس المظفر الواعظ ببغداد يذكر فضائؿ عمي رضي ا﵀
عنو و رد الشمس لو فنشأت سحابة عظيمة غطت الشمس.

فأنشد ارتجاال:

ال تغرب يا شمس حتى ينتيي * مدحي ألحمد النبي و لنجمو

و أثني عنانؾ إف أردت ثناءىـ * أنسيت إذا كاف الوقوؼ ألجمو
فإذ بالشمس طمعت تحت الغيـ فال يدري ذلؾ اليوـ ما رمي عميو
مف النقود و الثياب و مثمو .إف الشيخ عبد القادر الجيالني نفعنا

ا﵀ بو جمس لموعظ فأتى مطر غزير فصار الناس يتفرقوف فقاؿ
"يا مطر أنا نجمع و أنت تفرؽ" فانقطع مف فوره.
قاؿ الناظـ:

*ِواشِِمِنِِِوادِِبِأِمِِالِفِضِلِِ
ارتِِبِالِحِسِنِِالِفِايِقِِالِبِِوازِلِِ ِ
ِأيِنِِسِ ِ
خِ ِوضِتِِمِاهِ ِ

اِويحِيِالِعِِرابِِبِالِمِنِازِلِِ*ِتِعِبِِقِمِبِيِخِمِفِِعِجِاجِِ
بِعِدِتِِيِ ِ
الِيِجِانِِوِِظِمِاهِ ِ

الشَِّدةِ
بِعِدِِغِصِنِِالِبِانِِالِمَِِّياسِِمِنِِنِغِازِلِِ*ِمِنِِنِلِطِفِِ ِوقِتِِ َِّ
وِِنِدِخِلِِحِمِاهِ ِ

 33ذٕغة وزاٌه إٌ ٝاٌؼثاط تٓ األزٕف  ٚد٠ه اٌدٓ.
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"أيف" اسـ استفياـ عف المكاف و "البوازؿ" جمع بازؿ و ىو
الجمؿ الذي لو سبع سنيف ففوؽ و العود بفتح العيف ىو الذي

جاوز سف البازؿ كذا في تصريح الشيخ خالد و في القاموس

"بزؿ ناب البعير بزال و بزوال طمع و ذلؾ في تاسع سنينو و ليس
أي و "الواد" ىنا
بعده سف يسمى بو ى" و قولو "واش" بمعنى ُّ

النير بدليؿ ذكر الخوض و إال فالواد ىو المفرج بيف جباؿ و
تالؿ أو أكاـ و المعنى و أي نير "خوضت" أي خاضت البوازؿ

ماءه بأـ الفضؿ كنية محبوبتو و ىي ذات الحسف الفائؽ و "ويح"

كممة ترحـ يقوليا المتألـ المتحزف و تقاؿ لو .قاؿ البغدادي "أخرج

أبو نعيـ أف الويح باب رحمة و الويؿ باب عذاب" .و "المنازؿ"

محؿ نزوؿ محبوبتو و "التعب" ضد الراحة و "خمؼ" ضد أماـ و

أما وراء فتارة تكوف ضد أماـ و تارة بمعناه كقولو تعمى ﴿ و كاف
وراءىـ ممؾ﴾

34

و ﴿مف وراءه عذاب غميظ﴾ .35و "العجاج"

بفتح العيف الغبار .قاؿ المعتمد بف عباد لما اشتد القتاؿ في

غزوة الزالقة و جرح و كاف تذكر ابنا لو يسمى أبا ىاشـ :

أبا ىاشـ ىشمتني الشفار * فممو شوقي لذاؾ األوار

ذكرت شخيصؾ تحت العجاج * فمـ يثنني ذكره لمفرار
 34ط/79.آ.18.
 35ط/17.آ.14.
 ٚ 36ذٕغة وزٌه إٌ ٝاتٓ زّذ٠ظ .
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36

و "اليجاف" جمع ىجيف الميري األبيض النجيب و في العيف

37

"الييجاف مف اإلبؿ البيض الكراـ يقع عمى الواحد فما فوقو و
عمى الذكر و األنثى و مف الناس مف أبوه خير مف أمو و الرجؿ

الحسيب" .و منو قوؿ حساف :

تسائؿ عف قوـ ىجاف سميدع * لدى البأس مغرار الصباح
جسور

و "الظماء" العطش و "الباف" مر معناه فشبو محبوبتو في رشاقة
القد و التمايؿ و الييفاف و "المياس" المتبختر و "نغازؿ" نحادث

و "نالطؼ" نغامز و أراد بػ"وقت الشدة" شدة الحب و "الحمى" ما
يمنع مف السوء.

لطيفة :اجتمع نسوة حساف إلى قيس بف المموح فقمف لو ما الذي
دعاؾ إلى ىذا الكمؼ بميمى حتى أىمكت نفسؾ في ىواىا و ما

ىي إال كسائر النساء فيؿ لؾ أف تصرؼ ىواىا إلى إحدانا

فتواصمؾ و تعطؼ عميؾ .فقاؿ ال أقدر عمى أف أىوى غيرىا.
فقمف لو ما أعجبؾ منيا فقاؿ كؿ ما أرى منيا حسنا و لقد
جيدت أف يقبح شيء منيا بيف عيني فمـ أجد فقمف لو صفيا لنا

فقاؿ:

بيضاء خالصة البياض كأنيا * قمر توسط جنح ليؿ مبرد
" 37وراب اٌؼٌٍ "ٓ١خٍ.ً١

24

موسومة بالحسف ذات حواسد * إف الجباؿ مظنة لمحسد

فقمف و تركناه ألف مف استحوذ حب شيء عمى قمبو ال يكترث
بغيره كما قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ تعمى:
ِ

غِيِِرىِاِمِاِيِسِحِرِِقِمِبِيِجِمِالِِفِِتَّانِِ*ِصِوِنِِلِمِحَِِّبتِيِاِمِنِِضِمِنِيِ
نِمِمِو ِ

طَِّرفِِمِنِِ
الدمِعِِمِنِِالِعِيِونِِىِِتَّانِِ*ِكِلِِمِاِسِالِِال ِ
ِيِبِاتِِمِدِِرارِِ َِّ
الِيِِوىِكِمِمِو ِ

"ما يسحر قمبي" أي ما يخدعو جماؿ كثير الفتنة لمقموب غير
جماليا و كؿ مف ضمني إليو و استجمبني بمحبتو "نممو" أي
نسأمو صونا لمحبتيا و جمبا لمودتيا و ما أرى جماال يعدؿ

جماليا .قاؿ جرير:

إذا سايرت أسماء يوما ظعينة * فأسماء مف تمؾ الظعينة أممح

و كاف اإلماـ الفراء كثي ار ما ينشد قوؿ الشاعر:

و ما نبالي إذا ما كنت جارتنا * أال يجاورنا إالؾ ديار

و ما أحسف قوؿ الصوفي :

38

جنوني بكـ حكـ و غيي رشد * و حب الورى ىزؿ و حبكـ جد

ٕ٠ 38غة إٌ ٝثؼٍة.
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رضيت بما ألقاه في السخط و الرضا * و لو كاف سما فيو مف
أجمكـ شيد

و حقكـ ما سرني مف سواكـ * دنو و ال مف غيركـ ساءني بعد
و ال سمحت بالصبر عنكـ حشاشتي * و ال بخمت بالدمع
أعيني 39الرمد

و إني ال ىوى الشوؽ حتى كأنما * عمى كبدي مف حر نيرانكـ
جمر

و استنشؽ األرياح مف نحو أرضكـ * و أسأؿ عنكـ مف يروح و
مف يغد

فحنوا و جودوا و أرحموا و تعطفوا * و كونوا كما شئتـ فما منكـ
بد

و "المدرار" كثير الدر بمعنى السيالف و "اليتاف" اليطاؿ و في
القاموس "أو ىو فوؽ اليطؿ أو الضعيؼ الدائـ" أنظره.

و "الطرؼ" بفتح الطاء العيف و "ساؿ" بمعنى طمب و "اليوى" ما
تحب النفس أي كؿ ما طمبت عيني مف ىوى المحبوبة كمؿ ليا
و تـ .قاؿ قيس بف ذريح يخاطب قمبو:

فمت كمدا أو عش حزينا فإنما * تكمفني ما ال أراؾ تطيؽ

و قاؿ كثير:
 :3 َ 39أخفأٟ
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و ما كنت أدري قبؿ عزة ما اليوى * و ال موجعات القمب حتى
تولت

و بيف "فتاف" و "ىتاف" تجنيس التوصيؼ و معنى "كمؿ" كمؿ

لو.

قاؿ الناظـ:

طَِّرفِِالِكِحِيلِِوِِ
مِنِِيِ ِوصِلِِغِِربِتِيِإِذِاِصِِرمِتِِالِحِبِالِِ*ِذِاتِِال ِ
الساىِلِ ِ
الِخِدِِ َِّ

بِمِحَِِّبتِيِاِبِقِيتِِنِصِفِارِِوِِنِذِبِالِِ*ِمِثِلِِالِيِِرقِانِِوِِالِعِقِلِِمِنِيِ
ذِاىِلِ ِ

وِر ِويتِِبِحِفِانِيِ
*ِوانِاِمِنِ ِ
مِجِنِونِِالِعِشِقِِِحِدِِمِاِسِاموِبِيِبِالِِ ِ
نِاىِلِ ِ

ِرافِعِِحِمِلِِالِيِِوىِبِِراسِيِوِِالِكِاىِلِ ِ
"مف" اسـ استفياـ و "الوصؿ" ضد القطع و المراد بػ"االحباؿ"
أحباؿ المودة و "صرميا" قطعيا و بو تكوف الغربة و "الخد"
معروؼ و "الساىؿ" بالياء الحسف المنظر المتوسط المحـ الذي

ال جيومة فيو و "الطرؼ" العيف أي إذا قطعت ذات الطرؼ
الكحيؿ و الخد الناعـ األمرد حباؿ مودتي و حؿ بذلؾ وليي و

غربتي مف يصؿ تمؾ الغربة و بقيت حينئذ "نصفار" و "نذباؿ"
بإشباع الفتحة مثؿ الزرع األخضر الذي أصابو "اليرقاف" و ىي
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آفة يتغير منيا و "ذاىؿ" أي ناس بعد التفكر و مجنوف العشؽ

معروؼ عند العرب كمجنوف ليمى و غيرىا أي أنو سمبو حتى

صار كالمجنوف و "سماه" بمعنى وصفو و "اليباؿ" الحمؽ و

"النيؿ" الشرب األوؿ و العاؿ الشرب الثاني و أصمو لإلبؿ و
قولو "بحفاني" بالحاء الميممة أي بيدي معا عمى أف نيؿ كؿ

واحدة حفنة عمى أف أقؿ الجمع إثناف و "الكاىؿ" بوزف فاعؿ و

ىو ما يمي العنؽ مف أعال الظير كما لمخيؿ و أعمـ أف العشاؽ

في كمفة مف تحمؿ اليوى كما قاؿ عروة بف حزاـ :

تحممت مف عفراء ما ال أطيقو * و ال لمجباؿ الراسيات يداف

و قاؿ قيس بف المموح:

و ادع دعا إذ نحف بالخيؼ مف منى * فييج أشجاف الفؤاد و ما
يدري

دعا باسـ ليمى غيرىا فكأنيا * أطار بميمى كامنا كاف في صدري
ِ

و كاف عشقيا و ىما صغيراف يرعياف صغار الغنـ فمما كب ار

حجب عنيا فقاؿ:

تعمقت ليمى و ىي ذات دؤابة * و لـ بيد لألتراب مف ثدييا حجـ
صغيريف نرعى البيـ يا ليت أننا * إلى اليوـ لـ نكبر و لـ تكبر
البيـ
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و قاؿ أيضا:

يا ويح مف أمسى يخمس عقمو * فأصبح مذىوبا بو كؿ مذىب
فمـ أر ليمى بعد موقؼ ساعة * بخيؼ منى ترمي جمار

قاؿ الناظـ:

المحصب

40

لِوِحِمِمِتِِجِبِلِِِرضِِوىِخِفِِمِنِِىِِواىِاِ*ِلِوِطِِرحِتِِىِِواىِاِفِىِ
الزمِيِ ِريرِِيِيِِوى ِ
َِّ

لِِعِذِابِِعِمِىِقِمِبِيِشِدِِمِنِِنِِواىِاِ*ِإِذِاِتِبِاعِدِنِيِمِاِلِيِفِىِ
الِحِيِاةِِشِيِِوة ِ

صِحِيفِةِِالِحِبِِيِمِينِيِدِونِيِاِطِِواىِاِ*ِمِاِبِقِالِيِمِنِِنِعِشِقِِدِونِيِاِ
وِِنِيِِوى ِ
ِ

"رضوى" بفتح الراء مقصور عمـ عمى جبؿ غربي المدينة المنورة

عمى مرحمتيف و بو كانت ضياع سيدنا محمد بف الحنفية رضي
ا﵀ عنو و قبره بالطائؼ و زعمت الشيعة أنو حي في الجبؿ

المذكور و ىو الميدي في زعميـ و عند اإلمامية أف الميدي
يخرج مف السرداب الذي بسر مف أرى أحد مدف العراؽ و

"الطرح" اإللقاء و "الزميرير" أراد بو ىنا الريح العاصؼ أي إني
40
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ٕ٠غة اٌث١د األخ١ش إٌٔ ٝص١ة تٓ ستاذ.

لو طرحت ىواىا في الزميرير الذي عميو األرض و ما عمييا

ليوف بو و ما حممو لثقمو و "النوى" الحزف الذي ينشأ عف الفراؽ

و "الصحيفة" معروفة و أضافيا لمحب ألف المحبة لتأكدىا بينيما
كأنيا كتبت في صحيفة و أنو طوي صحائؼ الحب بيمينو عف

غيرىا أي أنو أعرض عف ذلؾ فمـ يبؽ لو مف يعشؽ و ييوى
غيرىا و أما صحيفتيا فيي منشورة لـ تطو و محبتيا لـ تتجدد.

قاؿ قيس ابف المموح في ليمى:

محا حبيا حب التي كف قبميا * و حمت مكانا لـ يكف حؿ مف
و قاؿ القرفي:

قبؿ

حممنا مف الزماف ما ال نطيقو * كما حمؿ العظـ الكسير
العصائب

41

قاؿ الناظـ :

ِأيِنِِمِِربِاعِِعربياِمِنِِصِ ِريمِِعِِزفِانِِ*ِفِيوِِقِبِلِِالِيِومِِبِسِتِِ
الِمِمِوكِِحِمِوا ِ

ىِكِذِاِيِبِقِىِقِمِبِيِبِالِفِِراقِِلِيِفِانِِ*ِكِلِِمِاِنِِربِطِِكِِرهِِيِدِِالنِِوىِ
تِحِمِو ِ

 41لاٌٗ اٌؾاػش إتشا٘ ُ١اٌغض.ٞ
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"المرباع" ىنا مطمؽ المنزؿ و "الصريـ" القطعة مف معظـ الرمؿ
كما في القموس و "عزفاف" بضـ العيف و تبدؿ السيف مف الزاي

المعجمة موضع عمى مرحمتيف مف مكة بطريؽ المدينة و ماء

أباره مف أحمى المياه و ىو أوؿ موضع صميت فيو صالة

الخوؼ عمى ىيأتيا المخصوصة .و معنى "ست المموؾ" أي
سيدتيـ و قولو "ىكذا الخ" أي ال يزاؿ قمبي كما تراه "ليفانا" أي

"ظاميا" بسبب الفراؽ و النوى إلى أف يجتمع الشمؿ و تمف عمي
بالوصؿ و ما مف أمر ربطتو مف محبتيا أو شيء عقدتو مف

وصميا إال حمتو يد النوى أي الفراؽ كرىا مف غير اختيار مني

فمذا داـ تميفي و تحسري.

اوطِ ِارىِاِالِبِِوادِيِمِنِِالِمِطِارِِ*ِبِعِدِِالِقِضِاِانِتِحِىِالمِِواِ
قِضِاتِِ ِ
الشوِلِ ِ
بِبِنِاتِِ َِّ

مَِِّرتِِتِِرعِىِالِعِفِاِوِِمِاِتِِرضِىِالِبِصِارِِ*ِحِينِِانِِضِحِكِتِِمِعِِ
الركِامِِاثِغِارِِالِحِوِلِ ِ
ِ

ِرحِمِِواِ ِوجِوِِالنِيِارِِمِاِعِِرفِواِمِاِصِارِِ*ِبِغِ ِريبِِدِيِ ِارىِمِِوِِمِاِلِقِىِ
مِنِِىِوِلِ ِ

مِنِِيِ ِومِِفِِراقِيِمِِخِِرسِِمِاِيِفِيِمِِقِوِلِ ِ
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"الوطر" الحاجة و "البوادي" سكاف البادية ضد الحضري الساكف
األمصار أي المدف و "انتحى" زاؿ و "المواء" عمـ أصغر مف
الراية و قاؿ أبو ذر الخشني "المواء ما كاف مستطيال و الراية ما

كانت مربعة ى" .و كيالىما يحمؿ في الحرب.

تنبيو :أوؿ مف عقد الراية مف الخمؼ الحداد األصبياني الذي قاـ

عمى الضحاؾ و أوؿ مف عقد المواء سيدنا إبراىيـ الخميؿ و أوؿ
راية عقدت في اإلسالـ يوـ خيبر و ما كانت العرب تعرؼ إال

األلوية و في الترمذي كانت رايتو  سوداء و لواؤه أبيض.

و "الشوؿ" جمع شايمة عمى غير قياس و ىي النوؽ التي جؼ
لبنيا و ارتفع ضرعيا وأتى عمييا مف حمميا سبعة أشير و أما

الشايؿ بال ىاء فيي التي تشوؿ بذنبيا لمقاح و ال لبف ليا أصال

و ىي مراده و ا﵀ أعمـ و جمعيا شوؿ بتشديد الواو كراكع و
ركع و أعمـ أف عادة العرب األعراب وقت عدـ الكأل مالزمة

األمصار لالرتفاؽ و قضاء األوطار فإذا كثر الكأل ارتحموا في

طمبو بإبميـ التي عبر عنيا ىنا بػ"بنات الشوؿ" و كنى عف
رحيميـ بانتحاء لوائيـ ألنو مف لوازمو و "مرت" أي ذىبت لرعي

الخصب و "العفا" الذي ال تصمو عفونة أىؿ الحاضرة ال ما عفي
مف الزراعة فميس بمراد أي ترعى ما عفي مف أرضيـ و ما

ترضاه أبصارىـ مف الرياض و ذلؾ حيف ضحؾ "ثغور" أي
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أسناف الحوؿ مع "الركاـ" أي السحاب المتراكـ بعضو فوؽ بعض
الذي يخرج المطر مف خاللو و أراد بضحؾ "الحوؿ" أي العاـ

كثرة خصبو .قاؿ الحسف بف وىب:

تبكي فيضحؾ زىرىا فيا لو * ضحؾ تحصر عف بكائو سحاب

و قاؿ آخر: 42

و األرض تضحؾ مف بكاء غمامة * رفعت لسؿ سيوؼ برؽ
تممع

و "وجو النيار" أولو و "الخرس" البكـ و قولو ما يفيـ قوؿ أي
الخطاب لكوف عقمو كمو عند محبوبتو .قاؿ جميؿ:

فإف يؾ جثماني بأرض سواكـ * فإف فؤادي عندؾ الدىر أجمع

و قاؿ آخر:43

جسمي معي غير أف الروح عندكـ * تتبع أثركـ في غير ما
وطف

فميعجب الناس مني أف لي بدنا * ال روح فيو و لي روح بال بدف

و "غريب الديار" ىو الذي بقي فييا وحده مع ما أصابو مف
اليوؿ و ىو الفراؽ و ما يرى إال الطمؿ و "األرساـ" و تتزايد

العمؿ و األسقاـ .قاؿ جميؿ:

 ٚ 42ل ً١أٔٗ ِشج اٌىسً.
 ٚ 43ل ً١أٔٗ اتٓ أت ٟػٕ١١ح.

33

ألـ تسأؿ الربع الخالء فينطؽ * و ىؿ تخبرنؾ اليوـ بيداء سممؽ

قاؿ الناظـ:

صبِِ*ِوِِالِعِيِونِِعِيِونِِبِسِيِلِِ
مِنِِنِيِارِِانِفِ َِّرقِِمِاِبِينِنِاِالِمِحِ َِّ
الدِمِوعِِتِجِِري ِ

صبِِ*ِلِِىِنِاِلِِِراحِةِحِِتَّىِ
نِبِاتِِكِالِمِجِنِونِِبِصِلِِالِيِِوىِمِعِ َِّ
يِمِوحِِفِجِِري ِ

صبِِ*ِمِاِانِِلِيمِيِحِاجِزِِ
طَِّرفِِمِنِِالِبِكِاِمِ ِو َِّ
كِيفِِنِيِجِعِِوِِال ِ
يِِرجِىِوِِلِِالِيِجِِري ِ

"المحصب" بإزاء مكة المشرفة و ىو ينزلو الحاج عند منصرفو
مف منى و ىو الشعب الذي مخرجو إلى األبطح و بعده طواؼ

الوداع و المحصب الذي ىو موضع رمي الجمار بمنى و عميو
قوؿ قيس ابف المموح " أيا ويح مف أمسى ى" .و العيوف األولى
الباصرة و الثانية عيوف الماء و ىو مف باب التشبيو البميغ أي

أعيف بدمع البكاء كأعيف الماء لم اررة الفراؽ و ىجـ األشواؽ و
ال سيما عند العشاؽ .قاؿ القطامي:

قفي قبؿ التفرؽ يا ضباعا * و ال يؾ موقؼ منؾ الوداعا

واؿ في المجنوف لمعيد و المعيود قيس ابف معاذ صاحب ليمى

ألف المجانيف عند العرب كثيرة كعروة بف حزاـ و ميدي و قيس

ابف المموح و لكف أشيرىـ ابف معاذ المذكور و ىو القائؿ:
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و إني عمى ليمى لزار و إنني * عمى ذاؾ فيما بيننا مستديميا

و قاؿ العتبي "المجنوف اسـ مستعار ال حقيقة لو و ليس لو في
بني عامر أصؿ و ال نسب" .و عف األصمعي أنو "ثابت و لكف

أضيؼ لو مف الشعر أكثر مما قالو" .و ليس مراد الناظـ

بػ"المجنوف" صاحب الداء المعروؼ بدليؿ قولو بصؿ اليوى و
"الصؿ" بالكسر الحية الرقيقة الصفراء و منيا نوع في اليند يقتؿ
بنظره دوف لمسو و فيو قاؿ الشاعر:

عقارب الصدغ بيف الورد و الزىر * كأنيا الميؿ بيف الفجر و
القمر

دبت و ما ضرت العينيف ناظرىا * كالصؿ يقتؿ دوف الممس
بالنظر

غريبة :يحكى أف الممؾ السكندر نزؿ بأرض اليند عمى بئر
فصار كؿ مف نظر لذلؾ البئر مف جنده يموت مف حينو فبعث
إلى شيخو أرسطو و ىو أوؿ مف استخرج عمـ المنطؽ يخبره
بذلؾ فبعث لو بمرآة صقيمة و قاؿ أوضعيا عمى فـ البئر
فوضعيا ساعة ثـ أزاليا فصاروا ينظروف إلى البئر و ال يموتوف

فسئؿ عف ذلؾ فقاؿ أف بالبئر حية تقتؿ مف نظرتو فمما قابمتيا
المرآة نظرت لنفسيا فماتت.

35

و قولو "ال ىنا الخ" عمى أنو يجعمو ثعباف اليوى عصابة لرأسو

فيو يمسعو بوجداف العشؽ فمذا ال ىنا و ال راحة إلى الفجر .و

"اليجوع" النوـ و "الطرؼ" العيف و معنى "موصب" ممرض و

قولو "ما اف ليمي حاجز الخ" أي أف ليمو و ىجره مستمر إف ال
يوجد حاجز بينيا و بيف ضدىا النيار و رضا مف ييواىا .قاؿ

المخبؿ:

أ تيجر ليمى بالفراؽ حبيبيا * و ما كاف نفسا بالفراؽ تطيب

و خص الناظـ الميؿ ألف فيو يكثر الولو و الشوؽ و لذا قاؿ

القطب الرفاعي 44رضي ا﵀ عنو:

إذا جف ليمي ىاـ قمبي بذكركـ * أنوح كما ناح الحماـ المطوؽ

قاؿ امرؤ القيس:

و ليؿ كموج البحر أرخى سدولو * عمي بأنواع اليموـ ليبتمي

و "الرجا" ترقب ما يرجى حصولو و قد يستعمؿ لمعنى الطمع
كقولو تعمى ﴿ و الذي أطمع أف يغفر لي خطيئتي يوـ الديف﴾

45

و الحاجز في وصؼ ىوؿ الميؿ .قولو:46

أمف بارؽ أورى بجنح الدجى سقطا * تذكرت مف حؿ األباريؽ
فالسقطا

ِ ٛ٘ ٚ 44ذثش تٓ إتشا٘ ُ١تٓ اٌسداص.
 45ط/82.آ.26.
 46أ ٞزاصَ اٌمشغاخٕ.ٟ
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و كـ ليمة قاسيتيا نابغية * إلى أف بدت شيبا ذوائبيا شمطا

و بت أظف الشيب مثمي ليا ىوى * و أغبطيا في طوؿ ألفتيا
غبطا

عمى أنيا مثمي عزيزة مطمب * و مف ذا الذي ما شاء مف دىره
يعطى

كأف الثريا كاعب أزمعت نوى * و أمت بأقصى الغرب منزلة
شحطا

كأف نجوـ اليقعة الزىر ىودج * ليا عف ذرى الحرؼ المناخة قد
و ما أحسف قوؿ القائؿ:

حطا

ىِكِذِاِمِنِِيِشَِِّببِِبِالِجِمِالِِحِيِِرانِِ*ِدِونِِشِيِدِِ ِوصِالِوِيِمِقِاهِِشِوكِِ
نِحِمِو ِ

ِأمِنِِدِِرىِحِيِِعِ ِريبِِانِِخِيِمِواِبِنِجِِرانِِ*ِ47يِومِِنِِزلِواِدِارِِ
الِمِمِسِاِمِنِينِِِرحِمِوا ِ
[بياض]ِ 48

يِيِومِِمِشِومِِ*ِشِكِلِِصِبِاحِيِنِحِيسِِوِِ
يِومِِانِِِرحِمِواِالِعِِربِِعِمِ َِّ
سِعِدِِمِسِاىِمِ ِ

 ٚ 47ػٕذ تخٛؽح  ٚتٛػٍ :ٟتد١شاْ.
ٛ٠ 48خذ ٕ٘ا ت١اض ف ٟاٌّخطٛغاخ.
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*ِواخِرِِمِ َِّماِذِِارتِِالِخِفِافِِ
شِقِواِثِ ِوبِِالسِِرابِِبِالِقِفِرِِالِمِ ِوسِومِِ ِ
كِسِاىِمِ ِ

تِِركِواِكِبِدِِالصِعِيدِِبِالِحِافِرِِمِِرشِ ِومِِ*ِيِحِكِيِقِمِبِيِمِنِينِِجِِرحِوهِِ
نِسِاىِمِ ِ

بِسِيِوفِِالِبِينِِكِيفِِِزعِمِواِنِنِسِاىِمِ ِ
قولو "يوـ اف رحموا العرب الخ" يقاؿ ارتحؿ البعير إذا سار و
مضى و القوـ عف المكاف انتقموا كترحموا و "الشكؿ" الشبو و

المثؿ و يكسر و "النحس" ضد السعد و في ىذه المقابمة مف
البديع ما ال يخفى عمى الكيؿ و الرضيع .و باقي البيت فسره
الشارح بالسوية كما ىو مقرر في محمو مف الورقة اآلتية فاكتفينا

بالقضية.

لطيفة :و لمناسبة األشياء المميحة أردنا أف نفيد ىنا بعض رسالة
ابف زيدوف المشيورة الفصيحة و سبب إنشائيا عمى ما قيؿ أنو

كاف بقرطبة أعادىا ا﵀ دار لإلسالـ امرأة ظريفة متأدبة مف بنات
خمفاء العرب المنسوبيف إلى عبد الرحماف بف الحكـ المعروؼ

بالداخؿ في بني عبد الممؾ بف مرواف األموي تسمى والدة بنت
المستكفي با﵀ ابتذؿ حجابيا بعد نكبة أبييا و قتمو فصارت

تجمس لمشعراء و الكتاب و تحاضرىـ و تطارحيـ و كانت ذات
جماؿ بارع و أدب غض و دماثة أخالؽ و كاف ليا ميؿ إلى
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الوزير أبي الوليد بف زيدوف المخزومي األندلسي بخالؼ غيره

مف أىؿ العصر فمما كتبت إليو و ىي راضية عنو:

ترقب إذا جف الظالـ زيارتي * فإني رأيت الميؿ أكتـ لمسر

و بي منؾ ما لو كاف بالبدر لـ ينر * و بالميؿ لـ يظمـ و بالنجـ
لـ يسر

و "الشؽ" معروؼ و "ثوب السراب" مف إضافة المشبو بو لممشبو
أي السراب الذي ىو كالثوب .و "القفر" األرض التي ال ساكف

بيا و الموسوـ أي المرقوـ بأرجؿ الظباء كما ىو مشاىد في

الصحاري مف أثر أظالفيا .و قولو "و آخر" أي و ثوب آخر
كساىـ و ىو الغبار الذي ذرتو "االخفاؼ" أي أخفاؼ إبميـ و

حوافر خيميـ و أراد بػ"كبد الصعيد" ىنا ظاىره و "مرشوـ" مف

"الرشـ" و ىو اآلثار أي تركوا وجو األرض مؤث ار بالخفاؼ و
الحوافر حتى صار مثؿ قمبي الذي جرحوه نساءكـ و قسموه
بسيوؼ البيف أي كيؼ ننساىـ عمى زعميـ .قاؿ يحيى بف طالب

الحنفي:

تغربت عنيا كارىا فتركتيا * و كاف فراقيا أمر مف الصبر

ثـ قاؿ الناظـ:

اِرعِىِالنِجِومِِ
اِوانِاِمِنِِزلِيِحِمِاىِاِ*ِنِبِاتِِنِِرعِاىِاِكِمِ ِ
كِيفِِنِنِسِاىِ ِ
ِراىِبِ
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الرزِقِِمِنِِسِمِاىِاِ*ِمِحِجِتِيِالِبِيِضِاِحِينِِ
ِراحِتِيِتِنِزِلِِمِثِلِِ َِّ
تِضِيقِِبِيِالِمِذِاىِبِ

الرحِمِةِيِجِِريِعِمِىِلِمِاىِاِ*ِإِذِاِاسِتِِولِتِِبِ ِريحِِ
مِاِالِحِيِاِوِِ َِّ
ِوصِالِيِاِالِمِِواىِبِ

"الحما" الكنؼ أي و أنا في حرمتيا و كنفيا و جوارىا

و "نرعى" نراقب و "الراىب" عابد النصارى و الضمير في سماىا

لممحبوبة أي أف راحتي تنزؿ مف سماىا أي مف جانب عطفيا و
وصميا و ىي طريقي التي أسمكيا إذا ضاقت الطرؽ و ماء

الحيوة لعابيا و جعمو ماء رحمة أيضا لكونو يؤثرىا في القمب و
يودعيا فيو و ىي ميؿ الطبع و رقتو و "الممى" مثمث الالـ
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سمرة في الشفة و لذلؾ يستعمموف النساء اإلستياؾ بالجوزاء
لتحصيؿ ذلؾ .و "المواىب" العطايا و في كالمو التسييـ و

التسميط في الجناس الالحؽ.

قاؿ الناظـ:

آهِِيِاِحِادِيِالِعِيِسِِاذِكِرِِعِ ِريبِِتِيِلِنِِ*ِالِخِيِامِِالسِمِرِِالِيِ
بِالِحِضِيضِِنِِزلِوا ِ

شِابِِقِرِنِِالِبِيدِاِمِنِِِزفِِرةِِأِمِِغِيِلِنِِ*ِوِالسِِرىِكِِمَّتِِتِحِتِِ
الِقِاصِِراتِِبِِزلِو ِ

 49أ ٞػٍ ٝؽىً ٌُ ًّ.ًّٝ ٌَ ٚ ًّٝ ٌٍ ٚ ٝ
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"آه" ىنا كممة تميؼ كما مر و "الحداة" و ىو الغناء لإلبؿ
لتطرب و تجد السير و "العيس" اإلبؿ البيض تخالطيا شقرة و

"تيالف" جبؿ بالحجاز و "السمر" جمع سمراء و ىو بياض يميؿ
إلى بعض سواد و "الحضيض" المطمئف مف األرض كما في
القاموس و الذي في العيف عند قوؿ الشاعر:

تركنا في الحضيض بنات عوج * عواكؼ قد خضعف لمنسور

ما نصو أراد بالحضيض الموضع المطمئف و إف كاف ىو القرار
مف األرض عند منقطع الجبؿ ى .و أراد الناظـ بنزوؿ خياـ
العرب بالحضيض و فتور عزىـ و ذىاب مجدىـ و تولية غيرىـ

الحؿ و العقد نظير قوؿ الحريري

50

" و منزلي بعد اليفاع

الحضيض" أي أنو كاف في رفعة و قد صار إلى خفض ألف

اليفاع ىي األرض المرتفعة و قد بسطنا الكالـ عمى ىذا في غير
ىذا الشرح و "الشيب" بياض الشعر و "القرف" معروؼ و "البيداء"
أصمو موضع بالحجاز أطمؽ عمى مطمؽ القفر و أضاؼ القرف

لمبيداء عمى طريؽ االستعارة التخييمية و "أـ غيالف" شجرة
بالحجاز معروؼ و "الزفرة" مف الزفير و ىو إخراج النفس بقوة
ضد الشييؽ و "السري" مشي الميؿ و المعنى أبيض نبات البيداء
مف حر أـ غيالف الخ و إف المراد بالشيب مقاساتيا لزفير أشجار
 50أٔظش اٌّماِح اٌثغذاد٠ح.
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أـ غيالف و غطيطيا و مقاسات ما يمر بيا مف الماشيف بالميؿ
مف الحمولة و اليوادج و الركباف و غير ذلؾ فعبر عف شدة

تحمميا ذلؾ بالشيب و قولو و السُّري بضـ السيف معطوؼ عمى

زفرة أـ غيالف عمى كؿ حاؿ و قولو كمت عمى حذؼ العاطؼ

أي و كمت تحت النساء القاصرات الطرؼ عمى أزواجيف و ىي

المحصنات الحساف .بزؿ جمع بازؿ و ىو البعير الذي فطر

نابو .و المعنى "شاب قرف البيدا" مما ذكر و كمت فييا اإلبؿ
العتاؽ و قاؿ جرير رحمو ا﵀:

مشؽ اليواجر لحميف مف السرى * حتى ذىبف كالكال و صدو ار

و التقدير أذىب حر اليواجر لحميف و عطؼ الصدور عمى
الكالكؿ تفسير و في كالـ الناظـ جناس التصحيؼ و
االستعارات و المجاز و التعديد .

ثـ قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

كِِمَّتِِحِمِرِِالذِِرىِمِنِِالِبِيِدِاِوِِغِشِاتِِ*ِمِثِمِيِتِذِِريِالدِمِوعِِمِنِِ
الِحِذِاقِِالسِودِ ِ

شاتِِ*ِوِِِرغِىِعِ ِودِِالسِِرىِ
سِافِتِِصِمِصِالِِمِنِِحِمِىِتِِربِوِعِ َِّ
مِنِِالِقِفِرِِالِمِمِسِودِ ِ

حِينِِانِِلِحِِالصِبِاحِِمِثِلِِالمِيلِِعِشِاتِِ*ِتِطِعِنِِبِيِاِالِعِِربِِ
مِقِاتِلِِكِلِِحِسِودِ ِ
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اِزالِِبِعِِزىِاِذِلِيلِِالِقِ ِومِِيِسِودِ ِ
مِ ِ
"كمت" بمعنى أعيت و "الذرى" جمع ذروة السناـ و "البيدا" الفالة

و "غشات" غشي عمييا مف شدة ذلؾ و الغشي شيء كاإلغماء.

و "ذري الدموع" سيميا و قولو "مثمي" أي مثؿ دموعي في الكثرة

و أصؿ "الحدقة" سواد العيف و المراد ىنا العيف كميا و "سافت"

شمت و "الصمصاؿ" طيف يابس لو صمصمة أي صوت إذا
حرؾ" .الحماء" طيف أسود و ىو بفتح الحاء و باليمزة و

"عشات" أي مكثت فيو عشية و "العود" بفتح العيف البعير الذي
جاوز سف البازؿ و "الرغاء" صوتو كما أنو يقاؿ لصوت البقر

عار و يحتمؿ أف المراد بالعود ىنا المضموـ
خو ٌار و الشاة ي ٌ
العيف واحد العيداف القتب .و "السرى" المشي بالميؿ و "الممسود"
ىو في األصؿ فتؿ الحبؿ و استعير لمقفر المتداده و طولو و

"الح" بمعنى ظير و قولو "مثؿ الميؿ" أي أف الصباح صار مثؿ
الميؿ بما أثرتو اإلبؿ مف الغبار و قولو "عشات" يقاؿ عشى اإلبؿ
و أعشاىا إذا أرعاىا ليال و العاشية اإلبؿ و الغنـ ترعى ليال كما

في القاموس .واستعماؿ الناظـ لو في الصباح لكونو صار مثؿ
الميؿ بالغبار فممو دره  .و قولو "تطعف الخ" أي أف العرب طعنت
باإلبؿ التي ىي كالرمح عمى طريؽ االستعارة مقاتؿ كؿ حسود
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فأنفذتيا و مات بغيظو و شدة غيرتو و مف أحسف ما قيؿ في
الحسود قوؿ اليماني:51

إني ألرحـ حاسدي لفرط ما * ضمت صدورىـ مف األوغار
نظروا صنيع ا﵀ بي فعيونيـ * في جنة و قموبيـ في نار

و الضمير في "بعزىا" يعود عمى اإلبؿ أي أف الذليؿ الذي ال
يبالي بو يسود الناس بالعز الذي يكتسبو بكثرة اإلبؿ .قاؿ أحيحة

بف الجالح:

استغف أو مت و ال يغرنؾ ذو نشب*مف ابف عـ و مف عـ و
مف خاؿ

كؿ النداء إذا نديت منخذؿ*إال النداء إذا نديت يا مالي
و يقاؿ "إف ضرط الغني شمت و إف عطس الفقير مقت" .و قاؿ

الشاعر:52

لوال المشقة ساد الناس كميـ*الجود يفقر و اإلقداـ قتاؿ

و قاؿ البوصيري في مدح أىؿ البيت:

سدتـ الناس بالتقى و سواكـ * سودتو البيضاء و الصفراء

و في كالـ الناظـ مف البديع الجناس و التتميـ.

 ٛ٘ ٚ 51اٌرٙاِ.ٟ
 52اٌّرٕث.ٟ
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قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

اِراتِعِةِعِفِاىِاِ*ِمِ ِوِرسِةِبِالِجِِرجِيرِِتِلِعِبِِ
ِأشِِِراِمِنِِلِِِراىِ ِ
الِقِِراىِبِ ِ

تِِرجِمِِغِيِوبِِالِبِيدِاِفِجِِمِاِخِفِاىِاِ*ِإِذِاِاسِتِِولِتِِ ِريحِِالِجِ ِوِازِ
بِصِيِدِِلِىِبِ ِ

الدنِيِاِمِنِِلِِكِدِِرتِِصِفِاىِاِ*ِمِاِاسِعِدِِايِامِِانِِتِصِبِحِِفِىِ
ِزينِةِِ َِّ
الِ ِوطِاِتِنِاىِبِ ِ

"أش" بمعنى أي ِشيء ِو قولو ِ" ار" بمعنى أرى و ىي بصرية
تتعدى إلى مفعوؿ واحد أي أي شيء رأى مف ال راءاىا أي اإلبؿ

راتعة في "عفاىا" و ىو الخصب الذي لـ يعؼ بمشي و ال غبرة
يقاؿ "رتع" إذا أكؿ و شرب ما شاء .قاؿ طرفة:

أعمر بف ىند ما ترى أري صرمة * ليا سبب ترعى بو الماء و
الشجر

و المصدر "المرتاع" و "الورس" نبت صبغة أصفر و "الجرجير"
نبت أيضا نوره أصفر مف ذوات الزيوت و في القاموس "الجرجر

و الجرجير بكسرىما بقمة معروفة" أي أف ىذه اإلبؿ لصفرة لونيا

فكأنيا صبغت بزىر الجرجير فقولو "مورسة" أي مصبوغة و
يحتمؿ أف معنى "مورسة بالجرجير" أي صفراء بنوره لرعييا فيو

حتى كثر تعمقو بيا فكأنيا صبغت بو و ىذا األحسف لقولو قبؿ
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"حمر الذرى" و "تالعب" تجاري و "القراىب" ثي ارف الوحش و في

القاموس القرىب الثور المسف أو الكبير الضخـ و "ترجـ" أي
تبيف المواضع الخفية مف البيداء و ىي األرض القفراء لكثرة

مرورىا بيا و رعييا فييا و "الفج" الطريؽ الواسع بيف جبميف و

أصؿ ترجـ تترجـ أخذه مف الترجماف المفسر لمغات و "استوالت"

بمعنى توالت و "ريح الجوزاء" أي التي تيب في وقت كوف
الشمس في برج الجوزاء و ىو فصؿ الصيؼ ال خصوص التي

تيب مف جيتيا فقط .و "الصيد" شدة الحر و "الالىب" المتوقد

و قولو "زينة الدنيا" أي ىي زينة الدنيا قاؿ تعمى ﴿ مف الحرث و

األنعاـ ﴾ .53و قولو "مف ال كدرت صفاىا" أي أنيا لـ تبدؿ
صفاىا بالكدر حتى تكوف كال عميؾ بؿ ىي مرغوب فييا معينة
لؾ في كؿ وقت و ما في قولو "ما اسعد" تعجيبية و "الوطى" ما

انبسط مف األرض و "تناىب" أي بأرجميا عند سرعة مشييا و
ركضيا .قاؿ أكثـ ابف صيفي التميمي الحكيـ "لو أف اإلبؿ تكمؼ

الطحف لطحنت ليا" و قاؿ أيضا "ال تسبوا اإلبؿ ألف فييا رقوء
الدـ" أي تعطى في الديات فتحقف الدماء و ليس ىذا بحديث كما
توىـ الجوىري و إنما ىو مف كالـ أكثـ المذكور .قاؿ أبو نواس:
و إذا المطايا بنا بمغف محمدا * فظيورىف عمى الرجاؿ حراـ
 53ف ٟا٠٢ح  ِٓ 136عٛسج األٔؼاَ.
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قربتنا مف خير مف وطئ الثرى * فميا عمينا حرمة و ذماـ

و قد تمثؿ بيذا الشعر بعض المريديف لما قرب مف المدينة
المنورة كما في الخفاجي و "الشفاء" و في كالـ الناظـ التعديد و

الجناس و التورية.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

كِمِِقِِراتِِعِيِونِيِمِاِسِطِِرتِِبِمِبِنِانِِ*ِفِيِمِيِامِوِِمِجِ ِرودِةِوِِ
الِحِدِاتِِتِتِمِِوا ِ

ادةِعِنِِمِنِيِلِِتِِرعِىِ
خِمِفِِِركِبِِحِجِ ِازيِتِحِكِيِتِيِوسِِلِبِنِانِِ*ِصِ َِّ
الِبِشِامِِفِتِمِوِ

"كـ" خبرية ىنا و قد تجاوز بالقراءة عف الرؤية كما تجاوز
بػ"البناف" عف أخفاؼ اإلبؿ و "السطر" األثر و "الميامو" جمع

ميمو و ىي المفازة البعيدة األطراؼ المجرودة مف النبات و

الشجر .و "الحدات" جمع حاد و ىو سائؽ اإلبؿ و "تتموا" أي
تقرؤوا ليا الغناء الذي تطرب بو لتجيد السير و المعنى كثير ما
رأت عيني ما أثرتو اإلبؿ بأخفافيا في المفاوز المجرودة مف

النبات و الحداة تغني ليا خمؼ ركب قاصد الحجاز و تحكي
تشبيو "تيوس" جمع تيس ذكر الظباء و الظاىر أف المراد بتيوس
الجبؿ الوحوش التي يقاؿ ليا "األروي" و "لبناف" جبؿ بالشاـ

مشيور بكثرة العباد و األولياء و في عباده حكايات عجيبة
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أنظرىا في الصباغ

54

و "صادة" أي راجعة مف النيؿ الذي شربت

منو و ذىبت ترعى "البشاـ" و ىو شجر طيب الرائحة و ترعى
الفتؿ و ىو ما لـ ينبسط مف النبات فيو عمى حذؼ العاطؼ.

تنبيو :قاؿ شياب الديف الخفاجي" لفظ التالوة ال يقاؿ إال لقراءة

القرآف" أنظره و ال بد .و في كالـ الناظـ المجاز و االستعارة و
التبعية و التعديد.

قاؿ الناظـ:

عِِربِِانِتِسِبِتِِلِحِيِِذِاتِِالِخِالِِالِيِومِِ*ِبِمِجَِِّردِِالِسِمِِقِالِتِِ
تِضِاىِيِلِعِِرابِ ِ

صرِِحِمِتِوِبِمِاِ
حِِتَّىِيِحِكِيِالنِخِيلِِالِِزىِرِِبِسِرِِالدِومِِ*ِوِِيِقِ َِّ
الِفِجِفِاجِِغِِرابِ ِ

ىِذِيكِِعِِربِِكِِرامِِمِاِيِدِِركِيِاِلِومِِ*ِوِِعِ ِريبِِالِيِومِِقِ ِولِيِاِوِِالِفِعِلِِ
سِِرابِِ ِ

بِالِعِيِسِِوِِبِالِخِيِامِِفِيِالِنِسِابِِقِِرابِ ِ
"الخاؿ" شامة سوداء تكوف في الخد تزيد صاحبيا حسنا و جماال
فالمرأة التي في خدىا الخاؿ تعد مف حساف النساء و كذا الغالـ

و ما ألطؼ قوؿ أبي الفضؿ الميكالي في شقائؽ النعماف:

ٌ 54ؼٍٗ ٠مصذ أتٔ ٛصش اتٓ اٌصثّاؽ صازة " اٌؾاًِ"  " ٚاٌىاًِ"  " ٚذزوشج اٌؼاٌُ ٚ
اٌطش٠ك اٌغاٌُ" اٌّرٛف ٝعٕح 477ى.
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تصوغ لنا كؼ الربيع حدائقا * كعقد عقيؽ بيف سمط آللي

و فييف أنوار الشقائؽ قد حكت * خدود عذارى نقشت بغوالي
و كاف ألبي إسحاؽ الصابي غالـ اسمو يمف و كاف أسود

فسمعو يتفاخر مع غالـ أبيض بأف السواد خير .فقاؿ أبو

إسحاؽ:

قاؿ يمف و ىو أسود لمذي * بياضو استعمى عمو الخائف

لو أف مني فيؾ خاؿ زانو * و لو أف منؾ في خاال شانني
أي أف خاؿ السواد في البياض ممدوح و خاؿ البياض في السواد

مذموـ جدا ثـ أف الناظـ يحتمؿ أنو أراد بػ"ذات الخاؿ" المحبوبة
و يحتمؿ أنو أراد البيت الشريفة و أراد بالخاؿ الذي بيا الحجر

األسود و قولو "بمجرد االسـ" أي باالسـ المجرد عما يدؿ عمى
الصدؽ قالت "تضاىي" أي تشابو األعراب أي العرب ال

خصوص سكاف البادية فعمى ىذا "قالت" بمعنى زعمت و قولو

"حتى الخ" أي ال يكوف ذلؾ حتى يشابو تمر النخيؿ األزىر

باصف ارره و احم ارره بسر الدوـ و ىو معروؼ يقاؿ لو المقؿ و لو

عبر بو لكاف أحسف و ىو خش عسر قابض ال سالسة فيو و
شتاف ما بينيما و حتى "يقصر" أي يبيض الغراب "حمتو" أي

ريشو األسود بماء "الفجفاج" اسـ نير في الجنة و ىذا ال يمكف و
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المعنى أف عرب اليوـ و العرب الماضيف ال تقع مشابية بينيما

حتى يشبو بسر الدوـ الثقيؿ عمى المساف بتمر النخيؿ السمس
الحمو و حتى يبيض الغراب ريشو فإذا أمكف ىذاف األمراف أمكف
أف يشابو ىؤالء أوالئؾ لكف ذلؾ ال يمكف فكذا ىذا ألف المعمؽ

عمى المحاؿ محاؿ .قاؿ الشاعر:55

أنسب لكؿ زماف ما يميؽ بو * فإف لمزند حميا ليس لمعنؽ

و قولو "ىذيؾ الخ" جواب عف سؤاؿ و ىو لـ ال يشبيونيـ فقاؿ
"ىذيؾ" أي تمؾ العرب ك ارـ ال يمحقيا لوـ و ذـ في األقواؿ و
األفعاؿ و األحساب .قاؿ النابغة الجعدي:

بمغنا السماء بمجدنا و جدودنا *وانا لنرجو فوؽ ذاؾ مظي ار

و أما ىؤالء فأقواليـ و أفعاليـ كميا بمنزلة السراب ال يدرؾ منو

شيء و ال يوقؼ لو عمى حقيقة و إنما تتقارب النسبة بينيـ في
العيس و ىي اإلبؿ مطمقا ال خصوص البيضاء التي تخالطيا
شقرة و في الخياـ فإنيما عند كؿ منيما و أما في غير ذلؾ

فبينيما بوف كما بيف الضب و النوف .قاؿ لبيد:

فإف أنت لـ ينفعؾ عممؾ فانتسب * لعمؾ ييديؾ القروف األوائؿ

تنبيو :كاف الناظـ أخذ ما ذكره مف قوؿ الشاعر:

ال و الذي حجت قريش بيتو * مستقبميف الركف مف بطحآئيا
 55اتٓ لاللظ.
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ما أبصرت عيني خياـ قبيمة * إال حسبت أحبتي بفنائيا

أما الخياـ فإنيا كخياميـ * و أرى نساء الحي غير نسائيا
تتمة :أوؿ مف نزؿ مكة العمالؽ و ذلؾ في عيد عاد ثـ نزليا مف
العرب جرىـ إحدى قبائؿ العرب العاربة و إلييـ أرسؿ إسماعيؿ
عميو السالـ و استمروا بيا إلى أف أزالتيـ عنيا خزاعة إحدى

قبائؿ العرب المستعربة بعد حروب شديدة و مواقؼ عديدة
فذىبت جرىـ حينئذ لمبحريف و بقيت خزاعة بالحراـ و كانت

قريش متفرقيف في قبائؿ كنانة و كانت تدعى إذ ذاؾ النظر ابف

كنانة فمما ظير فييـ قصي بف كالب جمعيـ مف كؿ أوب إلى
البيت و أعانو عمى خزاعة أخوه مف أمو سيد خثعـ فسموا حينئذ

قريشا و "التقريش" التجميع و سمي قصيا مجمعا و فيو يقوؿ
الشاعر:56

أبوىـ قصي كاف يدعى مجمعا * بو جمع ا﵀ القبائؿ مف فير

و في كالـ الناظـ رد العجز عمى الصدر و االستعارة و
االحتباؾ و الترديد و التمميح و المذىب الكالمي و التعديد و
الموازنة و المجاز.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:
 56ززافح تٓ غأُ.
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ِ

مِنِِاطِنِابِِعِِربِِِرامِةِمِاِىِ ِويتِِمِنِصِبِِ*ِوِِلِِابِصِِرتِِسِنِاىِاِ
حِِتَّىِسِبِاتِِقِمِبِي ِ

صبِِ*ِفِيِمِيِادِفِِنِجِدِِوِِ
يِزىِرِِمِنِاىِاِفِىِِوادِِمِخِ َِّ
ِرعِاتِِعِيِسِ ِ
نِعِمِىِإِذِاِتِسِالِِبِي ِ

عِامِلِِىِِواىِاِيِِرفِعِنِيِوِِطِورِِيِنِصِبِِ*ِوِِلِِنِبِالِيِمِنِِ ِوقِتِِتِ ِريدِِ
فِيوِِسِمِبِي ِ

"الطنب" حبؿ طويؿ يشد بو سرادؽ البيت و في لغز عمى غالـ

اسمو طنب فمر بخبائو رجال ليال فأنشد قوؿ مرة بف محكاف

التميمي ممازحا لو و ىو:

في ليمة مف جمادى ذات أندية * ال يبصر الكمب في أرجائيا
الطنب

معرضا بأف كمبو ال يبصره.

و أراد الناظـ باألطناب الخياـ فيو مجاز مرسؿ و "رامة" منزؿ

بالبادية بطريؽ الركب العراقي و منو المثؿ تسألني براميتي

سمجما يكثروف مف تثبيتو في الشعر و "منصب" بفتح الميـ و

كسر الصاد بمعنى الحسب و الشرؼ و في المصباح

57

يقاؿ لو

نصب أي عمو و رفعة و امرأة ذات منصب أي حسف و جماؿ
ٌ 57ؼٍٗ وراب تذس اٌذ ٓ٠تٓ ِاٌه " اٌّصثاذ ف ٟاٌّؼأ ٚ ٟاٌث١اْ".
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إلنو رفعة ليا ى .و المعنى أف مف ىويتيا ليا منصب في خياـ
عرب رامة و مف عمو اليمة أف ييوى اإلنساف مف عال قدرىا و

"السنا" أصمو ضوء البرؽ و المراد ىنا جماليا أي ما تأممت
جماليا حتى سبت عقمي و استولت عميو و ذلؾ بمجرد وقوع
عيني عمييا و رعت نفسي المعبر عنيا بالعيس "زىر مناىا" أي

ما أتمناه منيا مف العطؼ و الوصؿ في واد كثير الخصب

بكسر الخاء في غاية الغض و النعومة و أراد بالوادي ذاتيا و
"ميادؼ نجد" ما انخفض منيا و أعمى نجد تيامة و اليمف و

أسفمو العراؽ و الشاـ و أولو مف الحجاز ذات عرؽ و "نعمى"

بالضـ موضع برحبة مالؾ بف طوؽ أو الموضع الذي بجنب أحد

و بو نزلت غطفاف في غزوة األحزاب و يصب ىو و نعماف في

الغابة و قولو "إذا تساؿ بي" أي تسأؿ عني ألف الباء بعد سأؿ
تكوف بمعنى عف كقوؿ عمقمة بف عبدة التميمي:

فإف تسألوني بالنساء فإنني * خبير بأدواء النساء طبيب

و معنى كالـ الناظـ إف كنت تسأؿ عني فأخبرؾ أف نفسي ال
تزاؿ ترعى مف أماني المحبوبة التي نتمناىا زى ار غضا طريا.

قاؿ عمي كرـ ا﵀ وجو "تجنبوا األماني فإنيا تصغر المواىب التي

رزقتـ" .و قاؿ بعض الحكماء "األماني تخدعؾ و عند الحقائؽ
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تدعؾ" .حكي أف عبد الرحماف القوصي حضر مجمس عبد
الممؾ المظفر قبؿ أف يمي حماة فأنشده بقولو:

متى أراؾ و مف تيوى و أنت كما * تيوى عمى زعميـ روحيف
في بدف

ىناؾ أنشد و اآلماؿ مقبمة * ىنئت بالممؾ و األحباب و الوطف
ِفوعده إذا ممكيا بألؼ دينار فمما ولييا دخؿ عميو فأنشد:
موالي ىذا الممؾ قد نمتو * برغـ مخموؽ مف عند الخالؽ
و الدىر منقاد لما شئتو * و ىذا أواف الموعد الصادؽ

فدفع لو ألؼ دينار و أقاـ عنده فمما سافر الممؾ فسافر القوصي

معو فصرؼ جميع األلؼ في ذلؾ السفر فقاؿ:

ذاؾ الذي أعطوه لي جممة * قد استردوه قميال قميؿ

فميت لـ يعطوه و لـ يأخذوه * و حسبنا ا﵀ و كفى بو وكيؿ
فحبسو المظفر فقاؿ ما ذنبي قاؿ حسبنا ا﵀ و نعـ الوكيؿ ثـ أمر
بقتمو فمما أحس بالخنؽ قاؿ:
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أعطيتني األلؼ تعظيما و تكرمة * يا ليت شعري أـ أعطيتني
ديتي

و قولو "عامؿ ىواىا الخ" العامؿ في المغة ىو ما يمي سناف

الرمح .قاؿ أبو العالء المعري:

و ترجع أعقاب الرماح سميمة * و قد حطمت في الدار عيف

و قاؿ الفرزدؽ:

العوامؿ

و بيتا كريما قد نكحنا و لـ يكف * لنا خاطبا إال السناف و عاممو

و عند النحوييف ما ينشأ عنو أثر في الكممة و إضافة لميوى مف

باب االستعارة التخييمية و "الرفع" ىنا ضد االنحطاط المعبر عنو
بػ"النصب" و معنى كالمو أف العامؿ الذي ىو ىواىا تارة يرفعني

بتيسيره أسباب وصاليا و تارة يحطني بضد ذلؾ و ال نبالي

بيجوـ الوقت الذي تريد فيو سمب صبري لعممي أنيا ال تدوـ
عمى شيء تارة وصال و تارة ضدا و أنا أنقمب كيؼ تقمبت القي

إلييا زمامي .قاؿ الشاعر:

و ما الدىر إال منجنونا بأىمو * و ما صاحب الحجات إال معذبا
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و "المنجنوف" ىو الدوالب ألنو تارة يرفع و تارة يضع و أعمـ أف
المحب أبدا تراه القي الزماـ في يد محبوبو يفعؿ بو ما شاء كما

قاؿ ىاروف الرشيد 58يخاطب جارية لو:

أما يكفيؾ أنؾ تممكيني * و أف الناس كميـ عبيدي

و إنؾ لو قطعت يدي و رجمي * لقمت مف الرضا أحسنت زيدي
و في كالـ الناظـ التورية و المطابقة و الجناس المفروؽ.

قاؿ الناظـ:

رِقِِطِبِعِيِحِِتَّىِحِكِىِنِسِيمِِالِِردِانِِ*ِحِينِِيِضَِِّوعِِمِنِِجِمِبِابِيِاِ
وِِيِعِمِو ِ

طِيِبِةِبِشِذِاىِاِالِمِسِكِيِتِطِيبِِالِبِدِانِِ*ِيِاِسِعِادِةِِمِنِِقَِِّبلِِِرجِمِيِاِ
بِنِعِمِو ِ

رقة الطبع ىو تيذبو و صفاؤه مف الغمظة و الجفاء و "االرداف"
كـ القميص و "يضوع" يفوح و أصمو لنشر رائحة
واحدىا ردف ُّ

المسؾ و قد يقاؿ المسؾ يضوع عند العارؼ بو و يضيع عند
الجاىؿ و "الجمباب" قميص يغطى بو المباس مف فوؽ و معنى

"يعمو" يرتفع كدخاف الطيب و قولو "طيبة" أي ىي "طيبة بشذاىا"
أي قوة رائحتيا أما الشذا فيو المسؾ أو لونو أو عرفو يعني

ٕ٠ ٚ 58غة إٌ ٝإتٓ اٌش.ِٟٚ
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رائحتيا التي كالمسؾ "تطيب" أي تعطر "االبداف" فيا سعادة مف

قبؿ رجميا مف فوؽ النعؿ.
قاؿ الناظـ:

الداودِيِإِذِاِرِنِِ
النغِمِِ َِّ
آهِِمِنِِالِحِاجِبِينِِوِِالِغَِِّرةِوِِالِعِيِنِِ*ِوِِ َِّ
صِدِاىِا ِ

الصدِرِِالِمِِرمِِريِالِمِِرِفَّعِِبِالِحِقِينِِ*ِمِنِِلِِتِِركِواِيِبِاشِرِِالِكِشِحِِ
وِِ َِّ
ِردِاىِا ِ

لِوِبِصِقِتِِذِاتِِيِومِِفِيِمِجِمِعِِبِحِ ِرينِِ*ِيِضِحِىِسِمِسِالِِكِ ِوثِِريِ
طِولِِمِدِاىِا ِ

نِفِسِيِوِِجِمِيعِِمِنِِمِشِىِالِِرضِِفِدِاىِا ِ
"آه" مر معناه و قد يبدؿ مف اليمزة واو فيقاؿ واهٌ .قاؿ أنس ابف
اىا ريح الجنة أجده دوف أحد" .قاؿ ابف
النظر عـ أنس الراوي " و ً
الحاج في المدخؿ59ىي كممة تميؼ و تحنف و شوؽ و تمف و

"مف" بمعنى الالـ و "الغرة" بياض الجبية و أصميا البياض الذي
بوجو الفرس و قولو "و العيف" أي سواد العيف .قاؿ الراعي:

إذا ما الغانيات برزف يوما * و زججف الحواجب و العيوف

و "النغـ" أي الكالـ الخفي الميف .قاؿ ذو الرمة في مية:

ِ " 59ذخً اٌؾشع اٌؾش٠ف ػٍ ٝاٌّزا٘ة األستؼح" ألت ٟػثذ هللا ِسّذ اتٓ اٌساج اٌؼثذسٞ
اٌفاع ٟاٌّرٛف ٝػاَ 737ى.
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ليا بشر مثؿ الحرير و منطؽ * رخيـ الحواشي ال ى ارء و ال
نزر

"البشر" ظاىر الجمد و "رخيـ" رقيؽ و قولو "الداودي" أي

المنسوب ِلنبي ا﵀ داوود عميو السالـ و قد أعطي مف حسف
الصوت و طيبة ما يقصر عنو الوصؼ حتى أف الطير تجتمع

عميو إذا شرع في قراءة الزبور و قاؿ الشياب الخفاجي عمى
الشفا أف الماء يحبس لقراءتو أنظره .و قد قاؿ رسوؿ ا﵀  ألبي

موسى األشعري " لقد أوتيت مزمار مف مزامير آؿ داوود"
الحديث .و المراد داوود نفسو عميو و عمى نبينا السالـ و أصؿ

"الرف" لصوت المثاني و الظبية و المراد ىنا النطؽ و أصؿ
"الصدى" الصوت الذي يرده عميؾ الجبؿ و المراد ىنا الكالـ و
مف شرب مف كأس العشؽ و نادـ أىمو ال بد أف يتغنى و مف لـ

يصؿ ال بد أف يتمنى و المرمري أي المنسوب لمرخاـ و أراد

بالحقيف الثدييف و أصؿ الحؽ ظرؼ مف عاج يجعؿ فيو الطيب

و ىذاف الثدياف ترفعا عف الصدر حتى منعا رداىا أي قميصيا
أف يباشر كشحيا الذي ىو ما بيف الخاصرة إلى الضمع الخمؼ و

"مجمع البحريف" بحر الروـ و بحر فارس مما يمي المشرؽ و قيؿ
مجمع البحريف عند طنجة أنظر التفاسير .و "السمساؿ" العذب

البارد و "الكوثري" المنسوب لمكوثر و ىو و ٌاد في الجنة و "المدا"
58

الغاية و المراد ىنا األبد .قاؿ رؤبة بف العجاج عمى ما

لمجوىري:

واىا لسممى ثـ واىا واىا * ىي المنا لو أننا نمناىا

يا ليت عيناىا لنا و فاىا * بثمف يرضى بو أباىا

60

و قولو "نفسي الخ" ىو دعاء منو لمحبوبتو بأف يقييا ا﵀ مف
جميع األسواء و الضراء و ىو عمى حد ما قاؿ شاعر المتوكؿ
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لما مرض:

وددنا لو أف برئ اإلماـ لنا * لو باد كؿ عباد ا﵀ و انقرضوا

و الناظـ إنما قاؿ ما مر لتيتاره بالمحبة ألف المحبوب عند مف

يحبو في مكانة رفيعة ال يوازنو بالغير .قاؿ نصيب
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مخاطبا

لزينب:

أىابؾ إجالال و ما بؾ قدرة * عمي و لكف مؿء عيف

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

حبيبيا

الرحِمِةِ
مِاِنِ ِزولِِعِمِىِالِعِاىِدِِنِنِدِبِِالِمِعِاىِدِِ*ِمِاِبِكِاتِِدِمِوعِِ َِّ
عِيِونِِدِيمِا ِ

 60ذٕغة ٘زٖ األت١اخ إٌ ٝأت ٛإٌدُ اٌؼدٍ.ٟ
ِ ٛ٘ ٚ 61سّذ تٓ ػثذ هللا.
ٔ 62ص١ة تٓ ستاذ.
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وِِالنِحِولِِعِمِىِجِسِمِيِوِِالسِقِامِِشِاىِدِِ*ِكِلِِيِومِِيِمَِِّيعِِقِمِبِيِ
الِغِِرامِِدِيمِا ِ

نِبِاتِِِواجِسِِطِِرفِيِيِِرعِىِالنِجِومِِسِاىِدِِ*ِوِِلِِتِغِيَِّرِِالِحِِوالِِ
مِحِبِتِيِالِقِدِيمِة ِ

يعني ال أزوؿ عمى رعاية العيد مقيما عميو "أندب" أي أبكي

"المعاىد" أي منازليا و أثارىا التي سمفت و ال أنساىا مدة بكاء

عيوف "الديـ" دموع المطر التي تودع الرحمة في األرض فتسمية
المطر رحمة مجاز مرسؿ و الدموع استعارة و الجامع األنصاب

و "الديمة" بكسر الداؿ المطر بال رعد و ال برؽ أو يدوـ في
سكوف خمسة أو ستة أو سبعة أو يوما و ليمة و أقمو ثمث النيار

أو ثمث الميؿ .و قد جرت عادة العشاؽ بالبكاء عمى األحبة و
مراسميـ و تعيد أطالليـ قاؿ امرؤ القيس :

قفا نبؾ مف ذكرى حبيب و منزؿ * بسقط الموى بيف الدخوؿ
فحومؿ

و "النحوؿ" اليزاؿ و رقة الجسـ .قاؿ مجنوف عامر:

فأصبحت مف ليمى الغداة كذاىب * 63مع الصبح في أعقاب
نجـ مغرب

 ٚ 63ف ٟاٌّشاخغ اٌؾؼش٠ح :وٕاظش.
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أال إنما غادرت يا أـ مالؾ * جسيـ 64أينما تذىب بو الريح
يذىب

و قاؿ كثير:

و قد زعمت أني تغيرت بعدىا * و مف ذا الذي يا عزة ال يتغير

لطيفة :حكي أف محمد األميف ابف ىاروف الرشيد بعث إلى
ندمائو فحضروا عنده فتخمؼ عمو إبراىيـ بف الميدي فأمر أف
يحجب إذا جاءه فمما أتى حجب حتى شفع فيو سميماف بف

جعفر فمما دخؿ عميو عزلو فقاؿ "يا أمير المؤمنيف أعذرني فإني
عاشؽ و ذلؾ سبب تخمفي" .فقاؿ سعيد بف جابر كذب و ا﵀ يا

أمير المؤمنيف قاؿ و كيؼ ذلؾ قاؿ:
إف الذي
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يعشؽ معروؼ * إلنو أصفر منحوؼ

ليس كمف تمقاه ذا جثة * كأنو لمذبح معموؼ

فقاؿ إبراىيـ:

و قائؿ لست بالمحب و لو * كنت محبا لذبت مف زمف

أحب قمبي و ما درى بدني * و لو درى ما أقاـ في السمف
فقاؿ لو األميف أحسنت يا عـ و أمر لو بألؼ درىـ.

 ٚ 64ف ٟاٌّشاخغ :صذ.ٜ
ٚ 65خٗ اٌز.ٞ
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و "السقاـ" المرض و قولو "ايميع قمبي" أي يمرضو و "ديما" معناه

دائما و "الوجس" الفزع يقع في القمب و "الطرؼ" بفتح الطاء
العيف و مراعاة النجوـ دواـ نظره ليا و ىو كناية عف طوؿ سيره
و ساىر متصؼ بػ"السياد" أي األرؽ و ىو امتناع النوـ عند

إرادتو و سير كفرح و السُّيد بضمتيف القميؿ النوـ و أراد
بػ"االحواؿ" سياده و سقامو و فزاعو و نحو ذلؾ و ال تغير

األحواؿ محبتي القديمة و إف كاف اإلنساف يتغير بيذه األحواؿ
كما قاؿ عمر بف أبي ربيعة المخزومي:

لئف كاف إياه لقد حاؿ بعدنا * عف العيد و اإلنساف قد يتغير

لكف بعض مجانيف العشؽ و إف طاؿ ولييـ و داـ قطع وصاليـ

مقيموف عمى المحبة كما لمناظـ .و قد قاؿ الشاعر:66

قد يدرؾ المتأني بعض حاجتو * و قد يكوف مع المستعجؿ الزلؿ

و قاؿ قيس ابف المموح:

و لو تمتقي أصداؤنا بعد موتنا * و مف دوف رمسينا مف األرض
سبسب

لظؿ صدى صوتي و إف كنت رمة * لصوت صدى ليمى ييش
و يطرب

و في كالـ الناظـ الجناس الناقص و التاـ و االستعارة
 66اٌمطاِ ٟاٌرغٍث.ٟ
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و المجاز المرسؿ.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

حةِلِِجِاهِِ
شعِِواِعِدِيمِِحِيِِرانِِ*ِلِِعِقِلِِلِِصِ َِّ
صِبِحِتِنِيِالِغِ ِارةِالِ َِّ
كِيفِِنِسِمِِوا ِ

وريِبِدِمِوعِيِ
كِلِِيِومِِعِتِابِِمِنِِالِبِاىِيِةِوِِىِجِِرانِِ*ِمِيَِّتِِسِ ِر ِ
الِفِِراقِِغِسِمِو ِ

"الغارة" معروفة و "الشعوا" المتفرقة مف كؿ ناحية و "العديـ" الذي
ال ماؿ لو و قولو "ال عقؿ" بحذؼ العاطؼ و "الجاه" المنزلة و

القدر عند الناس و "نسموا" مف التسمية و ىي إذىاب الحزف يقاؿ
ساله إذا أذىب حزنو بتطييب خاطره و "العتاب" مف عتب الموـ

و أما مف أعتب فيو الرضا و مف الثاني قوؿ النابغة:67
و إف تؾ ذا عتبي فمثمؾ يعتب
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أي يرضى .و مف األوؿ قوؿ جرير:

أقؿ الموـ عاذلي و العتاب

و قاؿ سعيد الكاتب:

أقمؿ عتابؾ فالبقاء قميؿ * و الدىر يعدؿ مرة و يميؿ

و لعؿ أياـ العتاب قصيرة * فعالما يكثر عتبنا و يطوؿ

 67اٌزت١أ.ٟ
" 68فئْ أن ِظٍِٛا فؼثذ ظٍّرٗ *  ٚإْ ذه را ػرث ٟفّثٍه ٠ؼرة".
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و "اليجراف" القطع ضد الوصؿ و قولو "ميت سروري الخ" يعني
أف سروري مات و قد غسمو الفراؽ بدموعي و رمسو و أعقبو

حزني الناشئ عف القطع فال أرجى بعده سرو ار و ال جو ار و في

كالـ الناظـ الجناس و التعديد و االستعارة.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

حِشِاىِاِالِغِدِرِِلِكِنِِِأنِاِخِنِتِِالِعِيِدِِ*ِمِنِِيِعِمِلِِذِنِبِِيِسِتِحِقِِ
عِمِيوِِعِقِابِ ِ

*ِوصِمِتِنِيِوِِالدِمِاِتِسِيلِِ
الشيِدِِ ِ
طَِّرفِِ َِّ
طِعِمِتِنِيِقِبِلِِقِاصِِراتِِال ِ
عِمِىِالِعِقِابِ ِ

يِفِىِالِمِيِدِِ*ِوِِاصِبِحِتِِاَِّنابِزِِفِىِ
ِرفِعِتِِقِدِِريِوِِعِطِفِتِِعِمِ َِّ
الِحِمِيِِراتِِبِالِلِقِابِ ِ

ذِقِتِِوِِكِانِتِِالسِِوايِعِِبِالِيِجِرِِاحِقِابِ ِ
و معنى "حشاىا" أنزىيا و أجنبيا و "الغدر" ضد الوفاء و لكف

لالستدراؾ و "خنت العيد" أي ضيعتو و ما وفيت بو و لـ أبؽ
عمى رعايتو و الوفاء بو و "العقاب" ضد العفو ثـ ذكر فعميا

الجميؿ بقولو طعمتني شيد مواصمتيا و عطفيا قبؿ قاصرات
الطرؼ مف النساء الحساف و "وصمتني" أي أفاضت عمي

إحسانيا بسرعة و "رفعت قدري" أي صيرتني رفيع القدر و

عطفت عمي و أنا في "الميد" و ىو شيء يجعؿ لمرضيع ييزوه
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بو و يناـ فيو و أصبحت حيف رفعت قدري و حمتني مف كؿ

مكروه "انابز الحميرات" أي أعيرىف باأللقاب الدالة عمى الذـ و
ال أكترث بيف و التنابز التعاير و التداعي باأللقاب ثـ بعد ذلؾ

بطرت و خنت عيدىا و لـ أراعي مودتيا و الحميراء الغيداء

الحسناء و في الحديث "خذوا شطر دينكـ عف ىذه الحميراء" .و
قولو "ذقت" أي م اررة اليجر بسبب أخانتي العيد مما ال يوصؼ
و كانت ساعتي في ذلؾ بسبب ما أقاصيو مف اليموـ أحقابا

جمع "حقب" بضـ الحاء الميممة و ىو لغة ثمانوف سنة و المراد

ىنا أف الساعة صارت ىنا كأزمنة متطاولة كما فسر باألزمنة
قولو عنترة العبسي:

و قد كنت تخفي حب سمراء حقبة * فبح عنؾ منيا بالذي ىو
بائح

و حذؼ الناظـ مفعوؿ ذقت لمعموـ ثـ قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و

رضي عنو:

ذِاقِِقِمِبِيِمِنِِىِجِِرتِيِاِالِعِذِابِِالِكِبِرِِ*ِوِِلِِجِِرالِكِِفِيِىِجِِرتِيِاِ
خِلِفِِمِيمِكِ ِ

خِابِِسِعِيِكِِوِِأِبِيتِِعِمِىِالِخِلِفِِتِصِبِرِِ*ِحِينِِضِاقِتِِسِبِمِكِِ
غِشِىِالظِلِمِِلِيمِكِ ِ
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تِظِلِِتِعِبِرِِقِفِِراِبِظِمِفِِالِمِيِاِمِحَِِّبرِِ*ِوِِلِِحِصِمِتِِعِمِىِطِايِلِِ
بِعِدِِِركِضِِخِيِمِكِ ِ

"العذاب االكبر" ىو الجامع أللـ القمب و الجسـ فالقمبي كالحزف

و الشوؽ و نحوىما و الثاني كالحمى و الصداع و نحوىما و "ال

جرى" أي بقى لؾ أييا القمب في ىجرتيا إال ميمؾ عنيا إلى
سواىا ال أحدا غيرؾ فتشكوه فخاب سعيؾ الذي سعيتو و حبط

عممؾ و أبيت أي امتنعت أف تصبر عمى المخالفة لمحبوبتؾ و
حيف اشتدت رغبتؾ في وصميا و رىبتؾ مف ىجرتيا و ضاؽ
سبمؾ في السموؾ إلييا و صرت أحوج ما يكوف ابتميت باليجر

الشبيو بالظالـ فصرت حيرانا ال تجد سبيال إلى وصميا ييديؾ

إليو و معنى "تعبر" تقطع و "الظمؼ" لألنعاـ كالظفر لإلنساف و

"الميا" بقر الوحش و "المحبر" الموشي المرقوـ و معنى "عمى
طايؿ" أي نفع تعتد بو و "الركض" عدو الفرس و المعنى أي لـ
تزؿ أييا القمب تائيا بسبب مخالفة أمرىا كمف تاه بقفر ال أنيس
فيو مرقوـ بأثر أظالؼ الميا فيو يذىب و يجيء فيو مف غير

أف يحصؿ عمى طائؿ أي فائدة فأنت مثمو في تييؾ .قاؿ طرفة

بف العبد:

فيا لؾ مف ذي حاجة دونيا جبؿ * و ما كؿ ما ييوى امرؤ ىو
نائمو
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و قاؿ الحيص بيص:

أقوؿ لنفسي في الخالء ألوميا * لؾ الويؿ ما ىذا التجمد و
الصبر
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إالـ يراؾ المجد في زي شاعر * و قد نحمت شوقا فروع المنابر
كتمت بصيت الشعر عمما و حكمة * ببعضيما ينقاد صعب
المفاخر

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

يِاِخِسِ ِارةِِِركِضِِشِبِابِيِشِقِاِوِِحِِرمِانِِ*ِفِيِمِحِلِِلِِتِعِِرفِنِيِ
كِِواعِبِِاىِمِو ِ

يِمِنِِكِلِِ
نِظِلِِنِاقِفِِحِنِظِلِِدِمِعِيِسِجِيمِِىِيِمِانِِ*ِوِِالِعِقِولِِعِمِ َِّ
حِدِِذِىِمِوا ِ

شبو شبابو بفرس راكض و "الشقا" التعب و "الحرماف" المنع و

الخيبة و "الكواعب" الجارية التي ظير ثدييا و شاؿ أي رفع

الثوب عف صدرىا و "الناقؼ" ىو شاؽ الحنظؿ عف حبو أي
يظؿ دمعي يسيؿ بسبب ىجرىا و ال أممؾ حبسو كمستخرج حب

الحنظؿ ألنو مف شدة ح اررتو ال يممؾ مف شقو دمعو ففي كالمو
تشبيو بحذؼ األداة فشبو ما جرى مف دمعو ألجؿ ىجر محبوبتو
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ِٓ لص١ذج عٍّح تٓ ٠ض٠ذ اٌدؼف.ٟ

بناقؼ الحنظؿ و الجامع أف كال منيما ال يممؾ دمعو .أخذه مف

قوؿ امرؤ القيس:

كأني غداة البيف يوـ تحمموا * لدى سمرات الحي ناقؼ حنظؿ

و "السجيـ" المتقاطر و "الييماف" الفائض و قولو "و العقوؿ الخ"
و الحاؿ أف عقوؿ كؿ مف يراني مف أىؿ المحؿ قد ذىمت عمي

حتى ال أخطر ليـ بباؿ و ىكذا المحب الغريب عف أوطانو

فقولو في محؿ متعمؽ بقولو "ركض شبابي".
ِ

يِالِغِِرامِِ
سِمِطِانِِالِحِبِِسِامِنِيِبِحِسِامِِصِقِيلِِ*ِوِِافِتِىِفِ َِّ
الطَّايِلِ ِ
السجِنِِ ِ
بِ َِّ

الصبِِ
وِِالِيِجِرِِيِقِولِِقِيِدِوهِِبِكِبِلِِثِقِيلِِ*ِحِِتَّىِنِنِظِرِِقِضِيِةِِ َِّ
الِمِايِلِ ِ

يِالِقِيلِِ*ِتِحِكِيِعِنِيِلِمِنِِبِغِىِالِقِتِلِِ
وِِدِمِوعِيِفِايِضِةِتِكَِِّذبِِفِ َِّ
مِسِايِلِ ِ

يِرحِمِةِوِِ ِوسِايِلِ ِ
مِاِبِِرحِتِِعِنِِخِدِودِ ِ
"الحب" المحبة و ىي معروفة .قاؿ القشيري " و ال توصؼ
بوصؼ و ال تحد بحد" .و قد شبو الناظـ ما ذكره مف الحب و
ما بعده بجماعة اتفقت عمى ضره و اجتمعت لممشاورة في أمره و

"سامني" بمعنى أراد قتمي "بحساـ صقيؿ" أي سيؼ صافي مجرد
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.قاؿ أىؿ المغة يقاؿ فالف ساـ ببني فالف خطة الخسؼ أي
كمفيـ بيا أو أرادىا ليـ و "الغراـ" الشوؽ و "اليجر" ضد الوصؿ

و "الكبؿ" أي القيد الثقيؿ ىو الذي ال يقدر معو عمى الحركة و

قولو "حتى الخ" أي أتركوه حتى ننظر ما يجب عمى ىذا الصب
الذي ماؿ عف محبوبو و خاف عيده .قاؿ كثير بف عبد الرحماف

في غاضرة جارية أـ البنيف:

فإنؾ موشؾ أال تراىا * و تعدو دوف غاضرة العوادي

و "الصب" بالكسر مف الصبابة و مف رقة العشؽ و ح اررتو و
قيؿ سمي بذلؾ ألنو تصب دموعو و معنى "المايؿ" أي الخارج
عف محبة محبوبو إلى اليجر و التقاطع و قولو "و دموعي

فايضة الخ" أي أنيا لفيضانيا تكذب بمساف حاليا ما قيؿ في
جانبي و نسب إلي مف الميؿ و تحكي نيابة عني لمف طمب

قتمي مسائؿ كثيرة يقبؿ بيا عذري و ترد ما قيؿ في مف غير ذلؾ
و ىـ ال يقبموف عذري .قاؿ النعماف بف المنذر ممؾ حيرة:

قد قيؿ ما قيؿ إف صدقا و إف كذبا * فما اعتذارؾ في قوؿ إذا
قيال

و قولو "ما برحت الخ" أي أنيا لـ تزؿ سائمة عمى خدودي حاؿ

كونيا راحمة لي و وسائؿ تتوسؿ لي عند مف يرى قتمي و حبسي

69

في العفو عني و الصفح ثـ أخبر أنو تاب مف ذنبو و انزجر

عما صدر منو و أف ال ييوى بعد ذلؾ غيرىا فقاؿ:

غِيرِِمِولِتِيِمِاِنِيِِواهِِلِوِىِِوانِيِ*ِمِنِِخِذِاتِِبِِزمِامِيِنِحِوِِ
الِمِقِامِِالِطِيِرِ ِ

تِيِتِِلِوِِلِِالِغَِِّرةِمِدِحِورِِفِيِىِِوانِيِ*ِحِينِِلِحِِالنِورِِعِِرفِتِِ
الِجِبِينِِالِِزىِرِ ِ
مِاِتِيِبِِنِسِايِمِِمِنِِِربِِوةِِالِغِِوانِيِ*ِا ِلَِّوِِمِنِيِاِالِجِسِمِِ ِوقِفِِ
نِصِبِِعِيِنِِوِِظِيِرِ

موالتو ىي محبوبتو و أقر عمى نفسو أف ال ييوى غيرىا و لو
ىواه ذلؾ الغير رعيا لوصاليا و طمبا لدواـ مودتيا .قاؿ النابغة

الجعدي:

بدت فعؿ ذي ود فمما تبعتيا * تولت و أبقت حاجتي في فؤاديا
و حمت سواد القمب ال أنا باغيا * سواىا و ال عف حبيا متراخيا

و "الزماـ" بكسر الزاي ما يقاد بو و أراد بػ"المقاـ االطير" العفاؼ

و في الحديث "مف تاقت نفسو لشيوة و منعيا منيا فمو الجنة" .و

كاف توبة الشاعر خال بميمى األخيمية يوما فيـ بإيقاعيا فمنعتو و

وعظتو و قالت:

و ذي حاجة قمنا لو ال تبح بيا * فميس إلييا ما حييت سبيؿ
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لنا ثالث ال ينبغي أف نخونو * و أنت ألخرى صاحب و خميؿ

و "التايو" ىو الماشي في غير ىداية و "المدحور" المطرود
المبعد عف الرحمة و "اليواف" ضد العز و "الجبيف" واحد
الجبينيف و ىما جانبا الجبية و قولو "حيف الخ" أي تيت و ما

عرفت السبيؿ إلييا إال مف حيف الح نورىا مف جبينيا األزىر و

"النسايـ" جمع نسيـ و ىي الريح المينة و "الربوة" المحؿ المرتفع
و "الغواني" جمع غانية و ىي المرأة التي استغنت بجمالو عف

الحمي .و المعنى ما ييب نسيـ مف ربوة كؿ غانية و المراد
الوصؿ األتي منيا إال وقؼ جسـ كؿ غانية منيف نصب عيني
ظاى ار ال يخفى عمي منو شيء و في كالـ الناظـ الجناس التاـ

و الناقص و االستعارة و غير ذلؾ.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

إِذِاِاسِتِاكِتِِوِِافِتَِِّرتِِضِاحِكِةِبِنِيبِانِِ*ِكِالِجِِواىِرِِيِاِعَِِّذالِِ
السِبِيلِِخِمِوا

ِراضِيِةِمِاِتِغِمِقِِمِنِِدِونِِحِدِِبِيبِانِِ*ِكِلِِمِنِِجِاىِاِقِاصِدِِ
لِمِحِمِىِدِخِمِو ِ

"استاكت" جعمت السواؾ و ىو أما بعود األراؾ بفتح اليمزة و ىو
شجر مر أو باإلسحؿ بكسر اليمزة و سكوف السيف و فتح الحاء

71

شجر بأرض الحجاز مثؿ اإلثؿ رقيؽ األغصاف قاؿ عمر بف

ربيعة المخزومي:

إذا ىي لـ تستؾ بعود أراكة * تنخؿ فاستاكت بو عود إسحؿ

حكي أف عميا رضي ا﵀ عنو وجد فاطمة رضي ا﵀ عنيا تستاؾ

بعود األراؾ فقاؿ:

تمتعت يا عود األراؾ بثغرىا * ما خفت مني يا أراؾ أراؾ

لو كاف غيرؾ يا سواؾ قتمتو * ما فاز مني يا سواؾ سواؾ
يقاؿ افتر إذا ضحؾ ضحكا حسنا و أصمو الكشؼ عف أسناف

الدابة ليختبر سنيا و "النيباف" ىـ الذيف خمؼ الرباعيات و قولو

"يا عذاؿ الخ" و المعنى أقوؿ إذا استاكت و ضحكت فتبسمت و
ظيرت أسنانيا منظمة كالجواىر و انجذبت إلييا مف غير اختيار

مني يا عذاؿ خموا الطريؽ و تنحوا عني فإني ال أسمع قولكـ و
ال التفت لمومكـ
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فالسبيؿ مفعوؿ مقدـ بػ"خموا" و قولو "راضية

الخ" أي كأنو قيؿ لو فإف خموا لؾ الطريؽ فإنيا ال تمكنؾ مف

الدخوؿ عمييا فقاؿ ألنيا راضية ما تغمؽ بابيا دوف أحد و أراد
بػ"الحمى" وصميا و عطفيا أي كؿ مف جاءىا قاصدا لوصميا و
عطفيا مكنتو و وفت لو ألنيا كريمة سيمة الجانب واسعة الفناء

حسنة المداراة .قاؿ الحطيئة:
 ٗ١ٍ٠ 70ف :3 َ ٟفئْ ٘ زا  َٛ٠عفشخ ف ٗ١اٌّغفشاخ ٔ ٚاِد ف ٗ١أػ ٓ١اٌّعشاخ.
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متى تأتو تعشوا إلى ضوء ناره * تجد خير نار عندىا خير موقد

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

ىِوالِوِِتِحِمِيوِِ*ِوِِتِِواصِلِِمِنِِقِطِعِِوِِلِِ
مِنِِجِاىِاِقِاصِدِِالِحِمِ ِ

تِقِبِضِِبِقِدِيمِ ِ
الدىِرِِ
حِاشِاىِاِالِمِدِعِيِمِحَِِّبتِيِاِتِِرمِيوِِ*ِمِاِڤِِفَّىِعِنِِدِيِ ِارىِاِفِىِ َِّ
عِدِيمِ ِ

يِالناسِِعِبِدِىِاِ
مِاِنِخِشِىِلِومِِحِدِِسِِريِمِاِنِكِمِيوِِ*ِتِعِِرفِنِ َِّ
عِاشِقِِوِِخِدِيمِ ِ

مشِربِِنِدِيمِ ِ
الرضِاِلِ َِّ
بِسِطِتِِلِيِمِجِمِسِِ ِ
"الحمى" في األصؿ أرض محظر عمييا ال تقرب إال بإذف مف
حماىا .قاؿ جرير لعبد الممؾ:

أبحت حمى تيامة بعد نجد * فما شيء حميت بمستباح

و المراد ىنا مف جاء ليذه المحبوبة قاصدا جانبيا و كنفيا حاؿ

كونو واليا أي خائفا تحميو و تمنعو مف كؿ سوء يحصؿ لو

األمف لعزة جانبيا و تواصؿ بإحسانيا كؿ مف قطعيا لحسف
مداراتيا و ال تؤاخذ أحدا بذنب قديـ لحمميا و "حشاىا" أي أنزىيا

أف ترمي أي تعرض عف مدعي محبتيا لقوة كرميا .قاؿ
الشاعر:
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و مف يقترب منا و يخضع نؤوه * فال ظمـ يخشى ما أقاـ و ال
ىضما

و قولو "ما ڤفى" أي ما رحؿ عف ديارىا العزيزة الجانب مدة

الدىر "عديـ" أي فقير كارىا ليا بؿ مف حؿ فييا أقاـ في أرغد

عيش و ىناء غير ناوي رحمة و ال مشتيي نقمة و قولو "ما

نخشى الخ" أي ال أخاؼ في إباحة سرىا و إظيار حبيا لوـ أحد

مف الناس و ال عذلو ألنو قد شاع بيف الناس و اشتير أني

محبيا فكؿ الناس يعمموف أني عاشؽ ليا و مف عبيد خدمتيا ال

أعصي ليا أم ار ألف "المحب لمف يحب مطيع" .و كيؼ ال و قد

"بسطت لي" أي أوسعت لي مجمس الرضا و البشاشة و الوصؿ
و إزالة ضد ذلؾ و جعمتني نديما لمشرب معيا مف راح محبتيا

ألنيا شمس تحت سحاب النقاب و غصف في أوراؽ الشباب .و

"النديـ" لغة ىو الذي يشرب معؾ الخمر و الجمع ندماء و المفرد

نديـ كما قاؿ و ندماف أيضا و النديـ أعظـ مرتبة عند المموؾ.

أال ترى أف مالكا و عقيال لما وجدا عمرو ابف أخت جذيمة و قد
كاف استيوتو الجف و يئس منو فمما قدما بو عميو قاؿ ليما

"حكمكما" فقاال "منادمتؾ" و لو كانت ىناؾ مرتبة أشرؼ منيا ال
سأاله إياىا .و سمي النديـ نديما ألنو يندـ عمى مفارقتو لوجود
الراحة و األنس بو أو ألنو يندـ ما وقع منو حاؿ سكره و لو
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شروط عند أىمو .و في كالـ الناظـ الجناس الناقص و

االستعارة.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

فِيِبِسِاطِِىِِواىِاِضِمِِالصِبِوحِِشِمِمِيِ*ِوِِماِابِصِِرتِِسِِواىِاِبِينِِ
الدِنِانِِسِاقِي ِ

نِشِِربِِبِغِيرِِعِقِلِِحِِتَّىِدِبِاتِِنِمِمِيِ*ِفِيِكِنِايِنِِجِسِدِيِمِنِِ
ىِامِتِيِلِسِاقِي ِ

فِصِمِتِِعِِرايِاِبِيدِييِاِوِِقِصِتِِحِمِمِيِ*ِمِنِِالِيِمِومِِوِِعِ َِّمِرتِِمِنِِ
طَِّربِِ ِوسِاقِي ِ
ال ِ
"البساط" ما يجمس عميو و إضافتو لميوى استعارة و "ضـ" بمعنى
جمع و "الصبوح" ما حمب مف المبف بالغداة ضد الغبوؽ و ىو ما

حمب بالعشاء و "الصبوح" أيضا ما يصبح عندىـ مف شراب و
ىو المراد ىنا و منو قوؿ عدي بف زيد العبادي:

عزموا عمى الصبوح فجاءت * قينة بيدىا إبريؽ
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و "الدناف" جمع دف و ىو اإلناء الذي يكوف فيو الخمر و ال يقعد
إال أف يحفر لو شبو الجرار و "الساقي" ىو الذي يدور بيف

الندماء بكؤوس الخمر .قاؿ ابف العفيؼ:

و رب ميفيؼ وافي بكأس * و باقة نرجس فسقى و حيا

 ٚ 71ف ٟاٌّشاخغ ٚ" :دػٛا تاٌصثٛذ ِٛ٠ا فداءخ * لٕ١ح فٕٙ١ّ٠ ٟا إتش٠ك".
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فيؿ أبصرت في األفؽ شمسا * سقى شمسا و حيى بالثريا

و قولو "دبات" مف الدبيب و ىو إحساسؾ بشيء في جسدؾ كأنو
النمؿ ماشيا تحت الجمد و "كنائف" الجسد ىو الدواخؿ المستورة

منو و قولو "ما ابصرت سواىا" أي ما بصرت ساقيا غيرىا
يسقيني بؿ كانت ىي المتولية لمسقي و المناولة لي الراح و قد

صرت أشرب مف يد الكريمة حتى أجد في دواخؿ جسمي كأف

النمؿ يمشي مف رأسي إلى ساقي و قولو "فصمت الخ" الفصـ
ىو الحؿ و القطع و "عرايا" جمع عروة تكوف في "غراير" الحمؿ

تجعؿ واحدة في األخرى و يجعؿ فييا عود و "قصت" بمعنى

رميت أكثر ما يستعمؿ .و "االوساؽ" جمع وسؽ أصمو ستوف
صاعا و المراد ىنا األحماؿ و المعنى أنيا قطعت العالئؽ التي

كنت متمسكا بيا فبسبب ذلؾ رميت عف كاىميا الحمؿ الذي
كنت حامال لو مف اليموـ و عمرت أحمالي بأوساؽ مف الطرب

و السرور .في كالمو الجناس الالحؽ و التاـ.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

كِِرمِيِ َِّ
اِالزاىِيِخَِِّيمِِفِيِجنانِِِرضِِوانِِ*ِوِِانِسِقِىِبِالِكِ ِوثِرِِبِينِِ
الريِاحِينِِاصِمِو ِ
ِ

اربِيِاِيِ ِزيدِسِمِِوانِِ*ِفِ ِوزِِقِ ِومِِكِِرامِِلِذِاكِِالِمِقِامِِ
كِلِِمِاِثِقِلِِشِ ِ
ِوصِمِوا ِ
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و المراد بػ"الكرـ" شجر العنب و "الزاىي" عنبو الذي ظيرت فيو

الحالوة و "خيـ" أي قاـ و "الجناف" الجنة و أضافيا إلى

"رضواف" لكونو خازنيا و "الكوثر" واد في الجنة تشرب منو أمتو
 و "الرياحيف" نوع مف الشجر طيب الرائحة و "ثقؿ شاربيا" ىو
فتوره و رخاوتو أو تراخيو في شربيا و "السمواف" التصبر و معناه

أف الخمر التي عصرت مف ثمرة تمؾ الكرـ التي سقيتيا خيـ في

الجنة أي أقاـ في رياضيا و سقى أصمو بيف رياحينيا بماء
الكوثر فكمما ثقؿ شاربيا في شربيا أي تمادى فيو يزداد سرو ار و

تسمية عند األحزاف فيا فوز قوـ كراـ بمغوا المقاـ و الشرب ليذه

الراح أي عمت رتبتيـ حتى صاروا ممف يشربيا .أو اف المراد
الجنة و ذلؾ أنو لما ذكرىا اشتاؽ إلييا فقاؿ "يا فوز الخ" و ال

شؾ أنو كنى بالخمر عف المحبة الربانية كعادة الصوفية.

تنبيو :قاؿ شياب الديف الخفاجي في شرح الشفاء "الجنة في

السماء" و قاؿ في موضع أخر "خمرىا ليس لو سكر ى ".قاؿ
تعمى ﴿ال فييا غوؿ﴾ .72قاؿ زىير:

و ىؿ ينبت الخطى إال وشيجو * و تغرس إال في منابتيا

النخؿ

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنوِ :
 72ط/47.آ.37.
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الشمِسِِ*ِيِغِِربِِبِيِاِالسِ ِرورِِفِيِ
اريِةِإِذِاِلِحِتِِكِ َِّ
ىِلِِلِيِمِنِِجِ ِ
ِوسِطِِاكِنِانِي ِ

ىِروسِِ
اريِةِإِذِاِتِِرفِعِيِاِالِخِمِسِِ*ِيِشِعِلِِنِبِِراسِيِاِعِمِ ِ
مِنِِِراحِةِِجِ ِ
بِنِانِي ِ

حِِتَّىِتِسِمِعِِبِكِوسِيِاِلِنِفِاسِيِىِمِسِِ*ِفِيِحِضِِرةِِمِنِِِرفِعِِ
بِصِوتِيِوِِاغِنِانِي ِ

كِيفِِفِنِىِفِيوِِقِ ِومِِبِالِ ِوجِدِِافِنِانِي ِ
"ىؿ" ىنا لمتمني كالتي في قولو تعمى ﴿فيؿ لنا شفعاء يشفعوا

لنا﴾73عند بعض البيانييف خالؼ لممرادي .74و "الجارية" الخمرة

و الجارية الثانية إحدى الجواري و "النبراس" المصباح أي ليتني

أشرب خمرة يموح نورىا كالشمس و "يغرب" أي يغيب بسبب
ظيورىا السرور في باطف جسدي "مف راحة" أي بيد جارية إذا
ترفعيا أي ترفع كؤوسيا أصابعي الخمس مف يدىا يشعؿ نبراسيا

بالكسر أي مصباحيا و المراد نورىا الشبيو بالمصباح عمى

رؤوس أصابعي و ىـ المراد بػ"البناف" الماسكة لمكأس مف يد
الجارية حتى تسمع في كؤوسيا ألنفاسي صوتا خفيا مف فرط

السكر و غمبتو و يكوف ذلؾ الشرب في حضرة الحبيب الذي
 73ط/53.آ.7.
 ٛ٘ ٚ 74إٌساط إٌس ٞٛاٌّصش ٞاٌّرٛف ٝػاَ 264ى.

78

أشاع ذكري و رفع قدري و أغناني عف غيره و أفناني في ذاتو و
حبو بالوجد الدائـ كما أفنى قوما كراما مف أىؿ المحبة حتى
صاروا ال يدركوف سواه و ال يثبتوف ألنفسيـ وجود .قاؿ لبيد:

أال كؿ شيء ما خال ا﵀ باطؿ * و كؿ نعيـ ال محالة زائؿ

تنبيو :الوجد شدة العشؽ مف وجدت بفالنة وجدا إذا أحببتيا حبا
شديدا و الكأس إناء يشرب فيو الخمر و ال يسمى بذلؾ إال إذا
كاف فيو خمر .قاؿ ابف األبار اإلشبيمي:

أعطيت الكأس فاستحسنت مداميا * مف ذلؾ الشنب المعسوؿ
بالبرد

و "النبراس" بكسر النوف القنديؿ .قاؿ الحكماء ثالثة تضني أي
تيزؿ" :رسوؿ بطيء و نبراس ال يضيء و مائدة ينتظر إلييا مف

يجيء" .و "الفناء" بالفتح ىنا و ىو عمى مصطمح الصوفية
سقوط األوصاؼ المذمومة و يقابمو البقاء و ىو قياـ األوصاؼ

المحمودة فالفناء و البقاء ضداف و "الوجد" عند الصوفية ما
يصادؼ القمب و يرد عميو بال تعمؿ و غالب مف يسقي الخمر

ألىميا أما الغمماف أو الجواري الحساف.

غريبة :كاف لمممؾ بمكيف بف زيري الصنياجي أربعمائة جارية و
بشر في يوـ واحد بوالدة سبعة عشر ولدا و ىو الذي أختط

الجزائر و المدية و مميانة و البقاء ﵀.
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لطيفة :ذكر ابف ىماـ أف أبا عامر بف شييد حضر ليمة عند

الحاجب المظفر بف المنصور بف أبي عامر بقرطبة فقامت
تستقيـ جارية عجيبة صغيرة السف و لـ تزؿ تصير في خدمتيـ

إلى أف ىـ جند الميؿ باالنيزاـ و أخذ في تقويض خياـ الظالـ و

سيما فعجب الحاضروف مف مكابدتيا الصير طوؿ
كانت تسمى أ ْ
ليمتيا عمى صغر سنيا فسألو المظفر وصفيا فقاؿ ارتجاال:
أفدي أسيما مف نديـ * مالزـ لمكؤوس راتب

قد عجبوا في السياد منيا * و ىي لعمري مف العجائب
قالوا تجافى الرقاد عنيا * فقمت ال ترقد الكواكب

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

الروحِِفِىِالتِِراقِيِ*ِفِازِِمِنِِِراحِِمِخِ َِّمرِِ
دِ ِيرىِاِيِاِسِاقِيِوِِ ِ
لِمِبِسِاطِِمِثِمِولِ ِ

لِِتِعِاطِينِيِمِنِِشِامِيِوِِلِِعِِراقِيِ*ِوِِلِِتِقِتِمِيِاِيِبِقِىِلِيِ
السِ ِرورِِمِكِمِولِ ِ

صِِرفِِ ِرِوينِيِقِمِبِيِلِمِحِبِيبِِِراقِيِ*ِعِسِىِوِِعِ َِّلِيِمِقِانِيِبِالِكِمِيتِِ
مِشِمِولِ ِ

معنى "ديرىا" أي دور الخمر عمى أىؿ المجمس و "الروح" ىي

الحياة و فييا خالؼ كثير و "التراقي" جمع ترقوة و ىو العظـ
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الذي بيف ثغرة الحمؽ و العاتؽ و "المثموؿ" ىو السكراف .قاؿ أبو

حية النميري لما كبر سنو و ضعؼ:

و قد جعمت إذا ما قمت يشقمني * ثوبي فأنيض نيض الشارب
الثمؿ

أي السكراف و معنى كالمو أييا الساقي در عمينا ىذه الراح أي
الخمر في كؿ حاؿ حتى في حاؿ كوف الروح بالغة التراقي و ما
بقي إال إزىاؽ الروح فإف الفوز لمف راح لبساط الحبيب سكرانا.

و قاؿ حرقوص المري:

أال فاسقياني قبؿ فجئة رقدة * أكوف بيا طوؿ الميالي في القبر

و "الشامي" و "العراقي" الخمر المنسوب ليما و قولو "ال تقتميا"
معناه ال تمزجيا بالماء .قاؿ في القاموس "قتؿ الشراب مزجو

بالماء" .و قاؿ مسمـ بف الوليد:

إذا شئتما أف تسقياني مدامة * فال تقتالىا كؿ ميت محرـ

دما مف كرمة بدمائنا * فأظير في األلواف منا الدـ دـ
خمطنا ً
و قاؿ أبو نواس:
توارت عمى األبصار مف عيدة أدـ * حذار الكوف الماء يوما
قرينيا

و قاؿ األخطؿ:

فقمت اقتموىا عنكـ بمزاجيا * و حبي بيا مقتولة حيف تقتؿ
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و قولو "صرؼ" أي بال مزج و "راقي" بمعنى مرتؽ أي صاعد
إلى حضرة الحبيب فعسى و عؿ إذا سقيتيا صرفا أف أسكر
بحبو فيمقاني عمى تمؾ الحالة سكرانا بخمر محبتو فيعطؼ عمي

و يأخذ بيدي .و عؿ لغة في لعؿ .قاؿ صخر بف الجعد

الخضري:

فقمت عساىا نار كأس و عميا * تشكي فأتي نحوىا فأعودىا

و ذىب بعض النحاة إلى أف عؿ مجاز عف التعميؿ و "الكميت"
مف أسماء الخمر و معنى "مشموؿ" سكراف بالشموؿ و ىي

الخمر الباردة التي تميؿ "لمصفورة" .قاؿ األقيشر:

فقمت لو باكرت مشمولة * صفراء كمثؿ الفرس األشقر

75

و سميت شموال الشتماليا عمى عقؿ شاربيا و قد استوعبنا غالب

أسمائيا في كتابنا المسمى "الحمؿ الحريرية في شرح المقامات
الحريرية" .و في كالمو جناس االشتقاؽ و الجناس الناقص.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

صاحِيِمِثِلِِالسِِرابِِالِِزمِانِِ*ِكِيفِِيِدِِركِِمِعِنِاىِاِ
تِذِىِبِِعِمِىِال َِّ
مِنِِاعِمِاهِِجِيِمِو ِ

الصيِبِاِمِنِِ
النسِبِِالِكِ ِريمِِسِمِمِانِِ*ِشِافِِنِورِِ َِّ
الرحِيقِِلِحِقِِبِ َِّ
ِ
جِيلِِضِِمَّتِِاىِمِو ِ

" 75صٙثاء وٍ ْٛاٌفشط األؽمش".
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"الصاحي" ضد السكراف أي أف مف كاف صاحيا مف سكر ىذه

الخمر تذىب عميو األزماف كالسراب ضياعا يظنيا شيئاِو ليست
بشيء .و ما صحي منيا إال لكونو لـ يدرؾ معناىا و حقيقتيا و

ما تودع في قمب شاربيا مف السرور و قد غمب عميو الجيؿ

حتى أعمى عيف بصيرتو و ذىب عمره باطال .قاؿ القاضي عبد

الوىاب:76

أليس مف الحرماف أف لياليا * تمر بال نفع و تحسب مف عمري

و قاؿ ابف الفارض:

فال عيش في الدنيا لمف عاش صاحيا * و مف لـ يمت سك ار بيا

و قاؿ غيره:77

فاتو الحزـ

فصحوؾ مف لحظي ىو الوصؿ كمو * و سكرؾ مف لحظي يبيح
لؾ الشربا

فما مؿ ساقييا و ما مؿ شارب * عقار لحاظ كأسيا سكر المبا
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و "الرحيؽ" ىو الصافي مف الخمر و "الصيباء" مف أسمائيا
يعني أف ىذا الرحيؽ الذي طمب االستزادة مف شربو و ادعى أف

ٚ 76لٌٍ ً١ؼثاط تٓ األزٕف  ٚلٌٍ ً١رٙاِ ٟاأللطغ.
 77أ ٞأت ٛػٍ ٟاٌشٚرتاس.ٞ
" 78فغىشن ِٓ ٌسظ ٛ٘ ٟاٌٛخذ وٍٗ *  ٚصسٛن ِٓ ٌفظ٠ ٟث١ر ٌه اٌؾشتا/فّا ًِ
عالٙ١ا ِ ٚا ًِ ؽاسب * ػماس ٌساظ وأعٗ ٠ز٘ة اٌٍثا".
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مف صحي منو تذىب أزمانو كالسراب ىو خمر المحبة الذي

صير سمماف الفارسي رضي ا﵀ عنو الحقا بنسب رسوؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو و سمـ الذي ال نسب أشرؼ منو لكونو ارتفع عف

بصيرتو غطاء الجيؿ فشاىد نور ىذه الصيباء و تجمى لو مع

بعد أرضو فأضاء لو فاىتدى بو إلى طريؽ النجاة بعد ما نالتو

مشقات في طمب تمؾ الطريؽ حتى جار عميو بضعة عشر ممكا

و قد قاؿ فيو " سمماف منا أىؿ البيت".
و ىو مراد الناظـ و ﵀ در مف قاؿ:79

عميؾ بتقوى ا﵀ في كؿ حالة * و ال تترؾ التقوى اتكاال عمى
النسب

فقد رفع اإلسالـ سمماف فارس * و قد وضع الكفر الشريؼ أبا
ليب

لطيفة:كاف بعض أىؿ البصيرة ما ار بحانة خمر فسمع رجؿ بيا
يقوؿ:80

إذا العشروف مف شعباف ولت * فواصؿ شرب ليمؾ بالنيار

و ال تشرب بأقداح صغار * فقد ضاؽ الزماف عمى الصغار

 79اٌصازة تٓ ػثاد أ ٚاإلِاَ ػٍ.ٟ
 ٚ 80ل ً١أتٛٔ ٛاط.
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فالقائؿ لكونو جاىال ما أراد إال الخمر و السامع لكونو مف
العارفيف فيـ أف العمر إذا انقضى ثمثاه و ذلؾ أربعوف سنة

فواظب عمى العبادة فقد ضاؽ الوقت عميؾ قمت ليذا لما سمع
رجؿ قائال يقوؿ بحضرة مكيف الديف ابف األسمر قاؿ فيو الشاذلي

إنو مف "األبداؿ" ىذا الشعر:

الراح أشرؼ شيء أنت شاربو * فاشرب و لو حممتؾ الراح أوزار
يا مف يموـ عمى صيباء صافية * خذ الجناف و دعني أسكف
النار

فقاؿ ىذا الشعر ال يجوز إنشاده فقاؿ ابف األسمر لمذي ينشد "قؿ

ىذا رجؿ محبوب" .و ﵀ در مف قاؿ:

ترى كؿ إناء بما فيو يرشح

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

اِوقِتِِالِمِِواصِمِةِطِالِِ
اسِقِينِيِبِالِكِبِيرِِيِاِخِ َِّمارِِظِْمِيتِِ*ِىِذِ ِ
ِزمِانِي ِ

الرضِاِلِمِقِمِبِِالِمِيتِِ*ِنِصِبِرِِلِوِصِحِِلِيِمِنِِ
مِنِِلِيِبِسِِوايعِِ ِ
الِفِ ِوزِِاِمِانِي ِ

ِرِوينِيِمِنِِِزلِلِيِاِبِوِِاىِتِمِيتِِ*ِنِدِفِعِِلِكِِكِلِِمِاِعِمِىِمِمِكِِ
ايِمِانِي ِ

نِحِمِفِِلِكِِمِاِعِِرفِتِِسِاقِيِبِايِمِانِي ِ
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"الكبير" صفة لموصوؼ محذوؼ أي الكأس الكبير و "الخمار"
بائع الخمور و "ظميت" عطشت و "المواصمة" أي مودة الحبيب

و وصمو و مساعدتو إياي و إذا فات ىذا الوقت فمف لي

بساعات الرضا "السوايع" أي الواسعة فمف يكوف لي كفيال بذلؾ

فقد طاؿ زماف ىجري .و قولو "لمقمب الميت" أي بالقطيعة و
إحياؤه بما يحصؿ لو مف األنس و الوصؿ و لما طمب السقي

خشي أف يقاؿ لو أ فال تصبر فقاؿ نصبر لو صح لي األماف
مف فوت ذلؾ أما حيث لـ يحصؿ لي أماف مف فواتو و ال طمع

في رجوعو كيؼ أصبر .و "الزالؿ" كغراب العذبة الصافية و
االىتماـ تعمؽ القمب .و قولو "ندفع الخ" أي أنؾ إذا رويتني مف

الخمر الصافية ندفع لؾ كؿ شيء "عمى ممؾ يميني" بمعنى أىب
لؾ جميع ما أممؾ و أحمؼ لؾ بإيماني المغمظة إني ال أعرؼ
ساقيا غيرؾ أي ال شربت خم ار إال مف حانتؾ و الحانة بيت

الخمار .حكي أف أبا األسود الدؤلي أمر مولى لو أف يذىب
ببضاعة يتجر بيا في أرض األىواز فمما وصميا دفعيا كميا في

شرب الخمر فمما أخبره بذلؾ قاؿ مخاطبا لو:

دع الخمر يشربيا الغواة فإنني * رأيت أخاىا معدما لمكانيا
فإف ال يكنيا أو تكنو فإنو * أخوىا غذتو أمو بمبانيا
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و المراد بأخييا النبيذ أي أتركيا و أشربو و في كالـ الناظـ

الجناس التاـ و الناقص و االستعارة.
قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

الراحِِفِيِمِسِاقِيِ*ِخِابِِمِنِِمِحِبِوبِوِمِنِِلِِ
عِِمَّمِنِيِيِاِسِاقِيِبِ َِّ
يِ ِروحِِمِ ِوسِوقِ ِ

اوسِاقِيِ
إِذِاِالِتِِفَّتِِسِاقِيِيِومِِالنِِوىِبِسِاقِيِ*ِوِِانِتِيِضِِدِلَِّلِِ ِ
يِعِ َِّمرِِالسِوقِ ِ

يِ
صدِىِالثِغِرِِمِنِِبِصِاقِيِ*ِوِِلِِتِكِِمَّفِِتِمِشِيِبِ َِّ
فِيِنِيِارِِانِِيِ َِّ
لِشِيِ ِوتِيِسِوقِ ِ

"العمؿ" الشرب الثاني و "النيؿ" الشرب األوؿ قاؿ كعب بف زىير
ألخيو بجير:

فانيمؾ المأموف منيا و عمكا
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و "الراح" الخمر أي اسقيني الخمر ثانيا في حالة "مساقي"
لمحبيب أي ذىابي إليو فكأف الحب ىو الذي يسوقو و "الموسوؽ"
أصمو البعير الحامؿ و أراد بو ىنا امتالء البطف مف الخمر أي

و إذا أذىب شبعانا خم ار حصؿ لي الفوز برضاه ألف مف ال

يروح لو بذلؾ تحصؿ لو "الخيبة" الخسراف .فالشطر األخير

مفيوـ مف قولو فيما مر "فاز مف راح مخمر لمبساط مثموؿ" .و
" 81ؽشتد ِغ اٌّأِ ْٛوأعا س٠ٚح * فأٍٙه اٌّإِِٔٙ ْٛا  ٚػٍّىا".
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قولو "إذا التفت ساقي الخ" أراد شدة فراؽ الدنيا بشدة إقباؿ اآلخرة
و قولو "و انتيض" أي نيض بمعنى قاـ "دالؿ" أي سمسار

"اوساقي" أي ذنوبي يعمر سوؽ المحشر بيا و ذلؾ في نيار اف
يتسخ ثغري أي أسناني بالصدى بما يتجمد عمييا مف بصاقي

لشدة الميؼ و العطش .و ال "تكمؼ" أي ال تطيؽ سوقي أي
ساقي عمى أف -أقؿ الجمع اثناف -تمشي بي إلى ما اشتييو
لشدة الضعؼ مف كثرة السقـ و المراد اسقيني مرة أخرى مف

خمر المحبة ألستعيف بذلؾ "إذا التفت ساقي الخ"" .النوى" الفراؽ.
و حكي أف ولد أبي محجف الثقفي وفد عمى معاوية فأراد أف

يوقعو في محافؿ العرب فقاؿ لو "أنت الذي أوصاؾ أبوؾ بقولو":
إذا مت فادفني إلى أصؿ كرمة * تروي عظامي في التراب
عروقيا

و ال تدفنني في الفالة فإنني * أخاؼ إذا ما مت أف ال أذوقيا
فقاؿ لو بؿ أوصاني بقولو:
و اضرب الضربة النجالء عف ثبت * و اكتـ السر فيو ضربة
العنؽ

و قاؿ لو معاوية أحسنت و أمر لو بصمة .و في كالمو الجناس

التاـ و الناقص.
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قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

لَّىِيِقوتوِوِِحِ ِولِو ِ
بَِِّردِِغِمِيمِيِبِيِاِذِاىِبِةِبِالِحِِزانِِ*ِمِاِلِمِقِمِبِِال ِ

الشَِّدةِ
وريِيِومِِانِِتِخِفِِالِ ِوِزانِِ*ِمِنِِعِدِمِيِاِيِومِِ َِّ
ِراحِتِيِوِِسِ ِر ِ
يِطِولِِىِ ِولِو ِ

"الغميؿ" العطش الشديد و "ذاىبة" خبر مبتدى محذوؼ أي ىي
ذاىبة باألحزاف التي تغـ القمب .قاؿ ابف الفارض في ذلؾ:

ليا البدر كأس و ىي شمس يديرىا * ىالؿ و كـ يبدو إذا
مزجت نجـ

و إف خطرت يوما عمى خاطر امرئ * أقامت بو األفراح و
ارتحؿ اليـ

و قاؿ أبو نواس:

إذا ما أتت دوف المياة مف الفتى * دعا ىمو مف صدره برحيؿ

و قولو "ما لمقمب الالىي الخ" أي أف قمبي ال قوة أي ال ثبات لو
إال بيا و ال حوؿ أي ال حركة لو إال بيا و قولو راحتي أي ىي

راحتي و سروري في اليوـ الذي توزف فيو أعمالي ألنيا تكوف في
صحيفتي فتثقؿ بيا و كؿ مف عدميا ذلؾ اليوـ خفت موازينو

فيطوؿ ىولو و المراد بيا خمر المحبة الربانية و قد قاؿ رجؿ

لرسوؿ ا﵀ " متى الساعة؟" قاؿ "ما أعددت ليا؟" فقاؿ "يا رسوؿ
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ا﵀ ما أعددت ليا صالة و ال صياما سوى إني أحب ا﵀ و

رسولو" .فقاؿ لو "المرء مع مف أحب".
قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

مِاِصِنِتِِاسِِرِارىِاِوِِلِِسِرِِالِمِحِبِوبِِ*ِلِكِنِِدِمِعِيِيِبِوحِِبِجِمِيعِِ
اسِِرِاري ِ

يِوانِاِمِِربِوبِِ*ِفِيِحِجِرِِالِحِسِنِِوِِالِبِيِاِدِارِِ
كِيفِِنِِوِاريِقِِرايِحِ ِ
قِِرِاري ِ

مِاِتِتِحَِِّركِِبِيِوِنِِمِنِِالِطِلِلِِىِبِوبِِ*ِحِِتَّىِيِيِطِلِِعِمِىِخِدِودِيِ
مِدِِرِاري ِ

يِراحِتِيِوِِطِيبِيِفِيِمِِرِاري ِ
تِعِبِيِفِ ِ
يقاؿ صاف السر إذا كتمو و الضمير في "اسرارىا" عائد عمى
الخمر و معنى "نواري" نستر و أراد بػ"القرايح" الفضائح و

"المربوب" الممموؾ و "االطالؿ" جمع طمؿ و ىو الشاخص مف
أثار الديار كالكانوف و األثافي و نحو ذلؾ .قاؿ امرؤ القيس:

و قاؿ أخر:

أال عـ صباحا أييا الطمؿ البالي
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" 82أال ػُ صثازا أٙ٠ا اٌطًٍ اٌثاٌ٠ ً٘ ٚ * ٟؼّٓ ِٓ واْ ف ٟاٌؼصش اٌخاٌ."ٟ
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لـ ألؽ في الدار ذا نطؽ سوى طمؿ * قد كاد يعفو و بالعيد مف
قدـ

و قاؿ النابغة الذبياني:

وقفت بربع الدار قد غير البمى * معارفيا و الساريات اليواطؿ

"الساريات" جمع سارية و ىي مطر الميؿ و "اليطؿ" تتابع المطر
و سيالنو و قولو "في حجر الحسف" أي ذات الحسف و "اليبوب"
ثوراف الريح و المعنى إذا لـ أكتـ أسرار ىذه الخمرة في مجالس

الشرب و ال السر الواقع بيني و بيف محبوبي بؿ أذعت ذلؾ و

أفشيتو لكف لـ أفش ذلؾ بمساني بؿ دمعي ىو الذي أباح أي

أظير ذلؾ قي ار عمي كما قاؿ ابف الجيـ:

ظير دمعي فال يكتـ شيئا * و استمر المساف ذا كتماف

و كيؼ أقدر عمى إمساؾ دمعي و نستر الفضائح التي ظيرت
عمي بسبب شوقي لمخمر و لوصؿ الحبيب الذي سقانييا و أنا

ممموؾ ممزوـ بالحب مجبور عميو و الدار التي ىي قراري أي
مجمس سكناي كائنة في حجر أىؿ الحسف و البياء مالزـ ليف

و مف كاف مالزما ليف ال بد أف يشتد كمفو بيف .و ال ييب عمي

نسيـ "بيوف" أي بميف مف تمؾ األطالؿ إال ىطؿ عمى خدودي
دمعي "المدرار" أي كثير الدر و المراد كثير السيالف و أف تعبي
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في استراحتي مف حمؿ ىواىـ و ترؾ زيارتيـ و راحتي في تعبي.

و في ذلؾ قاؿ الشاعر:

أخالؾ إف لـ تغضض الطرؼ ذا ىوى * يسومؾ ما ال تستطاع
قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

مف الوجد

الشِِرابِِالِيِخِ َِّمِرنِيِوِِعِلِِجِسِمِيِ*ِمِنِِاكِِوابِِا ِلَِّشِافِتِيِاِ
عِيِونِِصِابِي ِ

ضِمِنِيِوِِسِقِانِيِسِاقِيِمِِوافِقِِاسِمِيِ*ِمِنِِحِمِيَِّةِِالِتَِّريِاقِِ
الِقِاتِلِِ ِوصِابِي ِ

الرِوحِانِيِ
كِيفِِيِخِفِاكِِاسِمِيِيِاِجِاىِمِيِوِِِرسِمِيِ*ِوِِالِجِمِالِِ َِّ
يِاوصِىِبِي ِ
طَّيِبِ ِ
ال ِ
"خمرني" أي صيرني مخمو ار و "عؿ" أي أمرض و "الي" بمعنى

الذي خمرني و أمرض جسمي بالشوؽ إليو و "االكواب" مفرد
كوب و ىو الكأس الذي ال أذف لو و ال موضع يشرب منو و

"شافتيا" بمعنى رأتيا و "صابي" مف صبى إذا اشتاؽ و يحتمؿ
أنو واحد الصبياف المعبر عنو بقولو تعمى ﴿و يطوؼ عمييـ

ولداف مخمدوف * بأكواب و أباريؽ﴾ .83و قولو "ضمني" أي

أواني و موافقة اسمو ألف اسـ ىذا الساقي سعيد و كاف مراده
 83ط/56.آ.18-17.
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شيخو المربي لو .و "الحمية" بضـ الحاء الميممة أوؿ سكرة

الخمر أي شدتيا قاؿ في القاموس "سكرة الكأس و إسكارىا" .و

"الترياؽ" دواء السـ و ىو معروؼ و "الوصب" اليـ و "الرسـ"
الوصؼ و في معناه الوسـ كما في بعض النسخ و "الروحاني"
المنسوب لمروح و "اوصى بي" أي ذوات الحسف و البياء
ليكفمنني فأنا معموـ ال أخفى عمى أحد و ا﵀ أعمـ.

ارتِِبِ ِروقِِالِمِِزانِِ*ِوِِالِغِمِامِِدِعِىِ
مِنِِمِحِاسِنِِسِعِدِىِشِ ِ
الِ ِوحِشِِمِنِِالِفِجِوجِِظِمِو ِ

يِدِفِعِِوِِيِمِنِعِِطِورِِبِطِورِِكِلِِخَِِّزانِِ*ِغِيرِِخَِِّزانِِدِمِوعِيِىِكِذِاِ
يِظِمِوا ِ

"سعدى" محبوبتو و "محاسف" جمع حسف عمى خالؼ القياس أو
ىو جمع لمحسف بزنة مقعد و "االمزاف" جمع مزف و ىو

السحاب أي دعا ظؿ الغماـ الوحش مف "الفجوج" جمع فج و ىو

معروؼ و المراد ىنا مف النواحي ألف عادة الذىاب إلى المواضع
التي رأى البرؽ فييا ليشرب مف الغدراف .و قولو "يدفع" أي

يعطي و "يمنع" ضده و "الخزاف" كفعاؿ كثير الخزف و "الطور"
ىنا الحيف و "خزاف" األخير جمع خازف و المراد عيونو و المعنى
أف كؿ خازف لزرع و نحوه مف شأنو أف يعطي مما خزنو تارة و

يمنع أخرى إال عيوني الذيف ىـ خزاف دمعي فإنيـ ال يمنعوف ما
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خزنوا .و قولو "ىكذا" إشارة لحالتو المشاىدة يظممو دائما كيذه

الحالة التي تراىما ممتبسيف بيا و "ظؿ" ىنا مف أخوات كاف و
أصؿ معناىا فعؿ نيار ألنو زماف يبدو فيو الظؿ ثـ استعمؿ

لدواـ الفعؿ ليال و نيا ار و ىو المراد.

قاؿ الناظـ:

اويِمِنِِالِيِِوىِ
*ِواشِِيِدِ ِ
ءِاشِِيِصَِِّبرِِعِمِىِالِبِكِاِنِادِبِِالِطِلِلِِ ِ
قِمِبِِالِمِجِ ِرِوحِ ِ

ورتِيِ
لَِّجِاشِِصِ ِ
كِلِِبِكِاِدِونِِفِِرقِةِِالِمِحِبِوبِِضِلِلِِ*ِمِنِِخِ ِ
جِسِمِِبِلِِ ِروحِ ِ

ِأنِاِالِمِقِتِولِِبِالِيِِوىِصِدِِريِمِحِلِلِِ*ِبِالِيِمِِوِِالِمِتِحِانِِوِِالِفِِرقِةِ
مِقِ ِروحِ ِ

وِوينِِنِ ِروحِ ِ
إِذِاِسِدِِالِحِبِيبِِبِابِ ِ
"االطالؿ" جمع طال و ىو ما شخص مف أثار الديار و رسوميا
كاألثافي و "الكنوف" و "الونى" و ىو حفير يجعؿ حوؿ البيت

لماء المطر و "النادب" ىو الباكي فييا عمى أحبتو لتذكره ما

سمؼ فييا و مف العجائب أف ابف خميس شرع في قصيدة يمدح

بيا أبا عبد ا﵀ بف الحكيـ الترمذي رحميما ا﵀ أوؿ رمضاف فمما
قاؿ في أوليا:

لـ المنازؿ ال تجيب صداىا * محيت معالميا و صـ صداىا
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لـ يستطع أف يزيد شيئا إلى أف انقضى رمضاف و قتؿ ابف

الحكيـ و ابف خميس و ىدمت الدار .و معنى "ءاش" أي شيء
و "الجاش" ميموز ىو نفس اإلنساف و قد ال ييمز كما في

القاموس و "الروح" ما بو حياة األنفس و ىي جوىر ساري في

البدف سرياف ماء الورد في الورد و ىي مما ال يدرؾ كنيو .و
المعنى أي مف ترؾ نفس صورتي أي شكمي كجسـ مف

الجمادات ال روح فيو و قولو "نروح" مف الرواح و ىو الذىاب
كما قالوا في قوؿ اليذلي في مدح جممو بقولو:
أبو بيضات رائح متأوب

84

إنو مف الرواح و ىو الذىاب و "المحالؿ" المنحؿ و "االمتحاف"
البموى و معنى "مقروح" أي مريض بيـ فرقة األحباب و معالـ

أطالليـ .قاؿ ذو الرمة غيالف:85

تياض بدار قد تقادـ عيدىا * و إما بأموات ألـ خياليا

و مف كالـ بعد المحدثيف:

فيا شوؽ ما أبقى و يا لي مف النوى * و يا دمع ما أجرى و يا
قمب ما أصبا

و في كالمو الجناس الناقص و التعديد و الموازنة.

" 84أت ٛت١عاخ سائر ِرأٚب * سف١ك تّغر إٌّىث ٓ١عثٛذ".
 85ذٕغة إٌ ٝاٌفشصدق.
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قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

الِحِبِيبِِدِعِانِيِبِمِطِافِةِِالِمِعِانِيِ*ِاسِِرىِبِبِنِتِِالِكِِرمِِسِِرىِبِيِ
نِسِيمِِ ِر ِوضِو ِ

جِاتِِلِمِمِ ِوِردِِىِيِمِاِفِاحِمِةِتِعِانِيِ*ِمِاِابِتِلِِصِدِاىِاِحِِتَّىِغِشِاتِِ
حِ ِوضِو ِ

طِيبِِنِفِسِِخِمِيمِيِيِسِعِاكِِمِاِسِعِانِيِ*ِذِاِمِقِامِِِرفِيعِِبِمِغِنِاِقِمِيلِِ
عِ ِوضِو ِ

المراد بػ"الحبيب" رسوؿ ا﵀  و إضافة "لطافة" لممعاني مف
إضافة الصفة لمموصوؼ .يقاؿ كالـ لطيؼ إذا حال معناه و

خفي بحيث ال يفيمو إال الحاذؽ و "سرى" أي سار ليال "ببنت

الكرـ" أي الخمر و المراد خمر المحبة التي استنشؽ ريحيا
سمماف و بالؿ و صييب و نحوىـ رضي ا﵀ عنيـ و قولو "سرى

بي نسيـ روضو" يعني سرى في جسمي فالباء ظرفية و "النسيـ"
ريح لينة تيب باألسحار و "الروض" أزىار العشب العفية األنيقة

و "المورد" محؿ الورود و "ىيما" أي عطش عطشا شديدا يقاؿ
إبؿ ىيـ إذا اشتد عطشيا و في التنزيؿ ﴿فشاربوف شرب

الييـ﴾

86

و اليياـ أيضا داء يأخذ البعير فييوـ في األرض و ال

يرعى و معنى "فاحمة" أي ال ندى في فميا و ال شيء باؽ مف
 86ط/56.آ.55.
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ريقيا و قد استعممت الفحامة أيضا في الذي ال يجد جوابا لكونو

كأنو يبس ريقة .و "تعاني" مف المعانات و ىو التعب و
"الصدى" العطش و البمؿ المراد بو ىنا الري و الضمير في
حوضو عائد عمى الحبيب و ىو النبي  أي أف أمتو  جاءت

في الموقؼ عطشى ليفا و ما تروى حتى تغشى حوضو  الذي
قدر مسافتو ما بيف بصرة و عدف كما حققنا ذلؾ في شرحنا

لدالئؿ الخيرات .و معنى "طيب نفس الخ" أنو ندا خميمو بأنو
يطيب نفسا و يقر عينا بيذه النعمة الكبرى التي ال نعمة أعظـ

منيا و أسأؿ ا﵀ أف "يسعيؾ ما سعاني" أي يعطيؾ ما أعطاني
مف بموغ ىذا المقاـ الرفيع و الحصف المنيع القميؿ المثؿ الذي ال
أجوع فيو و ال أعرى و ال أظمأ فيو و ال أضحى و الحمد ﵀

عمى ذلؾ .قمت و ما ىذا مف عجيب حسف التخمص فممو دره .ثـ

بيف ذلؾ المقاـ بقولو:

الرضِاِوِِالِمِانِِ*ِمِاِتِ ِرَِّوعِِمِنِِ ِوحِشِوِقِمِبِِ
مِقِامِِطِوِِالِمِكِيِبِيِتِِ ِ
مِنِِ ِوصِلِِلِو ِ

حِطِِِرحِمِكِِيِاِحِادِيِالِعِيِسِِكِنِِمِضِمِانِِ*ِذِيِمِنِازِلِِمِنِِقِالِِ
اهللِعِمِيوِِصِمِوا ِ

"طو" ف أسمائو  و انظر بسط الكالـ عميو في شرحنا "اآليات
البينات لدالئؿ الخيرات" .و قولو "ما تروع الخ" أي مف بمغ ىذا
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المقاـ و دخؿ لو لـ يتروع مف أىواؿ القيامة قاؿ تعمى ﴿إف

المتقيف في مقاـ أميف﴾ .87و "العيس" اإلبؿ البيض و المراد ىنا

مطمؽ اإلبؿ و "حادييا" ىو المغني ليا في حاؿ سوقو إياىا
لتطرب و تجد السير و "الرحؿ" ما عمى ظيورىا مما يركب عميو
و المراد ما يعمو و يعـ الحمؿ و "مضماف" أي مكفوؿ مف كؿ

ما تخشى ألف ىذه منازؿ الرسوؿ  الذي أمرنا ا﵀ بالصالة
عميو تكريما و تشريفا التي ىي روضة مف رياض الجنة كما في

الحديث الصحيح أنو  قاؿ "ما بيف حجرتي و منبري روضة

مف رياض الجنة" .و في رواية "ما بيف قبري" و ىما بمعنى واحد

ألف قبره  في حجرة عائشة رضي ا﵀ عنيا .قاؿ الخفاجي "و

فيو أخبار بالغيب ى" .و ﵀ در القائؿ:

مواطف قد سار المدثر بينيا * يحؽ ليا التعظيـ دوف المواطف
فيا ساكنييا أنتـ سادة الورى * و يا قاطنييا أنتـ خير قاطف

و في كالـ الناظـ التسميط و جناس االشتقاؽ و الترديد و

الجناس المضارع و الالحؽ و التسييـ .ثـ أشار إلى تمؾ المنازؿ
بقولو:

ىِذِيِىِيِِالدِيِارِِيِاِبِاكِيِالِِرسِامِِ*ِعَِِّراتِِيِدِِالنِسِيبِِلِمِمِدِحِِ
غِطِاىِا ِ

 87ط/44.آ.51.
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ةِرحِةِِالِجِسِامِِ*ِمِتِنِِالِبِِراقِِمِمِكِِالِمِمِكِِ
يِالروحِِالِمِقِدِسِ ِا
ىِذِ ِ
مِطِاىِا ِ

يِالر ِوضِةِالِمِشِِرفِةِدِفِعِتِِالِنِسِامِِ*ِىِذِيِطِيبِةِضِحِكِِمِعِِ
ىِذِ َِّ
الِعِيِسِِ ِوطِاىِا ِ

الرحِمِةِطِوِ ِ
ىِذِاِعِيِنِِالِ ِوجِودِِوِِ َِّ

تخمص الناظـ رحمو ا﵀ مف تغزلو إلى مقصوده و ىو تخمص

أنيؽ و صنع جيد رشيؽ فقد ذكر أوؿ القصيدة رىط ممدوحو  و
ىـ العرب و أماكف قطره كالباف و العقيؽ كما مر و ذكر ىنا في

أوؿ المقصود منازلو  المعبر عنيا ىنا بػ"الديار الخ" منيا ما

ىو روضة مف رياض الجنة كما مر و "االرساـ" جمع رسـ و

ىو ما كاف الصقا باألرض مف أثار الديار كالرماد و نحوه و أما
الطمؿ فيو ما شخص مف أثارىا فيذا ىو تحقيؽ الفرؽ بيف

"االرساـ" و الطمؿ وقد مر لنا ما يخالؼ بعض ىذا أتبعنا فيو
بعض شراح البردة و الحؽ ما ىنا .و معنى كالـ الناظـ يا باكي
أرساـ أحبتؾ و معاىدىـ و طمؿ خالنؾ و أثارىـ يحؽ لؾ أف

تبكي ىذه الديار المقدسة المشرفة المطيرة التي ىي محؿ نزوؿ
الوحي و تندب أرساميا و طمميا فيذا ىو األولى لؾ و األليؽ

بؾ و الواجب عميؾ ال ما أنت باؾ عميو مف غيرىا .و "النسيب"

التغزؿ و يسمى التشبيب أيضا .قاؿ المتنبي:
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إذا كاف مدح فالنسيب المقدـ * أكؿ فصيح قاؿ شع ار متيـ

و المتيـ ىو المذلؿ بالحب و أثبت الناظـ لمنسيب يدا عمى
طريؽ االستعارة بالكناية و تعريتيا تخييؿ أي أف النسيب الذي

ىو التشبيب ألنو كاف سات ار يده و قد عراىا حينئذ فشبيو برجؿ

كاف سات ار يده بثيابو ثـ أخرجيا و أظيرىا لمناس فكأنو يريد أنو

في حالة التغزؿ كاف مخفيا لمدح مف قصده و اآلف أظيره لمناس

ففيو مف رقة الصناعة و لطفتيا ما ال يخفى و ذكر الشعراء ىذا

التغزؿ أوؿ قصائدىـ إنما ىو لمتنشيط و لتيتارىـ في المحبة .أال

ترى إلى قوؿ أبي الطيب المتنبي المار:

أكؿ فصيح قاؿ شع ار متيـ

فجرت عادتيـ في تقديـ مقدمة مف التشبيب بالغمماف و النساء

الحساف عف المقصود و يضموف إلى ذلؾ ما كانت العرب
مولوعة بحبو أيضا مثؿ العيس و الخمر .و أىؿ الصالح منيـ

كالناظـ إنما يعني بو خمر المحبة كما مر ألف كؿ إناء يرشح
بما فيو .و "المقدسة" المطيرة مف التقديس و ىو التطيير و

معنى "راحة االجساـ" أي راحة الخالئؽ يوـ القيامة مف طوؿ
الوقوؼ و ما بعده و "المتف" الظير و "مطاىا" أركبيا إياه و

"البراؽ" دابة مف دواب الجنة دوف البغؿ و فوؽ الحمار و ىي
مركوب األنبياء و مطيتيـ عمييـ الصالة و السالـ .و قد ركبيا
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 ليمة اإلسراء مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى فاألوؿ

مسجد مكة و الثاني مسجد بيت المقدس ثـ صعد إلى السماء في

المعراج .و مر معنى الروضة و "االنساـ" واحدىا نسيـ مف
نسمت الريح نسيما و نسمانا و ىو أوؿ ىبوبيا بميف قبؿ أف تشتد

و أما النواسيـ فمفرده ناسمة .و "طيبة" مف أسماء المدينة المنورة
و "الضحؾ" معروؼ و المراد بالعيس ىنا مطمؽ اإلبؿ كما مر
ال خصوص البيضاء منيا التي تخالطيا شقرة و "الوطا" المستقر

مف األرض و ضحكو مجاز عف بسطو و لينو و معنى "مع

العيس" أي لمعيس .و "طو" مف أسمائو  كما مر و ىو " عيف
الوجود" فكؿ الكائنات خمقت مف نوره و السبب في كؿ موجود
فقد ذكر الشيخ الميدي
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في شرح "دالئؿ الخيرات" أف ا﵀ تعمى

قاؿ لمنبي " لو الؾ ما خمقت الدنيا" الحديث .و ىو " عيف

الرحمة" أيضا قاؿ تعمى ﴿و ما أرسمناؾ إال رحمة لمعمميف﴾ .89و
قد قاؿ جبريؿ عميو السالـ "ىؿ أصابؾ شيء منيا قاؿ نعـ"

الحديث.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

ِ ٛ٘ ٚ 88سّذ اٌّٙذ ٞاٌمصش ٞاٌفاع ٟصازة وراب " ِطاٌغ اٌّغشاخ تدالء دالئً
اٌخ١شاخ" .ذٛف ٝعٕح 1063ى.
 89ط/21.آ.107.
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ىِكِذِاِمِنِِيِتِغِ َِّزلِِلِمِحِبِيبِِيِنِزِلِِ*ِمِنِِالشِِواىِقِِمِِرتِفِعِةِلِمسِمِاِ
بِصِنِعِة ِ

مِنِِحِ ِريرِِالِمِعِنِىِخِيِطِِالِيِبِونِِنِغِزِلِِ*ِدِونِِبِِردِيِسِنِدِسِِ
عِبِقِِريِوِِحِوكِِصِنِعِا ِ

اِالناسِِمِنِاسِجِيِبِمِعِزِلِِ*ِفِيِمِحِاسِنِِمِنِِ
نِظِلِِعِنِِغِِوغِ َِّ
حِصِنِوِلِمطِ ِريدِِمِنِعِة ِ

مر معنى التغزؿ و قد جعؿ الناظـ مف يتغزؿ كالذي يصعد في

"شواىؽ" أي جباؿ عالية مرتفعة أي زائدة في العمو لمسماء و مف
يتخمص لمقصوده كالنازؿ منيا أي أف مف صعد في شواىؽ

التغزؿ "المرتفعة" بمعنى المبالغ فييا فميكف نزولو أي تخمصو
منيا لمدح الحبيب "بصنعة" لطيفة ىكذا أي مثؿ صنعتي و فعؿ
مثؿ فعمي فقولو "بصنعة" متعمؽ بػ"ينزؿ" و إضافة "حرير" إلى
المعنى مف إضافة المشبو بو إلى المشبو أي المعنى الصافي

الرقيؽ الشبيو بالحرير و "اليبوف" مف أسماء العنكبوت و خيطيا
ىو الذي تسديو بيف الشجر لتصيد بو الباعوض و نحوه فإذا

تشبثت بو أكمتو .و "السندس" نوع مف ثياب الحرير كالديباج و
نحوه و "عبقري" قاؿ األزىري في تصريحو "تزعـ العرب أنو بمد

الجف فينسبوف إليو كؿ سيء عجيب ى" .و في التنزيؿ ﴿و
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عبقري حساف﴾ .90و في الحديث في عمر رضي ا﵀ عنو "ما

رأيت عبقريا مثمو" و في القاموس "عبقر موضع كثير الجف و

بمدة ثيابيا في غاية الحسف ى" .و "صنعاء" مدينة و ىي قاعدة

اليمف و كاف بيا مموؾ التبابعة و قد بسطنا الكالـ عمييا في
شرح المقامات و معنى كالـ الناظـ أف البرد الذي تنسجو في

محاسنو  دونو في الجودة سندس عبقري و ما يحوكونو أىؿ

صنعاء مف البرود ألنيـ مشيوروف بذلؾ حتى قالوا أف "أىؿ

اليمف ما بيف دابغ جمد و سائس فرد و ناسج برد" .و "البرد" نوع

مف الثياب و "الغوغا" األوباش مف الناس و "بمعزؿ" أي منفرد و

قولو "في محاسف" متعمؽ بقولو "نغزؿ" .و "الحصف" معروؼ و
"المحاسف" في الخمؽ و الخمؽ .و "منعة" أي نجاة لمطريد في
الدنيا و اآلخرة و في كالـ الناظـ الجناس التاـ و الالحؽ.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

جةِِمِنِِ
صِاحِبِِالِحِ ِوضِِاحِمِدِِسِمِطِانِِكِلِِسِمِطِانِِ*ِالِبِطِحِيِحِ َِّ
ضِاقِِعِمِيوِِسِبِمِو ِ

*ِوسِطِِِركِبِِطِمِوعِِ
ِأيِِ ِوقِتِِنِسِوقِِىِجِايِنِِكِالنِعِامِِعِيِطِانِِ ِ
النجِمِِيِ ِزيمِِطِبِمِو ِ
َِّ

 90ط/55.آ.76.
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تقدـ الكالـ عمى الحوض و أحمد ىو اسمو  في السماء و لـ
يتسـ بو أحد قبمو و أوؿ مف تسمى بو بعده والد الخميؿ الذي

اخترع عمـ العروض و قولو "سمطاف كؿ سمطاف" أي أنو 

سمطاف سالطيف الدنيا و اآلخرة .قاؿ البوصيري:

و انسب إلى ذاتو ما شئت مف شرؼ

و لقد سمى نفسو  بالسمطاف في حديث " بمغوني حاجة

الضعيؼ" إلى أف قاؿ "فإف مف بمغ السمطاف" الحديث .أنظر

الخفاجي عمى "الشفاء" .و "االبطحي" نسبة لألبطح و ىو ما بيف

أخشبي مكة و "السبؿ" الطرؽ و "اليجيف" مف اإلبؿ األبيض و

البيضاء و مف العرب مف أمو أمة و قد قاؿ عمقمة بف عمفة
المري لعبد الممؾ بف مرواف لما خطبو عمى ابنتو البنو مسممة و

ىو ابف أمة "جنبني ىجاف ولدؾ" .و "العيطاف" بالعيف الميممة
طويمة العنؽ و المراد بػ"النجـ" ىو الذي يكوف طموعو دليال عمى
قرب الفجر ككوكب الزىرة في بعض الفصوؿ فأؿ فيو لمعيد و

معنى "يزيـ" يتكمـ إنذا ار باالرتحاؿ و تشبيو "اليجايف" بالنعاـ إنما
ىو في العدو و في كالمو الجناس الناقص و االستعارة.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

ايِقِظِِمِنِِسِنِةِِالِبِطِالِةِجِفِنِِالِمَّيِوِِ*ِمِاِيِعِدِمِِفِضِلِِمِنِِبِقِالِوِ
ِراسِِالِمِالِ ِ
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اِارتِجِِ
الرىِوِِ*ِتِامِنِِغِِرقِكِِإِذِ ِ
وِِاتِِركِِفِمِكِِالِمِخِاطِِرةِفِيِبِحِرِِ َِّ
الِبِحِرِِوِِصِالِ ِ

السيِوِِ*ِوِِاحِذِرِِمِنِِشِيطِانِِالِنِسِِ
لِِيِجِنِحِِبِكِِلِمِمِيِالِكِِ ِريحِِ َِّ
يِاِصِاحِِعِ َِّمالِ ِ

دِافِعِِمِنِِلِِيِسِاعِدِكِِبِ ِوفِاِوِِكِمِالِ ِ
"ايقظ" مف يقظة بفتحات ضد النوـ و تسكيف قافيا خطأ إال في
ضرورة الشعر .قاؿ التيامي:

العيش نوـ و المنية يقظة * و المرء بينيما خياؿ سار

و "السنة" مقدـ النوـ و تقاؿ لمذىوؿ أيضا و "البطالة" ىي
االشتغاؿ بالباطؿ و قولو "جفف الميو" أي الجفف المشتغؿ بالميو

و "المخاطرة" الغرر و اليالؾ و فمكيا ىو الذي يغمب عمى راكبو
العطب كالمركب النخر و نحوه .و "الرىو" السكوف و ارتجاج

البحر ىيجانو و كثرة مائو و قولو "ال يجنح" أي كف متحر از مف

أف يجنح أي يميؿ بؾ ريح السيو لمميالؾ أي إذا تركت الفمؾ

الضعيفة و ركبت في الصحيحة فاحذر مف جنوح الريح بؾ

لمميالؾ بسبب سيوؾ و أمنؾ فال يؤمف مكر ا﵀ إال القوـ

الخاسروف .و فيو حظ و حث عف الغفمة عف اآلخرة مف ترؾ

العمؿ ليا و قولو "دافع الخ" أي أف الذي ال يساعدؾ عمى ما
يدؿ عمى طريؽ الرشاد و الوفاء و الكماؿ بأف يدلؾ عمى الغي و
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الغدر و الخيانة فادفعو عنؾ و ال تصحبو فإف صحبتو مفسدة
لؾ و المرء عمى ديف خميمو .و قد قالوا "ال تصحب مف ال
ينيضؾ حالو و ال يدلؾ عمى ا﵀ مقالو" .و باء بالوفا بمعنى

عمى و أراد بػ"الكماؿ" الخصاؿ الممدوحة ثـ ذكر أخبار اليجرة

بقولو أي الناظـ رحمو ا﵀:

ىِاكِِبِعِضِِاخِبِارِِالِيِجِِرةِبِمِفِظِِمِمِحِونِِ*ِمِاِتِخِافِِمِنِِالمِومِِإِذِاِ
بِغِيتِِتِ ِر ِويوِ ِ

قِوِلِِبِادِيِبِمِغِةِِعِِربِِالِحِجِازِِمِشِحِونِِ*ِلِوِجِحِدِِفِضِمِوِمِنِِ
يِسِمِعِِعِنِادِِيِكِ ِويوِ ِ

يِِزدِ ِريوِِالِغِمِرِِوِِقِمِبِوِعِمِيوِِمِطِحِونِِ*ِحِدِِمِاِيِعِِرفِِلِوِمِسِمِكِِ
اويوِ ِ
مِنِينِِيِ ِ

"ىاؾ" بمعنى خذ و "اليجرة" بضـ الياء و كسرىا و ىي لغة

الخروج مف أرض إلى أرض و المراد بيا ىنا ىجرتو  و
أصحابو رضي ا﵀ عنيـ مف مكة إلى المدينة و ىي اليجرة

الثانية الكبرى و األولى ىجرة بعض أصحابو ألرض الحبشة و

ىي الصغرى .و مف ىجر ليما معا يقاؿ لو ذو اليجرتيف .و

"الممحوف" غير المعرب كما مر و يصح أف يريد بو أيضا ذي
األلحاف المطربة و "البادي" الظاىر و "عرب الحجاز" الذيف نزؿ

القرآف عمى لغتيـ و مقابؿ الحجازيوف التميميوف .و االزدراء
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االحتقار و "الغمر" بكسر الغيف المعجمة الحسود الحقود و قولو

"حد" أي أحد و معنى "منيف ياويو" أي يفيمو لتعقيده في عدة
مواضع و المراد بقولو ترويو لمغير أو عف الغير فال لوـ عميؾ
لصحة معناه و استقامة مبناه.
ثـ قاؿ رحمو ا﵀ِ ِ :

فِيِابِيِاتِيِلِىِلِِالِ ِوجِوِِالِجِمِيلِِتِبِيِانِِ*ِمِاِيِ ِزولِِيِمَِِّيعِِقِمِبِِ
الِحِسِودِِصِمِو ِ

حلِِبِدِِوايِِ
جِلِِنِاسِِالِ ِوقِتِِفِيِبِيتِِالضِلِلِِعِمِيِانِِ*ِوِِالِذِيِكِ َِّ
الشفِاِحِصِلِِلِو ِ

البياف إيضاح المعنى و "التبياف" التفيـ و قيؿ "البياف منؾ لغيرؾ
و التبياف منؾ لنفسؾ" .نقوؿ بينت الشيء لغيري بيانا و بينتو أنا

تبيانا و األقرب أنيما بمعنى واحد .قاؿ تعمى ﴿و نزلنا عميؾ
الكتاب تبيانا لكؿ شيء﴾ .91و ليس في أبنية المصادر تفعاؿ
بكسر التاء إال التبياف و التمقاء و التنضاؿ مف المناضمة .و

"أىؿ الوجو الجميؿ" العمماء الذيف يحمموف المفظ عمى ما يصمح
مف الوجوه المحتممة لو بحيث ال يعيبوف قائمو و ال يسرعوف إلى

ذمو لقوة إطالعيـ و إصابة قصدىـ و لذا قاؿ بعض العمماء

"منذ تميرت في النحو ما لحنت أحدا" .و معنى "يميع" يمسع و
 91ط/21.آ.107.
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"الصؿ" نوع مف الحيات كما مر .و قولو "جؿ الخ" أي أف غالب
أىؿ عصره قد غمب عمييـ الجيؿ فياموا في الضالؿ الشبيو

بالبيت المظمـ ال يبصروف لعمى بصائرىـ ىدى .و الذي اكتحؿ

منيـ بدوائي الذي ركبتو حصؿ لو الشفاء مف عماه و قد جرت

عادة المعاصر باإلعراض عف تأليؼ معاصره كما وقع البف
الجوزي و غيره و ﵀ ذر مف قاؿ:

ما شانيا شيء سوى أنيا * مف أىؿ عصرنا يا ليتيا لـ تكف

كما أنيـ جبموا عمى الحسد و كاف ابف أبي داوود مف الفصحاء

فكاف يقوؿ "إني أمتنع مف الكالـ عند الخمفاء بحضرة ابف الزيات

كراىة أف يتعمـ الكالـ فيصير فصيحا" .و قد قاؿ العالمة ابف

الجوزي:

عذيري مف عصبة بالعراؽ * قموبيـ بالجفاء قمب

يروف العجيب كالـ الغريب * و قوؿ القريب فال يعجب
جيرنيـ تقمب
ميازيبيـ إف تندت بخير * إلى غير ا

قاؿ الناظـ:

يِالرحِمِةِوِِاشِتِدِِ*ِحِبِمِوِحِِتَّىِانِقِطِعِِ
ذِلِِاهللِمِنِِعِصِىِنِبِ َِّ
بِحِالِِحِبِالِِالِغِيِرِ ِ

الدايِمِةِعِمِيوِِالِبِابِِاسِتِدِِ*ِمِنِِلِِيِلِِزمِِحِمِاهِِمِاِ
فِيِذِيِوِِ َِّ
يِِرجِىِلِوِخِيِرِ ِ
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شرِِعِمِرِِالسِفِيوِِوِِالِحِِزبِِالِمِِرتِدِِ*ِبِانِِواعِِمِنِِالِعِذِابِِتِِرجِاىِمِِ
بِ َِّ
الضيِرِ ِ
وِِ َِّ

السيِرِ ِ
يِنِزِلِِِركِبِِالِمِنِاقِشِةِوِِلِوِطِالِِ َِّ

أي أف ا﵀ يذؿ مف عصى نبيو محمد  و اشتد أمره في
المخالفة بالحرب و صد الناس عف سبيؿ ا﵀ و نحو ذلؾ كما

فعؿ كعب بف األشرؼ و كعب ابف أسد و حي بف أخطب مف

الييود و كفار قريش مف العرب مثؿ أبي جيؿ و الوليد بف

المغيرة و العاصي بف وائؿ السيمي و غيرىـ .و سعوا في الفساد

السعي الشديد حتى قطع ا﵀ حباليـ أي أىمكيـ كما قطع حباؿ
غيرىـ مف األمـ الذيف عصوا رسميـ مثؿ عاد و ثمود و نمرود و

فرعوف و غيرىـ مما ال يحصى و المراد بقولو "في ذي الدنيا و
الدايمة" اآلخرة و المراد بالباب الذي استد عميو في الداريف ىو
باب الرحمة .قاؿ ا﵀ تعمى ﴿خسر الدنيا و اآلخرة ذلؾ ىو

الخسراف المبيف﴾ .92و الضمير في "حماه" لمنبي  أي أف مف لـ
يالزـ حدود ا﵀ و رسولو فيو شقي ال يرجى لو خير أبدا و قولو

"بشر عمر الخ" ىو اسـ أبي جيؿ و اسـ أبيو ىشاـ و ىو و
الوليد بف المغيرة رؤساء بني مخزوـ و "السفيو" ىو الخسيس

الرديء و "بشارة" عمى طريؽ التيكـ كقولو تعمى ﴿فبشرىـ بعذاب
 92ط/22.آ.11.
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أليـ﴾

93

و "الحزب" الجماعة الذيف عمى رأي و أراد بػ"المرتد" ىنا

الكافر ألنو لـ يتقدـ أسالـ منيـ و "الضير" الضر في القبر و
البرزخ و المحشر و بعد ذلؾ و الضير مف معنى العذاب و

فاعؿ "ينزؿ" يعود عمى الحزب و "المناقشة" االستقصاء في
الحساب و فيو دليؿ عمى أف الكفار يحاسبوف قاؿ ا﵀ ﴿فوربؾ

لنسألنيـ أجمعيف * عما كانوا يعمموف﴾

94

لقولو تعمى ﴿ إنيـ كانوا ال يرجوف حسابا﴾

95

و قيؿ ال يحاسبوف
و قولو ﴿ وال يسأؿ

عف ذنوبيـ المجرموف﴾ .96و لما ذكر البرماوي عمى "صحيح

البخاري" ىذه المعارضة أجاب عنيا في أخر سفر منو بأف أرض

الحساب مواطف موطف يحاسب فيو الكفار و موطف ال يحاسبوف

فيو .و يحتمؿ أف الم ارد براكب المناقشة تحزب قريش عمى رسوؿ

ا﵀  و حربيـ إياه فإنو طاؿ مدة ثماف سنيف بمراعاة صمح

الحديبية ثـ نزؿ ركبيـ بمعنى خضعوا و ذلوا لو  يوـ الفتح
حتى أنو جمعيـ بيف يديو و قاؿ "يا معشر قريش ما تكتموف إني

فاعؿ بكـ؟" فقالوا "ابف أخ كريـ" فقاؿ "أذىبوا أنتـ الطمقاء".
فشكروا فعمو و الطميؽ عند العرب ىو الذي أسر ثـ مف عميو و

 93ط/84.آ.24.
 94ط/15.آ.93-92.
 95ط/78.آ.27.
 96ط/28.آ.78.
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إنما عبر الناظـ بػ"ينزؿ" بصيغة المضارع لموزف و إال فيو نزؿ

بالفعؿ.

قاؿ الناظـ:

طَّاىِرِِبِعِلِِ
الندِِوةِمِنِينِِمِكِ ِرواِ*ِحِينِِخِِمَّىِال ِ
سِالِِعِنِيِمِِدِارِِ َِّ
الِبِتِولِِنِايِمِ ِ

اويِيِجِولِِفِكِِرهِ*ِوِِبِاتِِ ِروحِِالِقِدِوسِِبِشِانِِ
بِاتِِكِلِِمِضِِمَّلِِغِ ِ
الرسِولِِقِايِمِ ِ
ِ

يِمِكِ ِرواِبِمِظِِفَّرِِيِحِيِيِالنِفِوسِِذِكِِرهِ*ِوِِلِِِوعِظِيِمِِتِِرابِِمِدِِريِ
عِمِىِالِعِمِايِمِ ِ

"دار الندوة" أصميا لقصي بف كالب و كانت بإزاء المسجد الحراـ
و كانت قريش ال تبرـ أمر إال فييا و قد أدخميا المعتضد
العباسي في المسجد في أواخر القرف الثالث .و المعنى السؤاؿ
عنيـ أي في أمر اجتماعيـ و مكرىـ و خيبة سعييـ و قولو

"منيف" أي حيف و "المكر" الفتؾ بحيمة و المراد بػ"البتوؿ" ىي
سيدة النساء فاطمة رضي ا﵀ عنيا سميت بتوال النقطاعيا عف

الرجاؿ لقوة عفتيا .و "المضمؿ" و "الغاوي" بمعناه و "يجوؿ" أي
يتردد فكره و "روح القدس" ىو سيدنا جبريؿ و "المظفر" ىو الذي
يظفر بمف يضاىيو و يعارضو و يحاربو و المراد بػ"الشاف" خبر

جبريؿ لمنبي  بمكرىـ و كيؼ يخمص مف شرىـ بإذف ا﵀ تعمى
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و أمره بترؾ عمي نائما في موضعو ففعؿ و خرج مف الدار و ىـ
واقفوف عمى بابيا في عدة أبطاؿ كؿ بطؿ مف قبيمة مف قبائميـ

فوضع التراب عمى عمائميـ كميـ و ذىب و ىـ ال يشعروف و

الحاؿ أنيـ لـ يرتدعوا بذلؾ و ال انقضوا عف الكفر .ثـ لما طاؿ
وقوفيـ قربوا مف النائـ فكمما أراد بعضيـ ضربو قاؿ لو اآلخروف

"ىو عمي بف أبي طالب" رضي ا﵀ عنو فكيؼ حتى تحققوا
بخروج النبي  و وجد كؿ واحد التراب عمى رأسو فسقط في
أيدييـ و رجعوا إلى قوميـ في حزف عظيـ.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:
ءِاشِِيِِردِعِِكِِفَّارِِقِ ِريشِِقِ ِومِِبِيِتِانِِ*ِبِالِحِسِدِِوِِالِبِغِضِِوِِقِطِعِِ
الدِمِاِاحِتِفِمِوا ِ

يِيِجِ ِرواِمِحِ َِّمدِِحِاشِاِيِكِونِِفِِتَّانِِ*ِكِيفِِقِالِواِفِيوِِالنِِقَّاصِِكِيفِِ
جِعِمِوا ِ

و معنى "ءاش يردع" أي شيء يزجر كفار قريش "قوـ بيتاف" أي
الكذب و باء "بالحسد" متعمقة بػ"احتفموا" و معناه قاموا بأمر تمؾ

األشياء و "الفتاف" ىو الذي يثور الفتنة بيف الناس و معنى
"حفموا" اجتمعوا و قولو "حاشا الخ" أي أنزه رسوؿ ا﵀  أف يكوف
فتانا كما قالوا فيو "النقاص" لعنيـ ا﵀" .كيؼ" أي حيف حفموا أي
اجتمعوا في دار الندوة لممشاورة في أمره  مف أف بعضيـ قاؿ
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نقوؿ ساحر و بعضيـ قاؿ نقوؿ شاعر إلى غير ذلؾ مما يأتي

فقطعوا بتعصبيـ عميو األرحاـ .قاؿ زىير:

خذوا حظكـ يا آؿ عكرمة و اذكروا * أواصرنا و الرحـ بالغيب
قاؿ القسطالني

97

تذكر

في قولو تعمى ﴿ يدرؤوف بالحسنة السيئة﴾

98

التورة" .فيندرج تحت الدفع بالحسف مف الكالـ
ا
"ىذا وصفو  في
و الوصؿ في مقابمة قطع األرحاـ و غيرىما مف أخالؽ الكراـ و

تغيير منكرات أفعاؿ المئاـ.
قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

الندِِوةِدِعِاتِِالِعِيِانِِمِنِِالِجِيشِِ*ِحِينِِقِالِواِصِبِاِوِِضِلِِ
دِارِِ َِّ
طَّابِ ِ
ابِنِِالِخِ ِ
شِيِمِنِيِمِِقِالِِتِثِبِتِوهِِوِِيِيِنِاِالِعِيِشِِ*ِىِذِاِشِاعِرِِمِنِِالِعِِربِِ
طَّابِ ِ
ىِاجِسِِخِ ِ

وِِالِبِعِضِِيِقِولِِخِِرجِوهِِتِ ِريحِِقِ ِريِشِِ*ِسِحِِرهِيِعِمِيِالِعِيِونِِوِِ
طَّابِ ِ
لِسِانِوِعِ ِ
ضاهِِخِطِابِ ِ
اِر َِّ
مِنِِغِيرِِالِقِتِلِِعِمِِرهِمِ ِ

 ٛ٘ ٚ 97ؽٙاب اٌذ ٓ٠أزّذ تٓ ِسّذ اٌمغطالٔ)851-923( ٟصازة " اٌّٛا٘ة اٌٍذٔ١ح
تإٌّر اٌّسّذ٠ح".
 98ط/28.آ.54.
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الندوة مجمس يجتمع فيو القوـ لممشاورة و فصؿ األمور الميمة و
لذا سميت دار قصي دار الندوة الجتماع قريش فييا لفصؿ

األمور و قولو "دعات" مجاز مرسؿ و إنما الداعي أىميا

القائموف بأمر قريش و المراد بػ"االعياف مف الجيش" الرؤساء منو
كالوليد ابف المغيرة و أبي جيؿ و أخيو الحارث مف بني مخزوـ

و العاصي بف وائؿ و ابف حذافة مف بني سيـ و أمية و أخيو
أبي بف خمؼ مف بني جمح و سييؿ بف عمر مف بني عامر و

أبي سفياف بف حرب و الحكـ بف العاصي مف بني أمية و شيبة
مف بني عبد الدار و غير ذلؾ .و معنى "صبا" أي خرج مف
ديف إلى ديف و سبب اجتماعيـ ىذا أنيـ سمعوا بأف عمر بف

الخطاب رضي ا﵀ عنو أسمـ و كاف مف أعيانيـ و مف أولي
القوة و البأس فياليـ أمره و أيقنوا أف جانب المسمميف قوي

فتشاوروا حينئذ في أمر النبي  في الدار المذكور و ىو المراد

بقولو "شي الخ" .فقاؿ بعضيـ "نثبتوه" أي نحبسو يينا لنا العيش
و يطيب ألنو شاعر مف العرب "ىاجس" أي يفتف القموب و

أصؿ الياجس لغة ما ييجس بالباؿ و "الخطاب" مف الخطابة
البميغ فييا أي أنو يميؿ القموب بحسف كالمو و جودة سبكو و

قاؿ البعض نخرجوه مف أرضنا تريح قبائؿ قريش منو ألنو لو

سحر يعمي العيوف عما تريده إلى ما يريده "و لسانو عطاب" أي
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جراح لمقموب و أما عمرو و ىو أبو جيؿ فمـ يرضى مف
خطابيـ و رأييـ إال قتمو  و لما تفرقوا عمى قتمو نزؿ عميو مف

رب العزة ﴿و إذ يمكر بؾ الذيف كفروا ليثبتوؾ أو يقتموؾ أو
يخرجوؾ﴾.99
ثـ قاؿ:

ِ

ِرايِيِمِِيِتِِردِدِِوِِالشِيخِِدِقِفِالِبِابِِ*ِقِالِِحِمِواِىِذِاِمِنِكِمِِبِغِيرِِ
ِريبِة ِ

جِيتِِمِنِِنِجِدِِمِنِينِِسِمِعِتِِجِمِعِِالِحِبِابِِ*ِلِغِنِاِنِنِفِعِكِمِِ
بِ ِوسِايِمِيِالِغِ ِريبِة ِ

اِالرجِولِِالِلِبِابِِ*ِحِدِثِونِيِبِالِفِتِكِةِ
بِاشِِحِكِمِتِِمِنِكِمِِفِيِذِ ِ
النافِعِةِالِقِ ِريبِة ِ
َِّ

"الشيخ" مف بمغ ستيف سنة ففوؽ و أراد بػ"الباب" باب دار الندوة
و "الريبة" التيمة و قولو "ال غنا" أراد بيا معنى عسى و

"الوسيمة" ما يتوصؿ بو إلى المقصود و "الغريبة" القميمة المثؿ و

ىذا الشيخ ىو إبميس لعنو ا﵀ و إنما انتسب لنجد دوف تيامة

التي ىي أرض قريش ألنيـ قالوا لما دخموا دار الندوة لبعضيـ
بعضا ال تحضروا معنا أحدا مف تيامة ألف رأييـ مع محمد .و
 99ط/8.آ.30.
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قولو "باش" أي بأي شيء حكمت منكـ "االلباب" ِأي العقوؿ في
ىذا الرجؿ يعني بو رسوؿ ا﵀ " .حدثوني" أي أخبروني "بالفتكة

النافعة" لكـ فيو "القريبة" أي التي ال تعب لكـ فييا و الفتؾ ىو
أف تؤمف الرجؿ ثـ تقتمو أو ىو ارتكاب األمور الصعاب و ىذا

منو حرص عمى نكاؿ النبي  لما يعمـ أنو نبي حؽ و ال يستقيـ
لو معو حاؿ .قاؿ تعمى ﴿إف الشيطاف لكـ عدو فاتخذوه
عدوا﴾ .100و لذا لما خاب سعيو في ىذه القضية أتى قريش ببدر

عمى صفة سراقة المدلجي ليعينيـ فخاب سعيو أيضا.

قاؿ الناظـ:

هِوسِطِِالِجِمِعِِذِوكِِالِخِِوانِِ*ِوِِاشِتِغِلِِبِخِدِايِعِِشِِتَّىِ
عِظِمِتِِقِدِِر ِ
بِ ِريشِِنِبِمِو ِ

*ِردِِمِنِيِاِقِ ِولِينِِوِِقِوِلِِعِمِرِِ
طِمِعِوهِِعِمِىِالِقِِوالِِالثِلِثِِعَِِّوانِِ ِ
قِبِمِو ِ

يعني أنيـ أجمسوه وسط جمعيـ و في صدر مجمسيـ تعظيما لو
و "ذوؾ" معنى أوالئؾ و "شتى" كثيرة متفرقة و راش نبمو ىو أف
يجعؿ لو ريشة طائر في رأسو ألجؿ اإلسراع و أراد بذلؾ ىنا قوة

مكره و كيده و المراد بػ"االقواؿ الثالث" ىو ما مر بارتضاء
بعضيـ الحبس و البعض اآلخر إخراجو مف أرضيـ و ارتضاء
 100ط/35.آ.6.
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أبي جيؿ القتؿ .و قولو "عواف" فعاؿ أي كثير اإلعانة ليـ و

النصح و لما تأمؿ لعنو ا﵀ ذلؾ رد مف ذلؾ قوليف يعني قوؿ مف
اختار الحبس و حجتو أنو ال يمسكو حبس و ال قيد لعممو لعنو
ا﵀ معجزات األنبياء عمييـ الصالة و السالـ و كرامتيـ عمى

ا﵀ .و رد أيضا قوؿ مف اختار اإلخراج و حجتو في رده أنو قاؿ

ليـ يذىب إلى غيركـ و يقاتمكـ بيـ و قد وقع ذلؾ بعد .فإنو 
خرج إلى األنصار و قاتؿ قريش بيـ حتى أظيره ا﵀ عمييـ .و

ما اختار مف تمؾ األقواؿ إال قوؿ عمرو و ىو أبو جيؿ لعنو ا﵀

بالقتؿ ضانا أف رسوؿ ا﵀  غير معصوـ منو لما عمـ مف قتؿ

بني إسرائيؿ ألنبيائيـ كما أخبر بو القرآف .و لو عمـ بعصمة

نبينا  ما وافقيـ عمى ذلؾ ألنو في غاية الحزـ و الرأي لحزبو.

قاؿ تعمى ﴿أوالئؾ حزب الشيطاف أال إف حزب الشيطاف ىـ

الخاسروف﴾ .101و الشيطاف ىو إبميس كما في الخفاجي عمى

"الشفاء" فإف قيؿ كيؼ اختار لعنو ا﵀ أف يتمثؿ في صورة شيخ
و لـ يتمثؿ في صورة شاب فالجواب أف الشيخ يقبؿ الناس

مشورتو لكونو جرب األمور و عرؼ مداخميا و مخارجيا بخالؼ

الشاب فيذه نكتة تمثمو لعنو ا﵀ بصورة شيخ .و أعمـ أنو لما
اختار قوؿ أبي جيؿ وافؽ كؿ الجمع عميو و عينت كؿ قبيمة
 101ط/58.آ.19.
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رجال منيا لقتمو  قائميف أف دمو يفترؽ في القبائؿ فال تقدر بنو
ىاشـ عمى قتاؿ الجميع .ىذا رأييـ و لـ أقؼ عمى كونو بإشارة

النجدي أـ مف عندىـ فقط .فبعثوا لو  عشرة مف الرجاؿ عمى
عدد قبائميـ كؿ رجؿ مف قبيمة و أمروىـ أف يضربوه ضربة
واحدة .فخيب ا﵀ سعييـ و ا﵀ غالب عمى أمره .و ىذا ىو

معنى ما مر في قولو "ساؿ عنيـ دار الندوة منيف مكروا الخ".

فيو مرتب عمى ما ىنا و لو أخره الناظـ إلى ىنا لكاف أحسف.
ىِالنجِدِيِبِعِمِرِِ
اواِ*ِوِِِرضِ َِّ
اِالنجِدِيِوِِِرضِ ِ
كِِفَّارِِقِ ِريِشِِحِكمِو َِّ
فِيِشِأِنِِالِمِبِ ِرورِ ِ

اواِ*ِيِومِِانِِلِدِِالِخِصِامِِوِِ
ضِ
لِيِتِِاىِلِِالِكِفِرِِفِيوِِعِِرفِواِمِنِِقِ َِّ
انِضِامِِالِمِخِصِومِ ِ

اِزالِواِبِالِحِسِامِِفِيِحِِربِوِيِمِضِاواِ*ِلِوِجِمِعِواِكِيِدِىِمِِعِمِىِ
مِ ِ
الِعَِِّزىِمِقِصِومِ ِ

لًِبِِرمِوهِِفِالظِلِمِِاصِبِحِِمِفِصِومِ ِ
حِبِ ِ

"النجدي" ىو الشيطاف لعنو ا﵀ كما مر .و قد حكموه و رضوا
بحكمو فرضي ىو قوؿ عمرو ىو أبو جيؿ بقتمو  و ىو تيافت

منيـ ال يحصموف منو عمى طائؿ ألنو  عصمو ا﵀ تعمى مف
الناس فال يقدر أحد عمى قتمو .و قولو "ليت أىؿ الكفر فيو عرفوا

مف قضاوا" أي مثؿ ورقة بف نوفؿ ابف عـ خديجة رضي ا﵀
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عنيا لما وصفت لو أمر الوحي فقاؿ "ىذا الناموس األكبر الذي

كاف يأتي موسى" .و قولو لما ذكرت لو عف غالميا ميسرة ما رآه
مف النبي  في سفره مف تظميؿ الغمامة لو و ما قالو بحيرة

الراىب في شأنو:

فيا ليتني إذا ما كاف ذاكـ * ولجت و كنت أوليـ ولوجا

أي كنت أوؿ قريش دخوال في اإلسالـ و يحتمؿ أف الناظـ رحمو

ا﵀ أراد يا ليت أىؿ الكفر عرفوا مف "قضاوا" أي حكموا في شأف
النبي  .اليوـ الذي ألد فيو الخصاـ بمعنى اشتد و قوي و ىو
يوـ بدر و ذلؾ لعدـ إنصاؼ قريش و مكابرتيـ الحؽ الواضح و

"انضاـ" المخصوـ أي ذؿ و خزي و ىـ قريش .فقد قتؿ النبي 
منيـ سبعيف و أسر سبعيف مع أنيـ في نحو األلؼ و النبي 

في نحو الثالثمائة و نيؼ .و أما حمؿ قوؿ الناظـ "عرفوا مف

قضاوا" عمى عتبة بف ربيعة فبعيد ألنو لـ يأمرىـ لما نزلوا بد ار
بإتباع النبي  و إنما قاؿ ليـ يا معشر قريش نترؾ محمدا و

سائر العرب حتى ننظر ما يفعموف معو إلى آخر القصة .أنظر
سيرة ابف سيد الناس .102و "الحساـ" السيؼ و أراد بػ"يمضاوا"
قتميـ و سبييـ و نحو ذلؾ مف أنواع اليالؾ و "كيدىـ" مكرىـ و

 ٛ٘ ٚ 102فرر اٌذ ٓ٠اتٓ ع١ذ إٌاط اٌ١ؼّش ٞاٌشتؼ " ٌٗ ٚ ٟػ ْٛ١األثش ف ٟفٕ ْٛاٌّغاصٞ
 ٚاٌؾّائً  ٚاٌغ١ش" .ذٛف ٝعٕح 734ى.
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تخريبيـ و "العزى" بضـ العيف تأنيث األعز سمرة كانت لغطفاف

يعبدونيا فأما العزة بكسر العيف ىي االمتناع مف القير و الغمبة
و مف األرض المعزاز ىي الصمبة .و "المقصوـ" المكسور و

"المفصوـ" المنحؿ .و المراد بالحبؿ المبروـ في الظالـ كيدىـ

الذي دبروه مف التعييف مف كؿ قبيمة فاتكا مف فتاكيا و يذىبوف

لو  و يضربونو ضربة رجؿ واحد فأصبح ذلؾ الكيد مفصوما
خاس ار كما مر.

قاؿ الناظـ:

الصدِيقِِأِمِرِِالِخِ ِروجِِقَِِّربِِ*ِاخِتِارِِصِحِبِةِِطِوِِعِنِِ
حِينِِشِافِِ َِّ
كِلِِمِاِفِىِمِمِكِو ِ

حِطِِوِِِرفِعِِوِِعِِرفِِحِالِِالسِفِرِِمِجَِِّربِِ*ِبِ ِريحِِطَِِّيبِِجِِرىِفِىِ
الصالِحِاتِِفِمِكِو ِ
َِّ

ارسِِبِينِِ
الروحِِبِعِيِنِِالِ ِوجِودِِغَِِّربِِ*ِمِاِبِصِِرىِمِِحِ ِ
بِيِنِمِاِوِِ ِ
السِيِوفِِسِمِكِوا

"الصديؽ" ىو أبو بكر رضي ا﵀ عنو و معنى "حط و رفع" أي
لـ يعمؿ .قاؿ وضاح اليمف:

منا األناة و بعض القوـ يحسبيا * فينا بطاء و في إبطاءنا سرع

و قولو "مجرب" أي حاؿ األسفار و خوض الميامو ألنو كاف
تاج ار و قد جرى فمكو أي مركبو في بحر الصالح و الريح طيبة
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موافقة أي أنو طالما جاؿ في األسفار الشاقة و تخمص منيا
بحسف تدبيره كما يتخمص مف يخوض البحر و يجري فيو فمكو

بالريح الطيبة المنجية.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

ظَّمِِثِورِِ
صِبِحِتِِقِ ِريِشِِفِيِحِ ِيرةِشِايِبِةِوِِشَِِّبانِِ*ِوِِالِمِعِ ِ
الِمِعِمِومِِضِمِِشِكِمِو ِ

دَِِّرتِِعِمِيوِِشِِوايِلِِنِاعِمِةِبِالِلِبِانِِ*ِمِنِِتِمِيدِِعِتِيقِِاخِتِارِِ
الشِِرابِِوِِاكِمِو ِ

قد مر أنو  قاـ مف وضعو الذي ناـ فيو و جعؿ عميا رضي ا﵀
عنو بو و خرج و جعؿ التراب عمى رؤوس الواقفيف عمى بابو

المريديف قتمو و ذىب مف فوره ليال و معو أبو بكر رضي ا﵀

عنو و دخال في غار جبؿ ثور المشيور سمي بثور بف عبد
مناؼ لنزولو فيو و ثور أيضا اسـ جبؿ بالمدينة كما في

القاموس و غيره و أىؿ المدينة يعرفونو و ىو خمؼ بدر فال

عبرة بإنكار ابف عبد السالـ لو .و أراد بػ"الشكؿ" الجسد الشريؼ

و "ضـ" وارى و ستر .و "الشوايؿ" النوؽ التي كاد لبنيا يجؼ أو
جؼ كما مر .و معنى "درت" أي كثر لبنيا ببركتو  .و "التميد"
أصمو التالد بكسر التاء و ىو الماؿ القديـ مف ميراث و غيره.

قاؿ األقيشر األسدي:
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أفنى تالدي و ما جمعت مف نشب * قرع القواقيز أفواه األباريؽ

و الطريؽ ضده و "العتيؽ" ىو أبو بكر الصديؽ رضي ا﵀ عنو
لقب بذلؾ لجمالو أو لعتقو مف النار أي أنو  اختار أف يأكؿ و

يشرب مف ماؿ أبي بكر الصديؽ و قد قاؿ

ألحد إال ألبي بكر".

 " ال يد عمي

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

خِِرجِتِِتِسِعِىِكِبِارِِمِنِِمِ َِّكةِوِِصِغِارِِ*ِفِيِطِمِبِِاحِمِدِِوِِلِِ
عِِرفِِلِوِحِدِِسِبِيلِ ِ

يِوسِطِِالِغِارِِ*ِضِِمَّتِِعِنِوِالِعِقِولِِ
اواِوِِالنِبِيِفِ ِ
صِمِواِوِِعِمِ ِ
خِالِطِيِاِتِخِبِيلِ ِ

الناسِِاثِغِارِِ*ِوِِاصِحِابِوِكِاسِدِةِمِدِ َِّمِرىِاِ
مِاِضِحِكِتِِلِمِعِيِنِِبِينِِ َِّ
تِتِبِيلِ ِ

مِفِسِودِينِِالِمِِزاجِِمِاِفِىِالِقِ ِومِِنِبِيلِ ِ
المراد بػ"العيف" أبو جيؿ و "السبيؿ" الطريؽ و "االثغار" األسناف
و "التخبيؿ" الجنوف و "التتبيؿ" مصدر تبمو إذا ذىب بعقمو .قاؿ

كعب:

بانت سعاد فقمبي اليوـ متبوؿ

و "المزاج" الطبائع المركبة في البدف و "النبيؿ" النجيب الحاذؽ و
مصدره نبال بضـ النوف و "صموا" فمـ يسمعوا كالمو  فمـ
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يبصروه و ىو جالس في وسط الغار و يتكمـ مع أبي بكر

الصديؽ رضي ا﵀ عنو.
قاؿ الناظـ:

طِِمَّتِِعِمِىِالِغِارِِالِكِِفَّارِِوِِالنِبِيِفِيوِِ*ِصِابِتِِعِمِىِالِمِدِخِلِِبِيتِِ
الِيِبِونِِمِضِ ِروبِ ِ

ِرايِدِةِنِورِِاهللِبِافِِواهِِالِفِحِشِِتِطِفِيوِِ*ِكِلِِبِنِيِانِِطِمِعِِمِنِِغِيرِِ
سِاسِِمِخِ ِروبِ ِ

كِيفِِيِخِشِىِوِِِربِِالِكِائِنِاتِِيِكِفِيوِِ*ِىِوِلِِمِنِِكِادِواِلِيمِةِمِاِ
يِبِاتِِمِكِ ِروبِ ِ

و "الغار" ىو غار جبؿ ثور و "اليبوف" العنكبوت و ضمير

"رايدة" لقريش أي مريدة أف تطفئ نور ا﵀ باألفواه الناطقة
بالفحش و الكذب و يأبى ا﵀ إال أف يتـ نوره و لو كره الكافروف.

و فحش كقبح و زنا و معنى و كؿ شيء جاوز الحد فيو فاحش
و ال يتـ ما أرادوه ألنيـ يبنوف مف غير أساس و كؿ بنياف بني

مف غير أساس فيو "مخروب" أي منقوض ساقط و األساس ىو
طريؽ الحؽ التي ضموا عنيا و كيؼ يخشى  منيـ و رب

الكائنات كافيو ما يخشاه مف مكر الكافريف و كيد الكائديف و ما

بات في عمره ليمة أبدا "مكروبا" أي محزونا و قد قاؿ ألبي بكر
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في الغار "ال تحزف إف ا﵀ معنا" و قد قاؿ تعمى ﴿أليس ا﵀
بكاؼ عباده﴾
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﴿و ا﵀ يعصمؾ مف الناس﴾.104

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

لَّبِِعِمِىِ
الصدِيقِِبِمِاِيِشِاىِدِِعِيِانِِ*ِمِنِِِزحِامِِالطِ ِ
جِاشِِصِدِرِِ َِّ
غِ ِارىِمِِيِطِمِوا ِ

ارقِابِيِمِِ
ذِكِرهِالِمِاحِيِلِِتِحِزِنِِمِعِاكِِدَِِّيانِِ*ِكِيفِِ ِرِوعِوكِِسِدِينِِ ِ
يِطِمِوا ِ

"الجاش" اضطراب القمب عند الفزع و المراد بػ"الصدر" القمب مف

إطالؽ اسـ المحؿ عمى الحاؿ فيو مجاز مرسؿ و "الطالب"
القوـ الذيف خرجوا في طمبيما و "الدياف" ا﵀ تعمى و معناه
المجازي عمى الخير و الشر فمجازي سبحانو قريش يوـ بدر و

"السديف" بالنوف الدـ و "طمو" ىدره يقاؿ فالف طؿ دمو إذا لـ
يؤخذ بثأره .قاؿ السموؤؿ:

و ما مات منا سيد في فراشو * و ال طؿ منا حيث كاف قتيؿ

و ىو بصيغة المبني لممجيوؿ و المراد ما ىدر دمو أي أف ا﵀

يجازييـ بما أخرجوؾ و روعوؾ أف ييدر دماء رقابيـ و قد وقع
ببدر و قد قاؿ سراقة بف مالؾ بف جعشـ المدلجي لما رجع

 103ط/39.آ.36.
 104ط/5.آ.67.
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رسوؿ ا﵀  و يأس مف الظفر بو و قد ساخت قوائـ فرسو م ار ار

مخاطبا ألبي جيؿ لعنو ا﵀:

أبا حكـ و ا﵀ لو كنت شاىدا * ألمر جوادي إذ تسوخ قوائمو

عممت و لـ تشكؾ بأف محمدا * رسوؿ ببرىاف فمف ذا يقاومو
عميؾ بكؼ الناس عنو فإنني * أرى أمره يوما ستبدو معالمو
طر يسالمو
بأمر يود الناس فيو بجمعيـ * فإف جميع الناس ا

قاؿ الناظـ:

الزنِدِيقِِ*ِوِِاحِمِدِِطِيِِالِكِتِابِِ
ِرَِّبعِِبِالِخِيِلِِالِِرضِِبِوِجِيِلِِ َِّ
يِطِِويِالِِرضِِبِيِوِنِ ِ

حَِِّدقِِفِحِصِِالِبِطاِحِِمِقِِراضِوِتِحِدِيقِِ*ِمِنِِغِ ِورِِلِنِجِدِِفِالِفِيِافِيِ
فِِرسِِوِِجِونِ ِ

الصدِيقِِ*ِمِنِِ ِروحِِالِقِدِسِِمِاِعِدِمِِ
ضِحِكِتِِبِابِِالِفِِرجِِلِطِوِِوِِ َِّ
لِوِقِطِِالِعِوِنِ ِ

خِِرجِواِبِحِرِِالِمِخِاطِِرةِوِِغِرِقِِفِِرعِوِنِ ِ
أي أف أبا جيؿ الزنديؽ المتوغؿ في الكفر ربع بخيمو األرض
بأف بعث لكؿ جية جيشا في طمب رسوؿ ا﵀  و قولو "احمد

الخ" ىو عمـ منقوؿ مف اسـ التفضيؿ أي ألنو أكثر حمدا ﵀ مف
سائر األنبياء عمييـ الصالة و السالـ و قولو "يطوي األرض

بيوف" أي ألنو لـ يكترث بطمبيـ إياه ثقة مف ربو سبحانو و ما
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يمشي إال باليوف .قاؿ تعمى ﴿و عباد الرحماف الذيف يمشوف

عمى األرض ىونا﴾ .105و طي األرض لو مف كراماتو عمى ربو.

أال ترى إلى قضية اإلسراء المشيورة إال أف النقوؿ التي رأيناىا
في شأف اليجرة أنو  وصؿ إلى المدينة بالسير المعتاد لمناس

في تمؾ المسافة لمضاعفة األجر و إال فإف ا﵀ قادر أف يبمغو

في مدة أقؿ مف مدة ليمة اإلسراء .أال ترى أف ا﵀ فرض عميو

الجياد و عمى أمتو يقتموف و يقتموف إنما ىو لمضاعفة األجر و
ليتخذ ا﵀ مف ىذه األمة شيداء و إال فيو قادر عمى استئصاؿ

الكفرة و قطع دابرىـ بال احتياج لقتاؿ تأمؿ .و قولو "حدؽ" أي

أحاط و "فحص" البطاح أي فضاؤه و ىو معروؼ بمكة .و
"المقراض" اسـ المقص و يقاؿ لو الجمـ أيضا و الجمماف .و
أصؿ البطاح المسيؿ الواسع الذي فيو دقاؽ الرمؿ و ذلؾ
التحديؽ كناية عف شدة تفتيشو عف رسوؿ ا﵀  و "الغور" اسـ
لكؿ ما انحدر سيمو مغربا مف تيامة و النجد ما ارتفع عف تيامة

و "الجوف" األدىـ و أصمو يقاؿ لمسحاب األسود و األبيض فيو
مف أسماء األضداد كما في المطوؿ

106

و الجونة بفتح الجيـ

خابية الخمر المطمية بالقار و يقاؿ لمشمس جونة أيضا ألنيا إذا

 105ط/25.آ.63.
 106أ ٞاٌؾشذ اٌّطٛي.
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غربت تسود .و "الفيافي" القفار و قولو "ضحكت الخ" استعارة
لمفرج اسـ الباب و أسند لو الضحؾ مجاز عف سعة ذلؾ الفرج و
أسند التأنيث لمباب باعتبار أنو فرجة و لما لـ يعدما عونا مف

روح القدس و ىو جبريؿ عميو السالـ خرجا بمعونتو مف بحر
المخاطرة و الغدر و المراد بو ما اتفؽ أمر قريش عميو ليمة إشارة

الندوة مف المكر بو  و غرؽ فرعوف ىذه األمة و ىو أبو جيؿ
لعنو ا﵀ أي ىمؾ في غزوة بدر الكبرى و رمي في القميب و

نصر ا﵀ نبيو .

تنبيو :و أصؿ ىذا المقب لموليد بف مصعب صاحب موسى و

والد الخضر أو ابنو فيما حكاه النقاش107و تاج القراء

108

في

تفسيرىما و لقب لكؿ مف ممؾ مصر و كؿ عاص متمرد أنظر

"القاموس"" .الصديؽ" صيغة مبالغة مف الصدؽ ضد الكذب .قاؿ
الراغب "الصديؽ مف كثر منو الصدؽ و قيؿ ىو مف صدؽ با﵀

في اعتقاده و حقؽ صدقو با﵀ و آياتو و شرائعو".

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

 ٛ٘ ٚ 107أت ٛتىش ِسّذ تٓ اٌسغٓ إٌماػ  ٌٗ ٚذفغ١ش تؼٕٛاْ " ؽفاء اٌصذٚس" .ذٛف ٝعٕح
351ى.
ِ ٛ٘ 108سّٛد تٓ زّضج اٌىشِأ ٟاٌّرٛف ٝعٕح 505ى " ٌٗ .اٌثش٘اْ ف ٟذٛخِ ٗ١رؾاتٗ
اٌمشآْ".
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جارِِكِبِِ
الن َِّ
ضِحِكِتِِثِنِايِاتِِالِمِكِيِمِنِِالثِنِايِاِ*ِفِيِدِيِارِِبِنِاتِِ َِّ
صِ ِوبِو ِ

ضِمِتِوِدِيِارِِلِيِوثِِالِعِزِِوِِالِعِنِايِةِ*ِوِِانِتِحِىِلِمِخِسِِرانِِابِنِِ
السِمِولِِحِ ِوبِو ِ

طَّاىِاِ
جِِردِتِِلِمِمِيدِانِِمِِراىِفِِالِمِنِايِةِ*ِاعِيِانِِالِنِصِارِِوِغِ ِ
جِنِاحِِثِ ِوبِو ِ

"الثنايا" األولى األسناف في مقدـ الفـ ثنتاف مف فوؽ و ثنتاف مف
أسفؿ و أما الرباعية كثمانية ىي السف التي بيف الثنية و الناب و

"الثنايا" األخرى جمع ثنية و ىي الطريؽ في الجبؿ و "المكي"
ىو رسوؿ ا﵀  و ضحكت سروره و "بنات بني النجار" ما يعـ
نساءىـ و أضاؼ الديار ليـ دوف الرجاؿ عمى عادة العرب مف

أنيـ ينسبوف البيوت تارة لمنساء عمى طريؽ التوسع و روي أنيف

لقينو  بالدفوؼ و يقمف:

طمع البدر عمينا * مف ثنية الوداع

أييا المرسؿ فينا * جئت باألمر المطاع

أنظر "المواىب المدنية" و الصحيح أف ذلؾ لما رجع مف غزوة
تبوؾ ألف ثنية الوداع في الطريؽ الذاىبة مف المدينة لمشاـ ال

في الذاىبة منيا لمكة أنظر كتابنا "الحاوي" .109و معنى "كب"
 "ٛ٘ ٚ 109اٌىراب اٌسإٌ ٞٚثز ِٓ اٌرٛز١ذ  ٚاٌرصٛف  ٚاأل١ٌٚاء  ٚاٌفرا."ٞٚ
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انحدر و "الصوب" أصمو مجيء السماء بالمطر استعارة لمبركات

النازلة عمى األنصار بمجيئو  و معنى "ضمتو" آوتو و "الميوث"
جمع ليث و ىو األسد و أىؿ العناية ىـ الذيف ال تخفر ليـ ذمة

و "انتحى" أي عدؿ لمخسراف في الدنيا و اآلخرة عبد ا﵀ بف أبي
سموؿ رأس المنافقيف فإنو أدركو الحسد و ذلؾ ألف أىؿ المدينة

عزموا عمى أف يتوجوه و يممكوه عمييـ فبطؿ أمره بظيور رسوؿ

ا﵀  فامتأل حسدا و حقدا إلى أف مات .و "الحوب" اإلثـ أي
عدؿ عف نصرة النبي  إلى اإلثـ و العدواف .و "الميداف" الحرب

و "المراىؼ" السيوؼ و "المنايا" الموت أي جردت أعياف
األنصار سيوؼ الموت لحرب قريش و سائر مف كفر با﵀ و قد

"غطاىـ" جناح ثوبو  أي شمميـ بره و عميـ خيره و أحاطت
بيـ رعاية .قاؿ حساف رضي ا﵀ عنو:

و كفى بنا شرفا عمى غيرنا * حب النبي محمد إيانا

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

ورةِ
مِنِِعِمِيوِِفِِرغِِمِنِِعِِزهِالِجِمِيلِِتِيجِانِِ*ِفِيِمِِواطِنِِمِشِيِ ِ
دِاسِيِاِبِخِيِمِو ِ

لِمِعِدِاِكِِربِةِوِِمِذِِلَّةِوِِىِوِلِِوِِشِجِانِِ*ِوِِالصِدِيقِِعِمِيوِِخِمِعِِ
سِابِغاِتِِنِيِمِو ِ

129

"مف" اسـ موصوؿ جواب عف سؤاؿ كأنو قيؿ لو مف ىذا الذي
غطى األنصار بثوبو فقاؿ ىو الذي أفرغ الجميؿ عميو تيجاف

العز و النصر في مواطف مشيورة كبدر و حنيف فداسيا أي

ميدىا و ذلميا بخيمو  و "الجميؿ" مف أسمائو تعمى فيو كما في
الخفاجي أبمغ مف العظيـ و الكبير ألنو كماؿ الذات و الصفات.

و "العدا" جمع عدو أي أنو  كريب لعدوه و مكسبو الذؿ و

جالب لو اليوؿ و مودع األشجاف في قمبو حتى يقوؿ ال إلو إال

ا﵀ و صديقو و ىو المؤمف فإنو خمع عميو "سابغات" خيره جمع

سابغة و أصميا الدرع الواسع و المراد ىنا عطاياه الكثيرة و بره

العميـ و كالـ الناظـ مف معنى قوؿ طرفة بف العبد:110

لؾ يد خيرىا يرتجى * و أخرى ألعدائيا غائضة

و قوؿ اآلخر:

حياة المظموـ ىالؾ لظالـ * فيا لباس و اإلحساف أشقى و أسعد

قاؿ الناظـ:

اِرسِومِِمِنِِ
يو ِ
ارتِِبِالِمِصِطِفِىِوِِالِنِصِارِِذِِرىِالِبِدِنِِ*ِيِحِيِ ِ
سِ ِ
الرشِدِِعِفِاتِ ِ
دِيِارِِ ِ

سالِِالِمَّدِنِِ*ِقِ ِو ًِماِضِِمَّتِِوِِِردِىِاِعِنِِ ِزيِ ًِغاِ
حِدِِبِحِدِِالِحِسِامِِوِِالِعِ َِّ
فِاتِ ِ

 ٚ 110لذ ذٕغة إٌ ٝاٌخٍ ً١تٓ أزّذ.
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وِِحِفِظِِلِمِجِارِِعِيِدِِوِِِرعِىِحِقِِالِخِدِنِِ*ِمِنِِكِلِِعِدِوِالِحِقِوقِِ
الِنِصِارِِاسِتِ ِوفِاتِ ِ

مِاِقِطِِخِمِيقِتِوِلِغِيِرِِاهللِجِفِاتِ ِ
"الذرى" جمع ذروة معروفة و "البدف" جمع بدنة سميت بذلؾ

لعظـ بدنيا و إسناد السير لذراىا مف باب المجاز المرسؿ و إنما
سارت مف نفسيا و "الرسوـ" جمع رسـ ما كاف الصقا باألرض

مف أثار الديار كالرماد كما مر .و "عفات" درست و ذىب أثارىا

و قولو "حد" مف الحدود و ىو أنو فعؿ بالمذنب ما يستحقو شرعا
و قولو "بحد" أي بحد السيؼ و "الحساـ" السيؼ القاطع أي أنو 
أقاـ الحدود بقاطع السيوؼ .و "العساؿ" مف العسالف و ىو

االىتزاز الشديد .قاؿ ساعدة بف جؤية اليذلي في رمحو:

لذ بيز الكؼ يعسؿ متنو * فيو كما عسؿ الطريؽ الثعمب

أو الذي يضطرب في العدو أو بتحيرؾ الريح لو .و كاف باديس
بف منصور الصنياجي إذا ىز رمحا كسره .و "المدف" الميف و

"قوما" مفعوؿ حد أي حد القوـ الزائغة حتى ردىا عف ضالليا
الذي تقدـ ليا و "الزيغ" الميؿ عف الحؽ و "الخدف" الصديؽ و

"الخميقة" الطبيعة و قد استوفت األنصار بو  جميع حقوؽ ا﵀
مف كؿ عدو قتال و سبيا و أخذ ماؿ و قولو "ما قط الخ" أي ما
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تراه  يجفوا أي يبغض أحدا لغير ا﵀ تعمى بؿ كاف  يرضى ﵀
و يبغض ﵀ تعمى كما قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ تعمى و رضي عنو:
ِ

مِاِجِفِاتِِخِمِيقِةِِطِوِِفِىِالِِرضِِمِسِمِمِِ*ِوِِلِِلِيِانِِلِكِافِرِِطِبِعِوِ
لَّ ِ
الِكِريِمِِكِ ِ
ىِالصفِاِوِِالِمِ ِرِوةِوِِ
َِّ
لِحِِطِالِعِِسِعِدِهِوِِالِكِفِرِِلِيلِِمِظِمِمِِ*ِعِمِ
الِحِجِرِِوِِالِمِصِِمَّى ِ

كِمِِِرمِاتِوِبِالنِقِصِِِأىِلِِالضِلِلِِوِِحِمِمِِ*ِىِاشِمِيِمِكِيِمِاِتِجِيِلِِ
عِلِهِِمِِمَّة ِ

"الخميقة" و الطبع بمعنى السجية و "لياف" بمعنى الف و كال
أصميا تستعمؿ لمزجر و "الح" بمعنى ظير و "طالع سعده" أي

قمر يمنو و "الصفا و المروة" مؤنثيف باعتبار البقعة و الربوة و
ىما معروفتاف يفعؿ بينيما السعي "الحجر" معروؼ أيضا و
المراد بػ"المصمى" مقاـ إبراىيـ .قاؿ تعمى ﴿و اتخذوا مف مقاـ
إبراىيـ مصمى﴾111و قولو "كـ الخ" أي أنو  كثي ار ما رمتو أىؿ
الضالؿ بالنقص كقوليـ ساحر و كاىف و شاعر و لما ظفر بيـ

و قدر عمييـ أصفح عنيـ و حمـ و ذاؾ شأف الكراـ .قاؿ زىير:
إف ابف ورقاء ال تخشى بوادره * لكف وقائع في الحرب تنتظر
 111ط/2.آ.125.
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أشار إلى أنو حميـ ال يستفزه الغضب و في الحرب شجاع و قاؿ

ابف زيدوف:

و حمـ و ال عجز و عز و ال كبر

و كاف  إذا رمي بشيء قاؿ " رحـ ا﵀ موسى لقد أوذي بأكثر

مف ىذا" فصبر و ليست ممة مف أىؿ الممؿ تجيؿ عاله و مجده
و جوده و حسبو و سيرتو الجميمة .قاؿ الناظـ رحـ ا﵀ و رضي

عنو:

كِانِِمِنِِقِبِلِِا ِلَِّتِمِشِيِفِىِالِِرضِِسِ َِّكانِِ*ِيِاِعِجِبِِمِنِِفِِرعِِ
ارمِِأِصِمِو ِ
سِبِقِِلِمِمِكِ ِ

السطِرِِمِبِ َِّوبِِ
لِمِحِبِيبِِاحِمِدِِمِنِِمِولِهِِعِزِِوِِمِكِانِِ*ِفِيِأِ َِّولِِ َِّ
لِمِعِيِونِِفِصِمِو ِ

"المكارـ" جمع مكرمة فعؿ الكرـ و "المكاف" مف المكانة بالياء و
ىي الرتبة الشامخة المنيعة و "أوؿ السطر" مثؿ يضرب لمف قدـ

عمى أبناء جنسو في أمر يقاؿ فالف مكتوب في أوؿ السطر أي

مقدـ عمى غيره و جمع السطر أسطار و أسطورة و جمع الجمع

أساطير و "مبوب" أي مترجـ و "الفصؿ" لغة الحاجز بيف
الشيئيف و "الفرع" ىو ما اندرج تحتو مسائؿ .و المعنى أنو 
كاف موجود قبؿ الكائنات كميا و قبؿ سكاف األرض بأسرىا بؿ
قبؿ وجود األرض بالكمية ألف أوؿ ما خمؽ ا﵀ تعمى نوره فيا
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عجبا مف فرع سبؽ أصمو لممكارـ ككوف الصالة عميو  فرضيا

ا﵀ عمى آدـ في صداؽ حواء عمييما و عميو أفضؿ الصالة و

السالـ .و كوف اسمو مكتوبا عمى باب الجنة إلى غير ذلؾ مما

ال يحصى و قولو "لمحبيب" معناه أف لو  مف ربو تعمى عز
دائـ و رتبة عالية ال يبمغيا نبي مرسؿ و ال ممؾ مقرب فيو

إماميـ و سابقيـ لممكارـ و فصؿ ذكره أي ما يتعمؽ بشأنو و

حميتو مبوب لو في أوؿ كؿ سطر مف سطور المجد أي أف ذكره

قبؿ كؿ ذكر في المكارـ و في الوجود و لذلؾ قاؿ الناظـ رحمو

ا﵀:

قاؿ الناظـ:

السبِعِةِمِِرقِومِِ*ِوِِعِمِىِالِبِِراجِِوِِالدِِرِاريِ
بِالنِورِِعِمِىِالطِِاريِقِِ َِّ
الزينِ ِ
ِزينِِ ِ

خِِمَّصِِبِوِِالِكِ ِريمِِذِاِالنِونِِالِمِمِقِومِِ*ِمِنِِبِطِنِِالِحِوتِِضِمِِشِكِمِوِ
بِعِدِِالِبِينِ ِ

وِِافِدِىِبِوِِالذِبِيحِِمِنِِقِطِعِِالِحِمِقِومِِ*ِبِعِدِِ ِوثِاقِوِيِمِوتِِقَِِّرتِِبِوِِ
الِعِيِنِ ِ

مِنِِفِضِلِِالِمِصِطِفِىِاحِمِدِِثِانِيِالِثِنِينِ ِ
"النور" مف نار ينور إذا نفر و منو نوار الظبية سمي بذلؾ

إلزالتو الظالـ فكأنو ينفر منو و "الط اريؽ" السماوات و "االفالؾ"
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واحدىا فمؾ بالتحريؾ مدار النجوـ و "االبراج" جمع برج و ىو
قسـ مف تجزئة الفمؾ عمى اثنا عشر جزء ستة منيا شمالية أوليا
الحمؿ ثـ الثور ثـ الجوزاء ثـ السرطاف ثـ األسد ثـ السنبمة و
ستة جنوبية أوليا الميزاف ثـ العقرب ثـ القوس ثـ الجدي ثـ الدلو

ثـ الحوت .و "الدراري" جمع درى بضـ الداؿ الميممة و كسرىا و
در الكوكب إذا جرى أو
فتحيا مع اليمزة و بدونيا بشد الياء مف ا

دفع أو طمع بغتة و ىـ سبعة القمر و عطارد و الزىرة و الشمس

و المريخ و المشتري و زحؿ ىو أكبرىـ في السماء السابعة و

ىذا مف باب الترقي و المشارفة بالتدلي .و عمييا قوؿ الشاعر:
زحؿ اشترى مريخو مف شمسو * فتزاىرت بعطارد أقمار ِ

و عمييا جرى صاحب القاموس بدليؿ قولو في باب الداؿ و

"عطارد نجـ مف الخنس في السماء السادسة" .و معنى "زيف
الزيف" أي الذي ما زيف كؿ الزيف إال زينو  .و "ذو النوف" ىو
نبي ا﵀ يونس بف متى عميو السالـ أرسمو ا﵀ إلى أىؿ نينوى مف

أرض الموصؿ و قصتو مبسوطة في كتب التفسير .و المقـ
االبتالع و النوف اسـ الحوت و "الشكؿ" الجسد و "ضمو" أي أواه

ربو بمطفو و أنبت عميو شجرة اليقطيف .و "البيف" البعد كني بو

ذىابو عف قومو مغاضبا ليـ .و المراد بػ"الذبيح" إسماعيؿ عميو
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السالـ و قيؿ إسحاؽ و ىو األصح عند أىؿ الكتاب .و قولو

"بعد وثاقو يموت الخ" بعد شدة الوثاؽ عميو لمموت أي لمذبح
ففدي بذبح عظيـ و نجا فقرت أي سرت بو عيف أبيو الخميؿ
عميو السالـ .فجعؿ ا﵀ مف ذريتو العرب و طراز عصابتيـ خير

الخمؽ نبينا  و إف كاف الذبيح إسحاؽ فجعؿ ا﵀ مف ذريتو أنبياء
بني إسرائيؿ و عممائيـ و صالحيـ و ذلؾ كمو مف فضؿ

المصطفى أي المختار  ثاني اثنيف في غار جبؿ ثور المتقدـ
الذكر و ىذا اقتباس و قد جعمو الناظـ صفة عامة و إف كاف
ذلؾ في اليجرة مف مكة لممدينة ألف المقتبس يجوز لو ىذا و

مثمو .قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

طَّرِِمِشِارِقِِ
طِابِتِِمِنِازِلِِطِيبِةِوِِانِبِعِثِِنِسِيمِِصِبِاىِاِ*ِعِ ِ
اربِ ِ
طَّرِِالِمِغِ ِ
الِِرضِِوِِعِ ِ

ةِربِاىِاِ*ِعِمِىِالِبِطِاحِِتِلِلِيِتِحِسِبِيِاِ
ارِز ِ
صِبِحِتِِتِبِاىِيِخِضِِراِبِ ِ
اربِ ِ
مِضِ ِ

الرسِولِِالِمِكِيِسِبِحِانِِمِنِِحِبِاىِاِ*ِوِِحِاطِيِاِبِجِبِلِِعِالِيِ
بِ ِ
اربِ ِ
غِ ِوثِِكِلِِىِ ِ

"طابت" أي عطرت و "طيبة" المراد بيا المدينة المنورة و "انبعث"
أي ىب و "النسيـ" الريح المينة و "الصبا" الريح الشرقية و

"عطر" أي طيب و "الربا" الكدى البارزة و "البطاح" ضدىا جمع
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بطحاء و ىي ما ينبسط مف األرض و وسعو سيؿ المطر كما

مر .و "تاللي" تضئ و "المضارب" جمع مضربة و ىي الوسادة
الموشاة توضع تحت الرأس و المرفؽ و ىي التي تسمى مخدة و

تطمؽ الوسادة أيضا عمى ما يفرش و ال عبرة بتفسير الجوىري

الوسادة بالمخدة فقط بدليؿ حديث عدي بف حاتـ المشيور .و أما
الضرب بفتح الضاد و سكوف الراء فيو اإلنساف الذي ىو بيف

السمف و اليزاؿ كما بيف في حديث اإلسراء .و معنى "حباىا"

خصيا بو دوف غيرىا و "حاطيا" أي حرسيا و حماىا بيذا
الرسوؿ الكريـ الذي ىو غوث و ممجأ كؿ ىارب في الدنيا و

اآلخرة.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

تِحِتِِظِلِِلِِواهِِالِمِعِقِودِِالِنِسِِوِِالِجِانِِ*ِخِابِِمِنِِلِِيِ ِوصِلِِ
بِابِنِِالذِبِيحِِحِبِمِو ِ

فِ ِوزِِمِنِِتِنِثِرِِعيِنِوِفِيِىِِواهِِمِِرجِانِِ*ِحِينِِيِِرشِقِِقِمِبِوِقِ ِوسِِ
الِيِِوىِبِنِبِمِو ِ

قولو "تحت الخ" مقتبس مف حديث رواه صاحب "الشفاء"

112

و

غيره أنو  قاؿ " آدـ فمف دونو تحت لوائي يوـ القيامة" .و ال

شؾ أف مؤمف الجف داخؿ تحتو قطعا ألنو مرسؿ إلييـ إجماعا.
 112اٌماظ ٟػ١اض دفِ ٓ١شّاوؼ.
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و قولو "خاب مف ال يوصؿ الخ" أي خاب و خسر مف ال يكوف
متعمقا منو  بسبب مف إيماف و محبة و غير ذلؾ و في
القسطالني في كتاب الحج أف أمتو  ربع أىؿ الجنة مف األمـ

و قولو "فوز الخ" أي يا فوز مف كاف مستغرقا في محبتو  و
أخذت بشراشر قمبو حتى أف عينو تنثر أي يسقط منيا دمع

أحمر يشبو المرجاف النقضاء

113

الدمع المعروؼ مف كثرة البكاء

و دوامو ألجؿ ما توقد في قمبو مف الشوؽ في الوقت الذي

تتحرؾ في قمبو محبتو و يرشقو قوس اليوى بنبمو الصائب فأثبت

لميوى قوسا عمى طريؽ االستعارة المكنية.
ثـ قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

حِينِِِرشِقِِمِيِجِتِيِالِحِبِيبِِبِنِبِلِِالِبِينِِ*ِضِحِكِتِِعِيِنِِالِغِِرامِِ
مِنِِبِعِدِِدِيِ ِاره ِ

خِِمَّفِِقِمِبِيِمِنِِالِيِِوىِحِامِلِِ ِوقِ ِرينِِ*ِفِيِبِحِرِِعِ ِريضِِصِعِبِِ
عِابِرِِتَِِّي ِاره ِ

الزينِِكِلِِمِاِلِقِيتِوِىِينِِ*ِفِيِقِمِبِيِبِالِحِسِينِِغَِِّناتِِ
مِنِِ ِزينِِ ِ
اطِيِ ِاره ِ

إِذِاِصِحِِالِ ِوصِالِِمِاِضِرِِغِيِ ِاره ِ
"الميجة" الدـ األسود المنعقد داخؿ القمب .قاؿ الشاعر:
 113أ ٚأمطاع.
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يرمي ريب الزماف ليا سياما * تصيب بنصميا ميج القموب

و "البيف" الفراؽ يعني لما رمى الحبيب  قمبي بالنبؿ الذي ىو
الفراؽ و رشقو بو حتى بمغ لمميجة ضحكت في قمبي عيف

"الغراـ" بفتح الغيف المعجمة العذاب الناشئ بو مف أجؿ بعد دياره
أي أنو استولى الغراـ عمى قمبو و تمكف فيو و ىذا كمو عبارة عف

شدة شوقو الناشئ عف بعد ديار حبيبو  فممخص المعنى أنو لما

فارقو الحبيب تمكف في قمبو شوقو الناشئ مف بعد دياره عنو .و

"الوقر" الحمؿ الثقيؿ و "عابر" مف عبر النير إذا خاضو و
اجتازه و "التيار" موج البحر العظيـ .و كؿ ما لقيتو بسبب ىوى
الحبيب الذي ىو زيف الزيف "ىيف" عمي سيؿ ال يضرني و قد

غنت أطيار ذلؾ في قمبي بالنوع المسمى عند أىؿ القانوف مف

المغنييف بػ"الحسيف" أي أطربني كما يطرب الحسيف سامعو .فإذا

"صح" و ثبت لي بعد اليجر و الصد الوصاؿ أي الود فما يضر

غياره المراد بو األشياء الصعبة الذي القتو ألف الجنة حفت

بالمكاره.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

الرسِولِِالِمِكِيِسِعِدِتِِدِيِارِِطِيبِةِ*ِكِيفِِسِعِدِتِِبِالِبِيتِِامِِ
بِ ِ
الِقِِرىِوِِنِعِمِتِ ِ
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ِضِمِتِوِوِِأِِواتِوِمِنِِبِعِدِِمِ ِوتِِشِيبِةِ*ِنِعِمِِفِاضِلِِخِيِرِِدِيِارِِ
الِكِِرامِِضِ َِّمتِ ِ

ازواِبِ ِرودِِىِيبِةِ*ِمِنِِثِيِابِِالِعِزِِعِمِىِكِلِِ
خِ ِزِرجِيِوِِأِ ِوسِيِامِتِ ِ
حِدِِعِظِمِتِ ِ

"طيبة" المدينة المنورة و "أـ القرى" مكة المشرفة و معنى " و
نعمت " أي رزقيا ا﵀ النعـ .قاؿ تعمى ﴿أو لـ نمكف ليـ حرما

آمنا يجبى إليو ثمرات كؿ شيء﴾ .114و قولو "خزرجي الخ"
ىذاف الحياف ىما األنصار أىؿ المدينة خزرج و أوس إخواف

أبناء حارثة بف ثعمبة بف عمرو بف عامر مف بقايا أحد مموؾ

الجاىمية المشيوريف و أميما اسميا قيمة بنت األرقـ الغسانية .و
"شيبة" ىو جده عبد المطمب.
قاؿ الناظـ:

يِرضِاِالِبِ ِاريِالِمِالِِ
عِ ِز ِروهِِوِِنِصِ ِروهِِاشِِرافِِقِ ِومِِشِجِعِانِِ*ِفِ ِ
مِعِِالنِفِوسِِبِذِلِوا ِ

ارجِيِ
النارِِالِحِمِِراِكِفِِكِلِِطِ َِّعانِِ*ِمِنِيِمِِوِِلِِخَِِّيبِيِاِخِ ِ
تِضِِرمِِ َِّ
بِعِذِلِو ِ

 114ط/28.آ.57.
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"عزروه" أي قووه و نصروه عمى مف خالفو و جاىدوا بأمواليـ و
أنفسيـ في سبيؿ ا﵀" .تضرـ" أي تقد كؼ كؿ واحد منيـ النار

"الحم ار" أي القوية الميب و لـ يطفيا خارج عف الديف "بعذلو" أي

بمومو .قاؿ تعمى ﴿و ال يخافوف لومة الئـ﴾ .115و "الطعاف"

كثير الطعف و مضارعو يطعف مف باب نصر و أما الطعف الذي

بمعنى القدح فمضارعو يطعف مف باب سأؿ خالؼ ما في الفتح

أنيما معا مف باب سأؿ.
قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

ضِِرمِتِِالِنِصِارِِنِ ِارىِاِفِيِكِلِِبِخِيلِِ*ِبِمِحِبَِّةِِمِنِِصِمِحِِعِمِىِ
يِدِهِكِلِِفِسِادِ ِ

اِرقِابِِمِنِِخِيِبِرِِوِِنِخِيلِِ*ِوِِانِكَِِّبتِِلِمِجِحِيمِِمِنِِ
عِنِوِ116جِ ِزو ِ
الِتِِرافِِاجِسِادِ ِ

اِوعِدِِ
مِاِقِبِمِواِمِنِِعِدِوِلِغِيرِِاهللِدِخِيلِِ*ِصِدِقِواِوِِصَِِّدقِِبِمِ ِ
مِنِِشِادِِوِِسِادِ ِ

"ضرمت" أي شعمت و "البخيؿ" مف بخؿ بمحبتو  بأف لـ يطعو
و قولو "عنو الخ" أي عف محبتو و نصرتو" .جزت" األنصار أي

قطعت رقابا مف أىؿ خيبر ككنانة بف أبي الحقيؽ زوج صفية أـ

 115ط/5.آ.54.
 116أ ٚأػٕ.ٟ
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المؤمنيف و غيره و نخيال كما في غزوة بني النضير .قاؿ تعمى

﴿ما قطعتـ مف لينة﴾117اآلية .و "األتراؼ" ىـ المتكبروف
المنيمكوف في المذات مف رؤساء أىؿ الكفر .و ما قبمت

األنصار مف عدو جاءىا دخيال إذا كاف ذلؾ الدخيؿ أي األمر
الذي يدخمو العدو عمييـ نصيحة ليـ في زعمو لغير ا﵀ أما إف
كاف في جانب ا﵀ فيقبمونو كما وقع م ار ار لبعض الكفرة مف

سؤاليـ التأميف عمى فتح حصف كما وقع في تستر و غيرىا .و
قولو "صدقوا الخ" أي أف األنصار صدقوا في وعدىـ لرسوؿ ا﵀

 ليمة العقبة أف يمنعوه بما يمنعوف بو أبنائيـ إف جاءىـ لديارىـ
و قد صدؽ  في وعده إياىـ بالنصر و فتح مكة و أخذىـ كنوز
كسرى و قيصر بقولو " مف شاد الخ" فاعؿ صدؽ أي صدؽ مف

شاد ا﵀ ذكره أي رفع مقامو و ىو النبي  و ساد بني آدـ
الحديث " أنا سيد ولد آدـ" و ال فخر بما وعد .و جاء ذلؾ كفمؽ
الصبح.

غريبة :تذاكر الخميفة المأموف مع العمماء في عدد أىؿ بيعة
العقبة و كثر ترددىـ في ذلؾ و اختالفيـ فدخؿ أحمد بف أبي
داوود فعدىـ واحدا واحدا بأسمائيـ و كناىـ و أنسابيـ فقاؿ

المأموف "إذا استجمس الناس فاضال فميكف مثؿ أبي داوود" فقاؿ
 117ط/59.آ.5.
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"بؿ إذا جالس عالـ خميفة فميكف مثؿ أمير المؤمنيف" .و لما لـ
أجد ىنا الشطر السابع زدتو لقولو:
ِ

جِعِمِواِبِاحِمِدِِمِنِِالنِعِيمِِغِطِاِوِِ ِوسِادِ ِ
يعني أف األنصار جعموا بسبب إتباعيـ ألحمد  مف نعيـ ا﵀

تعمى الدنياوي و األخراوي غطاءا و وسادا و غير ذلؾ و بيف

"وساد" و ما قبمو الجناس التاـ.

تنبيو :ما استمت السيوؼ إال رجعت إلى خوؼ حتى أسمـ
األنصار و ليـ أنفة و أبآية ضيـ و عدـ تحمؿ ذؿ .أال ترى أف

تبع و ىو العبد ذو األمر المطاع ىـ بغزوىـ فكتبوا إليو:

العبد تبع يريد غزوتنا * و كأنو بالموضع المتذلؿ

و ممف لو أنفة و عدـ تحمؿ ضيـ أيوب بف مطروح الثائر في
المائة الخامسة و لما حصؿ في قبضة يوسؼ بف تاشفيف أدخؿ

رأسو تحتو و انتظروه بالكالـ فوجدوه ميتا .قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:
مِنِِدِِرىِلِشِِجِفِاتِِالِيِاشِمِيِالطِِوايِفِِ*ِحِِزبِتِِالِحِِزابِِوِِ
سَِِّداتِِكِلِِجِييِة ِ

بِِرقِتِِوِِِرعِدِتِِ ِو َِّمنِِ ِرِوعِِكِلِِخِايِفِِ*ِوِِضِ َِّمتِِالِمِسِتِضِعِفِِ
سِادِاتِيِاِالِ ِوجِييِة ِ
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كِلِِمِسِتِنِمِرِِِرَِّكبِِِرايِتِوِيِسِايِفِِ*ِلِمِقِتِالِِتِِراعِيِالِحِلِفِِمِنِِ
يِجِييِا ِ

أشار بيذا إلى غزوة الخندؽ و مر معنى "مف درى" و معنى

"حزبت" اجتمعت عمى رأي واحد و ىو حرب رسوؿ ا﵀  و لذا
تسمى ىذه الغزوة باألحزاب أيضا جفاء منيـ لو و تحامال مع أنو

 حريص عمى صالحيـ و ىدايتيـ و المعنى أتمنى أف أدري

ألي شيء جفت طوائؼ األحزاب رسوؿ ا﵀  .و قولو "سدات

كؿ جيية" أي ناحية حتى أحاطت أخبيتيـ بالمدينة فكأنيا سدي
متصؿ و ىذه الطوائؼ مثؿ قريش و كنانة و مرة و غطفاف و
غيرىـ و كذا الييود مثؿ قريظة و غيرىا .قاؿ تعمى ﴿إذا جاؤوكـ

مف فوقكـ و مف أسفؿ منكـ﴾ .118فعبر عف نزوليـ محدقيف

بالمدينة بتسدية الحاكة و نحوىا .و قولو "برقت" و "رعدت" أي

ىددت و أوعدت أف تخرب المدينة المنورة و قد أمف  كؿ
خائؼ منيـ فمف كاف قويا عمى القتاؿ شجاعا و ىو المراد

بػ"المستنمر" الشبيو بالنمر ركب رايتو عمى رمحو و خرج لممسايفة
أي لمقتاؿ و مف كاف ضعيفا ال يقدر "ضمتو" أي صانتو

السادات الوجيية أي الرؤساء بأف جعمتو في حرز منيع و ىو

 118ط/33.آ.10.
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إشارة إلى جمع الظعف و الضعفاء و نحوىـ في دار سعد بف

معاذ بأمر النبي  لمنعتيا .قاؿ األفوه األودي:

و إذا األمور تشابيت و تعاظمت * فيناؾ تعرفوف أيف المفزع

و "االحالؼ" ىـ أوالئؾ الطوائؼ الذيف تحالفوا عمى حرب رسوؿ

ا﵀  فوقفوا عمى شفير الخندؽ ينتظروف مف يجيئيـ لمقتاؿ و ال
سيما عمرو بف عبدود العامري القرشي فإنو لما لـ يحضر ببدر
امتأل غيظا و اقتحـ الخندؽ و طمب البراز فبارزه عمي رضي ا﵀

عنو فقتمو ففرح المسمموف فرحا شديدا و كبروا تكبيرة واحدة ثـ أف
ا﵀ تعمى أرسؿ عمييـ ريح الصبا ليال فيدمت فساطيطيـ و

ك فأت قدورىـ فذىبوا و ردوا بغيظيـ لـ ينالوا خيرا .و في الحديث
" نصرت بالصبا و أىمكت عاد بالدبور".

ثـ قاؿ:

سِاقِتِِلِطِيبِةِمِنِِقِ ِومِِالِفِسِادِِطِغِيِانِِ*ِكِالِجِِرادِِالِمِتِنِ َِّزلِِلِمنِبِاتِِ
حِمِمِو ِ

اهللِراسِِ
ِوِلَّتِِالِكِِفَّارِِبِ ِريحِِالِعِذِابِِعِمِيِانِِ*ِوِِخِسِرِِلِعِبِدِِ ِ
النِفِاقِِعِمِمِو ِ

و المراد بػ"الطغياف" الطغاة و ىـ المتجاوزوف الحد في الجور و
الحمؿ مف حمؿ الوادي إذا فاض فاضوا كالجراد النازؿ عمى

النبات الذي عـ كؿ موضع كحممة الوادي إذا فاض مف المطر
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و "ريح العذاب" ىي ريح الصبا كما مر .فولوا خائبيف و خسر

لعبد ا﵀ بف أبي رأس المنافقيف عممو الذي عممو في تحزبيـ و
فسد ما أممو مف غمبة الكفار فرد ا﵀ كيده و كيدىـ و الحمد ﵀.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

الريقِِ*ِلِ َِّماِشِافِتِِخِيِامِيِاِ
صتِِ ِروسِِالنِفِاقِِفِيِطِيبِةِبِ ِ
غِ َِّ
اِالريحِ ِ
نِ َِّكسِيِ ِ

الردِىِ
بِعِدِِانِِ ِوفِدِتِِافِلِذِىِاِمِنِِكِلِِفِ ِريقِِ*ِوِِعِمِرِِسِوقِِ ِ
بِمِكِرِِوِِكِفِرِِصِ ِريحِ ِ

يِزعِمِِاىِلِِالنِفِاقِِمِنِِ
لِمدِينِِالِمِسِتِقِيمِِجِيِمِواِكِلِِطِ ِريقِِ*ِفِ ِ
الِسِلِمِِتِ ِريحِ ِ

مِنِِسِجِنِِالِكِفِرِِكِيفِِيِِرجِاوِِالِتَّسِ ِريحِ ِ
يقاؿ غص فالف ريقو إذا اشتد كربو و لـ يتخمص منو و "شافت"
بمعنى رأت و "نكسيا" قمبيا و ىدمت و "االفالذ" جمع فمذ
بالكسر كبد البعير و بياء القطعة مف المحـ و الكبد و الذىب و

الفضة و المراد ىنا قطع الجيوش الممتئمة مف النواحي و في
حديث غزوة بدر " رمتكـ مكة بأفالذ كبدىا " و الضمير لػ"اىؿ

النفاؽ" أو الشرؾ و المراد بػ"الفريؽ" ىنا القبائؿ أي مف كؿ قبيمة
و "سوؽ الردى" موضع اليالؾ فجعؿ محؿ اجتماعيـ عمى
حرب رسوؿ ا﵀  سوؽ خسراف و بوار و "الكفر الصريح" ىو
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الذي ال يقبؿ التأويؿ حتى أنيـ جيموا كؿ طريؽ توصميـ لمديف

المستقيـ فبقوا في سجف الكفر ال يرجوف تسريحا .و لما ذىبوا
خائبيف قاؿ  " لف يغزونا قريش بعدىا".

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

غِيِبِةِِالِمِخِ ِزومِيِعِمِ ِروِالذِمِيمِِخِابِتِِ*ِلِيمِةِِانِِ ِرَِّوحِِجِانِيِ
لِمِقِمِيبِِمِخِ ِزومِ ِ

نِ ِارىِمِِمِثِلِِالِفِِرسِِمِنِِالسِعِيرِِخِابِتِِ*ِوِِاصِبِحِِالِفِاعِلِِفِيِ
سِطِرِِالنِفِاقِِمِجِ ِزومِ ِ

يِمِكِ ِرواِبِمِظِِفَّرِِبِوِِالنِفِوسِِطِابِتِِ*ِفِيِكِتِايِبِِخِيِمِوِالِخِضِِراِ
يِسِيرِِخِيِ ِزومِ ِ

"المخزومي عمرو" ىو أبو جيؿ لعنو ا﵀ و "غيبتو" ىي سفرتو
إلى بدر لحرب رسوؿ ا﵀  فخيب ا﵀ سفرتو و راح "لمقميب" و
ىي لغة البئر التي لـ تطوؽ و المراد البئر التي طرح فييا و

صارت رمسو و راح لو كػ"الجاني" اليارب مف أمر ا﵀ و رسولو
الخزمة ما يجعؿ في أنؼ
ا
و قولو "مخزوـ" أي مجرور و أصؿ

البعير ليقاد بو .و قولو "نارىـ" أي نار أبي جيؿ و رىطو و
المراد حربيـ مثؿ نار "الفرس" نسبة لفارس بف جيومرت ابف
ساـ .مف "السعير" و ىو شدة الميب "خابت" أي سكنت و طفت
كما وقع لنار الفرس ليمة ميالده  و لـ تسكف قبؿ ذلؾ بألؼ
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عاـ .و المراد بػ"الفاعؿ" القوي في الكفر أصبح "مجزوما" أي

مقطوعا و فيو تورية لطيفة .و "الكتايب" الجيوش و "الخض ار"
ىي التي يعموىا سواد الحديد و ىي كتيبة األنصار و "خيزوـ"

ىي فرس جبريؿ عميو السالـ.

تنبيو :ينسب السواد إلى الخضرة كما ينسب البياض إلى الصفرة.
مِاِدِخِلِِحِِربِِا ِلَِّبِدِلِيِلِِوِِبِِرىِانِِ*ِخِمِفِِجِبِ ِريلِِيِحِثِِنِجِايِبِوِوِِ
خِيِمِو ِ

كِمِِثِبِتِِفِيِمِ ِوقِفِِحِِربِِتِكِلِِالِذِىِانِِ*ِدِونِِ ِوصِفِوِوِِسِحِبِِ
الرسِولِِذِيِمِوِ ِ
فِيوِِ ِ

ِأي أنو  ما دخؿ حربا مف حروبو ليوى نفس بؿ ال يدخميا إال

بدالئؿ واضحة و براىيف قاطعة مف ا﵀ تعمى و ال يسير ليا إال
و جبريؿ أمامو كما في غزوة بني قريظة و نحوىا .و ىو 

يحث نجائبو و خيمو إثره حتى يظفر بعدوه .و الصحيح أف
المالئكة لـ تباشر القتاؿ إال في غزوة بدر .و قولو "كـ ثبت الخ"

أي كـ مف مرة ثبت  في مواقؼ الحروب التي تكؿ األذىاف

دوف وصفيا و شدة وطيسيا مثؿ حنيف و أحد و نحوىما أمنا
مطمئنا غير متييب و ال مروع واقفا وقوؼ مف سحب ذيؿ
التبختر ألمنو و عدـ اكتراثو مف العدو .و قولو "كـ" المراد دائما

أي في حروبو كميا و كني بسحب الذيؿ عف عدـ مباالتو  بعدد
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الكفار و ال عددىـ ألنو سحبو حقيقة .و أوؿ مف أطاؿ ثيابو و
سحبيا قاروف ذكره الثعالبي
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في "لطائؼ المعارؼ" .و قولو

"تكؿ" يقاؿ كؿ السيؼ إذا نبأ و كؿ الذىف إذا لـ يحط بوصؼ
الشيء و وقؼ دونو.

الردِىِ
بِسِنِونِِِرمِاحِِالِبِطِحِيِالِنِصِارِِدِعِاتِِ*ِمِنِِمِالِِاىِلِِ ِ
تِِوِلَّتِِغِنِايِمِ ِ

فِيِنِصِرِِالدِينِِطِايِفِةِِالِسِلِمِِسِعِاتِِ*ِحِِتَّىِبِمِغِتِِبِسِعِيِيِاِالِعِزِِ
الدايِمِ ِ
َِّ

اِوعِدِتِِوِِِرعِاتِِ*ِذِ َِّمتِيِاِمِاِتِشِانِيِاِلِ ِومِةِِ
الِنِصِارِِ ِوفِاتِِكِمِمِ ِ
لِيِمِ ِ

ىِالروسِِعِمِايِمِ ِ
شَِِّدتِِِرىِطِِالنِبِيِعِمِ ِ
يعني األنصار دعوا الناس لمديف و قاتموا مف أباه برماح النبي 
و "االبطحي" نسبة ألبطح مكة كما مر .و توالت عمييـ مف ماؿ

"أىؿ الردى" أي الكفر غنائـ ال تحصى و سعوا في نصر ديف
ا﵀ فبمغوا بذلؾ العز الدائـ في الدنيا و اآلخرة .و أوؿ مف اتخذ

أسنة الحديد ذو يزف الحميري و كانت قبمو بقروف البقر الوحشية

و لما قتؿ النبي  أبا عزة في حمراء األسد جعؿ رأسو عمى رمح
و أرسؿ بو إلى المدينة .قالو السيوطي في كتاب " الوسائؿ إلى
أتِٕ ٛصٛس اٌثؼاٌث ٟاٌّرٛف ٝعٕح 429ى.
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معرفة عمـ األوائؿ" .و قولو " األنصار وفات الخ" يعني أف

األنصار و ىـ األوس و الخزرج وفوا بكؿ ما وعدوا بو النبي 
و بايعوه عميو ليمة العقبة كما مر .و رعوا ذمتيـ و حفظوا عمييا

فمـ يشف عرضيـ لوـ الئـ و أراد بالرىط آؿ النبي  و المراد

بالعمائـ عمائـ الفخر و السيادة و العز و ىي جمع عمامة.

تنبيو :أوؿ مف لبس العمامة ذو القرنيف أخرجو أبو الشيخ عف

وىب بف منبو.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

غِمِدِتِِسِيِوفِِالِحِِربِِأِىِلِِالِعِنِادِِوِِاسِتِلِِ*ِلِمِقِصِاصِِاحِمِدِِوِِ
الرشِادِِسِيفِو ِ
لِذِاتِِ ِ

طَّاعِةِ
ِأيِنِِذِاكِِالِحِِزبِِالِمِخِذِولِِبِادِِوِِاخِتِلِِ*ِوِِانِتِيِضِِلِم ِ
مِنِقِادِِبِعِدِِحِيِفِو ِ

الصمِصِامِِلِجِمِعِِالصِحِيحِِمِعِتِلِِ*ِلِمِحِبِيبِِالِمِيِجِورِِ
صِبِحِِ َِّ
ضِحِكِِمِنِىِوِِخِيِفِو ِ

معنى "و لذات الرشاد" أي إلصالح الممة صاحبة الرشاد ضد

الغي و "المخذوؿ" الذي لـ ينصر و "اختؿ" مف الخمؿ و ىو
الضعؼ و "الحيؼ" الظمـ و الجور و "الصمصاـ" السيؼ الذي

ال ينثني و الصمصمة سيؼ عمرو بف معدي كرب الزبيدي و

"الخيؼ" موضع بمنى عند منقطع الجبؿ بو مسجد مشيور و
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" ْمنى" لغة في منى و المراد بضحكيا أنيما صا ار دار طاعة لو
 قد صفتا مف دنس الكفر و طيرتا مف رجس األوثاف و الجمع
الصحيح عند النحاة ىو الذي لـ يكسر أي لـ يجمع جمع

تكسير .ثـ ذكر غزوة الفتح.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

ارتِِعِقِولِِاىِلِِالِيِجِِرةِبِغِاتِِالِ ِوطِانِِ*ِكِلِِصِادِمِِنِادِاهِِمِنِِ
طِ ِ
الِعِ ِرينِِشِبِمِو ِ

بِعِدِمِاِمِاتِِمِنِِالِكِِفَّارِِكِلِِشِيطِانِِ*ِوِِانِقِطِعِِبِالِمِبِتِورِِنِيِارِِ
بِدِرِِحِبِمِو ِ

"طارت" أي تشوقت و "أىؿ اليجرة" ىـ المياجروف الذيف ىجروا

مف مكة لممدينة و "االوطاف" مكة و "الصادـ" ىو الذي يمقى

األبطاؿ و يصادميا في الحرب و "العريف" بيت األسد و "الشبؿ"
ولده و الشيطاف مف الجف مردتيـ و قد يخص بإبميس مف شاط
إذا احترؽ أو مف شطف إذا بعد .و "المبتور" السيؼ المقطوع

الرأس .و أراد بػ"الحبؿ" العنؽ أو الوثيؽ و ىو عرؽ بالعنؽ إذا
قطع مات صاحبو و ىو الوريد .أي أف عقوؿ

المياجريف

تشوقت و حف كؿ واحد إلى أىمو و ولده بمكة كزيد ابف أرقـ و
غيره و ذلؾ مما أروا مف النصر و الظفر فأحبوا غزوتيا و فتحيا
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ليجتمع شمميـ و بعد ما مات مف كفار قريش كؿ شيطاف مف

أبطاليـ ببدر و غيرىا.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

السابِقِينِِ
ِأَِّيامِِالِفِتِحِِعِنِِِرضِىِجِمِمِةِِالِحِبِابِِ*ِالِنِصِارِِ َِّ
مدعِِوةِالِنِصِارِ ِ
لِ َِّ

ارتِعِدِتِِمِنِيِمِِالطِِوايِفِِ
مِنِِفِتِحِواِبِالِقِنِاِالِمِعِِمَّبِِكِمِِمِنِِبِابِِ*ِوِِ ِ
فِيِالِمِصِارِ ِ

ِوصِمِواِمِ َِّماِانِفِصِلِِِزمِانِِالِكِفِرِِسِبِابِِ*ِوِِلِِِزالِواِالِيِ ِومِِفِيِ
الناسِِابِصِارِ ِ
عِيِونِِ َِّ

سِالِِالذِكِرِِالِحِكِيمِِيِحِكِيِلِكِِمِاِصِارِ ِ
يعني أف غزو مكة و فتحيا كاف عف رضا جميع األحباب أي

أصحاب رسوؿ ا﵀  و ىـ األنصار السابقوف لدعوة اإليماف مف
المياجريف و مف األنصار فالمراد باألنصار ىنا مطمؽ مف نصره

 و كرره لموزف و االستمذاذ و الرضا بالنصر مصدر و بالمراسـ
كما في الصحاح .و "القنا" الرمح و "المعمب" المشدود بالعمباء
بكسر العيف و سكوف الالـ و بالباء الموحدة عصبة صفراء في

عنؽ البعير يشد بيا قائـ السيؼ و الرمح .و أراد بػ"الطوايؼ"
أجناس الكفار كمشركي مكة و فرس العراؽ و روـ الشاـ و قبط
مصر و نحو ذلؾ .فوصموا أسباب اإليماف و أظيروا معالمو
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التي انقطعت زمف الكفر و ذلؾ بعد نبي ا﵀ الخميؿ و ابنو

إسماعيؿ عمييما السالـ فمـ يزؿ فعؿ الصحابة رضي ا﵀ عنيـ
الذي فعموه و وصميـ الذي وصموه نور يستضئ بو األناـ كما

يستضيئوف بنور أبصارىـ و ىذا معنى قولو " و ال زالوا اليوـ

الخ" .و انظر الذكر الحكيـ و ىو القرآف العظيـ يقص عميؾ
خبرىـ مجمال و مفصال.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

الدىِرِِ
يِايامِِ َِّ
فِتِحِِمِ َِّكةِىِوِِالِعِيدِِالِفِضِيلِِالِكِبِرِِ*ِوِِمِاِبِحِالِوِفِ َِّ
مِوسِمِِسِعِيدِ ِ

ستِِقِ ِريِشِِبِدِاىِاِمِنِِفِسِادِِخِيِبِرِِ*ِلِكِنِِالِتَِّوفِيقِِعِمِىِمِنِِ
حِ َِّ
يِعِانِدِِبِعِيدِ ِ

*ِرمِىِبِعِشِرِِأِلِفِِالِكِِفَّارِِِوعِدِِ
دِبِ ِرواِوِِاهللِىِوِِالِفِاعِلِِالِمِدَِِّبرِِ ِ
وِِِوعِيدِ ِ

قولو " ما بحالو" بمعنى ما مثمو و قولو " حست الخ" يعني أف
قريشا تيقنت بخرابيا لما ظفر  بخيبر و عمموا أنيـ غير مانعيف
ألنفسيـ كعدـ منع أىؿ خيبر ألنفسيـ و مف حقيـ حينئذ أف
يتركوا مما ىـ عميو مف الكفر و العداوة لكف توفيؽ ا﵀ بعيد مف

أىؿ العناد مثميـ و قد دبروا فيما ينجييـ منو  فمـ ينفعيـ و إنما

المدبر ىو ا﵀ تعمى و مف جممة تدبيره سبحانو و توفيقو أنو رمى
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كفار قريش بعشرة أالؼ مقاتؿ نفرت مع نبيو  فممكوا مكة

فصارت دار إسالـ إلى اآلف و بعد اآلف و عنى بقولو "وعد و

وعيد" قولو تعمى ﴿سييزـ الجمع﴾ .120إنو وعد لمنبي  بالنصر
و وعيد لقريش بالخذالف.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

بِعِدِِغِ ِزِوةِِبِدِرِِالِكِبِِرىِانِغِمِقِتِِ ِارىِانِِ*ِوِِالِمِِراىِفِِمِنِِقِطِعِِ
السالِفِاتِِمِمِوا ِ
َِّ

عِزِِمِنِِعِِزهِاهللِوِِامِسِىِالذِلِيلِِمِنِيِانِِ*ِمِاِيِفِصِلِِمِنِِانِعِمِِ
عِمِيوِِمِاِاجِمِلِِلِو ِ

غزوة بدر الكبرى كانت عاـ اثنيف و الصغرى بعدىا فاألولى مف

التي قتؿ فييا مف الكفرة سبعوف و أسر سبعوف و الثانية لـ يقع
فييا قتاؿ و قولو " انغمقت الخ " مف غمؽ كفرح يقاؿ غمؽ الرىف

إذا استحقو مرتينو و ذلؾ إذا لـ يفكو الراىف في األجؿ أي أف

أرىاف الكفار استحقيا مرتينيا بعد غزوة بدر الكبرى التي مات
فييا صناديدىـ و "المراىؼ" السيوؼ الرقاؽ و السكاكيف و يقاؿ

ليا األسؿِأيضاِبفتح اليمزة و السيف و منو قوؿ عمر رضي ا﵀
عنو " لنترؾ لكـ األسؿ" و في "الضياء"

121

"األسؿ شجرة الرماح

 120ط/54.آ.45.
 " 121ظ١اء اٌماتٛط ػٍ ٝوراب اٌماِٛط" ِٓ ذأٌ١ف أت ٟساط.
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و يقاؿِلكؿِنبت لو شوؾ طويؿ ى" .و قولو "مموا" أي ممت و لو
ال أنو التزـ في ىذه القصيدة ما ال يمزـ لكاف الصواب "فمت" مف

الفموؿ و ىو اإلنثالـ.

قاؿ النابغة:

و ال عيب فييـ غير أف سيوفيـ * بيف فموؿ مف قراع الكتائب

و "السالفات" جمع سالفة و أصميا لغة مقدـ العنؽ و المراد ىنا

العنؽ جميعو و السوالؼ ما طاؿ مف نصاؿ السياـ و قد عز 
مف قضى ا﵀ بعزه و حصمت اإلىانة و الذؿ لمف قضى ا﵀ بذلو
و إىانتو كما قاؿ فيو أبو عزة الجمحي:

فإنؾ مف حاربتو لمحارب * شقي و مف سالمتو لسعيد

و قولو "ما يفصؿ الخ" معناه ال يقدر مف أجمؿ ا﵀ عميو نعمو
أف يفصميا و ال يطيؽ مف سخط ا﵀ عميو أف يفصؿ ما أجمؿ

ا﵀ لو مف ذلؾ.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

بِاكِرِِ ِوسِمِِالِمِيِاجِ ِرينِِ ِريِاضِِ َِّ
*ِرضِِوانِِاهللِعِمِييِمِِقِِواعِدِِ
الزىِرِِ ِ
الِسِلِمِ ِ

يِالدىِرِِ*ِفِيِذِاتِِاهللِشِدِادِِمِاِ
نِاسِِانِِخِلَِّوِِكِالِعِقِودِِتِِراقِ َِّ
اواِمِلِمِ ِ
يِخِشِ ِ
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دِخِمِواِبِالِمِشِِرفِيِمِنِازِلِِمِ َِّكةِقِيِرِِ*ِوِِنِسِاتِِقِ ِريشِِكِمِمِاِضِعِثِتِِ
الِحِلِمِ ِ

عِِرفِتِِطِوِِوِِلِِبِقِىِلِمِغِيرِِكِلِمِ ِ
"باكر" أتى بكرة و "الوسـ" مطر الربيع األوؿ و "رياض الزىر"
المراد بو ىنا الديف و رسومو و المراد بػ"المياجريف" ىنا ما يعـ

األنصار أيضا و ىو ظاىر و "الت ارقي" جمع ترقوة و ىو العظـ

الذي في أعمى الصدر تالصقو المبة و معنى "ذات ا﵀" ما ىو

مف جانب ا﵀ تعمى مف نصر دينو و أنبيائو و "المشرفي"
منسوب إلى مشارؼ و ىي قرية مف قرى العرب تدنو مف الريؼ

يقاؿ سيؼ مشرفي و ال يقاؿ مشارفي ألف الجمع ال ينسب إليو
إذا كاف عمى ىذا الوزف فال يقاؿ جعافري و ال ميالبي .قاؿ امرؤ

القيس:

و قاؿ المري

122

أيوعدني و المشرفي معانقي
العجمي:

عشية ال تغني الرماح مكانيا * و ال النبؿ إال المشرفي
المصمـ

"المصمـ" الماضي مف صـ السيؼ إذا مضى في العظـ و

أضغاث األحالـ أخالط الرؤية التي ال يصح تأويميا و قولو
 ٛ٘ ٚ 122اٌسص ٓ١تٓ زّاَ اٌّش.ٞ
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"ناس" أي ىـ ناس تركوا تراقي الدىر تظير لرائييا كأنيا عقود
جواىر لكثرة ما طرقوه مف المف و كونيـ ال يخشوف في ا﵀ لومة
الئـ فقد دخموا بالسيؼ ديار مكة قي ار مف الطريؽ التي دخؿ
عمييا خالد بف الوليد رضي ا﵀ عنو و نسيت قريش كؿ ما كانت

تتحدث بو مف التيافت الذي ىو كأضغاث األحالـ و ما كانت
تتمنى بؿ عرفت طو  و لـ يبؽ ليـ و ال لغيرىـ كالـ .المراد
تحققوا بأنو رسوؿ ا﵀ و لـ يبؽ ليـ طعف فيو  مثؿ قوليـ

الماضي أنو شاعر و نحوه كما مر في اجتماعيـ في دار الندوة
وقت اليجرة و لـ يبؽ ليـ كالـ في إتباعو  بؿ أطاعوه حؽ

الطا عة و ال لغيرىـ أيضا مف العرب ألنيـ لما سمعوا بو  فتح

مكة قي ار أتتو وفود العرب كميا مسمميف حتى أنيـ سموا سنة

تسعة سنة الوفود و قد قاؿ الشاعر:

و خبرىا الركباف أف ليس بينيا * و بيف قرى بصرة و نجراف
كافر

تنبيو :في قوؿ الناظـ "و ال بقى لمغير كالـ" إيماء لطيؼ بأف
المقصود مف القصيدة قد تـ كما يدؿ عميو قوؿ الناظـ رحمو ا﵀
و رضي عنو:
مناظِ ِرينِِ
ِزِفَّتِِقِصِيدِةِِبِوعِثِمِانِِكِالِخِ ِريدِةِ*ِلِمِبِسِاطِِعِمِييِاِلِ َِّ
ِرِونِاقِ ِ
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يِاِلِيِاِمِنِِحِِمَّةِفِيِعِصِِرنِاِفِ ِريدِةِ*ِدِونِيِاِكِفِِالِفِخِرِِبِِراجِمِِ
الِخِدِِرنِقِ ِ

حِينِِيِِرسِلِِطِِرفِوِمِاِتِسِبِقِوِطِ ِريدِةِ*ِيِصِ َِّوبِِلِيِاِكِالِفِتِحِِ
الض ِاريِالِخِِرنِدِقِ ِ
َِّ

يقاؿ "زفت" العروس لزوجيا إذا حممت لو لمدخوؿ و "الخريدة"
ىي البكر التي لـ تمس و قولو "لمبساط" متعمؽ بػ"زفت" أي زفت

كالخريدة التي زفت لمبساط ألنيـ في بيت الزوج يييئوف ليا

البسط العجيبة و "المخاد" الغريبة عمى أسرة أنيقة في غرؼ

رشيقة .و "أبو عثماف" ىو كنية الناظـ رحمو ا﵀ و اسمو سعيد و
"الرونؽ" الحسف و البياء أي أف عمييا بياء و حسنا لمناظريف
كقوليـ " يزيدؾ حسنا كمما زدتو تنظ ار " .و قولو "يا ليا" كممة

تعجب و "الحمة" عند العرب ثوباف و معنى "فريدة" ال شبيو ليا

بمعنى تفردت بالحسف و "البراجـ" مفاصؿ األصابع و "الخدرنؽ"
العنكبوت و يقاؿ ليا أيضا اليبوف و الرتيمة .و قولو "براجـ" بدؿ

مف "كؼ الفخر" أي أف كؼ أي يد الخدرنؽ عاجزة عف نسج

مثؿ ىذه الحمة بؿ نسجيا دونيا عمى حد ما مر لو في قولو
"دوف بردي سندس عبقري و حوؾ صنعا" .و "الطرؼ" بالكسر

الفرس الكريـ و "الطريدة" المطرودة مف أوارب الصيد أي أنو إذا

158

أرسؿ فرسو في الجري ما تفوتو طريدة مف أنواع الوحوش .قاؿ

الشاعر:123

سرينا و نجـ قد أضاء فمذ بدا * محياؾ أخفى ضوءه كؿ شارؽ

و قولو "يصوب" مف التصويب يقاؿ صوب لو السيـ إذا وجيو

إليو و "الفتح" مجرى النصؿ مف السيـ و "الظاري" بالظاء
المشالة مف ظرى يظري إذا جرى أي أف ذىب الناظـ يصوب

لتحصيؿ المعاني كما يصوب فتح السيـ الظاري "الخرندؽ" و
ىو الفتى مف األرنب فيصيبو و يقتنصو.

تنبيو :القصيدة ىي ما يفوؽ العشرة أبيات و ما دونيا يقاؿ لو
قطعة و أوؿ مف عمؿ القصائد ميميؿ بف ربيعة و لـ يقؿ أحد

قبمو عشرة أبيات و في األغاني ىو أوؿ مف كذب في شعره و

ىو خاؿ امرؤ القيس.
قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

الِمِعِانِيِمِطِ ِرودِةِوِِالِعِقِولِبِ ِيزانِِ*ِمِنِيِمِِأِِرضِيِوِِالِبِعِضِِمِنِِ
السِحِابِِنِِزلِوا ِ

مِاِيِحِ َِّررِِمِعِنِىِمِنِِلِِفِالِعِ ِروضِِ ِوَِّزانِِ*ِكِلِِمِتِصَِِّنعِِيِتِخَِِّبلِِ
عِمِيوِِغِِزلِو ِ

 123ساؽذ تٓ ػثذ ستٗ.
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شبو المعاني بالصيود المطرودة و العقوؿ بالبيزاف الصائدة ليا و

ىي عمى قدر قوتيا فمنيا "األرضي" الذي ال يصيد إال صيود
األرض مف أرنب و غيرىا و منيا السماوي الذي ال يصيده إال

الطير مثؿ الحبارى فكذا العقوؿ منيا القاصر ال يأتي إال
بالمعنى الركيؾ و منيا القوي الذي ال يأتي إال بالمعنى الشريؼ

و المبنى الظريؼ .و قولو "ما يحرر الخ" أي أف مف كاف متكمفا

لمشعر ِمتحامال ِعميو فإذا أراد أف يقوؿ شع ار تجده يزنو عمى

محرر أبدا لكونو قصر
ا
المقاييس العروضية فيذا ال يأتي بمعنى
ىمتو عمى المفظ و غفؿ عف المعنى فتصنعو ىذا يخبؿ عميو
غزؿ نسجو شعره و أما مف كاف الشعر لو طبعا فيو الذي يحرر
المعنى و يؤسس المبنى بمعنى الئؽ و لفظ رائؽ.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

ارتِاحِِ*ِمِاِيِنِصِِرنِيِإِذِاِنِ ِرومِِ
الِ ِوزِنِِلِقِىِالِعِصِاِعِمِىِبِابِيِوِِ ِ
الشِعِرِِخِمِيلِ ِ

حِضِِرتِِعِيِنِِالِيِقِينِِوِِالِتَِّردِيدِِالِتِاحِِ*ِوِِاضِحِىِعِنِيِمِِمِنِِ
الِمِذِاىِبِِفِيوِِدِلِيلِ ِ

مِدِيتِِكِفِافِِفِقِرِِوِِاغِنِانِيِالِفِِتَّاحِِ*ِعِمِِريِمِاِنِنِتِظِرِِمِنِِ
الناسِِالِتَّعِمِيلِ ِ
َِّ

صِِرفِِسِقِانِيِبِكِاسِِمِنِِالِ ِودِِجِمِيلِ ِ
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أي أف الشعر ألقى عصاه عمى بابي أي سيؿ عمي فال استنصر

عمى ذلؾ صاحبا و "عيف اليقيف" العمـ المشاىد و "الترديد" أي

الشؾ "التاح" أي رمي وراء الظير و صار عنيـ فيو مف

"المذاىب" أي فنوف الشعر أدلة قاطعة و براىيف ناصعة و في
بعض النسخ مف المواىب أي مواىب ا﵀ تعمى و عطاياه حتى

صرت إذا سألت عف شيء منو ال أسأؿ مف سائمي اإلمياؿ و

أعممو باألباطيؿ بؿ أجيبو بديية

و قولو "صرؼ الخ" أنو تعمى سقاني بكأس وده الجميؿ و محبتو

صرفا أي خم ار غير ممزوجة بماء مف خمر المحبة الربانية .قاؿ

الناظـ رحمو ا﵀:

ىِوينِِسِقِاتِِاىِلِِ
ِزامِِِرعِدِِالِمِنِدِاسِيِتِحِتِِظِِمَّةِِالِغِيِمِِ*ِمِنِِدِِر ِ
الِيِِوىِامِطِ ِاره ِ

شاقِِبِلِِ
الشيِمِِ*ِفِيِىِِواهِِالِعِ َِّ
الناسِِمِعِِسِنِاهِِبِ َِّ
مِالِتِِعِيِونِِ َِّ
اروا ِ
جِنِاحِِطِ ِ

الديِمِِ*ِطِولِِلِيمِوِمِاِقِضِىِفِىِ
الدنِيِاِمِنِِلِِيِِراقِبِِ َِّ
آشِِِراِفِىِ َِّ
ىِاوطِ ِاره ِ
الِيِِو ِ

"زاـ" أي تكمـ و "المنداسي" نسبة إلى منداس و ىي أرض

معروفة شرقي نير مينا أحد أنيار المغرب الوسط و سمي
منداسا باسـ ساكنو مف البربر لو خمسة أوالد كثرت ذريتيـ في
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ذلؾ الموضع و انتشرت فأزالتيـ عنو لواتة و بنو وزدجير و

مغراوة فذىبوا إلى جبؿ ونشريش فتوطنوه و بنو منديؿ و غيرىـ
مف البرابر التي ىناؾ مف ذرية منداس و ا﵀ أعمـ .و يقاؿ أف

نسب الناظـ رحمو ا﵀ مف سويد بف مالؾ بف زغبة مف بني ىالؿ
أحد بطوف ىوازف مف قبائؿ مضر بف نزار بف معد بف عدناف .و

"ظمة الغيـ" أوؿ سحابة تظؿ منو و استعار الرعد لشعره و شبيو

في انصباب المطر و ىطمو و "السنا" بالقصر الضوء و "الشيـ"

النظر إلى البرؽ أيف تمطر سحابو و "الديـ" واحدىا ديمة المطر

الذي ال رعد فيو و ال برؽ و أقمو ثمث النيار كما مر .و مر

معنى اليوى و "االوطار" جمع وطر الحاجة.

تنبيو :أوؿ مف تكمـ بالشعر آدـ فقاؿ لما قتؿ ىابيؿ:

تغيرت البالد و مف عمييا * فوجو األرض مغبر قبيح

تغير كؿ ذي لوف و طعـ * و قؿ بشاشة الوجو المميح

و يقاؿ أف العشب التي تغير طعميا و التي جعمت الشوؾ مف

ذلؾ الوقت .و أوؿ شعر قيؿ في العرب عمى ما قاؿ صاحب
"المباب":124

حثوا المطايا و أرخوا أزمتيا * قبؿ الممات و اقضوا ما تقضونا
كنا أناسا كما كنتـ فغيرنا * دىر فأنتـ كما كنا تكونونا

 ٛ٘ ٚ 124وراب اٌغٛ١غٌ " ٟة اٌٍثاب ف ٟذسش٠ش األٔغاب".
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و أوؿ شعر قيؿ في اإلسالـ قوؿ ضرار بف الخطاب:

منذر
ا
تداركت سعدا عنوة فأسرتو * و كاف شفاء لو تداركت
فمو نمتو طمت دماء جراحو * و كاف حريا أف تطؿ و تيد ار

و أوؿ مف عمؿ الموشحات ابف عبد ربو صاحب العقد و كاف

أدرؾ أوؿ القرف الرابع.
قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

دِيمِةِِسِعِيدِِالِ ِوطِفِاِالِِواكِفِةِلِيِاِشِانِِ*ِحِينِِيِيِطِلِِغِيِمِوِيِسِقِيِ
الِِوعِرِِوِِسِيِمِو ِ

*ِوجِوِِمِعِنِىِسِالِِعِمِىِ
لِوِلِحِنِِبِوِعِثِمِانِِالِمَّفِظِِقِطِِمِاِشِانِِ ِ
كِلِِمِدِخِلِِاىِمِو ِ

"سعيد" اسـ الناظـ و "أبو عثماف" كنيتو و اسـ أبيو عبد ا﵀
منداسي األصؿ و نشأ بتممساف ثـ ذىب لممغرب و "الوطفا"

المنيمرة و "الواكفة" القاطرة و اليطؿ تتابع المطر جمعو ىواطؿ

و مفرده ىاطمة فكني بذلؾ عف كثرة قصائده و براعتيا و إنو

ينتفع بيا الخاص و العاـ و ىو المراد بػ"الوعر" و "السيؿ" حتى

أنو لو لحف المفظ فما ذلؾ لعدـ مخرجو مف النحو بؿ ليفيمو
جميع الناس و ينتفعوف بو عمى أنو لـ يشف وجو المعنى و ال

 125لاٌٗ ػثذ اٌّ ّٓ١ٙاٌسعشِ.ٟ
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يغيره بؿ يأتي بالمعنى تاما و أسأؿ عف كؿ شيء أىمو إذا أردت

الدخوؿ فييدوؾ إلى سبيؿ الرشاد و يبينوا لؾ السداد.

لطيفة :لقي أبو نواس أبا العتاىية فقاؿ لو كـ تقوؿ في اليوـ مف
الشعر قاؿ المائة بيت و نحوىا فقاؿ لو إذا كاف كقولؾ:

يا عتبة ما لي و ما لؾ * يا عتبة إذا أىوى لؾ

ال أعجز عف األلؼ و األلفيف في اليوـ و لو قمت:

مف كؼ ذات حر في زي ذات ذكر * ليا محباف لوطي و زناء

فألعجزؾ ذلؾ عف العشرة .فأسكتو و لـ يجد جوابا و عتبة
جارية الميدي الخميفة كاف يعشقيا أبو العتاىية.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

ِأِرفِعِِبِصِِركِِتِِرىِالِغِِزالِةِتِِرعِىِالمِيلِِ*ِبِثِنِايِاِالِحِسِنِِكِيفِِتِقِطِفِِ
انِِوِاره ِ

وِِتِشِوفِِبِنِاتِِنِعِشِِفِىِالِجِوِِلِيِاِمِيلِِ*ِفِيِفِمِكِِا ِلَِّتِصِيفِِ
بِسِنِاِدِِوِاره ِ

ارخِىِذِيمِوِ*ِضِمِِحِبِيبِكِِبِِردِِعِمِىِ
ىِبِِنِسِيمِِالصِبِاحِِوِِالِفِجِرِِ ِ
الزنِدِِسِِوِاره ِ
َِّ

الدارِِبِِوِاره ِ
مِنِِلِِيِبَِِّيتِِالِحِبِيبِِتِصِبِحِِ َِّ

كنى بيذه األبيات عف تماـ قصيدتو و طموع فجر كماليا و

"الغزالة" الشمس يقاؿ ليا أيضا فرح و جوف و المياة و غير ذلؾ
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مما جمعناه في كتابنا " الحمؿ الحريرية في شرح المقامات

الحريرية" .و معنى رعييا الميؿ طموعيا شيئا فشيئا و شبو اختفاء
الكواكب بظيور نورىا بغزالة أي ظبية تقطؼ النوار أي تأكمو

ففيو مف االستعارة المكنية العجيبة ما ال يخفى و إثبات الثنايا ليا

تخييال ألنو ىو الالزـ .و "بنات نعش" نجوـ معمومة قرب القطب
الشمالي و قولو "ليا ميؿ" أي حيف تميؿ عف مركزىا في الفمؾ
الذي ال يتصؼ مف يدوره بقدرتو بسنة و ال نوـ فتبارؾ ا﵀

أحسف الخالقيف و قد استعار نسيـ الصباح و طموع الفجر و
إرخاء ذيمو إلمارة التماـ و لما أوىـ أنو يريد الصباح الحقيقي أتى

لذلؾ بما يرشحو بقولو " ضـ حبيبؾ " إليؾ و مس سواره تجده

باردا و ذلؾ مف عالمات الصبح و أفيـ كالمو أف مخاطبو قد
بات معو فظفر بغاية المذة أي مف لـ يبيت حبيبو معو يصبح في

دار البوار و الخسراف .و "الزند" يقاؿ لمساعد أيضا.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

الشيِمِاِ
انِتِيِىِمِقِصِودِيِبِتِمِامِِذِاتِِالِكِمِامِِ*ِصِِرحِةِِالِبِسِتِانِِ َِّ
مِسَِِّرةِِالِعِيِنِ ِ

مِايِسِةِِالِعِطِافِِكِ ِريمِةِاخِِوالِِوِِعِمِامِِ*ِمِاِيِخِِمَّصِيِاِعِدِِمِنِِ
المِجِينِِوِِالِعِيِنِ ِ
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ورةِمِاِ
ورةِمِقِصِ ِ
صِنِتِيِاِوِِِرعِيتِِلِيِاِكِلِِحِقِِوِِذِمِامِِ*ِصِوِنِِحِ ِ
تِشِينِيِاِعِيِنِ ِ

"ذات االكماـ" النخمة الكريمة و "االكماـ" أوعية طمعيا و
"الصرحة" الشجرة الطويمة التي ال شوؾ فييا كالبستاف و نحوه و
"الشيما" مف الشمـ و ىو االرتفاع و أصمو لغة ارتفاع قصبة
األنؼ و "المايسة" المتمايمة بتبختر و "االعطاؼ" الجوانب شبييا

بغيدة جميمة اشتيرت بيجة شبابيا .قاؿ جراف العود و اسمو

عامر بف الحارث:

و إف مف النساء مف ىي روضة * تييج الرياض قبميا و
تصوح
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و قولو " كريمة اخواؿ و عماـ" أي أنيا شريفة األصميف ال طعف

في نسبيا كما أف ىذه القصيدة شريفة المعنى و المبنى ال طعف
فييا .قاؿ الفرزدؽ يمدح الوليد بف عبد الممؾ بف مرواف:

إلى ممؾ ما أمو مف محارب * أبوه و ال كانت كميب تصاىره

و قاؿ آلخر:

خالي النت و مف جرير خالو * يناؿ السماء و يكرـ األخواؿ ِ

 ٚ 126ف ٟاٌّشاخغ األدت١حٌ ٚ" :غٓ تأعٛاء فّٕ ٓٙسٚظح * ذ١ٙح اٌش٠اض غ١ش٘ا ال
ذصٛذ".
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و "المجيف" الفضة و أراد بػ"العيف" ىنا الذىب و إف كاف لفظيا
يشمؿ النقديف أي أف ىذه القصيدة لشرفيا ال تشترى بفضة و ال

ذىب لعدـ بموغيا كنييا و قد جرت عادة الشعراء في مدح
قصائدىـ كقوؿ ابف حياف مخاطبا لشيخو أبي جعفر بف النحاس

رحميما ا﵀:

أبا جعفر خذىا قوافي مف فتى * تتيو عمى كؿ القوافي قصائده
بديعة شكؿ كـ ليا مف غرائب * مجيدة أصؿ أنتجتيا أما جده

و كاف أبو العالء المعري إذا نظـ قصيدة سماىا اليتيمة بمعنى

عديمة المثؿ و قولو " صنتيا" أي نزىتيا عف العيب و رعيت

ليا كؿ حؽ يجب ليا مف الجزالة و إقامة الوزف و نحو ذلؾ .و
"كؿ ذماـ" أي حرمة و وقار كما تصاف الحور القاصرة الطرؼ

التي ال تشينيا عيف عائف آخر و ال سحر ساحر.
قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

يِالسعِدِيِةِبِيِاِسِِراتِِِركِبِانِِ*ِمِاِكِسِاتِِبِخِيلِِا ِلَِّجِادِِبِعِدِِ
َِّ
حِمِتِ
بِخِمِو ِ

طَّيِِبِ ِرِزتِيِاِبِشِعِبِانِِ*ِفِازِِمِنِِبِيِاِفِيِبِيتِِ
عِامِِفِحِشِِمِنِِال ِ
السِ ِرورِِيِخِمِو ِ

المراد بػ"السعدية" المنسوبة لو رحمو ا﵀ ألف اسمو سعيد أو

المنسوبة لمسعد ضد النحس أو لسعيد بف العاص رضي ا﵀ عنو
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ألف النبي أعطاه حمة فبقيت عند عقبو يتبركوف بيا و شاعت
بركاتيا فصار الناس ينسبوف إلييا و قد أشار إلييا أبو محمد

الحريري في مقاماتو أو أراد ضربا مف برود اليمف يسمى بيذا
االسـ .و قولو "عاـ فحش الخ" أي أنو أبرز قصيدتو ىذه مف

طي العدـ في شعباف سنة ۸۸۱۱

ثماف و ثمانيف و ألؼ نقط حروؼ فحش ألف الفاء بثمانيف و

الحاء بثمانية و الشيف بألؼ .فيا فوز مف "يخمو" أي ينفرد بيا
في بيت سروره فيتأمؿ معانييا و يعمؿ بالمواعظ التي فييا و

أدب المحبة اإلليية.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

اوي ِ
اِرِ
صلِِدِرِِالِبِيِانِِبِيِاِيِ ِ
ىِاكِِمِنِِالِبِِرىِمِانِِيِاقِوتِةِحِمِِارِ*ِفِ َِّ
ةِ*ِر ِونِقِيِاِالِفِايِقِِالِبِدِيعِِ
اِرِقِمِنِِالنِسِيمِِوِِاعِذِبِِمِنِِخِمِِر ِ
َِّ
اوي ِ
الزىِِرِ

شاقِِمِاِتِخِمِيِ
الدىِرِِشِاعِمِةِمِثِلِِالِجِمِِرةِ*ِتِفِنِيِالِعِ َِّ
فِيِنِحِرِِ َِّ
اوي ِ
عِذِِرِ

اوي ِ
مِاِضِ َِّمتِِمِثِمِيِاِخِِزانِةِِمِغِِرِ

"الياقوت البرىماني" أشرؼ اليواقيت و ىو األحمر الرماني نافع

لموسواس و الخفقاف و ضعؼ القمب شربا و جمود الدـ تعميقا .و
يقاؿ المرىماف أيضا بالميـ بدؿ الباء و منو قوليـ " داوي مرىـ
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ذنبؾ بالتوبة" .و البرىماف أيضا العصفور و الحناء و البرىمة

زىر النوار و الدر معروؼ .و "البياف" عمى حذؼ مضاؼ أي
در عقد البياف أي أجعميا واسطة ألبيات عقود در البياف .و

"النسيـ" أوؿ ىبوب الريح بميف و "الخمرة" مف الخمر المعروؼ و
"الرونؽ" الحسف و "الزىراوي" المنسوب لمزىر الينفور
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و نحوه

و المعنى أف رونؽ ىذه القصيدة الفائؽ عمى غيره البديع في

شكمو "الزىراوي" في جمالو أرؽ مف النسيـ و أعذب مف الخمرة
الطيبة المذيذة و تشعؿ و تضئ في نحر الدىر كأنيا جمرة مف

النار و تقتؿ بتيييج عشقيا جميع العشاؽ و تفنييـ إذا سمعوا

ألفاظيا و سارت معاني تغزليا فييـ و ما تترؾ منيـ "عذراوي"
أي منسوب لبني عذرة و ىـ قبيمة مف قبائؿ عرب اليمف يموتوف
بالعشؽ .و قد سؤؿ رجؿ منيـ عف سبب ذلؾ فقاؿ " في نسائنا

صبابة و في رجالنا عفة و رقة قمب فمذا نموت بالعشؽ" .و قد
بسطنا الكالـ عمييـ في شرحنا لمقامات الحريري أنظره إف شئت.

لطيفة :وضع رجؿ بسفاقص نارنجة في حمؽ زجاجة بمور و سأؿ
الغراب
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تشبيبيا فقاؿ:

و نارنجة في حمؽ بمورة بدت * ليا منظر قد راؽ كؿ لبيب

 127ستّا أساد " إٌٍٛ١فش"(.)le nénuphar
 ٛ٘ ٚ 128اٌؾاػش ػٍ ٟاٌغشاب اٌصفالغ ٟاٌّرٛف ٝػاَ 1183ى.
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فشبيتيا إذا راقني حسف وصفيا * بدينار إبريز في ثغر حبيب

و قولو "ما ضمت مثميا" أي ما جمعت مثميا خزانة "مغراوي"
تعريضا بالشيخ أبي فارس عبد العزيز المغراوي الفصيح
المشيور رحمو ا﵀ بأنو لـ يقؿ مثميا منذ شرع في نظـ القصائد
و يحتمؿ أنو أراد غيره أي أف ىذه الياقوتة التي شبو قصيدتو بيا

لـ تضميا خزانة مالؾ مف مموؾ مغراوة ألنيـ كاف ليـ مموؾ

كثيرة مشيوروف كأوالد عطية بفاس في القرف الرابع منيـ زيري
بف عطية الذي بنا وجدة سنة أربع و ثمانيف و ثالث مائة و نقؿ
ذخائره إلييا و منيـ بنو الفمفؿ بسجمماسة و بنو الفرطاس
بالبصرة التي خربت اآلف و بنو الخير بوىراف و بنو بختي

بتممساف و بنو منديؿ بمازونة و بنو وارسيفف بمميانة و بنو

خزروف بطرابمس .فالخزانة عمى األوؿ المراد بيا خزانة العمـ و
عمى الثاني خزانة الماؿ و ىي بكسر الخاء و مف التورية المطيفة

قوليـ "الخزانة ال تفتح" لكف يرجح االحتماؿ األوؿ ما روي أف
الشيخ سعيد لما قاؿ ما مر ناـ فرأى في نومو الشيخ عبد العزيز

و ىو غضباف عميو و أدبو فمما استيقظ عبر الرؤية بأف سبب

ذلؾ الذي لقيو منو في النوـ إنما ىو لقولو "ما ضمت مثميا
خزانة مغراوي" ثـ أنو مدحو بقصيدتو المشيورة التي أوليا:

غيب بو فارس الفرس كؿ عموـ * بحر المحيط ما تنييو قراطس
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و كاف قبؿ الشيخ سعيد بقميؿ و لـ يدركو ألف الشيخ سعيد مات

بعد ما مر مف تاريخ ىذه القصيدة زمف السمطاف إسماعيؿ بف
عمي الحسني و الشيخ عبد العزيز كاف عاـ اإلثنا عشر و األلؼ

حيا و كاف في زمف السمطاف أبي العباس أحمد المنصور

المعروؼ بالذىبي السعدي و كاف مف خاصتو و لما مات
السمطاف في العاـ المذكور رثاه بقولو رحمو ا﵀ تعمى:

ذا الزماف رماني قوسو بسيـ غصاب * ما اخطاني صادؼ قمبي
و لوحو

بعد مكني جاني بسيؼ غالب * ىدني و ىزـ ديواني و جيحو
الش ساكت يا مف فارقت جمع االحباب * ىات راسؾ لي و
اجي نوحوا

عاـ شايب مات الذىبي اخيار االتراب * ما بقى لمسعدية باش
يرجحوا

و ىي طويمة و أشار بقولو "و ىزـ ديواني و جيحو" إلى أوالد

السمطاف المذكور كزيداف و محمد الشيخ و الحراف و غيرىـ فإف
الممؾ ضعؼ في أياميـ مع عظمة أياـ أبييـ التصاؿ الفتف
بينيـ حتى كاف ذلؾ سبب استيالء الخراب عمى أكثر مراكش و

دخمت النصارى في أياميـ أكثر مدف السواحؿ مثؿ الع اريش و
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غيرىا حتى ظير السمطاف إسماعيؿ بعد ذلؾ فأزاليا مف الكفرة و

الحمد ﵀ .قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

حمِدِهِسِبِحِانِوِمِنِِ
السبِعِِالشِدِادِِوِِالِحِوِلِِ*ِنِ َِّ
قِ ِوتِيِِبِبِدِيعِِ َِّ
خرِِالِقِِوافِي ِ
سِ َِّ

يِمِنِِنِعِمِاهِِ
مِنِِخِمِقِنِيِوِِىِدِانِيِلِمِبِيِانِِذِاِالطِولِِ*ِوِِاسِبِغِِعِمِ َِّ
ثِ ِوبِِِوافِي ِ

وِِالصِلِةِِعِمِىِالِيِادِيِمِاِتِِراكِمِِالِقِوِلِِ*ِمِنِِكِنِوزِِعِمِىِالِمِعِنِىِ
الضالِةِخِِوافِي ِ
َِّ

مر معنى "الحوؿ و القوة" و "القوافي" جمع قافية و ىي آخر
كممة في البيت أو آخر حرؼ فيو إلى أوؿ ساكف يميو مع الحركة

التي قبؿ الساكف أي ىي الحرؼ تبنى عميو القصيدة و "البياف"

البالغة و الجزالة و إيضاح المعنى و "الطوؿ" الفضؿ و "وافي"

صفة لثوب و "السابغ" بمعناه ألنو لغة الطويؿ الواسع و "تراكـ"
أي ركب بعضو بعضا ثـ أنو طمب مف ا﵀ تعمى الصالة عمى

رسوؿ ا﵀  مدة تراكـ القوؿ و تكاثفو عمى قموب البمغاء مف

كنوز المواىب الربانية التي ىي "خوافي" أي خفية عف القوـ
الضالة عف الطريؽ الواضحة اليادية إلى سبيؿ الرشاد و مف
يضمؿ ا﵀ فمف تجد لو وليا مرشدا أي مدة تراكـ القوؿ عمى أىؿ

اليداية مف كنوز خفيت عمى أىؿ الضاللة.
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قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

مِنِِعِمِيوِِاهللِصِِمَّىِفِيِقِدِيمِِالِِزمِانِِ*ِقِبِلِِكِوِنِِالِكِوِنِِوِِلِِ
كِانِِكِوِنِِقِبِمِو ِ

الرضِاِعِنِِشِيِخِيِنِِاىِلِِالِيِدِىِوِِعِثِمِانِِ*ِخِيِرِِصِحِبِوِوِِ
وِِ ِ
السبِعِِالِمِ ِوضِحِينِِسِبِمِو ِ
َِّ

و قولو "قبؿ كوف الخ" الكوف الحدث الكينونة و الكائنة الحداثة و
كونو أحدثو و ا﵀ األشياء أوجدىا أي قبؿ تكوف األكواف ألف ا﵀

تعمى أوؿ ما خمؽ مف الدنيا نوره  و ال كوف قبمو أصال و المراد

بػ"السبع الموضحيف" أي المتبعيف سبمو ىـ بقية العشرة المشيود

ليـ بالجنة المشيوريف و ىـ عمي و طمحة و الزبير و سعد و

سعيد و عبد الرحماف بف عوؼ و أبو عبيدة ابف الجراح رضي
ا﵀ عنيـ .و األولى لمناظـ أف يقوؿ بدؿ البيت الثاني "و الرضا

عف الشيخيف و عمي و عثماف * خير صحبو و الست

الموضحيف سبمو" ليذكر الخمفاء األربعة بأسمائيـ رضي ا﵀
عنيـ ألنيـ في اإلسالـ كقواعد البيت األربع التي ال يتـ شكمو
إال بيـ و معموـ أف المراد بالشيخيف أبو بكر و عمر كما أف

أفضؿ األمة بعد نبينا  أبو بكر ثـ عمر و توقؼ اإلماـ مالؾ
بيف عثماف و عمي .ىذا و قد قاؿ ابف حجر في "الصواعؽ
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المحرقة في الرد عمى أىؿ البدع و الزندقة" عف عياض "لـ

يستمر مالؾ عمى التوقؼ بؿ قاؿ بعده عثماف أفضؿ ى".

لطيفة :جاء رجؿ إلى معاوية فقاؿ مف أيف جئت فقاؿ "مف عند
العي البخيؿ عمي بف أبي طالب" قاؿ "ويمؾ أتقوؿ ىذا في رجؿ
لو جمعت األلسف كميا ما قاومت لسانو و لو كاف لو بيتاف

أحدىما تبر و اآلخر مف تبف ألنفؽ بيت التبر قبؿ بيت التبف".

قاؿ "فعمى ما تقاتمو" قاؿ "عمى ىذا الخاتـ التي مف كانت بيده

نفذت أموره" .فذىب ذلؾ الرجؿ إلى عمي فمـ يزؿ في شيعتو إلى
أف مات رحـ ا﵀ الجميع .و قد ألؼ اإلماـ النسائي129صاحب

السنف كتابا في فضائؿ130عمي لما دخؿ الشاـ فقيؿ لو و لـ لـ
تذكر الصحابة فقاؿ إني دخمت ىذه األرض ف أريت المنحرفيف
عنو بيا كثي ار فرجوت أف ييدييـ ا﵀ بيذا التأليؼ.

قاؿ الناظـ رحمو ا﵀ و رضي عنو:

بِجِاىِيِمِِيِاِمِولِيِِلِِتِ ِزولِِِرحِمِانِِ*ِلِِتِ ِوَِّكلِِبِنِاِمِنِِِرامِنِاِبِنِبِمِو ِ
اِربِيِثِيِابِِالِمِانِِ*ِيِاِكِ ِريمِِانِِيِحِيِيِمِيِتِِ
وِِاسِبِلِِعِمِينِاِيِ ِ
الِجِ ِر ِوزِِ ِوبِمِو ِ

 ٛ٘ 129أت ٛػثذ اٌشزّاْ أزّذ تٓ ؽؼ١ة اٌّؼشٚف تاٌسافع إٌغائ ٟاٌّرٛف ٝػاَ 303ى،
أزذ ِٓ أصساب اٌصساذ  ٚاٌغٕٓ.
 ٚ 130ػٕٛأٗ ٘ "ٛخصائص أِ١ش اٌّؤِٕ ٓ١ػٍ ٟتٓ أت ٟغاٌة".
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التوسؿ باألنبياء صمى ا﵀ عمييـ و سمـ و بالصحابة رضي ا﵀

عنيـ و باألولياء نفعنا ا﵀ بيـ جائز نص عميو الشيخ السنوسي
و غيره و قولو "ال تزوؿ رحماف" أي أف ا﵀ تعمى رحمتو دائمة

غير منقطعة دنيا و أخرى.

تنبيو :في كتاب الشياب الخفاجي عند قوؿ القاضي عياض في
"الشفاء" في الخطبة في قولو تعمى وسع كؿ شيء رحمة و عمما
ما نصو شموؿ الرحمة لمذات ال يصح و أف شممو العمـ و

شمولو لما سواه ظاىر ألف كؿ شيء منعـ عميو حتى المعذب

بترؾ األشد ى .و الجروز األرض التي ال تنبت و الجمع أجراز

و التي لـ يصبيا مطر و الوابؿ المطر الشديد الضخـ القطر.
قاؿ الناظـ رحمو ا﵀:

اِرعِىِشِادِنِِفِيِ
وِِالسِلِمِِعِمِىِالِيِادِيِمِنِِعِشِيقِِىِيِمِانِِ*ِمِ ِ
صِحِِراِغِبِيطِِِربِمِو ِ

"الييماف" اليائـ بالعشؽ و "الشادف" بالميممة القوي مف ولد
الظباء الذي استغنى عف أمو و "الغبيط" األرض المطمئنة

طرفيا فيو وصؼ لمصحراء .و "الربؿ" ضرب
الواسعة المستوية أ ا
مف الشجر ينفطر في آخر القيظ بعد الييج ببرد الميؿ مف غير
مطر .ىنا انتيى بنا القوؿ فيما قصدناه مف المراـ الذي طمبناه.
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و أحمد ا﵀ الذي ىدانا ليذا و ما كنا لنيتدي لو ال أف ىدانا ا﵀.

قد أتينا بما وعدنا فإف كنت قصرت عف نياية * أو بموغ غاية *
فبقدر العمـ و الدراية * فيذه طاقة المقؿ المجتيد * و ال تجود

نفس إال بما تجد* مع أف القمب شغيؿ * و الذىف كميؿ * و

الزماف ذو اعتالؿ * و ضعؼ أحواؿ * فيأتي منو النسياف و
اإلغفاؿ * و لو لـ يكف إال سكنى حاضرة كبادية * فناىيؾ مف
معذرة بادية * ال سيما مف اشتد فييا عسره * و لـ يساعده دىره

* فكيؼ يرتفع ذىني إلى تصنيؼ * أو يمتد أممو إلى وضع
تأليؼ* قاؿ مصعب بف سعيد حفظت عف أبي موسى عيسى بف
يونس أربعيف حديثا فمما أتيت بيتي قالت لي ابنتي "الدقيؽ

يخصنا" نسيت عشريف و قاؿ:

ىـ الدقيؽ و ىـ الزيت والحطب * ىي التي أوقعت نفسي في
العطب

فكيؼ تسألني عف حفظ مسألة * بمثؿ ىذا و أف اىتز لطرب
و لوال القريحة ما تجرأت عمى وضعو * و شغمت نفسي بجمعو
* مع زيادة أف الناس داء عضاؿ* ال يتخمص منيـ عمى كؿ

حاؿ * سياميـ مسمومة * و خمؽ أكثرىـ مذمومة * ال
ينظروف بعيف اإلنصاؼ * و ال يمموف مف االنتقاد و الخالؼ *
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يسقوف بأفواىيـ العسؿ و في قموبيـ السـ الزعاؼ * و لـ يعمـ
اإلنساف أف في نفسو شاغؿ عف تنقيص أىؿ األدب * و بعد

نفسو األمارة بالسوء عف أىؿ الرتب * و لو وضع يده عمى فيو
* و أليتو المساوي التي فيو * فأعجب بو مف مارؽ * و مبايف
منافؽ* ففي الحديث ال غيبة في فاسؽ * و ا﵀ ييدينا إلى

التوفيؽ* و سواء الطريؽ * فإف وجدت أييا الطالب عورة فسدىا

و ال تبدييا* و لؾ بيا عمى يدي فتسدييا * و ا﵀ المعيف عمى
أداء حقؾ* و ما يقع بوفقؾ * إنو بذلؾ كفيؿ * و ىو حسبي و

نعـ الوكيؿ * ال حوؿ و ال قوة إال با﵀ العالي العظيـ * و ﵀

در قوؿ الشاعر:131

ما ثـ غير ا﵀ في كؿ حالة*فال تعتمد يوما عمى غير لطفو

فكـ حالة تأتي و ينكر حاليا الفتى*و خيرتو فييا عمى رغـ أنفو
تمِالشرح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ٚ 131ل ٛ٘ ً١اٌّفر ٟفرر هللا.
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